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 İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi sorumlu yönetim kurulu üyemiz Av. Nuriye 

Kadan öncülüğünde üyelerimiz  Av.Derya Durmaz  ,Av.Birsen Şimşek  , Av.Nilgün Coşkuner  

, Av.Emel Yeşildağ’ dan oluşan heyet,Basında çıkan bir takım haberler  nedeniyle 25.02.2015 

tarihinde inceleme yapıp, tespitlerde bulunmak, yetkililerle görüşüp bilgi almak  amacıyla  

Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ziyaret gerçekleştirmiştir.  

 Gerçekleşen ziyarette Ceza ve Tevkif Evler Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, İzmir 

Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru , İzmir Ceza ve Tevkif Evlerinden sorumlu 

Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Fatih Öztürk  ve Şakran Cumhuriyet Savcısı Güneş  

Okur ile  görüşülmüştür. Bu görüşme sonrası cezaevinde incelemeler yapma ve kurumda 

kalan çocuklarla görüşme talebimiz olduğu belirtilmiştir.   

            Gerekli izinler alınarak İzmir Barosu Çocuk hakları merkezi üyelerimiz  Av.Derya 

Durmaz  ,   Av.Nilgün Coşkuner  , Av.Emel Yeşildağ  ve  Av. Ogün Kayacan dan  oluşan 

heyet 03.03.2015 tarihinde İzmir Ceza ve Tevkif Evlerinden sorumlu Cumhuriyet Başsavcı 

Vekili Mehmet Fatih Öztürk  ve Şakran Cumhuriyet Savcısı  Güneş  Okur eşliğinde Şakran 

Çocuk  ve Gençlik Kapalı Ceza Evinin işleyişi, idari yapısı  ve fiziki koşullarına ilişkin  

incelemelerde bulunmuşlardır. Bu ziyarette kurumda kalan çocuklarla görüşme 

sağlanamadığından , ısrarla çocuklarla görüşme isteği iletilerek yetkili makamlara gerekli 

izinlerin sağlanması talep edilmiştir. 

 Gerekli izinlerin sağlanması üzerine İzmir Barosu Çocuk hakları merkezi üyelerimiz  

Av.Melek Özöner, Av. Fatma Gül  Gülaydın, Av.Nilüfer Kurtoğlu  ,   Av.Nilgün Coşkuner  , 

Av.Emel Yeşildağ ,Av:Birsen Şimşek   Av. Ogün Kayacan ve Stj Av. Damla Küçük  den  

oluşan heyet 16.03.2015 tarihinde  Şakran Çocuk  ve Gençlik Kapalı Ceza Evini ziyaret 

ederek,  kurumda kalan bazı çocuklarla görüşme sağlamıştır. Bu rapor; izah edilen süreçte 

çalışmayı yapan heyetlerin inceleme, tespit ve gözlemlerinden oluşmaktadır.  
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İNCELEMELER  

1- 25.02.2015 tarihinde Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 

yapılan ziyarette Ceza ve Tevkif Evler Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, İzmir Cumhuriyet 

Başsavcısı Mustafa Doğru , İzmir Ceza ve Tevkif Evlerinden sorumlu Cumhuriyet Başsavcı 

Vekili Mehmet Fatih Öztürk  ve Şakran Cumhuriyet Savcısı Güneş  Okur ile Cezaevi 

nizamiye girişinden sonra yakın bir mesafede yer alan ve idari bina olarak nitelendirilen 

binada savcılık makamında toplantı şeklinde bir görüşme gerçekleşmiştir. Bu görüşmede ; 

Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ilişkin fiziki ve idari yapısı ile 

kurumda kalan çocukların kurumdaki yaşamlarına ilişkin genel bilgiler vermiş  ve basındaki 

iddiaların araştırılması için kurumda yetkililerin hazır bulunduğunu , bu iddialar ile ilgili 

görevlendirilen Bakanlık müfettişlerinin teftiş çalışmalarına başladığını, Aliağa Cumhuriyet 

Başsavcılığının Adli soruşturma , Cezaevi Cumhuriyet Başsavcılığının da idari soruşturma 

başlatıldığı, iddiaların araştırıp takip edileceği  bildirilmiştir.  

 Ayrıca ;  Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun örnek model 

teşkil edecek bir yapısının bulunduğu, sorunların tamamen çözülmese de minimuma 

indirildiği belirtilmiştir.Cezaevi müdürü ile görüşüldüğünü ve basında cezaevine ilişkin çıkan 

iddiaların  müdürün çalışanları uyaran bir görev emir metninden alındığını , bahse konu 

olayların bu cezaevinde gerçekleşmediğini, gerçekleşebileceğinden bahisle örnekleme 

amacıyla kaleme alındığı belirtilmiştir. Ancak görüşme günü itibariyle iddiaların görev 

yazısından alıntı olduğu belirtilen   cezaevi müdürü toplantıda bulunmadığından kendisi  ile 

görüşme sağlanamamıştır.    

              Aynı gün itibariyle basın mensuplarına ve bazı parti milletvekillerine de  benzer 

nitelikte açıklamalar yapıldığı basından takip edilmiştir.  

   Bu görüşmede cezaevinde gerekli inceleme yapılamamış, kurumda bulunan 

çocuklarla da görüşme sağlanamamıştır. Bu yönde gerekli izinlerin çıkarılması talepleri 

iletilerek görüşme sonlanmıştır.  
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2-03.03.2015 tarihinde İzmir Ceza ve Tevkif Evlerinden sorumlu Cumhuriyet 

Başsavcı Vekili Mehmet Fatih Öztürk  , Şakran Cumhuriyet Savcısı  Güneş  Okur , Cezaevi 

Müdürü  ve  bir ekip infaz koruma memuru eşliğinde Şakran Çocuk  ve Gençlik Kapalı Ceza 

Evinin işleyişi, idari yapısı  ve fiziki koşullarına ilişkin  incelemelerde bulunulmuştur. 

 Yetkililerce verilen bilgilere göre ;  Aliağa Ceza İnfaz kurumları Kampüsü  yerleşkesinde 

İzmir Açık ,İzmir Çocuk ve Gençlik Kapalı,İzmir Kadın Kapalı,İzmir 1 Nolu T Tipi 

Kapalı,İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı , İzmir 3 Nolu T Tipi Kapalı ve İzmir 4 Nolu T Tipi Kapalı 

Ceza İnfaz Kurumları olmak üzere toplam 7 adet Ceza İnfaz Kurumunun bulunduğu, 

          Kampüs içerisinde bir  sağlık ocağı binası,duruşma salonu olarak da kullanılabilen bir 

spor salonu, personel lojmanı,içme suyu ve atık su arıtma tesisleri , halı saha,basketbol sahası 

ve voleybol sahası bulunmaktadır.  

            Kurumda BİSİS olarak nitelendirilen bir sistemin uygulandığı buna göre buraya gelen 

çocuk ve gençlere ait yaşı, aile durumu, fiziki görünümleri, suç vasfı vs tüm bilgilerin bu 

sisteme kaydedildiği ve kaydedilen bu bilgilere  göre çocuk ve gençlerin sınıflandırılarak bir 

biri ile kalmaya uygun gruplar oluşturulduğu bu şekilde çocuk ve gençlerin ünitelere 

yerleştirildikleri belirtilmiştir.  

