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I. BAŞLANGIÇ
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 21 Ekim 2010 tarihli 42. toplantısında aldığı
karar doğrultusunda, “Ceza ve Tutukevlerindeki Fiziki Şartların ve Kurum Yöneticilerinin
Tutum ve Davranışları İle Mevzuattan Kaynaklanan İnsan Hakları İhlallerinin İncelenmesi”
amacıyla Çorum Milletvekili ve Alt Komisyon Başkanı Murat Yıldırım, Kahramanmaraş
Milletvekili Fatih Arıkan, Denizli Milletvekili Mithat Ekici, Sivas Milletvekili Malik Ecder
Özdemir ve Yozgat Milletvekili Mehmet Ekici’den oluşan alt komisyon kurulmuştur.
Alt Komisyon 07 Ocak 2011 tarihinde İzmir’de bulunan 1 ve 2 No’lu F Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ile Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
incelemelerde bulunmuştur. Alt Komisyonun incelemelerinde, Adalet Müfettişi Mecit Gürsoy
ile Yasama Uzmanı B. Emrah Biçer görev yapmıştır.
II. BAŞVURUCU
23. Yasama yılında, 2009 Ocak ayından 28 Aralık 2010 tarihine kadar İzmir’de
bulunan ceza infaz kurumlarından toplam 38 başvuru yapılmıştır. Bu başvuruların 31 tanesi il
merkezinde bulunan infaz kurumlarından, 7’si ilçelerde bulunan infaz kurumlarından
yapılmıştır.
Başvuruların konularına göre dağılımı şu şekildedir:
Temyiz aşamasının uzun sürmesinden şikayet: 3
İşkence iddiası: 1 1
Adil yargılanmama iddiası: 14
Avukat talebi: 1
İnfaz kurumunun koşulları, uygulama ve işlemlerden şikayet: 13
Cezaevinde kötü muamele iddiası: 1
Af talebi: 1
Nakil talebi: 1
Protesto: 1
Sağlık Sorunları: 2
Bu başvuru infaz kurumunda değil, tutuklanma öncesi emniyette işkence yapıldığı iddiasıdır. Bununla ilgili
işlemler ayrıca yürütülmüştür.
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III. İNCELEMENİN AMACI
İncelemenin amacı, infaz kurumlarında zaman zaman meydana geldiği ileri sürülen
kötü muamelelerin ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak ile gerek
fiziki koşulların insani yaşam koşullarına uygun olup olmadığını incelemek, gerekse
Komisyonun görev alanına giren diğer insan hakları sorunlarına ilişkin değerlendirmeler
yapmaktır.
Tutuklu/hükümlülerle birlikte infaz kurumu personelinin sorunları da incelemeler
vesilesiyle milletvekilleri tarafından yerinde görülmektedir.
IV. İNCELEMEDE UYGULANAN METOT
Alt

