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I. BAŞLANGIÇ
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, 17 Aralık 2015
tarihli toplantısında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde incelemelerde bulunmak üzere
“Hükümlü ve Tutuklu Alt Komisyonu” kurulmasına karar vermiştir. Anılan karara istinaden,
27.10.2016 tarihinde Eskişehir H ve T Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda incelemede bulunan Alt
Komisyon Heyeti; Alt Komisyon Başkanı ve İstanbul Milletvekili Mehmet METİNER ile
Malatya Milletvekilleri Nurettin YAŞAR ve Veli AĞBABA’dan oluşmuştur. Alt Komisyona
Yasama Uzmanı Zeynep Duran eşlik etmiştir.
II. İNCELEMENİN KONUSU VE AMACI
3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanununun 6’ncı maddesine göre
Komisyon, alt komisyonlar kurmak suretiyle çalışabilir ve 5’inci maddesine göre gerekli
gördüğünde Ankara dışında incelemelerde bulunabilir. Ceza infaz kurumu ve tutukevlerindeki
mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan insan hakkı ihlallerinin incelenmesi amacıyla kurulan
Alt Komisyon, anılan amaca yönelik olarak muhtelif ceza infaz kurumlarında incelemelerde
bulunmaktadır. İncelemelerde, hükümlü ve tutukluların maddi ve manevi dokunulmazlık
haklarına ve yaşam koşullarına ilişkin sorunlarının olup olmadığının tespiti hedeflenmektedir.
Komisyon hazırladığı raporlarda, tespit edilen sorunları ve bunlara dair çözüm önerilerini
yetkili mercilerle paylaşmaktır. Söz konusu çözüm önerileri mevzuat değişikliği gerekliliğine
vurgu yapabilmekte veya belli bir konudaki uygulamanın iyileştirilmesine dikkat çeken
mahiyette olabilmektedir.
Tutuklu ve hükümlülerle birlikte ceza infaz kurumu görevlilerinin sorunları da
incelemeler vesilesiyle milletvekilleri tarafından yerinde görülmekte ve bu durum mevcut
sorunlara ilişkin parlamento ve kamuoyu duyarlılığının da artmasına hizmet etmektedir.
III. İLGİLİ MEVZUAT HÜKÜMLERİ VE YAZILI METİNLER
Heyet çalışmasında, Birleşmiş Milletlerin 13 Mayıs 1977 tarihli “Mahpusların Islahı
İçin Asgari Standart Kurallar”, 9 Aralık 1988 tarihli “Herhangi Bir Biçimde Tutulan Veya
Hapsedilen Kişilerin Korunması İçin Prensipler Bütünü” 14 Aralık 1990 tarihli “Tutuklulara
Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler”; Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin 11 Ocak
2006 tarihli ve (2006)/2 nolu “Hükümlülerin İyileştirilmeleri İçin Standart Asgari Kuralların
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Avrupa Metni” (Avrupa Cezaevi Kuralları), Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesinin
“Cezaevinin Aşırı Kalabalıklaşması ve Cezaevi Mevcudu Enflasyonu Hakkındaki R (99) 22
sayılı Tavsiye Kararı; 5275 sayılı “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun” ve
“Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında
Tüzük”, “Hükümlü ve Tutukluların Ödüllendirilmesi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile ilgili
diğer mevzuat dikkate almıştır.
IV. İNCELEMEDE UYGULANAN YÖNTEM
Eskişehir H ve T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Komisyona 24. Yasama
Döneminde 65; 25 ve 26. Yasama Dönemlerinde 53 başvuru iletilmiştir. 24’üncü Yasama
Döneminde Komisyon tarafından ziyaret edilmesi gündeme gelmiş, gerekli ayarlamalar
yapılmış ancak seçim çalışmaları ve üyelerin programındaki değişiklikler gibi nedenlerle
inceleme iptal edilmiştir. Komisyon tarafından, daha önce de Kurumda herhangi bir yerinde
inceleme gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle 2. Yasama yılının ilk ziyaretinin Eskişehir H ve T
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu olmasına karar verilmiştir.
Alt Komisyon Heyetine öncelikle İnfaz Savcısı ve yardımcısının da bulunduğu ortamda
Kurum Müdürü Kamil Özdemir tarafından cezaevi ile ilgili genel bilgi verilmiş, ardından Heyet
tarafından rastgele koğuşlar seçilerek mahpuslarla 1 cezaevinden hiçbir görevli olmaksızın
görüşme gerçekleştirilmiştir. Son olarak, ceza infaz kurumları idaresinden bilgi ve belge
toplanmıştır.
V. KOMİSYONA YAPILMIŞ BAŞVURULAR
25. ve 26. Yasama dönemleri içinde Kurumdan Komisyona toplam 53 başvuru
olmuştur.

