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GİRİŞ
Türk�ye, 2000’ler�n başından bu yana Avrupa Konsey� üyes� ülkeler arasında
en yüksek tutuklu ve hükümlü sayısına sah�p ülkeler�n başında gelmekted�r.
Dünyada �se Türk�ye, nüfusla kıyaslandığında en fazla tutuklu ve hükümlü
sayısına sah�p ülkelerden b�r�d�r. Hap�shanelerde kalan tutuklu ve hükümlü
sayısı Türk�ye Cumhur�yet� Adalet Bakanlığı tarafından her yıl kamuoyuyla
paylaşılmaktadır. Bakanlık 2018 yılında bu sayının 258 b�n, 2019 yılında 294
b�n olduğunu kaydetm�şt�r. Son ver�lere göre, 31 Mayıs 2021 tar�h� �t�bar�yle
bu sayı 283 b�nd�r.

Yaklaşık �k� yıldır tüm dünyada yüzb�nlerce �nsanın yaşamına mal olan
COVID-19 salgını �ç�n en r�skl� yerler�n başında hap�shaneler gelmekted�r.
Türk�ye'dek� tutuklu ve hükümlü sayısı �le zaten sağlık ve tedav� hakkına
er�ş�m konusunda sıkıntılar yaşanan hap�shanelerdek� r�sk ve kr�z, bu salgın
sürec� �le b�rl�kte üst sev�yelere çıkmıştır.
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https://cte.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/istatistik/istatistik-1.pdf


Dünya Sağlık Örgütü ver�ler�ne göre, COVID-19 vaka sayısı ve ölüm
oranlarında �lk sıralarda yer alan Türk�ye'de �lk vaka 2020 yılının Mart
ayında tesp�t ed�lm�şt�r. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan ver�ler,
kamuoyu nezd�nde bu ver�ler�n güven�l�rl�ğ�ne �l�şk�n c�dd� şüphelere yol
açmış ve alınan tedb�rler konusunda end�şelere neden olmuştur. 

COVID-19 salgının Türk�ye'dek� etk�ler�, alınan genel tedb�rler�n yanında
hap�shanelere yönel�k de b�rtakım hukuk� düzenlemeler yapılması ve burada
tutulan k�ş�ler�n korunması �ç�n önlemler alınması zorunluluğunu
beraber�nde get�rm�şt�r. Kapas�teler�n�n çok üstünde tutuklu ve hükümlü
barındıran hap�shanelerdek� yoğunluğu azaltmak amacıyla, �lk olarak, �nfaz
düzenlemeler�nde değ�ş�kl�kler yapılmıştır. Fakat bu kanun� düzenlemeler�n
özell�kle bell� suç t�pler�ne �l�şk�n ve s�yas� nedenlerle tutulan k�ş�ler� bu
uygulanın dışında bırakıyor oluşu b�rçok k�ş�n�n denet�ml� serbestl�k, koşullu
salıver�lme g�b� olanaklardan faydalanamaması sonucunu doğurmuştur. Y�ne
bu tar�hlerde, salgına karşı hap�shanelerde b�rtakım tedb�rler alınmıştır. Bu
tedb�rler arasında maske, dezenfektan ve gerekl� h�jyen malzemeler�n�n
dağıtılması �le görüşler�n kısıtlanması, kültürel ve sport�f faal�yetler�n
durdurulması g�b� uygulamalar yer almıştır.

