
 
 

Açıklanan resmî ver�lere göre v�rüsün Türk�yede’de çok hızlı
yayıldığı ve bu artışa bağlı olarak her gün farklı önlemler
alınmaya çalışıldığı gözlemlenmekted�r. Bu önlemler�n
arasında hap�shanelerle �lg�l� olarak yen� �nfaz düzenlemes�ne
�l�şk�n kanun değ�ş�kl�ğ� de bulunmaktadır. İlg�l� düzenleme
15.04.2020 tar�h�nde TBMM Genel Kurulu'nda kabul ed�lm�ş ve
Resm� Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�rm�şt�r. Ancak bu
düzenlemeye rağmen hap�shanelerle �le �lg�l� end�şeler henüz
daha g�der�lemem�ş olup hap�shaneler halen salgın açısından
en yüksek r�sk gruplarından b�r� olmaya devam etmekted�r.
Z�ra yürürlüğe g�ren değ�ş�kl�klerde kamuoyunun tüm
çabasına rağmen s�yas� mahpuslar kapsam dışı bırakılmıştır.
Oysa s�yas� mahpuslar açısından fazlasıyla kalabalık olan
Türk�ye hap�shaneler�, coronav�rüs salgınının yayılmasını
engellemek �ç�n gerekl� sosyal mesafen�n uygulanmasını
�mkansız kılmaktadır .
 
D�ğer b�r husus; coronav�rüsün neden olduğu COVİD-19,
düşük r�sk grubundak� �nsanlar �ç�n haf�f veya h�ç ateş,
solunum güçlüğü ve öksürük g�b� semptomlardan, solunum
yetmezl�ğ� ve ölüme kadar değ�şen b�r d�z� bel�rt�yle �lerleyen
c�dd� b�r hastalıktır. Dünya Sağlık Örgütü, 60 yaşın üzer�ndek�
�nsanlar �le, hang� yaşta olurlarsa olsunlar kard�yovasküler
rahatsızlığı, d�yabet�, kalp ve akc�ğer rahatsızlıkları, zayıf
bağışıklık s�stem�, kron�k solunum rahatsızlığı ve kanser�
bulunan �nsanları en yüksek r�sk grubu olarak görmekted�r.
Hap�shanelerde yüzlerce hasta mahpusun olduğu da göz
önüne alındığında s�yas� mahpusların �nfaz yasasındak�
değ�ş�m kapsamına alınmamasının Anayasa’nın 10.
Maddes�nde yer alan  ‘kanun önünde eş�tl�k’  maddes�ne
açıkça aykırı olduğu görülecekt�r. Z�ra söz konusu madde
herkes�n, ayrım gözet�lmeks�z�n kanun önünde eş�t olduğunu
hükme bağlar.   Söz konusu düzenlemeler 5275 Sayılı Ceza ve
Güvenl�k Tedb�rler�n�n İnfazı Hakkında Kanununun 2.
Maddes�nde �nfazın temel �lkes� olarak düzenlenen ayrımcılık
yasağı �le �şkence ve kötü muamele yasağını da �hlal
etmekted�r.
 

 

İlk olarak Aralık 2019’da
görülen ve Ç�n Halk
Cumhur�yet� tarafından
dünyaya açıklanan
Cov�d-19 (yen� t�p
coronav�rüsü) salgını
tüm dünyada hızlıca
yayılmaya devam
etmekted�r. 
 
16 N�san 2020 tar�h�yle
coronav�rüs sebeb�yle
hayatını kaybedenler�n
sayısı 140.000’lere
yükselm�ş, tüm dünya
genel�nde v�rüs tesp�t
ed�len k�ş� sayısı da
2.000.000'a ulaşmıştır.
Uzmanların sıklıkla
bel�rtt�ğ� üzere
coronav�rüs çok hızlı b�r
şek�lde yayılmakta olup
gel�şt�r�len olağanüstü
önlemlere rağmen
v�rüsün yayılması
engellenememekted�r.
 
16.03.2020 tar�h� �t�bar�
�le Sağlık Bakanlığının
açıklamasıyla v�rüsün
Türk�ye’de de görüldüğü
öğren�lm�şt�r. Türk�ye’de
16 N�san 2020 tar�h�
�t�bar�yle   74.193 vakanın
tesp�t ed�ld�ğ�,   1.643
k�ş�n�n coronav�rüs
sebeb�yle hayatını
kaybett�ğ� açıklanmıştır.
 

ÖZGÜRLÜK İÇİN HUKUKÇULAR DERNEĞİ
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Bu konuda  Avrupa İşkencen�n Önlenmes� Kom�tes� (CPT) ve BM İnsan Hakları Yüksek
Kom�serl�ğ� yakın zamanda üye devletlere ‘hap�shaneler�ndek� �nsan sayısını azaltmaları �ç�n
ac�l harekete geçme’ konusunda çağrıda bulunmuş ve yasal b�r temel olmadan hapsed�len
k�ş�ler, s�yas� mahpuslar ve sadece eleşt�rel ya da muhal�f görüşler �fade ett�kler� �ç�n
hapsed�lenler dah�l her b�r k�ş�n�n derhal serbest bırakılmaları  yönünde çağrı yapmıştır.
 
Y�ne İnsan Hakları Avrupa Mahkemes�’n�n, Türk�ye’n�n hasta mahpuslara yeterl� sağlık h�zmet�
sunmamasının veya ölümcül hastalığı olan mahpusları tahl�ye etmemes�n�n, zal�mane,
�nsanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye g�rd�ğ�ne ve hatta yaşam hakkını �hlal ett�ğ�ne yönel�k
coronav�rüs salgınından önce verm�ş olduğu çok sayıda karar bulunmaktadır.