Bu

başvurular

içinde

Komisyon

görev alanına

giren

konular;

tedavi

talepleri/şikayetleri, kötü muamele iddiaları, fiziksel şartlardan şikayet, dilekçe hakkının
engellenmesi, Kurum içinde çalışma talebi ve havalandırma kullanım süresinin artırılması
talebi olarak sıralanabilir. Geri kalan başvurular ise mahkeme kararlarından şikayet, nakil
talepleri, koğuş değişiklik talepleri, açık ceza infaz kurumuna geçme talepleri, mevzuat

1 Kanuni bir tabir olmamakla beraber, "mahpus" kelimesi tutuklu, hükmen tutuklu ve hükümlü anlamlarının her
üçünü de barındıran çatı bir kavram olarak raporda yer almaktadır.
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değişikliği talepleri, maddi yardım talepleri ile organ bağışı için izin isteme konularını
içermektedir.
VI. 10.05.2016 TARİHLİ ESKİŞEHİR CEZA İNFAZ KURUMLARI VE
TUTUKEVLERİ İZLEME KURULU RAPORUNDA DEĞİNİLEN HUSUSLAR
 Mahpus sayısına nazaran personel sayısı geçmiş zamana göre azalmıştır.
 Eski koğuşların elektrik, su ve tuvalet-lavabo tesisatları değiştirilmiştir.
 Mutfak genişletilerek sebze işleme odası, soğuk hava deposu ve et işleme odası
oluşturulmuştur.
 Kadın kuaför salonu ile erkek ve kadınlar için spor salonu oluşturulmuştur.
 Yaşlı ve engelliler için özel koğuş yapılmaktadır.
 9 adet eş görüşme odası yapılmıştır.
 Aile hekimi sağlık hizmeti vermektedir. Diş hekimi tüm hafta Kurumda bulunmaktadır.
Aylık 600-700 adet muayene yapılmaktadır. Yeni alınan diş muayene aletleri ve röntgen cihazı
ile sevk sayısında azalma yaşanmıştır.
 Açık görüş günleri 4,5 güne çıkarılmıştır.
 İnfaz bürosunda iş yükünün fazla olması dolayısıyla personel sayısının artırılması
gerekmektedir.
VII. İNCELEMELER
1. Kurum İdaresi Tarafından Komisyonumuza Yapılan Bilgilendirme
 1579 hükümlü ve tutuklunun barındırılmakta olduğu ceza infaz kurumu H ve T tipi
olmak üzere (2) kısımdan oluşmaktadır.
 Kurum kapasitesi 1410 olup hâlihazırda %11 kapasite fazlası bulunmaktadır.
 Kurumda bulunan hükümlü ve tutukluların 318’i hakkında örgütlü suçlar, 13’ü hakkında
organize suçlar, 1238’i hakkında adli ve diğer suçlar dolayısıyla işlem yapılmıştır. Hükümlü ve
tutukluların 9’u çocuk, 84’ü kadın, 1476’sı erkek ve 19’u cinsel yönelim bozukluğu
kategorisinde değerlendirilmektedir.
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 1986 yılında hizmete açılmış kurumun H tipi bölümü 112 adet 4, 6 ve 8 kişilik odalar
ile 11 adet disiplin odası ve 25 adet tekli odadan ibarettir. 15-18 yaş grubu çocuk tutuklular bu
blokta barındırılmaktadır.
 Kurumun diğer bölümü olan T tipi ise, 2012 yılında hizmete açılmıştır. Bu bölüm, H
tipi bölümüne iki koridorla bağlanmış ve birbirinin benzeri iki bloktan oluşmaktadır. Her bir
bloğunda üçer kısım bulunmaktadır. Bu kısımların ikisinde 10’ar koğuş, birinde de altışar koğuş
bulunmaktadır. Kadın koğuşları bu blokta bulunmaktadır. Ağırlaştırılmış müebbet hapis
cezalarının infazı da, bu bölümde bulunan 64 adet tekli odalarda gerçekleştirilmektedir. İki
kattan ibaret bu bölümde ihtiyaca cevap verebilecek konumda sağlık merkezi, minyatür futbol
ve voleybol oynanan iki adet halı saha, iki adet fitness salonu ve bir adet çok amaçlı salon
bulunmaktadır.
 Ceza infaz kurumunda 9’u uzman personelden (1 öğretmen, 3 psikolog ve 5 sağlık
memuru) oluşan 325 personel görev yapmakta olup; bu personelin yarısı Kurumun güvenlik
hizmetinde çalıştırılmaktadır. Kurumda 4’lü vardiya sistemi uygulanmaktadır.
