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I. İNCELEMENİN KONUSU, AMACI VE YASAL 
DAYANAĞI

1) İncelemenin Konusu

Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, yaşları 12 ila 15 arasında değişen dört çocuğa işkence 

ve kötü muamele yapıldığına ve cinsel saldırıda bulunulduğuna dair iddiaların basın-yayın organ-

larında yer alması üzerine, Türkiye İnsan Hakları Kurumu Başkanlığınca konuya ilişkin inceleme 

ve araştırma yapılmasına karar verilmiştir.

Bu karar doğrultusunda, basın-yayın organlarında yer alan haberler taranmıştır. Basın-yayın or-

ganlarında yer alan haberlerde; 

Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, yaşları 12 ila 15 arasında değişen dört 

çocuğa işkence ve kötü muamele yapılmış ve cinsel saldırıda bulunulmuş, vücutla-

rında sigara söndürülmüş, gece uyutmamak için ayaklarına gazete bağlanıp ya da 

parfüm sıkılarak çakmakla yakılmış, aynı odada kalan büyük çocuklar küçük çocuk-

lara zorla çamaşırlarını yıkattırmış, zorla hizmet ettirmiş ve zorla masaj yaptırmıştır. 

Çocukların itiraz etmeleri durumunda infaz koruma memurları kapıları çocukların 

yüzlerine kapatmakta, çocuklar hamam gibi karanlık bir odaya alınmakta, hücreye 

konulan çocuklar beş-altı gün tutularak tekrar çocuk koğuşuna alınmakta ve çocuk 

koğuşuna geri getirilen çocuklar için “terbiye edildi” denilmektedir. Hücre tarzın-

da bir odaya konulan çocuklar bu süre zarfında plastik su şişesi içerisinde yemek 

yemektedirler. M. ismindeki çocuk yaşadığı olayların etkisiyle her gece çığlıklarla 

uyanmakta ve yapmayın diye bağırmaktadır. Ayrıca, çocukların ceza infaz kuru-

muna ilk geldiklerinde bir gün süreyle yetişkin işçi mahpusların koğuşunda kaldığı;

İddialarına yer verilmiştir.

2) İncelemede Uygulanan Yöntem ve Amaç

Basın-yayın organlarında yer alan iddialar üzerine, konu İnsan Hakları Kurulu’nun 19.03.2015 

tarihli ve 2015/8 sayılı toplantısında gündeme alınmış ve oluşturulacak bir heyet marifetiyle iddi-

aların yerinde incelenmesine karar verilmiştir.

İnsan Hakları Kurulu Kararı sonrasında, işkence, kötü muamele ve cinsel saldırı eylemlerine maruz 

kaldığı ifade edilen mağdurların, eylemleri gerçekleştirdiği iddia edilen kişilerin kimlik ve iletişim 
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bilgilerinin belirlenmesi ve ayrıca konuya ilişkin adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığının 

tespiti için Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılmıştır.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün cevap yazısında; iddialar üzerine “ço-

cukların cinsel istismarı ve kasten yaralama suçlarından soruşturma başlatıldığı”, aynı şekilde 

kurum personeli hakkında “görevi ihmal suçundan” adli ve idari soruşturma başlatıldığı ayrıca, 

“özel denetim” yapılabilmesi için bir başkontrolörün görevlendirildiği belirtilmiştir.

İddiaların yerinde araştırılması amacıyla ilgili ceza infaz kurumuna yapılması planlanan ziyaret 

öncesinde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak ziyaret tarihi 

ve heyette yer alacak kişiler hakkında bilgi verilmiştir.

Ceza infaz kurumu ziyareti öncesinde, mağdur çocuk M.’nin babası H. ile görüşülerek olaya iliş-

kin bilgisine başvurulmuştur. Ayrıca, Muğla Cezaevi İzleme Kurulu üyesi ve Muğla Sıtkı Koçman 

Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ünal BOZYER ile görüşülerek ceza infaz 

kurumuna ilişkin bilgi alınmış ve ziyaret heyetine iştiraki sağlanmıştır.

Ziyaret, Türkiye İnsan Hakları Kurumu İkinci Başkanı ve İnsan Hakları Kurulu üyesi Aydın BİN-

GÖL, Türkiye İnsan Hakları Kurumu uzmanları Muzaffer ŞAKAR, Z. Gökçe ZENGİN ile Özgür-

lüğünden Yoksun Gençlerle Dayanışma Derneği’nden Berin Alaca, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil 

Toplum Derneği’nden Zafer KIRAÇ ve ceza infaz kurumu emekli idarecisi Birol ÖZYILMAZ’dan 

oluşan heyet tarafından gerçekleştirilmiştir.

Heyet, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı, Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan sorumlu Cum-

huriyet Savcısı ve Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 2. Müdürü Cahit AÇIKEL tarafından 

karşılanmıştır. Ziyaret hakkında kısa bir öngörüşmeyi takiben ceza infaz kurumu idarecileri tara-

fından Kuruma ve olaya ilişkin kısa bir açıklama yapılmıştır. Ziyaretin bundan sonraki kısmında, 

mahpus çocuk odaları ziyaret edilerek burada bulunan çocuklarla baş başa görüşmeler yapılmış, 

ceza infaz kurumu personeli, Psiko-Sosyal ve Eğitim servislerinin çalışanları ile görüşülmüştür.

Ziyaret sırasında ceza infaz kurumu mevcut ve münhal kadro cetveli ile çocukların odalara yer-

leştirilmesine ilişkin İdare ve Gözlem Kurulu kararları ve Disiplin Kurulu evraklarının birer örneği 

alınmıştır.

Basın-yayın organlarında yer alan iddiaların araştırılması ve 03.04.2015 tarihinde gerçekleşen 

ziyaret çerçevesinde mahpus çocukların, yönetici ve personelin dinlenmesi suretiyle elde edilen 

veriler ve konuya ilişkin literatürün taranması yoluyla derlenen bilgiler ışığında hazırlanan işbu 

raporda1; mahpus çocukların bulundukları mekânlarda uluslararası standartların sağlanması, olası 

kötü muamele, cinsel istismar vakalarının önlenmesi amacıyla alınması gerekli tedbirlerin belir-

lenmesi, mevzuata ve cezaevi idaresine ilişkin çözüm önerilerinin ilgili makamlara sunulması, tüm 

1 Rapor taslağı, Türkiye İnsan Hakları Kurumunda görevli Hâkim Muzaffer ŞAKAR tarafından kaleme alınmıştır. Ra-
porun hazırlanmasına, ziyaret tarihinde Türkiye İnsan Hakları Kurumunda çalışan Hukuk Müşaviri Zeynep Gökçe 
ZENGİN de katkıda bulunmuştur.
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bu hususların kamuoyuyla paylaşılması ve böylece olası insan hakkı ihlallerinin önüne geçilmesi, 

vuku bulan insan hakkı ihlallerinin ise soruşturulması hedeflenmiştir.

3) Yasal Dayanak

6332 sayılı Türkiye İnsan Hakları Kurumu Kanunu’nun 11. maddesi ile Kuruma “Özgürlüğünden 

mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerlere haberli veya habersiz 

düzenli ziyaretler gerçekleştirmek, bu ziyaretlere ilişkin raporları ilgili kurum ve kuruluşlara ilet-

mek, Kurulca gerekli görülmesi durumunda kamuoyuna açıklamak” görevleri verilmiş olup aynı 

madde gereğince kamu kurum ve kuruluşları ile görevlilerin, bu tür ziyaretler sebebiyle gerekli 

yardım ve kolaylığı gösterme zorunluluğu bulunmaktadır.

Kanunun “İnceleme, araştırma ve ziyaretler” kenar başlıklı 13. maddesi ise “Kurumun görev ve 

yetki alanına giren konularda yerinde inceleme ve araştırma yapmak üzere, Başkanın belirleye-

ceği Kurum personelinin başkanlığında, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcilerinin ve kişilerin ka-

tılımıyla heyet oluşturulabileceği, heyette görev alacak kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerinin 

kendi kurum ve kuruluşlarınca, diğer kişilerin ise Başkan tarafından belirleneceği, heyetler tara-

fından yapılan inceleme ve araştırma sonuçlarının Kurum tarafından bir rapor hâline getirileceği” 

hükme bağlanmıştır.

Öte yandan, İşkenceye Karşı BM Sözleşmesine Ek İhtiyari Protokol (OPCAT) ile özgürlüğünden 

yoksun kılınan kişilerin alıkonuldukları yerlere bağımsız uluslararası ve ulusal organlar tarafından 

gerçekleştirilecek düzenli bir ziyaret sistemi kurulmuştur. OPCAT, kurmuş olduğu düzenli ziyaret 

sistemiyle insanlığa karşı işlenen bir suç olarak nitelenen işkencenin önlenmesine ilişkin yeni bir 

yaklaşım ortaya koymaktadır. Bu yeni yaklaşım, alıkonulma mekânlarının ne kadar şeffaf olursa o 

kadar az suiistimalin gerçekleşeceği öngörüsüne dayanmaktadır.

Protokol ihlal sonrası devreye girecek bir sistem değil, ziyaretler aracılığıyla önleyici ve caydırıcı 

bir yaklaşım öngörmektedir. Diğer sistemlerde amaç denetimken Protokolle amaçlanan dene-

timden öte taraf devletlere, işkence ve kötü muameleyle daha iyi mücadele anlamında destek 

verebilmek, devletlerle işbirliği ve diyaloğa dayalı çalışma yürütebilmektir.

Söz konusu Protokol çerçevesinde, özgürlüğünden mahrum bırakılan ya da koruma altına alınan 

kişilerin tutuldukları yerlere haberli ve habersiz önleyici ziyaretler gerçekleştirmek hususunda 

ulusal düzeyde görevli ve yetkili kurumlara ulusal önleme mekanizması adı verilmektedir.

OPCAT çerçevesinde ulusal önleme mekanizmasının görevleri ise;

Alıkonulma mekânlarını düzenli olarak ziyaret etmek; Alıkonulma yerlerinin koşulları ile özgürlük-

lerinden yoksun bırakılan kişilere yapılan muamelelerin iyileştirilmesi için tavsiyelerde bulunmak; 

İlgili mevzuatın oluşturulması ya da mevzuat tasarı veya taslakları hakkında tavsiyelerde bulun-

mak şeklinde belirlenmiştir.
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Ulusal önleme mekanizması, bu görevleri yerine getirmek üzere şu yetkilerle donatılmıştır: 

 √ Alıkonulma yerlerinde özgürlüklerinden yoksun bırakılmış kişilerin sayısının yanı sıra, bu tür 

yerlerin sayısı ve bulunduğu yere ilişkin her türlü bilgiye ulaşmak;

 √ Bu kişilere yönelik tutum ve alıkonulma koşullarına ilişkin tüm bilgiye ulaşmak;

 √ Tüm alıkonulma yerlerine ve bunların binalarına ve tesislerine ulaşmak;

 √ Özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilerle, tanık bulunmaksızın, doğrudan doğruya ya da ge-

rekli görülüyorsa çevirmen aracılığıyla görüşmek;

 √ Ziyaret etmek istediği yerleri ve görüşmek istediği kişileri serbestçe seçmek;

 √ Önleme Alt-Komitesi ile temas kurma, ona bilgi verme ve Alt-Komite ile bir araya gelme 

(yetkisi).

Ceza infaz kurumları, nezarethaneler, yetiştirme yurtları, rehabilitasyon merkezleri, mülteci 

kampları, psikiyatri klinikleri başta olmak üzere hastanelerin ilgili bölümleri, havalimanlarında ve 

sınır geçiş noktalarında bulunan alıkonulma yerleri, geri gönderme merkezleri vb. her türlü alıkoy-

ma yerinin düzenli ziyaretler yoluyla denetlenmesine ilişkin İhtiyari Protokol’ün Türkiye bakımın-

dan onaylanması süreci 27 Eylül 2011 tarihinde tamamlanmıştır. Bu Protokole taraf olan devlet-

ler, ulusal düzeyde, işkence ve diğer zalimane, gayriinsani veya küçültücü muamele veya cezanın 

önlenmesi için bir ya da birden çok ulusal önleme mekanizması kurmayı taahhüt etmektedirler.

Söz konusu taahhüt kapsamında, 28.01.2014 tarihli, 28896 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 

09.12.2013 tarihli, 2013/5711 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye İnsan Hakları Kurumu, 

“İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı Birleşmiş 

Milletler Sözleşmesi’ne Ek İhtiyari Protokol”de öngörülen görevleri yerine getirmek ve yetkileri 

kullanmak üzere ulusal önleme mekanizması olarak belirlenmiştir. 

Türkiye İnsan Hakları Kurumu, ulusal önleme mekanizması işlevi ile özgürlüğünden mahrum bı-

rakılan ya da koruma altına alınan kişilerin bulundukları yerlere haberli veya habersiz düzenli 

ziyaretler gerçekleştirmek, bu ziyaretlere ilişkin raporları ilgili kurum ve kuruluşlara iletmek, Ku-

rulca gerekli görülmesi durumunda kamuoyuna açıklamak; ceza infaz kurumları ve tutukevleri 

izleme kurulları, il ve ilçe insan hakları kurulları ile diğer kişi, kurum ve kuruluşların bu gibi yerlere 

gerçekleştirdikleri ziyaretlere ilişkin raporları incelemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili 

kılınmıştır.
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II. ÇOCUKLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN 
KILINMASININ GENEL ÇERÇEVESİ

Suça sürüklenen çocukların hapsedilmemesi ve hapsedilmeleri halinde ise mümkün olan en kısa 

sürede serbest bırakılmaları, çocuklara ilişkin uluslararası düzenlemelerde benimsenen temel bir 

ilkedir. Ulusal mevzuat kapsamında da bu doğrultuda düzenlemeler mevcuttur. Çocuk Koruma 

Kanunu’nun 21. maddesinde, üst sınırı beş yılı aşmayan hapis cezasını gerektiren fiillerden ötürü 

on beş yaşından küçük çocuklar hakkında tutuklama kararı verilemeyeceği kesin olarak belirtil-

miştir.

