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I. İNCELEMENİN KONUSU

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu E 12 koğuşunda kalan 19 yaşındaki bir mahpusun, başka 

bir mahpus tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığına ilişkin basına yansıyan iddialar ile İnsan 

Hakları Derneğinin 29.5.2013 tarihinde Kuruma intikal eden başvurusunda yer alan Antalya L Tipi 

Cezaevi çocuk koğuşunda çocuklara yönelik cinsel istismar ve kötü muamele olaylarının yaşandı-

ğına dair iddiaların araştırılması.
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II. İDDİALAR

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda E 12 koğuşunda kalan 19 yaşındaki S.Ö adlı mah-

pusun, E 12 koğuşuna geçtiğinde koğuş mümessili hükümlü Z.Y. tarafından önce ilaç verilerek, 

sonra da rıza ile cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edilmiştir. Bu durum, aynı ceza infaz ku-

rumunda kalan bir mahpusun tahliye edildikten sonra gönderdiği ihbar mektubu ile kamuoyuna 

yansımıştır.1

S.Ö. iddialar sonrasında, savcılığa müracaat etmiş, güvenlik gerekçesiyle Kütahya E Tipi Ceza 

İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. Bulunduğu Kütahya Ceza İnfaz Kurumunda kendisiyle görüşülen 

S.Ö., dayak ve cinsel saldırı iddialarını tekrar beyan etmiştir.

Z.Y ise, iddialar sonrası, kendi talebi ile Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmiştir. Bulun-

duğu Isparta Ceza infaz kurumunda kendisiyle görüşülen Z.Y, iddiaları reddetmiştir.

1 01/06/2013 tarihli “Antalya Cezaevi’ndeki çocukların dehşet ifadeleri” başlıklı gazete haberinde;
 “S.Ö. (19 Yaşında): Z.E. idare tarafından teşvik ediliyordu. 40 yaşlarındaydı. Bana serogal ilacı içirince ben sersem-

liyordum. Daha sonra da tecavüz ediyordu. İdareye başvurdum. Onlar da beni dövüyorlardı. Tekrar Z.Y.’nin yanına 
veriyorlardı. Üstelik ‘döv aklı başına gelsin’, ‘iş yaptır’ diyerek teşvik ediyorlardı. Revire götürdüler 3 ay orada kaldım. 
Bazen ‘as kendini, kurtul’ diyorlardı. Ben de bundan 10-15 gün önce İntihara teşebbüs ettim.

 M. L. B. (19 Yaşında): 18 aydır tutukluyum. 16 gün sübyan koğuşunda kaldım. Hem gardiyan hem de mahpuslardan 
baskı gördüm. Sübyan koğuşunda iken, Z.E adlı şahıs, T.T. ile O.Ç.’ye tecavüz etmiş. T.T. bu olayları bana anlattı. Z.Y. 
adlı kişi S.Ö’yü odasına alıp, dövüp tehdit ediyordu. İ.Ç. ile T.K. C-5 koğuşunda Z.C.T.’ye ilaç verip, içeri kapatıyorlardı. 
Ve orada ona tecavüz edildiğini duydum.

 F.B.: Z.Y.’i tanırım. Z.Y. ayrıca M.S.S.‘ye de tecavüz etti. Z.O ve E.S bu işin tanığıdır. Z.Y. koğuş ağasıydı. İdare ata-
mıştı. Bir haksızlığa karşı çıktığımızda yıkım odası denilen başefendinin odasına götürülüyorduk. Dövülüp, işkence 
ediliyorduk. Zulüm hâlâ sürüyor. Telefonda yakınlarımıza uygulamaları anlatamıyoruz.”

 ifadeleri yer almıştır. http://www.radikal.com.tr/turkiye/antalya_cezaevindeki_cocuklarin_dehset_ifadeleri-1135792
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III. ARAŞTIRMA / İNCELEME KARARI

İnsan Hakları Kurulu, Kuruma yapılan başvuru üzerine, Kurul üye ve uzmanları tarafından Antalya 

L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yerinde inceleme yapılmasına, akabinde iddia edilen olayın 

taraflarının bulunduğu Kütahya ve Isparta ceza infaz kurumlarına gidilerek konunun muhatapları 

ile birebir görüşülmesine karar vermiştir.
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IV. İNCELEMEDE UYGULANAN YÖNTEM

Türkiye İnsan Hakları Kurulu üyeleri Levent Korkut ve Fatma Benli ile Kurum personeli Aydın 

Bingöl ve Süreyya Kavaklı, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 29.07.2013 tarihinde 

incelemelerde bulunmuşlardır.

Bu çerçevede Ceza İnfaz Kurumu Müdürü, Ceza İnfaz Kurumu İnfaz Savcısı ve konu ile ilgili olarak 

Adalet Bakanlığından gönderilen hâkim ile görüşülmüştür.

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, E 12 koğuşu ziyaret edilmiştir. İddia edilen olayın 

taraflarını tanıyan dokuz hükümlüyle ayrı ayrı görüşme yapılmıştır.

Cinsel saldırı iddialarına ilişkin anlatımlarda isimleri geçen C 5 koğuşunun eski ve yeni koğuş mü-

messilleri ile de görüşülmüştür.

Çocuk koğuşu ve kadın koğuşu ziyaret edilmiş, ceza infaz kurumu reviri de incelenmiştir.

İddia edilen olayın tarafları Kütahya ve Isparta E Tipi ceza infaz kurumlarına gönderildiğinden, 

Kurum uzmanları her iki infaz kurumuna giderek görüşmeler yapmışlardır.

Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı’nın “Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özel Denetim Ra-

poru”, Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) “Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde Yaşanan Taciz ve 

Tecavüz İddialarına İlişkin Hazırlanan İnceleme Raporu”, Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) “An-

talya L Tipi Cezaevi Ziyaret Raporu” ve Çağdaş Hukukçular Derneği Antalya Şubesinin “Antalya 

L Tipi Cezaevi İnceleme ve Gözlem Raporu” incelenmiştir.

Bütün bu ziyaret ve incelemelerin sonunda, somut olaya ilişkin değerlendirmelerin yanında, ceza 

infaz kurumlarına ilişkin genel değerlendirme ve önerilerin yer aldığı işbu rapor tanzim edilmiştir.
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V. ARAŞTIRMA VE İNCELEME

A. Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Ziyaretinde Kurum 
Yetkililerinden Alınan Bilgiler

Türkiye İnsan Hakları Kurulu üye ve uzmanları tarafından, iddia edilen olayın meydana geldiği 

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ziyaretinde, Kuruma yeni atanan Ceza İnfaz Kurumu Mü-

dürü, Ceza İnfaz Kurumu İnfaz Savcısı ve Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel müdürlüğü 

Tetkik Hâkimi ile görüşülmüştür. Yapılan inceleme ziyaretinde, özetle aşağıdaki bilgiler alınmış, 

gözlem ve değerlendirmeler yapılmıştır.

1. Adalet Bakanlığı Yetkilisinden Alınan Bilgiler

–  Türkiye’de ceza infaz kurumlarında, 132 bin mahpus bulunmakta olup, 45 bin personel mev-

cuttur. Genel olarak bir personel, 3 mahkûmdan sorumludur. Toplam nüfusumuzun her 100 bin 

kişisine karşı ceza infaz kurumunda yaklaşık 170 kişi bulunmaktadır. Bu sayılar AB ortalama-

sının biraz üstündedir.

–  İnfaz hakimliği müessesesi 2003 yılı sonrası çalışmaya başlamış olup 10 yıllık bir geçmişi vardır.

–  CPT (Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi), 1 ay önce ceza infaz kurumunu ziyaret etmiştir.

–  Ceza İnfaz Kurumlarında sivil toplum ayağı eksiktir. Türkiye’de genel olarak mahpuslarla il-

gilenen 10-15 STK mevcuttur. Ankara da ÖZGEDER, İstanbul’da ise Özgürlüğünden Yoksun 

Bırakılan Çocuklar Derneği bunun örnekleridir. Bu sayı çok yetersizdir.

–  Cezaevi İzleme Kurulları, cezaevlerinde rutin denetleme yapmaktadır. Türkiye’de izleme ku-

rullarının yaptığı tavsiyelerin %68’i gerçekleşmiş durumdadır. Bu rakam, İngiltere’de %50’ler-

de kalmaktadır.

2. Ceza İnfaz Kurumu Müdüründen Alınan Bilgiler

–  Ceza İnfaz Kurumunda, 40 tanesi yabancı uyruklu, toplam 1340 kişi bulunmaktadır. Bunlardan 

bir tanesi kız olmak üzere, 38’i çocuktur.

–  Hükümlülerin 179’u kadındır. Kadın mahpusların 11’inin yanında çocuğu bulunmaktadır. Bu 

çocuklar kreş hizmetinden yararlandırılmaktadır.

–  (12-15) ve (16-18) yaş aralığındaki çocukların kaldığı çocuk koğuşları bulunmaktadır. İlk defa 

suç işleyen çocuklar ile ikinci kere suç işleyen çocuklar ayrı koğuşlarda kalmaktadır.
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–  Ceza İnfaz Kurumunda, 202’si infaz koruma memuru olmak üzere toplam 302 çalışan bulun-

maktadır. Çalışanlar arasında, 3 psikolog, 3 eğitimci, 2 sosyal hizmet uzmanı, 2 kadrolu tabip 

ve haftada 4 gün gelen bir kadrolu vaiz mevcuttur.

–  Ceza İnfaz Kurumunda kütüphane mevcuttur. Ayrıca, kültürel ve sosyal faaliyetler ile okuma 

yazma kursları mevcuttur. Halk oyunları, seramik vb. iş-hobi faaliyetleri vardır. Açık öğretim-

de okuyan hükümlü öğrenciler bulunmaktadır. 2013 yılında değişik konularda 28 adet konfe-

rans düzenlenmiştir.

3. Ceza İnfaz Kurumu Savcısından Alınan Bilgiler

–  İddia sahibi S.Ö, Kütahya Ceza İnfaz Kurumuna, suçlanan Z.Y. ise kendi talebi ile 25.02.2013 

tarihinde Isparta E tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilmiştir.

–  S.Ö. 19 yaşında bir yetişkindir. Çocuk koğuşunda cezasını çekmekte iken, 18 yaşını doldurdu-

ğu için yetişkin koğuşuna alınmıştır. E 12 koğuşuna, “hemşerilerim, tanıdıklarım var” diyerek 

kendi isteği ile gitmiştir. Maddi durumu iyi olmadığı için “meydancı” olarak koğuşta temizlik ve 

benzeri işleri yapmıştır.

–  Z.Y. ise parası olduğu düşünülen bir kişidir2. Cezaevi tabiriyle, “kantine mal yazdır”dığı için ko-

ğuştakiler tarafından şikâyet edilince, hakkında disiplin soruşturması açılmış ve başka koğuşa 

verilmiştir. Z.Y. koğuştan çıkartılırken S.Ö., “o benim babamdır beni de aynı koğuşa verin” diye 

bağırarak olay çıkarmış ve bunun üzerine başka bir koğuşa verilmiştir.

–  S.Ö., E 12 koğuşuna geri döndüğünde, Z.Y.’nin kendisini istismar ettiğini belirtmiş ve durumu-

nu “önce ağrıma gidiyordu sonra alıştım” şeklinde ifade etmiştir.

–  Bu itiraf üzerine S.Ö., önce pratisyen hekime muayene ettirilmiş, akabinde eğitim ve araş-

tırma hastanesine muayeneye gönderilmiş, sonrasında ise adli tıp uzmanına sevk edilmiş, 

verilen raporlarda livata bulgusu tespit edilmemiştir.

–  Z.Y. hakkında disiplin soruşturması3 ve adli soruşturma açılmış bunlar henüz tamamlanmamıştır.

–  Olay yaşandıktan sonra S.Ö. tekrar aynı koğuşta (E 12) kalmayı talep etmiş, ancak talebi kabul 

edilmemiştir. Hücre cezasını gerektiren bir suç işlemediği için tek başına bir hücreye de verile-

memiştir. Tecavüz mağdurunun tekrar koğuşa verilmesi, güvenliği açısından sakıncalı olabile-

ceğinden, S.Ö. nakledilene kadar diğer yerlere göre daha korunaklı olan revirde tutulmuştur.

–  Basında yer alan, “mahpusların memleketlerine göre kötü muamele gördüğü” iddiası gerçek 

dışıdır; Z.Y. Diyarbakırlı, S.Ö. ise Urfalıdır.

2 Z.Y.’nin ailesinden sınırlı miktarda para geldiği, kantin yazdırma yöntemiyle harcamalarını diğer mahpuslara ödettiği, 
anlatımlarına başvurulan mahpuslarca sıklıkla dile getirilmiştir.

3 İnfaz Savcısı ile yapılan görüşme sırasında henüz devam eden disiplin soruşturması, Adalet Bakanlığı raporunda 
belirtildiği üzere, sonuçlanmış ve Z.Y’ye ceza verilmesine gerek olmadığına karar verilmiştir.
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–  Mahpuslar 4 kişilik odalarda kalmaktadırlar.

–  Yetişkinler, koğuşlara suçlarına göre ayrılarak yerleştirilmektedirler.

–  1 yıl ceza alan da 40 yıl ceza alan da aynı koğuşta kalabilmektedir. Mahpusun koğuşunun be-

lirlenmesinde ceza miktarı dikkate alınmamaktadır. Örneğin Z.Y.’nin cezası 46 yıldır.

– S.Ö. psikolojisi bozuk olduğu için, psikiyatri servisine gönderildi. Ancak sağlığı, yaşadıklarını 

anlatabilecek düzeydedir.

– Revirde yatanlara dair kayıtlar tutulmaktadır. Yatanların defteri mevcut; revire giriş çıkışlar 

belli. Kadrolu 2 doktor var. Yeşil ve kırmızı ilaçlar tek tek verilip ve içilip içilmediği kontrol 

edilir. Sağlık memurları ile yapılan ilaç dağıtımına ilişkin defter mevcuttur.

–  Koğuşlar arası geçiş yok, çocuk koğuşundan büyüklerin koğuşuna gitme imkânı yoktur.

–  Cinsel suçlar, hapishanelerde kabulü mümkün görülmeyen davranışların başında gelmektedir.

–  İdarenin Z.Y.’yi koruması için bir sebep yoktur. Aksine hakkında kantin yazdırma nedeniyle 

şikayet olduğunda, koğuşundan alınarak cezalandırılmıştır. “Kol kırılır yen içinde kalır” anlayışı 

yanlıştır. 90’lı yıllarda var olan koğuş mümessilliği şimdi yoktur.4 Ayrıca personelin disiplin 

suçunda da azalma mevcuttur.

–  Savcılar ceza infaz kurumunun hiyerarşik yapısı içinde değildir.

–  Hükümlüler kötü muamelenin varlığı halinde, pek çok şekilde durumu idareye bildirebilirler. 

Kapalı zarfla kurum müdürlüğüne şikayet dilekçesi verilebilir. Dilekçeler sabah sayımda top-

lanır, kapalı zarf ilgili kurumlara gönderilir. Mahpuslar ziyaretçisiyle haber verebilirler, ya da 

doğrudan müdürle görüşmeyi talep edebilirler.

–  Cezaevi müdürü her gün koğuşları dolaşırlar. Başsavcı vekili, haftada 1 gün, savcı ise hafta-

da 2 gün ceza infaz kurumuna gelir, koğuşları da dolaşır. Bu nedenle mahpusun her zaman 

idareye ulaşma imkanı vardır. Müdür veya savcıya hitaben dilekçe yazıp ertesi gün görüşme 

yapabilir. Müdür koğuşları dolaştığında ona söyleyebilir.5

–  Hapishanede resmi dairelere yazılan mektuplar incelenmez. Örneğin başına Cumhuriyet Sav-

cılığına ya da Türkiye İnsan Hakları Kurumuna yazıyorsa, o zarfın içine bakılmaz.6

–  Kurum içi haberleşmede pul yapışmaz ve iletişim engellenmez.

4 Mahpus anlatımlarında da görüleceği üzere, koğuş mümessilliği idarenin bilgisi, onayı ve bazen de yönlendirmesi ile 
varlığını devam ettirmektedir.

5 Mahpus anlatımlarına göre ise Kurumu Müdürü ya da savcı ile görüşmek mümkün değildir. Cezaevi İzleme Kurulu 
üyeleri ile hiç görüşülmemiştir. Talep halinde Başefendi (başgardiyan) ile görüşülmektedir.

6 Genel olarak cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülerin Türkiye İnsan Hakları Kurumu’na gönderdiği mektuplarda “görün-
dü” kaydının olması görüşmede verilen bilgilerle çelişmektedir.
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–  Kurumda, aile hekimliği uygulamasına ilişkin olarak bazı sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Bir aile 

hekimi, haftada sadece bir gün ve 9-12 saatleri arası çalışmaktadır. Bu çalışma saatleri yeterli 

değildir. İlaç takibinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. Mahpus aile hekimleri ilaç yazmadığında 

doktoru taciz edebilmektedir.

–  Çocuk koğuşlarında sigara içilmemektedir.

–  Cezaevinde psikososyal servis mevcuttur.

–  Şu an saç bakımı, bilgisayar, klima takma vb. 15 tane mesleki eğitim kursu mevcuttur.

–  Antalya Cezaevinde daha önce hiç soruşturma olmadı. Çocuk savcılığında mağdur ve şüphelisi 

çocuk olan bir iddia mevcuttur.