 Ceza infaz kurumunda Revir Hizmetleri, Adalet Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında
30/04/2009 tarihinde imzalanan Protokol hükümleri esasları çerçevesinde yürütülmekte olup;
bu Protokol’ün 5.maddesi esasları gereğince, Kurumda haftanın 5 tam günü görev yapan Aile
Hekimi bulunmaktadır. Yanı sıra; Kurumda Diş Üniti de bulunması nedeniyle, yine aynı
Protokol hükmü gereğince, haftanın 5 tam günü Diş Hekimi Kuruma gelmektedir. Bunlara ilave
olarak da; haftanın 1 günü Psikiyatri Uzmanı, 15 günde bir Nöroloji veya Beyin Cerrahı veya
Ortopedi Uzmanı, ayda bir kez de Diyetisyen gelmektedir.
 Ceza infaz kurumunun ısınma sisteminde LNG/sıvılaştırılmış gaz kullanılmakta iken,
2016 yılı Kasım ayından itibaren kurumun ısınma sisteminde doğalgaz kullanılacaktır.
 Hükümlü ve tutukluların rehabilite edilerek topluma kazandırılması amaçlı olarak,
eğitim ve öğretim faaliyetlerine önem verilmektedir. Bunun sonucunda, 96 hükümlü ve tutuklu
Açık İlköğretim Okulunda, 183 hükümlü ve tutuklu Açık Öğretim Lisesinde, 93 hükümlü ve
tutuklu Açık Öğretim Fakültesinde ve 12 hükümlü de Uzaktan Eğitim Fakültelerinde öğrenim
görmektedir. Bunun yanı sıra, hükümlü ve tutukluların meslek sahibi olmalarını temin
amacıyla, 2016 yılı başından bugüne kadar talepler doğrultusunda 10 adet kurs açılmıştır.
 Kurum Kütüphanesinde toplam 7502 kitap bulunmakta olup, kayıtlı bu kitapların ismini
gösterir listelerin kitapçık haline getirilerek koğuşlara dağıtımı işleminde son aşamaya
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gelinmiştir. Hükümlü ve tutuklular, bu listelerden seçmiş oldukları kitapları, mevzuatta
belirtilen hükümler çerçevesinde talep etmektedir.
 Kurumda İşyurdu faaliyeti olarak Konfeksiyon Atölyesi, Lületaşı Atölyesi, Kantin
işletmeciliği ve Terzilik işkolları bulunmakta olup, bulunan bu atölyelerde 36 hükümlü sigortalı
olarak çalıştırılmaktadır.
 Kurumda hafta içi 5 gün kapalı ve açık ziyaretler, mevzuat hükümleri çerçevesinde
yaptırılmaktadır. Telefon görüşmeleri ise perşembe, cuma, cumartesi ve pazar günleri
yaptırılmaktadır.
 Kurumda 2015 yılı Mayıs ayında başlatılan tadilat ve onarım çalışmaları halen devam
etmektedir.
 Hükümlü ve tutukluların banyo ihtiyaçlarını gidermek ve kişisel eşyalarını yıkamalarını
sağlamak için salı, perşembe ve pazar günlerinde sabah 09:00’dan 20:00’ye kadar sıcak su
verilmektedir. Ayrıca, hafta içinde 09:00-10:00 saatleri arasında da ihtiyaç için ayrıca 1 saat
sıcak su verilmektedir.
 Hükümlü ve tutukluların yemekleri 2000 kişiye hizmet verebilecek kapasitede bulunan
Kurum mutfağından karşılanmaktadır.
 Kurumda 5275 sayılı Kanun’un 65.maddesine dayanılarak 0-6 yaş grubu 6 çocuk
annelerinin yanında kalmakta olup; annelerinin yanlarında kalan 2 çocuğa, 31/10/2016
tarihinden itibaren dışarıda kreş hizmeti verilecektir. İlaveten Kurumda çocukların
yararlanabileceği Oyun Salonu da bulunmaktadır.
2. Kurumda Yapılan Gözlemler ile Hükümlü ve Tutuklularla Gerçekleştirilen
Görüşmeler
Genel olarak Kurumun fiziksel imkânlarına bakıldığında, H Tipi bölümlerinin oldukça
eski ve bakımsız, yeni yapılmış olan T tipinin ise daha kullanışlı olduğu, çocuk bölümünün yeni
boyanmış ve rengarenk olduğu gözlenmiştir.
Muayene odası, acil gözlem odaları, ecza odası ziyaret edilmiştir. Her türlü tahlilin
yapıldığı bir tıbbi laboratuvarın olması, verilen hizmetin kalitesi ve maliyeti azaltması
