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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
İNSAN HAKLARINI İNCELEME KOMİSYONU
ANKARA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HASTA
MAHPUS BÖLÜMÜ İNCELEME RAPORU

I. BAŞLANGIÇ
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 13 Ekim 2011
tarihli 3’üncü toplantısında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde incelemelerde bulunmak
üzere bir Alt Komisyon kurulmasına karar vermiştir.
Zikredilen Alt Komisyon 23.01.2014 tarihinde Ankara Numune Hastanesi Hasta
Mahpus Bölümünde incelemelerde bulunmuştur. İncelemeyi Alt Komisyon Başkanı ve Konya
Milletvekili Ayşe TÜRKMENOĞLU, Ağrı Milletvekili Mehmet Kerim YILDIZ, Malatya
Milletvekili Veli AĞBABA, Mardin Milletvekili Abdurrahim AKDAĞ ve Tokat Milletvekili
Reşat DOĞRU gerçekleştirmiştir. İncelemeye Komisyon görevlilerinden Yasama Uzmanı
Abdussamed SIĞIRTMAÇ ve Yasama Uzman Yardımcısı Gökhan PİRİ eşlik etmiştir.
II. İNCELEMENİN KONUSU VE AMACI
3686 sayılı “İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu” nun 6’ncı maddesine göre,
Komisyon; alt komisyonlar kurmak suretiyle çalışabilir ve 5’inci maddesine göre, gerekli
gördüğünde Ankara içinde ve dışında incelemelerde bulunabilir. İncelemenin amacı hasta
mahpusların yatarak tedavi amaçlı getirildikleri Ankara Numune Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Hasta Mahpus Bölümündeki fiziki şartlar ve sağlık personelinin tutum ve
davranışlarına ili ile mevzuattan kaynaklanan insan hakkı ihlallerinin incelenmesidir. Zira
hasta mahpuslar hasta hakları ve tutuklu ve hükümlülerin hakları olmak üzere birçok insan
hakkı kategorisinin süjesini oluşturmaktadırlar. Komisyon hazırladığı raporlarda ilgili
kurumların tespit edilen sorunlara dikkatini çekmek ve bunlara dair çözüm önerilerini yetkili
mercilerle paylaşmaktır.
III. İNCELEMEDE UYGULANAN YÖNTEM
Alt Komisyon 23.12.2013 tarihinde Ankara Numune Hastanesi Hasta Mahpus
Bölümünde yaptığı incelmelerine Kurum müdürü, Başhekim ile Hasta Mahpus Bölümünden
sorumlu Başhekim Yardımcısı tarafından yapılan bilgilendirmeyle başlanmıştır. Hastane
idaresi tarafından sunulan bilgilendirmenin ardından, hasta mahpus bölümünde incelemelerde
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bulunulmuştur. İncelemeler esnasında bütün hasta odaları ziyaret edilerek odalardaki hasta
mahpuslarla görüşülmüştür. Ayrıca hasta mahpusların nakledildiği nakil aracı incelenmiştir.
VI. GÖRÜŞME VE İNCELEMELER
1. Bölümün Mevcudu, Kapasitesi ve Çalışma Düzeni
•

Ankara Numune Hastanesi Hasta Mahpus Bölümü 5 yataklı 4 odadan oluşmakta olup
toplam 20 kişilik kapasiteye sahiptir.

•

Bölümde 23.01.2014 tarihi itibariyle 7 hasta mahpus bulunmaktadır.

•

Bölüme son 1 ay içinde çeşitli rahatsızlıklardan yatarak tedavi amaçlı 536 hasta
mahpus getirilmiştir.

•

Hasta mahpusların psikiyatrik tedavi ve yoğun bakım tedavisi haricindeki bütün
tedavileri bölümde yapılabilmektedir.

•

Bölümde tedaviler tam zamanlı çalışma esasına göre daimi doktor ve hemşirelerin
gözetiminde yapılmaktadır. Ayrıca görevli infaz koruma memurları bölümde kendileri
için ayrılan bir odada cezaevi jandarma personeli de dışarıda hazır beklemektedir.

•

Kendi ihtiyaçlarının karşılamayacak hasta mahpuslar için cezaevi savcılığının izni ile
refakatçi yardımı mümkün olmaktadır.

2. Hasta Mahpus Bölümünde Yapılan Gözlem ve Tespitler ile Mahpuslarla
Gerçekleştirilen Görüşmeler
•

Ziyarette öncelikle bölümün fiziki şartlar açısından temiz ve düzenli olduğu
gözlemlenmiştir. Bu bağlamda hastaların yattığı yataklar ve nevresimler gayet temiz
bulunmuştur.

•

Bölümün ısınma açısından herhangi bir sorun yaşamadığı ve odalardaki sıcaklığın
oldukça iyi olduğu tespit edilmiştir.