Komisyon

incelemeler

esnasında,

Cumhuriyet

Başsavcı

Vekili,

infaz

kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı ve kurum yöneticilerinden bilgi almış, ardından
kurumların fiziki koşulları incelenmiş, inceleme esnasında rastgele seçilen koğuşlarda
tutuklu/hükümlülerle kurum personelinin olmadığı bir ortamda görüşülmüştür.
V. BUCA KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU
1. Kurum Yöneticileriyle Yapılan Görüşme ve Gözlemler
Ülkemizdeki en eski infaz kurumlarından birisi olan Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
1959 yılında hizmete girmiştir.
Kapasitesi 1300 kişi olan kurumda, 07 Ocak 2011 tarihi itibariyle 2041
tutuklu/hükümlü bulunmaktadır. Kapasitesinin çok üzerinde tutuklu/hükümlü bulunan kuruma
son bir yılda 17951 kişi giriş çıkış yapmıştır. Günde ortalama üç yüz kişi adliyeye duruşmaya
götürülmektedir.
İki ayrı bloktan oluşan kurumda 36 koğuş bulunmakta ve 453 personel görev
yapmaktadır.
50 yıldan fazla bir süredir hizmet verdiğinden dolayı kullanılabilirliğini kaybeden
kuruma tadilat yapılamamaktadır.
Yeni Şakran beldesinde inşaatı devam eden ceza infaz kurumu kampüsünün Temmuz
ayında hizmete girmesiyle mevcut kurum kapatılacaktır.
Eski bir bina olması nedeniyle, kurumda merkezi ısıtma sistemi bulunmamaktadır.
Koğuşlar sobayla ısıtılmaya çalışılmakta ancak yetersiz kalmaktadır.
Aşırı kalabalıktan dolayı ranzalar üç kata dönüştürülmüş ranzalar koğuşları tamamen
kaplamıştır.
2. Tutuklu/Hükümlülerle Yapılan Görüşmeler
İnceleme esnasında bir kadın koğuşu ile iki erkek koğuşunda görüşme yapılmıştır.
Görüşmelerde tutuklu ve hükümlüler özetle;
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-Kantinden talep ettikleri bazı ürünlerin bulunamadığı ve fiyatların yüksek olduğu,
-Kullanılan elektrikli aletlerin ve tüplerin parasının kendileri tarafından ödendiği,
ailelerin maddi sıkıntılar nedeniyle yeterince destek olamadıkları için ihtiyaçların
karşılanmakta zorlanıldığı,
-İdareden ve infaz koruma memurlarından memnun oldukları, doktordan bir
şikayetleri olmadığı, istedikleri zaman doktora çıkabildikleri,
-Doktorun mesai saatleri içinde çalıştığı, mesaiden sonra acil durumlarda doktor
çağırıldığı, ancak bunun ve hastaneye gidecek askerlerin hazırlanmasının zaman aldığı, bu
nedenle mesai saatleri dışında da acil durumlara müdahale etmek için doktor bulunması
gerektiği,
-Yemeklerden şikayetleri olmadığı,
-Sıcak suyun sadece alt katlara geldiği, üst kata ulaşmadığı, kovalarla üst kata su
taşıdıkları, yıkanamadıkları, yemek yenilen alt katta çok sayıda fare bulunduğu ifade
edilmiştir.
Ayrıca ziyaret edilen kadın koğuşunda iki yabancı uyruklu bulunmaktadır. Bulgar
vatandaşı olan ve üç senedir tutuklu bulunmalarına ve kendi ülke konsolosluğuna defalarca
dilekçe yazmalarına ve idarenin de girişimde bulunmasına rağmen hiç kimsenin
ilgilenmediğinden ve bir sonuç alamadıklarından yakınmışlardır.
Erkek koğuşu da aşırı kalabalık durumdadır. Zaman zaman jandarma tarafından
mahkemeye gidip gelirken kötü muamelede bulunulduğu iddia edilmiştir.
Bir diğer erkek koğuşunda, adil yargılanmadıkları, yargılamanın uzun sürmesi
nedeniyle açık infaz kurumuna geçemedikleri, idareden şikayetlerinin olmadığı, ailelerin
kendilerine para gönderirken maddi açıdan zorlandığı, yemeklerin iyi olduğu, kötü muamele
şikayetlerinin olmadığı, kalabalıktan dolayı spor vs. yapılamadığı belirtilmiştir.
VI. İZMİR 1 NO’LU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ
KURUMU
1. Kurum Yöneticileriyle Yapılan Görüşmeler ve Gözlemler
2. 103’ü üç kişilik, 59’u tek kişilik olmak üzere 162 odadan oluşan kurumda, üç
kişilik odalar iki katlı olup, üst katta yatakhane, alt katta banyo, tuvalet, mutfak ve
dolapların yer aldığı ortak yaşam alanı bulunmaktadır.
Kurumda, 237 personel görev yapmaktadır.
Tutuklu/hükümlüler haftada 1 saat kapalı görüş, her ayın ilk haftası yine 1 saat açık
görüş yapma hakkına sahiptir. Resmi ve dinî bayramlarda da açık görüş hakkı bulunmaktadır.
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Tutuklu/hükümlüler her hafta, belirlenen gün ve saatlerde 10 dakika telefon görüşmesi
yapabilmektedir.
Tutuklu/hükümlülerin eğitim durumlarına göre, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından
resim, bilgisayar, İngilizce, okuma-yazma kursları düzenlenmekte, tutuklu/hükümlüler açık
ilköğretim okulu, açık lise ya da açık öğretim fakültesinde okumaları için teşvik edilmektedir.
Ayrıca, Milli Eğitim, Halk Eğitim Müdürlükleri ve Türkiye İş Kurumu ile işbirliği yapılarak,
meslek edindirme kursları düzenlenmektedir.
Tutuklu/hükümlüler kırk televizyon kanalını izleyebilmekte, ayrıca merkezi yayın
sistemi sayesinde, vizyondaki filmler, tiyatrolar, belgeseller gibi çeşitli yayınları
izleyebilmektedir.
Ortak sohbet süresi 6 ila 9 saat arasında uygulanmaktadır.
Kurumda odalar dışında kalan ortak alanlar kamera sistemiyle takip edilmektedir.
Kurum idaresi ile yapılan görüşmenin ardından, iş atölyeleri, mutfak, spor salonu,
kütüphane, dershane, açık ve kapalı görüş alanları, ortak sohbet alanları, bilgisayar sınıfı,
kantin