            Bu ziyarette; cezaevinin girişindeki güvenlik bölgesinden ve manyetik güvenlik 

kapısından geçilerek ; fiziksel alanlar ve yaşam alanları gezilerek gözlem ve inceleme 

yapılmıştır. Buna göre ; 

  

- A,B ve C Blok olarak Üç büyük binanın birleşiminden oluşan cezaevinin  , zemin katı  

uzun koridorlardan ve koridorların her iki yanında bulunan çocukların kaldığı 

ünitelerden ve idari birimlerin bulunduğu odaların önünden geçilerek gezilmiştir. 

Çocukların bulunduğu ünitelerden zaman zaman yükselen sesler ve kapı tekmeleme 

sesleri geldiği duyulmuştur. Bu durum cezaevi müdürü tarafından çocukların top 

oynadıkları topu kapıya vurdukları şeklinde açıklanmıştır.     

- Koridor aralarında güvenlik nedeniyle demir kapıların kilitli tutulduğu cam pencere 

dışlarında demir parmaklıklar olduğu, her alanın infaz koruma memurlarınca gözlem 

altında olduğu ve iç ve dış alanların güvenlik  kameralarıyla   izlendiği gözlenmiştir. 
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- Güvenlik kamera kayıtlarının tutulduğu, izlendiği ve kayda alındığı güvenlik odası 

gezilmiş , burada görev yapan yetkililer ve cezaevi müdürü tarafından güvenlik kayıt 

sistemi hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca farklı alanlara ve çocukların ünitelerdeki 

ortak alanlarına  ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin canlı olarak izlenmesi 

sağlanmıştır.  

- Yetkililerce psikolog tarafından Çocuklara ilişkin grup çalışmalarının yapıldığı 

belirtilen özel düzenlenmiş oda incelenmiştir. Halı döşeli ve perdeleri bulunan odada 

tek kişilik yan tahtalı sandalyelerin bulunduğu bunların U düzeninde dizildiği 

görülmüştür. Ancak programı yürüten  psikolog ve programa katılan çocuklar 

olmadığından programlar,içerikleri,  nasıl yürütüldükleri  ve sonuçları hakkında  bilgi 

alınamamıştır. 

-  İdari işlemleri yürüten infaz koruma memurlarının çalışma odaları görülmüştür.  

- İdari personele ait yemekhane görülmüş, yetkililerce çocuklara da idari personelle aynı 

yemeklerin çıkarıldığı, yemek listelerinin bakanlıkça belirlenen iaşe bedeline uygun 

olarak beslenme uzmanlarca hazırlandığı ve çocuklar tarafından çok beğenildiği  

belirtilmiştir. Ancak çocukların yemek yediği yemekhane görülemediğinden bu 

konuda daha fazla bilgi edinilememiştir.       

- Yetkililerce;  373 kişi kapasiteli  Kapalı Çocuk ve Gençlik Ceza İnfaz Kurumunda   

halen 250’nin üzerinde ,  12-18 yaş arası çocuk ve 18-21 yaş arası genç bulunduğu, bu 

sayının tahliyeler sonucu  değişkenlik gösterdiği, halen 14 tutuklu kız çocuğunun 

Kampüs içerisinde bulunan, ancak ayrı binada yer alan  olan  kadın cezaevinde 

tutulduğu belirtilmiştir. Ayrıca cezaevinde bu çocuk ve gençlerin kalacağı  10 ar 

kişilik 36 ünite bulunduğu ,Her ünitede görevli bir infaz koruma memuru olduğu 

belirtilmiştir.        

- Yetkililerce çocukların sportif faaliyetlere aktif katıldığı belirtilerek Çocukların futbol 

oynadığı belirtilen futbol sahası görülmüştür, ancak Futbol oynayan çocuk 

olmadığından konu ile ilgili daha fazla bilgi alınamamıştır.  

- Aynı şekilde iki adet masa tenisi masasının dar uzun ve tavanından birçok kalın 

borunun geçtiği her iki ucunda demir kilitli kapıların bulunduğu bir koridora 
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yerleştirildiği bu alanda masa tenisi oynamanın fiziken elverişli  olmadığı 

gözlemlenmiştir.  

- Cezaevindeki basketbol sahasında 4-5 çocuğun basketbol oynadığı, bir çocuğunda 

ayakkabıları olmadan bisiklete bindiği görülmüştür. Bu gezide Çocuklarla temas 

kurulabilen tek alan olduğundan çocuklarla konuşulmaya çalışıldı. Ancak yönetici 

müdür ve savcılarında olduğu heyet karşısında çocukların  her şeyden memnun 

olduklarını belirten kısa ve ayrıntıdan uzak cevaplar verdikleri gözlenmiştir. 

- Çocuk ve gençler için ücretsiz tıraş imkanı sağlanan bir berber odasının olduğu 

görülmüştür, Burada tıraş olan çocuk yada genç bulunmadığından daha fazla bilgi 

alınamadı, 

- Yetkililerce Çocuk ve gençlerin ütü,tamir ve dikim ihtiyaçlarını karşılayan 

terzihanenin olduğu belirttiği oda dıştan görülmüştür. 

- Ziyaret sırasında genişçe koridor-salon gibi bir mekandan da geçilmiş, burada bulunan 

birkaç masada çocukların aileleri ile görüştüğü görülmüştür. 

- Ceza ve infaz evi bünyesinde yer alan sinema ve gösteri salonu da görülmüştür. 

Büyükçe dikdörtgen şeklinde olan bu salonda koltuklar yer aldığı karşıda sahne ve 

perde bulunduğu görülmüştür. Cezaevi müdürünce burada çocuklara seçilmiş güncel 

filmler ile sinema gösterimi yapıldığı belirtilmiştir. Filmlerin Çocukların yapısına 

uygun olarak seçildiği ve çocukların hepsinin bir arada bulunmasının güvenlik sorunu 

yaratacağı gerekçesiyle sırayla ve grup grup bu seansların düzenlendiği belirtilmiştir. 

Bu seansların ne sıklıkla düzenlendiği ve filmlerin kim tarafından hangi kriterlere göre 

seçildiği, konusu netlik kazanmamıştır. Salonda herhangi bir gösterim 

bulunmadığından ve çocuklarlarla temas kurulamadığından daha fazla bilgi 

alınamamıştır. 

- Cezaevi bünyesinde yer alan oyun odası olarak adlandırılan oda da görülmüştür. 