Türk�ye'de salgının g�d�şatına �l�şk�n olarak açıklanan ver�lere yönel�k
kamuoyunun sah�p olduğu güvens�zl�k, hap�shanelerdek� durumdan
müstesna değ�ld�r. Salgının başından bu zamana kadar hap�shanelerde ne
g�b� önlemler alındığı, f�z�k� koşullarda nasıl b�r değ�ş�kl�ğe g�d�ld�ğ�, kaç
k�ş�ye PCR test� yapıldığı, kaç k�ş�n�n test�n�n poz�t�f çıktığı, kaç k�ş�n�n
hastanede tedav� gördüğü, kaç k�ş�n�n hayatını kaybett�ğ� konularında
kamuoyuna h�çb�r açıklama yapılmamıştır. Yetk�l� kurumlar tarafından
yapılan açıklamalar yalnızca b�lg� ed�nme başvurularının sonuçları veya
kamuoyu baskısına karşı ver�len cevaplarla sınırlı kalmıştır. 
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Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneğ� de salgın sürec�nde CİMER üzer�nden
b�r b�lg� ed�nme başvurusu yapmıştı. B�rden fazla hap�shaneye yönelt�len
soruları cevaplayan Maltepe Ceza İnfaz Kurumu, hap�shanede tesp�t ed�len
toplam poz�t�f vaka sayısını b�ld�rm�ş ve kurumda alınan önlemler�
paylaşmıştı. Bu kapsamda hap�shanede bulunan hükümlü ve tutukluların
duruşma �ç�n dışarı çıkması hal�nde eld�ven ve maske kullanımının
sağlanması, dönüşler�nde temasın asgar� sev�yeye �nd�r�lmes�, yen� gelen
k�ş�lere PCR test� yapılarak 14 gün �zolasyonda tutulmaları ve koğuşa
alınmadan önce tekrar PCR test� yapılması, personel temasının tak�b� ve
temaslı personel�n sağlık kurumuna yönlend�r�lmes�, maske kullanımı,
kurumda taşıt, araç gereç, koğuş, kor�dor, ve d�ğer mekanların düzenl�
olarak tem�zlenmes� ve kapalı ortamların havalandırılması g�b� önlemler
alındığı bel�rt�lm�şt�. Kamuoyunun yoğun baskısı üzer�ne yapılan açıklamalar
ve b�lg� ed�nme başvurularına karşı ver�len cevaplarda fazla b�lg� olmaması
üzer�ne b�rçok s�v�l toplum kurumu kend�ler�ne ulaşan vakalara �l�şk�n
b�lg�ler� açıklayarak devlet yetk�l�ler�n� bu konuda hızlı ve etk�l� b�r çalışma
yapmaya çağırdı. 

Türk�ye'de resm� olarak açıklanan �lk COVID-19 vakasının üzer�nden b�r
yıldan fazla b�r süre geçt�. Hap�shanelerde kalan tutuklu ve hükümlüler de
bu süreçten ağır b�r şek�lde etk�lend�. Bu rapor, salgın sürec�nde hap�shane
koşullarına da�r b�r f�k�r ed�nmek ve tutukluların uğradığı �nsan hakları
�hlaller�n� göreb�lmek amacıyla hala sürmekte olan bu zorlu sürec� genel
hatlarıyla ortaya koymak üzere Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneğ� Hukuk
B�r�m� tarafından hazırlanmıştır. 

Bu rapor kapsamında tutuklular �le yapılan görüşmeler� gerçekleşt�ren
avukatlara teşekkür ed�yoruz. 
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https://www.mlsaturkey.com/tr/mlsanin-covid-19-onlemlerine-dair-sorularina-maltepe-cezaevinden-cevap-geldi/
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AMAÇ
Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneğ� tarafından yürütülen “COVID-19
Salgınında Cezaevler�nde Alınan Tedb�rler” araştırması çerçeves�nde
hap�shanelerdek� tutuklular �le gerçekleşt�r�len görüşmeler�n temel amacı,
salgına karşı alınan tedb�rler� tesp�t etmek, alınan bu tedb�rler�n yeterl� olup
olmadığını bel�rlemek ve salgına karşı alınan tedb�rler�n ortaya çıkardığı
�nsan hakları �hlaller�n� tesp�t ederek bunlara yönel�k çözüm öner�ler�
gel�şt�rmekt�r.