gibi

fiziki

mekanlar incelenmiş,

çalışmakta

ya

da ders

görmekte olan

tutuklu/hükümlülerle görüşülmüştür. Fiziki mekanların son derece iyi olması, kursların
çeşitliliği heyetimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır.
Kurum idaresince, Kalite Derneği ile ortaklaşa çalışma yürütüldüğü belirtilmiş, bu
çalışmaların kurumdaki olumlu yansımaları da heyet tarafından müşahede edilmiştir.
2. Tutuklu/Hükümlülerle Yapılan Görüşmeler
Heyet ilk olarak, ortak sohbet gerçekleştiren bir grup tutuklu/hükümlü ile görüşmüştür.
Sohbete çıkan tutuklu/hükümlülerin ayaklarında ayakkabılarının olmaması dikkat çekmiştir.
Nedeni sorulduğunda, ortak sohbete çıkarlarken üstlerinin iki defa arandığı, arama esnasında
ayakkabılarının da çıkarıldığı, aramanın zaten el cihazıyla yapıldığı, aynı zamanda
ayakkabılarının aranmasının yasal olmadığı, bu aramanın taciz amaçlı yapıldığı belirtilmiştir.
Konu kurum idaresine iletildiğinde, daha önce Ankara Sincan F Tipi Kapalı Cezaevinde bir
tutuklu/hükümlünün çay kaşığının kenarlarını keskinleştirerek bıçak haline getirdiği, bunu
ayakkabısının içine saklayarak ortak sohbete çıktığı esnada bir başka tutuklu/hükümlünün
boğazını keserek öldürdüğü, bu gibi olayların önüne geçmek amacıyla ayakkabıların da
arandığı, bu duruma tepki gösteren bir grup tutuklu/hükümlünün, aramayı protesto etmek
amacıyla ortak sohbete ayakkabısız çıktıkları, arama sonrasında ayakkabılarını giymelerine
bir engel bulunmamasına karşın bu şekilde hareket ettikleri ifade edilmiştir.
Yaşanan diğer bir sorun telefon görüşmeleridir. Telefonla görüşmek istedikleri zaman,
telefonu açtıklarında önce kendi isimlerini ve aradıkları numarayı, ardından karşı tarafın kendi
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ismini ve telefon numarasını yüksek sesle söylemelerinin istendiği, aradıkları kişinin isminin
ve telefon numarasının zaten idarede kayıtlı olduğu, idareye bildirdikleri numara ve kişiler
dışında kimseyi aramalarının mümkün olmadığı, bu şekilde hareket edilerek kendilerine
psikolojik baskı uygulanmak istendiği, bu nedenle sekiz aydır telefon görüşmesi yapmadıkları
dile getirilmiştir.
Bir tutuklu/hükümlü 3 Kasım 2008 tarihinde jandarma tarafından hastaneye
götürülürken dövüldüğünü, jandarma hakkında suç duyurusunda bulunmasına rağmen yeterli
soruşturma yapılmadığını, aksine kendisinin asılsız iddialarda bulunduğu gerekçesiyle 7,5 ay
ceza aldığını iddia etmiştir.
Bir diğer şikayet konusu, bazı koğuşların özellikle kış aylarında aşırı nemli olduğu, alt
katlarda zaman zaman su biriktiği, bu durumun tutuklu/hükümlülerin hastalanmasına neden
olduğu hususu olmuştur.
VI. İZMİR 2 NO’LU F TİPİ YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CEZA İNFAZ
KURUMU
1. Kurum Yöneticileriyle Yapılan Görüşmeler ve Gözlemler
368 kişilik kapasitesi bulunan kurumda 07 Ocak 2011 tarihi itibariyle 291
tutuklu/hükümlü bulunmaktadır.
Kurumda 103 adet üç kişilik, 61 adet tek kişilik oda bulunmaktadır. Üç kişilik odalar
alt katı yaşam alanı, üst katı yatakhane olmak üzere 50 metrekare, tek kişilik odalar tek katlı
ve 10 metrekaredir. Üç kişilik odaların her birinin 50 metrekarelik ayrı havalandırması, tek
kişilik odaların 2 ya da 3 odayla ortak 42 ila 50 metrekare arasında değişen büyüklükte
havalandırmaları bulunmaktadır. Kurum, Birleşmiş Milletler Minimum Cezaevi Kuralları ve
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Avrupa Cezaevleri Kurallarına uygun olarak inşa
edilmiştir.
Ortak sohbet programı haftalık 7 saat olarak uygulanmaktadır.
Odalar dışında kalan ortak alanlar kamera sistemiyle izlenmektedir.
Halk Eğitim Merkezi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye İş Kurumu ile ortak olarak
meslek edindirme ve eğitim kursları (erkek berberliği, çinicilik, karo-fayans döşemeciliği,
boya-badana, bilgisayar, İngilizce, okuma-yazma vb.) ile açık ilköğretim, açık lise ve açık
öğretime devam eden tutuklu/hükümlüler için destek kursları düzenlenmektedir. Açık
ilköğretim okulunda 41, açık lisede 39, açık öğretim fakültesinde 28, örgün yükseköğretimde
15