İran’da 17.03.2020 tar�h� �t�bar�yle salgın
sebeb�yle �çeler�nde s�yas� mahpusların
da bulunduğu 85 b�n yakın mahpus
serbest bırakılmış, 19.03.2020 tar�h�nde �se
10.000 k�ş�ye devlet başkanı tarafından
genel af çıkarılmıştır. Bahreyn’de
17.03.2020 tar�h� �t�bar�yle �çler�nde s�yas�
mahpusların da bulunduğu 1500 k�ş�
tahl�ye ed�lm�şt�r. ABD’de Los Angeles’da
600, Oh�o’da 200, Kal�forn�ya’da �se 3.500
mahpus coranav�rüs salgını neden�ye
tahl�ye ed�lm�şt�r. Afgan�standa 1500 k�ş�
�ç�n tahl�ye kararnames� çıkarılmıştır.
Fransa’da 5000, İng�ltere ve Galler’de
4000, Somal�’de 574, Sr� Lanka’da 3000
mahpus serbest bırakılmıştır.
Endonezya’da 18 b�n mahpus serbest
bırakılmıştır.
 
İtalya’da coronav�rüs end�şes� �le
cezaevler�nde �syanlar başlamış; bu
�syanlar sonucunda 11 k�ş� hayatını
kaybetm�ş, 77 k�ş� f�rar etm�şt�r. Y�ne
Lübnan’da hap�shanelerde salgından
kaynaklı �syanlar çıkmış ve bu �syanlarda
hayatlarını kaybeden mahpuslar
olmuştur.   Kamuoyunda yer aldığı üzere
ülkem�zde Batman Hap�shanes�nde de
�syan çıkmış ve �syanda yaralananlar
olmuştur. Z�ra v�rüsün �nsanlar arası
etk�leş�m�n yoğun olduğu, kalabalık �nsan
gruplarının b�r arada bulunduğu
ortamlarda daha hızlı yayıldığı b�lg�s�
mahpuslar arasında pan�ğe yol açmıştır.
 
 

13.04.2020 günü Adalet Bakanlığı
tarafından 5 açık hap�shanede toplam 17
mahpusunun coronav�rüs test�n�n poz�t�f
çıktığı, bunlardan 3 mahpusun hayatını
kaybett�ğ�, 1 mahpusun yoğun bakımda
olduğu ve kalan 13 mahpusun
tedav�ler�n�n devam ett�ğ� açıklanmıştır.
Ayrıca 79 �nfaz koruma memurunun
coronav�rüs test�n�n poz�t�f çıktığı
bel�rt�lm�şt�r. 
 
Her ne kadar Bakanlık tarafından
yapılan açıklamada salgının kapalı
hap�shanelerde görülmed�ğ�
açıklanmışsa da   Tarsus T T�p� Kapalı
Hap�shanes�nde tutuklu bulunan
Mard�n Mazıdağ Beled�ye Eş Başkanı
Nalan Özaydın coronav�rüs test� poz�t�f
çıktığı �ç�n tahl�ye ed�lm�şt�r. 
 
Y�ne Bafra Hap�shanes�nde tutuklu
bulunan M.Y.’n�n coronav�rüs neden�yle
hayatını kaybett�ğ� açıklanmıştır. 
 
Şakran Kadın Hap�shanes�nde 2
mahpusun karant�na koğuşunda kaldığı,
hap�shaneye gelen doktorların ve bazı
�nfaz koruma memurlarının coronav�rüs
test�n�n poz�t�f çıktığı öğren�lm�şt�r. 
 
Türk�ye genel�nde b�rçok kapalı
hap�shanede mahpusların coronav�rüs
bel�rt�ler� gösterd�ğ�, ancak bunlara
yönel�k h�çb�r önlem alınmadığı
b�l�nmekted�r.
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açık ve kapalı hap�shanelerdek� avukat z�yaret� dah�l bütün görüşler�ne, 
açık hap�shanelerde kalanların özel �z�n haklarına, 
hastalık ve güvenl�k durumları dışında b�r hap�shaneden başka b�r kuruma yapılan
nak�llere, 
mahpusların dışarıyla temasının mümkün olduğu; kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal
tes�s, dış kant�n g�b� �şyurdu faal�yetler�ne,
 b�rden fazla koğuşla b�rl�kte yapılan toplu faal�yetlere, 
hap�shanelerdek� ve çocuk eğ�t�m evler�ndek� a�le görüşme odalarının kullanımına, 
hap�shanelerde anneler� �le b�rl�kte kalan 0-6 yaş grubu çocukların kreşe ve anaokuluna
g�tmeler� �le çocukların dışarıdak� ebeveynler� ya da yakınlarına tesl�m ed�lmes�ne 

 11.04.2020 tar�h�nde  �se daha önce  Adalet Bakanlığı tarafından hap�shanelerde alınan
tedb�rler kapsamında ;

�l�şk�n uygulamaların askıya alınmasının 30.04.2020 tar�h�ne kadar uzatıldığı açıklanmıştır.  
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Kuruma �lk kabul �şlemler� esnasında hastalık bel�rt�s� gözlemlenen tutuklu ve hükümlüler,
hastanelere sevk ed�lerek, sağlık raporları doğrultusunda ceza �nfaz kurumlarına kabul
ed�lmeyeceğ�, 
İlk kabul �şlemler�, tutuklu ve hükümlüler�n son dönemde yurt dışına g�d�p g�tmed�ğ�
kolluk mar�fet�yle tesp�t ed�ld�kten sonra yapılacağı,
Yüksek ateş, öksürük g�b� rahatsızlıkları gözlemlenen tutuklu ve hükümlüler�n,
gec�kmeks�z�n hastaneye sevk� sağlanmakta, tedav�ler� tamamlanan ve test sonuçları
negat�f çıkanlar kuruma kabul ed�leceğ�,  
Hastalık bel�rt�s� gözlemlenmeyen �lk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler �se
�mkanlar dah�l�nde 14 gün süreyle ayrı b�r bölümde tutulacağı,
Son dönemde yurt dışına çıkmış olan yabancı ve Türk vatandaşı z�yaretç�ler�n tutuklu ve
hükümlüler� z�yaret etmes�ne �z�n ver�lmeyeceğ�,
Gerekl� görüldüğü takd�rde açık görüş dah�l bütün z�yaretler�n kademel� olarak
sınırlandırılacağı 

13.03.2020 tar�h�nde Adalet Bakanlığı tarafından hap�shanelerde alınan tedb�rler kapsamında:

b�ld�r�lm�şt�r.
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Silivri Kapalı Hapishanesinde; 

 

Mahpusların açık ve kapalı a�le görüşler� hala yaptırılmamaktadır. Avukat görüşler� kapalı görüş şekl�nde
yaptırılmaktadır. Hap�shane g�r�şler�nde avukatlara ateş ölçümü yapılmakta, dezenfektan, maske ve
eld�ven dağıtılmaktadır. Mahpusların ortak alan etk�nl�kler� de �ptal ed�lm�şt�r.
 