Oldukça küçük olan bu odada duvarlara monte edilmiş ekranlar ve altlarında bulunan 

tahta raflarda bilgisayar oyunu sağlayan üniteler  olduğu görülmüştür. Yetkililerce 

verilen bilgiye göre çocuk ve gençlerin burada kısıtlı saatler içerisinde bilgisayar 
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oyunu oynamalarına izin verildiği, belli oyunların yönetimce seçilerek temin edildiği  

belirtilmiştir.Odadaki  oyun  donanımının çok az sayıda olduğu gözlemlenmiş, oyun 

oynayan çocuk bulunmadığından hangi sıklıkla bu imkandan yararlandırıldıkları ve 

talep eden çocukların tamamının oyun odasını kullanıp kullanamadığı konusunda net 

bilgiye ulaşılamamıştır.  

- Cezaevi bünyesinde bulunan ve özel oda olarak  adlandırılan yan yana düzenlenmiş iki 

oda olduğu görülmüştür. Çocukların ailesiyle ev ortamındaki gibi rahat vakit 

geçirebilmeleri , hatta kalabilmeleri için düzenlenmiş bu odalar iki odadan oluşan ev 

şeklinde düzenlenmiştir. Odalardan birine çocuğun kalacağı şekilde (üzerinde çarşaf, 

yastık, yorgan ve nevresimi geçirilmiş şekilde )tek kişilik yatak yerleştirilmiş, diğerine 

ise ebeveyninin kalması düşünülerek (üzerinde çarşaf, yastık, yorgan ve nevresimi 

geçirilmiş şekilde ) iki kişilik yatak yerleştirilmiştir. Bunun yanında tüm gereç ve 

eşyaların yer aldığı bir banyo ve tuvaleti bulunduğu görülmüştür. Ayrıca odanın 

yerlerinde halı pencerelerinde perdeler olduğu koltuk, tv, acil ihtiyaça cevap verecek 

alet ve mefruşatın bulunduğu görülmüştür. Sorulduğunda talepleri halinde yönetimce 

uygun görülen çocukların aileleri ile 3 saat kadar bu odayı kullanabildikleri , ancak 

son zamanda odanın kullandırılmadığı ve bu güne kadar ailesiyle burada geceyi 

geçiren de   bulunmadığı beyan edilmiştir.  

- Yine cezaevi bünyesinde bulunan kütüphane gezilmiş, Büyükçe bir salon olarak 

düzenlenen odanın  duvarlarında cam kapakları bulunan kitaplıklar, bu kitaplıklarda da 

çeşitli kitaplar olduğu görülmüştür. İncelemede bazı kitapların aynısından 5-6 tane 

kadar olduğu , bazı kitapların çok eski bazılarının ise hiç okunmadığı yeni oluşundan 

gözlemlenmiştir.  Yetkililerce çocukların buradan sıklıkla yararlandırıldığı ancak 

çocukların okuma konusunda çok istekli olmadığı belirtilmiştir.  Çocukları okumaya 

teşvik edecek bir ödül yada toplu okuma çalışma vs herhangi bir sistemin 

uygulanmadığı beyanlardan tespit edilmiştir.   

-  Kütüphane yanında yer alan bir odanın içerisinde de okuma odası olarak gerekli 

donanımın hazırlandığı  bir oda olduğu görülmüştür.  Türkiye Görme Özürlüler 

Derneği ile işbirliği kapsamında  ,cezaevinde bulunan  çocuk ve gençlerin bu odada 
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kitap  seslendirebildiği ,bu sesli kitapların  dernek tarafından görme özürlü engelli 

çocuklara ulaştırıldığı belirtilmiştir. Ancak belirttiğimiz üzere cezaevinde 

bulunduğumuz süre boyunca basketbol sahası dışında çocuklarla görüşme olanağımız 

bulunmadığından kaç çocuğun okuma yapabildiği, kaç sesli kitabın hazırlandığı, hangi 

çocukların bu projeden haberdar olup katılım sağladığı konusunda bilgiye 

ulaşılamamıştır.  

- Cezaevini ziyaretimiz sırasında talebimiz üzerine Mavi oda olarak adlandırılan 

hücrelerde  görülmüştür. Yan yana bulunan iki hücre olan bu odalar gezilmiş, odanın 

taban tavan ve duvarlar olmak üzere tüm yüzeylerinin strafor benzeri bir madde ile 

kaplandığını ve çivit mavi bir renkte olduğunu bu nedenle bu odalara mavi oda adı 

verildiği anlaşılmıştır. Oldukça küçük olan bu odada hiçbir eşya bulunmadığı sadece 

köşede küçük bir alaturka tuvalet olduğu görülmüştür. Cezaevi müdürünce sorun ve 

olay çıkaran  çocukların sakinleşmesi için burada en fazla 3 saat kadar bekletilmesi 

için kullandıklarını belirttiği bu odanın yerlerinde kurumuş kan lekeleri duvar ve 

tavanlarında kazınma şeklinde yazılmış, isim, harf, sayı rumuz ve sözler olduğu 

görülmüştür. Kan lekelerinin nedeni ve hiçbir eşya bulunmayan bu hücrede bu 

yazıların nasıl yazıldığı sorulduğunda; burada kalan çocukların tuvalet taşına çarpmak 

suretiyle kendilerine zarar verdikleri, yaralandıkları, tuvalet taşından kopardıkları 

parçalarla da duvar ve yerlere kazımak suretiyle yazı yazdıkları beyan edilmiştir. 

Tuvalet taşı incelendiğinde kenarından küçük sıva parçaları kalkmış olsada 

bütünlüğünü koruduğu, herhangi bir çatlak kırığa rastlanmadığı ve herhangi bir darbe 

izinin de olmadığı görülmüştür.  

- Mavi oda olarak adlandırılan hücrelerin yanında  tek kişilik düzenlenen çok dar ve 

küçük tecrit odalarının olduğu görülmüştür. Yine sorun ve olay çıkaran çocukların 

diğer çocuklardan ayrılması için düzenlendiği belirtilen bu odaların yetkililerce 

kullanılmadığı burada herhangi bir çocuğun tutulmadığı beyan edilmiştir.  

 

Bu gözlemler dışında aşağıdaki gözlemlenen ve tespit edilen hususların ana 

başlıklar altında ayrıntılı incelenmesi uygun görülmüştür . 
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Çocukların kaldığı üniteler ; 

   Daha önceden temizlenip hazırlandığı gözlemlenen bir örnek ünite gezilmiştir. İki 

kattan oluşan bu ünitede akvaryum denilen 24 saat kamerayla izlenen ve çocukların 

ortak alanı olan bir salon, infaz koruma memurunun bulunduğu camlı bir gözlem odası 

, her bir çocuğun kalacağı yatak,dolap, katlanabilen bir küçük masa  ve kişisel 

eşyalarının bulunduğu 5 altta beş üstte olmak üzere toplam 10 küçük tek kişilik oda 

olduğu görülmüştür. Odalara saat 11 e kadar çocukların girmesinin yasak olduğu, 11 

den sonra odaya girdiklerinde kapıların dışarıdan otomatik olarak kilitlendiği, ihtiyaç 

halinde içerdeki diyafonun kullanılması ile iletişim kurulduğu ve ihtiyaç halinde infaz 

koruma memurlarınca kapıların açılabileceği belirtilmiştir.  