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 37. 

maddesinde; Taraf Devletler aşağıdaki husus-

ları sağlarlar:

 “b) Hiçbir çocuk yasadışı ya da keyfi biçimde öz-

gürlüğünden yoksun bırakılmayacaktır. Bir çocu-

ğun tutuklanması, alıkonulması veya hapsi yasa 

gereği olacak ve ancak en son başvurulacak bir 

önlem olarak düşünülüp, uygun olabilecek en 

kısa süre ile sınırlı tutulacaktır” ibaresiyle çocuk 

tutukluluğu kesin ifadelerle sınırlandırılmıştır.

“BM Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulan-

ması Hakkında Asgari Standart Kurallar” (Be-

ijing/Pekin Kuralları) on üçüncü maddesinde, 

çocukların tutuklanması konusuna yer verilmiştir;

“13.1 Yargılamanın tutuklu olarak yapılmasına 

en son çare olarak başvurulmalı ve süre müm-

kün olduğu kadar kısa tutulmalıdır.

13.2 Tutukluluk yerine mümkün olduğu kadar ya-

kın gözetim, yoğun bakım veya bir aile yanına 

yahut eğitim kurumuna yerleştirme gibi alterna-

tif önlemler getirilmelidir.”

BM’nin 14 Aralık 1990 tarihli oturumun-

da kabul edilen Özgürlüğünden Yoksun 

Bırakılmış Çocukların Korunmasına İliş-

kin Birleşmiş Milletler Kuralları (Havana 

Kuralları) önsözünde; “Bir çocuğun belirli 

bir kuruma yerleştirilmesinin her durumda 

en son ve en kısa süre için başvurulacak 

bir yöntem olması gerektiği” ifade edilmek-

tedir. Düzenlemenin, birinci maddesinde; 

“Çocuk adalet sistemi, çocukların haklarının 

ve güvenliğinin lehinde davranır ve onların 

fiziksel ve ruhsal sağlıklarına destek olur. 

Bir çocuğun hapsedilmesi, başvurulacak en 

son tedbirdir.” hükmüne, ikinci maddesinde; 

“Bir çocuğun özgürlüğünden yoksun bırakıl-

ması, başvurulabilecek en son tedbirdir; bu 

tedbir istisnai hallerde ve zorunlu asgari bir 

süre için kullanılabilir” ibaresine, on yedinci 

maddesinde ise; “…Çocukları tutuklamaktan 

mümkün olduğu kadar kaçınılır ve istisnai 

hallerle sınırlı olarak tutuklama kararı veri-

lir. Bu suretle alternatif tedbirlerin uygulan-

ması için her türlü çaba gösterilir….” ifadesi-

ne yer verilmiştir.
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Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Suçluların Islahı Altıncı Kongresi’nde alınan, çocuk suçlu-

lara ilişkin 4 sayılı kararda; çocuklar hakkında düzenlenecek “Standart Kuralların”, yargılamanın 

tutuklu yapılması halinin ancak son çare olarak başvurulabilecek bir yol olduğu hususunu kapsa-

ması gerektiği vurgulanmıştır.

BM Çocuk Hakları Komitesi, 15 Ocak-2 Şubat 2007 tarihli 44. oturumu sonrasında yayımladığı 

Çocuk Hakları Sözleşmesinin 37. ve 40. maddelerinin uygulanmasına ilişkin 10 numaralı Genel 

Yorumuyla BM Çocuk Hakları Sözleşmesinin 37. maddesinde ifade edilen “son çare olma” ve “en 

kısa süreyle sınırlı tutulma” ilkelerini hayata geçirme konusunda Taraf devletlere düşen yüküm-

lülükleri berraklaştırmıştır: “Taraf Devletlerin özgürlükten yoksun bırakmanın sadece son çare 

olarak başvurulacak bir tedbir olarak kullanılmasına ilişkin olarak ÇHS madde 37(b) altında yer 

alan yükümlülüklerini yerine getirmeleri için etkili bir alternatifler paketinin mevcut olması (…) 

gerekmektedir. Bu alternatifler tutuklama tedbirinin kullanımını azaltacak ve hapis süresini geniş-

letmeyecek şekilde yapılandırılmalıdır. Ek olarak, Taraf Devletler tutuklama tedbirinin kullanımını 

azaltmak için yeterli yasal ve diğer tedbirleri almalıdır. Tutuklamanın bir ceza olarak kullanılması-

nın, masumiyet karinesini ihlal edeceği gözetilmelidir.” Dolayısıyla, taraf devletlerin özgürlüğün-

den yoksun bırakılma tedbirine başvurmaması, çocuk hakkında “hiçbir şey yapılmamasını” değil, 

aksine çocuğun topluma uyumu için ihtiyaçlarına uygun alternatif yaklaşım ve hizmetlerin hayata 

geçirilmesini gerektirmektedir. Bu yaklaşımın hem maliyet hem de toplum güvenliği açısından 

daha iyi sonuçlar verdiğini gösteren birçok araştırma bulunmaktadır.

Ne var ki, bu hizmetlerin üretilmesi ve organizasyonu belirli bir uzmanlık ve yönetim becerisini 

gerektirmekte, bu nedenle hiç de kolay olmayan bir yükümlülük tarif edilmektedir. Dahası, için-

de barındırdığı suç-ceza ikilemi nedeniyle, bu tip girişimler toplum nezdinde her zaman yeterli 

anlayış ve desteği de bulamamaktadır. Bu çerçevede, dünyanın her yerinde, azımsanmayacak 

derecede çocuk, ceza infaz kurumlarına gönderilmektedir.

Çocukların, özgürlüklerinden yoksun kılınması durumunda da başka yükümlülükler ortaya çıkmak-

tadır. Herhangi bir devlet, kişiyi özgürlüğünden yoksun kıldığında, alıkonulma koşullarının stan-

dartlara uygunluğunun sağlanması sorumluluğunun yanı sıra alıkonulanların bedensel ve ruhsal 

sağlıklarının korunması yükümlülüğünü de üstlenmektedir. Alıkonulan kişinin çocuk olması halinde 

ise devletler, çocuğun yaşının, cinsiyetinin ve kişiliğinin gerektirdiği sosyal, kültürel, eğitsel, psi-

kolojik, tıbbî yardım ve bakımların tamamını temin etmekle mükelleftir.

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 3. maddesinde; “kamusal ya da özel sosyal yardım ku-

ruluşları, mahkemeler, idari makamlar veya yasama organları tarafından yapılan ve çocukları 

ilgilendiren bütün faaliyetlerde, çocuğun yararı temel düşüncedir” düzenlemesine yer verilmiştir. 

Bu hüküm doğrultusunda, çocukların tutuklu veya hükümlü olarak bulunduğu ceza infaz kurumla-

rında yapılacak düzenlemeler sırasında ceza infaz kurumlarına ilişkin ulusal ve uluslararası diğer 

ilkelerin yanı sıra “çocuğun yüksek yararı” ilkesi evleviyetle gözetilmelidir. 

Çocukların tutulduğu ceza infaz kurumlarında, infaz kurumunun fiziksel yapısının, donanımının, 

yönetiminin, disiplin süreçlerinin, verilen kararların, görevlendirilecek personelin, özetle infaz ku-
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rumuna ilişkin tüm uygulamaların çocuğun yararı esas alınarak düzenlenmesi icap etmektedir. 

Çocuğun kişisel gelişimini sağlıklı bir biçimde sürdürebilmesi için kapatılma halinin bir tecride 

dönüşmemesine özen gösterilmeli; dış ortamla sağlıklı ilişkiler kurulması sağlanmalı ve infaz ku-

rumu dışında bulunan herhangi bir çocuğun fiziksel, kültürel, psikolojik bakımdan ihtiyaç duyduğu 

ortamın infaz kurumunda da sağlanması için gereken çaba sarf edilmelidir. Hatta infaz kurumun-

da bulunan çocuğun içinde bulunduğu durumun güçlüğü gözetilerek birtakım başka tedbirlerin 

alınması da düşünülmelidir.

Bu amaçla, yasama, yürütme ve yargı organları, alınan kararların ve başlatılan girişimlerin ço-

cukların haklarını ve çıkarlarını nasıl etkilediğini irdelemeli, çocuğun yüksek yararı ilkesini gözet-

melidir. Çocukları, ister doğrudan isterse dolaylı yoldan etkilesin, mevcut yasalar, yürütülen idari 

tasarruflar, izlenen politikalar ile yargı kararları bu irdelemeye tabi tutulmalıdır.2

Çocukların haklarını ve menfaatlerini etkileyecek düzenlemelerin, suça sürüklenen çocuklar açı-

sından da teminat altına alınabilmesi için ceza ve usul yasalarında gerekli mekanizmalara yer 

verilmeli, çocukların, bir şekilde dâhil oldukları yargılama süreçlerini en az hasarla atlatabilmesi 

için çözüm yolları üretilmelidir.

2 BM Çocuk Hakları Komitesinin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye İlişkin Genel Yorumları 2001-2006, International 
Children Center, Çocuk Hakları Serisi: 3, s. 54

BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme’nin 37. 

maddesinde; “c) Özgürlüğünden yoksun bırakı-

lan her çocuğa insancıl biçimde ve insan kişiliği-

nin özünde bulunan saygınlık ve kendi yaşındaki 

kişilerin gereksinimleri göz önünde tutularak 

davranılacaktır. Özgürlüğünden yoksun olan her 

çocuk, kendi yüksek yararı aksini gerektirme-

dikçe, özellikle yetişkinlerden ayrı tutulacak ve 

olağanüstü durumlar dışında ailesi ile yazışma 

ve görüşme yoluyla ilişki kurma hakkına sahip 

olacaktır.” ifadesine yer verilerek son çare olarak 

infaz kurumuna konulan çocuklar için gözetilecek 

ilkelere işaret edilmiştir.

Havana Kurallarının on ikinci maddesinde; 

“Özgürlükten yoksun bırakma, çocukların insani haklarına saygı gösterilmesinin sağlandığı şartlarda 

ve ortamlarda yerine getirilir. Islah evlerinde tutulan çocukların sağlıklı ve özsaygılı yaşamalarına 

yardım ve destek olacak, sorumluluk duygularının gelişmesini arttıracak ve toplumun bir üyesi 

olarak potansiyellerini geliştirmelerinde yardımcı olan davranış ve yeteneklere sahip olmalarını 

teşvik edecek türden faaliyet ve programlardan yararlanmaları sağlanır” ifadesine yer verilerek 

çocukların kapatılmasının genel çerçevesi belirlenmeye çalışılmıştır.   

Pekin Kuralları'nın 13. maddesinde; 

“Tutuklu olarak yargılanmakta olan çocukla-

ra Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 

Hükümlülerin Islahı İçin Asgarî Standart Ku-

ralların tanıdığı tüm haklar tanınmalıdır. 13.4 

Tutuklu olarak yargılanmakta olan çocuklar ye-

tişkin olan suçlulardan ayrı bir kurumda veya 

aynı kurum içinde ayrı bir bölümde tutulmalıdır. 

13.5 Tutukluluk sırasında bütün çocuklar, yaş-

larının, cinsiyetlerinin ve kişiliklerinin gerektir-

diği bütün sosyal, kültürel, eğitim, psikolojik ve 

tıbbî yardım ve bakımlardan yararlandırılmalı-

dır” düzenlemelerini içermektedir.
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Çocukların hapsedilme koşullarının, infaz kurumunda geçirilen sürede yürütülecek faaliyetlerin 

çocuğun yüksek yararı gözetilerek belirlenmesi gerekmektedir. Tutuklu olarak yargılanmakta olan 

çocuklar, Hükümlülerin Islahı İçin Asgarî Standart Kuralların yanı sıra, Uluslararası Medeni ve 

Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin özellikle 9. ve 10. maddelerinin, 2. ve 3. paragraflarının sağladığı 

garantiler kapsamına alınmaktadırlar.

Birleşmiş Milletler Suçun Önlenmesi ve Suçluların Islahı Altıncı Kongresi’nde alınan çocuk suçlula-

ra ilişkin “4” sayılı kararda çocukların, yetişkin hükümlülerden gelebilecek kötü etkilerden hemen 

etkilenebilecek nitelikte olmaları nedeniyle, bu hususun da göz ardı edilmemesi gerekmektedir.