Mahpusların kaldığı odalar şu ana kadar 3 kere dezenfekte ed�ld�ğ�, kor�dor g�b� ortak alanların �se ada sık
dezenfekte ed�ld�ğ�, salgından sonra �dare tarafından 1 defa çamaşır suyu ve sıvı sabun dağıtıldığı,
bunun dışında tem�zl�k ve h�jyen malzemeler�n� mahpuslar tarafından ücret� karşılığında tem�n
ed�ld�ğ�, eld�ven, maske g�b� koruyucu sağlık malzemeler�n�n kend�ler�ne ver�lmed�ğ�, salgın sürec�nde
tedb�r amaçlı olarak dışarıdan gelen kargoların kabul ed�lmeyeceğ�n�n söylend�ğ�, gönder�len
mektupların da mahpuslara ver�lmed�ğ� tarafımıza �let�lm�şt�r.
 
Hastane sevkler�n�n ac�l durumlar dışında yaptırılmayacağı, yapılması hal�nde �se hastane dönüşü 14
günlük karant�na uygulanacağı, hap�shanede rev�r doktoru bulunmaması neden�yle mahpusların rev�re
çıkarılmadığı, ancak kullanmakta oldukları �laçların ver�ld�ğ� tarafımıza �let�lm�şt�r.
 
Hap�shane personel�n�n eld�ven ve maske takmaya özen gösterd�ğ�, ancak bazı �nfaz koruma
memurlarının maske takmadığı, mahpuslar tarafından uyarıldıklarında �se kend�ler�nde v�rüs
olmadığını söyled�kler� �let�lm�şt�r. İnfaz koruma memurlarının mahpuslarla f�z�k� temas kurmadığı,
odalarda arama veya görüş alanına get�r�l�p götürülürken üst araması yapılmadığı, �nfaz koruma
memurlarının mahpusların kaldığı odalara g�rmemeye çalıştığı ve sayımların genelde kapıdan yapıldığı
tarafımıza �let�lm�şt�r.

Mart ve N�san ayları �çer�s�nde tarafımızca Marmara bölges�nde yer alan hap�shanelerde
Bakanlığın ve �dareler�n v�rüs salgınına karşı aldığı önlemler� gözlemlemek amacıyla z�yaretler
gerçekleşt�r�lmeye çalışılmış, mahpusların a�leler� �le görüşmeler yapılmıştır.

Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesinde ;

 
Mahpusların açık ve kapalı a�le görüşler� hala yaptırılmamaktadır. Avukat görüşler� kapalı görüş
şekl�nde yaptırılmaktadır. Hap�shane g�r�şler�nde avukatlara ateş ölçümü yapılmakta, dezenfektan,
maske ve eld�ven dağıtılmaktadır.  Mahpusların başka koğuşlarda bulunan mahpuslarla yaptıkları spor
ve sohbet g�b� ortak alan etk�nl�kler� de �ptal ed�lm�şt�r.
 
Mahpuslardan tarafından   kend�ler�ne   herhang�   b�r   tem�zl�k   ürünü, maske, eld�ven, kolonya
dağıtılmadığı, bunlar g�b� tem�zl�k ve h�jyen malzemeler�n� mahpuslar tarafından ücret� karşılığında
tem�n ed�ld�ğ�, ancak �dare tarafından her koğuşa haftada yarım pet ş�şe kadar dezenfektan ver�ld�ğ� ve
mahpusların tem�zl�k yaparken bunu suya katmalarının �sten�ld�ğ�, salgınının ülkede görünmes�nden
bu yana �se �dare tarafından koğuşların yalnızca 1 kere kabaca   dezenfekte   ed�ld�ğ� tarafımıza
�let�lm�şt�r. 
 
İdare tarafından hastane   sevkler�n�n   tamamen   durdurulduğu   ve ş�fahen ac�l   b�r durumda   sevk 
olacak   olursa   hap�shaneye   dönen   mahpusun   da   14   gün karant�nada kalacağı mahpuslara
b�ld�r�lm�şt�r. Bu doğrultuda  tedav�s�  devam  eden  kanser hastaları �le devam  eden  hastalıklarına 
�l�şk�n  hastaneye  sevk olması  gereken  mahpuslar hastanelere sevk  ed�lmemekted�r.
 
Hap�shanedek� personel�n b�r   kısmının   maske   takarken   b�r   kısmının   takmadığı   ve   eld�ven de
kullanmadıkları görülmüştür. İnfaz koruma memurları yen� uygulama �le 15 günlük vard�ya s�stem�yle
çalışmaya başladığı öğren�lm�şt�r. Buna göre �çer�dek� personel 15 gün boyunca çalışmakta, süren�n
sonunda   kend�ler� �ç�n bel�rlenm�ş olan b�r yurda g�derek 15 gün boyunca orada kalmaktadır. Daha
önce yurtta kalan vard�ya �se hap�shaneye g�derek 15 gün çalışmaktadır. İnfaz koruma memurları bu
şek�lde dönüşümlü olarak çalışmaktalar.