B. Ceza İnfaz Kurumlarında Kalan Kişilerden Alınan Bilgiler

İnfaz Kurumunda, ağırlıklı olarak E 12 koğuşunda kalan mahpuslarla, cezaevi personeli ya da di-

ğer mahpuslar olmadan bire bir görüşme yapılmıştır. Mahpuslar rastgele seçilmiştir. Mahpusların 

beyanları kayda alınmış ancak, aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

1. Cinsel Taciz İddiasıyla İlgili Anlatımlar

•	 S.Ö.’nün maddi geliri yoktu. İhtiyaçları koğuş ortak hesabından karşılanmaktaydı. Z.Y., S.Ö.’yü 

hem dövmekte hem de korumaktaydı. Birbirlerine baba ve oğul diye hitap ederlerdi.7

•	 S.Ö. yalan konuşmaktadır. Tutarsız birisidir. Psikolojisi bozuk biriydi. Koğuşa geri döndükten 

sonra oda sorumlularını toplayarak Z.Y.’nin kendisine tecavüz ettiğini iddia etti. Cinsel istismar 

olayı ve istismarın hangi koşullarda gerçekleştiği S.Ö.’nün kendi beyan ve iddiasıdır.8 Şüphe 

oluşturacak bir durumla karşılaşmadık.

•	 Savcılık S.Ö’yü üç hafta sonra çağırdı. Olaydan sonra bir ay geçtikten sonra9 S.Ö’yü hastane-

ye götürdüler, doğal olarak raporlarda gözükmedi.

7 Z.Y.’nin koğuştan ayrılması sırasında S.Ö.’nün “o babamdır o giderse ben de onunla giderim” diyerek ağladığı E 12 
koğuşundaki mahkûmların çoğu tarafından ifade edilmiştir. Bazı mahpuslar, S.Ö.’nün iddialarında çelişkiler olduğunu, 
baba diye diye peşinden ağlanan kişiye zorla tecavüz isnat edilmesinin çelişkisinin S.Ö.’ye hatırlatıldığı, S.Ö.’nün da 
bu durumu ilaçla açıkladığı, kendisine ilaç içirilmek suretiyle uyuşturularak tecavüz edildiği, Z.Y.’nin ilaçları C5 Koğu-
şunda buluna akrabasından aldığını iddia etmiştir. Bu durum, tarafımızca da S.Ö.’ye sorulmuş ancak tutarlı bir cevap 
alınamamıştır.

8 Anlatımları dinlenen hiçbir mahpus, olaya şahit olduğunu belirtmemiştir. Bildikleri S.Ö’nün itirafları ya da birbirlerin-
den duydukları şeklindedir.

9 S.Ö.’ün olaydan ancak bir ay sonra hastaneye götürüldüğü iddiası S.Ö.’ün kendisine sorulmuştur. Bu iddianın doğru 
olmadığı, olayın idareye bildirilmesinden bir ya da iki gün sonra hastaneye gönderildiği S.Ö. tarafından beyan edil-
miştir.
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•	 Z.Y. koğuş mümessili10 olarak mahpuslardan ihtiyaçtan fazla para topluyordu. Topladığı bu 

paralar ile lüks içinde yaşıyordu.11

•	 S.Ö. sürekli olarak Z.Y.’nin şiddetine maruz kalıyordu. Kafası duvara vurulmak suretiyle ya da 

çekpas sopası kullanılmak suretiyle bu şiddet gerçekleştiriliyordu. Şiddet uygulamaları zaman 

zaman ortak alanda kameranın görüş açısında meydana geliyordu. Bu kayıtlara rağmen idare 

müdahalede bulunmuyordu. Zaman zaman şifahi olarak idareye bildirilmesine rağmen tedbir 

alınmadı. Z.Y., S.Ö.’ye dayak atarak koğuştaki diğer mahpusları sindirmeye çalışmaktaydı. 

Zaman zaman da örgütlediği mahpuslarla başka mahpusları dövdürmekteydi. İyi halimiz bo-

zulmasın, sorunun bir parçası olmayalım diye, Z.Y.’ye itiraz edilmiyordu. Z.Y.’nin sorumluluğu 

ya da suçu başka mahpuslar tarafından üstlenilmek suretiyle Z.Y. korunmaktaydı.

•	 Başka koğuşlarda da cinsel taciz vakalarına ilişkin duyumlar mevcuttur.12 Bu tür iddialar karşısında 

idare duymazlıktan gelmekte, inanmamakta, bazen de iddiada bulunanları cezalandırmaktadır.

2. Cezaevinde Kalan Mahpusların Genel Sorunlar Hakkındaki Anlatımları:

•	 Mümessillik sistemi devam etmektedir. İdarenin istediği kişi mümessil seçilmektedir. Kimin 

mümessil olduğu idare tarafından bilinmektedir. Mümessiller düzen sağlamaktadır.

•	 Sağlık hizmetleri geç ve eksik işlemektedir. Hastane sevkleri başvuru tarihinden itibaren or-

talama bir ay sonra gerçekleşmektedir.13 Doktorlar, muayene yapmadan ilaç yazmaktadırlar. 

Doktorlar mahpus hastalara bakmak konusunda isteksiz davranmaktadırlar.

•	 Başka ceza infaz kurumlarına nakil talepleri önemsenmemekte, yerine getirilmemektedir.

•	 Sorunlar karşısında idarenin tutumu, “sorunu örtme” şeklindedir. Dayak atan, dayak yiyen, 

kavgada beli kırılan mahpuslar bu “sorunu örtme” yaklaşımının bir sonucu olarak aynı koğuş-

larında tutulmaktadır.

•	 Kameraların görüş alanlarının dışında mahpuslara dayak atılmaktadır.14

•	 İnfaz Kurumu Müdürü ya da savcısı ile görüşmek mümkün değildir. Cezaevi İzleme Kurulu 

üyeleri ile hiç görüşülmemiştir. Talep halinde Başefendi (başgardiyan) ile görüşülmektedir.

10 Koğuş mümessilliğinin varlığı bütün mahpuslarca ifade edilmiştir. Mümessilin mahpuslarca seçildiği ya da idare tara-
fından atandığı yönünde farklı beyanlar vardır. Mümessillerin koğuşun ortak işlerini organize etmekten başka, koğuşu 
disipline ettiği, düzen sağladığı, istenmeyen mahpusları koğuşa kabul etmediği gibi beyanlar da mevcuttur.

11 Z.Y.’nin topladığı paralar ile bin liralık yiyecek içecek, 400 tane telefon kartı, 100 tane Marlboro marka sigara depoladığı, 
kendisine plazma televizyon aldığını iddia edilmiştir. Bu iddiaların şikayete dönüşmesi üzerine E 12 koğuşundan alınmıştır.

12 Beyanda bulunan mahpusların birçoğu, C5 koğuşunda da çocuk mahpuslara yönelik tecavüz vakalarının olduğunu, 
istismarcıların eski ve yeni koğuş mümessilleri olduğunu duyduklarını ifade etmektedirler. Her ne kadar (belirtilen ko-
ğuş mümessilleri tarafından da) iddialar yalanlanmış ise de Adalet Bakanlığı raporuna göre bir vakanın varlığı kesinlik 
kazanmış ve konu yargıya intikal etmiştir.

13 “Parmağım kırıldı on gün sonra hastaneye gittim, ameliyat yapıldı. Şu an parmağım eğri kaynamış durumda.”

14 Dayak konusunda mahpuslar duyumlarından bahsetmektedirler. S.Ö. hariç, dayaktan mağdur olduğunu ya da dayağa 
şahit olduğunu beyan edan mahpusla karşılaşılmamıştır.
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•	 İlaçlar gardiyanlar tarafından15 kimlik sormadan verilmektedir. Bazen birkaç kişinin ilacı bir 

kişiye verilmektedir. Kişinin ilacı yutup yutmadığının kontrolü yapılmamaktadır.

•	 Mahpusların görüşmeci olarak üç kişi belirleme hakkı vardır. Eski mahpuslar, yeni mahpusla-

rın tecrübesizliğinden faydalanarak kendi görüşmecilerini bu kişilerin listesine yazmaktadırlar. 

Bu suiistimali fark edip listesindeki isimleri değiştirmek isteyenlerin talebi idarece reddedil-

mektedir.

C. Kütahya Ceza İnfaz Kurumunda S.Ö. ile Gerçekleştirilen Görüşme

Olayın mağduru S.Ö. ile görüşmek üzere 29.07.2013 tarihinde, Kurum uzmanı Araştırmacı/Psiko-

log Süreyya Kavaklı, Hakim Nazım Koçak ve Uzman Aydın Bingöl tarafından Kütahya Ceza İnfaz 

Kurumuna bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

Yapılan görüşmede S.Ö.’nün ifade vermeye tereddüt ettiği gözlemlenmiştir.16 Aşağıdaki beyanlar 

S.Ö.’ye aittir:

1. Cinsel İstismar İddiaları

“Yirmi yaşındayım. Ben bunu fark ettiğimde bunu bana yapma dedim. Ancak banyoda yaptı. Öyle 

bir baskı yapmıştı ki, ağzımı kapatıyordu, bağıramıyordum.

Bana ne yapıyorsan yap ancak bana bu olayı yapma dedim. Namaz kıldığım halde bana bunu 

yaptı. Bu yüzden namazı bıraktım. En az iki günde bir bu olayı yapıyordu. Tecavüz yapmak istediği 

zaman çok iyi davranıyordu. Bir iki üç oldu ancak korktum. Ben de hatalıyım karşı koymalıydım.

Z.Y beni korkutmuştu. Daha cahildim. Z.Y’den millet de korkuyordu. Bu olay çok kötüdür. Kendimi 

kötü hissediyorum. Ben bu işin kötü olduğunu bilmiyordum. Şimdi biliyorum. Lavaboda bana o fiili 

yapmaya çalıştığını anladım.

Milletin aşağıya inmesini yasaklıyordu.17 Bir kere sesimi çıkarmaya çalıştım. Ancak millet yine 

Z.Y. S.Ö.’yü dövüyor diye düşünüp gelmedi.

Olayı bildirdikten iki gün sonra beni doktora götürdüler. Hemen revir dediler, psikolog dediler. 

Kesin olarak iki gün sonra gittim.”

15 Bazı mahpuslar ilaçların sağlık memurları tarafından verildiğini ifade etmektedirler.

16 S.Ö.: “İfade vermek istemiyorum. Huzurum bozulur. Burada rahatım. Ben konuşmayı unuttum. Korktum artık ifade 
vermek istemiyorum. Çok ifade verdim. Müfettiş beyle çay içtim. Söylediklerin burada kalacak dedi. Yazılanları oku-
madım, imzaladım. Z.Y. kendini savunacaktır. Hastane raporları da temiz geliyor. İdare kendini savunuyor. Bu sıkıntı 
hiç bitmeyecek gibi hissediyorum.”

17 Bazı mahpuslar gece 24’ten sonra ortak alana, havalandırmaya çıkmanın, tuvalete gitmenin Z.Y. tarafından yasaklan-
dığını belirtirken, başka bazı mahpuslar tuvalete gitmenin yasak olmadığını, ortak alanların kullanılmasının yasaklan-
masının ise uyuyan mahpusların rahatsız edilmemeleri için alınan bir karar olduğunu belirttiler.
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2. Z. Y. İle İlgili İddiaları

(Soru üzerine) “İlaç için peşinden gitmek istedim. İlacı bahane etmiş olabilirim. İdare sorarken ilacı 

bahana ettim. Belki farklı koğuşa giderim diye ümit ettim. Beni ayırdılar. Müşahedeye aldılar. En son 

koğuşuma geri gitmek istedim. Üç ay sonra döndüm. Biraz sakinleştirici kullandıktan sonra döndüm.

Korktum hemen şikâyet etmedim. Başka bir yere gittiği için şikâyet ettim. Şikâyet ettiğim için 

idare beni dövdü.

Z.Y. beni dövüyor diye şikâyet ettim. Beni koğuşa çağırmak için Z.Y. açlık grevine girmiş.

T.K.’ye gelen ilaçları Z.Y. kullanıyordu.18

Z.Y.’in emri ile M.L.B.’yi dövdük. M.L.B’yi dövdüm diyerek suçu üstüme aldım.

Demir şişin ucunu bana açtırdı, sonra herkese karşı ve bana karşı kullandı.

Bazı günler gece ikide dövdü. Çekpas ile de dövdü. ”

3. Antalya Ceza İnfaz Kurumu Yönetimine İlişkin İddiaları

“Sigara kullanıyorum. Beni revire attılar. Hasta kovuşu olduğu için sigara vermediler. Kendini as 

kurtul dediler. (Soru üzerine) Baş efendi dedi. İntihara teşebbüs ettim. Sigara için mi yaptın dediler. 

A.P. (başgardiyan) milletin kanını içiyor. Müdür onun karşısında konuşamıyor. Milleti dövüyor ancak 

beni hiç dövmedi. Onun görevlendirdiği arkadaşlarından dayak yedim. Milleti yönlendiriyor.

Ben tekrar koğuşa döndüğümde herkes bana Z.Y.’in açlık grevine gittiğini söylediler.

M.L.B.’yi dövdüğümüz için, başefendiler bizi dövdü. Orada, Z.Y. bizi de dövüyor diye şikâyette 

bulundum. Belimde izler vardı o zaman (çek pasla dövülme izleri). Müşahededeyken yara izlerini 

gösterdim E 12’ye gitmek istemedim. Ancak dayındır diyerek beni tekrar E 12’ye verdiler. C. 

başgardiyan böyle dedi.

Adalet Bakanlığına dilekçe yazıyordum. Sevkimi istiyordum. Ancak dilekçelerimi işleme koymu-

yorlardı. Savcılığa yazdım. Cevap aldım.

İsteğim dışında birçok kez koğuşumu değiştirdiler. Eski koğuşuma gitmek istiyordum, ancak beni 

başka koğuşa veriyorlardı.

Olayı (istismar olayı) savcıya anlattım, inanmadı.

Tecavüz olayını şikayet ettiğim için idare beni dövdü. Y. İsimli Başefendi de orada hakaret etti.

18 S.Ö., Neurontin ve Seroquel isimli uyuşturucu etkisi bulunan ilaçları Z.Y.’nin açık görüş sırasında, başka bir koğuşta 
kalan yeğeninden temin ettiği, bu ilaçları kendisinin haberi olmadan çayına kattığı ve bu ilaçlar nedeniyle direncinin 
kırılması neticesinde kendisine tecavüz edildiğini iddia etmektedir.
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Olay başıma geldikten sonra, “bizi kötüleme” demek için müdür benimle görüşme yaptı. Biz sana 

bakacağız dedi. Ben de şimdiye kadar neredeydin dedim.

Raporlarda istismarın görünmemesi ilginçtir. Acaba idare mi örtbas ediyor diye düşünüyorum.

Ben müdür ve savcıyı hiç görmedim. Savcı idareyi savunuyordu.

Ben olayı açıkladıktan önce idareye bir dilekçe vermedim. Olayı açıkladıktan sonra infazda bana 

dilekçe yazdırdılar. Onlar söylediler ben yazdım”.

4. Kütahya Cezaevine İlişkin Söyledikleri ve Beklentileri

“İdareden şefkat istiyorum. Hak ettiğim zaman iki tokat atsınlar ancak işkence yapmasınlar. Sün-

gerli odaya atmasınlar. Bu cezaevinde süngerli oda yok. Koğuşumda 14 kişi var. Sıkıntı verecek 

bir durum yok. Bu defa Z.Y. gibi biri olsa ve teklif yaparsa haddini bildiririm”.

5. Yaşam Öyküsü ve Aile Durumu

“Annem bana babamın benim için ağladığını söyledi. Sizin yüzünüzden ben yalnız kaldım dedi. 

Berberde çalışmamı istiyordu. Sırf bir işim olsun, para istemiyordu. Abimin gittiği esrar yolundan 

gitmemi istemiyordu. Ot ortamına girince bütün düzenim bozuldu. Annem ve babam bizim yü-

zümüzden hasta oldu. Babam uyuşturucu parasını eve götürmemi istemedi. Babam emekli oldu. 

Para geliri oradandır.

Babamdan olayı gizledim. Ben babama, beni dövdü ve ben de şikâyet ettim dedim.

Sivildeyken kenevir kullandım. Üretim, satış, ticaret hepsini yaptım. Esrar o kadar kötü değil. İnsanı 

öldürmüyor. Bu ottur. Abim de kullanıyor olabilir. Doğunun her tarafında bulmak mümkündür. Ben 

çok yetiştirdim. Alkol aldım. Annem babamın bu olayla işi yok. Beni çok dövdüler kullanmamam için.

Esrar güzelleştiriyor. İki bayanla başıma bir iş geldi. Cahildim. Uygun vaziyette iki bayan gördüm. 

Bunlar Rus bayandı. Bu bayanlara istismardan buradayım. Ancak sonradan, benim suçsuz oldu-

ğumu bazı arkadaşlarımın ifade ettiğini duydum.

Çok iyi bir çocukluğum oldu. Sonra babamla sorun yaşadım, uyuşturucu içtiğim için. Ancak, ba-

bamdan, Z.Y.’den korktuğum kadar korkmuyordum.