YÖNTEM
Bu araştırma çalışması kapsamında bel�rlenen temel amaç çerçeves�nde  1
Şubat 2021 ve 19 Mart 2021 tar�hler� arasında, Ed�rne F T�p� Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu, S�l�vr� 5 No’lu L T�p� Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, Ankara S�ncan
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, D�yarbakır Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Van
Yüksek Güvenl�kl� ve T T�p� Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan 14 erkek ve
11 kadın tutuklu �le görüşülmüştür. Hükümlü �le görüşme yapılmamıştır.
Tutuklulara MLSA tarafından hazırlanan 62 soru yönelt�lm�şt�r. Görüşme
yapılan k�ş�ler 20 �la 63 yaşları arasındadır. Bunlardan 9’u 20-29 yaş, 8’� 30-
39 yaş, 5’� 40- 49 yaş, 2’s� 50- 59 yaş, ve 1’� 60- 69 yaş aralığındadır. Görüşülen
tutuklular Cov�d- 19 salgını önces� ve sonrasında tutuklananlar olarak �k�
gruba ayrılmıştır. Bu k�ş�lerden 15’� salgından sonra, 10’u da salgından önce
tutuklanmıştır. Görüşülen k�ş�lerden 7’s�n�n kron�k rahatsızlıkları
bulunmaktadır. Bu tutuklulardan 1’� böbrek akc�ğer ve karac�ğer, 1'� b�rden
fazla kez operasyon geç�rm�ş romat�zma, 1'� ep�leps�, 1'� yüksek tans�yon, 1'�
kalp r�t�m bozukluğu, 1'� kalp ve astım ve 1'� de kas er�mes� ve romat�zma
hastasıdır. Çalışma, temel olarak sağlık h�zmetler�ne er�ş�m, kültürel ve
sport�f faal�yetlere er�ş�m, �let�ş�m araçlarına er�ş�m �le adalete er�ş�m�n
f�z�ksel koşulları  esas alınarak hazırlanmıştır.



GÖRÜŞÜLEN TUTUKLULARDAN %44'Ü COVID-19 SALGINI HAKKINDA
KURUM TARAFINDAN BİLGİLENDİRİLMEDİ.

GÖRÜŞÜLEN TUTUKLULARDAN %56'SI TEMİZLİK YAPMAK VE
KİŞİSEL HİJYENİ SAĞLAMAK İÇİN GEREKLİ VE YETERLİ
MALZEMEDEN YOKSUN. 

TUTUKLULARIN %76'SI YETERLİ BESLENEMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR.
%96'SINA İSE HERHANGİ BİR TAKVİYE EDİCİ GIDA VEYA VİTAMİN
VERİLMEDİ.

SALGIN SÜRECİNDE, GÖRÜŞÜLEN 25 TUTUKLUNUN HEPSİNİN EN AZ
BİR KÜLTÜREL VE SPORTİF FAALİYETİ TAMAMEN KISITLANDI. 

ALINAN TEDBİRLER KAPSAMINDA TUTUKLULARIN %96'SININ AÇIK
GÖRÜŞ HAKKI, %52'SİNİN KAPALI GÖRÜŞ HAKKI KISITLANDI. 

AÇIK GÖRÜŞ KISITLAMASININ %79'U SÜRESİZ BİR ŞEKİLDE, KAPALI
GÖRÜŞ KISITLAMASININ %77'Sİ BİR AYDAN FAZLA SÜREYLE
UYGULANDI.

AVUKAT GÖRÜŞMESİ SIRASINDA YAPILABİLEN EVRAK ALIŞVERİŞİ
%72 ORANINDA KISITLANDI. 
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Tutulma koşullarına ilişkin olarak sorulan sorular kapsamında kişilerin kaç kişi ile

kaldıkları,  Covid-19 salgınına karşı bilgilendirilip bilgilendirilmedikleri, revir talebinin

karşılanıp karşılanmadığı, hijyen malzemelerinin verilip verilmediği, yeterli miktarda

temiz suyun sağlanıp sağlanmadığı, koğuşların dezenfekte edilip edilmediği, yeterli

maske verilip verilmediği gibi sorular yöneltilmiştir.  