ÖHD İstanbul Şube Hap�shane Kom�syonu Güncel COVİD-19 Raporu

4



Metris R Tipi ve Metris 1 Nolu T Tipi Hapishanelerinde;

 
Mahpusların açık ve kapalı a�le görüşler� hala yaptırılmamaktadır. Avukat görüşler� kapalı görüş
şekl�nde yaptırılmaktadır. Mahpusların başka koğuşlarda bulunan mahpuslarla yaptıkları spor ve
sohbet g�b� ortak alan etk�nl�kler� de �ptal ed�lm�şt�r. Salgının ülkede görülmeye başlanmasından bu
yana hasta mahpusların kaldığı odanın sadece 1 kere kabaca dezenfekte ed�ld�ğ�, başkaca h�çb�r
önlem alınmadığı, tem�zl�k ve h�jyen malzemeler�n�n mahpuslar tarafından ücret� karşılığında
kant�nden tem�n ed�ld�ğ� tarafımıza �let�lm�şt�r. 
 
İçer�de görevl� �nfaz koruma memurlar 15 günlük vard�ya s�stem� �le çalışmaktadır. Dışarıdak� �nfaz
koruma memurları �se eld�vens�z ve maskes�z olarak çalışmaktadır. Her ne kadar bu personel�n �çer�
g�r�şler� yasak olsa da avukatlar ve �çer�ye g�r�ş�ne �z�n ver�len k�ş�ler bu personelle �let�ş�m hal�nde
olup g�r�ş kartlarını bu personellerden tem�n etmekted�r. Hap�shane g�r�ş�nde ve avukat bekleme
odasında herhang� b�r dezenfektan bulunmadığı görülmüştür. 
 
Sayımların kor�dorda yapıldığı, �nfaz koruma memurlarının koğuşlara g�rmed�ğ�, havalandırma
kapılarının ara sıra açıldığı ancak genell�kle mahpusların havalandırmaya çıkmasına �z�n
ver�lmed�ğ�, hap�shanede sıcak suya er�ş�mle �lg�l� sıkıntı olduğu, mahpusların kant�nden almak
�sted�kler� ürünler�n stokta olmadığı gerekçes�yle ver�lmed�ğ� tarafımıza �let�lm�şt�r.

Gebze Kadın Hapishanesinde;

 
Mahpusların açık ve kapalı a�le görüşler� hala yaptırılmamaktadır. Avukat görüşler� kapalı görüş
şekl�nde yaptırılmaktadır. Mahpusların başka koğuşlarda bulunan mahpuslarla yaptıkları spor ve
sohbet g�b� ortak alan etk�nl�kler� de �ptal ed�lm�şt�r. 
 
Salgınının ülkede görünmes�nden bu yana �se �dare tarafından koğuşların yalnızca 1 kere kabaca
dezenfekte ed�ld�ğ�, mahpuslara 1 kere tem�zl�k malzemes� ver�ld�ğ�, bunun dışında tem�zl�k ve
h�jyen malzemeler�n�n mahpuslar tarafından ücret� karşılığında kant�nden tem�n ed�ld�ğ�,
mahpuslara maske, eld�ven g�b� malzemeler�n de ver�lmed�ğ� tarafımıza �let�lm�şt�r. 
 
İnfaz koruma memurları tarafından sabah ve akşam sayımlarına kalabalık şek�lde gel�nd�ğ�,
mahpuslara üst araması yapıldığı, y�ne telefon görüşler�ne g�d�p gel�rken dah� �nfaz koruma
memurları tarafından üst araması yapıldığı, �nfaz koruma memurlarının büyük b�r çoğunluğunun 
maske ve eld�ven kullanmadığı tarafımıza �let�lm�şt�r.

Bolu Hapishanesinde;

 
Mahpusların açık ve kapalı a�le görüşler� hala yaptırılmamaktadır. Avukat görüşler� kapalı görüş şekl�ne
yaptırılmaktadır. Mahpusların başka koğuşlarda bulunan mahpuslarla yaptıkları spor ve sohbet g�b�
ortak alan etk�nl�kler� de �ptal ed�lm�şt�r. 
 
Hap�shane �dares� tarafından mahpuslara çamaşır suyu ve deterjan ver�ld�ğ�, �nfaz koruma memurları
tarafından sayım ve arama �ç�n odalara g�r�lmed�ğ�, sayımların kapıdan yapıldığı, yemek dağıtımında
personel�n eld�ven ve maske kullakndığıve sosyal mesafeye uyulduğu tarafımıza �let�lm�şt�r. 
 
Başkaca rahatsızlıkları bulunan 1-2 mahpusun hastaneye sevk ed�ld�kler�, hastane dönüşü mahpusların
b�lg�s� ve onayı dah�l�nde 15 günlük karant�naya alındıkları öğren�lm�şt�r.
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Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesinde;

 
Mahpusların açık ve kapalı a�le görüşler� hala yaptırılmamaktadır. Hükümlü mahpuslarla avukat
görüşü yaptırılmamaktadır. Tutuklu mahpuslarla �se sadece kapalı görüş yaptırılmaktadır. Hap�shane
g�r�ş�nde avukatlara maske dağıtılmaktadır. Bununla b�rl�kte hap�shanen�n çeş�tl� yerler�ne
dezenfektan koyulduğu görülmüştür. kapalı görüş hakkı olan mahpuslara kapalı görüş yer�ne telefon
hakkı kullandırtılacağı öğren�lm�şt�r. Mahpusların başka koğuşlarda bulunan mahpuslarla yaptıkları
spor ve sohbet g�b� ortak alan etk�nl�kler� de �ptal ed�lm�şt�r.
 