Çıkarsam, kendimi ortaya atmadan, olayları anlatacağım. Bende vekillerin telefonları var. Benim 

başıma gelen çocukların başına gelmesin. Toplam 13 çocuğun başına geldi.”
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D. Isparta Ceza İnfaz Kurumunda Z.Y. ile Gerçekleştirilen Görüşme

İstismarda bulunduğu iddia olunan Z.Y. ile görüşmek üzere 29.07.2013 tarihinde, Süreyya Kavaklı, 

Nazım Koçak ve Aydın Bingöl tarafından Isparta E Tipi Ceza İnfaz Kurumuna ziyaret gerçekleştirmiştir.

Z.Y.’in beyanı aşağıdaki şekildedir:

1. Koğuş Mümessilliğine İlişkin Anlatımları

“Ben koğuş mümessiliydim. Şu anda da koğuş mümessiliyim. İnsan ayrımı yapmam. Dil, din, ırk, 

para ayrımı yapmam. Paylaşmasını bilirim. 10 kişi alır paylaşırız. 86 yılından beri cezaevindeyim. 

Memur çocuğuyum. Hırsızlıktan girdim içeri. Çocukluğumdan beri hırsızlık yapıyordum. İçeri girip 

çıkıyordum. Dışarıda bir baltaya sap olamadım. Ancak, içimde bir suç olmadığını biliyorum.

Beni koğuş seçti mümessil olarak. Mümessillik düzenin sağlanması için gereklidir. Üç kişinin olduğu 

yerde bir reis seçilir. Sözünü geçirmen gerekir. Sözünü geçirmezsen, insanlar da idare de huzursuz 

olur. Koğuş mümessili olarak zaman zaman kızmak durumunda kalınır. Birine bir fiske vurulur.

Şuan hemen yan koğuştayım Otoritemi kuramazsam düzen bozulur ve idare de bizden rahatsız 

olur. Zaman zaman haksızlık oluyor. Ancak ben her zaman olumlu adım atmaktan yanayım. Arka-

daşlarımı bir kaşık eksik yesek bir şey olmaz diye teskin ediyorum”.

2. Diğer Mahkûmların Hesabından Faydalandığına Dair İddialara İlişkin Anlatımları

“Biz komşuluk ilişkisi içinde yaşıyoruz. Yan koğuşlardan bir şey istememek için paylaşıyoruz. Yeri 

gelir baba, amca, kardeş olursun. Bu ortama bağlıdır. Arkadaş bunalıma giriyor. Onunla muhabbet 

etmeniz gerekiyor. Ona yardımcı olmak gerekiyor. Benden önceki mümessilleri tanımıyorum. Benden 

önceki mümessiller insanları dövmüş, ana avrat küfretmişlerdi. Mahkûmların eşyalarını almışlar.

M.B. bana dedi ki; F.’ın eşi ile annesi babası birbiriyle kavga etmişler. Ben de F.’ı çağırdım. Hem-

şerimsin dedim. Abi kardeşiz dedim. Benim senden ricam var. Benim hesabımdaki parayı Diyar-

bakır’daki mağdur ailene gönder dedim. S.Ö. buna şahittir. Paran olduğu zaman bana verirsin. 

Paranın gönderilmesi için vasinin gelmesi gerekiyormuş. Bu nedenle gönderemedim. Yanımda 

bulunan sigaraları başka bir mahkûma sattım. O kendi parasından F.’ın ailesine gönderdi. Bu kişi 

Diyarbakırlı idi. Bu benim paylaşımcılığımı gösteriyor.

Ben geldiğimde koğuş boştu. Daha önce kavga edilmiş ve koğuş boşaltılmıştı (mahpus ve eşya 

anlamında) hiçbir eşya yoktu. Biz kendi paramızla semaver, buzdolabı, televizyon gibi ihtiyaçla-

rımızı aldık.

Kimse kimsenin malını zorla alamaz. Mümessil ihtiyaçları belirler. Ben zorla kimseden bir şey 

almadım”.

3. Koğuşta Bazı Mahkûmları Dövdürdüğü İddiasına İlişkin Beyanı

“Ben ekip kurarak mahkûmları dövdürmedim”.
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4. S.Ö.’ü Dövdüğü İddiasına İlişkin Beyanı

“Ben S.Ö’ü zaman zaman baba gibi dövdüm. İncitecek tarzda dövmedim. İtebilirsin, fiske vurur-

sun ancak morartacak şekilde yapmazsın. Şakalaşma babından her kişi ile itiştiğim olmuştur”.

5. S.Ö.’e Tecavüz Ettiği İddiasına İlişkin Beyanı

“S.Ö meydancıydı. Haftalık sigarasını alıyordum. Kimseye muhtaç olmamak için içerde meydancı 

olarak çalışıp geçimini sağlıyordu.

Ben S.Ö’ye bir baba gibi sahip çıktım. Şu an mümessil olduğum koğuşta halen yirmi yaşında 

kişiler var. Askerlik yaşında olanlar var. Asla masaj yaptırmadım. Ben S.Ö’e krem sürdürmedim, 

masaj yaptırmadım.

Ben tecavüz ya da onu çağrıştıracak bir davranışta bulunmadım. Böyle bir kapasiteye sahip bir 

insan olsam, kırk yaşındayım, bugüne kadar hiç mi ortaya çıkmazdı.

S.Ö’e iki paket sigara ver hepsini iki saatte içen biridir. O yüzden tek tek veriyordum.

Banyoya üçer dörder kişi olarak giriyorduk. Banyo geniştir. Kovanı lavaboya bırakırsın. Üstünde 

şort varken banyoya girersin. Çıplak girilmesi mümkün değildir. Ben S.Ö’ün kötü niyetle bana 

yaklaştığını görmedim.

F., T. gibi kişiler benim ayağımı kaydırmak için S.Ö.’ü kullandılar.

Ben kendi isteğim ile sevkimi istedim. İkinci ayda naklimi istedim. Kardeşim ciğerlerinden rahat-

sızdı. Isparta’daydı. O yüzden burayı istedim. Şu an aynı koğuştayız.

Eşim ve kızım tekstilde çalışıyor. Allah kimseyi çalmak zorunda bırakmasın. Yattığım iki dosyam 

namus meselesindendir. Böyle birisi nasıl istismar yapar.

Mümessile ya ispiyoncu ya tecavüzcü diyerek iftira atarlar.

Cinsel istismarla ilgili bir sabıkam yok. İlk kez başıma geliyor. Benim kızım 95 doğumludur. Bir 

oğlum askerdir. Bu iftiralardan dolayı psikolojim bozuldu. Ailemle bu yüzden görüşemiyorum.

T.Y. ve S.Ö., C 5 koğuşundan dayak yüzünden, benim koğuşuma geldiler. Geldiklerinde C5 mü-

messili için de aynı iftirayı attılar. Kötülemek istediklerine bu iftirayı atarlar. Koğuş mazgalına S.Ö 

bakıyordu. Gardiyanlarla o konuşuyordu. Ben koğuştan çıktığımda bana baba diye yalvardı.

Beni koğuştan aldıktan sonra, müşahedede tutuldum. S.Ö’ü başka yere aldılar. S.Ö “babamı aldı-

nız ben de koğuşta durmam” demiş. C 5’e gitmiş. Orda S.Ö’ü dövüyorlar. Oradan benim olduğum 

yere gelmek istiyor. Kendini kesiyor ve E 12’ye geri geliyor. Orada teşkilat kuruldu ve beni şikâyet 

ettiler. Koğuşumda haksız olarak alındığım için açlık grevine girmek istedim ancak yapmadım”.
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6. Koğuşta İnsanlardan Zorla Para Topladığı İddiasına İlişkin Beyanı

“Masraflar için 60 lira insanlardan topluyordum. Şu an sadece 5 kişinin parası geliyor. Bunu 14 

kişi olarak paylaşıyoruz. 65 TL koğuş masrafıdır. Temizlik, elektrik ve benzeri giderler. Diğer top-

ladığımız parayla sebze ve diğer şeyleri alıyoruz.

7. Neurontin ve Seroquel İsimli İlaçları Bulundurduğu ve Bu İlaçları S.Ö.’ye İçirdiği 
İddialarına İlişkin Beyanı

“Ben isteseydim, revirden bu ilaçları yazdırabilirdim. Elazığ cezaevinden geldiğim tarihten beri 

kullanmamışım. Elazığ cezaevindeyken kullanmıştım. Bu ilaç suda erimez. Ben koğuşta kimseye 

kullandırmazdım. İnsanlar bunu kafayı bulmak için alırlar. Ben Elazığ’dayken tedavi görmek için 

alıyordum. Kendi irademle bıraktım.

İki senedir zorla kurtulmuşum. Nasıl bir daha kullanırım. O hapları içtiğinizde insanlarla iletişim 

kuramıyorsunuz. O haplar yüzünden iki defa intihara teşebbüs ettim.

Yeğenimden uyuşturucu hap temin ettiğim külliyen yalandır”.

8. Gece 24’ten Sonra Tuvalet ve Banyonun Kullandırılmasının Yasaklanması İddiasına 
İlişkin Beyanı

“Gece 12 den sonra, ışıkları kapattırmadım. Tuvaletlere giriş çıkışı yasaklamadım. Böyle şey olamaz”.

9. Bulunduğu Koğuşta Zorla ve Tehditle Diğer Mahkûmları Sindirdiği, Delici Alet 
Bulundurduğu İddialarına İlişkin Beyanı

“Umudun bittiği yerde insan bitmiştir. İnsan intihar eder. Ben cezam çok olsa da bunu bir güç 

olarak kimseye karşı kullanmam, kullanmadım.

Urfa cezaevindeki yangın olaylarından gelenler beni şikâyet ettiler. Korku, panik, tehdit şikayet 

gerekçeleriydi. Koğuş giderlerine karşı çıktılar. Ortak giderler; yeme, içme ve benzeri giderlerdir. 

Biri bir, biri iki, biri üç lira verir. Toplanır ortak giderlere kullanılır. Aylık adam başı 60 TL topluyor-

duk. Kalan parayla kahvaltı alınırdı. Gelenler ortak çay yapmayı kabul etmediler. Odalarda çay 

yapmak istediler. Ben kabul etmedim.

Hiçbir şekilde kesici alet kullanmadım. Şiş olayı kesinlikle yalandır. Şimdiki koğuşumda da böyle 

bir şey var mı diye sordum. Böyle şeyleri sevmem.

Önceki koğuşta gözleri kesmiyordu beni. Bende şiş olabileceğinden şüpheleniyorlar ve bundan 

korkuyorlardı.

Koğuştaki kişiler ben oradayken neden şikâyet etmediler bunu anlamadım. İftira atmak hapisliğin 

temelinde vardır. Tutmazsa izi kalsın isteniyor. Amaç leke sürmektir”.
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E. Kütahya ve Isparta Ceza İnfaz Kurumlarında Hükümlü Z.Y. ve 
Hükümözlü S.Ö. ile Yapılan Görüşmelerin Değerlendirilmesi

1. Dayak İddiası

E 12 Koğuşunda görüşme yapılan mahpuslar ile Z.Y. ve S.Ö.’nün anlatımları birlikte değerlendi-

rildiğinde; Z.Y.’nin zaman zaman temizlik işlerinde kullanılan çekpas sapları vb. cisimler ile S.Ö.’ü 

dövdüğü ve bunun süreklilik arz eden bir durum olduğu anlaşılmaktadır. S.Ö.’nün gördüğü şiddet-

ten idarenin tamamıyla habersiz olmadığı da değerlendirilmektedir. Zira, görüşme yapılan mah-

kumlardan bir çoğunun anlatımlarından S.Ö.’nün maruz kaldığı şiddetin ortak alan kameraların-

dan izlenebildiği ya da zaman zaman şifahi olarak idarenin haberdar edildiği de anlaşılmaktadır.

Şiddet olayları, S.Ö.’ün maruz kaldıkları ile sınırlı değildir. Z.Y. tarafından başka mahpuslara da 

dayak atıldığı ya da attırıldığı anlatımlardan anlaşılmaktadır. Z.Y.’nin kendisi de şiddeti doğrula-

makta ancak bunu koğuşun düzenine ve mümessilliğin doğasına bağlamaktadır.

2. İstismar İddiası

Görüşme yapılan mahpuslar, Z.Y. ile S.Ö. arasında geçtiği iddia edilen istismar hadisesine tanıklık 

etmediklerini belirtmektedirler. İddia olunan istismarın vuku bulduğunun ileri sürüldüğü tarihte 

koğuşta olduğunu ifade eden mahpuslar, konuyu S.Ö.’nün anlatımlarından öğrendiklerini belirt-

mektedirler. Mahpusların birçoğu ise koğuş ortamında bir kişinin zor kullanılarak istismara maruz 

bırakılması durumunda, diğer mahpusların bundan haberdar olmamasının fiilen imkânsız olduğu-

nu ifade etmektedirler. Z.Y. ise cinsel istismarı bir namus meselesi olarak görmekte ve şiddetle 

reddetmektedir. S.Ö., istismar iddiasını kedisine bilgisi dışında içirildiğini ileri sürdüğü Neurontin 

ve Seroquel isimli ilaçlara bağlamaktadır.

3. Mümessillik

S.Ö. ve görüşme yapılan bütün mahpuslar Z.Y.’nin mümessil olduğunu belirtmektedirler. Z.Y. de 

bunu doğrulamakta ve kendisinin önceki ve şimdiki koğuşların mümessili olduğunu belirtmektedir.

Koğuş düzeni için mümessilliği bir gereklilik olarak değerlendiren Z.Y. mümessillik için otoritenin 

gerekliliğine inanmaktadır. Otorite için de şiddete başvurmayı meşru görmektedir.

Mümessilliğin sağladığı avantajlar ile otoritenin gerekliliğine inanan bir anlayış idarenin zımni 

kabul ve onayı ile birleşince şiddet kaçınılmaz olmaktadır. S.Ö.’ye düzenli olarak uygulanan şid-

det bu birleşimin sonucudur. Bu birleşimin sonucunda ortaya çıkan ihlal, sadece şiddet ile sınırlı 

değildir. Cinsel istismar iddiaları ya da olayları mümessillikle bir şekilde ilişkilidir. Antalya Ceza 

İnfaz Kurumunda gündeme gelen tecavüz iddialarının tamamında suçlanan kişiler mümessiller-

dir. Mümessilliğin idare ve diğer mahpuslar için kolaylaştırıcı işlev görmesi, bu gerçeği göz ardı 

ettirmemelidir.



ANTALYA L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU RAPORU

25

4. İdarenin Sorumluluğu

Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların kötü muameleye maruz bırakılmaması 

idarenin öncelikli sorumluluklarından birisidir.

İdarelerin, bize şikayet gelmedikçe koğuşta olup bitenden (şiddet, istismar, mümessillik vb.) ha-

berdar ve sorumlu olmayız yaklaşımı19 şiddet ve diğer kötü muamele ile cinsel istismara imkan 

veren unsurlar arasındadır.

F. Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özel Denetim Raporu

Adalet Bakanlığı, Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Özel Denetim Raporu’nda “Haberde 

yer alan iddialardan, S.Ö. adlı hükümözlünün verdiği 25/01/2013 tarihli şikayet dilekçesi ile idare-

nin 4 ay öncesinden haberdar olduğu ve işlemleri başlattığı,

Aynı gün S.Ö. koğuştan alınarak, iddialarının doğru olup olmadığının öğrenilmesi için Antalya 

Eğitim Araştırma Hastanesine götürüldüğü,

Hastaneden anal muayenede herhangi bir yırtık, sıvı bulaşığı, meni, kan tespit edilmediği yönün-

de sağlık raporu geldiği ve kesin raporun adli tıp tabipliği tarafından verilmesinin uygun olacağı-

nın belirtildiği,

Aynı gün savcılık tarafından istenilen Antalya Adli Tıp Kurumu raporunun düzenlenmesi için bu ku-

ruma götürüldüğü, 13/02/2013 tarihinde gelen raporda, vücuda organ veya sair bir cisim sokularak 

gerçekleştirilmiş cinsel saldırının travmatik bulgularına rastlanmadığı yönünde rapor tanzim edildiği,

İddialarla ilgili olarak idare tarafından başlatılan disiplin soruşturmasında, S.Ö.’ün tecavüze uğ-

radığına dair, alınan sağlık raporları ve tanık ifadelerinde hiçbir delil tespit olunamadığı gerekçe-

siyle, Z.Y. hakkında bir disiplin cezası verilmesine yer olmadığına karar verildiği, adli işlem kap-

samında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın ise halen devam 

etmekte olduğu anlaşılmıştır”.

ifadeleri yer almaktadır.

Adalet Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

Özel Denetim Raporu’nda “Hükümözlü S.Ö.’nün, kendisinin hükümlü Z.Y.’nin tecavüzüne uğradı-

ğını belirten tarafımıza verdiği yazılı beyanı ve aynı iddiaları beraber kaldığı koğuş arkadaşlarına 

da toplu şekildeyken itiraf etmesi ile bazı hükümlü tutukluların, tecavüz olayının gerçek olduğunu 

duyduklarını ifade etmeleri birlikte değerlendirildiğinde, alınan raporlarda kesin bir tespit yapı-

19 Isparta Ceza İnfaz Kurumu ikinci müdürlerine Z.Y.’nin yeni kovuşunun belirlenmesinde Antalya Cezaevinden gönderi-
len dosyasının dikkate alınıp alınmadığı sorulmuş ve alınan cevapta: “Dosyanın mahkûmdan sonra gönderildiği, bunun 
mümkün olmadığı, her koğuşta mahkûmlar tarafından bir mümessil seçildiğini, seçime kendilerinin müdahil olmadığını, 
bir şikâyet gelmedikçe içerideki şiddet ve istismar olaylarını doğal halde kendilerinin bilemeyeceği” ifade edilmiştir.
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lamamış olmasına rağmen, iddia edilen olayının gerçekleşmiş olma ihtimalinin yüksek olduğu 

düşünülmekle birlikte, hükümlü Z.Y.’in ilaçla S.Ö.’ü uyuttuktan sonra, odada kalan diğer hükümlü 

ve tutukluların hiç birisinin haberi olmadan zor kullanarak cinsel tacizde ve tecavüzde bulunması 

şüpheyle karşılanmıştır”.20 değerlendirmesi yapılmaktadır.