“Son çare olarak” ve “en kısa süre için” özgürlüğünden yoksun kılınan çocukların ulusal ve ulusla-

rarası düzenlemelerde yer alan haklarının korunabilmesi için devletlerin pozitif yükümlülüklerinin 

gereği olarak birtakım tedbirler alması gerekmektedir. BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede ço-

cuklar için öngörülen hakların devletler tarafından sağlanması kapsamında yapılması gerekenleri 

“Çocuk Ceza Adaletinde Çocuk Hakları” başlıklı 10 numaralı Genel Yorum aşağıdaki gibi özetle-

mektedir: 

Öncelikle, yukarıda da kısmen değinildiği üzere “özgürlüğünden yoksun bırakılan her çocuk 

yetişkinlerden ayrı tutulmalıdır. Özgürlüğünden yoksun bırakılan çocuk yetişkinlere yönelik bir 

cezaevine veya başka bir yetişkin tesisine yerleştirilmemelidir. Çocukların yetişkinlerin kaldığı 

cezaevlerine veya hapishanelere yerleştirilmesinin söz konusu çocukların temel güvenliklerini, 

esenliklerini ve gelecekte suçtan uzak kalmalarını ve yeniden toplumla bütünleşmelerini tehlikeye 

düşürdüğü yönünde çok sayıda kanıt vardır. ÇHS madde 37(c)’de belirtilen şekliyle çocukların ye-

tişkinlerden ayrılmasında izin verilen bir istisna olan “kendi yüksek yararı aksini gerektirmedikçe” 

ifadesi dar bir kapsamda yorumlanmalıdır; “çocuğun yüksek yararı”, “Taraf Devletlerin rahatı için” 

anlamına gelmemektedir. Taraf Devletler, özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuklar için, özel, 

çocuk-odaklı personel, politika ve uygulamaları içeren ayrı tesisler kurmalıdır.

İkinci olarak, kapatılmanın çocuklar üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin azaltılabilmesi için öz-

gürlüğünden yoksun bırakılan her çocuğun yazışmalar ve ziyaretler yoluyla ailesi ile olan irtibatını 

koruma hakkına sahip olduğu gözetilmelidir. Ziyaretleri kolaylaştırmak için, çocuk ailesinin ikamet 

ettiği yere mümkün olan en yakın tesise yerleştirilmelidir. Bu irtibatı sınırlayabilecek istisnai ko-

şullar yasada tanımlanmalı, yetkili makamların tasarrufuna bırakılmamalıdır. 

Komite, Taraf Devletleri14 Aralık 1990 tarihinde Genel Kurulda kabul edilen Havana Kurallarını 

tam olarak uygulamaya çağırmaktadır.”

Çocuk Hakları Komitesi’nin 10 numaralı yorumunda yer verilen çocukların, yerleştirildikleri veya 

alıkonuldukları kurumlarda, kişisel gelişimleri için gerekli tedbirlerin alınmasının yanında, iç huku-

kumuzda ve uluslararası birçok düzenlemede yer verilen işkence ve kötü muamele yasağına da 

riayet edilmelidir. Herkesin işkence ve kötü muameleye karşı korunması zorunlu olmakla beraber 

çocukların korunması noktasında daha hassas davranılması ve bu konuda gerekli her türlü tedbi-

rin alınması gerekmektedir.
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Çocuk Hakları Komitesi, “Çocuk Ceza Adaletinde Çocuk Hakları” başlıklı 10 numaralı Genel Yorumunda, 

çocukların özgürlüklerinden yoksun kılındığı her durumda, diğer ilkelerin yanı sıra aşağıdaki ilke ve 

kuralların da gözetilmesi gerektiğini vurgulamaktadır:

 √ Çocuklara, yatılı yerleştirmenin rehabilitasyon amaçlarına uygun olan bir fiziksel ortam ve kalacak 

yer sağlanmalı, çocuğun mahremiyet, duyusal uyaran, akranlarla ilişki kurma fırsatları ve spor, be-

den eğitimi, sanat etkinlikleri ve boş zamanları değerlendirmeye yönelik diğer aktivitelere katılma 

ihtiyaçlarına gereken önem verilmelidir;

 √ Zorunlu eğitim yaşında olan her çocuk, ihtiyaç ve yetilerine uygun olan ve kendisini topluma geri 

dönmeye hazırlamak için tasarlanmış bir eğitim alma hakkına sahiptir; ek olarak, her çocuk, uygun 

olan yerlerde, kendisini gelecekteki istihdam olanaklarına hazırlama ihtimali yüksek olan mesleki 

eğitimi almalıdır;

 √ Her çocuk, alıkonma tesisine kabul edilir edilmez bir hekim tarafından muayene olma hakkına sa-

hiptir ve tesiste kaldığı süre boyunca yeterli tıbbi bakım hizmetlerini alacaktır; bu hizmetler, müm-

kün olan yerlerde sağlık kurumlarınca ve toplum hizmet birimlerince sağlanmalıdır;

 √ Kurum personeli, çocuğun ailesiyle, arkadaşlarıyla ve diğer kişilerle ya da dışarıdaki saygın ku-

rumların temsilcileriyle iletişim kurması ve evini ve ailesini ziyaret etme olanağı dâhil olmak üzere 

çocuğun geniş toplumla sık sık irtibata geçmesini desteklemeli ve kolaylaştırmalıdır;

 √ Kısıtlama veya güç, ancak ve ancak çocuğun kendisine veya başkalarına hasar verme yönünde 

yakın tehdit oluşturduğu durumlarda ve sadece tüm diğer kontrol yolları tüketildikten sonra kul-

lanılabilir. Fiziksel, mekanik ve tıbbi kısıtlayıcılar dâhil olmak üzere kısıtlayıcı ve güç kullanımı, tıp 

ve/veya psikoloji alanında uzman bir profesyonelin yakın ve doğrudan denetimi altında olmalıdır 

ve asla bir cezalandırma yolu olarak kullanılmamalıdır. Tesis personeli, uygulanabilir standartlar 

konusunda eğitim almalı ve kural ve standartlara aykırı olacak şekilde kısıtlayıcı veya güç kullanan 

personel uygun şekilde cezalandırılmalıdır;

 √ Disiplin tedbirleri çocuğun doğuştan sahip olduğu saygınlığın korunmasıyla ve kurum bakımının 

temel amaçlarıyla tutarlı olmalıdır; bedensel ceza, karanlık hücreye kapatma, tecrit veya tek başına 

oda hapsi ya da çocuğun bedensel veya zihinsel sağlığını veya esenliğini bozabilecek diğer cezalar 

dâhil olmak üzere, ÇHS madde 37’yi ihlal eden disiplin tedbirleri kesin olarak yasaklanmalıdır; 

 √ Her çocuk, esasa ilişkin hiçbir sansür olmaksızın merkezi idareye, adli makama veya diğer uygun 

bağımsız makama talepte veya şikâyette bulunma ve verilen yanıtla ilgili olarak gecikmeksizin 

bilgilendirilme hakkına sahip olmalıdır; çocuklar bu mekanizmalar hakkında bilgi sahibi olmalı ve bu 

mekanizmalara kolay erişebilmelidir.

 √ Bağımsız ve yetkin müfettişlere, düzenli aralıklarla teftişler yapma ve kendi inisiyatifleriyle ha-

bersiz teftişler gerçekleştirme yetkisi verilmelidir; bu müfettişler kurumdaki çocuklarla, gizliliğin 

sağlandığı bir ortamda konuşma ve görüşmeye özel önem vermelidir.
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Anayasa’nın 17. maddesinde; “Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz; kimse insan haysiyetiyle 

bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tâbi tutulamaz” hükmüne yer verilmiştir. İnsan Hak-

ları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına dair Avrupa Sözleşmesi üçüncü maddesinde Anayasa 

hükmüyle paralel şekilde; ”Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere 

tabi tutulamaz” düzenlemesi mevcuttur. “Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” 37. 

maddesinde; “Hiçbir çocuk, işkence veya diğer zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ve 

cezaya tabi tutulmayacaktır.” 

34. maddesinde ise; “Taraf Devletler, çocuğu her türlü cinsel sömürüye ve cinsel suiistimale karşı 

koruma güvencesi verirler. Bu amaçla Taraf Devletler özellikle:a) Çocuğun yasadışı bir cinsel 

faaliyete girişmek üzere kandırılması veya zorlanmasını önlemek amacıyla ulusal düzeyde ve ikili 

ve çok taraflı ilişkilerde gerekli her türlü önlemi alırlar.” hükmü mevcuttur. 

39. maddede: “Taraf Devletler, her türlü ihmal, sömürü ya da suiistimal, işkence ya da her türlü 

zalimce, insanlık dışı veya aşağılayıcı muamele ya da ceza uygulaması ya da silahlı çatışma mağ-

duru olan bir çocuğun, bedensel ve ruhsal bakımdan sağlığına yeniden kavuşması ve yeniden 

toplumla bütünleşebilmesini temin için uygun olan tüm önlemleri alırlar. Bu tür sağlığa kavuştur-

ma ve toplumla bütünleştirme, çocuğun sağlığını, özgüvenini ve saygınlığını geliştirici bir ortamda 

gerçekleştirilir.” düzenlemesi bulunmaktadır.

Devletin özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuğu her türlü sömürü ve suiistimalden koruma yü-

kümlülüğünün gereği olarak çocukların bulunduğu ortamdan bağımsız olarak her türlü şiddet ve 

kötü muameleden korunması devletin pozitif yükümlülükleri arasındadır. Devletin çocuklara ve 

diğer korunmasız kişilere etkili koruma sağlama yükümlülüğünün ihlali, üçüncü kişinin kötü mua-

melesinin idari makamlar tarafından bilindiğinin veya bilinmesi gerektiğinin gösterilmesi ve kötü 

muameleyi engellemek için makul adımlar atılmadığının kanıtlanmasıyla mümkündür. Söz konusu 

durumun, çocuk ceza infaz kurumunda akranlar arasında yaşanan şiddet olayları bakımından da 

geçerli olacağı şüphesizdir.

Ceza infaz kurumlarında kimi zaman personelden kaynaklanan kimi zamansa akranlar arasında 

yaşanan şiddet olayları uzunca bir süredir hem ulusal hem de uluslararası kamuoyunun günde-

mindedir. Örneğin, BM Çocuk Hakları Komitesi, 2012 sonuç gözlemlerinde Türkiye’ye “Özellikle 

Pozantı cezaevi olmak üzere, cezaevlerinde tutuklu bulunan çocukların tecavüz ve kötü muamele 

suçlamalarını incelemesi” tavsiyesinde bulunmuş, 2013 yılında Antalya L Tipi Cezaevi’nde, 2014 

yılında ise Sincan Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumu’nda meydana gelen olaylar hakkında Ku-

rumumuzca da inceleme yapılarak tavsiyelerde bulunulmuştur. Gerek ulusal gerekse de ulusla-

rarası kamuoyundaki tartışma ve tepkilere rağmen benzer iddiaların tekrarlanması bu konudaki 

çözüm adımlarının yetersiz kaldığı izlenimini uyandırmaktadır.
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Çocukların özgürlüğünden yoksun bırakılmasına yönelik temel uluslararası metinlerin tamamı, bu 

yoksun bırakmanın “son çare” olarak ve “en kısa süre için” başvurulması gerekliliği konusunda 

hemfikirdir. Bunun önemli nedenlerinden birisi de, gelişim çağında bulunan çocuk ve ergenlerin 

alıkonulmasının onların sağlıklı bir şekilde toplumsallaşması üzerinde geri döndürülemez etki ve 

travmalara yol açtığının birçok araştırmayla da kanıtlanmış olmasıdır. Dolayısıyla, özgürlüğü yok-

sun bırakıcı tedbir ve cezalar, zaten çoğunlukla uyum sorunları nedeniyle suç işleyen çocuk ve 

gençlerin topluma kazandırılmasına değil, bilakis eğitimlerini yarıda bırakmalarına, ailelerinden 

(rol model olabilecek kişilerden) ayrılmalarına ve dolayısıyla daha da izole olmalarına yol açmak-

tadır. Bu durum, kimi ergenlerdeki davranış problemlerini körüklemekte; buna cezaevi alt-kültü-

rünün olumsuz etkileri ve “koğuş mümessilliği” gibi hiyerarşi ve kontrole dayalı uygulamalar da 

eklenince baskı kurma ve akran şiddeti davranışları artmaktadır.

Özetle, ceza infaz kurumları, koşulları ve denetimleri ne kadar iyi olursa olsun, yapıları gereği 

şiddetin kolayca filizlenebileceği mekânlardır. Bu durum çocuklar için de farklı değildir. Nitekim 

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri tarafından 2012 yılında BM İnsan Hakları Konseyi’ne sunulan 

“Özgürlüğünden yoksun Bırakılan Gençlerin İnsan Haklarının Korunması” raporunda da, dünya 

genelinde “çocukların alıkonulma süresince yüksek düzeyde şiddete maruz kaldıkları, buna cinsel 

şiddetin de dâhil olduğu ve çocukları bu şiddetten korumaya yönelik uygun adımların her zaman 

atılmamasının özellikle kaygı verici olduğu” vurgulanmıştır.

Çocukların Cinsel Suiistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin 

“Çocuklarla temas halinde çalışan bireylerin işe alınması, eğitilmesi ve farkındalığının arttırılması” 

başlıklı beşinci maddesinde ise: 

“1. Tarafların her biri eğitim, sağlık, sosyal koruma, yargı ve yasaları uygulama ile ilgili sektörlerde 

ve spor, kültür ve eğlence faaliyetleri alanlarında çocuklarla düzenli temas içindeki bireyler arasında 

çocukların korunmasına ve haklarına ilişkin farkındalığın geliştirilmesini teşvik etmeye yönelik gerekli 

yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.