Mahpusların kaldığı odaların dezenfekte ed�ld�ğ�, tem�zl�k malzemes� olarak sadece sabun ver�ld�ğ�,
tem�zl�k malzemeler� ve dezenfektanın mahpuslar tarafından ücret� karşılığı kant�nden tem�n
ed�ld�ğ�, kal�teler�n�n çok kötü olduğu, alkolsüz olduğu ve çamaşır suyu olduğu, muhtemelen
merd�ven altı b�r ürün olduğu,   maske, eld�ven ve tem�zl�k malzemeler�n�n f�yatlarının fah�ş olması
neden�yle mahpusların büyük b�r kısmı tarafından tem�n ed�lemed�ğ�, �çme suyu ve y�yecekler�n 2
haftada 1 kant�nden tem�n ed�leb�l�nd�ğ�, posta dağıtımının durdurulduğu tarafımıza �let�lm�şt�r. 
 
Rev�re çıkışlar sağlanıyorsa da hastane sevkler�n�n yapılmadığı, �laçların �se çok geç ver�ld�ğ�, Berf�n
Doğan �s�ml� mahpusun koah ve kanser hastası olması neden�yle durumunun çok daha r�skl�
olduğunu sebeple d�ğer mahpusların da end�şe duyduğu tarafımıza �let�lm�şt�r. 
 
Salgın sonrası hap�shanede görevl� �nfaz koruma memuru sayısının azaltıldığı, personel�n
hap�shanede kaldığı ve   bu şek�lde vard�yalı olarak çalıştığı öğren�lm�şt�r. Sayım ve yemek
dağıtımlarında �nfaz koruma memurlarının eld�ven ve maske kullandığı, f�z�k� temastan kaçınarak
sosyal mesafeye d�kkat ett�kler� ancak yemek dağıtımında �ster �stemez temas olduğu, son süreçte
odalarda arama ya da üst araması yapılmadığı tarafımıza �let�lm�şt�r.

Kandıra 2 Nolu F Tipi Hapishanesinde;

 
Mahpusların açık ve kapalı a�le görüşler� hala yaptırılmamaktadır. Haftada 2 kere 10’ar dak�ka
uygulanması gereken telefon görüşler� haftada 1 kere 20 dak�ka olarak yaptırılmaktadır.
Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpusların 2 haftada 1 olan telefon görüşmeler� �se haftada 1
kere 10 dak�ka olarak yaptırılmaktadır. Avukat görüşler� de askıya alınmıştır. Ac�l durumlarda �se kapalı
görüş olarak yaptırılmaktadır. Mahpusların başka koğuşlarda bulunan mahpuslarla yaptıkları spor ve
sohbet g�b� ortak alan etk�nl�kler� de �ptal ed�lm�şt�r.
 
Tem�zl�k malzemes� olarak sadece salgının �lk zamanlarında b�r kalıp sabun ver�ld�ğ�, tem�zl�k ve
h�jyen malzemes� ver�lmed�ğ�, dezenfektanın mahpuslar tarafından ücret� karşılığı kant�nden tem�n
ed�ld�ğ�, dezenfektanın ş�şes�n�n 35 TL olduğu ve alkolsüz olduğu, bu sebeple tem�n ed�lemed�ğ�,
kant�nde eld�ven satılmadığı, 1 adet masken�n �se 17 TL olduğu, bu sebeple tem�n�n�n çok zor
olduğu, havalandırmaların günde 2 saat açıldığı, rev�r ve sevkler�n askıya alındığı, tarafımıza
�let�lm�şt�r. 
 
Zek� Bulut �s�ml� mahpusun b�r hafta kadar önce nefes darlığı yaşadığı, ancak rev�re götürülmed�ğ�,
aynı odada kalan arkadaşları tarafımdan pencereye çıkartılarak hava almasının sağlandığı, sadece
tans�yonunun ve nabzının ölçüldüğü, başkaca b�r �şlem yapılmadığı, durumunun şu an �y� olduğu ,
başka b�r mahpusun ateş�n�n yükselmes� neden�yle önlem amaçlı tekl� hücreye alındığı, ancak yapılan
coronav�rüs test�n�n negat�f çıktığı öğren�lm�şt�r. 
 
Hap�shanede görevl� �nfaz koruma memurlarının maske ve eld�ven kullanımına d�kkat etmeye
çalıştığı öğren�lm�şt�r.

ÖHD İstanbul Şube Hap�shane Kom�syonu Güncel COVİD-19 Raporu

6



Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesinde;

 
Mahpusların açık ve kapalı a�le görüşler� hala yaptırılmamaktadır. Haftada 2 kere 10’ar dak�ka
uygulanması gereken telefon görüşler� haftada 1 kere 20 dak�ka olarak yaptırılmaktadır. Avukat
görüşler� de askıya alınmıştır. Ac�l durumlarda kapalı görüş olarak yaptırılmaktadır. Mahpusların başka
koğuşlarda bulunan mahpuslarla yaptıkları spor ve sohbet g�b� ortak alan etk�nl�kler� de �ptal ed�lm�şt�r.
 
Mahpuslara sadece 1 kere tem�zl�k malzemes� ver�ld�ğ�, onun dışında mahpusların ücret karşılığı
kant�nden tem�n ett�ğ� tarafımıza �let�lm�şt�r. 
 
İnfaz koruma memurlarının günlük sayımları odalara g�rmeden kapıdan aldığı, son süreçte baskın
arama yapılmadığı, rut�n aramalarda ve yemek dağıtımlarında �nfaz koruma memurlarının t�t�z
davrandığı tarafımıza �let�lm�şt�r.
 
İnfaz koruma memurlarının 15 günlük vard�ya s�stem� �le çalıştığı, dışarıda görevl� personel�n �çer� g�r�ş�ne
�z�n ver�lmed�ğ� öğren�lm�şt�r.

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesinde;

 
Mahpusların açık ve kapalı a�le görüşler� hala yaptırılmamaktadır. Haftada 2 kere 10’a dak�ka
uygulanması gereken telefon görüşler� haftada 1 kere 20 dak�ka olarak yaptırılmaktadır. 
Ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpusların 2 haftada 1 kere olan telefon hakları �se haftada 1
kere olarak uygulanmaktadır. Avukat görüşler� de askıya alınmıştır. Ac�l durumlarda kapalı görüş
olarak yaptırılmaktadır. Mahpusların başka koğuşlarda bulunan mahpuslarla yaptıkları spor ve sohbet
g�b� ortak alan etk�nl�kler� de �ptal ed�lm�şt�r.
 