    Akvaryum olarak adlandırılan salonda değişik renklerde suni deri kaplı kanape ve 

koltuklar , yemek masası ve plastik sandalyeler , çamaşır makinesi , buz dolabı ile 

duvarda televizyon olduğu görülmüştür. Akvaryum denilen ortak alandan açılan bir 

kapı ile geçilen ve havalandırma denilen dikdörtgen şeklindeki alanın yer ve 

duvarlarının tamamen beton olduğu görülmüştür.   

    Yukarı kata çıkan beton merdivenlerin altında 4-5 kişinin sığabileceği bir boşluk 

alanın olduğu ve bu alanın kamera ile izlenemediği tespit edilmiştir. 

    Yetkililerce verilen bilgiye göre infaz koruma memurlarının 5.30 da mesailerinin 

sona erdiği, çocukların 11 den önce odalarına girmelerinin yasak olduğu belirtilmiştir. 

Bu durumda çocukların 5,30-11 arası zaman diliminde sadece kamera ile gözlendiği 

bu durumun kameranın görüntülemediği yerler  olduğu dikkat çekmiştir. Gezilen 

ünitede çocuklar bulunmadığından daha fazla bilgi alınamamıştır.    

 Sağlık Hizmetleri 

 Yetkililer tarafından; Aliağa Şakran cezaevi yerleşkesinde bir adet sağlık merkezinin 

bulunduğu, bu merkezde bulunan sağlık ünitelerinde diş,psikiyatri,dahiliye,kadın 

doğum,göz,KBB,ortopedi,genel cerrahi alanlarında uzmanlarca sağlık  hizmeti 

verilmekte olduğu; ayrıca  görevli 3 Aile Hekiminin dönüşümlü yer ve zamanlarda 

cezaevlerinde sağlık hizmeti vermekte olduğu belirtilmiştir.   

Sağlık sorunu olan çocuk ve genlere öncelikle cezaevinde görev yapan Aile Hekimi 

tarafından müdahale edildiği, Aile hekimi tarafından gerekli görüldüğü taktirde  çocuk 
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ve gençlerin  Kampus Sağlık merkezine gönderildiği belirtilmiştir. Buradaki sağlık 

hizmeti de yeterli olmaz ise sağlık sorunu olan çocuk ve gençlerin İzmir ve Aliağa’ da 

bulunan   hastanelere  sevk edildikleri belirtilmiştir.  Çocuk ve gençlerin tüm sağlık 

giderlerinin Sağlık Bakanlığı , ilaç giderlerinin ise Adalet Bakanlığı tarafından 

karşılandığı  beyan edilmiştir.   

Cezaevi ziyareti sırasında Aile Hekimi ve sağlık memurunun görev yaptığı sağlık 

odası da görülmüştür. Burada muayene için yata tıbbi araç ve gereçler gibi tedavi 

amacına yönelik eşyaların yer aldığı görülmüştür. Sağlık odasında doktorun 

bulunmadığı sadece sağlık memurunun olduğu görülmüştür. Sorulduğunda doktorun 

belirli zaman ve saatler aralığında burada görev yaptığı daimi bulunmadığı beyan 

edilmiştir. Yetkililere sorulduğunda; aile hekiminin belli bazı ilaçları yazabildiği, 

branşa ilişkin ilaçların konusunda uzman doktorlar tarafından yazıldığı, çocuklar 

arasında  uyku ilacı olarak adlandırılan ilaçlarının kullanımının bir zaman yaygın 

olduğunu,cezaevi bünyesinde daimi görevli bir psikiyatrist doktor olursa  çocukların 

doktora baskı yaparak istedikleri ilacı yazdırabilmelerinin mümkün olabileceğini,    

halen benzer nitelikte ilaç kullananların sayısının çok olmadığını  Tahmin ettiklerini 

belirtmişlerdir.  

             Yine yetkililer tarafından Psiko-sosyal serviste görevli iki psikolog bulunduğunu bu   

              görevlilerin mesai saati bitimi olan 5,30 itibariyle cezaevinden ayrıldıkları (görevli  

              psikologların cezaevinden ayrılışına tanık olunmuştur) belirtilmiştir. Bu durumda  

              mesai saatinden sonra cezaevi bünyesinde görevli hekim ve psikolog gibi sağlık  

yada psikolojik destek sağlayacak bir uzmanın bulunmadığı , dolayısıyla hastaneye 

yada sağlık merkezine sevki gerçekleşen çok çok acil durumlar dışında çocuk ve 

gençlerin cezaevi bünyesinde daimi sağlık ve psikolojik desteği alamadıkları 

gözlemlenmiştir.      

  

           Kurslar   

Ziyaret sırasında yetkililer tarafından; cezaevinde      okuma yazma,kuran-ı kerim 

okuma ,diksiyon,bilgisayar, bağlama,fitness, unlu mamuller , sanatsal mozaik, 
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akvaryum balığı yetiştiriciliği,ebru,ahşap,marangozluk, cam kumlama  gibi 17 kursun 

bulunduğu , bu kurslarda uzman eğiticilerin ders verdiği çocuk ve gençlerin bu 

kurslara katılması için teşvik edildiği belirtilmiştir. Yine yetkililerce çocuk ve 

gençlerin kurslara yeterli ilgiyi göstermedikleri , kurslara katılmak yerine ünitelerinde 

vakit geçirmeyi tercih ettiklerini bildirmişlerdir.  

      Koridorun her iki yanında sıralı odalarda yer alan kurslardan bir kısmını görüp 

incelemek mümkün olmuştur.  

* Cam boyama ve ebru kursu ; bu kursun  düzenlendiği salonda bir kadın öğretici 

bizi karşılamıştır. odanın büyükçe olduğu, duvarlarda  vitray, boyama, kumlama 

tekniğiyle yapılan cam tablo ve aynalar olduğu görülmüştür. Odanın köşesinde bir 

masa üzerinde ahşap ve ebru vs tekniklerle boyanmış çeşitli hediyelik eşyalar olduğu 

bunların sergilenir şekilde dizildiği görülmüştür. Sorulduğunda bu eşyaların satışının 

kanuni prosedürler nedeniyle yapılamadığı beyan edilmiştir.  Odanın bir köşesinde 

bölmenin arkasında cam kumlama makinesinin bulunduğu , ancak bu makinenin 

çocuklara kullandırılmadığı sadece öğretici tarafından kullanıldığı beyan edilmiştir. 