Raporda “Haberde yer alan şekliyle, S.Ö.’ün tecavüz olayını idareye bildirmesiyle birlikte infaz 

ve koruma memurları tarafından feci şekilde dövüldüğü iddiasıyla ilgili olarak yapılan incelemede 

ise; hükümözlü S.Ö.’nün, hükümlü Z.Y.’nin tecavüzüne uğradığını bildiren şikayetiyle birlikte, aynı 

gün önce kurum doktoruna götürülerek muayene olmasının sağlandığı, daha sonra Antalya Eğitim 

ve Araştırma Hastanesine götürülerek kontrol ettirildiği öğrenilmiş, alınan raporlarda dövülmeye 

bağlı olarak herhangi bir şişlik, morluk, travmatik bir bulgudan bahsedilmediği saptanmış, ayrıca; 

bu hususta gerek idari soruşturma sırasında, gerek adli soruşturma sırasında verdiği ifadede ve 

gerekse de tarafımızdan alınan beyanında, kendisinin dövüldüğü yönünde bir iddiada bulunmadığı 

tespit edilmiş ve haberde yer alan iddianın asılsız olduğu sonucuna varılmıştır.”

Adalet Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

Özel Denetim Raporu’nun sonuç bölümünde;

“Özel denetim sırasındaki incelemeler ile kurum personeli ve hükümlü-tutuklularla yapılan görüş-

meler sonucunda aşağıda belirtilen hususlar tespit edilmiştir.

1– Genel olarak hükümlü ve tutukluların kurumdaki yaşam koşulları ile idarenin mevzuata uyumu 

konusunda yapılan değerlendirmede;

- Hükümlü ve tutukluların aynı koğuşta birlikte kaldığı,

- Adam öldürme, uyuşturucu ticareti ve hırsızlık gibi farklı suç grubunda olanların aynı ko-

ğuşta kalmasına izin verildiği,

- Genç ve yetişkinlerin aynı koğuşta barındırıldığı,

- Oda değişikliklerine ilişkin alınan idare ve gözlem kurulu kararlarında, değişiklik gerekçe-

sinin ayrıntılı olarak yazılmadığı,

20 Bu tespitte;
 *Cinsel taciz ve tecavüz olayını, koğuşta bulunan 28 hükümlü ve tutukludan hiç birisinin doğrudan görmediğini beyan etmeleri,
 *Antidepresan ilaçların, görevliler tarafından kapı mazgalından hükümlü veya tutuklunun ağzına konulduktan sonra su 

ile içirilmesi nedeniyle, stok oluşturacak şekilde biriktirilmesinin mümkün olamayacağı,
 *Kurum Doktoru Osman Hakan Akdağ’ın, ilacın bir seferde beş veya altı tanesinin şahsa içirilmiş olması halinde, 

yüksek doza bağlı bir takım tıbbi sorunlar oluşacağını, derin uyku hali olabileceğini, bu halin saatler süreceği için 
şahsın sayıma çıkmasının, yemek alması veya bir takım sosyal faaliyetlere katılmasının imkan dâhilinde olmadığını 
bildirmesi,

 *Hükümözlü S.Ö.’ün olaydan idareyi haberdar etmesine müteakip aynı gün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
sevki sonrası yapılan tetkik ve tahliller neticesinde; “...vücuda organ veya sair bir cisim sokularak gerçekleştirilmiş 
cinsel saldırının travmatik bulgularına rastlanmadığı, ancak şahsın kendi rızasıyla ve itina ile veya kayganlaştırıcı 
madde kullanarak gerçekleştirilen anal ilişkilerde bulgu saptanmayabileceği, eğer uğramış olsa bile süresi hakkında 
tıbben yorum yapılamadığı sonucuna varıldığının” belirtilmesi, etkili olmuştur.
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- Odalarda hükümlü ve tutukluların seçtikleri bir mümessilin bulunduğu,

 görülmüş, mevzuata aykırı bu hatalı uygulamaların hükümlü ve tutukluların birbirlerinin 

üzerinde baskı kurması için gerekli şartların oluşmasına imkan yarattığı ve uygun ortam 

sağladığı kanaatine varılmıştır.

 Bu nedenle;

 *Çeşitli koğuşlarda yetişkinlerle birlikte kalan 45 tutuklu, 11 hükümözlü, 22 hükümlü olmak 

üzere toplam 78 gencin, ayrı bölümler oluşturularak birlikte kalmalarının sağlanması,

 *50 yıllık cezası infaz edilecek olan hükümlüyle 4-5 yıllık hükümlülük süresi bulunanların 

aynı koğuşta kalmamaları için mutlaka suç gruplarına göre yerleştirme yapılması,

 *Hükümlü ve tutukluların aynı koğuşlarda barındırılmaması,

 *Oda değişikliği kararlarının gerçek nedenleri belirtilmek suretiyle alınması,

 *Mümessil uygulamasına son verilerek, koğuş temsilcilerinin idare tarafından belirlenme-

si, idareden istenmiştir.”

ifadelerine yer vermektedir.
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VI. İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUK

A. Ulusal Hukuk

1. Anayasa

Madde 17 –“ (…) Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan 

bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz. (…)”

2. 6332 Sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu

Madde 4 – “(1) Kurum, insan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine 

yönelik çalışmalar yapmak; işkence ve kötü muamele ile mücadele etmek; şikâyet ve başvuru-

ları incelemek ve bunların sonuçlarını takip etmek; sorunların çözüme kavuşturulması doğrultu-

sunda girişimlerde bulunmak; bu amaçla eğitim faaliyetlerini yürütmek; insan hakları alanındaki 

gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek amacıyla araştırma ve incelemeler yapmakla görevli ve 

yetkilidir.

Madde 13 – “(1) Bu Kanun ve diğer mevzuatla Kuruma verilen inceleme, araştırma, ziyaret ve 

rapor hazırlama görevleri ile diğer görevler, insan hakları uzman ve uzman yardımcıları ile diğer 

görevliler tarafından yapılır. Bunlar, Başkanın yetkilendirmesi hâlinde, tüm kamu kurum ve kuru-

luşları ile diğer gerçek ve tüzel kişilerden ilgili bilgi ve belgeleri istemeye, incelemeye ve bunla-

rın örneklerini almaya, ilgililerden yazılı ve sözlü bilgi almaya, özgürlüğünden mahrum bırakılan 

ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerleri ziyaret etmeye, buralarda inceleme yap-

maya ve gerekli tutanakları düzenlemeye yetkilidir. Kamu kurum ve kuruluşları ile diğer gerçek ve 

tüzel kişiler, Kurumun taleplerini gecikmeksizin yerine getirmek zorundadırlar.

(2) Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda yerinde inceleme ve araştırma yapmak üzere, 

Başkanın belirleyeceği Kurum personelinin başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri-

nin ve kişilerin katılımıyla heyet oluşturulabilir. Heyette görev alacak kamu kurum ve kuruluşları 

temsilcileri kendi kurum ve kuruluşlarınca, diğer kişiler ise Başkan tarafından belirlenir. Heyetler 

tarafından yapılan inceleme ve araştırma sonuçları Kurum tarafından bir rapor hâline getirilir. 

Heyetlerin giderleri Kurum bütçesinden karşılanır.”

3. 5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

İnfazda temel ilke

Madde 2 – (1) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazına ilişkin kurallar hükümlülerin ırk, dil, din, 

mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, doğum, felsefî inanç, millî veya sosyal köken ve siyasî veya diğer 
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fikir yahut düşünceleri ile ekonomik güçleri ve diğer toplumsal konumları yönünden ayırım yapıl-

maksızın ve hiçbir kimseye ayrıcalık tanınmaksızın uygulanır.

(2) Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı dav-

ranışlarda bulunulamaz.

Yönetim tarafından alınabilecek tedbirler

MADDE 49. – (1) Yönetim, disiplin soruşturması yapılan hükümlünün odasını, iş ve çalışma yerini 

değiştirebilir, hükümlüyü kurumun başka kesimine nakledebilir veya diğer hükümlülerden ayırabilir.

(2) Kurumun düzeninin ve kişilerin güvenliklerinin ciddî tehlikeyle karşı karşıya kalması hâlinde, 

asayiş ve düzeni sağlamak için Kanunda açıkça belirtilmeyen diğer tedbirler de alınır. Tedbirlerin 

uygulanması, disiplin cezasının verilmesine engel olmaz.

Tutuklama kararının yerine getirildiği kurumlar

Madde 111 – (1) Tutuklular, iç ve dış güvenlik görevlisi bulunan, firara karşı teknik, mekanik, elek-

tronik veya fizikî engelleri olan, 34 üncü maddede sayılan hâller dışında oda ve koridor kapıları 

sürekli olarak kapalı tutulan ve yasal zorunluluklar ayrık, dışarıyla irtibat ve haberleşme olanağı 

bulunmayan normal güvenlik esasına dayalı tutukevlerinde veya maddî olanak bulunmadığı hâl-

lerde diğer kapalı ceza infaz kurumlarının bu amaca ayrılmış bölümlerinde tutulurlar.

(3) Kadın, çocuk ve gençlik tutukevleri müstakil olarak kurulabilir. Tutuklular, tutukevlerinde veya mad-

dî olanak bulunmadığı hâllerde kapalı ceza infaz kurumlarının tutuklulara ayrılan bölümlerinde, büyük-

ler, kadınlar, gençler, çocuklar olmak üzere ve suç türleri de gözetilerek ayrı yerlerde barındırılırlar.

Tutukluların yükümlülükleri

Madde 116 – (1) Bu Kanunun; yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumları, hapis cezasının infa-

zının hastalık nedeni ile ertelenmesi, kuruma alınma ve kayıt işlemleri, hükümlüler ile yakınları ve 

ilgililerin bilgilendirilmesi, cezayı çekme, güvenlik ve iyileştirme programına ve sağlığın korunması 

kurallarına uyma, bina ve eşyaların korunması, kapıların açılmaması ve temasın önlenmesi, oda ve 

eklentilerinde bulundurulabilecek kişisel eşyalar, arama, disiplin cezalarının niteliği ve uygulanma 

koşulları, kınama, bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma, ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırak-

ma, haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama, ziyaret çi kabulünden 

yoksun bırakma, hücreye koyma, çocuk hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin tedbirleri ve 

cezaları, disiplin soruşturması, disiplin cezasını gerektiren eylemlerin tekrarı, disiplin cezalarının 

infazı ve kaldırılması, yönetim tarafından alınabilecek tedbirler, zorlayıcı araçların kullanılması, 

ödüllendirme, şikâyet ve itiraz, nakiller, disiplin nedeniyle nakil, zorunlu nedenlerle nakil, hastalık 

nedeniyle nakil, nakillerde alınacak tedbirler, avukat ve noterle görüşme hakkı, kültür ve sanat 

etkinliklerine katılma, ifade özgürlüğü, kütüphaneden yararlanma, süreli veya süresiz yayınlardan 

yararlanma hakkı, telefonla haberleşme hakkı, radyo, televizyon yayınları ile internet olanakların-

dan yararlanma hakkı, mektup, faks ve telgrafları alma ve gönderme hakkı, bu Kanunda sayılan 

günlerde dışarıdan gönderilen hediyeyi kabul etme hakkı, din ve vicdan özgürlüğü, muayene ve 
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tedavi istekleri, hükümlülerin beslenmesi, iyileştirme programlarının belirlenmesi, hükümlülerin 

sayısı ve uygulanacak güvenlik tedbirleri, eğitim programları, öğretimden yararlanma, muayene 

ve tedavileri, sağlık denetimi, hastaneye sevk, infazı engelleyecek hastalık hâli, kendilerine verilen 

yiyecek ve içecekleri reddetmeleri, ziyaret , yabancı hükümlüleri ziyaret, ziyaret ve görüşlerde 

uygulanacak esaslar, beden eğitimi, kütüphane ve kurslardan yararlanma konularında 9, 16, 21, 

22, 26 ilâ 28, 34 ilâ 53, 55 ilâ 62, 66 ilâ 76 ve 78 ila 88 inci maddelerinde düzenlenmiş hükümlerin 

tutukluluk hâliyle uzlaşır nitelikte olanları tutuklular hakkında da uygulanabilir.

4. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Tüzük21

Gençlik kapalı ceza infaz kurumları

MADDE 14 – (1) Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte onsekiz 

yaşını bitirmiş olup da yirmibir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eği-

tim ve öğretim esasına dayalı, firara karşı engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan 

kurumlardır.

(2) Bu hükümlüler için ayrı bir kurum kurulamadığı takdirde, yukarıdaki fıkra kapsamındaki hü-

kümlüler, diğer kapalı kurumların gençlere ayrılan bölümlerinde bu maddedeki esaslara göre ba-

rındırılırlar.

(3) 5275 sayılı Kanunun 9 uncu ve Tüzüğün 11 inci maddeleri kapsamındaki gençlerin cezaları, gençlik 

kapalı kurumların güvenlikli bölümlerinde yerine getirilir. Bu hükümlüler kendilerine özgü kurumun 

bulunmadığı hâllerde yüksek güvenlikli kapalı kurumların kendilerine ayrılan bölümlerine yerleştirilir.

Güvenlik ve gözetim servisi

Madde 22–(1) Güvenlik ve gözetim servisi; kurumun güvenliği, düzeni ve disiplininden sorumlu-

dur. Bu serviste infaz ve koruma başmemurları ile infaz ve koruma memurları görev yapar.

(2) Kurum müdürü tarafından seçilen bir infaz ve koruma başmemuru “sorumlu infaz ve koruma 

başmemuru” olarak görev yapar.

(5) İnfaz ve koruma memuru, kurumun güvenlik, düzen ve disiplininin sağlanması, hükümlülerin 

kurum içindeki hareketlerinin takip ve kontrolü ile gözetimi ve kurumun temiz tutulması ile hü-

kümlülerin iç yönetmeliklere uygun surette hareket etmelerini sağlamakla görevli olup, müdür ve 

ikinci müdür veya bunların bulunmadığı yerlerde idare memuru ile infaz ve koruma başmemuru 

tarafından verilen görevleri yapar.

Psiko-sosyal yardım servisi

Madde 24 – (1) Psiko-sosyal yardım servisi personel ve hükümlülerin ruh ve beden sağlığı ve 

bütünlüğüne ilişkin koruyucu, geliştirici programları araştıran, uygulayan ve gerektiğinde tedavi 

21 Bakanlar Kurulu Kararı Tarih: 20/3/2006, No: 2006/10218
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sürecine katılarak psikolojik destek ve müdahalede bulunan, ayrıca hükümlülerin bireysel özel-

liklerini, yaşam koşullarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek bireysel gelişmelerine yardımcı 

olan, kurum yaşamına uyumlarını ve toplumsal yaşamla uyumlaşmalarını sağlayan ve bireyin 

yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemleri alan ve bu amaçla gerektiğinde kurum en üst ami-

rinin bilgisi dâhilinde, aileler ve sosyal çevreyle görüşme yapan servistir. Psiko-sosyal yardım 

servisinde, psikolog ve sosyal çalışmacı görev yapar.

Personelin genel tutumu

Madde 29-(2) Görevin özelliği nedeniyle, hükümlülere karşı ciddi, dürüst ve tarafsız davranır. 

Görev gerekleri ve hükümlülerin eğitilerek yeniden topluma kazandırılması çalışmalarının zorunlu 

kıldığı ilişkiler dışında, hükümlüler ve yakınları ile herhangi bir suretle kişisel ilişki kuramaz.

Eşit işlem

Madde 30 – (1) Kurum personeli, bütün hükümlü ve yakınlarına dil, din, mezhep, ırk, renk, cinsiyet 

ve düşünce ayrımı gözetmeksizin eşit işlem yapmak zorundadır.

Disiplin kurulu

Madde 36 – (1) Disiplin kurulu; kurum müdürünün başkanlığında idare memuru, psiko-sosyal 

yardım servisinde görevli her meslek grubundan kurum müdürü tarafından seçilen birer temsilci, 

öğretmen, atölye şefi ile sorumlu infaz ve koruma başmemurundan oluşur.

(2) Birinci fıkrada sayılan personelin tamamının kurumda bulunmaması hâlinde, kurul, mevcut 

olanlarla oluşturulur.