•

Odaların havalandırmasının yeterli düzeyde olmamasından dolayı havasız bir ortam
oluştuğu gözlemlenmiştir. Hastane yöneticileriyle yapılan görüşmede merkezi
havalandırmayı kapsayacak şekilde bir fiziki iyileştirme projesinin başlatılacağı
öğrenilmiştir.
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•

Hasta mahpusların tuvalet ve banyo ihtiyaçları için ayrı bir tuvalet-banyo kısmı
bulunmaktadır. Bunun yanında her odada; odadan tam olarak ayrılmamış birer tuvaletbanyo bulunmaktadır.

•

Hasta mahpuslar vakit geçirmelerini ve dünyadan haberdar olmalarını sağlayacak
televizyon, gazete gibi olanaklardan mahrum olmalarından yakınmışlardır.

•

Hasta mahpuslar yapılan tedavilerden yana herhangi bir şikâyetlerinin olmadığını,
doktorlar ve hemşirelerden memnun olduklarını iletmiştir.

•

Bölümün hemen yan tarafında ayakta tedavi yapılan tek katlı bir kısım bulunmaktadır.
Yetkililerle yapılan görüşmelerde yoğunluğun azaltılması için 3 yıl önce inşa edilen bu
bölümün özellikle mahpusların nakil aracında uzun süre beklemelerini engellemek için
yapıldığı anlaşılmaktadır.

•

Hastane yetkilileriyle yapılan görüşmelerde, Marmara ve Ege Bölgeleri dışında kalan
hemen hemen bütün ceza infaz kurumlarındaki hasta mahpusların tedavi amacıyla
sevk edilmesinden kaynaklı yoğunluk yaşandığı bilgisi edinilmiştir.

•

Doktorlarla yapılan görüşmelerde, sağlık personelinin bölüme ilk girişte üzerlerinin
ayrıntılı olarak aranmasından duydukları rahatsızlık dile getirilmiştir.

•

Ahmet KAYA adlı mide kanseri teşhisi konulduğu öğrenilen bir mahpus, dosyasının
uzun süredir İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda bekliyor olmasından tahliye edilemediği
şikâyetinde bulunmuştur.
V. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ
Sonuç Olarak,

1. Ankara Numune Hastanesi Hasta Mahpus Bölümünde temizliğe ve düzene azami
dikkat gösterildiği gözlenmiştir.
2. Bölümde tavanın basık olmasının ve havalandırmanın yetersizliğinin sorun
oluşturduğu görülmüştür. Hastane yöneticilerinin bu sorunun farkında olduğu ve etkin
bir havalandırma sistemi için proje hazırladıkları öğrenilmiştir.
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3. Hastane yöneticileri hazırladıkları yeni projenin hayata geçirilmesi sonrası, ihtiyaç
hissedilen hastaların tek kişilik odalarda kalmasına imkân tanınacağı bilgisini
vermiştir.
4. Bölümün yoğunluğunu azaltmak ve mahpusların dışarıda beklemelerini önlemek
amacıyla ayrı bir ayakta muayene ve tedavi bölümünün yapılması memnuniyetle
karşılanmıştır.
5. Hasta mahpuslarla yapılan görüşmelerden, doktorlar ve diğer sağlık personelinin hasta
mahpuslara yaklaşımının olumlu olduğu anlaşılmaktadır.
6. Oda içlerinde tuvalet-banyo bulunması mahpuslara kolaylık sağlasa da temizlik ve
kötü kokuların oda içine girmemesini sağlamak açısından, bu kısımların odadan tam
olarak (tavandan) ayrılması faydalı olacaktır.
7. Hasta mahpusların uzun süreler yatarak tedavi oldukları düşünüldüğünde vakit
geçirmelerini kolaylaştırmak ve dış dünya ile iletişimlerini devam ettirmek açısından,
hastalara

gazete

ve

televizyon

türü

olanakların

sağlanmasının

gerektiği

değerlendirilmiştir.
8. Kanser hastası olduğu bildirilen Ahmet KAYA’nın cezasının 6 ay süreyle ertelenerek
24.01.2014 tarihinde tahliye edildiği bilgisi edinilmiştir.
9. Türkiye genelinde hangi hastanın hangi hastanelere yönlendirileceğine ilişkin bir yol
haritası eksikliği olduğu öğrenilmiştir. Profesyonel bir hasta politikası hastanedeki
yoğunlukların ve gereksiz yere yapılan nakillerin önüne geçebilecektir.
10. Bölümün yoğunluğunu azaltmak ve nakil esnasında oluşabilecek sıkıntıları önlemek
amacıyla,

özellikle

kampüs

cezaevlerindeki

ilk

derece

sağlık

birimlerinin

güçlendirilmesi ve etkin çalışması gerekmektedir. Diğer taraftan illerdeki üniversite
hastanelerinde mahpus hasta bölümlerinin oluşturulması faydalı olacaktır.
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Komisyon raporlarına, http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/index.htm
adresinden ulaşabilirsiniz.
Adres: 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