tutuklu/hükümlü

öğrenim

görmektedir.

Örgün

yükseköğretimde

okuyan

tutuklu/hükümlülerin büyük bir kısmı Dokuz Eylül ve Ege Üniversitesinde öğrenim
görmektedir. Bu tutuklu/hükümlüler sınavlar için üniversiteye götürülmektedir.
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Kurumda sağlık hizmetleri doktor, diş doktoru, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve sağlık
memuru tarafından verilmektedir. Kadın ve erkek hastaların yararlanması için 8'er kişilik 2 adet
yataklı revir bulunmaktadır
Tutuklu/hükümlüler, odalarında 24 saat 20 kanal uydu yayını izleyebilmekte, ayrıca merkezi
yayınla, Eğitim Servisi tarafından hazırlanan aylık programlarla güncellenmiş vizyondaki filmleri ve
belgeselleri günde iki seans olarak izleyebilmektedirler.
Personel, tutuklu/hükümlülerin yemekleri Kurum tarafından hazırlanmakta; ayrıca sağlık
nedeniyle diyet yapan tutuklu/hükümlülere uygun yemek hazırlanmaktadır.

2. Tutuklu/Hükümlülerle Yapılan Görüşmeler
Tutuklu/hükümlülerle yapılan görüşmede, kurum içinde ortak alanlarda atkı, bere vs.
takılmasına izin verilmediği, mektupların çıkmasına izin verilmediği, oda değişimine izin
verilmediği, yemek konusunda sıkıntı olduğu, aylık rutin aramalar dışında keyfi aramalar
yapıldığı, haftalık sohbet süresinin 6-7 saat uygulandığı, ailelerin çok uzaktan ziyaretlerine
gelmelerine karşın, ceza infaz kurumu uygulamasını yeterince bilmedikleri için ziyaretlerine
izin verilmediği, bazı yayınların sakıncalı olduğu gerekçesiyle verilmediği ifade edilmiştir.
Tutuklu/hükümlülerin dile getirdikleri şikayetler kurum idaresine iletilmiştir. Kurum
idaresinden alınan bilgiye göre, telefon görüşmelerinin, 5275 Sayılı Ceza İnfaz Kanunu ve bu
kanuna dayanılarak çıkartılan Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik
Tedbirlerinin İnfaz Hakkında Tüzüğe göre düzenlenmektedir. 2 Aramalar da, aynı Kanun ve
Tüzüğe göre yapılmaktadır. 3
Oda değişikliğine ilişkin olarak, makul ve insani ihtiyaçlardan kaynaklanan oda
değişikliği taleplerinin kabul edildiğini ancak, terör örgütünün yönetim kadrosunu
oluşturmaya, eğitim faaliyetlerini yürütmeye, örgütün oda değişikliğini organize etmeye
5275 Sayılı Kanunun 66. Maddesinin 1. Fıkrası, “Kapalı ceza infaz kurumlarındaki hükümlüler, tüzükte
belirlenen esas ve usullere göre idarenin kontrolündeki ücretli telefonlar ile görüşme yapabilirler. Telefon
görüşmesi idarece dinlenir ve kayıt altına alınır. Bu hak, tehlikeli hâlde bulunan ve örgüt mensubu hükümlüler
bakımından kısıtlanabilir.” şeklindedir. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin
İnfaz Hakkında Tüzüğün 88. Maddesinin n bendi, ““Konuşma sırası gelen hükümlünün kurum içindeki
tehlikelilik durumu da dikkate alınarak gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle telefon görüşmesi yapılacak