Kuruma yerleştirme

MADDE 69 – (1) Hükümlülerin kuruma yerleştirilmesi, 5275 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde 

belirtilen gruplandırmalara uygun olarak yapılır. Bu yerleştirmede aşağıda sayılan ilkeler uygulanır:

a) (…)

b) Hükümlü çocuklar ve gençler öncelikli olarak kendilerine ait kurumlarda, mümkün olmadığı 

takdirde diğerlerinden tamamen ayrı bölümlerde barındırılır,

B. Ulusalüstü Hukuk

1. BM Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi

Madde 7 – Hiç kimse işkenceye ya da zalimane, insanlık dışı ya da küçük düşürücü muamele ya 

da cezalandırmaya maruz bırakılamaz. Özellikle, hiç kimse kendi özgür rızası olmadan tıbbi ya da 

bilimsel deneylere tabi tutulamaz.
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VII. TESPİT VE ÖNERİLER

A. Genç Koğuşlarının Oluşturulması İhtiyacı ve Mevzuat 
Değişikliğinin Gerekliliği

–  Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda çocuk koğuşunda 18 yaşını dolduran gençler, talepleri-
ne ya da işledikleri suçlara göre yetişkin mahpusların bulundukları koğuşlara alınmaktadır. 78 genç, 
yetişkin hükümlü ve tutukluyla aynı yerde kalmaktadır. Cezaevinde gençlere ayrılan ayrı bir koğuş 
bulunmaması, Birleşmiş Milletlerce kabul edilmiş olan “Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart 
Kurallar”22, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun, Ceza İnfaz Kurumla-
rının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük ve Gözlem ve Sınıflandırma 
Merkezleri Yönetmeliği23 hükümleri ile çelişmektedir. Zira mezkûr düzenlemelerde24, genç mah-
pusların öncelikle yetişkin mahpuslardan ayrı kurumlarda, bunun mümkün olmadığı hallerde aynı 

22 “85. (1) …
 (2) Genç tutuklular, yetişkinlerden ayrı bir yerde ve kural olarak ayrı bir kurumda tutulurlar.”

23 Resmi Gazete Tarihi: 17.06.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25848

24 KANUN HÜKMÜ: “Gençlik kapalı ceza infaz kurumları
 MADDE 12. – (1) Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte onsekiz yaşını bitirmiş olup 

da yirmibir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim ve öğretim esasına dayalı, firara karşı 
engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır.

 (2) Bu hükümlüler için ayrı bir kurum kurulamadığı takdirde, yukarıdaki fıkra kapsamındaki hükümlüler, diğer kapalı 
ceza infaz kurumlarının gençlere ayrılan bölümlerinde bu maddedeki esaslara göre barındırılırlar.

 (3) 9 uncu madde kapsamındaki gençlerin cezaları, gençlik kapalı ceza infaz kurumlarının güvenlikli bölümlerinde 
yerine getirilir.”

 TÜZÜK HÜKMÜ: “Gençlik kapalı ceza infaz kurumları
 MADDE 14 – (1) Gençlik kapalı ceza infaz kurumları, cezanın infazına başlandığı tarihte ons ekiz yaşını bitirmiş olup 

da yirmi bir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını çektikleri, eğitim ve öğretim esasına dayalı, firara karşı 
engelleri olan, iç ve dış güvenlik görevlileri bulunan kurumlardır.

 (2) Bu hükümlüler için ayrı bir kurum kurulamadığı takdirde, yukarıdaki fıkra kapsamındaki hükümlüler, diğer kapalı 
kurumların gençlere ayrılan bölümlerinde bu maddedeki esaslara göre barındırılırlar.

 (3) 5275 sayılı Kanunun 9 uncu ve Tüzüğün 11 inci maddeleri kapsamındaki gençlerin cezaları, gençlik kapalı kurum-
ların güvenlikli bölümlerinde yerine getirilir. Bu hükümlüler kendilerine özgü kurumun bulunmadığı hâllerde yüksek 
güvenlikli kapalı kurumların kendilerine ayrılan bölümlerine yerleştirilir.

 Kuruma yerleştirme
 MADDE 69 – (1) Hükümlülerin kuruma yerleştirilmesi, 5275 sayılı Kanunun 24 üncü maddesinde belirtilen gruplan-

dırmalara uygun olarak yapılır. Bu yerleştirmede aşağıda sayılan ilkeler uygulanır:
 a) (…)
 b) Hükümlü çocuklar ve gençler öncelikli olarak kendilerine ait kurumlarda, mümkün olmadığı takdirde diğer-

lerinden tamamen ayrı bölümlerde barındırılır,”
 YÖNETMELİK HÜKMÜ: Madde 25 — 22 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yazılı gruplara ayrılan hüküm-

lüler ayrıca;
 a) 12-15 yaş grubunda olanlar,
 b) 15-18 yaş grubunda olanlar,
 c) 18-21 yaş grubunda olanlar,
 d) 65 yaşını bitirmiş olanlar,
 şeklinde gruplandırmaya tabi tutulurlar.”
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kurumların ayrı bölümlerinde tutulacağı belirtilmektedir. Mezkûr düzenlemelere rağmen, gençlik 
kapalı ceza infaz kurumları yeterince yaygınlaştırılmamakta ve bu tip ceza infaz kurumunun bulun-
madığı yerlerdeki ceza infaz kurumlarında gençlik bölümleri oluşturulmamaktadır.

–  Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gençlere ayrılmış ayrı yer olmadığı için, mağdur, 

gençlik koğuşuna konulamamıştır. 1337 tutuklu ve hükümlü, 67 koğuş ve 479 odası bulunan bir 

yerde, 78 genç tutuklu/hükümlünün yaşlarına göre gruplandırılmamış olması ve kendileri için 

ayrılmış infaz yerlerinin olmaması, gençlerin istismar edilmesine zemin hazırlamaktadır.

–  Mevzuat hükmünün yerine getirilmemesi önemli sorunlara yol açmaktadır. Ceza infaz ku-

rumlarında mahpuslar arasında hiyerarşik bir yapı mevcuttur. Alınan ceza, önemli bir kıdem 

unsurudur ve ciddi bir hâkimiyet ilişkisine sebebiyet vermektedir. 18-19 yaşındaki gençler, 

iddia konusu olayda olduğu gibi, 46 sene hapis cezası alan ve maddi anlamda kendilerini des-

tekleyen kişilere karşı zayıf konumdadırlar. Özellikle maddi durumu iyi olmayan gençler, bazı 

koğuş mümessilleri tarafından tacize yahut fiziksel şiddete maruz bırakılmaktadır. Bilhassa 

sigara bağımlılığı gençlerin istismar edilebilmelerine yol açmaktadır. Maddi durumu yetersiz 

olan ve aileleri ziyarete gelmeyen gençler, meydancı yapılmakta, bu da kötü muamele riskini 

artırmaktadır. Bütün bu sebepler, genç koğuşlarının ayrılmasını zorunlu kılmaktadır.

–  Çocuk koğuşundan yaşı dolduğu için ayrılan hükümlülerin, en azından intibak döneminde, ter-

cihen 18-25 yaş gruplarında bir koğuşa alınması lazımdır. Öte yandan gençlik koğuşu kur-

mayan yönetimlerin denetlenmesi ve yaptırıma tabi tutulması gerekmektedir. Bu noktada 

önerimiz 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Gözlem 

ve Sınıflandırma Merkezleri Yönetmeliği’ndeki 18-21 yaş aralığının, 18-25 olarak de-

ğiştirilmesidir. Ceza İnfaz Kurumu denetimlerinde gençlik koğuşlarına ilişkin standart sorular 

sorularak bu konuda da özel olarak denetim yapılmalıdır. Türkiye’de İnfaz tüzüğünün 14.mad-

desinde yer verilen gençlik kapalı ceza infaz kurumlarının bulunmadığı yerlerdeki genel ce-

zaevlerinde gençler için tüzüğün 14/2-3 maddelerinde geçen; “kendilerine ayrılan bölümler” 

bulunmakta mıdır, oda sayısı ve kapasitesi ile bu cezaevlerinde kalan genç tutuklu ve mah-

pusların sayısı uyumlu mudur, gençler için ayrılan yerler ihtiyaca cevap vermekte midir? Bu 

sorular gibi standart sorular oluşturulmalıdır. Hükümlü ve tutukluların yerleştirilmesinde; 5275 

sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun emredici hükmüne25 uygun ola-

rak yaşın, suçun niteliğinin, ceza miktarının, mahpusun akıl ve beden durumunun dikkate alınıp 

alınmadığı hususları özel olarak denetlenmelidir.

–  Sadece genç mahpusların bulunduğu gençlik ceza infaz kurumlarının kurulması teşvik edil-

melidir. Burada hükümlülerin, ayrı değerlendirme ve sınıflandırmaya tabi tutulmaları, burada 

çalışmaları ve iş bulmaları için çalışmalar yapılmalıdır.

25 “Madde 23 – (1) Hükümlülerin gözlem ve sınıflandırılması aşağıdaki esaslara göre yapılır:
 a) Hükümlülerin kişisel özellikleri, bedensel, aklî ve sağlık durumları, suç işlemeden önceki yaşamları, sosyal çevre ve 

ilişkileri, sanat ve meslek faaliyetleri, ahlâkî eğilimleri, suça bakış açıları, hükümlülük süreleri ve suç türleri belirlene-
rek, durumlarına uygun infaz kurumlarına ayrılmaları … ” sağlanır.
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B. Koğuş Mümessilliği Sisteminin Kaldırılmasının Gerekliliği

–  Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, bir mahkûmun tahliye olmasının akabinde basına 
yansıyan iddialar, E 12 koğuşunun mümessilinin 19 yaşındaki bir hükümlüye karşı gerçekleş-
tirdiği ifade edilen cinsel taciz olayına ilişkindir. Benzer iddialar, C 5 koğuşunun eski ve yeni 
mümessilleri için de ileri sürülmüştür.26 Aynı şekilde Adalet Bakanlığı Özel Denetim Raporu, B 
2 koğuşunda iki koğuş mümessilinin, diğer bir hükümlü çocuğa cinsel taciz iddiasından ötürü, 
yargılandığını belirtmektedir. Bu raporda gündeme gelen cinsel taciz iddialarının tamamında 
suçlanan kişiler koğuş mümessilleridir. Bu durum, ceza infaz kurumlarındaki koğuşlarda mü-
messiller üzerinden kurulan güç ilişkisine ve bu güç ilişkisinin yol açtığı ihlallere işaret etmek-
tedir.

–  İdare, 1993 yılından beri koğuş mümessillerinin olmadığını ifade etmektedir. Buna karşın bir-
biriyle tutarlı hükümlü ifadeleri, koğuş mümessilliğinin etkin olarak devam ettiği; bunları Z.Y. 
örneğinde olduğu gibi idarenin belirlediği,27 akabinde de idarenin koğuş mümessilleri üzerin-
den koğuş kontrolünü sağladığı anlaşılmaktadır.

–  Koğuş ağalığı, koğuş mümessilliği şeklinde devam etmektedir. Bazı cezaevlerinde mümessille-
ri idare, bazılarında ise mahpuslar seçmekte, seçimle ilgili bir standart da bulunmamaktadır.28 
Mümessiller hükümlülerden ortak ihtiyaçlar için para toplamaktadırlar. Bunun da bir standardı 
mevcut değildir. Ayrıca mahpusların kantin ihtiyaçlarına ilişkin taleplerinin koğuş mümessilleri 
tarafından yürütüldüğü anlaşılmaktadır. Ayrıca mümessillerin, otoriteyi güç kullanarak sağ-
ladıkları görülmektedir. Bunu da maddi durumu zayıf genç insanları etraflarında toplayarak 
gerçekleştirmektedirler.

–  Z.Y. ile yapılan görüşmede, idarenin kanunen yapmak zorunda olduğu bazı vazifeleri kendinde 
gördüğü ve otorite kavramını sıklıkla kullandığı tespit edilmiştir. Bu durum, koğuş mümessil-
liklerinin fiilen de ortadan kaldırılmasını zorunlu kılmaktadır. İdare, hiç bir şekilde mahkûmlar 
üzerine şiddet ve cinsel tacizle hâkimiyet kurulmasına izin vermemeli, müsamaha gösterenler 
hakkında işlem yapmalıdır.

–  Z.Y.’nin gerçekleştirdiği iddia edilen fiillerin hepsi, onun mümessillik statüsü ile yakından iliş-
kilidir.29 Daha önce 25 hapishane gezdiğini beyan eden Z.Y.’nin, kantin yazdırma30 şikâyeti ne-
deniyle E 12 koğuşundan alınmış olduğu bilinmektedir. Antalya L Tipi Ceza İnfaz Kurumu E 12 

26 M.A.B. ve F.B.’nin anlatımları.

27 M.A.B. ve F.B.’nin anlatımlarından bir bölüm: “İdarenin istediği kişi mümessil seçilir. Mümessiller her sorunu idareye anla-
tan kişilerdir. Z.Y.’i mümessilliğe idare seçti. Gardiyan bahçede bana sordu kabul etmedim, Z.Y. mümessil olacak dedi.”

28 Koğuş arkadaşlarımız bizi mümessil seçti. Kafama göre bir karar alamam, idare benim mümessil olduğumu biliyor. 
(İ.Ç., C 5 Koğuşu, Eski Mümessili) Beni arkadaşlar da idare de sever. (C 5 Koğuşu, Yeni Mümessili)

29 Z.Y. ise kendisiyle yapılan görüşmelerde “Koğuş Mümessili olarak zaman zaman kızmak durumunda kalınır. Birine bir 
fiske vurulur. Üç kişi bir yerde olduğunda bir reis seçilir. Sözünü geçirmen gerekir. Sözünü geçirmezsen insanlar 
huzursuz olur ve idare de huzursuz olur demektir. Otoritemi kuramazsam düzen bozulur ve idare de bizden 
rahatsız olur. Mümessillik düzeninin sağlanması için gereklidir.” demektedir.

30 Kantin talep fişlerinde, mahkûm kantinden ne talep ettiğini yazmakta, mümessiller infaz memurlarına, memurlar da 
kantine bu fişleri vermekte ve fişlerin bedeli mahkûmun ceza infaz kurumundaki hesabından düşmektedir. Z. Y.’in 
kendi taleplerini başka hükümlülerinin kantin hesabından aldığı iddia edilmektedir.



TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU

36

koğuşunda genç mahpusları kendi işlerinde kullandığı, onları diğer mahpuslara dövdürdüğü31 
tanık beyanlarında, S.Ö.’yü istismar ettiği iddiası ise S.Ö.’nün kendi ifadesinde yer almaktadır.

–  Buna karşın Z.Y. şikâyet sonrası Isparta E Tipi Cezaevine kendi isteği ile gitmiş, önceki dosya-
sı burada hiç dikkate alınmamıştır. Z. Y. kardeşinin bulunduğu koğuşa verilmiş, koğuşa eşyalar 
almış,32 kendisini bir şekilde koğuş mümessili seçtirmiştir. Ceza İnfaz Kurumuna naklinin ardından 
3-4 günde psiko sosyal servis tarafından düzenlenmesi gereken “Hükümlü tanıma / tutuklu tanıma 
formu” düzenlenmemiştir. İnfaz Tüzüğü’nün 170. 33 ve 171. Maddeleri gözlem ve sınıflandırma 
dosyalarının yeni ceza infaz kurumuna teslimini öngörmektedir. Buna rağmen Z.Y.’nin daha önceki 
ceza infaz kurumundaki yaşam öyküsü dikkate alınmamıştır. Kendisi bulunduğu yerde yine otorite 
sahibidir ve koğuşunda hala 18-19 yaş gruplarında genç hükümlüler bulunmaktadır.

–  Z.Y.’nin yeni ceza infaz kurumunda da mümessil seçilmesi idarece engellenmemiştir. Başka 
bir ceza infaz kurumuna gönderilen mahpusun eski öyküsü dikkate alınmadan mümessil olma-
sına müsaade edilmesini, basit bir hata olarak nitelendirmek mümkün değildir.34 Bu durum bir 
idari kusur olarak değerlendirilmiştir.

C. Genç Tutuklu/Hükümlülerin Fiziksel Şiddet ve Baskı Altında 
Tutulmalarının Engellenmesi

–  Yapılan görüşmeler neticesinde, basına yansıyan cinsel taciz vakıasının mağduru S.Ö.’nün 
taciz iddiasını, idare dahil olmak üzere, daha önce kimseye bildirmediği; gece 12’den sonra alt 
kata inişin koğuş mümessili Z.Y.’nin emriyle yasaklandığı; diğer hükümlülerin istismardan ha-
berdar olmadıkları; S.Ö’nün Z.Y. koğuştan çıkartıldığında “o benim babamdır, beni de götürün” 
diyerek olay çıkardığı tespit edilmiştir. Adli tıp raporlarında da livata iddiası hakkında tıbben 
yorum yapılamadığı ifadesine yer verilmiştir.35

31 Z. Y. daha önce de 4-5 kişiye diğer hükümlü M.A.B’yi uzun süre hastanede yatmasını gerektirecek kadar dövdürmüştür. 
İdareye gitse kimi kime şikâyet edeceksin. Burada çocuk (M.A.B.) dövüldü, beli kırıldı. Yine aynı koğuşa verildi. (K. K., 
E 12 Koğuşu) Z. Y. benim üstüme de 5-6 kişi gönderdi, onlar beni dövdü, hastaneye ambulansla gittim 2,5 ay revirde 
yattım. Hasta olmadığımda da revirde tuttular. Açlık grevi dilekçesi verdim de çıktım. Başka bir koğuşa verebilirlerdi ama 
aynı koğuşa verdiler. Tekrar aynı yere verileceğimi öğrendiğim için şikâyetçi olmadım. (M. A. B., E 12 Koğuşu)

32 Z.Y. “Ben geldiğimde koğuş boştu. Hiçbir şeyi yoktu. Bir kendi paramızla semaver, buzdolabı televizyon gibi ihtiyaç-
larımızı aldık” demektedir.