Ortada bulunan masa üzerinin gazete kağıtları ile kaplandığı , üzerinde de 4-5 tane 

yapılmış ebru çalışması olduğu görüldü. Kurs öğreticisi tarafından bu ebruların kursa 

katılan genç ve çocuklar tarafından  aynı gün itibariyle yapıldığı beyan edildi. Yapılan 

incelemede ebru çalışılan kağıt ve boyaların çok kuru olduğu aynı gün itibariyle 

yapılmasının olanaklı olmadığı  , çok daha önceden yapılan çalışmalar olduğu yeni 

çalışmalar izlenimi vermek için üzerine su serpildiği ancak boya ve kağıt çok kuru 

olduğundan sonradan serpilen bu suyu içine çekmediği gözlemlenmiştir. Öğretici 

tarafından kursa katılım ve  ilginin çok olduğu beyan edilse de giriş kapısında yer alan 

ve kursa katılan çocuk ve gençlerin isimlerinin bulunduğu listenin bir sayfayı 

doldurmadığı görüldü. Bu kursa katılan çocuk ve genç bulunmadığından daha fazla 

bilgi alınamadı, 

*Saz Kursu; bu kursun düzenlendiği salonda sıraların ve tahtanın bulunduğu duvarda 

asılı (yeni görünümlü) sazların bulunduğu görüldü. Yetkililerce çocuk ve gençlerin 

özellikle daha önce saz çalabilenlerinin bu kursu tercih ettiğini beyan edilmiştir. 
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Kursta öğretici ve kursa katılan çocuk ve gençler bulunmadığından daha fazla bilgi 

edinilememiştir.   

*Unlu mamuller ve pastacılık Kursu;Bu kursun düzenlendiği salonun oldukça geniş 

olduğu ,bu salonda büyükçe bir fırın hamur karma makineleri, tezgahlar , tepsiler vs 

makine ve malzemeler olduğu görüldü, Odada bulunan öğreticiden soruldu, çocuk ve 

gençlerin bu kurslara ilgi duydukları ve katılım sağladıkları, pasta kurabiye vs gibi bir 

takım ürünleri yapmayı öğrendiklerini beyan etmiştir. Ancak incelendiğinde fırın, 

tezgah, özellikle hamur karma makinelerinin yepyeni ve tertemiz olduğu sıklıkla 

kullanıldığına ilişkin bir gösterge olmadığı görüldü. Öğretici tarafından tezgah 

üzerinde metal tepsi içerisinde bulunan un kurabiyeleri , kursa katılan çocuklar 

tarafından aynı gün yapıldığı beyanıyla tarafımız ikram edildi. Kurabiyelerin aynı gün 

pişmediği, fırının soğuk, aletlerin kullanılmamış olduğu gözlendiğinden kursiyer 

çocuklar tarafından yapılmadığı dışarıdan hazır getirildiği izlenimi doğmuştur. kursa 

katılan çocuk ve gençler bulunmadığından daha fazla bilgi edinilememiştir.   

*Marangozluk kursu; Bu odada marangozluk eğitimine ilişkin bir çok alet 

bulunduğu gözlenmiştir. Ancak bu kursun öğreticisinin askere gittiği yerine kimse 

bulunamadığından kursun faal olmadığı belirtilmiştir.  

*Diksiyon Kursu; Sınıf şeklinde düzenlenen sıralar ve tahtanın bulunduğu bu odada 

bir kadın öğretici tarafından karşılandık. Sorulduğunda çocuk ve gençlerin bu kursa 

çok ilgi ve katılım gösterdiklerini belirterek bir çok çocuğun isminin yer aldığı katılım 

listesini göstermiştir. Ayrıca konuşması anlaşılamayan bazı çocukların bu kursa 

katıldıktan sonra daha düzgün ve anlaşılır konuşabildiğini ve bu durumdan çok 

memnun olduklarını beyan etmiştir. kursa katılan çocuk ve gençler bulunmadığından 

daha fazla bilgi edinilememiştir.   

*Mozaik Kursu; Duvarlarında mozaik tabloların bulunduğu bu odada, genişçe bir 

masa üzerinde bir kaç taş mozaik çalışmasının olduğu görülmüştür. Ancak yetkililerce 

bu kursun öğreticisinin de bulunmadığı ve halen faal olmadığı beyan edilmiştir.  

*Fitness Salonu; Dar ve uzun koridor şeklinde ve çok geniş olmayan bu odada 2-3 

vücut geliştirme aleti bulunduğu ve bir masa üzerinde bir kaç çeşit ağırlıkta  dumble 

diye adlandırılan ağırlıklar bulunduğu görülmüştür. Çalıştırıcısı tarafından çocukların 
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en çok bu faaliyete katılmayı talep ettikleri, ancak yer ve malzeme açısından uygun 

olmadığından tüm talepleri alamadıklarını, dönüşümlü olarak grup grup çocukları 

çalıştırabildiklerini beyan edilmiştir. kursa katılan çocuk ve gençler bulunmadığından 

daha fazla bilgi edinilememiştir.   

*Bilgisayar Kursu; Duvar kenarında bulunan masalar üzerine masa tipi 

bilgisayarların bulunduğu bu odada, çocuklara bilgisayar kullanmanın öğretildiği 

beyan edilmiştir. Bilgisayarların çok eski model olduğu gözlemlenen bu 

kursta   öğretici ve kursa katılan çocuk ve gençler bulunmadığından daha fazla bilgi 

edinilememiştir.   

*Akvaryum balığı yetiştiriciliği Kursu; Duvar kenarlarında bulunan çeşitli 

boylardaki akvaryumların içerisinde balık çeşitlerinin bulunduğu görülmüştür. 

Öğretici yetkilisi çocukların bu kursa çok ilgi gösterdikleri , bazı akvaryum balıklarını 

bizzat üretip yavruların büyümesini gözlemekten keyif aldıklarını belirtmiştir. Ancak  

kursa katılan çocuk ve gençler bulunmadığından daha fazla bilgi edinilememiştir.   

 

     EĞİTİM        

     Cezaevi ziyaretinde ; Çocukların öğretim ve eğitimi için düzenlenen sınıf da 

görülmüştür. Sınıfın oldukça dar  bir koridor halinde olduğu, içerisinde sağ ve sol 

duvar diplerine dizilmiş yan tahtalı küçük sandalyelerin bulunduğu karşıda tahta 

olduğu görülmüştür. Görünüş itibariyle uzun süredir kullanılmamış olduğu izlenimi 

verilen bu sınıfın fiziki şartlarının da eğitime çok uygun olmadığı gözlemlenmiştir. 

Burada eğitime  katılan çocuk ve gençler bulunmadığından daha fazla bilgi 

edinilememiştir.   

      Yetkililer tarafından  çocuk ve gençlerin , Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık 

Öğretim Lisesine devam edebildikleri ,eğitim biriminde görevli iki 

öğretmen bulunduğu ve  çocuk ve gençlerin öğrenim durumlarının  bu öğretmenler 

tarafından takip edildiği beyan edilmiştir. Ziyaret sırasında görevli öğretmenlerden biri 

ile odasında görüşülmüş ancak kaç çocuğun öğrenim hayatına devam ettiği, kaç 

çocuğun okuma yazma bilmediği, okuma yazma kurslarının düzenlenip 
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düzenlenmediği ve kaç çocuğun eğitim konusunda öğretmenlerden destek aldığı 

konusunda net bilgi alınamamıştır.   

 

Komisyon üyelerimizin çocuklarla yapılan görüşmelerden çıkarılan başlıca 

bulgular şunlardır: 

ÇOCUKLARIN GÖRÜŞMELERDEKİ TUTUM ve DAVRANIŞLARI:  

Görüşme yapılan çocukların verdikleri cevaplar kısa ve tutuk olduğu görülmüştür. 