Mahpuslara dezenfektan ürünler�, kolonya, ıslak mend�l g�b� tem�zl�k ve h�jyen malzemeler�
ver�lmed�ğ�, kant�nden sadece çamaşır suyu ve sıvı sabun tem�n ed�leb�ld�ğ�, yeter� kadar tem�zl�k
malzemes� tem�n ed�lemed�ğ�, kant�nden �stenen b�rçok ürünün �se stokta bulunmadığı
gerekçes�yle ver�lmed�ğ�, masken�n sadece odadan çıkarken ver�ld�ğ� öğren�lm�şt�r. 
 
İnfaz koruma memurlarının eld�ven ve maske taktığı ve sosyal mesafe konusuna d�kkat ett�kler�
öğren�lm�şt�r.

Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Hapishanesinde;

 
Mahpusların açık ve kapalı a�le görüşler� hala yaptırılmamaktadır. Haftada 2 kere 10’ar dak�ka
uygulanması gereken telefon görüşler� haftada 1 kere 20 dak�ka olarak yaptırılmaktadır.   Avukat
görüşler� de askıya alınmıştır. Ac�l durumlarda kapalı görüş olarak yaptırılmaktadır. Mahpusların başka
koğuşlarda bulunan mahpuslarla yaptıkları spor ve sohbet g�b� ortak alan etk�nl�kler� de �ptal ed�lm�şt�r.
 
Mahpuslara dezenfektan ürünler�, kolonya, ıslak mend�l g�b� tem�zl�k ve h�jyen malzemeler�
ver�lmed�ğ�, kant�nden sadece çamaşır suyu ve sıvı sabun tem�n ed�leb�ld�ğ�, yeter� kadar tem�zl�k
malzemes� tem�n ed�lemed�ğ�, kant�nden �stenen b�rçok ürünün �se stokta bulunmadığı gerekçes�yle
ver�lmed�ğ� öğren�lm�şt�r. 
 
İnfaz koruma memurlarının eld�ven ve maske taktığı ve sosyal mesafe konusuna d�kkat ett�kler�
öğren�lm�şt�r.
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Edirne Hapishanesinde;

 
Mahpusların açık ve kapalı a�le görüşler� hala yaptırılmamaktadır. Avukat görüşler� de askıya
alınmıştır. Ac�l durumlarda kapalı görüş olarak yaptırılmaktadır. Avukatlara g�r�şte ateş ölçümü
yaptırılıp, yüksek ateş� olanların hap�shaneye g�r�şler�ne �z�n ver�lmemekted�r. Mahpusların başka
koğuşlarda bulunan mahpuslarla yaptıkları spor ve sohbet g�b� ortak alan etk�nl�kler� de �ptal
ed�lm�şt�r.
 
Salgını ülkede görülmeye başlamasından bu yana sadece �nfaz koruma memurlarının bulunduğu
alanların dezenfekte ed�ld�ğ�, mahpusların kaldığı odaların dezenfekte ed�lmed�ğ�, tem�zl�k
malzemeler�n�n kısıtlı olarak ver�ld�ğ� ve ücret kaşılığı kant�nden tem�n ed�ld�ğ� tarafımıza �let�lm�şt�r. 
 
Rev�re g�tme konusunda sıkıntılar yaşandığı, kron�k rahatsızlığı olan mahpusların �laçlarının geç
ver�ld�ğ�, hastane sevkler�n�n yapılmadığı tarafımıza �let�lm�şt�r. 
 
İnfaz koruma memurlarının h�jyen koşullarına d�kkat etmed�ğ�, maskeler�n göstermel�k takıldığı
tarafımıza �let�lm�şt�r.

Maltepe  2 Nolu L Tipi Hapishanelerinde;

 
Mahpusların açık ve kapalı a�le görüşler� hala yaptırılmamaktadır. Avukat görüşler� de askıya
alınmıştır. Ac�l durumlarda kapalı görüş olarak yaptırılmaktadır. Avukatlara g�r�şte ateş ölçümü
yaptırılıp, yüksek ateş� olanların hap�shaneye g�r�şler�ne �z�n ver�lmemekted�r. Mahpusların başka
koğuşlarda bulunan mahpuslarla yaptıkları spor ve sohbet g�b� ortak alan etk�nl�kler� de �ptal
ed�lm�şt�r.
 
Salgının ülkede görülmeye başlanmasından bu yana koğuşların b�r kez kabaca dezenfekte ed�ld�ğ�,
koğuşlara dezenfektan ver�ld�ğ�, buna karşılık talep etmeler�ne rağmen mahpuslara maske ve
eld�ven ver�lmed�ğ� tarafımıza �let�lm�şt�r.
 
Koğuşlarda coronov�rüs bel�rt�s� olan mahpus bulunmadığı ancak kron�k rahatsızlıkları olanlar ve
c�dd� operasyon geç�ren mahpuslar olduğu, bu k�ş�ler� kontrol talepler�n�n yer�ne get�r�lmed�ğ�,
�dare tarafından mahpusların kullandığı ankesörlü telefonların dezenfekte ed�ld�ğ�n�n söylend�ğ�
ancak bunun yapıldığına da�r gözleme dayalı b�r b�lg�ler�n�n olmadığı tarafımıza �let�lm�şt�r.
 
İnfaz koruma memurlarının evler�ne g�tmeyerek yen� vard�ya s�stem�yle çalışmaya başladığı,
koğuşlara maske ve eld�ven takarak g�rd�kler� ve mahpuslarla yakın temas kurmamaya çalıştıkları,
koğuşlara yapılan serv�sler�n günlük b�re �nd�r�ld�ğ� öğren�lm�şt�r.
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Ümraniye Hapishanesinde;

 
Mahpusların açık ve kapalı a�le görüşler� hala yaptırılmamaktadır. Avukat görüşler� de askıya alınmıştır.
Ac�l durumlarda kapalı görüş olarak yaptırılmaktadır. Mahpusların başka koğuşlarda bulunan
mahpuslarla yaptıkları spor ve sohbet g�b� ortak alan etk�nl�kler� de �ptal ed�lm�şt�r.
 