2 Tarafların her biri 1. maddede sözü edilen bireylerin, çocukların cinsel suiistimali ve cinsel istismarı, 

bu tür davranışları teşhis etme vasıtaları ve madde 12.1’de sözü edilen olasılık hakkında yeterli bilgi 

sahibi olmalarını sağlayacak gerekli yasal veya diğer tedbirleri alacaktır.” ifadesine, 

“Cinsel suiistimal veya cinsel istismar şüphesinin bildirilmesi” başlıklı 12. maddesinde de: 

“1. Tarafların her biri, iç hukukun, çocuklarla temas halinde çalışmak durumunda olan belirli meslek 

personeline getirdiği zorunlu gizlilik kurallarının, bu personelin, çocuğun cinsel suiistimal veya cinsel 

istismar mağduru olduğuna dair makul nedenlerin mevcut olduğu durumları, çocukların korunmasından 

sorumlu birimlere bildirebilmelerine engel teşkil etmesini önleyecek gerekli yasal veya diğer tedbirleri 

alacaktır.” ibaresine yer verilmiştir.
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III. TESPİT VE DEĞERLENDİRMELER

1) Ceza İnfaz Kurumunun İdari ve Fiziksel Yapısına İlişkin Tespit 
ve Değerlendirmeler

Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 400 mahpus kapasitesiyle inşa edilmiş, daha sonra alınan 

kararla kapasitesi 728 kişiye çıkarılmıştır. Kapasite artırımı yapılmasına rağmen ceza infaz kuru-

munun fiziksel yapısının değişmediği belirtilmiştir. Ceza infaz kurumunun fiziksel kapasitesinin ye-

tersiz olması nedeniyle sorunlar yaşandığı infaz kurumu yönetimi tarafından da dile getirilmiştir. 

Özellikle, çocukların, kadınların ve erkeklerin suç türüne, yaşlarına ve benzeri değişkenlere göre 

aynı infaz kurumu içerisinde yerleştirilmesinde güçlükler yaşandığı ifade edilmiştir.

Fiziki yapısında önemli değişiklikler yapılmaksızın gerçek kapasitesinin iki katından fazla mahpus 

barındıran ceza infaz kurumunda kalabalıklaşma nedeniyle ciddi sorunlar yaşanacağı kesin olarak 

beklenmelidir.

İdare tarafından, Kurumda, iki çocuk koğuşu bulunduğu, çocuk koğuşlarına yerleştirmenin yaş 

ve fiziksel gelişime göre yapıldığı, koğuşta bulunan çocuklar arasında bedensel gelişim bakımın-

dan ciddi farklılıklar bulunmadığı, koğuşların yarım veya bir saat arayla kontrol edildiği, çocuk 

koğuşlarında mümessillik uygulamasının bulunmadığı belirtilmiştir. Cezaevi idaresi, ziyaret tarihi 

itibariyle, kız çocuklarının tutuklanması halinde yerleştirilebileceği bir bölümden söz etmemiştir.

Cezaevi 2. müdürünün anlatımlarına göre; ziyaret tarihi itibariyle Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kuru-

munda 914 yetişkin erkek, 33 kadın, 7 çocuk mahpus bulunmaktadır. Kurumda bulunan çocukla-

rın tamamı tutuklu olup, hükümlü çocuklar İstanbul Ümraniye Çocuk Eğitim Evi’ne, hüküm özlü 

(mahkemece haklarında mahkûmiyet hükmü kurulmuş, ancak cezaları henüz kesinleşmemiş olan 

mahpuslar) olanlar ise İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilmektedir. 

Kurumda hüküm özlü ya da hükümlü çocuk bulunmamaktadır.

Kurumun mevcut kapasitesi ve mahpus sayısı gözetildiğinde mevcut çocuk koğuşları haricinde 

çocuk koğuşu olarak kullanılabilecek başka bir mekânın bulunmadığı cezaevi idaresi tarafından 

bildirilmiştir. Bu nedenle sözlü veya fiili kavga olayları sonrasında, olayın tarafı olan çocuklar 

birbirinden ayrılarak geçici olarak çocukların tutulduğu diğer koğuşa yerleştirilmekte ve sorun 

bu şekilde çözülmeye çalışılmaktadır. Çocuklar arasında kavga yaşanması halinde olaya ilişkin 

tutanak örneğinin kurum psikoloğuna da gönderildiği ifade edilmiştir. Çocuklara tahsis edilen oda-

ların yetersizliği infaz koruma görevlileri tarafından da dile getirilmiştir. İnfaz korumu görevlileri, 

çocuklar için sadece iki oda tahsis edilmiş olması nedeniyle kavga eden çocukları kısa bir süre için 

dışarı çıkarıp tekrar aynı odaya koyduklarını belirtmişlerdir. Çocuklar arasında sık sık kavga olayı 
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yaşanması nedeniyle bir süre sonra kavga ettikleri için ayrılan çocuklar tekrar aynı odada birle-

şebilmekte veya yaş, fiziksel durumları, suçları dikkate alınarak ayrı bölümlerde kalması gereken 

çocuklar aynı odaya konulabilmektedir.

Kurum müdürü, sabah ve akşam sayımlarında çocuk koğuşlarına girdiklerinde temizlik ve bulaşık 

yıkama sırasını sorduklarını, ancak fiziksel bakımdan güçlü olan çocukların diğer çocukları zorla 

çalıştırmaları halinde bunu bilemeyeceklerini söylemiştir.

Çocukların sabah-akşam sayımlarındaki beyanlarının ve bu sıradaki gözlemlerin şiddet olaylarının 

tespiti için yeterli olmayacağının ceza infaz kurumu idaresi tarafından bilinmesi gerekmektedir. 

Şiddet olaylarının tespiti amacıyla ayrıca, sabah ve akşam sayımlarında çocuklardan (T-Shirt ve 

gömleklerin çeneye doğru kaldırılması ve pantolonların dize kadar sıyrılması talimatı verilmek 

suretiyle)kıyafetlerini sıyırmalarının istendiği ve böylece vücutlarının kontrol edildiği aktarılmıştır. 

Böyle bir kontrol mekanizması çocukların mahremiyeti açısından başlı başına tartışılır olmakla bir-

likte bu yöntemle cinsel saldırı fiillerinin veya vücudun bazı bölgelerindeki fiziksel şiddet emarele-

rinin tespiti mümkün değildir. Ayrıca, bu yöntemle manevi cebir, henüz fiziksel şiddet aşamasına 

varmayan baskılar da tespit edilemeyecektir.

Ceza infaz kurumunda, çocuklara ilişkin faaliyetler, işlem ve kararlar sırasında çocuğun yüksek 

yararı ilkesi ile çocukların fiziksel, zihinsel, eğitsel, psikolojik gelişimleri esas alınmalıdır. Çocuklar, 

yetişkinlerle aynı ceza infaz kurumunda barındırılmamalı, zorunlu olarak barındırılmaları halinde 

ise görsel ve fiziksel temaslarının önüne geçilmelidir. Çocuklar, hiçbir şekilde yetişkin mahpuslarla 

aynı ortamı paylaşmamalıdırlar.

Kapasitesi kâğıt üzerinde arttırılan, ancak fiziksel durumunda gerekli ve yeterli değişiklik olmayan 

Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kapasite sorunu yaşanmaktadır. Kalabalıklaşmanın, 

başlı başına bir sorun olmanın yanında, başka diğer sorunların da ana sebeplerinden biri olduğu 

gözetilmeli ve etkin tedbirler alınmalıdır.

Çocuklar, aynı koridoru kullanmaları nedeniyle yetişkin mahpuslarla karşılaşmakta ve kısa süreli 

de olsa iletişime geçebilmektedirler. Bu nedenle çocuklar için tamamen ayrı bir tesis kurulması 

veya en azından bu sağlanıncaya kadar çocukların tutuldukları bölümlerin idari ve fiziksel olarak 

tamamen ayrılması gerekmektedir.

Çocukların tutulduğu infaz kurumunun idari ve fiziki bakımdan yetişkinlerle bütünlük arz etmesi 

yetişkinlere uygulanan ve çocukların muaf tutulması gereken kuralların çocuklara da uygulanma-

sına yol açmaktadır. Çocuklara tanınması gereken ayrıcalıklar, fiziksel koşullar nedeniyle yerine 

getirilememektedir. Örneğin, çocukların haberleşme ve ziyaret konularında yetişkinler ile aynı 

kısıtlamalara tabi tutulmamaları, çocuklar hakkında daha serbest bir rejim uygulanması gerek-

mektedir. 
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2) Personele İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler

Kurumda bir birinci müdür, dört ikinci müdür, iki psikolog, iki öğretmen, beş sağlık memuru, (biri 

kadın)13 infaz koruma baş memuru, (17’si kadın) 162 infaz koruma memuru ve bir sosyal çalış-

macı mevcuttur.

Ziyaret süresince yapılan görüşmelerde Kurumun infaz koruma görevlisi mevcudunun yetersiz 

olduğu pek çok kez dile getirilmiştir. Personel eksikliği nedeniyle 12 saatlik vardiyaların 7-8 gö-

revliyle yerine getirildiği, ana koridorlara bakan sağlı-sollu dizilen bloklarda vardiya sırasında 

sadece bir personelin çalıştığı, bir personelin 8-10 odaya baktığı, herhangi bir odada kavga veya 

benzeri bir sorun yaşanması halinde diğer personelin de aynı bloğa intikal ettiği ve bu durumda 

cezaevinin geriye kalan bölümlerinde personel kalmadığı belirtilmiştir. Arızi gelişen bu tür va-

kaların sıklıkla tekrar ettiği ve çıkan olayların yatıştırılmasının birkaç saat sürebildiği bu nedenle 

mahpusların kapıya vurarak yaptıkları çağrılara zamanında cevap verilemediği ifade edilmiştir.

Cezaevi idaresince, atama/tayin yoluyla kuruma gelen personelin kısa süre içerisinde başka me-

muriyetlere geçmeye çalıştığı, personel değişiminin çok hızlı olduğu belirtilmiştir. Kurumdan te-

min edilen kadro cetveli ve mevcut personel sayısına ilişkin çizelgeler de personel yetersizliğini 

ortaya koymaktadır. Ziyaret günü Kurumda bir psikolog bulunmaktadır. Diğer psikolog hizmet içi 

eğitim nedeniyle kurum dışındadır. Yaklaşık 1000 kişinin bulunduğu kurumda iki psikolog çalıştırıl-

ması önemli bir eksikliktir. Kurumda ayrıca bir sosyal çalışmacı görev yapmaktadır.

Personel sayısının yanı sıra personelin sahip olduğu nitelikler de önem arz etmektedir. Görüşülen 

kurum çalışanlarının, çocuklara “suç batağına saplanmış” kişiler gözüyle baktıkları ve bu durumun 

müsebbibi olarak aileyi, eğitim kurumlarını, adli mercileri işaret ettikleri gözlenmiştir. Ziyaret ön-

cesinde görüşülen mahpus çocuk M.’nin babası tarafından, infaz koruma görevlilerince kendisine 

söylendiği iddia edilen “zamanında çocuklarına sahip çıkmazlar, sonra bizden hesap sorarlar” 

sözleriyle uyumlu ifadeler, görüşülen cezaevi çalışanları tarafından ziyaret heyetine de iletilmiştir.

Kurumda görev yapan ve çocuklardan sorumlu tutulan infaz koruma görevlileri, görevlendirmeler 

nedeniyle vardiyalarını çocuk odalarının bulunduğu blok dışında geçirmektedirler. 

Ayrıca, görüşülen infaz koruma görevlileri, çocukların özgürlüğünden yoksun kılınmasına ilişkin 

ilke ve standartlar hakkında herhangi bir eğitim almadıklarını belirtmişlerdir.

Psiko-sosyal serviste çalışan kişilerle yapılan görüşmelerden, çocukların tamamıyla görüşme 

gerçekleştirildiği, görüşmelerin genelde grup çalışmaları şeklinde olduğu, bireysel görüşmelerin 

“gerektiğinde” gerçekleştiği, psiko-sosyal servis çalışanlarının çocukların odalarına inmedikleri ve 

kaldıkları ortamı ve ilişkilerini gözlemlemedikleri anlaşılmaktadır.

Kurum psikoloğu, basın yayın organlarına yansıyan olaylar hakkında çocuklar tarafından kendi-

sine herhangi bir şey söylenmediğini, hatta bu konuda imada dahi bulunulmadığını söylemiştir.
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Kurum psikoloğunun şiddet olaylarına ilişkin değerlendirmesi “eşek şakası” şeklindedir. Psikolog, 

çocukların, dışarıda da karşılaşılabilecek bu tür davranışları, cezaevinde olmaları, şiddet olayının 

yaşandığı ortamdan uzaklaşamamaları ve herhangi bir yetişkinin gözetiminde olmamaları nede-

niyle sürdürdüklerini ve daha ileri bir noktaya taşıdıklarını ifade etmiştir. Kurum psikoloğunun bu 

sözleri, çocuklar üzerinde bir denetim ve gözetim bulunmadığını ve çocukların kolaylıkla şiddet 

olaylarını ileri noktalara taşıdıklarını açığa vurmaktadır.