Konuşmak için istekli değillerdir, sadece sorulanlara cevap vermişlerdir. Konuşurken 

kontrollü ve sakin ve fakat tedirgin oldukları ve göz teması kurmadıkları gözlemlenmiştir. 

Genel olarak cezaevi hakkında çok fazla konuşmak istemedikleri, basında çıkan haberleri 

bildikleri ve söz konusu olaylara şahit olmadıkları yapılan görüşmelerden anlaşılmıştır. 

 Cezaevine hükümlü ve tutuklu çocuklarla görüşmeye gelineceğinden haberdar 

oldukları görülmüştür. Cezaevinde son günlerde yaşanan olaylar ile ilgili daha önceden de 

duyumlarının olduğunu ancak kendilerinin böyle bir şey yaşamadıklarını belirtmişlerdir. 

Konuyla ilgili soru sorulmamasına rağmen gazetede çıkan haberlerin gerçek olmadığını 

belirtmişlerdir. Çocuklar genel olarak memnun olduklarını belirtmişlerdir. 

Görüşme esnasında görüş odasının sağında ve solunda yer alan camlı bölmelerden 

sıklıkla infaz koruma memurlarının sürekli gelip gittiği bu esnada çocukların bir kısmının 

sözünü kestiği, şaşırdığı, sindiği gözlenmiştir.  

Görüşme yapılan çocuklar arasında cinsel suçtan dolayı tutuklu olan çocuk baskı veya 

rahatsızlık veren bir şey olmadığını söylerken ağlamaklı olmuş söyleyip söylememek arasında 

kararsızlık yaşamıştır. 

KOĞUŞ HAYATI:  Koğuşlar 10’ar kişiliktir. Çocuklar sabah 08.00’de sayım için 

kaldırılıp, kahvaltı sonrasında bir-bir buçuk saatlik faaliyet ve kurslar başlamaktadır. Saat 

08.00, 17.00 ve 20.00’de sayım yapılmaktadır.  Çocuklar işbölümü ile koğuşların, tuvaletlerin 

ve ortak alanların temizliklerini kendileri yapmaktadır. Odalar temiz olmayınca tutuklu 

çocukların ceza olarak etkinliğe çıkmalarına izin verilmemektedir. Koğuşlarda buzdolabı, 
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çamaşır makinesi ve televizyon bulunmaktadır. Bazı koğuşlarda zaman zaman elektronik 

eşyalarla ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. Genç koğuşlarında tek fark sigara içmenin serbest 

olmasıdır. Koğuşların denetiminin saat başı nöbetçi kontrolü ile sağlanmakta, herhangi bir 

olumsuzlukta komuta merkezinde bulunan hareketli kameralar ile durum takip edilip olaylara 

müdahale edilmektedir. Akşam 17.30’da koğuşlara ‘akvaryum’ denen yerden bakan  görevli 

mesai bitiminde yerlerinden ayrılmaktadır. Akşam 23.00’e kadar odalara girmek yasaktır. Bu 

sebeple uykusu gelen çocuklar bazen ortak alandaki sandalyeleri birleştirerek uyumak 

zorunda kalmaktadır. Ayrıca 17.30 ile 23.00 arasında çocukların sadece kamera ile gözlendiği 

anlaşılmıştır. Kameralarla görüntülenmeyen kör noktaların varlığı göz önünde 

bulundurulduğunda bu durum sakınca arz etmektedir. 

YEMEKLER ve KANTİN: Görüşme yapılan çocuklara göre kurumda çıkan 

yemekler ortalama düzeydedir. Akşam yemeği ve öğle yemeği arasında fark vardır. Kantin 

alışverişi ortak yapılmaktadır. Bu sebeple kendisinin parasıyla alınanların kendisine 

verilmediğini ifade eden çocuklar mevcuttur. Çocuklar kişisel temizlik malzemeleri, gazete 

vs. ihtiyaçlarını kantinden karşılamaktadır.  

MAVİ ODA: Görüşme yapılan çocukların hepsi ‘Mavi oda’yı bildiğini ve fakat hiç 

götürülmediklerini belirtmiştir.  Mavi Oda hakkında bildikleri sorulduğunda çocuklar mavi 

odanın içinde kamera olduğundan, oraya götürülen çocukların utandıklarından tuvaletlerini 

bile yapamadıklarını duyduklarını söylemişlerdir. Görüşme yapılan çocuklar, mavi odaya 

disiplinsizlik yapan çocukların, uyuşturucu kullanan çocukların,  üzerinde sadece alt iç 

çamaşırı ile atıldığını ve 3-4 görevli tarafından yüzleri hariç olarak tekme tokat dövüldüklerini 

bu nedenle her yerin kan içinde kaldığını ve hatta bu nedenle İzmir Barosunun ziyaretinden 

önce tutuklu çocuklara bu odanın temizlettirildiği, tutuklu çocukların bu odada birkaç gün 

kaldıktan sonra koğuşlarına geri gönderildiklerini, koğuş yakma vs. nedeni ile müşahade 

odasında kalanların ise bir daha kendi koğuşlarına geri dönmeyip başka illerdeki cezaevlerine 

sevk edildiklerini, halihazırda tek tük mavi odaya gönderilen olduğunu, genellikle duruşmaya 

gidip gelirken beklenilen ve bekleme odası adı verilen yerde kamera olmadığı için çocuk ve 

gençlerin en çok burada küfür edip birbirlerini  dövdüklerini belirtmişlerdir. 
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SORUNLULAR KOĞUŞU: Görüşme yapılan çocuklar ‘Sorunlular koğuşu’ diye 

adlandırılan bir koğuşun olduğunu ve kavga eden, huzuru bozan çocukların bir araya toplanıp 

tahta yataklarda kaldığını belirtmişlerdir. Sorunlu çocukların başka koğuşlar ile temaslarının 

olmadığını ve spor salonundan yararlanamadığını ifade etmişlerdir. 

ÇOCUKLARIN BİRBİRLERİ ve PERSONEL İLE OLAN İLİŞKİLERİ: 

Görüşme yapılan çocuklar koğuştaki büyüklerin küçükleri ve yeni gelenleri dövdüğünü, 

hakaret edildiğini bu sebeplerle ezilenlerin olduğunu belirtmiştir. Hatta bazı çocuklar bu gibi 

sebeplerde yönetime dilekçe vererek koğuşlarının değiştirilmesini talep etmişlerdir. 

Koğuşlarda, tutuklulardan yaşça büyük ve güçlü olan ve çocukların ‘ağabey’ diye 

nitelendirdiği kişinin sözünün geçtiğini ve ağabeyin otoritesine uymayanların 

cezalandırıldığını belirtmişlerdir. Merdiven altı denilen, kör nokta diye tabir edilecek yerde 

kameraların olmadığını ayrıca cezaevinde ısıya duyarlı kameraların olduğunu bir yerde 

toplanma olsa veya kavga çıksa insan ısısından kameraların tespit edeceğini ve gardiyanların 

hemen müdahale edeceğini duyduğunu belirtmişlerdir.  