33 “Madde 171 – (1) Naklen gelen hükümlü hakkında, kuruma yeni gelen hükümlülere ilişkin işlemler uygulanır. (2) 
Hükümlünün, kabul odalarında bekletilmesi sırasında yapılacak işlemde, naklen geldiği kurum tarafından sevk 
sırasında gönderilen hükümlüye ait gözlem ve sınıflandırma dosyası ile sevk evrakı da dikkate alınır.”

34 Bu durum bundan sonra da koğuşunda bulunan genç mahpusların tehlikeye maruz kalabileceğini göstermektedir.

35 Rapor 13.02.2013 tarihinde alınmış olup, mağdur 25.01.2013 tarihinden sonra cinsel saldırının tekrarlanmadığını daha 
önce 7-8 kere gerçekleştiğini iddia etmiştir. 18.02.2013 tarihinde psiko sosyal servis raporu alınmıştır. Daha önce 
kalmış olduğu koğuşta yaşamış olduğunu iddia etiği cinsel saldırı olayı duygusal durumunu halen rahatsız ettiği ve 
olumsuz duygu ve düşüncelerde zihnini arındıramadığı” ifade edilmektedir.

 13.02.2013 tarihli Adli Tıp raporunda “25.01.2013 tarihinden önce aynı kişinin 7-8 kez zorla ilişkisine maruz kaldığını 
ifade ettiği, 25.01.2013 tarihinden sonra tekrarlanmadığını belirttiği için muayenesinin yapılmadığı, cinsel saldırının 
travmatik bulgularına rastlanılmadığı, ancak şahsın kendi rızası ile ya da itinayla ya da kayganlaştırıcı madde kullanı-
larak gerçekleştirilen ilişkilerde (bazen bunlar söz konusu olmasa bile) bulgu saptanamayabileceği, uğramış olsa bile 
süresi hakkında tıbben yorum yapılamadığı” ifadesi yer almaktadır.
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–  Bu noktada mahpuslar arası cinsel saldırıya ilişkin iddiaların gerçekliği, savcılık soruşturmasın-
da tespit edilecektir. Ancak birbiriyle tutarlı olan hükümlü beyanları, iddianın varit olmadığını 
değil, genç yaştaki S.Ö.’nün psikolojik açıdan ne derece bağımlı ve tutarsız hale geldiğini, kendi 
tacizcisi olduğunu iddia ettiği kişi ile baba oğul ilişkisi kurduğunu, durumu ancak her ikisi farklı 
koğuşlara yerleştirildikten sonra açıklayabildiğini göstermektedir. S.Ö., 19 yaşındadır. 20 seneyi 
aşkın süre cezası bulunmaktadır. Hükümlü tanıma formuna göre esrar kullanmaktadır. Çocuk 
koğuşundan çıktıktan sonra kaldığı C 5 koğuşunda da benzer iddialar ileri sürülmektedir. Hem-
şerileri olduğu için geldiğini belirttiği E 12 koğuşunda meydancıdır, sigara ve maddi ihtiyaçları 
Z.Y. tarafından karşılanmaktadır.36 Bu nedenle S.Ö.’nün Z.Y., idare tarafından şikâyet üzerine 
koğuştan alınmak istendiğinde “o benim babamdır ben de onunla gideceğim”37 ya da Z.Y.’den 
dayak yerken de “baba kameranın karşısında dövme, içeride döv” dediği ifade edilmektedir.

–  Bu noktada şikâyet konusu olayda mağdurun psikolojik durumu ve içinde bulunduğu şartların 
gerektirdiği çaresizlik nedeniyle uğradığı taciz olayını daha öncesinde kimseye anlatmaması, 
idarenin sorumluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Z.Y.’nin mağduru ciddi derecede, sürekli 
olarak dövdüğü ve baskı altına aldığı, bu durumun daha önce idareye bildirildiği ifade edilmek-
tedir.38 Ayrıca Z.Y.’nin , özellikle koğuşta hâkimiyet sağlayabilmek ve herkese gözdağı vermek 
için S.Ö.’yü sürekli dövdüğü39 idarece bilinmesi gereken bir husustur.

–  Olayda idare, gerekli gözetim sorumluluğunu yerine getirmediği gibi şikayet sonrası, olayın 
açığa çıkmasını cezalandırma sayılabilecek tutum içerisine girmiştir. S.Ö., olayı açıkladıktan 
sonra gardiyanlar tarafında dövüldüğünü ifade etmiştir. S.Ö.’nün bu ifadesi, diğer mahpuslar 
tarafından yine S.Ö.’nün anlatımlarına dayalı olarak tekrar edilmiştir.40 S.Ö.’nün güvenlik ge-
rekçesiyle uzun süre revirde tutulması, intihara kalkışması, intihara kalkıştığı için bir ay görüş 
yasağı almış olması, akabinde isteği dışında Kütahya E tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmiş 
olması, idarenin açtığı disiplin soruşturmasında Z.Y.’ye disiplin cezası dahi verilmeye gerek 
görülmemesi, Z.Y.’nin isteğiyle Isparta Cezaevine gönderilip kardeşinin olduğu koğuşa veril-
mesi, mümessil olmasına müsamaha gösterilmesi, bu yargıyı haklı çıkarır niteliktedir.

–  Cezaevleri, öngörülebilir olayların önlemini almak zorundadır. Bu durumun mahkûmlar arası 
gerçekleşmesi, idarenin kayıtsız kalmasını mazur göstermez. S.Ö., Antalya L Tipi Kapalı Ceza 
İnfaz Kurumundaki iddialarını tekrar etmektedir. Z.Y.’nin emriyle M.L.B.’yi dövdüklerinde, gar-
diyanların kendisini dövdüğünü, onlara çek pasla olan dövülme izlerini gösterip başka koğuşa 
gitmek istediğini söylediğini, ancak yeniden aynı koğuşa verildiğini ifade etmektedir.

36 S.Ö.’ün yemesi, içmesi, sigarası bu koğuştaki mahkûmlar tarafından, mümessil seçilen Z.Y. tarafından karşılanırdı. 
(M.B., E 12 Koğuşu)

37 Z.Y. başka bir sebepten başka koğuşa alındığında, S.Ö. de onunla gitmek istemiştir. Bunun üzerine gardiyanlar onu da 
koğuştan almışlar ancak farklı koğuşlara yerleştirmişler sonra isteği üzerine tekrar E 12 koğuşuna geri iade edilmiştir.

38 Z.Y., S.Ö.’e dayak atıyordu, banyo günleri ona masaj yaptırıyordu. Sürekli dövüyor ve üstünde çekpas sopası kırı-
yordu. S.Ö. ’ün kafasını duvara vuruyordu. T.Y. ile birlikte, idareye şikâyette bulunduk ve S.Ö.’ü bu koğuştan 
almalarını aksi halde Z.Y.’nin onu öldüreceğini söyledik. Ancak, idare dikkate almadı. Bu dayak hadisesi 
kameralardan görülebilir. Z.Y. haraç alıyordu. Millete gözdağı vermek için S.Ö.’ü dövüyordu. (F.A., E 12 Koğuşu)

39 Z.Y. , S. ’a işkence yapıyordu, 7/24 saat S. ’ı dövüyordu. Günde 5-6 sefer dövüyordu. (M.A.B., E 12 Koğuşu) S. Z. ’nın 
ayak işlerini görüyordu. Z. ’nın S. ’a etmediği zulüm kalmadı. Z. S. ’ı sürekli dövüyordu ancak S. buna razıydı. Gariban 
kimsesi yoktu. Para ve rahatı için katlanıyordu. Psikolojisi allak bullak olmuş, beyni sulanmıştı. (E.Ö., E 12 Koğuşu)

40 İkinci ayın başında ya da birinci ayın sonunda bu konuda idareye dilekçe verildi. İdare S.Ö’yü koğuştan alarak dövdü. 
(F.B., E 12 Koğuşu)
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–  Cezaevinde dayak olayının bu kadar sıradanlaşması denetim ve izleme görevinin yerine geti-
rilmediğinin göstergesidir. Adalet Bakanlığı özel denetim raporunda, çocuk koğuşunda en az 
3 çocuk hükümlü için taciz iddiaları mevcuttur. Bunlardan bir tanesi doktor raporu ile tespit 
edilmiş olup ceza davaları devam etmektedir.41 Bu durum olay esnasında görevli olan Antalya 
L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu müdürünün de, sorumluluğunu ortaya koymaktadır.

–  Adalet Bakanlığı özel denetim raporunda yer aldığı şekliyle, adli soruşturmanın devam etmesi 
yeterli değildir. Zaten idarenin genç koğuşu açmaması ile istismara sebebiyet verilmiştir. Bu 
konunun etkin olarak soruşturulması, cezaevlerinde cinsel taciz iddiaları açısından caydırıcılık 
sağlayacaktır. Aksi durum hükümlülerin görüşmemizde sıklıkla ifade ettiği, “hiçbir şey çık-
mayacak ve hiçbir şey değişmeyecekse konuşmanın ve soruşturma yapmanın bir anlam ve 
önemi bulunmadığına” ilişkin algıyı kuvvetlendirecektir. Z.Y.’nin S.Ö.’ye sürekli olarak şiddet 
uyguladığının onlarca tanığı olmasına ve bunun idareye bildirilmesine rağmen, Z.Y. hakkında 
bir disiplin işleminin yapılmamış olması bu algıyı kuvvetlendirecek somut bir örnektir. Sonuçta 

cezasızlık kamuoyunda infiale ve devlete güven duygusunun azalmasına neden olmaktadır.

E. Ceza İnfaz Kurumu Savcılığı Uygulamasının Yol Açtığı Sorunlar 
ve Ceza İnfaz Kurumu Savcılarının Yönetici Olmaktan Çıkarılması

–  5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunda ve Ceza İnfaz Kurumlarının 
Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzükte, infaz savcılarına yönetim 
görev ve yetkisi veren hükümler bulunmamaktadır. Anılan Tüzüğün dördüncü maddesinin dör-
düncü fıkrasında “Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet savcısı; kurumun 
mevzuata göre yönetilmesini ve infaz hizmetlerinin temel insan haklarına uygun olarak yerine 
getirilmesini ister ve denetler.” hükmü yer almaktadır. Bu hükümden de anlaşılacağı üzere, 
savcılara ceza infaz kurumlarının gözetimi ve denetimi görevi verilmiştir. Ancak uygulamada, 
ceza infaz kurumundan sorumlu olan Cumhuriyet savcısının bu gözetim ve denetim yetkisi-
ni, ceza infaz kurumunun yönetimine katılma şeklinde kullandığı gözlemlenmektedir. Bu fiili 
durum da, onları taraf kılmakta ve iddiaların bağımsız ve tarafsız bir şekilde incelenememesi 

41 Adalet Bakanlığı Özel Denetleme Raporu:” 4 – Özel denetim kapsamında yapılan incelemeler esnasında, çocuk 
tutuklu B.K.’ya çek-pas sopasıyla fiziksel şiddet uygulandığı ve cinsel tacizde bulunulduğunun öğrenilmesi 
üzerine yapılan incelemede;

 Hırsızlık suçundan tutuklu B.K.’nın, 18/04/2013 tarihinde Sosyal Çalışmacı A.Ç.’ye yaklaşık 1 hafta önce çocuklardan 
hükümözlü M.Ü. ve hükümlü M.A.Ç’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyleyerek şikayet etmesi üzerine uz-
man personel tarafından kriz raporu düzenlendiği ve revire alındığı,

 Aynı gün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği, alınan raporda göğüs ve her iki uyluk ön ve arka 
kısmında darbeye bağlı izler ile anüs saat 6 ve 12 hizasında livatayla uyumlu olabilecek 2 adet mukosal yırtığın bulun-
duğunun raporla tespit edildiği,

 Mevcut durumun aynı gün vukuat raporu ile Bakanlığa bildirildiği ve ilgili evrakla birlikte Başsavcılığa sunulduğu, 
19/04/2013 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu,

 Antalya 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından çocuk hükümlü M.A.Ç. ve çocuk hükümözlü M.Ü.’nün mahkemeye çıka-
rılarak tutuklandıkları,

 İdare tarafından da disiplin soruşturmasının başlatıldığı, alınan disiplin kurulu kararı uyarınca; adı geçen 
çocuklar için 5 gün süre ile odaya kapatma tedbirinin uygulandığı,

 B.K.’nin tutukluluk halinin kaldırılması sebebiyle salıverildiği ve kurumda bulunmadığı, M.Ü. ve M.A.Ç.’nin bu olaydan 
dolayı ayrıca tutuklandıkları ve kurumda kalmaya devam ettikleri, adli işlemlerin ise sürdüğü öğrenilmiştir.”
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sonucunu doğurmaktadır. Ceza İnfaz Kurumu savcılarının adliyedeki mutat görevlerinin dışın-
da, cezaevlerine haftada bir-iki gün gitmeleri denetim için yeterli olmamaktadır. Ceza İnfaz 
Kurumu yönetimi ayrı uzmanlık gerektirmektedir. Savcının ceza infaz kurumundaki kişilerin 
haklarını korumak için hareket eden bir kişi olması gerekirken yöneticilik yapmaya çalışması, 
sorunların derinlemesine araştırılmasını engellemektedir. Bu nedenle, ceza infaz kurumu sav-
cılarının fiili de olsa yönetici pozisyonları ortadan kaldırılmalı ve mevzuatla tanımlanmış olan 
gözetim ve denetim görevlerini etkili bir şekilde yerine getirmeleri sağlanmalıdır.

F. Antalya Cezaevi İzleme Kurulu Üyelerinin Değiştirilmesi

–  Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gerçekleştiği ileri sürülen en az 5 cinsel taciz 
iddiası mevcuttur. Çocuk koğuşundaki iki mahpus hakkında ceza davası açılmıştır. Buna karşın 
Adalet Bakanlığı Özel Denetim Raporunda ifade edildiği üzere, İzleme Kurulu raporları “taciz 
tecavüz gibi iddialara ilişkin bir tespit olmayıp, idarenin davranışları ile yaşam ve sağlık koşul-
larında herhangi bir şikayetleri bulunmadığı” yönündedir. Nitekim ziyaretimizde hükümlüler-
den alınan bilgi, Cezaevi izleme kurulu üyeleriyle daha önce hiç görüşmedikleri42 yönündedir.

–  Oldukça ağır iddiaların bulunduğu bir ceza infaz kurumunda, Cezaevi İzleme Kurullarının, bunlardan 
hiç birisine değinmeden rutin raporlar hazırlamaları ciddi bir sorundur. Dolayısıyla bu kurullara, rutin 
raporların dışında, sorunları tespit eden ve çözüm yolları önerebilen üyelerin atanması gerekir.

G. İdarecilerin Hükümlülerle Görüşme İmkân ve Sayılarının 
Artırılması ve İşler Kılınması

–  Yapılan görüşmelerde Ceza İnfaz Kurumları yönetimlerinin temel anlayışının, “koğuş kapısı kapanınca 
içinde olanları biz bilmeyiz” ya da “içeriden biri şikayete etmiyorsa biz de içerideki şiddet ve tecavüz-
den haberdar olmayız” şeklinde olduğu gözlemlenmiştir. Bu bakış açısı kabul edilemezdir. İdare, mah-
puslarla sonuç alıcı, mahpusun mahrem sorunlarını dahi rahatlıkla ifade edebileceği etkin yöntemlerle 
iletişim kurmak zorundadır. Ancak bu şekilde, kötü muamele iddiaları en aza inebilir.

–  Adalet Bakanlığı özel denetim raporunda ifade edilen Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kuru-
munda çocuk koğuşunda gerçekleşen cinsel taciz vakası, sosyal görüşmecilerin rutin çocuk 
koğuşu ziyaretlerinde ortaya çıkmıştır. Bu durum, çocuk koğuşlarındaki bu tür uygulamaların 
ne derece önemli ve gerekli olduğunu göstermektedir.

-  Yetişkin koğuşlarına ilişkin olarak ise idarenin tarafımıza verdiği bilgi, olumsuz bir durumda 
hükümlülerin çeşitli yollarla (dilekçe vererek ya da sayım esnasında ifade ederek, müdürle 
görüşerek, savcının koğuşları ziyaret ettiği esnada ona söyleyerek...) bunu yetkililere aktara-
bilecekleri yönündedir. Ancak hükümlülerle yapılan görüşmelerde bu bilgi teyit edilmemiştir.

–  Mahpus beyanları; kurum müdürü ve infaz savcısı ile görüşme imkanın olmadığı, resmi ku-
rumlara gönderilen dilekçelerin kaybolduğu yönündedir. Hükümlülerin müdürler ve cumhuri-

42 “İki yıldır buradayım izleme kurullarından kimse gelmedi.” (F.A., E 12 Koğuşu)



TÜRKİYE İNSAN HAKLARI KURUMU

40

yet savcısı ile görüşme imkanının fiilen olmadığına yönelik beyanları birbirini desteklemekte-
dir.43 Hükümlülerin, müdür ve diğer yetkililerle, sadece yönetmelik ve uluslararası standartlar 
gereği kâğıt üstünde değil, fiilen ulaşma imkanı sağlanmalıdır.