Görüşülen kişilerden 1’i iki kişiyle kaldığını, diğer 24 kişi ise 3 ve daha fazla kişiyle

birlikte aynı koğuşta kaldığını beyan etmiştir. Tutuklama, hastaneye sevk gibi

durumlarda uygulanan 14 günlük karantina süresinin özellikle salgın süreci içerisinde

tutuklamada keyfi olarak 48 güne kadar çıkarıldığı gözlemlenmiştir. 

Sağlık h�zmet�ne er�ş�m
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"Üzer�m�zde büyük ps�koloj�k baskılar mevcut. Görevl�ler b�zler�
rahatsız etmek �ç�n koğuşlarımıza sürekl� g�r�p çıkıyorlar. Sağlık

ve h�jyen kurallarına h�ç d�kkat etm�yorlar. Tüm eşyalarımız
sürekl� d�d�k d�d�k aranıyor."



Görüşülen kişilerden 4'ü Covid-19 semptomu göstermiş, bu kişilerin 2'si muayene

edilirken diğer 2'si karantinaya alınmıştır.  Toplam 25 kişiden 12'si test talebinde

bulunmuş, fakat yalnızca  7'sinin test talebi kabul edilmiştir.  Bununla birlikte salgının

başından bu yana 15 kişi revir talebinde bulunmuştur.  Bu taleplerin 4'ü olumsuz

karşılanmıştır. 

Tutuklu 25 kişiden 14'ü sabun, deterjan, dezenfektan gibi hijyen ürünlerine yeterli

erişiminin olmadığını belirtmektedir.  Yani görüşülen kişilerden %56'sı temizlik yapmak ve

kişisel hijyeni sağlamak için gerekli ve yeterli malzemeden yoksundur.  Yine bu 25 kişiden

13'ü bu temizlik malzemelerinin ücretli olduğunu ifade etmiştir.  

Tutukluların kişisel hijyeni ve bulundukları koğuşun/hücrenin temizliğini sağlamak için

temiz suya erişimleri de en az malzemelere erişimleri kadar önemli olmuştur. Bu

çerçevede hijyen malzemelerine erişimde olduğu gibi temiz suya erişim de kısıtlı

kalmıştır. Görüşülen 25 kişinin 13'ü temiz suya erişimlerinin yeterli olmadığı

kanaatindedir. Yine bu kişilerden 5'i banyo yapma hakkında kısıtlamaya gidildiğini de

belirtmektedir. Yapılan görüşmelerde tutuklulardan birisi içme suyunun satıldığını,

koğuşlara verilen şebeke suyunun ise bulanık ve sarı renkte aktığını belirtmiştir. 
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%44
Soru: Covid-19 hakkında bilgilendirildiniz mi?

Tutuklu 25 kişinin 11'i Covid-19 salgını hakkında bilgilendirilmediklerini belirtmiştir.

Salgın hakkında bilgi verilen 14 kişiden 1'i nin yazı yoluyla, 3'ünün ilan yoluyla diğer

10'unun da sözlü yolla bilgilendirildiği kaydedilmiştir. 

Hayır                             Evet

0 2,5 5 7,5 10

İlan 

Sözlü 

Yazılı 

Soru: Hangi yolla Covid-19 hakkında bilgilendirildiniz?
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Hücrelerin ve koğuşların dezenfekte edilip edilmediği ve bu dezenfeksiyon işleminin

kimler tarafından yapıldığı bu araştırmanın sorularından birini oluşturmuştur. Tutukluların

bulundukları koğuşların/hücrelerin %92'si dezenfekte edilmiştir.  Bu dezenfeksiyon

işlemlerinin %22'si ayda bir, %4'ü birkaç ayda bir, %74'ü ayda birkaç kez olmak üzere

gerçekleştirilmiştir. Görüşülen 25 tutukludan 6'sı kendisine maske verilmediğini, maske

verilenler ise bu maskelerin ücretsiz verildiğini belirtmiştir. 