yere getirilir. Hükümlü, öncelikle konuşmasına kendi adını ve soyadını söyleyerek başlar. Görüştüğü karşıdaki
kişiye, adını, soyadını ve telefon numarasını tekrar etmesini isteyerek konuşmasına devam eder. Bu işlemin
yapılması zorunlu olup, konuşma bittikten sonra, telefon görüşme istek formunun konuşmanın yapıldığına ilişkin
bölümü doldurulur, konuşmayı yapan hükümlü ve görevli memur tarafından imzalanır. Bu formdaki bilgiler,
deftere kaydedilmek üzere güvenlik ve gözetim servisine verilir,” şeklindedir.
2

3

5275 Sayılı Kanunun 36. Maddesinin 1. fıkrası, “Kurumlarda, odalar ve eklentilerinde, hükümlülerin üst ve
eşyasında habersiz olarak her zaman arama yapılabilir.” şeklindedir. Tüzüğün 46. Maddesinin 1. Fıkrası,
“Kurumlarda, oda ve eklentilerinde, hükümlünün üst ve eşyasında habersiz olarak her zaman arama yapılabilir.
Kurumun tamamında her ay bir kez mutlaka arama yapılır. Oda ve eklentilerinde yapılacak aramalarda bir
hükümlü hazır bulundurulur.” şeklindedir.
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çalışmasına yönelik oda değişikliği taleplerinin reddedildiği ifade edilmiştir. 2010 yılı Kasım
ayı başlarında PKK terör örgütü mensubu tutuklu/hükümlüler arasında yapılan iki haberleşme
notu bulunduğu (EK-1 Haberleşme notları), notlarda odasını değiştirmek isteyen ancak
reddedilen bazı örgüt mensuplarına kurum idarecileri hakkında suç duyurusunda bulunmaları
talimatı verildiği, yemeklerden böcek çıktığı, yemeklerin hijyenik olmadığı gibi asılsız
iddialarla suç duyurusunda bulunulmasının istendiği, bu şekilde kurum idarecileri ve
personelini yıpratmaya ve görevlerini yaptırmamaya yönelik talimatların yer aldığı
belirtilmiştir. Bunun üzerine bahse konu notlar alt komisyon üyelerine gösterilmiştir. Notlarda
“Heval firavun bu hafta görüşe çağırmadı. Adam tavır almış gibi görünüyor. Madem tavır
aldı, bizde ona göre onları biraz yoralım….10’ar kişilik 4-5 grup hazırlayalım. Her grup hafta
içi bir gün dilekçe versin ve 1. Müdürle konuşmak istediğini yazsın. Çıkan her arkadaş hem
bireysel sorunu varsa dile getirsin hem de bizim belirleyeceğimiz konuları konuşurlar. Eğer
müdür çağırmazsa ondan sonraki hafta müdür, hangi arkadaşı çağırmamışsa suç duyurusunda
bulunsun. Görüşmek istiyoruz çağırmıyor, sorunlarımızla ilgilenmiyor, görevini kötüye
kullanıyor vs…. Odası değiştirilmeyen; Z, M, K, K hem kurum hem de sosyal servis hakkında
suç duyurusunda bulunsun. Z, M, K, K sosyal servisle görüşsün, biraz sert üstüne gitsin ve
odalarını niçin değiştirmediklerinin hesabını sorsunlar….2-3 oda ayarlayalım. Yemekte böcek
çıktığı, hijyenik olmadığı ve yemeklerin kötü çıktığı için gerekli yere suç duyurusu veya
şikayette bulunsun.” Şeklinde ifadelere rastlanmıştır.
SONUÇ
1-