Psikolog, çocukların kuruma ilk giriş yaptıkları sırada odalara yerleştirilmelerine kendilerinin de 

müdahale edebildiklerini, daha sonra yapılan oda değişikliklerine ise haberdar olmaları halinde 

müdahil olabildiklerini, her oda değişikliğinin kendilerine bildirilmediğini belirtmiştir. Disiplin sü-

reçlerine ise sadece son aşamada görüş sunarak dâhil oldukları psikolog tarafından heyetimize 

iletilmiştir.

Sorulan soru üzerine, yapılan grup çalışmalarının sonuçlarının tam olarak ölçülemediği, haftada 

bir gün kahvaltı yapılmasına karar verildiği ve ilk uygulamanın ziyaret gününde gerçekleştirildiği 

cevabı verilmiştir.

Kurumda sadece bir görüşme ve bir etkinlik odası bulunduğu, bunların ihtiyacı karşılamadığı, 

cezaevi ile tutukevinin aynı yerde olmasının uygun bulunmadığı, keza cezaevinin fiziksel koşulları 

ile personel sayısının yetersizliği hususlarına değinilmiştir. Ayrıca, psikolog tarafından, cezaevi 

idaresince  daha cok denetim yapılması, koğuşlara kamera sistemi kurulması, cocukların yaş ve 

suc gruplarına gore ayrılması, cocuklardan sorumlu infaz koruma gorevlilerinin sivil olması ge-

rektiği  belirtilmiştir.

Bu görüşme sonrasında, psiko-sosyal servis tarafından çocuklarla bireysel görüşmelerin çok alt 

seviyede yapıldığı, grup etkinliklerine dair etkin bir programın bulunmadığı, çocukların tutuldukla-

rı bölümün görülmediği, onlarla vakit geçirilmediği, şiddet ve kötü muamelenin ancak denetimle 

engelleneceğinin değerlendirildiği, ne var ki yeterli gözetim ve denetimin de yapılmadığı kanaati 

hâsıl olmuştur.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük

İdare ve gözlem kurulu

MADDE 34 – (1) İdare ve gözlem kurulu; kurum müdürünün başkanlığında, gözlem ve sınıflandırmadan 

sorumlu ikinci müdür, idare memuru, cezaevi tabibi, psikiyatrist, psikolog, sosyal çalışmacı, 

öğretmen, infaz ve koruma başmemuru ile kurum müdürü tarafından teknik personel arasından seçilen 

bir görevliden oluşur.

İdare ve gözlem kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 40 – (1) İdare ve gözlem kurulu aşağıda sayılan işleri yapmakla görevli ve yetkilidir;

b) Hükümlülerin kurumlara kabullerinden sonra kalacakları odaları belirlemek,

c) Kurumlarda kalmakta olan hükümlüleri gruplandırmak,

d) Hükümlülerin kalmakta oldukları odaları değiştirmek,
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Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri gereği psikolog, mahpusların yerleştirileceği odanın be-

lirlenmesine, odalarının değiştirilmesine karar veren İdare ve Gözlem Kurulunun bir üyesi olması-

na rağmen kendisinin haberi olmadan oda değişikliği yapılabildiğini ileri sürmüştür3. Bu durumda 

Kurumda, usulsüz olarak odaların değiştirilebildiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu iddia not edil-

mekle beraber kurumdan alınan belgeler incelendiğinde, mahpus çocukların odalarının İdare ve 

Gözlem Kurulu kararıyla pek çok kez değiştirildiği görülmektedir. Bu durumda değişiklik gerekçe-

lerinin kararlar altında imzası bulunan psikologlarca bilinmesi ve bu doğrultuda tedbirler alınması 

gerekmektedir. Ayrıca, çocuklardan biri hakkında cinsel saldırı gerekçesiyle verilen disiplin cezası 

kararında görüşme yapılan psikoloğun da imzası bulunmaktadır. Yapılan görüşmeler sırasında 

çocukların yaşamış oldukları kötü muamele, şiddet, cinsel saldırı olaylarının engellenmesi veya 

sonuçlarının hafifletilmesi için girişimlerde bulunulduğuna dair bilgi alınamamıştır.

Görüşme yapılan psikoloğun işbirliğine yeterince açık olmaması ve ceza infaz kurumunda meyda-

na gelen olaylar hakkında infaz kurumu dışındaki kişi ve kurumların sorumluluğuna işaret etmesi 

dikkat çekicidir. Çocukların tutuldukları kurumlarda çalışan personelin, görevlerini insani taahhüt-

lere uygun, profesyonelce ve etkili bir tarzda yerine getirmeleri, çocukların saygısını hak edecek 

ve kazanacak bir biçimde davranmaları ve çocuklar için olumlu bir model ve örnek oluşturmala-

rı teşvik edilmelidir. Çocukların, infaz koruma baş memuru Ali Boz hakkındaki yorumları büyük 

memnuniyetle karşılanmıştır. İsmi geçen personelin, çocuklarla iletişiminin çocukların saygısını 

hak edecek, “keşke dışarıda iken tanısaydım” dedirtecek düzeyde olduğu görülmüştür.

Eğitim çalışmalarıyla ilgili olarak cezaevinde çalışan öğretmenle yapılan görüşme sonrasında; 

kurs açılabilmesi için belirli bir sayı gerektiği kurumda kalan çocukların sayısının yetersiz olması 

nedeniyle kurs açılamadığı, çocukların ceza infaz kurumunda kaldıkları sürenin kısa olması nede-

niyle kursların tamamlanamadığı, son üç yıl içerisinde sadece iki çocuğun kalorifer ateşçiliği ser-

tifikası aldığı belirtilmiştir. Ayrıca, kadın ve çocuklar için düşünülmüş sosyal etkinlik bulunmadığı, 

açık öğretimde okumak isteyen çocukların kayıt ücretlerinin karşılanmadığı, örgün eğitim çağında 

olan çocukların başka öğretim birimlerine yönlendirilemediği ifade edilmiştir.

Ceza infaz kurumunda çocuklara yönelik kursların planlanmasında ve yürütülmesinde çocukların 

sayısının ve tutuklu olmaları nedeniyle kalma sürelerinin belirsizliğinin gözetilmesi, çocukların 

ceza infaz kurumundan çıktıktan sonra eğitim hayatına geri dönmeleri için gerekli çabanın göste-

rilmesi gerektiği değerlendirilmiştir. Ayrıca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Adalet Bakan-

lığı arasında imzalanan “Yoksul Tutuklu ve Hükümlülerin Sınav ve Kayıt Giderlerinin Karşılanması 

Kapsamında Yapılacak İşbirliği Protokolü”’nde, düzenli geliri olmayan, emanet para hesabında 

yeterli parası bulunmayan mahpusların sınav ve kayıt giderlerinin karşılanacağına dair hükümler 

doğrultusunda yoksul mahpuslardan ücret alınmayacağı hususunda cezaevi idarecileri ve perso-

neli ile çocukların bilgilendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

3 Sorulan bir soru üzerine, cezaevi personeli, koğuşta meydana gelen olaylarla ilgili olarak psikologlar tarafından bir 
değerlendirme yapılmadığını, psikologların odalara hiçbir zaman inmediğini söylemişlerdir. 
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Ceza infaz kurumu personeline ilişkin olarak BM Mahpusların Islahı İçin Asgari Standartlar 46. 

Maddesinde: 

“Hapishane idaresi her derecedeki personeli dürüstlük, insancıllık, mesleki ehliyet ve kurumun yönetimi 

için gerekli olan çalışmaya şahsen uygunluk gibi kıstasları uygulayarak dikkatlice seçer” hükmüne yer 

vermektedir.

BM Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990 tarihinde kabul edilen Özgürlüğünden Yoksun Bı-

rakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar (Havana Kuralları):

Madde 81: Tutma kurumu personeli arasında eğitimciler, meslek öğretmenleri, danışmanlar, sosyal 

hizmet uzmanları, psikiyatrlar ve psikologlar gibi nitelikli ve yeterli sayıda uzman yer alır.

Madde 82: Tutma kurumlarının gereği gibi işlemesi bu kurumlarda çalışanların erdemine, insaniliğine, 

kabiliyetine ve çocuklarla ilgili mesleki kapasitelerine olduğu kadar, bu işe kişisel uygunluklarına da 

bağlı olduğundan, idare, her dereceden ve türden personel için dikkatli bir seçim ve istihdam politikası 

uygular.

Madde 83: …Çocukların tutuldukları kurumlarda çalışan personel sürekli olarak, görevlerini ve yüküm-

lülüklerini insani, taahhütlere uygun, profesyonelce, dürüst ve etkili bir tarzda yerine getirmeye, her 

zaman çocukların saygısını hak edecek ve kazanacak bir biçimde davranmaya ve çocuklar için olumlu 

bir model ve örnek oluşturmaya teşvik edilir.

Madde 84: Tutma kurumlarında çalışan personelin görevlerini etkili bir biçimde yerine getirebilmelerini 

sağlayabilmek için, kendilerine özellikle çocuk psikolojisi, çocuk sağlığı ile bu Kurallar da dâhil insan 

haklarının ve çocuk haklarının uluslararası standartları konularında eğitim verilir,

Madde 87: Bütün personel, çocukların fiziksel, cinsel ve duygusal açıdan istismar edilmelerine ve sö-

mürülmelerine karşı, onların fiziksel ve ruhsal sağlıklarının tam olarak korunmalarını sağlar ve gerektiği 

zaman hemen tıbbi müdahale yapılması için harekete geçer.

Hükümlerine yer verilmiştir.

Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Söz-

leşmesinin 5. Maddesinde:

“Çocuklarla temas halinde çalışan bireylerin işe alınması, eğitilmesi ve farkındalığının arttırılması” baş-

lığı altında düzenlendiği üzere; Ceza infaz kurumunda çocukların bulunduğu bölümde çalışacak perso-

nelin, çocukların korunmasına ve haklarına ilişkin farkındalığa sahip olması, çocukların cinsel suiistimali 

ve cinsel istismarı, bu tür davranışları teşhis etme vasıtaları ve Madde 12.1’de* sözü edilen olasılık 

hakkında yeterli bilgi sahibi olmalarını sağlayacak gerekli yasal veya diğer tedbirler alınmalıdır. 

*  Tarafların her biri, iç hukukun, çocuklarla temas halinde çalışmak durumunda olan belirli meslek personeline getirdiği zorunlu gizlilik 
kurallarının, bu personelin, çocuğun cinsel suiistimal veya cinsel istismar mağduru olduğuna dair makul nedenlerin mevcut olduğu 
durumları, çocukların korunmasından sorumlu birimlere bildirebilmelerine engel teşkil etmesini önleyecek gerekli yasal veya diğer 
tedbirleri alacaktır.
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3) Şiddet ve Kötü Muamele İddialarına İlişkin Tespit ve 
Değerlendirmeler

Muğla E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda; yaşları 12 ila 15 arasında değişen dört çocuğa işkence ve 

kötü muamele yapıldığı ve cinsel saldırıda bulunulduğu, vücutlarında sigara söndürüldüğü, gece 

uyutmamak için ayaklarına gazete bağlanıp ya da parfüm sıkılarak çakmakla yakıldığı, aynı oda-

da kalan büyük çocukların küçük çocuklara zorla çamaşırlarını yıkattırdığı, zorla hizmet ettirdiği 

ve masaj yaptırdığına ilişkin haberler basın-yayın kuruluşlarında yer almıştır. Çocukların şikâyet 

etmeleri durumunda infaz koruma memurlarının kapıları çocukların yüzlerine kapattığı, çocukların 

hamam gibi karanlık bir odaya alındığı, beş-altı gün hücrede tutularak tekrar çocuk koğuşuna 

alındığı ileri sürülmüştür. Hücre tarzında bir odaya konulan çocukların bu süre zarfında plastik 

su şişesi içerisinde yemek yedikleri; M. ismindeki çocuğun yaşadığı olayların etkisiyle her gece 

çığlıklarla uyandığı ve yapmayın! diye bağırdığı iddia edilmiştir. Ayrıca, çocukların ceza infaz ku-

rumuna ilk geldiklerinde bir gün süreyle yetişkin işçi mahpusların koğuşunda kaldığı belirtilmiştir.

Ceza infaz kurumunda meydana gelen olaylar, özellikle çocuk (M.) hakkındaki olayın basın ya-

yın organları aracılığıyla kamuoyuna yansıması üzerine ilk alınan tedbir, çocukların bulunduğu 

koğuşun daha sık kontrol edilmesi olmuştur. Oysaki muhtemel şiddet ve cinsel istismar olayları-

nın, denetim aralığının azaltılması suretiyle önlenmesi olası değildir. Denetim ve gözetleme kötü 

muameleyi ve şiddet olaylarını tamamen engellemeyeceği gibi çocukların bulunduğu koğuşların 

24 saat süresince sık sık kontrol edilmesi, ışıkların açık tutulması, geceleri uyandırılmaları rahat-

sızlıklara ve yeni olaylara sebebiyet verecektir. Denetimin, çocukların rahatsız olmayacağı şekilde 

yapılmasına riayet edilmelidir.

Ceza infaz kurumunda yaşanan ve tutanaklara da yansıyan bir olayda, çocuklar, sırf korktukları 

için, kendilerine baskı uygulayan, kötü muamelede bulunan çocuk yerine bir başka çocuğu şikâyet 

etmişler, şikâyetleri dinlenilmek üzere koğuş dışına çıkarıldıklarında ise asıl şikâyetçi oldukları 

kişiyi ve konuyu açıklamışlardır. Çocukların, maruz kaldıkları olayları yansıtmak için, bir başka 

çocuğu şikâyet etme gibi dolaylı yöntemler kullanmaları da dikkate alınacak olursa, çocuklar ara-

sındaki olaylara yetişkinlerden farklı yaklaşılması gerektiği, bu bölüme ilişkin ceza infaz kurumu 

rejiminin farklılaştırılması ve ayrıca bu bölümde çalışacak personelin ayrılması gerekmektedir. 