Covid-19 salgınına karşı mücadelede bir diğer önemli konu beslenme ve bağışıklık

güçlendirici takviye gıdaların alınmasıdır. Tutukluların %76'sı yeterli beslenemediğini

düşünmektedir. Ayrıca bu 25 kişinin %96'sı kendisine herhangi bir takviye edici gıda ve

vitamin verilmediğini belirtmiştir. 

%76
Soru: Pandemi sürecinde yeterli beslenebildiniz mi? 

Soru: Pandemi sürecinde bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için takviye edici gıdalar ve vitamin
verildi mi?

Hayır                             Evet

%96
Hayır                             Evet

%56
Hayır                                  Evet

%52
Hayır                                  Evet

Soru: Hijyen malzemelerine (sabun, deterjan,
çamaşır suyu, el dezenfektanı vs.) yeterli miktarda
erişebildiniz mi?

Soru: Bulunduğunuz koğuşta/hücrede yeterli
miktarda temiz su sağlandı mı?



Salgının yayılma koşulları göz önüne alındığında özellikle birden fazla kişi ile

gerçekleştirilen ve/veya ortak alanların kullanılmasını gerektiren kültürel ve sportif

faaliyetlere erişim de ciddi ölçüde etkilenmiştir. 

Bağışık sisteminin güçlendirilmesinde önemli bir yere sahip olan spor faaliyetleri

neredeyse tamamen engellenmiştir. Görüşülen 25 tutuklunun hepsi tamamen

engellenen en az bir kültürel ve sportif faaliyet olduğunu belirtmiştir. Bu kişilerden 24'ü

salgın sürecinde spor yapmasının tamamen engellendiğini, 1'i ise kütüphane

kullanımına sınırlama getirildiğini belirtmiştir.  

Kültürel ve sport�f faal�yetlere er�ş�m

Tüm dünyada karantina koşullarının uygulandığı bu süreç içerisinde zaten sınırlı bir

iletişim aracına ve iletişim kurma koşullarına sahip olunan hapishanelerde dışarı ile

temas kurmak hem haber alma hem de salgının psikolojik etkilerini azaltmak için elzem

bir hale gelmiştir.  

Görüşülen 25 tutuklunun 24'ü, yani %96'sı, açık görüş hakkının kısıtlandığını; 13'ü yani

%52'si kapalı görüş hakkının kısıtlandığını belirtmiştir. Açık görüş kısıtlamasının %79'u

süresiz bir şekilde, kapalı görüş kısıtlamasının %77'si bir aydan fazla süreyle

uygulanmıştır. 

İlet�ş�m ve medya araçlarına er�ş�m

Süresiz 1 ay 1 aydan fazla

20 

15 

10 

5 

0 

Soru: Açık görüş hakkınız ne kadar süreliğine
kısıtlandı?

Soru: Kapalı görüş hakkınız ne kadar
süreliğine kısıtlandı?

Süresiz 1 ay 1 aydan fazla

10 

7,5 

5 

2,5 

0 
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Covid-19 salgının etkilediği bir diğer alan tutukluların adalete erişimleri olmuştur. Bu

kapsamda alınan tedbirlerin özellikle duruşmalara katılım, avukat ile görüşme, gerekli

evrak ve dokümanların temini konusundaki etkileri tespit edilmiştir. 

Görüşme yapılan 25 kişinin 4'ü avukat ile görüşme hakkında kısıtlamaya gidildiğini

belirtmiştir. Bu kişilerin avukat ile görüşmeleri kapalı görüş kabinlerinde veya tedbirler

alınarak yapılan açık avukat görüşü kabinlerinde gerçekleştirilmiştir. 