Salgının ülkede görülmeye başlamasından bu yana koğuşların sadece 2 kere dezenfekte ed�ld�ğ�,
mahpuslara tem�zl�k ve h�jyen malzemes� olarak sadece çamaşır suyu ver�ld�ğ�, başkaca tem�zl�k ve
h�jyen malzemeler�n�n mahpuslar tarafından ücret� karşılığı kant�nden tem�n etmeler� gerekt�ğ�, sıcak
suyun haftada 3 gün ver�ld�ğ� tarafımıza �let�lm�şt�r.
 
Hastane sevkler�n�n askıya alınmış olduğu, henüz hastaneye g�den mahpus olmasa da  3 tane karant�na
koğuşu olduğu öğren�lm�şt�r.
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Bakırköy Kadın Hapishanesinde;

 
Mahpusların açık ve kapalı a�le görüşler� hala yaptırılmamaktadır. Haftada 2 kere 10’ar dak�ka
uygulanması gereken telefon görüşler� haftada 1 kere 20 dak�ka olarak yaptırılmaktadır. Avukat
görüşler� de askıya alınmıştır. Ac�l durumlarda kapalı görüş olarak yaptırılmaktadır ve buna da�r
avukatlardan kabul beyanı alınmaktadır. Bununla b�rl�kte avukatların son 14 gün �çer�s�nde yurt dışına
g�tmed�kler�ne da�r beyan vermeler� �stenmekted�r. Görüşlerden önce ateş ölçümü yapılmakta, maske
talep ed�p etmed�kler� sorulmakta ve bunlar not ed�lmekted�r. Mahpusların başka koğuşlarda bulunan
mahpuslarla yaptıkları spor ve sohbet g�b� ortak alan etk�nl�kler� de �ptal ed�lm�şt�r.
 
Hap�shane g�r�şler� ve �ç kor�dor duvarlarına dezenfektan konulduğu gözlemlenm�şt�r.   Görüşe g�den
avukatların ve mahpuslar �le �nfaz koruma memurları dezenfektan kullanab�lmekted�r. Ancak
koğuşlarda herhang� b�r dezenfektan bulunmadığı tarafımıza �let�lm�şt�r. 
 
Mahpuslara �dare tarafından   çamaşır suyu, deterjan ve sıvı sabun ver�lse de koğuşlar �ç�n yeterl�
olmadığı, mahpuslar tarafından ücret karşılığı kant�nden çamaşır suyu, deterjan ve sıvı sabun tem�n
ett�kler� tarafımıza �let�lm�şt�r. 
 
Hastaneye sevk ed�lecek olan mahpuslara dönüşte 14 gün karant�nada kalma zorunluluğu get�r�ld�ğ�
�ç�n mahpuslar hastaneye g�tmemekted�r. Hap�shanede şu ana kadar herhang� b�r vakaya
rastlanmadığı ancak gr�p olan mahpusların olduğu, bazılarının gr�b� ağır şek�lde atlattığı öğren�lm�şt�r.
 
İnfaz koruma memurlarının 15 günlük vard�ya s�stem� �le çalıştığı, dışarıda görevl� personel�n �çer�
g�r�ş�ne �z�n ver�lmed�ğ� öğren�lm�şt�r.

Bandırma  2  Nolu T Tipi Hapishanesi;
 
Mahpusların açık ve kapalı a�le görüşler� hala yaptırılmamaktadır.
Avukat görüşler� de askıya alınmıştır. Ac�l durumlarda kapalı görüş
olarak yaptırılmaktadır. Mahpusların başka koğuşlarda bulunan
mahpuslarla yaptıkları spor ve sohbet g�b� ortak alan etk�nl�kler� de
�ptal ed�lm�şt�r.
 
Salgın ülkede görülmeye başladığından bu yana koğuşların sadece 1
kere kabaca dezenfekte ed�ld�ğ�, �laçlama �ç�n gelenler�n g�rmeler� �le
çıkmalarının 1 dak�kayı bulduğunu, koğuşların çok kalabalık olduğu,
mahpuslara sadece sıvı el sabunu dağıtıldığı, bunun dışında
dezenfektan, ıslak mend�l, kolonya, eld�ven g�b� h�jyen malzemeler�n�n
ver�lmed�ğ�, haftada 2 maske ver�lmeye başlandığı tarafımıza
�let�lm�şt�r.
 
Hastaneye sevk ed�len veya başka b�r sebeple hap�shaneden çıkartılan
mahpusların hap�shaneye dönüşler�nde 14 gün boyunca başka b�r
hücrede karant�naya tutulduğu, bunun dışında başkaca b�r önlem
alınmadığı tarafımıza �let�lm�şt�r. 
 
İnfaz koruma memurlarının sadece maske taktığı, mahpusların
üstünü ararken h�jyen kurallarına d�kkat etmed�kler� öğren�lm�şt�r.
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Sonuç olarak;
Mahpusların a�leler� �le görüştürülmemeler�,
z�yaretler�n ertelenmes�, mahpusları salgın
hastalıktan korumadığı g�b�; böyle b�r süreç
mahpuslar �ç�n tecr�t, a�leler� �ç�nse c�dd�
end�şeye sebep olmaktadır. Her ne kadar
hap�shaneler�n �ç kısımlarında görevl� olan
�nfaz koruma memurlarına yönel�k karant�na
uygulaması get�r�lm�ş ve memurların da dış
dünya �le �l�şk�ler� sınırlandırılmışsa da dış
tarafta çalışan �nfaz koruma memurları,
hap�shane personel� ve rev�r doktorları salgın
hastalığı taşıma açısından r�sk oluşturmaya
devam etmekted�r. Bakanlık tarafından
yapılan açıklamada da 79 �nfaz koruma
memurunun coronav�rüs test�n�n poz�t�f çıktığı
bel�rt�lm�şt�r. Y�ne rev�rlerde görevl� olduğu �ç�n
hap�shanelere g�den doktorlar arasında
coronav�rüs test� poz�t�f olanlar olduğu
b�l�nmekted�r. 
 