bakımından takdirle karşılanmıştır.
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Heyet; kadın, çocuk ve LGBT bireylerin bulunduğu koğuşlar ile erkek adli ve örgütsel
suç mahpuslarının bulunduğu koğuşları rastgele ziyaret etmiştir. Bu bölümlerde Heyete iletilen
bilgi, sorun ve talepler aşağıdaki gibidir:
Kadın Mahpuslar:
 Ücretsiz kuaför hizmetinden memnunuz (Kuaför, cezaevinde bulunan mahkumlar
arasından olmakta ya da dışarıdan gelmektedir).
 Nakil taleplerimiz karşılanmamaktadır.
 Kıyafet ve terlik ile leğen, fırça gibi eşya sınırlaması mahpusları zorlamaktadır.
 Kantinden el örgüsü için ip, tığ, şiş gibi malzeme alma hakkına son verilmesinden
şikayetçiyiz.
 Sağlık sevkleri çok geç çıkmaktadır.
Erkek Mahpuslar:
 Yemek, sıcak su gibi günlük ihtiyaçlar konusunda idare uygulamalarından şikayetimiz
yoktur. Ancak 15 Temmuz sonrası FETÖ tutukluları için alınan önlemlerin tüm mahpuslara
teşmil edilmesinden kaynaklı uygulama şikayetleri bulunmaktadır (ayda bir yapılan açık
görüşlerin iki ayda bir yapılması, 15 günde bir 3 saat olan sohbet hakkının sınırlanması gibi).
 Açık ve kapalı görüşlerin süresi için mevzuatla idareye verilen takdir hakkı kalabalık
ve kapasite kaynaklı olarak mevzuattaki alt sınırda kullandırılmaktadır.
 Futbol ve voleybol gibi sportif etkinliklere ortalama 2 ayda bir sıra gelmektedir.
 İdare kurulu kararıyla yasaklanan kitaplar bulunmaktadır.
 Atölyelerden yararlanma imkanları da kalabalık yüzünden kısıtlanmıştır. Ancak
durumu anlayışla karşılıyoruz.
 Çıplak arama uygulaması insan onuruyla bağdaşmamaktadır.
 Kelepçeli muayene konusunda inisiyatif doktorda olsa dahi genel uygulamada
kelepçeler hiç açılmamaktadır.
 Paspas sapının 75 cm. ile sınırlandırılması mağduriyet doğurmaktadır.
 Cezaevine doktorun verdiği değil ucuz olan muadili getirildiği için bazı hastalıklarda
sorun yaşanabilmektedir.
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Aile Hekimi :
Kalabalık bir gruba sağlık hizmeti verilmektedir. Sağlık Bakanlığına ait Medula sistemi
cezaevi içinde kullanılamadığı için hastanın geçmişini görememe kaynaklı sorun
yaşanmaktadır.
LGBTİ Mahpuslar :
 Başka cezaevlerinde çeşitli cinsel taciz vakalarına maruz kaldık. Burada bir sıkıntı
yaşamadık. Ancak durumumuzdan ötürü etkinliklerden yeterince yararlanamıyoruz.
 Bizim bulunduğumuz koğuşlara gelmek için sahte rapor alanlar olmaktadır.
 Gey, lezbiyen ve trans bireyler karışık olarak aynı odalarda kalmaktadır.
 Yaptığımız boncukların satılmamasından şikayetimiz var.
 Hastane sevklerinin çok geç olması mağduriyet yaşatıyor.
 Bize son iki üç gündür ihtiyaçlarımızın verilmesinden sizin geleceğinizi anlamıştık.
 Arada 1-2 personelden kıyafetlerimize karışıldığı, teşhircilik olmasın diye art niyetle
değil, uyarıldığımız oluyor. Ancak doktorumuzdan da müdürümüzden memnunuz.
VIII. DEĞERLENDİRME ve SONUÇ
Eskişehir H ve T Tipi Ceza İnfaz Kurumu Komisyonumuz tarafından daha önce ziyaret
edilmediğinden Alt Komisyon, 2 Yasama Döneminin ilk ziyaretini buraya gerçekleştirmiştir.
Komisyona iletilen başvurular ve İzleme Kurulu Raporlarında yer verilen hususlar dışında
dikkat çekici bir sorunla karşılaşılmamıştır.
Görüşülen mahpusların genel olarak idari uygulamalardan memnun olduklarını
belirtmeleri, günlük ihtiyaçlarına dair sıkıntılarının olmaması, hem infaz koruma memurlarının
