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Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde yaşanan Covid-19 vakalarına dair basına yansıyan haberler, 

tarafımıza ulaşan tutuklu/hükümlü ailelerden ve tutuklu/hükümlü müdafileri tarafından aktarılan 
bilgiler sonrasında Mardin Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak cezaevinde bulunan bazı tutuklu 
ve hükümlüler ile görüşme kararı alınmıştır. 

İnsan Hakları Komisyonu adına görüşmeler 22.05.2021 ve 23.05.2021 tarihlerinde Av. Veysel 
VESEK, Av. Fidan ERBEY, Av. Halime TUNÇ, Av. Emrullah BİLİK, Av. Zeynep IRMAK ve Av. Kenan 
ANĞAY tarafından gerçekleştirilmiştir. 

 
GÖRÜŞMELER SIRASINDA ALINAN BİLGİLER: 
1- D-15 Koğuşunda Kalan Tutuklunun Aktarımları: “Cezaevinde yaklaşık bir ay önce 

yemek/mutfak işleriyle ilgilenen kişilerin covid-19 virüsüne yakalanmış olduğunu öğrendik. 

Öncesinde de gardiyanlardan bazılarının virüse yakalanmış olduğunu duymuştuk.  

Yemek/mutfak işleriyle ilgilenenlerin virüs kapmalarına gardiyanların sebep olduğunu 

düşünüyoruz.  Çünkü gardiyanlar temaslıydı ve kalabalık bir şekilde hem koğuşlarımızda 

hem de cezaevinin tamamında tedbirsiz bir şekilde dolaşıyorlardı. Yemek/mutfak işleriyle 

uğraşan kişilerin virüs kapmalarından sonra hemen hemen tüm koğuşlarda vakalar 

görülmeye başlandı.  D-15 koğuşunda kalmaktayım. 13 kişilik koğuşumuzda 2 kişinin testi 

pozitif çıktı. Onları karantina odasına aldılar. Testi negatif çıkıp, belirti gösteren 

arkadaşlarımız var. Ve bizler bir arada kalmaktayız. Bu durumda bile gardiyanlar sabah 

akşam sayım yapmakta ve havalandırma kapısını kapatmaktadırlar. Diğer koğuşlarda da 

pozitif vaka olduğunu biliyorum ama sayısını tam bilmiyorum. En son 20 kişinin testinin 

pozitif olduğunu öğrenmiştim. Ayrıca vaka sayılarının adli mahpuslarda çok fazla olduğunu 

duyduk. Buna rağmen adli tutukluların telefon görüşmeleri bizim koridorda yapılmakta. 

Temizlik malzemeleri istememize rağmen bizlere verilmemektedir. Koğuşlarda dezenfektan 

yok ancak günde iki kez koğuşa dezenfektan sıkılmaktadır. Ayrıca ben KOAH hastasıyım ve 

bu virüs durumu benim için oldukça riskli. Hastaneye sevkim olmasına rağmen beni 

götürmüyorlar. Ayrıca sara hastalığım bulunmaktadır. 29 Nisanda hastaneye kontrole 

götürülmem gerekiyordu ancak ne götürüyorlar ne de ilaç alabiliyorum. Ayrıca MEDİN 

DURMAZ arkadaşımızın belinde fıtık var hareket etmekte zorlanıyor. Hastaneye götürülmesi 

gerekli ancak virüs ve pandemi gerekçeleriyle hastaneye götürülmüyoruz.” şeklinde 

beyanlarda bulunmuştur. 

2- D-16 Koğuşunda Kalan Tutuklunun Aktarımları: “Ben D-16 koğuşunda kalmaktayım. 

Yaklaşık 1 ay önce adli tutuklularda covid-19 çıktığı söylentisi yayıldı. Sonrasında bizim üst 

katımızın karantina koğuşuna dönüştürüldüğünü öğrendik. Bir iki hafta sonrasında ise bizim 

koğuşta belirtiler baş gösterdi. Göz ağrısı, baş ağrısı, kusma, karın ağrısı gibi belirtiler 

devam edince testimiz yapıldı.  17 kişilik koğuşumuzda 5 kişinin test sonucu pozitif çıktı. 