Uzun süre dış dünya �le teması kes�lm�ş olan
mahpusların zayıf bağışıklık s�stemler� �se
mahpusları v�rüslere daha açık hale
get�rmekted�r. Bu nedenle mahpusların v�rüs
yayılırken hap�shanelerde tutulmaları sağlık
ve yaşam hakkının �hlal� noktasında ger�
dönülemez zararlar vereceğ� end�şes�
oldukça fazladır. Tem�zl�k ve h�jyen
malzemeler�n�n yeter� kadar tem�n
ed�lememes�, bazı hap�shanelerde yaşanan
su sıkıntısı ve özell�kle tedav�s� devam eden
hasta mahpusların tedav� süreçler�n�n
durdurulması, z�yaretler�n askıya alınması,
avukat görüşler�n�n kısıtlanması ve bazı
hap�shanelerde mektupların
ver�lmemes�/gönder�lmemes� mahpus
a�leler�n�n ve kamuoyunun end�şeler�n�
arttırmaktadır. Dolayısıyla alınmış olan bu
tedb�rler amaca uygun tedb�rler değ�ld�r. 
 
Devlet�n, vatandaşlarına karşı h�çb�r ayrım
gözetmeks�z�n yaşam haklarına �l�şk�n negat�f
ve poz�t�f yükümlülüğü bulunmaktadır. Hal�
hazırda, mahpusların yaşam haklarına �l�şk�n
poz�t�f yükümlülükler yer�ne get�r�lerek
mahpusların yaşam ve sağlık hakları �ç�n
gerekl� tedb�rler�n alınması gerekmekted�r.
 
G�r�şte bahsett�ğ�m�z g�b� yapılan
değ�ş�kl�klerde s�yas� mahpusların bağışık
tutulması eş�tl�k �lkes� ve ayrımcılık yasağını
�hlal ett�ğ� g�b� düşman ceza hukukunun �nfaz
s�stem�ne de tezahürü anlamına gelmekted�r.
Bu uygulamaya b�r an önce son ver�lerek;

Tutukluların CMK 100. Maddede yer alan ‘’katalog
suç’’ ayrımı yapılmaksızın CMK 109. Maddede yer
alan adl� kontrol hükümler� �le tahl�yeler�
sağlanmalıdır. “Suçun vasıf ve mah�yet�’’ şekl�nde
matbu tutuk devam gerekçeler�ne son ver�lerek,
kanunun tutuklamadan beklenen menfaat�
sağlayacağı amacıyla düzenlenen CMK 109.
Maddede yer alan adl� kontrol hükümler� sadece
görünüşte kalmamalı, yaşam hakkını tehd�t eden
Cov�d -19 v�rüs salgının bulunduğu bu süreçte etk�n
b�r şek�lde uygulanmalıdır.
 
Ceza yargılamalarında k�ş�ler�n masum�yet
kar�nes�ne �hlal eden tutum ve önyargılar aşılarak
“toplum tehl�kes�’’ şekl�nde özell�kle s�yas� mahpuslar
hakkında tahl�ye kararlarının önüne geçen
�fadelerden   vazgeç�lerek, yargılamalar konusunda
mülk�l�k �lkes� kadar,   her b�r yargılanan k�ş�n�n
yaşam haklarının da devlet�n tem�natı altında
olduğu göz önünde bulundurularak mahpusların
adl� kontrolle de olsa tahl�yeler� sağlanmalıdır.
 
Tutuklu veya hükümlü ayrımı yapılmaksızın kron�k
hastalıkları bulunan mahpusların, v�rüs salgınına
bağışık s�stemler�n�n zayıflığı sebeb�yle daha açık
olmaları sebeb�yle, hastalıklarının ağırlığına
bakılmaksızın ac�len tahl�yeler� sağlanmalıdır.   Z�ra
Dünya Sağlık Örgütünün ver�ler�ne göre Cov�t-19
v�rüsünün ölüm tehd�d� altında bulunan k�ş�ler
özell�kle kron�k hastalığı olan k�ş�lerd�r.
 
50 yaş ve üzer� mahpuslar da Cov�t-19 v�rüsüne �l�şk�n
ağır r�sk gruplarından olması sebeb�yle tahl�yeler�
ac�l olan r�sk gruplarındandır.
 
Tüm yukarıda bel�rt�len r�sk grupları açısından elzem
olmak üzere hükümlüler�n cezalarının konutta
�nfazının sağlanması gerekmekted�r. Bu noktada
yasal düzenlemeler en ac�l şek�lde yer�ne
get�r�lmel�d�r. Z�ra bu konuda yakın zaman Avrupa
İşkencen�n Önlenmes� Kom�tes� (CPT), COVID-19
salgını bağlamında, özgürlük tahd�d�ne alternat�f
teşk�l edeb�lecek uygulamalar
sunmalarını  ve  “COVİD-19 taraması yaparak” en
korunmasız durumdak� mahpusların “yoğun bakıma
er�ş�m�n� sağlayacak yollar” açmalarını tavs�ye ett�.
 
Bu noktada h�çb�r ayrım yapılmaksızın
Anayasada yer alan temel haklardan olan
eş�tl�k maddes�n�n uygulanması ve tüm
mahpusların sağlık ve yaşam hakkı tem�nat
altına alınarak, hap�shanelerden tahl�yeler�
gerekmekte ve bu tedb�rler�n ac�l�yet�n�n
gereğ� yer�ne get�r�lmel�d�r.
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