Çocuklar tutuklular arasında olan tartışma ve olaylarda tutanak tutulduğunu fakat infaz 

memuru ile tutuklu çocuklar arasında olan olaylarda ise neredeyse hiç tutanak tutulmadığını 

belirtmişlerdir. Çocuklar gardiyanlara ‘Koğuş Ağabeyi’ diye hitap etmektedirler. 

Gardiyanların samimi olduğu tutukluları kayırdıklarını belirtmişlerdir. Bu durumu anlatırken 

“sen efendi olursan ağabeyler de oluyor” ifadesini kullanmaktadırlar. Çocuklar personelin 

tutuklulara kötü davrandığına şahit olmamışlar ancak kendi ifadeleriyle ‘adamına göre 

muamele’ yapılmakta olduğunu belirtmişlerdir. Ayrıca bazı idarecilerin iyi bazılarının kötü 

olduğunu da belirtmişlerdir.  

SAĞLIK: Görüşme yapılan çocukların ifadelerinden çocuklar arasında ilaç 

kullanımının yaygın olduğu ortaya çıkmıştır. İlaç kullanan çocuklarda uykululuk hali 

gözlemlenmiştir. ‘Seroquel’  denilen ilacın kullanıldığı belirtilmiştir. İlaçların cezaevi 

doktorları tarafından istenildiğinde verildiği belirtilmiştir. Çocukların bazıları ilaçları 

yutmayarak  başkalarına verdiklerini de ifade edilmiştir.  

Yapılan görüşmeler sonucunda doktora çıkılması için bir sayı sınırlaması olduğu 

ortaya çıkmıştır. Çocuklar doktora çıkılması için bir sayı sınırlaması olmasını 
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istememektedirler ve gerçekten hasta olanların keyfi doktora çıkanlar yüzünden doktora 

çıkamadıklarını da belirtmektedirler. Hafta sonu herhangi bir rahatsızlanma durumunda 

pazartesi gününü bekledikleri belirtilmiştir. Görevlinin doktor tarafından verilen ve günlük 

periyodik kullanımı olan ilaçların (örneğin günde dört kez) her defasında getirilmesine 

üşendiği için ilaçların kullanımının kısıtlandığını da belirten çocuklar olmuştur.  

FAALİYETLER ve KURSLAR: Çocuklar için kum boyama, cam kumlama, 

akvaryum balığı yetiştiriciliği, pastacılık, ebru, diksiyon, bilgisayar, masa tenisi, fitness, 

futbol vs. gibi kurs ve faaliyetlerin mevcut olduğu görülmüştür. Çocuklar günlerinin plansız, 

düzensiz ve boş geçtiğini, kursların faal olmadığını, spor faaliyetlerinin yeterince 

gerçekleştirilmediğini belirtmişlerdir. Çocukların, faaliyet ve kurslarda daha çok zaman 

geçirmek istedikleri görülmüştür. Avluda bahçecilik faaliyeti için bir bölüm ayrılmıştır fakat 

tohum temin etmede sorun yaşanmakta olduğu görülmüştür. Pastacılık kursunda da malzeme 

eksikliğinden dolayı kursun gerçekleştirilmediğini belirtmişlerdir. Kimlerin hangi kurslara 

katılacağına müdürün belirlediğini belirtmişleridir. Kursları beğenmezlerse yine müdür isterse 

ve yer varsa değiştirebildiklerini söylemişlerdir. Görüşme yapılan çocuklar, eski müdür 

zamanında spor turnuvaları düzenlendiğini, kazanana ödül (telefon görüşmesinin uzatılması, 

elbise, aile ile özel görüş, vb.) verildiğini, bu durumun da teşvik edici olduğunu da 

belirtmişlerdir. 

BİSİS: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nün İzmir Valiliği 

Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü’ne gönderdiği 13.03.2015 tarihli inceleme raporunda, 

“Çocuklar İçin Adalet” programı kapsamında çocuk hükümlü ve tutuklulara yönelik olarak 

“Bireyselleştirilmiş İyileştirme Sistemi” (BİSİS) geliştirilmiştir. Her hükümlü için ayrı durum 

saptaması yapılarak, yürütülecek iyileştirme süreci planlanıp uygulanmaktadır. Her 

hükümlüye özel bir programın yürütülmesi için gerekli iyileştirici ortam oluşturulmaktadır. 

Sürekli ölçme ve değerlendirme ile kendini denetleyen bir model oluşturulmuştur. Hükümlü 

ve tutukluların suç ve yaş gruplarına göre sınıflandırıldığı ve koğuşlara yerleştirildiği 

belirtilmiştir. Bu hususla ilgili görüşme yapılan çocuklardan biri, yılbaşında BİSİS bilgisayar 

sistemine geçildiğini, bunun kurumu bilmeden yapıldığını, dolayısıyla kuruma uygun 

olmadığını, aynı koğuştaki 3 kişinin diğer koğuştaki hiç tanımadığı 6 kişinin yanına gittiğini, 

hükümlü ve tutuklular haklarının yendiğini düşündüklerinden kavga çıktığını, yılbaşı gecesi 
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bazı olaylar yaşandığını, 36 koğuşta yetişkinlerin değiştirilmediğini, A ve B koğuşlarının 

paramparça olduğunu belirtmiştir.  

 

 

SONUÇ OLARAK GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİMİZ 

                  

           Ceza muhakemesinde en önemli koruma tedbirlerinden olan tutuklama, bir yargıç 

kararıyla Anayasada ve yasada belirtilen koşulların gerçekleşmesiyle bir kişinin (sanık veya 

şüphelinin) henüz suçluluğu hakkında kesin karar verilmesinden önce özgürlüğünün geçici 

olarak kaldırılmasıdır. Sanık veya şüphelinin hürriyetinin kaldırılmasından başlayıp 

salıverilmesine ya da cezanın infazının başlamasına kadar devam eden kısıtlılık durumuna 

tutukluluk denilir. 

                     Tutuklama bir koruma tedbiridir. Ceza muhakemesi sırasında delillerin 

muhafazasını, sanığın kaçmasının önlenmesi ve böylece muhakeme sonunda verilebilecek 

hürriyeti bağlayıcı cezanın yerine getirilebilmesini sağlamaya yönelik geçici nitelikte bir 

araçtır. Tutuklama tedbiri geçicidir.   Tedbirin haklılığını gösteren sebeplerin ortadan 

kalkması halinde ( Delillerin muhafaza altına alınmış olması, kaçma şüphesine karşı teminat 

verilmiş olması, yapılan kovuşturma sonrasında beraat kararı verilmesi gibi durumlarda)  

tutuklama sona erecektir. 

                      Buna bağlı olarak  evrensel ve temel bir yargı Doktrini olan Suçsuzluk  

karinesini  de dikkate almak gerekir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  md. 6/2 uyarınca "Bir 

suç ile itham edilen her şahıs suçluluğu kanunen sabit oluncaya kadar masum sayılır." 

