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TBMM iNSAN HAKLARINI iNCELEME KOMiSYONU BASKANLIGINA

Eski~ehir
~erhimiz

H ve T Tipi Kapah Ceza infaz Kurumu inceleme Raporu ile ilgili Muhalefet
ektedir.

VeliAGBABA
Malatya Milletvekili
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MUHALEFET SERHi
Tiirkiye Biiyiik Millet Meclisi insan Haklanm inceleme Komisyonu "Hiikiimlii ve Tutuklu
Alt Komisyonu" tarafmdan 27.!0.2016 tarihinde Eski~ehir H ve T Tipi Kapah Ceza infaz
Kurumu'nda

gen;ekle~tirilen

incelemeler sonucu haz1rlanan Rapor, ad1 ge<yen cezaevlerindeki

sonmlarm ve hak ihlallerinin tespit edilmesi ve <yiiziimii noktasmda baz1 degerlendirmeler
ityermektedir. Raporda, tarafJmJzca tespit edilen bir<yok sorun ve hak ihlali ya gerektigi gibi
yansJtJ!mamJ~

ya hi<; yer

verilmemi~

ya da tespit

edilmi~

olmasma ragmen <yiiziim

iiretilmemi~tir.

RAPORUN GENELjNE iLjSKiN TESPiTLER
TBMM insan Haklar1 inceleme Komisyonu tarafmdan hazJr!anmJ~ olan Eski~ehir H ve T Tipi
Kapah Ceza infaz Kurumu inceleme Raporu'nun Degerlendirme ve Sonu<y biiliimlerinde
belirtilen konu ba~hklanna dair tespitleri, bir tyiiziim iiretmekten <yok bahane iiretmek temeline
dayanmaktad1r. Komisyon Raporunda,

yap1lan

ba~vurular

ve giizlemlenen sonmlara dair

<yiiziim iinerisi sunulmamakta, aksine ya sonmun kaynagma
<yah~Jlmakta

ya da yetkili mercii olarak

b~ka

me~ru

bir gerek<ye bulmaya

makamlar giisterilmektedir.

Tespit edilen

sorunlara tyiiziim iinerisi getiremeyecek ise komisyonun kurulma amac1 nedir, iincelik.li olarak
tartJ~Jlmah du.

Bu sebeple, Eskcyehir H ve T Tipi Kapalt Ceza infaz Kurumlarma ili!fkin tespitlerimiz ve
gorii!f[erimiz a!faf:Ida siralanmi!fllr.
•

14

ki~ilik kogu~larda

kapasite fazlasJYla 16 hatta 18

ki~i

kalmaktad1r. Yerde yatan

mabkumlar vard1r.
•

Cezaevlerinde

yasal

olarak

uygulanmas1

gereken

I0

kitap

smulamasma

uyulmamaktadJr. 3 Kitapla sJmr!andmlmi~tJr.
•

15 giinde bir kez telefonla giirii~me izni verilmektedir.

•

E~cinsel

oldugunu belirten erkek mabkumlar da LGBTi kogu~una giinderilmektedir.

E~cinsel

ve trans mabkumlar aym kogu~ta kalmaktad1r. LGBTi mahkumlar bu konuda

taciz olaylarmm ya~and1gJm belirtmektedir.
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•

Trans mahkumlann etek g1ymesme 1zm verilmedigi, baz1 gorevlilerin g1y1m ve
makyajlanna miidahalede buhmduklan belirtilmi~tir.

•

Hastalara

yazJimJ~

olan ila9lann kendisi degil muadili verilmektedir. Mahkumlar,

muadil ila9lann yan etki gosterdigini, tedaviye iyi gelmedigini belirtmektedirler.
YJI!ardJr aym ilac1 kullanan ve tedavisinde devamhhk gerektiren mahkumlar
bulumnaktad1r. Raporda muadil ila9 uygulamas1

me~ru

gosterilmeye

9ah~lim1~sa

da,

komisyonun bu konuda degerlendirme yapmaya llbbi bir yetkinligi yoktur.
•

Mahkumlar, kapah

gorii~iin

gorii~iin

30 dakika, a91k

45 dakika yaptmldJgmJ

belirtmektedir. Ailelerinden uzak yerlere gonderilen mahpuslann
engellenmektedir.

Gorii~

gorii~

hakk1 fiilen

i9in dogudan uzak illerden yakn!lan gelen bir9ok mahkum

bwunmaktad1r.
•

Siyasi mahkumlara sohbet hakkl, 15 giinde 3 saat olarak uygulanmaktad1r.

•

Di~

agns1 9eken mahkumun sevki bir hafta sonra ancak yap1lmakta, dolgu i9in 9 ay

sonraya giin verilmektedir.
•

Cezaevi idaresinin siyasi mahkumlarla, adli mahkumlar arasmda aynmc1 uygulamalar
yapllg1 belirtilmektedir.

•

Sevk ve nakil taleplerinde ciddi soruillar

ya~and1g1

mahkumlarca

belirtilmi~tir.

Aile

fertlerini y!lda bir ya da iki kez ancak gorebildiklerini ifade etmektedirler.
•

Mahkumlar, 91plak aramanm rutin bir uygulama olarak yap!ldJgmJ, 91karmazlarsa zor
kullanarak giysilerinin 91kar!ldJg1m belirtmektedir.

•

Terlik I adet, ayakkab1 ise 3 adet bulundurmaya izin verilmektedir. Bere, atkl,
gibi giyim

e~yalanna

izin verilmemektedir.