H. Sağlık Hizmetlerine Erişimin Sağlanması

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun, genel olarak diğer ceza infaz kurumlarından farklı 
olarak kadrolu iki doktoru bulunmaktadır. Ancak farklı hükümlüler tarafından, doktorların fiziksel 
muayene yapmayarak sadece söyleme göre ilaç yazdığı44 ve hastaneye sevklerinin yapılmadığı 
ifade edilmiştir.45 Aynı şekilde hastane sevklerinin yapılmadığı, doktor yanında kelepçelerin çı-
kartılmadığı bu durumun hastanedeki doktorların tutumlarını olumsuz etkilediği ifade edilmiştir. 
Hükümlülerin sağlık haklarını ihlal eden bu konu ile ilgili çalışma yapılmalı ve özellikle revirin tecrit 
odası olarak kullanıldığına ilişkin iddialar denetlenmelidir.

–  Aile hekimliği sisteminde haftada bir, yarım gün gelen doktorların ceza infaz kurumunda ye-
terli sağlık hizmeti verme imkânına sahip olmadığı da ayrıca değerlendirilmesi gereken bir 

husustur. Aile hekimlerinin değişmesi, birinin ilaç yazarken diğerinin yazmaması ilaç takibinin 

aksamasına neden olacaktır.

I. İlaç Kullanımında Denetimin Sağlanması

–  Birbirini teyit eden hükümlü beyanlarında, ceza infaz kurumunda yeşil ve kırmızı reçeteli ilaç-
ların her gün tek tek verildiği, ancak ilaçların dağıtımında sorunlar yaşandığı, örneğin kapıya 
gelindiğinde isimle çağrıldığı ve ilaçların kimlik sorulmaksızın mahpuslara verildiği, üç kişinin 
ilacının dahi o an kapıya gelen hükümlüye teslim edildiği, ilacın yutulup yutulmadığının denet-
lenmediği46 yaygın olarak ifade edilmiştir. S.Ö.’nün kayıtlardaki iddiası, başlangıçta kendisine 
sakinleştirici ilaçlar verilerek mukavemetinin kırıldığı yönündedir.

–  Sakinleştirici ilaçların sadece reçete sahibi hastalar tarafından kullanıldığının tespiti özel önem 
arz etmektedir. Reçeteli ilaçların isme verilip akabinde ilacı yuttuğu fiili olarak denetlenmelidir. 
İlaçların kullanım saatine ilişkin kamera kayıtlarının incelenmesi denetimi sağlayacak bir yoldur.

43 “Müdürlerle, savcıyla kesinlikle görüşme yok. Müdürle görüşmek istediğimizde başgardiyanla görüşüyoruz.” Bizim 
müdür ve savcı ile görüşmemiz mümkün değildir. (K.K., E 12 Koğuşu)

44 “Doktor uzaktan bakıyor, muayene etmiyor sadece soruyor, ilaç veriyor. Sancı olunca acile çıkılmıyor, sadece ilaç 
yazılıyor. Hatta doktor; sizin gelmenize gerek yok arkadaşınızla bildirin ben yazarım diyor.” (E.Ö., E 12 Koğuşu) “Revir 
sorunludur, revirden çok yararlanan yok. Doktora gidemiyoruz. İstediğimiz ilacı yazdıramıyoruz. Doktor kafadan ilaç 
yazıyor. Muayene kesinlikle yapılmıyor.” (M.B., E 12 Koğuşu)

45 “Hastaneye gitmek için üç ay beklediğimiz oluyor. Pazartesi günleri doktor geliyor, hastaneye çıkıp çıkılmayacağı-
na onlar karar veriyor. Hastane sevkleri en az 1 ayda oluyor Jandarma Doktor yanında bile kelepçemizi açmıyor. 
Hastanedeki doktorlar mahkûm olduğunu anladığı için ilgilenmiyor. Parmağım kırıldı ancak on gün sonra hastaneye 
gidebildim, ameliyat yapıldı. Şu an parmağım eğri kaynamış durumda.” (M.B., E 12 Koğuşu)

46 Uyku hapları gardiyan yanında içirilmiyor, tek tek veriliyor ama alandan kimliği istenmiyor, eline veriliyor. Dolaysıyla 
yanında içmek diye bir şey yok. Yazılı olanlara bir bir veriliyor. İlaçları rastgele, kimliğe bakmadan veriyorlar. İsteyen 
herkes, bu hapları alabiliyor. 3-4 kişinin hapları bir kişiye verilebiliyor. (F.B., E 12 Koğuşu)
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VII. SONUÇ

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bir mahkûmun, başka bir mahpusun cinsel saldırısına 

uğradığına ve kötü muameleye maruz kaldığına ilişkin iddiaların incelenmesine dair işbu raporda 

ortaya konulan tespitler doğrultusunda cezaevlerinin yönetimi bağlamında geliştirilen önerilerin, 

ilgili bakanlık ve kamu kurumlarına tavsiye edilmesine, İnsan Hakları Kurulunun 25 Aralık 2014 

tarihli ve 2014/34 sayılı toplantısında İrfan Güven’in usule ilişkin karşı oyu ve oyçokluğuyla karar 

verilmiştir.

Başkan

Hikmet TÜLEN

Üye Üye Üye

Abdurrahman EREN Fatma BENLİ İrfan GÜVEN

Üye Üye Üye

Levent KORKUT Nihat BULUT Selamet İLDAY

Üye Üye

Yılmaz ENSAROĞLU Yusuf Şevki HAKYEMEZ
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KURUL ÜYESİ İRFAN GÜVEN’İN DEĞİŞİK GÖRÜŞ YAZISI:

Öncelikle başvuru konusu olan bu olayın incelemesinden çıkan sonuçları oldukça değerli buluyo-

rum. Cezaevlerinde çocukluktan yeni çıkmış genç ergen tutuklularla yetişkinlerin aynı ünitelerde 

tutulmalarından kaynaklı benzer vakaların meydana geldiği, duvarların ardındaki özel dünyaya 

ilişkin durum tespitine dair ayrıntılar ve detaylara yer verilmesi, gerçekleri bir vaka üzerinden 

kısmen de olsa görüntüleme çabası içine girilmesi, idareye bu konuda tavsiyelerde bulunulmuş 

olması yeni hak ihlallerinin meydana gelmemesi bakımından oldukça kıymetli. Bununla birlikte 

rapora usul yönünden ayrık düşüncelerimi de eklemek istiyorum.

1. Hemen belirtmek gerekir ki TİHK’nun yapacağı araştırma ve inceleme, yargının görev alanına 

giren ve ceza soruşturmasını yürütmekle görevli savcılık kurumunun yapacağı ceza ehliyeti 

incelemesi değildir. İncelemeyle, insan hakları bakımından koruma altına alınan bir hak ihla-

linin olup olmadığı, varsa ihlalin sonlandırılması ve benzeri durumlarla ilgili alınması gereken 

tedbir veya tavsiyeleri belirlemektir. Şüphesiz inceleme sırasında henüz soruşturma makam-

larına intikal etmemiş ve konusu suç teşkil eden bir durumla karşılaşılması halinde gerekli 

suç duyurularını yapmak da görevlerimiz arasındadır. Şayet kişilerin birbirine karşı fiillerinden 

kaynaklı mağduriyetler aynı zamanda; kamunun/idarenin, bir hakkın korunmasında üstlendi-

ği pozitif veya negatif yükümlülüklerini/görevlerini tam olarak yerine getirmemesi, duruma 

uygun davranış sergilememesinden dolayı bir insan hakkı ihlali de meydana getirmiş ise ihlal 

kararı verilebilecektir.

2. Bu açıdan olay konusu özet olarak; devletin gözetim ve denetimi altındaki alıkonulma yerin-

de kalan, çocukluk evresinden yeni çıkmış ve iç hukuktaki mevcut açık kurallara göre geçiş 

dönemine has özel koruma önlemleri öngörülen gençlere özgü cezaevinde veya bu amaçla 

cezaevlerinin gençlere ayrılmış ayrı ünitelerine konulması gerekirken, idare tarafından bu açık 

düzenlemelere uyulmayarak bir gencin, yetişkinlerin yattığı hapishane ünitesine konulması 

üzerine, burada aralarında oldukça fazla yaş farkı bulunan bir yetişkinin cinsel istismarına 

uğradığına dair iddiadır. İnceleme ve araştırma konusu olayı nitelendirmek Kurul’a aittir. Bu 

yönüyle şayet varsa böyle bir istismar vakasının, kamu idaresinden kaynaklı yükümlülüklerin 

gereği gibi yerine getirilmemesinden kaynaklanan hak ihlalinden kaynaklanıp kaynaklanmadı-

ğının da irdelenmesi ve esas bakımdan karara bağlanması gerekmektedir.

3. Her ne kadar 29.05.2013 tarihinde Kuruma intikal eden ihlal iddiası başvurusu, 17 Mayıs 2014 

tarih ve 29003 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Baş-

vuruların İncelenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” yürürlülük tarihinden 

önce yapılmış ise de başvurunun karar bağlandığı tarihte yönetmelik yürürlükte bulunmakta-

dır. Kaldı ki yönetmelik öncesinde de inceleme usulünde farklılık söz konusu değildir. Çünkü, 

insan haklarına yönelik ihlal iddialarının nasıl inceleneceğine dair AHİM içtihatları ile Anayasa 
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Mahkemesi’nin Bireysel Başvuruları inceleme ve karara bağlama usulü, Kurum olarak incele-

melerimize ışık tutacak niteliktedir. Açıklanan nedenle böyle bir olayda usul yönünden yapıl-

ması gereken ilk işin, başvurunun ve başvuruya konu olayın nitelendirilmesi olması gerektiği 

kanaatindeyim. Nitekim Kurul’umuz bu doğrultuda “İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Baş-

vuruların İncelenmesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 5-7. Maddeleri ve 13-20. 

Maddelerinde inceleme hükümlerine yer vermiştir.

4. Konu bu bakımdan ele alındığında, olayın İnsan Hakları alanında faaliyet gösteren bir sivil 

toplum kuruluşu olan İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) Türkiye İnsan Hakları Kurumu’na yaptığı 

başvuru ve basında çıkan haberler üzerine – mağdur lehine olmak üzere – Kurum gündemine 

alındığı ve olay incelemesi sırasında mağdurun beyanda bulunmak suretiyle “incelemeye rıza 

gösterdiği” anlaşılmaktadır. Başka bir anlatımla İHD’nin talebi bireysel başvuru niteliğinde bir 

başvuru olduğundan konunun etkin bir inceleme ile ele alınıp tüm deliller toplandıktan sonra 

İnsan Hakları bakımından bir hakkın ihlal edilip edilmediğinin ortaya konulması gerekir. Bu 

nedenle sonuç bölümünde gerek Anayasa gerekse uluslararası sözleşmelerde koruma altına 

alınan haklar yönünden re’sen nitelendirme ve inceleme yapılmalıdır. Kararda bu yola gidilme-

miştir. Olay bireysel başvuru şeklinde ele alınmadığından sadece genel raporlama tekniğine 

uygun tavsiyelerle yetinilmiştir. Elbette varsa hak ihlalinin sona erdirilmesi veya benzer olay-

ların yaşanmaması için alınacak somut önlemlere dair tavsiyelerde bulunma da görevlerimiz 

arasında bulunmaktadır. Ancak bireysel başvurularda sadece raporlama tekniği ile tavsiye-

lerde bulunmakla yetinmek, ihlalin hangi hakka yönelik olduğunun adını tam koymadan bırak-

mak, yasayla Kurum’a verilmiş görev, amaç ve hedeflerin gerçekleşmesine yeterince hizmet 

etmeyecektir. Bu durum aynı zamanda bireysel başvuru yapanlar yönünden yeterli koruma 

da sağlamayacaktır. Bu nedenle “İnsan Hakları İhlali İddialarına İlişkin Başvuruların İncelen-

mesine Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 19.Maddesine Uygun Olarak “Başvurunun 

Esas Yönünden İncelemesi Sonucunda” koruma altına alınan bir hakka yönelik ihlalin var olup 

olmadığı hususunda “a) İhlalin varlığına, b) İhlal iddiasının reddine, c) Karar verilmesine yer 

olmadığına,” şeklinde bir nihai karar verilmeyerek usul hatası yapıldığı düşüncesindeyim.

5. “Devletin pozitif yükümlülüğü kapsamında bazen tek başına soruşturma yapılmamış olması 

yahut da yeterli soruşturma yapılmamış olması da kötü muamele teşkil edebilmektedir.”47 An-

cak bireylerin ceza hukuku bakımından cezalandırılmalarına yeterli delillerin varlığının olup ol-

mamasından bağımsız olarak, devletin gözetim ve denetiminde bulunan bir kişinin uygun 

ortamda tutulmamasından kaynaklanan cinsel saldırıya uğrayıp uğramadığı bakımın-

dan da ikincil bir rol olarak TİHK tarafından ele alınıp ortada bir hak ihlalinin olup olmadığının 

açıkça karara bağlanması gerektiği düşüncesindeyim.

6. AHİM Devletin pozitif yükümlülüğünü yerine getirmediği durumlardan kaynaklanan, cinsel 

saldırıya karşı korumama halini, AİHS 8. maddesinde koruma altına alınan “Özel Yaşama Say-

gı Hakkı” ve 3.maddesinde koruma altına alınan “İnsanlık Dışı yada Aşağılayıcı Muamele” 

47 Anayasa Mahkemesi Kararı, Başvuru Numarası: 2013/293 Karar Tarihi: 17/7/2014
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“Kötü Muamele Yasağı” kapsamında ele almaktadır. AİHM: M. C. – Bulgaristan kararında 

15 yaş içinde bulunan ve iki erkeğin tecavüzüne uğradığı iddiası ile ilgili “İddiayı müteakiben 

yapılan soruşturma ile başvuru sahibinin cinsel ilişkiye girmeye zorlandığına ilişkin yeterli ka-

nıt bulunmadığı sonucuna ulaşılan” olaya ilişkin başvuru konusunda yaptığı değerlendirmede 

“Tecavüzü Cezalandırmak ve Tecavüz Vakalarını Soruşturmak Yönünde Pozitif Yükümlülüğün 

Varlığını” incelerken şu değerlendirmeyi yapmıştır;

“148. Mahkeme, başvuru sahibinin bu davada ileri sürdüğü şikâyetlerin niteliği ve esası 

göz önüne alındığında, öncelikle Sözleşme’nin 3. ve 8. maddeleri kapsamında incelenme-

leri gerektiği görüşündedir.

149. Mahkeme, Sözleşme’nin 1. maddesi uyarınca Yüksek Sözleşmeci Tarafların kendi yetki alan-

ları içinde bulunan herkese Sözleşme’de açıklanan hak ve özgürlükleri tanıma ve 3. madde ile 

birlikte ele alındığında, Devletlerin kendi yetki alanları içinde bulunan bireylerin özel şahıslar 

tarafından uygulanan kötü muameleler de dahil olmak üzere kötü muameleye maruz kal-

mamasını sağlayacak tedbirleri alma yükümlülüğü altında olduğunu yinelemektedir (bkz. 

A. – Birleşik Krallık, 23 Eylül 1998 tarihli karar, Kararlar Derlemesi Kararlar Bülteni 1998-VI, s. 

2699, para. 22; Z ve Diğerleri – Birleşik Krallık [Büyük Daire], Başvuru No. 29392/95, para. 73-

75, AİHM 2001-V; ve E. ve Diğerleri – Birleşik Krallık, Başvuru No. 33218/96, 26 Kasım 2002).

150. 8. madde kapsamında yer alan özel hayata etkili bir biçimde saygı gösterilmesi hakkı 

Devlet’e pozitif yükümlülükler getirmektedir; bu yükümlülükler şahısların kendi araların-

daki ilişkileri kapsayan alanla ilgili tedbirler alınmasını dahi içerebilir. Şahısların eylemle-

rine karşı sağlanan koruyucu düzenlemelerin 8. madde ile uyumlu olmasını sağlayacak araçların 

seçimi prensip olarak Devlet’in takdir yetkisinde bulunuyorsa da, özel hayatın temel değerlerini 

ve esas veçhelerini tehlikeye atan tecavüz gibi ağır eylemlere karşı etkili bir caydırıcılık yaratı-

labilmesi için etkin ceza hukuku hükümleri gerekmektedir. Bilhassa çocuklar ve savunmasız 

konumdaki diğer şahıslar için etkili koruma sağlanmalıdır (bkz. X ve Y – Hollanda, 26 Mart 

1985 tarihli karar, Seri A No. 91, s. 11-13, para. 23-24 ve 27 ve August – Birleşik Krallık, No. 