Buca Kapalı Ceza İnfaz Kurumu hakkında ki sayısal veriler durumun

ciddiyetini ortaya koymaktadır. Kurumun olanaklarını düzeltmek de fiziken mümkün değildir.
İnşaatı devam eden infaz kurumunun bir an önce bitirilerek hizmete açılması ve kurumun yeni
yere taşınması en makul çözüm olarak gözükmektedir.
2-

Tutuklu ve hükümlülerin telefon ile görüşme hakkı yasalar ile düzenlenmiştir.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfaz Hakkında
Tüzüğün 88. Maddesinin n bendi, ““… Hükümlü, öncelikle konuşmasına kendi adını ve
soyadını söyleyerek başlar. Görüştüğü karşıdaki kişiye, adını, soyadını ve telefon numarasını
tekrar etmesini isteyerek konuşmasına devam eder. Bu işlemin yapılması zorunlu olup….”
Şeklindedir. Tutuklu ve hükümlülerin hangi numaraları arayarak kimler ile görüşeceği
önceden bellidir. Ayrıca yapılan görüşme dinlenmekte ve kayıt edilmektedir. Bu durum da
görüşülen kişinin tekrar kendisini tanıtması ve özellikle de telefon numarasını tekrar
etmesinin hiçbir pratik faydası yoktur. Bu uygulamanın yapılacak bir düzenleme ile sona
erdirilmesinde fayda vardır.
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3- Haftalık sohbet imkanı 10 kişiye kadar tanınmakta, sohbet süresi 6 ila 9 saat
arasında değişmektedir. Komisyonumuza yapılan başvurularda ve inceleme yapılan infaz
kurumlarında en çok şikayet edilen hususlardan bir tanesi, Adalet Bakanlığının 45/1 sayılı
genelgesinde, haftalık 10 saate kadar ortak sohbet imkanının sağlanacağı belirtilmesine
karşın, fiziki mekanların yetersiz olması nedeniyle bu sürenin çok altında sürelerin
belirlenmesidir. Bazı kurumlarda bu süre haftalık üç-dört saat olabilmektedir. Bu açıdan ortak
sohbet süresinin uzun olması heyet tarafından olumlu karşılanmıştır.

Murat YILDIRIM
Çorum Milletvekili
Alt Komisyon Başkanı

Mithat EKİCİ
Denizli Milletvekili

Fatih ARIKAN
Kahramanmaraş Milletvekili

Malik Ecder ÖZDEMİR
Sivas Milletvekili
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K omisyon raporlarına, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/index.htm
adresinden ulaşabilirsiniz.
Adr es: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu 06543 Bakanlıklar-ANKARA
Tel: 0 312 420 5406 – 420 5399
Faks: 0 312 420 5394
E-posta: insanhaklari@ tbmm.gov.tr