Bunlardan biri de benim. Ardından testleri pozitif çıkanları koğuşlardan alarak atölye 

bölümüne getirdiler ve bizleri burada karantinaya aldılar. Ancak burası oldukça fazla kirli ve 

hijyenden uzaktı. Gardiyanlara buranın kirli olduğunu, sağlığımızı daha da tehlikeye 

sokacağını söyledik ancak bizleri hiç umursamadılar. Kendilerinden temizlik malzemelerini 

istedik. Kendi imkanlarımızla bizler temizleyecektik ancak temizlik malzemeleri yok deyip 
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geçiştirdiler. Kantinden kendi paramızla almak istedik kantinin kapalı olduğu söylendi. Her 

geçen gün aramıza yani karantina bölümüne yeni kişiler eklenmeye başlandı. burada hep 

bir arada kalıyoruz. Şu an burada 11 kişi kalmaktayız.  Bunlar testi pozitif çıkanlar. Ancak 

daha şiddetli belirtiler gösterip testleri negatif olanlar bulunmakta ve bunlar kendi 

koğuşlarında kalmaktadırlar.  Ne onlar için ne de bizler için tedbir alınmıyor. Sadece 

göstermelik olarak karantina koğuşu yapılmış durumdadır. Gardiyanlar sabah akşam 

koğuşlarımıza girip çıkıyorlardı. Adlilerde vaka tespit edildikten sonra bile 17 kişilik 

koğuşumuza 17 gardiyan beraber gelip sayım yapıyorlardı. Halen de sabah akşam 5-6 kişilik 

bir ekiple sayım yapıyorlar. Gardiyanlar her yere girip çıkıyor. Tüm koğuşları dolaşıyorlar ve 

haliyle onlar taşıyıcı durumdaydılar. Bizler onların tedbirsizliğinden dolayı virüs kaptığımızı 

düşünüyoruz. Onlardan başka hiç kimseyle bir arada bulunma durumumuz yoktu. Şu an 

karantina koğuşunda kalmaktayım. Burası oldukça hijyensiz bir ortam.  Çamaşır suyu, 

sabun, dezenfektan istememize rağmen bizlere verilmiyor.  Kendi paramızla almak istiyoruz 

buna rağmen hiçbir temizlik malzemesi tarafımıza verilmiyor. Bahçe kapısı açılmıyor, 

havalandırmayı kapatmışlar.  Ve ben hipertansiyon hastasıyım. Bu durumdan çok kötü 

etkilenmekteyim.  Ayrıca yaklaşık 16 gündür ailemle görüşemedim. Kapalı görüşlerimiz, 

telefon görüşmelerimiz askıya alınmış durumda. Karantina bahanesiyle tecrit 

uygulanmaktadır. Aileme karantina da olduğuma dair haber verilsin istiyorum”. Şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

3- D-14 Koğuşunda Kalan Tutuklunun Aktarımları:  Kendi koğuşlarında Covid-19 vakasının 

görülmediğini bildirmiştir. Aynı zamanda kendi koğuşlarında dezenfektan bulunmadığını, 

fakat günde iki kez koğuşlara dezenfektan sıkıldığını ifade etmiştir. Yine cezaevinde covid-

19 vakalarının tespit edilmesinden önce koğuşlara gelen infaz koruma memurlarının özel 

giysi dahi giymediğini fakat covid-19 vakalarının artış göstermesi ve Adalet Bakanlığına 

yaptıkları şikâyetten sonra infaz koruma memurlarının maske, kask ve özel giysi giydiklerini 

belirtmiştir. Hali hazırda cezaevinde pozitif covid-19 hastası olan şahısların telefon 

görüşüne dahi çıkarılmadığını, tam kapanma süresinden beri ise hiç kapalı aile görüşü 

yapamadıklarını ifade etmiştir. 

4- B-5 Koğuşunda Kalan Tutuklunun Aktarımları: Aynı koğuşta bulundukları 25-26 kişinin 

tümünde Covid-19 belirtileri görüldüğünü ve hastalığı hafif bir şekilde ayakta geçirdiklerini 

beyan etmiştir. 

5- D-13 Koğuşunda Kalan Tutuklunun Aktarımları: Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde İlk Covid-

19 vakasının yaklaşık bir ay önce kantin ve yemek işleriyle ilgilenen hükümlülerde 

görüldüğü aynı zamanda bazı infaz koruma memurlarının virüse yakalandıklarını ifade 

etmiştir.  Test sonucu pozitif olup hastalığa yakalanan mahpusların, D-16 koğuşunun üst 

katındaki koğuşta karantinaya alındıklarını belirtmiştir. Salgın süresince koğuşlarında yeterli 

sıcak su ihtiyacının karşılanmadığını, günde iki kez 45 dakikalık sürelerle (08:15-9:00 ve 

12:15-13:00) sıcak su verildiğini belirten tutuklu pandemi sürecinde yeterli hijyen 

koşullarının sağlanmadığını belirtmiştir. Aynı zamanda koğuşlarda dezenfektan 

bulundurulmadığı, infaz koruma memurlarının covid-19 vakalarının tespit edilmesinden 

önce herhangi bir koruyucu tedbir almadan günde iki kere koğuşlarında sayım yaptığını 
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ifade etmiştir. Ayrıca covid-19 hastalığının cezaevindeki artışının önüne geçilmesi adına 

infaz koruma memurlarının mahpuslarla daha az temasta bulunması gerektiğini ifade 

etmiştir.  