36505/02, 21 Ocak 2003).”48

7. AHİM aynı kararda cinsel saldırı suçlarında klasik yaklaşım olan cebir kullanma/direnmeme 

unsurunun saldırı suçunun oluşması için tek neden olmadığını, karşılaştırmalı ülke düzenleme-

leri ve uygulamalarından örnekler vererek ortaya koyduktan sonra “Tecavüzün Unsurlarına 

Dair Modern Anlayış ve Bu Anlayışın Üye Devletlerin Yeterli Koruma Sağlama Yönünde Sahip 

Oldukları Pozitif Yükümlülüklerin Esasına Etkisi” üzerinde durmuştur:

“166. Yukarıdaki tespitler ışığında Mahkeme, cinsel suçların kovuşturulmasına ilişkin olarak, her 

koşulda fiziksel direniş gösterildiğinin kanıtlanmasını şart koşmak gibi her türlü katı yaklaşımın 

belirli bazı tecavüz biçimlerinin cezasız kalması ve dolayısıyla kişinin cinsel özerkliğine ilişkin etkili 

korumanın tehlikeye atılması risklerini barındırdığı konusunda ikna olmuştur. Bu alandaki çağdaş 

48 AİHM: M. C. – Bulgaristan kararı
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standartlara ve eğilimlere uygun olarak, üye devletlerin Sözleşme’nin 3. ve 8. maddeleri kap-

samındaki pozitif yükümlülükleri, mağdur tarafından fiziksel direniş sergilenmemiş durumlar da 

dahil olmak üzere, rıza hilafına gerçekleştirilen her türlü cinsel eylemin etkili bir biçimde 

kovuşturulması ve cezalandırılmasını şart koşar yönde algılanmalıdır.

181. Mahkeme, şiddet izleri veya görgü şahitleri gibi tecavüzün “doğrudan” kanıtlarının mevcut 

olmadığı hallerde, mağdurun rızasının bulunmadığını ispat etmekte uygulamada bazen zorluklar 

yaşanabileceğini kabul etmekle beraber, yetkili makamların yine de tüm olguları incelemesi ve 

olayları çevreleyen koşulları değerlendirerek bir karara varması gerektiğini ifade etmektedir. So-

ruşturma ve neticeleri, mağdurun rızasının bulunup bulunmadığı noktasına odaklanmalıdır.

182. Başvuru sahibinin davasında ise bu şartlar yerine getirilmemiştir. Mahkeme, yetkili makam-

ların başvuru sahibinin davasında olayları çevreleyen koşulları yeterince soruşturmamış olması-

nın, tecavüzün “doğrudan” kanıtına gereğinden fazla ağırlık yüklemiş olmalarının bir sonucu oldu-

ğunu tespit etmektedir. Yetkili makamlar, söz konusu davada kısıtlayıcı bir yaklaşım sergilemişler 

ve “direnme”yi suçun kurucu unsuru mertebesine yükseltmişlerdir.

183. Yetkili makamlar ayrıca, gençlerin savunmasız konumuna ve küçüklerin tecavüzü ile ilgili 

olaylarda gözlenen özel psikolojik faktörlere pek az önem vermiş olmakla da eleştirilebilirler (...)”

“187. Bu nedenle Mahkeme, önümüzdeki davada, davalı Devlet’in Sözleşme’nin 3. ve 8. madde-

leri kapsamındaki pozitif yükümlülüklerini ihlal ettiği sonucuna varmaktadır.”49

8. Yukarıdaki karar ışığında olay ele alındığında irdelenmesi gereken mevcut başvuruda;

i. Yetkililerin cezaevinde devletin gözetimi altında olan ve çocukluk evresinden yeni çıkmış genç 

bir bireyi kendisinden yaşça 1-2 kat daha büyük olan yetişkin hükümlülerin bulunduğu ortak 

ünitede tutmamaları yönünde bir kural/düzenlemenin var olup olmadığı,

ii. Bu düzenlemeye uygun davranıp davranmadıkları başka bir deyişle kural olarak konulmuş bir 

normu ihlal edip etmedikleri, Bunun sonucu olarak genç bireylerin hak kaybına veya istismara 

uğrayabileceklerini “öngörüp öngörmedikleri” ya da en azından öngörmeleri gerekip gerek-

mediği, Öngörmüşlerse ya da öngörmeleri gerekiyorsa gerekli tedbirleri alıp almadıklarının,

iii. Bunun sonucunda bir hak ihlalinin meydana gelip gelmediği,

tespiti gerekmektedir.

9. Konu bu bakımdan ele alındığında üzülerek belirtmek gerekir ki bu sorulara idare lehine olum-

lu cevap vermek mümkün değildir. Çünkü;

i. Ortada bir kural/düzenleme vardır. Bakanlar Kurulu 20/3/2006 tarih ve 2006/10218 no.lu 

Kararla Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 

49 AİHM: M. C. – Bulgaristan kararı
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Tüzük50 14.maddesi ile “cezanın infazına başlandığı tarihte onsekiz yaşını bitirmiş olup da yir-

mibir yaşını doldurmamış genç hükümlülerin cezalarını”, “eğitim ve öğretim esasına dayalı” 

“Gençlik kapalı ceza infaz kurumları”nda çekmeleri gerektiğini şayet “Bu hükümlüler için ayrı 

bir kurum kurulamadığı takdirde,” diğer kapalı kurumların “gençlere ayrılan bölümlerinde bu 

maddedeki esaslara göre barındırılırlar.” demek suretiyle açıkça bir kural ortaya koymuştur. 

Maddenin (3).fıkrası kapsamına giren gençler için de benzer şekilde “kurumların kendilerine 

ayrılan bölümlerine yerleştirilir.” ve 69/(1)-b maddesi ile “Hükümlü çocuklar ve gençler önce-

likli olarak kendilerine ait kurumlarda, mümkün olmadığı takdirde diğerlerinden tamamen ayrı 

bölümlerde barındırılır,” düzenlemesi yer almıştır.

ii. Bu düzenlemeye uygun davranılmamıştır. Bireylerin hak kaybına veya istismara uğraya-

bilecekleri kuraldaki özel düzenlemeden rahatlıkla öngörülebilmektedir. Buna rağmen kural’a 

uygun davranışta bulunulmamış ve gerekli tedbirler alınmak suretiyle genç üniteleri kurulma-

mıştır. Antalya Cezaevi idarecileri gençler için “Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi İle Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük” düzenlemesine uygun ortamlar sağlamamıştır. 

Kural/Tüzük yürürlük tarihi olan 20.03.2006 tarihinden uzun bir zaman geçmiş olmasına ve 

bu olaya benzer, aynı yaş grubuna karşı başkaca cinsel istismar olaylarının yaşandığına dair 

iddiaların varlığına rağmen halen genç ünitelerinin kurulmamış olmasındaki kayıtsızlık başlı 

başına bir hak ihlali nedenidir. Kaldı ki idareciler benzer iddialara bizzat muhatap olarak/duya-

rak, haberlerden öğrenerek fiili olarak görevleri sırasındaki iddia ve şikayetlerden, öngörüyü 

aşacak şekilde tehlike hakkında yakın bilgi sahibidirler. Bu iddiaların bir kısmının varlığına dair 

Adalet Bakanlığı özel denetim raporunda, “çocuk koğuşunda en az 3 çocuk hükümlü için taciz 

iddiaları mevcuttur. Bunlardan bir tanesi doktor raporu ile tespit edilmiş olup ceza davaları 

devam etmektedir.51 Bu durum olay esnasında görevli olan Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu müdürünün de, sorumluluğunu ortaya koymaktadır.”

Gençler yetişkinlerle aynı ünitelere/ortama alınmak suretiyle istismara açık riskli ortamda kal-

malarına neden olunmuştur. Kararımızda bu durum şu ifadelerle kabul edilmiştir. “Antalya L Tipi 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda gençlere ayrılmış ayrı yer olmadığı için, mağdur, gençlik koğuşuna 

50 Bakanlar Kurulu Kararı, Tarih: 20/3/2006, No: 2006/10218

51 Adalet Bakanlığı Özel Denetleme Raporu:”4 – Özel denetim kapsamında yapılan incelemeler esnasında, çocuk tutuklu B.K.’ya 
çek-pas sopasıyla fiziksel şiddet uygulandığı ve cinsel tacizde bulunulduğunun öğrenilmesi üzerine yapılan incelemede;

 Hırsızlık suçundan tutuklu B.K, 18/04/2013 tarihinde Sosyal Çalışmacı A.Ç.’ye yaklaşık 1 hafta önce çocuklardan hü-
kümözlü M.Ü. ve hükümlü M.A.Ç’nin kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyleyerek şikayet etmesi üzerine uzman 
personel tarafından kriz raporu düzenlendiği ve revire alındığı,

 Aynı gün Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildiği, alınan raporda göğüs ve her iki uyluk ön ve arka 
kısmında darbeye bağlı izler ile anüs saat 6 ve 12 hizasında livatayla uyumlu olabilecek 2 adet mukosal yırtığın bulun-
duğunun raporla tespit edildiği,

 Mevcut durumun aynı gün vukuat raporu ile Bakanlığa bildirildiği ve ilgili evrakla birlikte Başsavcılığa sunulduğu, 
19/04/2013 tarihinde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu,

 Antalya 4. Sulh Ceza Mahkemesi tarafından çocuk hükümlü M.A.Ç. ve çocuk hükümözlüM.Ü.’nün mahkemeye çıka-
rılarak tutuklandıkları,

 İdare tarafından da disiplin soruşturmasının başlatıldığı, alınan disiplin kurulu kararı uyarınca; adı geçen çocuklar için 
5 gün süre ile odaya kapatma tedbirinin uygulandığı,

 B.K.’nin tutukluluk halinin kaldırılması sebebiyle salıverildiği ve kurumda bulunmadığı, M.Ü. ve M.A.Ç.’nin bu olaydan 
dolayı ayrıca tutuklandıkları ve kurumda kalmaya devam ettikleri, adli işlemlerin ise sürdüğü öğrenilmiştir.”
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konulamamıştır. 1337 tutuklu ve hükümlü, 67 koğuş ve 479 odası bulunan bir yerde, 78 genç 

tutuklu/hükümlünün yaşlarına göre gruplandırılmamış olması ve kendileri için ayrılmış infaz yer-

lerinin olmaması, gençlerin istismar edilmesine zemin hazırlamaktadır.”

iii. Bunların sunucunda hak ihlali meydana gelmiştir. Nitekim kararımızda özet olarak alıntıla-

dığımız üzere Bakanlık tarafından yapılan idari soruşturmada da müfettişler “Genç ve yetişkinlerin 

aynı koğuşta barındırıldığı”, “Mevzuata aykırı bu hatalı uygulamaların hükümlü ve tutukluların bir-

birlerinin üzerinde baskı kurması için gerekli şartların oluşmasına imkan yarattığı ve uygun ortam 

sağladığı kanaatine varılmıştır.” “Çeşitli koğuşlarda yetişkinlerle birlikte kalan 45 tutuklu, 11 hükü-

mözlü, 22 hükümlü olmak üzere toplam 78 gencin, ayrı bölümler oluşturularak birlikte kalmaları-

nın sağlanması” şeklinde tespit ve öneriler yapılmakla zımni olarak bu ünitelerin kurulmamasında 

idarecilerin sorumlu oldukları en azından ihmalkâr davrandıkları ortaya konulmuştur. Buradan da 

anlaşılacağı üzere geçiş evresinde olan genç bireylerin; yetişkinlerin nüfuz, hile, baskı ve şiddet 

gibi fiillerine maruz kalarak “rızası dışında” çeşitli istismar türlerine bu arada cinsel istismarına da 

uğramalarına neden olacak şekilde, uluslararası standartlara ve iç hukuktaki normlara aykırı ola-

rak yeterli güvenlikli eğitim/öğretim ortamlarından yoksun kalmalarına neden olunmuş ve olun-

maya da devam edilmektedir. Bakanlar Kurulu, gençlere özgü infaz rejimine dair BM “Genç Tutuk-

lular Standartları” gibi uluslararası standartlara uygun olarak bu yaş grubunu hayata hazırlamak 

üzere infazlarını yetişkinlerin aksine tıpkı çocuklarda olduğu gibi koruyucu bir yaklaşımla “eğitim 
ve öğretim esasına dayalı” olarak planlamıştır. Ama idare bu üniteleri kurmayarak suça sürük-

lenmiş bu gençleri “eğitim ve öğretim esasına dayalı” olmayan, yetişkinlere özgü, oldukça ağır 

koşullara sahip ünitelerde tutmak suretiyle kendileri için getirilen avantajlı özel koşullardan/

imkanlardan/konumdan mahrum bırakarak ayrı bir hak ihlaline sebebiyet vermiştir.

10.  Adalet Bakanlığı müfettişleri tarafından gerçekleştirilen Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Ku-

rumu Özel Denetim Raporu’nda “Hükümözlü S.Ö.’nün, kendisinin hükümlü Z.Y.’nin tecavüzü-

ne uğradığını belirten tarafımıza verdiği yazılı beyanı ve aynı iddiaları beraber kaldığı koğuş 

arkadaşlarına da toplu şekildeyken itiraf etmesi ile bazı hükümlü tutukluların, tecavüz olayının 

gerçek olduğunu duyduklarını ifade etmeleri birlikte değerlendirildiğinde, alınan raporlarda 

kesin bir tespit yapılamamış olmasına rağmen, iddia edilen olayının gerçekleşmiş olma ihti-

malinin yüksek olduğu düşünülmekle birlikte, hükümlü Z.Y.’in ilaçla S.Ö.’ü uyuttuktan sonra, 

odada kalan diğer hükümlü ve tutukluların hiç birisinin haberi olmadan zor kullanarak cinsel 

tacizde ve tecavüzde bulunması şüpheyle karşılanmıştır”. değerlendirmesi yapılmıştır.

11. Oysa Bulgaristan/M.C-Kararında ifade edildiği üzere AHİM, “cinsel suçların kovuşturulması-

na ilişkin olarak, her koşulda fiziksel direniş gösterildiğinin kanıtlanmasını şart koşmak gibi 

her türlü katı yaklaşımın belirli bazı tecavüz biçimlerinin cezasız kalması ve dolayısıyla kişinin 

cinsel özerkliğine ilişkin etkili korumanın tehlikeye atılması risklerini barındıran” bir durum ya-

rattığını ve “(...) üye devletlerin Sözleşme’nin 3. ve 8. maddeleri kapsamındaki pozitif yüküm-

lülükleri, mağdur tarafından fiziksel direniş sergilenmemiş durumlar da dahil olmak üzere, 

rıza hilafına gerçekleştirilen her türlü cinsel eylemin etkili bir biçimde kovuşturulması 

ve cezalandırılmasını şart koşar yönde algılanmalıdır.” düşüncesindedir.
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12. Antalya Cezaevindeki istismar iddialarının basına konu olmasından sonra olayın ortaya çık-

masının ardından idare tarafından yapılan disiplin soruşturması, olaydan belli bir süre geç-

tikten sonra aldırılan, fiziksel bulgulara dayalı olduğu anlaşılan hastane ve Adli Tıp Raporu 

da dikkate alınarak yürütülmüş, olayı bizzat gören kişinin olmadığı, zor kullanılmış olsaydı 

koğuşta mutlaka birinin görmesi gerektiği/somut delil olmadığı gibi nedenlerle cezasızlıkla 

sonuçlanmıştır. Bu sonuca yukarıya alınan AHİM’in kararına uygun bir yöntem izlenerek ula-

şılmış değildir. AİHM: M. C. – Bulgaristan Kararında belirtildiği üzere “Yetkili makamlar ayrı-

ca, gençlerin savunmasız konumuna ve küçüklerin tecavüzü ile ilgili olaylarda gözlenen özel 

psikolojik faktörlere pek az önem vermiş olmakla da eleştirilebilirler (...)” Kaldı ki aksi yöndeki 

bulgular da az değildir.

13. Örneğin, Kurum, tarafından yapılan incelemede mağduriyet yaşadığını beyan eden S.Ö., 

anlatımlarında başlangıçta kendisine bilgisi dışında içirilen ilaç isimlerini de (Neurontin ve 

Seroquel) vererek ilaç etkisi altında istismara uğradığını belirtmiştir. Bu kadar detayın uydu-

rulmuş olup olmadığı usulünce yapılacak olaya özgü koşullarla birlikte elde edilecek veriler de 

dikkate alınarak diğer bilimsel tıbbi incelemelerle araştırılmalıydı. Kararımızda da aynen yer 

verdiğimiz üzere; “18.02.2013 tarihinde psiko sosyal servis raporu alınmıştır. Daha önce kal-

mış olduğu koğuşta yaşamış olduğunu iddia etiği cinsel saldırı olayı duygusal durumunu halen 

rahatsız ettiği ve olumsuz duygu ve düşüncelerde zihnini arındıramadığı” ifade edilmektedir. 

Bu servisin raporu bilimsel açıdan kesin kanaat oluşturmak için yeterli olmamakla birlikte, bu 

rapordan ve olaya dair detaylı anlatımlardan yola çıkılarak, cinsel saldırıya uğradığını beyan 

eden genç bireyin psikolojik durumunun Adli Tip Kurumu İlgili İhtisas Dairesinden İstanbul 

Protokolüne uygun olarak rapor aldırılmak suretiyle saptanması gerekirdi.

SONUÇ: Açıklanan nedenlerle önümüzdeki başvuruda; Yetkili makamların, Bakanlar Kurulu tara-

fından yayımlanan İnfaz Tüzüğüne uygun bir şekilde “eğitim ve öğretim esasına dayalı” “Gençlik 

kapalı ceza infaz kurumları”na “Bu hükümlüler için ayrı bir kurum kurulamadığı takdirde,” diğer 

kapalı kurumların “gençlere ayrılan bölümlerinde bu maddedeki esaslara göre barındırılırlar.” 

hükmüne aykırı hareket etmek suretiyle, Anayasa’nın 17. ve 20. maddesi ile AİHS.nin 3. ve 8. 

maddeleri kapsamındaki pozitif yükümlülüklerini ihlal ettiği kanaatindeyim.
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