Çocukların, hukuksal yollara etkin olarak başvurabilmeleri ve şikâyet hakkını kullanabilmeleri için 

onlara özgü şikâyet mekanizmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.

Şiddet olaylarının önlenmesine ilişkin tek denetim çocukların kıyafetlerinin sayımlar sırasında sı-

yırılması suretiyle vücutlarının kontrol edilmesidir. Zorla çalıştırma konusunda da sadece bulaşık 

ve temizlik sırasının sorulmasıyla yetinilmektedir. Ayrıca, çocukların kaldığı odalar belli aralıklarla 

kontrol edilmektedir. Bunun dışında şiddet olaylarının, kötü muamelenin önlenmesine ilişkin her-

hangi bir tedbir alınmamış ve denetim aracı öngörülmemiştir.

Ceza infaz kurumu idareci ve personellerinin, çocukların şiddet, kötü muamele ve cinsel saldırıya 

uğradıkları yönündeki iddialara ilişkin ilk tepkilerinin iddialara ilişkin büyük üzüntü duyma, kuru-

mun itibarından ötürü endişelenme olduğu gözlenmiştir. İdare ve personelin olaylara ilişkin 
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ikinci refleksinin ceza infaz kurumu dışındaki mercilerin sorumluluğuna işaret etme oldu-

ğu görülmüştür. Özellikle çocukların aileleri, okul ve sosyal hizmet kurumlarına ilişkin eleştiriler 

ifade edilmiştir. Kurum çalışanlarının olaylara ilişkin üçüncü tavrı ise kurumsal eksikliklerin, özel-

likle personel sıkıntısının dile getirilmesi olmuştur. 

Meydana gelen olaylar sonrasında kurum ilk olarak güvenlik tedbirlerini arttırmış, çocukların bu-

lundukları koğuşları daha sık denetlemeye, sayımlar sırasında çocukların vücutlarını kontrol et-

meye başlamıştır. Olayların basın-yayın organlarına yansımasından yaklaşık bir buçuk ay sonra 

kurum idarecileri ve psikolog, çocuklarla ziyaret günü sabah kahvaltısı yapmışlardır. Ceza infaz 

kurumu idarecilerinin, personelin ve psiko-sosyal servisin olayların önlenmesine ve sonrasında 

yapılacak faaliyetlere ilişkin profesyonel söylemler dile getirmemeleri, sorunların kişisel gayret-

ler ve ceza infaz kurumunun genel kuralları çerçevesinde çözülmeye çalışılması, çocuklara ilişkin 

genel ilke ve kuralların dikkate alındığı profesyonel bir planlama ve faaliyetin bulunmaması ya-

şanan sorunların ortaya çıkmasının sebeplerini ortaya koymaktadır. Ayrıca, aynı manzara, bun-

dan sonraki şiddet ve kötü muamele olaylarının önlenmesinin ve vuku bulması halinde tespitinin 

güç olduğunu da göstermektedir. Özetle, ceza infaz kurumu idaresinin yaşanan olaylara ilişkin 

yaklaşımı benzer olayların engellenmesini ve vuku bulduğunda ortaya çıkarılmasını sağlayacak 

nitelikte değildir.

Ceza infaz kurumunun çocuklara ilişkin özerk bir idari yapılanmasının olmaması ve idarecilerin ve 

personelin çocuklar hakkında yeterli eğitime sahip olmamalarının yukarıda yer verilen eksiklikle-

rin gerçekleşmesinde önemli etkisinin olduğu görülmektedir.

Mağdur çocuk (M.)’nin yaralanma olayıyla ilgili olarak bir infaz koruma görevlisi; Saat 19.00 

civarında vardiyadaki diğer infaz koruma memurunun, çocuklardan birinin düştüğünü söylemesi 

üzerine, sedyeyle çocuğu taşıdıklarını, sağlık görevlisinin ilk müdahaleyi yaptığını, 112 acil çağrı 

merkezini aradıklarını, doktorun çocuğu ayılttığını, ranzanın üçüncü katından düştüğünü belirten 

çocuğu hastaneye sevk ettiklerini, bu olaylar yaşanırken odadaki diğer çocukların ağladığını söy-

lemiştir. 

Çocuk koğuşundan sesler gelmesi üzerine görevlilerin intikal ettiği bir olayda çocuklardan ikisinin, 

yaşça kendilerinden daha büyük çocuklardan birini şikâyet ettiklerini belirtmelerine rağmen daha 

sonra aslında şikâyetçi oldukları çocuğun diğeri olduğunu söylemeleri, çocukların asıl şikâyetçi 

oldukları kişinin ismini vermekte tereddüt etmeleri içinde bulundukları durumu ortaya koymakta-

dır. Çocukların beyanına göre, asıl şikâyetçi oldukları kişiyi ihbar etmek için diğer çocukla sürtüş-

müşler ve infaz koruma memurlarının gelmesi sonrasında gerçekte şikâyetçi oldukları kişiyi ve 

olayları belirtmişlerdir. 

Cinsel saldırı iddialarını içeren bu şikayet sonrasında görevliler tarafından tutanak düzenlenmiş, 

şikâyetçi çocuklar doktora sevk edilmiş ve odaları değiştirilmiştir. Doktor raporlarına göre ilk 

çocukta herhangi bir bulguya rastlanmazken ikinci çocukta “akut stres bozukluğu” saptanmış ve 

ruhsal muayenede elde edilen bulguların küçüğün cinsel istismarını destekler nitelikte olduğu gö-

rülmüştür.
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Bu olaylar sonrasında yaşça büyük olan çocuk hakkında 5275 sayılı CGTİHK 46/8-h “Cinsel saldırı, 

çocukların cinsel istismarı ve cinsel tacizde bulunmak veya bunlara teşebbüs ve bu tür davranış-

lara kışkırtmak.” bendi uyarınca beş gün oda hapsi cezası verilmiştir. Ayrıca, konuyla ilgili yargı-

lamanın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sürdürüldüğü belirtilmiştir.

Çocuklar hakkında düzenlenen tutanaklarda, kapıya vurulması veya sesler gelmesi üzerine çocuk 

odasına gidildiği belirtilmektedir. Ceza infaz kurumu görevlilerinin kendiliğinden tespit ettikleri 

olay bulunmaması da dikkat çekicidir.

Başka bir olayda da çocuk odasının kapısına vurulması üzerine yeteri kadar personelle intikal edil-

miş ve odaya girildiğinde çocuklardan hepsi ağlar vaziyette görülmüştür. Sorulduğunda çocuk-

lardan birinin ranzadan ranzaya atlamak isterken yere düştüğü ve kafasını beton zemine çarptığı 

söylenmiştir. Sonradan yapılan araştırmalar neticesinde ise çocuklardan birinin diğerine vurması 

sonrasında bu olayın meydana geldiği ve gözünün morarmasının darp edilmesinden kaynaklan-

dığı bildirilmiştir. Olayın faili olan çocuğun tembihlemesi üzerine diğer çocuklar “ranzadan düştü” 

hikâyesini anlatmışlardır. Çocukların yalan söyleyebileceği gözetilmeksizin olayın “düşme” olarak 

kabul edilmesi ve yeterli araştırma ve inceleme yapılmaması dikkat çekicidir.

Aynı suçtan tutuklu olan çocuklar aynı odaya verilmekte, çocuklar arasında sık sık meydana gelen 

kavgalar nedeniyle odalar arasında geçişler yaşanmakta bu nedenle çocukların kaldığı odalar 

değişebilmekte ve farklı yaş ve fiziksel yapıdaki çocuklar aynı odada kalabilmektedirler. Farklı 

yaşta ve fiziksel yapıdaki çocukların bir arada alıkonulması şiddet olaylarının yaşanma olasılığını 

güçlendirmektedir. 

Kötü muamele olaylarına ilişkin önleyici bir mekanizma mevcut değildir. Önleme amacıyla yapı-

lanlar; belli aralıklarla çocukların odalarının kontrol edilmesi, oda ışıklarının geceleri açık tutul-

ması, çoğunlukla kapı mazgalından bakılması, ses geldiğinde veya kapıya vurulduğunda çocuk 

odasına intikal edilmesi, bir de sayımlar sırasında çocukların gömlek ve tişörtlerini yukarı doğru 

sıyırmalarının istenmesinden ibarettir. 

Disiplin dosyalarındaki beyanlardan, çocuklarla ve personelle yapılan goruşmelerden, ayağa par-

füm sıkarak veya kâğıt sarmak suretiyle yakma eyleminin bir şaka olarak görüldüğü, çocukların, 

birbirlerinin boynundan tutarak “bayıltmaca” denilen bir oyun oynadıkları, sık sık kavga yaşan-

dığı yönünde güçlü bir kanaat hâsıl olmuştur. Ayrıca, cinsel saldırı iddialarına ilişkin Ağır Ceza 

Mahkemesinde sürmekte olan bir yargılama bulunduğu bilgisi alındığı gibi çocuklar tarafından da 

benzer iddialar dile getirilmiştir. Zorla çalıştırma konusunda cezaevi idaresinin yeterli denetiminin 

bulunmadığı ve bu konuda çocuklar arasında kavgalar yaşandığı bilgisi mevcuttur. Çocukların 

geçici olarak yetişkin mahpusların bulunduğu işçi koğuşuna konulmaları idare ve gözlem kurulu 

kararıyla sabittir. Yaşanan kavgalar vb. olaylar sonrasında çocukların diğer odaya alındığı, geçici 

olarak müşahede odasına konulduğu idare gözlem kurulu kararlarına yansımıştır. Ayrıca, çocuk-

lardan birine cinsel saldırı nedeniyle disiplin cezası verilmiş, disiplin cezası olarak beş gün odaya 

kapatma cezası tayin edilmiştir. Disiplin cezası kararında yer alan bilgilere göre karar tarihi çocu-

ğun 18 yaşından gün aldığı tarihten bir gün sonrasıdır. 
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Kurum içerisinde çocukların yaşanan olayları şikâyet etme konusunda çekingen davrandığı, psi-

ko-sosyal servis de dâhil olmak üzere kurum personelinin devamlılık arz eden bu durumu ya 

hiç fark edemediği ya da görmezden geldiği, aynı durumun Cezaevi İzleme Kurulu’nca da fark 

edilemediği, kavga durumlarında fiziksel kapasite eksikliği nedeniyle çocukların bir süreliğine yer 

değiştirmesi ya da psikolog tarafından görüşme yapılması dışında hiçbir koruyucu – uzlaştırıcı 

– önleyici müdahale gerçekleştirilmediği, Kurum içerisinde çocukların yetişkinlerle iletişim kura-

bildiği, çocukların koğuşa kamera koyulmasını talep ettikleri, bu talebin psiko-sosyal servis tara-

fından da yinelendiği, bunun güvenlik konusundaki endişeler noktasında açık bir gösterge olduğu 

değerlendirilmiştir.

4) Mahpus Çocuklara İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler

BM Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin Yönlendirici İlkeleri (Riyad İlkeleri):

Yasalarla herhangi bir sorun yaşasınlar ya da yaşamasınlar, kendi başına bırakılan, ihmale uğrayan, 

istismar edilen, uyuşturucu kullanımına sürüklenen, marjinal koşullarda yaşayan ve genel olarak 

sosyal risklerle karşılaşan çok sayıda çocuk olduğu bilinerek hazırlanmıştır. Üye Devletlere, kapsamlı 

suç önleme planlarında, bu İlkeleri ulusal yasalarına, politikalarına ve uygulamalarına yansıtmaları; 

bu İlkeleri, politikaları belirleyenler, çocuk ceza adaleti sisteminde çalışanlar, eğitimciler, kitle iletişim 

araçları, uygulayıcılar ve akademisyenler dâhil olmak üzere en geniş kesime tanıtmaları çağrısında 

bulunur; İlkeler, çocuk suçluluğunun önlenmesi için taraf devletlerin gerekli mekanizmaları kurmalarını 

ve ulusal adalet sistemlerinin küçük çocukların ve gençlerin esenliğine yönelik olmasını tavsiye 

etmektedir. Devletler, suç işlenmesi olasılıklarını etkin bir biçimde azaltacak yöntemler geliştirmelidir. 

Çocukları, “yoldan çıkmış”, “topluma zararlı” veya “topluma zarar vermeye eğilimli” olarak 

nitelemek, çocuklar arasında benzer davranış modellerinin gelişmesine katkıda bulunacağı bilincinde 

olunmalıdır. Bu kapsamda, ceza infaz kurumunda tutulan çocuklara karşı daha titiz davranılmalı ve 

suça sürüklenmelerini engelleyecek, infaz kurumunda kötü modeller edinmelerinin önüne geçecek 

çalışmalar yürütülmelidir. İnfaz kurumu personelinin, çocuğun, kendi kurumlarına geldiği aşamaya 

kadar birçok kez ihmal edildiği yönündeki anlayış profesyonellikten, uzmanlıktan yoksun olduğu gibi 

çocukların yeniden suça sürüklenmesini önleyecek nitelikte değildir. 