Bununla birlikte bu 25 kişinin 18'i avukatı ile gerçekleştirdiği görüşmede dosyası ile

ilgili fiziki belge ve evrakları edinemediğini ifade etmiştir. Dolayısıyla salgın dönemi

dışında avukat görüşmesi sırasında yapılabilen evrak alışverişi salgın sürecinde %72

oranında kısıtlanmıştır. 

Adalete er�ş�m
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%72

Salgın sürecinde

duruşmasına video

konferans yoluyla katılan

23 kişinin 9'u video

konferans sisteminde

teknik aksaklık ile

karşılaşmıştır. Ayrıca bu

kişilerin 14'ü video

konferans sistemiyle

katıldığı duruşma

esnasında avukatından

hukuki hizmet alamadığını

belirtmiştir.

Soru: Avukatınız ile görüşmenizde dosyanız ile ilgili belge ve
evrakı edinebildiniz mi? 

Hayır                                Evet

Görüş hakkı kısıtlanan 24 kişinin 17'sinin bu hakkı telefon hakkına dönüştürülmüştür.

Fakat diğer 7'si açık ve kapalı görüş hakkının kısıtlanmasına rağmen telefon hakkının

aynı oranda artırılması olanağından faydalanamamıştır. Tutuklu 25 kişinin 18'i posta ile

iletişim hakkının; 19'u da gazete, kitap ve dergiye erişiminin kısıtlandığını belirtmiştir.   



Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneğ� tarafından yapılan bu çalışma
sonucunda ed�n�len ver�ler net�ces�nde Cov�d-19 salgınına karşı
hap�shanelerde alınan  önlemler�n yeterl� olmadığı ve/veya temel hak ve
özgürlükler� orantısız b�r şek�lde kısıtladığı sonucuna varılmıştır. 

K�ş�sel h�jyen ve tem�zl�ğ�n sağlanması �le sağlık h�zmetler�ne er�ş�mde
alınan önlemler yeterl� değ�ld�r. Bununla b�rl�kte tutukluların �let�ş�m ve
medya araçlarına er�ş�m� �le sport�f ve kültürel faal�yetler�n�n kısıtlanması,
özell�kle bu salgın dönem�nde bağışıklıkları ve buna bağlı olarak moraller�
yüksek tutulması gereken tutuklular üzer�nde olumsuz etk�ler yaratacak
sev�yeded�r. Bu durum hap�shanelerde kalan k�ş�ler�n kötü muamele yasağı,
ad�l yargılanma hakkı, özel hayata saygı hakkı, �fade özgürlüğü g�b� b�rçok
temel hak özgürlüğünün �hlal ed�ld�ğ�n� veya bu hakların tehd�t hal�nde
olduğunu göstermekted�r.   

Bu çalışma kapsamında Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneğ� yetk�l�lere
salgının başından bu zamana kadar hap�shanelerde ne g�b� önlemler alındığı;
kaç vaka tesp�t ed�ld�ğ�; kaç k�ş�n�n hastanede tedav� gördüğü, hayatını
kaybett�ğ� ve aşı olduğu konularında kamuoyuna açıklama yapması
çağrısında bulunmaktadır. Ayrıca yetk�lere salgın dönem�nde
hap�shanelerde alınan tedb�rler� �nsan hakları standartlarına uyumlaştırması
öner�lmekted�r. 
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"S�yas� tutsaklar arasında doktor olanlar var ve gerekl� tedb�rler� b�z tutsaklar olarak
alıyoruz. Fakat kurum ve görevl�ler h�çb�r şek�lde sağlık ve h�jyen kurallarına r�ayet
etm�yorlar. S�yas� tutsakların tedav�ler� kend� çabalarıyla çözülmeye çalışıyor."