hem de yönetimin kendilerine iyi niyetle ve yapıcı bir şekilde yaklaştıklarını ifade etmeleri, 15
Temmuz sonrası birtakım haklarının kısıtlanmasından şikayet etmelerine karşılık bunun
cezaevi idaresi ile ilgisinin olmadığını belirtmeleri takdirle karşılanmıştır.
Yine, kurumda verilen sağlık hizmetinin kalitesi memnuniyet vericidir. Cezaevinde,
sağlık birimlerinin fiziksel imkanları ile laboratuvarın her türlü tahlilin yapılmasına imkan verir
olması takdirle karşılanmıştır. Sağlık personelinden mahpusların (özellikle LGBT) övgüyle söz
etmesi de son derece olumludur.
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Heyetimize iletilen konularla ilgili olarak Komisyonumuz tespit ve önerileri aşağıdaki
gibidir:
Ziyaretler ve Nakil Talepleri:
Heyetimizin hemen her cezaevi incelemesinde mahpuslardan aldığı en büyük şikâyet
aile ziyaretlerinde yaşanan sıkıntılar ve buna bağlı olarak nakil talepleridir. Ceza İnfaz
Kurumunun yeri, il dışından ziyarete gelen ailelerin ulaşımda yaşadıkları zorluklar, ziyaretleri
büyük ölçüde etkilemektedir. Buna bağlı olarak mahpuslar ikamet yerlerine yakın ceza infaz
kurumlarına nakil talep etmektedirler. Adalet Bakanlığı’nın yeni ceza infaz kurumları inşası ile
bu taleplerin zaman içinde karşılanacağı düşünülmektedir.
Cezaevinde Bulundurulacak Eşyalar:
Bilindiği üzere ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların koğuş, oda ve
eklentilerinde bulundurabilecekleri kişisel eşya, gıda, tıbbi malzeme ve diğer ihtiyaç
maddelerine ilişkin sınırlama bulunmaktadır. Heyetimize özellikle kadın mahpusların kıyafet
sınırına ilişkin şikayetleri iletilmiş olsa da anılan sınırlamanın güvenlik-ihtiyaç dengesinde
ciddi bir mağduriyet doğurmadığı düşünülmektedir.
İlaveten, koğuşlarda bulunan paspasların saplarının 75 cm ile sınırlanmasının
kullanımda zorluk çıkardığı Heyetimize iletilmiştir. Bu konuda daha önce de Komisyonumuza
yapılmış olan çeşitli başvurular olmuştur. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğü’nün Komisyonumuzun yazısına vermiş olduğu 11/10/2016 tarihli cevapta aşağıdaki
hususlara yer verilmiştir:
“Ceza infaz kurumlarında bulundurulabilecek eşya ve maddeleri ilgili yönetmelik ile
ayrıntılı olarak düzenlendiği; odalarda bulundurulabilecek eşyalara ilişkin olarak, anılan
Yönetmelik hükümlerine uyulması, koğuş oda ve eklentilerinde bulundurulabilecek bazı
eşyaların standartlarının belirlenmesi, ayrıca firar olaylarının fiziki olarak engellenmesi ile
alınması gereken diğer tedbirlere ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarına 24/03/2016 ve
17/05/2016 tarihli iki adet genel yazı gönderildiği, söz konusu malzemelerin hükümlü ve
tutukluların barındırıldıkları oda veya koğuşlardaki kişi sayısı dikkate alınarak yeteri sayıda
verildiği, fazla malzemelerin hükümlü ve tutuklu adına kurumdan ayrılınca alacağı şekilde
kurum deposuna kaldırıldığı veya hükümlü ve tutukluların ailesine iade edildiği, kurum
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uygulamalarının yasal mevzuat çerçevesinde yerine getirildiği, herhangi bir keyfi uygulama
veya usulsüzlüğün bulunmadığı, ceza infaz kurumlarında barındırılan hükümlü ve tutukluların
kurum uygulamalarına karşı öncelikle infaz hâkimliklerine şikâyet, infaz hâkimliği kararlarına
karşı da ağır ceza mahkemelerine itiraz edebildikleri bildirilmiştir.”
Anılan cevaba göre, uygulamanın güvenlik tedbiri dolayısıyla gerçekleştirildiği açıktır.
Buna