Bu nedenle çocukların, tutuklanmasından mümkün oldukça kaçınılmalı ve alternatif tedbirlerin 

uygulanması düşünülmelidir. Sosyal hizmet kurumları tahliye sonrasında çocukların yeniden suça 

sürüklenmesini engellemek için gerekli tedbirleri almalı, ceza infaz kurumları ise infaz kurumunda 

bulunduğu süre zarfında çocuğun kişiliğini geliştirmesine, tekrar suça karışmasına engel olacak 

uygulamalar gerçekleştirmelidir.

Ayrıca, Riyad İlkeleri’nin 60. Maddesinde de belirtildiği üzere, kamu kurumları; “ Özellikle uygun 

düzenlemelerle oluşturulmuş mekanizmalar yoluyla, ekonomi, toplum, eğitim ve sağlık kuruluşları 

ve servisleri, yargı sistemi, gençlik için kuruluşlar, yerel toplumsal kuruluşlar ve kalkınma kuruluşları 

ve diğer kurumlar arasında gerekli ilişki ve sektörler arası ve çok yanlı disipline dayanan işbirliğinin 

geliştirilmesine odaklanmak gerekir”.
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Ziyaret tarihinde Ceza infaz kurumunda yedi çocuk bulunmaktadır. Çocuklardan dördü bir odada, geri 

kalan üçü ise diğer odada tutulmaktadır. Üç kişilik odada kalan çocuklardan biri duruşmaya katılmak 

üzere adliyeye gittiğinden görüşme gerçekleştirilememiştir. Üç kişilik odada kalan çocuklardan diğeri 

ise ziyaret günü akşamı akşam saatlerinde tahliye olmuştur. İnfaz kurumunda bulunan çocukların bir 

bölümü, daha önce birden çok kez tutuklanmış çocuklardır. Çocukların, dışarıda kısa bir süre kaldıktan 

sonra çoğunlukla basit hırsızlık suçlarından tekrar tutuklandıkları öğrenilmiştir. Çocukların, bazı hırsızlık 

olaylarına ilişkin anlatımlarından eylemlerinin ahlaki redaetini (kötülüğünü) kavrama ve doğruyu yan-

lıştan ayırma noktasında gerekli desteği almadıkları anlaşılmış ve hatta faili oldukları iddia edilen suçlar 

bakımından farik ve mümeyyiz olup olmadıkları konusunda kuşkular hâsıl olmuştur.

Görüşme yapılan çocuklardan ve kurum yetkililerinden edinilen bilgilere göre, ceza infaz kurumunda 

bulunan çocukların önemli bir kısmı madde bağımlısı ve ailevi sorunları olan çocuklardır. Ceza infaz 

kurumundan tahliye olduktan sonra ailenin ve sosyal hizmet kurumlarının gereken desteği sağlayama-

ması nedeniyle çocuklar bir süre sonra tekrar suça sürüklenmekte ve sonrasında yeniden tutuklanmak-

tadırlar. Çocukların bir kısmının bu döngü içerisinde sürekli olarak suça sürüklendikleri gözlenmiştir.

Çocukların tutuklanmasının en son çare olarak düşünülmesi, mümkün oldukça tutuklamadan kaçı-

nılması konusundaki ulusal ve uluslararası mevzuat hükümlerinin yeterince önemsenmediği; yargı 

makamlarının, çoğunlukla suç işlenmesini engellemek üzere, aynı çevrede yaşamaya devam et-

tiği için kaçma şüphesi bulunmayan, delilleri karartmaya muktedir olmayan çocuklar hakkında da 

tutuklama kararı verdiği yönünde gözlemler bulunmaktadır. 

Nitekim BM Çocuk Hakları Komitesi’nin Türkiye hakkında BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin uy-

gulanmasına yönelik olarak 2012 yılında yayımladığı Sonuç Gözlemlerinde;

-  Çocukların tutuklanmasının en son çare olduğundan ve çocuklara karşı alternatif tedbirlerin 

uygulandığından emin olmak için acil tedbirler alınması, 

-  Çocukları ilgilendiren soruşturma ve duruşmaların hızlandırılması suretiyle tutuklu çocuk sayı-

sının azaltılması,

Gerekliliğine dikkat çekilmiştir.

Çocukların Cinsel Suiistimale ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin 

31. maddesi: soruşturma ve ceza kovuşturmalarının bütün safhalarında mağdurların hak ve menfaatlerini 

korumaya yönelik gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etmektedir. Cinsel saldırı iddialarının vuku 

bulması durumunda kamu makamlarının bu çerçevede harekete geçmesi gerekmektedir.

Özgürlüğünden yoksun bırakılan çocukların alıkonulma süreçlerinde yaşanabilecek hak ihlallerinin önlenmesi 

için kamu makamları gerekli tedbirleri almalıdır. Ancak bu tedbirlerin alıkonulma süreçleriyle sınırlı olmaması 

çocukların ceza adalet sistemine dâhil oldukları ilk andan itibaren uygulanır kılınması gerekmektedir. Bunun 

yanı sıra suç öncesi, özellikle risk taşıyan madde bağımlısı çocuklar, parçalanmış ailelerin çocukları veya 

göçmen durumundaki çocuklar için icap eden çalışmalar yürütülmelidir. Son olarak alıkonuldukları veya 

yerleştirildikleri kurumlardan ayrılan çocuklar için rehabilitasyon programları kurum dışında da sürdürülmelidir.
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Çocukların tutuklanmalarının istisnai ve son çare 

olmasına ilişkin kuralın yanı sıra çocukların ceza 

infaz kurumlarına yerleştirilmeleri sırasında da yu-

karıda zikredilen uluslararası standartlara uyulması 

gerekmektedir. Ziyaret edilen Muğla E Tipi Kapalı 

Ceza İnfaz Kurumunda, suç türü, bedensel gelişim, 

husumet gibi nedenlerle çocukların ayrıştırılması 

gerektiğinde yerleştirilebilecekleri yeterli birim bu-

lunmamaktadır. 12-18 yaş aralığındaki tüm çocuklar 

için iki koğuşun bulunması nedeniyle çocukların yaş-

larına ve fiziksel gelişimlerine göre ayrı koğuşlara 

yerleştirilmesi her zaman mümkün olmamaktadır. 

Örneğin ziyaret sırasında, hırsızlık suçundan tutuklu 

bulunan bir çocuğun, nitelikli adam öldürme suçun-

dan tutuklu olan bir çocukla aynı koğuşta tutulduğu 

gözlenmiştir. Ceza infaz kurumlarında, kişinin yargı-

landığı suçun ve alınan cezanın mahpuslar arasında 

yarattığı hiyerarşi/iktidar ilişkisi gözetildiğinde ço-

cukların koğuşlara yerleştirilmesinde suç türlerinin 

de gözetilmesi gereği ortaya çıkmaktadır.

Çocukların kavga etmeleri halinde diğer çocuk odasına alındığı bilinmektedir. Ancak, daha önce 

diğer odada bulunan çocuklarla da kavga edilmiş olması veya diğer odadaki çocuklarla da hasım 

olması durumunda çocukların geçici olarak müşahede odasına alındığı ifade edilmiştir.

Çocuklar hakkında müşahedeye alma, tecrit etme gibi cezaların kesin olarak yasaklanması ge-

rekirken ceza olarak kullanılan bir uygulamanın şiddet olaylarını önlemek amacıyla tedbir olarak 

tatbik edilmesi çocuklar hakkındaki uluslararası ilke ve standartlarla tam bir çelişki içerisindedir. 

Çocukların, yetişkinlerden ayrı tutulmasına ilişkin hükümlere rağmen, inceleme kapsamında, bazı ço-

cukların, kurum iç hizmetlerinde çalışan yetişkin mahpusların kaldığı odada (işçi koğuşunda) tutulduk-

ları öğrenilmiştir ki bu durum, çok kısa bir süre devam etmiş olsa dahi kabul edilemez niteliktedir. 

Çocukların, 12-18 yaş aralığında olduğu ve bu aralığın fiziksel, zihinsel gelişim farklılığı açısından 

çok geniş bir aralık olduğu dikkate alındığında çocukların farklı koğuşlara yerleştirilmeleri büyük 

önem arz etmektedir. Basın-yayın organlarına yansıyan olaylar kapsamında, mağdur konumunda 

bulunan çocukların çoğunlukla 12-15 yaş aralığında olduğu, buna karşın kötü muamelede bulun-

duğu iddia edilen çocukların ise 17 yaşından büyük olduğu tespit edilmiştir. 

Odalarda üç katlı ranzalar bulunduğu, çocukların her birinin kendisine ait dolabının olduğu, mutfak 

ve banyonun da oda içerisinde bulunduğu, odaların tek katlı olduğu ve doğrudan havalandırmaya 

açıldığı görülmüştür. Çocuk odaları, diğer mahpus odalarıyla ortak fiziksel özelliklere sahiptir ve 

çocuk odası olarak inşa edilmemiştir. Çocuk odalarının mazgallarının açık tutulduğu ve ışıklarının 
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Havana Kuralları madde 28: Çocuk-

lar ancak, kendilerinin özel ihtiyaçları ve 

statüleri ile yaşlarının, kişiliklerinin, cin-

siyetlerinin ve işledikleri cezai fiil tipinin 

özel gerekleri ve ayrıca ruhsal ve fiziksel 

sağlık durumları ile kendilerini zararlı et-

kilenmelere ve tehlikeli durumlara karşı 

koruyacak şartlar tam olarak dikkate 

alındıktan sonra tutulabilirler. Özgür-

lüklerinden yoksun bırakılan çocukların 

farklı kategorilere ayrılmaları konusunda 

uygulanacak başlıca kriter, bu çocukların 

özel ihtiyaçlarına en iyi şekilde uyacak 

bakım türünün sağlanması ve onların 

fiziksel, ruhsal ve ahlaki bütünlükleri ve 

sağlıklarının korunmasıdır.
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kapatılmadığı bilgisi alınmıştır. Ranzaların üç katlı olmasının kapasite sorunundan kaynaklandığı 

belirtilmiştir. En üstteki ranzaların yerden oldukça yüksek olması, zeminin beton olmasıyla birlikte 

ele alındığında ciddi yaralanma riskini doğurabilecek niteliktedir. Çocukların, ranzadan ranzaya 

atladıkları ve bu sırada yaralanmaların oluştuğu ziyaret sırasında dile getirilmiştir. Bu nedenle 

koğuşların fiziksel koşulları çocuklara göre ayarlanmalıdır. Çocuk koğuşlarını diğer koğuşlardan 

farklı kılan tek husus buralarda çocukların bulunuyor olmasıdır; bunun haricinde bu koğuşlar ço-

cukların ihtiyaçları gözetilerek dizayn edilmemiştir.

5) Kurumlar Arasında İşbirliğine İlişkin Tespit ve Değerlendirmeler

Ceza infaz kurumu görevlileri, mahpus çocukların aileleri tarafından ziyaret edilmediği, yakınları-

nın çocuklara ilgi göstermediği bilgisini vermişlerdir. İnceleme heyetinin ziyaret gerçekleştirdiği 

gün tahliye edilen bir çocuğun ailesi tarafından teslim alınmadığı belirlenmiştir. 

Ziyaret günü, tahliye edilen bir çocuğun, ailesi tarafından teslim alınmaması sonrasında, çocuğun 

ilgili kurumlara teslim edilmesi konusunda sorunlar yaşanmış, emniyet görevlileri, Aile ve Sosyal 

Politikalar Bakanlığı taşra birimleriyle görüşmeler gerçekleştiren ceza infaz kurumu yetkilileri me-

sai bitimine doğru sorunu güçlükle çözebildiklerini belirtmiş ve daha önce de bu konuda sorunlar 

yaşadıklarını dile getirmişlerdir.

Kurum yetkilileri, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, diğer kurum ve kuruluşların çocuklarla il-

gili gerekli tedbirleri alması, mevzuat hükümlerine riayet etmesi gerektiğini önemle vurgulamıştır. 

İnfaz kurumu çalışanlarının bu değerlendirmeleri tamamen yerinde olmakla birlikte uygulamada, 

çoğu kez kurumların birbirlerinin sorumluluklarına işaret ederek ve bir diğerini suçlayarak kendi 

sorumluluklarını ihmal ettikleri görülmektedir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 28.02.2014 tarihli ve “Salıverilen Çocuk Tutuklu ve Hü-

kümlüler” başlıklı yazısında belirtildiği üzere; ceza infaz kurumlarında bulunan çocuklara yönelik 

yürütülen eğitim ve iyileştirme çabalarının sürdürülebilirliği, kendilerine kazandırılan değerlerin 

ve yaşam becerilerinin hayata geçirilebilmesinde ve yeniden suça sürüklenmelerinin önlenmesin-

de çocukların serbest bırakılmalarının ardından toplumla ilk temasları büyük önem arz etmektedir. 