TARAFIMIZCA YAPILAN GÖZLEMLER : 
1. Covid-19 vakalarının tespit edilmesinden önce cezaevi personellerinin maske ve koruyucu 

elbise gibi tedbirlerin almadığı tespit edilmiştir.  

2. Cezaevine girişte; X-ray cihazının önünde bulunan cezaevi personelinin sadece maske 

taktığı görülmüştür. Bu personelin kask ve özel giysi giymediği tespit edilmiştir. Ayrıca X-ray 

cihazı önünde bulunan başka bir personelin maskesiz olduğu ve sigara içtiği tespit 

edilmiştir. 

3. Avukat görüşme odası ile başlayan Cezaevi iç tarafında bulunan personelin bazılarının 

maske, bazılarının maske ile özel elbise giydikleri, bone ve galoş kullandıkları 

gözlemlenmiştir. 

4. Avukat görüşme kabinine mahpusları getiren infaz koruma memurların maske, galoş ve özel 

elbise giydikleri, aynı şekilde görüşe getirilen mahpusların da bone ve özel elbise giydikleri 

gözlemlenmiştir. 

5. B-5 koğuşundan görüşe gelen mahpusun sadece maske ile görüşe geldiği tespit edilmiştir. 

6. Mahpuslarla kapalı görüş yapılan görüş kabininin görüşten sonra 5 dakika kapısının açık 

bırakıldığı ve dezenfektan püskürtüldüğü görülmüştür. 

7. Cezaevi girişinde bulunan nizamiyedeki personellerin maske, özel giysi gibi koruyucu 

tedbirleri almadığı gözlemlenmiştir. 

8. Kendisi ile görüştüğümüz testi pozitif çıkan hükümlü, beyaz tulum giydirilmiş, maskeli ve 

eldivenli şekilde görüşme odasına getirilmiştir. Ayrıca hükümlüyle yapılan görüşme sona 

erdiğinde görüşme odasının dezenfekte edildiği tarafımızca gözlemlenmiştir. 

 
HUKUKİ MEVZUAT : 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) madde 2: Yaşam Hakkı: Herkesin yaşam hakkı 
yasayla korunur. 

T.C. Anayasası Madde 17: Herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve 
geliştirme hakkına sahiptir. 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi madde 3: İşkence Yasağı: Hiç kimse işkenceye veya 
insanlık dışı ya da aşağılayıcı muameleye tabi tutulamaz. 

Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesi (MSHUS) madde 10: 
Özgürlüğünden yoksun bırakılan herkes, insani muamele ve insanın doğuştan sahip olduğu 
insanlık onuruna saygı görme hakkına sahiptir. 

Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme madde 12: (1) Bu 
sözleşmeye Taraf Devletler, herkesin, ulaşılabilecek en yüksek fiziksel ve zihinsel sağlık 
standardına sahip olma hakkını kabul ederler. 

Ekonomik, Sosyal Ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme madde 12: (2) Bu 
sözleşmeye Taraf Devletlerin, bu hakkın tam olarak kullanılmasını sağlamak için alacakları 
tedbirler şu amaçlara yönelik olacaktır: 

(c) Salgın, yöresel, mesleki ve diğer hastalıkların önlenmesi, tedavisi ve kontrolü; 
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(d) Hastalık durumunda herkese tıbbi hizmet ve tıbbi bakım sağlayacak koşulların 
yaratılması. 

Mahpusların Islahı İçin Asgari Standart Kurallar madde 37: Gerekli gözetim altında 
mahpusların düzenli aralıklarla aileleri ve yakın arkadaşları ile haberleşmelerine ve ziyaret 
edilmelerine imkan verilerek onlarla iletişim kurmalarına izin verilir. 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu madde 6/1-f: Ceza infaz 
kurumlarında hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh bütünlüklerini korumak üzere 
her türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur. 