karşılık

uygulama

neticesinde

günlük

hayatta

meydana

gelen

sıkıntıların

değerlendirilmesi ve güvenlik zafiyeti doğurmayacak ölçüde çözüm üretilmesi yerinde
olacaktır.
Muadil İlaç:
Heyetimize iletilen bir diğer şikayet konusu mahpusların kendilerine reçete edilen
ilaçlar yerine daha ucuz olan muadil ilaçların verilmesi konusudur. Cezaevi hekimi ve yönetimi
tarafından konuyla ilgili olarak; Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
arasındaki protokol uyarınca söz konusu uygulamanın gerçekleştiği, yazılan ilacın alınması için
aradaki fark miktarının hasta tarafından ödenmesi gerektiği ifade edilmiştir.
Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü’nün Türk Eczacıları Birliği ile
Türk Tabipleri Birliğini muhatap 18.06.2009 tarihli yazısında da muadil ilaçların orijinal
olanlarla aynı etkiyi sağlamadığı yönünde yapılan propagandaların hiçbir bilimsel ve hukuki
dayanağının olmadığını, Bakanlıkça biyoeşdeğerliğini ispat etmeyen hiçbir ilaca ruhsat
verilmediği, uygulamanın kamu maliyesinde de tasarruf sağladığını belirtmektedir.
Uygulamanın Kurum idaresinin tasarrufunda olmadığı açıktır. Düzenlemenin genel
sağlık politikaları çerçevesinde tartışılması gerekmektedir.
Açık Görüşler:
Heyetimize iletilen şikayetler arasında 15 Temmuz sonrası alınan önlemler kapsamında
ayda bir yapılan açık görüşlerin iki ayda bir yapılması yer alsa da, Kurum idaresi ile ziyaret
sonrası yapılan telefon görüşmesinde Kasım ayından itibaren görüşlerin tekrar ayda bir
yapılmasına karar verildiği öğrenilmiştir.
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Kapasite Kaynaklı Sorunlar:
-

İyileştirici Faaliyetler/Atölyeler ve Diğer İmkânlar;

Artan kalabalık nedeniyle mahpuslar atölye faaliyetlerinden oldukça kısıtlı bir şekilde
yararlanmaktadır. Yine Genel Müdürlük emriyle şiş, tığ gibi malzemelerin kantinde satışı
yasaklanmış, mahpusların odalarında bulunanlar ise alınmıştır.
Ceza infazının amacı hükümlünün ıslahı ve topluma yeniden kazandırılması ise
rehabilite edici ve meslek edinme kurslarının/atölyelerinin sayılarının ve niteliklerinin artması
gerektiği açıktır.
Atölyelerin ve kursların yetersizliği yanında kısıtlı fiziksel imkânlar nedeniyle
mahpuslar haftada yalnızca bir saat spor faaliyetinden yararlanmaktadır. Bu durum özellikle
çocuk mahpuslar için yetersizdir. Sürenin mümkün olduğunca uzatılması için gerekli tedbirlerin
alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir. Zira mahpusların atıl bir şekilde koğuşlarında
vakit geçirmeleri ne iyileştirme ne de ıslah ilkeleriyle örtüşmektedir.
-

Sağlık Sevkleri;

Yine kalabalık bir mevcuda karşılık gelmeyen dış güvenlik personeli dolayısıyla hastane
sevkleri geç kalmaktadır. Bu konuda da İçişleri Bakanlığının gerekli önlemleri alması yerinde
olacaktır.
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