Söz konusu yazıda, çocukların ailelerinin olmaması veya ulaşılamaması, aileleri tarafından kabul 

edilmemeleri, ekonomik durumları nedeniyle ailelerine ve yakınlarına ulaştırılmalarına imkân ol-

maması veya ailelerinin yanına dönmelerinin sakıncalı olması hallerinde, bu çocukların Çocuk 

Koruma Kanunu’nun üçüncü maddesinde yer alan “Korunmaya İhtiyacı Olan Çocuk” statüsünde 

Havana Kuralları Madde 32: Çocukların tutuldukları kurumların planı ve fiziksel çevresi, yatılı ıslahın 

rehabilite amacına uygun olarak, çocukların mahremiyetini, duygusal uyarımlarını, akranlarıyla ilişki 

kurmalarını ve sporla, beden eğitimiyle ve boş zamanlarla ilgili faaliyetlere katılmaya olan ihtiyaçlarını 

dikkate alır. (…)
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ve beşinci maddede yer alan “Bakım Tedbirine İhtiyacı Olan Çocuk” olarak değerlendirilerek aynı 

kanunun altıncı maddesinde yer alan “adli ve idari merciler, kolluk görevlileri, sağlık ve eğitim 

kuruluşları, sivil toplum kuruluşları korunma ihtiyacı olan çocuğu Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esir-

geme Kurumuna bildirmekle yükümlüdür” hükmü uyarınca kamu idarelerinin gerekçelerini ortaya 

koyarak Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla çocukların Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlükle-

rine teslim edilmesinin sağlanması buyurulmaktadır. 

Heyetin ziyareti sırasında tahliye edilen bir çocuğun ailesi tarafından teslim alınmaması üzerine 

bu konuda cezaevi idaresi tarafından yoğun uğraş verildiği hususu yukarıda da ifade edilmişti. 

Oysaki ceza infaz kurumuna girdiği andan itibaren çocuğun ailesiyle ilgili bilgilerin alınması ve 

tahliye halinde çocuğun teslimine ilişkin gerekli hazırlıklara başlanması gerekmektedir. Kurumlar 

arasındaki koordinasyon eksikliğinin çocukları ortada bırakarak yeniden suça sürüklenme olasılık-

larını arttıracağı gözetilmelidir.
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IV. ÖNERİLER

1) Ceza İnfaz Kurumlarına İlişkin Öneriler

a) Özgürlüğünden yoksun bırakılmış çocuklar için, özel, çocuk-odaklı personel, politika ve uy-

gulamaları içeren ayrı tesisler kurulmalıdır. Çocukların alıkonuldukları mekânlar, çocukların 

fiziksel ve zihinsel gelişimleri ile uyumlu, gelişimlerini destekleyecek yapıya sahip olmalıdır. 

Ceza infaz kurumlarının fiziksel yapısı ve uygulanan rejim, kapatılmanın olumsuz etkilerini en 

alt düzeye indirecek nitelikte olmalıdır.

b) Çocukların, şiddet ve kötü muamele karşısındaki kırılganlıkları gözetilerek, bu eylemlerin mağ-

duru olmalarını engelleyecek tedbirler alınmalıdır. Fiziksel denetim ve izlemeden ziyade, ço-

cuklarla bir araya gelme, mülakatlar gerçekleştirme, ortak etkinlik yürütme şeklinde faaliyet-

ler yoluyla bu tür eylemlerin engellenmesinin, meydana geldiğinde ise erken tespitinin yolları 

aranmalıdır.

c) Çocukların, kimi zaman, başlarına gelen olayın kötülüğünü anlamadıkları, bazen de ifade et-

mekte güçlük çektikleri dikkate alınarak talepleri olmaksızın psikolojik ve hukuksal yardım al-

maları sağlanmalıdır. Çocukların cezaevinde görevli bulunan psikoloğun varlığından haberdar 

oldukları ancak bir ilişki geliştiremedikleri gözlenmiştir. Ayrıca, çocuklara yönelik hukuksal 

yardımın sınırları genişletilmeli, şikâyet yollarını etkin kullanabilmeleri için sadece duruşmada 

hazır bulunan bir müdafi yerine kapatıldığı ilk andan itibaren çocuğu takip edecek ve hukuksal 

yardım sunacak bir sistem geliştirilmeli, ceza infaz kurumlarında kalan çocuklara yönelik adli 

yardım ve hukuki danışmanlık hizmetleri arttırılmalıdır. Çocukların kurumun idaresine katılımı 

sağlanmalı, çocuklara özgü şikâyet yolları geliştirilmelidir.

d) Kapatılmanın çocuklar üzerindeki olumsuz etkileri düşünülerek mümkün olduğu ölçüde alter-

natif tedbirler tercih edilmeli, çocuklar açısından kapatılmanın sonlandırılması için çözüm öne-

rileri üzerinde tartışılmalıdır. Kapatılmanın yol açtığı olumsuz etkilerin giderilmesi için ceza 

infaz kurumunda gerekli psikolojik destek behemehâl sağlanmalıdır.

e) Çocuklardan birinin ayağının toprağa basmasını ve dışarıyı gören bir pencerenin önünden geç-

meyi istemesi, çocukların maruz bırakıldıkları kapatılmanın yarattığı yoksunluk düzeyini açıkça 

ortaya koymaktadır. Çocukların, bazı infaz kurumlarında yetişkinlerin sahip olduğu imkânlar-

dan dahi mahrum bırakılmış olmaları, alıkonulma rejiminin yeniden ele alınması gerektiğini 

göz önüne sermektedir. Bu doğrultuda, alıkoyma rejimi gözden geçirilmelidir.
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f) Çocukların, cinsiyet, yaş, bedensel ve ruhsal gelişim, suç türü, husumet vb. faktörler gözetile-

rek farklı odalarda barındırılmaları için gerekli tedbirler alınmalı, bu nedenle öncelikle çocuk-

lara tahsis edilen birim sayısı arttırılmalıdır.

g) Ceza infaz kurumunun personel ihtiyacı karşılanmalı, atanan/tayin edilen personel nedeniyle 

hizmetin sürekliliğinin aksamaması için gerekli önlemler alınmalıdır. Çocuklarla temas halinde 

çalışan bireylerin işe alınması, eğitilmesi, farkındalıklarının ve kapasitelerinin arttırılması kap-

samında, ceza infaz kurumunda çocukların bulunduğu bölümde çalışacak personelin, çocukla-

rın korunmasına ve haklarına ilişkin farkındalığa sahip olması, çocukların cinsel suiistimali ve 

cinsel istismarı, bu tür davranışları teşhis etme vasıtaları hakkında bilgilendirilmeleri yeterli 

meslek içi eğitime tabi tutulmaları gerekmektedir. Psiko-sosyal servis, personel sayısı ve nite-

liği bakımından güçlendirilmelidir.

h) Çocukların her ne suretle olursa olsun yetişkin hükümlü ve tutuklularla iletişimi engellenmeli-

dir. Yetişkinler ile aynı ceza infaz kurumunda tutulan çocuklar için ayrı bir cezaevi rejimi uygu-

lanmalı, bunun için en azından çocukların tutulduğu bölüm, ceza infaz kurumunda yetişkinlerin 

tutulduğu bölümden idari ve fiziki olarak ayrılmalıdır.

ı) Çocukların aileleriyle iletişimi önündeki tüm engellerin kaldırılması yönünde adımlar atılmalı-

dır. Maddi destek sunmanın yanı sıra çocukların aileleriyle olan iletişimlerinin güçlendirilmesi 

için çalışmalar yürütülmelidir.

i) Çocuğa özgü infaz konusunda bütüncül bir mevzuat reformu için çalışmalara acilen başlanma-

lıdır. Özellikle, masumiyet karinesine rağmen tutuklu çocukların, hükümlü çocukların sahip ol-

duğu olanaklara dahi erişememelerini telafi edecek yasal değişiklikler ve fiziksel düzenlemeler 

yapılmalıdır.

j) Çocukların alıkonuldukları mekânlarda işkence ve kötü muameleyi engelleme amacıyla ceza 

infaz kurumlarından sorumlu makamlarca düzenli aralıklarla denetim gerçekleştirilmelidir.

2) Yargı Sistemine ve Diğer Kurumlara İlişkin Öneriler

a) Ulusal ve uluslararası mevzuat hükümleri uyarınca çocukların tutuklanmasından mümkün ol-

duğunca kaçınılmalı, alternatif tedbirler gözetilmeli, tutuklu çocukların yargılamalarına önce-

lik tanınmalı, ayrıca tahliye sonrasında çocukların tekrar suça sürüklenmelerini engelleyecek 

önlemler alınmalıdır. Buna dair ihtiyaç duyulan mevzuat değişiklikleri en kısa sürede hayata 

geçirilmelidir. Çocuk ceza adalet sisteminde görev yapan yargı mensuplarına ulusal ve ulus-

lararası mevzuatın önemi hakkında, tutuklamanın yol açtığı hasarları da gösteren eğitimler 

verilmelidir.

b) Yargısal süreçler düzenlenirken ve yargı kararları oluşturulurken çocuğun yüksek yararı temel 

alınmalı, çocukların özgürlüklerinden yoksun kılınması, haklarında adli idari tedbir kararların 

alınması aşamalarında bu ilke mutlak şekilde gözetilmelidir. 
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c) Çocuğun üstün yararı ilkesinin yasama, yürütme ve yargı organlarının tamamı tarafından 

gözetilmesi gerektiğini buyuran ulusal ve uluslararası hükümler mucibince çocuk suça sü-

rüklenmeden önce, suça sürüklendikten sonra dahil olduğu ceza adalet sistemi süreçlerinde 

ve sonrasında çocuğun yükse yararı gözetilerek gerekli tedbirler alınmalıdır. Bu kapsamda; 

öncelikle, çocuk suçluluğunun önlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır. Tüm çabalara rağmen 

çocuğun suça sürüklenmesi halinde adli süreçlere mümkün mertebe dâhil edilmemesi, dâhil 

edildiğinde ise adli süreçleri en az hasarla atlatabilmesinin yöntemleri üzerinde durulmalıdır. 

Suça sürüklenen çocukların özgürlüğünden yoksun kılınması son çare olarak ve en az süreyle 

sınırlı tutulmalıdır. Ceza infaz kurumu haricinde alternatif tedbirler aranmalı, tüm yolların tüke-

tilmesinden sonra ceza infaz kurumuna yerleştirmenin söz konusu olması halinde çocukların, 

kendilerine özgü bir kurumda tutulmaları, yetişkinlerin alıkonduğu kurumlara kesinlikle yerleş-

tirilmemeleri gerekir. Çocukların yerleştirildikleri kurumlarda, fiziksel, zihinsel, eğitsel, sosyal, 

kültürel vb. gelişimlerine uygun faaliyetler yürütülmeli, dış ortamla ilişkilerinin sürdürülmesi 

için çaba harcanmalıdır. Ceza infaz kurumunda meydana gelebilecek her türlü kötü muamele-

nin önüne geçebilmek için gerekli tedbirler alınmalı, bu tür olayların meydana gelmesi halinde 

ortaya çıkarılmasını sağlayacak mekanizmalar geliştirilmeli ayrıca etkin bir şekilde soruştu-

rulmalıdır. Çocukların alıkonulduğu mekânlarda çalışan personelin gerekli ve yeterli hizmet 

bilgisine ve tecrübesine sahip olması sağlanmalıdır.

d) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından, suça sürüklenen çocukların, yeniden suç iş-

lemelerinin önüne geçilebilmesi için sürekli olarak takiplerinin sağlanması, aileleriyle görüş-

meler gerçekleştirilmesi, bu konuda mahkemeler ve ceza infaz kurumu yönetimleriyle yakın 

ilişki kurulması, var olan ilişkilerin güçlendirilmesi önerilmektedir. Suça sürüklenme potansiye-

li olan çocuklar tespit edilmeli, aileleriyle ve çevreleriyle ilişki kurularak gerekli tedbirler alın-

malıdır. Bu tedbirler sadece belli usullerin tamamlanması ve formların doldurulması şeklinde 

değil etkin ve sonuç odaklı olmalıdır.

e) Kapatılmanın çocuklar üzerinde yaratacağı olumsuz etkilerin azaltılabilmesi için özgürlüğün-

den yoksun bırakılan her çocuğun yazışmalar ve ziyaretler yoluyla ailesi ile irtibatı sağlanma-

lı, bunun mümkün olmaması halinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, çocukların ziyaret 

edilmeleri için gerekli tedbirleri almalıdır. Suça sürüklenen çocukların ceza infaz kurumunda 

bulundukları sırada dış ortamla ilişkilerini devam ettirebilmeleri, toplumdan tamamen izole 

olmamaları için kurum tarafından desteklenmeleri, bu kapsamda ziyaret edilmeleri, tahliye 

sonrasında da kendileriyle gerekli irtibatın kurulması, gerekli olması halinde tahliye anında 

çocuğun ilgili birimler tarafından cezaevi çıkışında karşılanması sağlanmalıdır.

f) Kurumlar arasında, uygulamada mevcut koordinasyon sorunlarının çözümü sağlanmalıdır.
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V. SONUÇ

Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, yaşları 12 ila 15 arasında değişen dört çocuğa işkence 

ve kötü muamele yapıldığına ve cinsel saldırıda bulunulduğuna dair iddiaların incelenmesine dair 

işbu raporda ortaya konulan tespitler doğrultusunda geliştirilen önerilerin, ilgili Bakanlık ve kamu 

kurumlarına tavsiye edilmesine, İnsan Hakları Kurulunun 26 Kasım 2015 tarihli ve 2015/31 sayılı 

toplantısında oybirliğiyle karar verilmiştir. 

Başkan İkinci Başkan Üye

Hikmet TÜLEN Aydın BİNGÖL Abdurrahman EREN

Üye Üye Üye

Levent KORKUT Nihat BULUT Salih MELEK

Üye Üye

Selamet İLDAY Yusuf Şevki HAKYEMEZ