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu madde 71: Hükümlü, beden ve 
ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı için muayene ve tedavi olanaklarından, tıbbi 
araçlardan yararlanma hakkına sahiptir. Bunun için hükümlü öncelikle kurum revirinde, 
mümkün olmaması halinde Devlet veya üniversite hastanelerinin mahkûm koğuşlarında 
tedavi ettirilir. 

 
TALEPLERİMİZ : 
Cezaevinde bulunan kişilerin yaşam hakkı devletin sorumluluğu altındadır. Yaşam hakkına 

yönelik tehditleri etkili bir şekilde ortadan kaldırmak devlete yükletilmiş bir ödevdir. Dolayısıyla 
yaşam hakkına yönelik tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı devlet tarafından 
denetlenmelidir. 

Yaşam hakkı, sağlık hakkı ve kişinin maddi ve manevi varlığını koruma hakkı birbirleriyle sıkı 
bağlantıları olan, devredilemez, vazgeçilemez temel haklardandır. Bu haklara karşı olan her türlü 
engelin ortadan kaldırılması da devletin sorumluluğu altındadır. 

Covid-19 salgını nedeniyle doğrudan kendilerini izole etme imkânına sahip olmayan, devlet 
eliyle özgürlüklerinden yoksun bırakılan ve devletin denetimi ve gözetimi altında bulunan kişilerin 
yaşam hakkı konusunda devlet, kişilerin yaşamının risk altına girmesini önlemek için kendisinden 
beklenebilecek her şeyi yapmalı, gerekli önlem ve tedbirleri almalı ve gerekli özeni göstermelidir. 
Yine cezaevinde bulunan kişilerin tutulma koşulları, kişinin maddi ve manevi bütünlüğüne zarar 
vermemelidir. Devlet, kişilerin maddi ve manevi bütünlüğünü korumakla yükümlüdür. Bu 
bağlamda sağlık hakkının iki bileşeni olan sağlıklı olma hakkı ve sağlık hizmetlerinden yararlanma 
hakkı devlet tarafından güvence altına alınmalıdır. 

Bu nedenler ile Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaşanan salgın artışı nedeniyle 
Adalet Bakanlığının ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının derhal gerekli denetimleri yapması ve 
hükümlü ve tutuklu kişilerin sağlık hakkının korunması için gerekli tedbirleri alması gerekmektedir.  
Yine bu konuda ihmali veya icrai kusuru bulunan personeller hakkında gerekli soruşturmaların 
başlatılması gerekmektedir. 

Bu hususta Adalet Bakanlığından ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığından aşağıdaki 
taleplerimizin ivedilikle yerine getirilmesini talep ederiz. 

Mardin Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak: 
1. Covid-19 salgını nedeniyle gerekli önlemleri almayan kişiler hakkında idari ve cezai 

soruşturma başlatılmasını, 

2. Testi pozitif çıkan kişilerin haberleşme ve telefon haklarının engellenmemesini, haberleşme 

haklarının kullanımı için yeterli imkanın sağlanması, gerekirse karantina koğuşlarına telefon 

verilmesi suretiyle gerçekleştirilmesini, 



 
MARDİN BAROSU İNSAN HAKLARI KOMİSYONU 

Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi Covid-19 Salgını Hakkında Gözlem Raporu 
 

5 
 

3. Hastane sevklerinin derhal yapılmasını, hasta hükümlülerin sağlık durumlarının acil takibi ve 

tedavilerinin geciktirilmeden yapılmasını, 

4. Hijyen ürünlerinin koğuşlara yeterli miktarda verilmesini, 

5. Pandemi sürecinde sıcak su ihtiyacının kesintisiz verilmesini, 

6. Karantina için ayrılan koğuşlara kişileri yerleştirmeden koğuşun temizlenmesini, 

7. Koğuş aramalarının maske, galoş, kıyafet vb pandemi tedbirleri alınarak ve daha az görevli 

memur ile yapılmasını, koğuş kapasitesinin üzerinde kişi sayısı ile yapılan sayımların 

durdurulması, 

8. Cezaevi personeli ve ayrımsız olarak tüm tutuklu ve hükümlülerin covid-19 aşısı olmalarının 

sağlanmasını, 

9. Pandemi boyunca kantinin hem gıda hem de temizlik ürünleri açısından ihtiyaçları 

karşılayabilecek hale getirilmesini, 

10. Pandemi sürecinde tamamen askıya alınan spor, hobi, doğal faaliyetlerin sağlanmasını 

 
Talep ederiz. 25.05.2021 

 
MARDİN BAROSU 

İNSAN HAKLARI KOMİSYONU 
 


