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Koronavirus Salgrnr (COVID-l9) cezaevlerinde yaqanan olumsuzluklan artrarak

devam ettirmektedir.

Salgrn nedeniyle .mahkirmlarrn cezaevlerinden hastanelere sevkleri gecikmekte,

hastaneye [idebilenler ise dontiqte ktigiik ve havasrz tecrit hticrelerinde 15 giin kalmakta, bazt

durumlarda karantina ko[uqunia hasianeden yeni gelenlerin katrlmasryla karantina stireleri

uzamaktadrr. Aynca hastirelere sevk edilen mahk0mlarffL zarflan zarflan karqrlaqtr[r kelepgeli

muayene uyguiu-us hem hekim-hasta iligkisine hem de insanhk onuruna aykrrrdrr. Bu

stireite afrr liastalarm ve rutin sa[hk kontroiiine ihtiyacr olan mahpuslarm pandemi nedeniyle

tedaviye 
-erigiminde 

aksakhklar, hastalarrn sa[hk durumunu kotiileqtirmektedir. Bununla

birlikte ciddi hastah[r olup erken teghis ve tedavi ihtiyacr olan mahkfimlann Adli Ttp Kurumu

raporlalyla sa[1k hlzmetine eriqiminin engellenmesi de dikkat gekti[imiz bir baqka konudur'

Cezaevlerinde bulunan tutuklulara uygulanan aynmctltk, havalandrrma ve su

krsrtlamasr, kamera ile mahremiyet ihlali, eqyalrta el koyma, srk srk kofuq defigtirme, tecrit

gibi ornekierini go[altabilece[imiz eylemlei, mahk0mlarrn hem fiziksel hem de psikolojik

safh[rnr bozmaktadrr.

Tiim bu koqullara karqr, bazr cezaevlerinde uygulamalart protesto etmek amactyla

stiresiz ve ddniigiimsti z agtiu' grevlerine baqlandr[r ci[renilmigtir. Aghk grevlerindeki

mahk1mlara yaklagrmla ilgili daha 6nce genel miidtirltigtinuze yayrnlarrmtzt ve gdrtiglerimizi

iletmiqtik. Clzaevierinaei uirtigimize gelen mektuplarda mahkfimlann ayrrca belirtti$

qikayetler aga[rda yer almaktadrr:

- Hastane ve mahkeme gidig geliqlerinde onur krnct ince ve viicut boqlu[u aramalanrun

mahk0m tarafindan kabul edilmemesi durumunda mahk0mlarrn sa[hk hizmetlerinin bilingli

bir gekilde aksattlmast,
- Mahkfimlann ince arama esnasmda tacize mafiJZ kalmalan, darp edilmeleri, itiraz

ettiklerinde disiplin cezas;I almalan ve infazlarlnln yanmasl,

- Sorunlanrun g6ztimii igin mahk0mlann infaz savcr ve hAkimlerine ulaqmalannrn

engellenmesi,
Agrk g<iriiglerin yetersiz olmast, mahk0mun yakrnlarryla gegirecefii zamanrn az olmast'

- Mahkfimlarm srl srk cezaevi de[igtirmesi neticesinde ya$anan ruhsal bunaltmlar, ve

ailelerine eriqimdeki zorluklar,
- Cezaevlerinde, daha dnce kullamlan metal yemek kaplarrnrn toplatrlmast bunlann

yerine plastik yemek kaplarrrun da[tttlmast,
- COVID-19 ile iigili olarak cezaevlerinde ahnan tedbirlerin yetersiz olmast, bunun

difier mahk0mlann saphklannr riske atmast,
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- Cezaevinde gerekli ilaglara eriqiminin ontindeki zorluklar,
- Cezaevlerinde ve hastanelerde uygulanan kelepgeli muayene veya muayene esnasmda

kolluk gi.iciintin hastanrn yanrnda bulunmasr nedeniyle mahk0mlarrn gerekli sa[hk hizmetini
alamamasr,
- SaEhk muayenesi esnastnda mahkfimlara kdtii davrantlmast,
- Mektuplaqmaj kitap okuma, kitap bulundurma haklanndan mahk0mlann gok krsrth bir
gekilde yararlanmast,.
- Mahkfimlann kendini geliqtirme kurslan, spor yapma haklarrnr hig kullanamamalart,

kantinlerde krsrth ve kalitesiz bayat yiyecek bulunmast'

Cezaevine girmig bir kiqi, ahkonulma nedeni ne olursa olsun haklarrndan mahrum

brrakrlmamafudrr. TTB olarak herkesin her kogulda baqta safihk hakkr olmak iizere insan

olmaktan kaynaklanan ttim haklarml sawnuyor, hak ihlalleri ve k6tti muameleye karqr

mticadelem i zi stirdi.irti y oruz.

Cezaevlerindeki mahpuslarrn yagadrfir zorluk ve engellerin toplum safih[r agtstndan

bir an rlnce giderilmesini bekler, bu konudaki gahgmalarrntzda baqarrlar dileriz.
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