Kapli~onlu

~apka

h1rka, kaban gibi giysilerin

kullammma da izin verilmedigi ifade edilmektedir. iklim ~artlanmn ozellikle k1~m 90k
sert ge9tigi
•

Eski~ehir' de

bu uygulamanm hi9bir izah1 bulumnamaktadu.

Ailelerin kargoyla gonderdikleri ya da

gorii~

masmda getirdikleri hi9bir ihtiya9

malzemesinin mahkumlara verilmedigi ifade edilmi~tir.
•

Gazete sJmrlamasJ yap!ldJgJ, yasak olmayan kitaplarm da Cezaevi Egitim Birimince
yasaklandJgJ ve verilmedigi belirtilmi~tir.

•

Kelep9enin tedavi s1rasmda bile 91kartJ!madJgJm, hatta di~ tedavisinde bile mahkumlar
ellerinin kelep9eli olarak yap!ldJgm1 belirtilmektedir.

•

Komisyonun ziyareti s1rasmda da gozlemlendigi iizere havaland1rma problemi vard1r,
ancak odenek geldigi ve yapJ!acagJ belirtilmesine ragmen yakm zamana kadar hala
yap!lmadJgJ bilgisi ahnrm~l!r.
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•

Raporda da belirtildigi iizere paspas sap1 genelge ile 75 em. ile

•

Legen sJmrlamasJ oldugu 5

ki~iye

smulandmlmi~tlr.

bir legen verildigi belirtilmektedir. Aynca kova vb

temizlik gere<;lerinin de hi<; verilmedigi belirtilmi~tir.
•

2012 den beri hemen hemen hi<;bir etkinlik yapilmadJgJ belirtilmektedir.

•

Futbol, voleybol gibi sporlann ancak 2-3 ayda bir yap!ldJgJm belirtmektedirler.

•

Kadm mahkumlar k1yafet s1mrlamasmdan muzdarip olduklanm ifade
kazak, 2

ti~ort,

I

e~ofinan,

I h1rka ile

sJmrlanmJ~tJr.

etmi~lerdir.
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I terlik smm vard1r 2.si

verilmemektedir.
•

Bir kadm mahkum 7 ayd1r <;ocugunu goremedigini belirtmi~tir.

•

Kadm kogu~larmda 14

•

Eskiden verilen ip, t1g, tahta ~i~ gibi gere<;ler art1k verilmemektedir.

•

LGBTi

mahkumlar

ki~ilik kogu~ta

CJmblZln

19 ki~i kalmaktad1r. 5 ki~i yerde yatmaktad1r.

yasaklandJgmJ,

makyaj

malzemesi,

epilasyon

malzemelerinin verilmedigini belirtmektedir.
•

Hem kadm mahpuslar hem erkek mahpuslar hastane sevklerinin <;ok ge<; <;iktJgmJ
belirtmektedirler.

SONU<;

Bugiin iilkemizde, ceza infaz rnantJgmdaki sorunlar ve s1kmtilar ile cezaevindeki kotii
ko~ullarmm;

ya~am

<;ok ciddi hak ihlalleri ve insanhk d1~1 mauzaralann dogmasma sebebiyet verdigi

bilinrnektedir. Cezaevi ziyaretlerinde

kar~ila~tJgJmlz

fiziki

ko~ullar,

tarafJmJza aktanlan hak

ihlalleri ve keyfi uygulamalar; cezaevlerinde kapsamh fiziki yenileme projelerine ve insan
haklarma dayah bir ceza infaz sistemi reformuna ihtiya<; duyuldugunu gostermektedir. Bu
dogrultuda, cezaevi

ko~ullarmm

insanhk onunma

yak1~1r

bir hale getirilmesi ve adil bir ceza

infaz sisteminin olu~turulmasJ gerekrnektedir. Bu nedenle TBMM insan Haklanm inceleme
Komisyonu tarafmdan haz1rlanan Raporlarm bu

bak1~

a<;JSI ile hazJrlanmasJ gerekmektedir.

Haz1rlanacak Raporlar ve <;6ziim 6nerileri geryek<;i ve kapsamh olmakla birlikte, kisa, orta ve
uzun vadeli <;6ziirn 6nerileri i<;ermelidir.
Yap1sal ve kahc1 <;6ziirn 6nerilerine yer vermeyen Rapor' da bir<;ok tespite yer

verilmi~

olmasma ragmen g6rmezden gelinen bir<;ok hak ihlali ve sonm oldugu tarafJmJzdau a<;Jk<;a
tespit

edilmi~tir.
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Yukandaki degerlendirmeler 1~1gmda;
Rapor' da biryok hak ihlalinin, sorunun ve s1kmtmm ciddiyetinin ve oneminin gormezden
gelinmi~

olmasmm ve etkili 96ziim onerileri

getirilememi~

olmasmm kabul edilmesi miimkiin

degildir. Bu sebeple,
ya~am ko~ullannm iyile~tirilmesi,

•

Cezaevlerindeki

•

Mevcut hak ihlalleri ile sorunlann tespit edilmesi

•

Cezaevi yonetimlerinin keyfi uygulamalarma yoziim iiretilmesi noktasmda

haz1rlanan Rapor amacma hizmet edecek bir iyerige sal!ip degildir.
Sonu9 olarak, hazJr!anmJ~ olan Rapor'un Eski~ehir
Kurumu'nda

ya~anan

hak ihlalleri, cezaevlerindeki

sorunlann yoziimii noktasmda yetersiz kalacag1
~erhimizi

bilgilerinize sunuyoruz.

H ve T

Tipi Kapah Ceza infaz

y~am ko~ullar1

dii~iincemiz

ve diger s1kmtJ ve

ile Rapor' a

ili~kin

muhalefet