 Masumiyet karinesi evrensel bir yargı doktrini olup; İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde 

yer almaktadır. Avrupa Birliği Temel Haklar Bildirgesi'nin 48. Maddesin dede  suçsuzluk 

ilkesinden bahsetmektedir. Bu kavram, Türk Ceza Hukuku'nda masumiyet karinesi adıyla 

anılır. Mahkeme süreci bitip, kişi hüküm giyene kadar hukuki olarak kişi masumiyet 

karinesinin koruması altındadır 

                      AİHM'in 10 Şubat 1995'te verdiği kararda:"Sanık için bir güvence olarak kabul 

edilen masumiyet karinesinin, yalnızca ceza yargılaması sırasında değil; aynı zamanda bütün 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0nsan_Haklar%C4%B1_Evrensel_Bildirisi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birli%C4%9Fi_Temel_Haklar_Bildirgesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrk_Ceza_Kanunu
http://tr.wikipedia.org/wiki/A%C4%B0HM
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C3%BCpheli
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resmi makamlar düzeyinde de gözetilmesi kabul edilmektedir. Bu nedenle, ceza yargılaması 

kesin mahkûmiyet hükmü ile sonuçlanmamış kişiye karşı, başka resmi görevlilerin suçlu 

gözüyle bakıp bu şekilde davranmaları “masumiyet karinesi”nin çiğnenmesi anlamına 

gelir." ifadelerine yer verilmiştir. 

            Ayrıca , korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunmasına, 

haklarının ve esenliklerinin güvence altına alınmasına ilişkin usûl ve esasları düzenleyen 5395 

sayılı Çocuk Koruma Kanunu 3. Maddesinde Çocuk terimini ayrıntılı olarak tanımlamış ; 

bu maddeye göre ;  

 Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile, onsekiz yaşını doldurmamış kişiyi,  

 Korunma ihtiyacı olan çocuk: Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile 

kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuğu,  

 Suça sürüklenen çocuk: Kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile 

hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan ya da işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik 

tedbirine karar verilen çocuk “ olarak tanımlamıştır.  

Çocuk Koruma Kanunu 4. Maddesinde  Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun 

durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi gerektiği hususu da  düzenlenmiştir. 

Bu Bilgiler ışığında Öncelikle ; İncelemeye konu olan Aliağa Şakran Ceza ve Tutuk evinde 

12-18 yaş arası çocukların ve 18-21 yaş arası gençlerin tutuklu ve hükümözlü olarak 

bulundukları dikkate alındığında Tutukluluğun bir tedbir olduğunun, bu tedbirin geçici 

olduğunun, Tedbirin haklılığını gösteren sebeplerin ortadan kalkması halinde  tutuklama sona 

ereceğinin, Masumiyet karinesine göre ; Bir suç ile itham edilen her şahıs suçluluğu kanunen 

sabit oluncaya kadar masum sayılacağının , Bu karinenin "Sanık için bir güvence olarak kabul 

edildiğinin,  Bu nedenle, ceza yargılaması kesin mahkûmiyet hükmü ile sonuçlanmamış kişiye 

karşı, başka resmi görevlilerin suçlu gözüyle bakıp bu şekilde davranmaları “masumiyet 

karinesi”nin çiğnenmesi anlamına geleceği ve Soruşturma ve kovuşturma sürecinde çocuğun 

durumuna uygun özel ihtimam gösterilmesi gerektiği hususunun titizlikle gözetilmesi 

gerektiği kanısındayız. 

Bu genel görüşümüz doğrultusunda geliştirilen öneriler şu şekilde sıralanabilir: 

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9E%C3%BCpheli
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 Öncelikle burada barındırılan çocuk ve gençlerin  tekrar suç işleme yada suç 

ortamına dönmesini önlemek amacıyla rehabilite edilebilmesi gerekmektedir. Bunun için 

uzman kişilerin görev alacağı daha düzenli, sürekli bir program dahilinde çalışmalar 

yapılması gerektiği, bunun için STK lar Üniversiteler yetkin kuruluşlarla işbirliği yapılması 

sağlanmalıdır. 

            Çocuk ve gençleri suça sürükleyen nedenlerin  de ayrıntılı olarak incelenerek  

Çocuklara düzenli sürekli  psikososyal destek sağlanmalı,Bu konu da da uzman personeli 

çoğaltmak için talepte bulunmalı, gerekirse STK ve   Üniversiteler yetkin kuruluşlarla işbirliği 

yapılması,  sağlanmalıdır.  

 Burada barındırılan çocuk ve gençlerin gerekli diğer sağlık  hizmetlerinden de 

sürekli ve düzenli  olarak kesintisiz yararlanması sağlanmalı, Sağlık personeli sayısı 

artırılmalı, Cezaevinde her daim yetkili sağlık personelinin bulunmasını ve çocuk ve gençlerin 

bu personele ve sağlık hizmetine kolay ulaşmasını sağlamak için gerekli yasal ve idari 

girişimlerde bulunulmalı,  Hastaneler, Üniversiteler vb gibi Sağlık kurumları ile işbirliği 

sağlanarak  düzenli ve sürekli  olarak göz, diş, psikoloji  vb gibi  tüm alanlarda sağlık 

taramalarının  yapılması sağlanmalıdır.   

 Madde bağımlılığı olan  çocuk ve gençler  tespit edilip bu çocuk ve gençlere madde 

bağımlılığından kurtulabilmesi için rehabilitasyon servisinin oluşturularak gerekli tedavi 

yöntemlerinin uygulanması sağlanmalıdır. 

Cezaevinde barındırılan çocuk ve gençlerin sıklıkla kullandığı ve kolayca ulaşabildiği 

Uyku ilacı adı altında belirtilen ilaçları kullanımları konusunda daha dikkatli olunmalı, bu 

etkisi ve sonuçları ağır olan bu ilaçların  çocuk ve gençlere kullandırılmadan önce gerekli ve 

yeterli araştırmanın yapılması sağlanmalıdır. Çocuk ve gençlerin bu ilaçlara bu kadar kolay 

erişiminin de denetim altına alınması ve önlenmesi sağlanmalıdır.    

 Cezaevi ziyareti sırasında gerek yetkililer gerekse de görüşülen çocuklar  “Sorunlu” 

olarak nitelendirilen psikolojik tedavi desteğine ihtiyaç duyan çocuk ve gençlerin diğer çocuk 

ve gençlerden farklı bir blokta (C Blokta) tutulduğu ve başkalarına ve kendilerine zarar 

vermesin diye camları olmayan ünitelerde yalnız veya en çok ikişer kişi kaldıklarını beyan 

etmişlerdir. Muhtemelen sürekli ve düzenli tedaviye ihtiyaç duyan bu çocuk ve gençlerin 

yetkili uzmanlarca durumlarının tespiti yapılarak sağlık kuruluşunda tedavileri sağlanmalıdır.    
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 Ceza ve Tutukevinde bulunan çocuk ve gençlerin Eğitim desteğinden daha etkin 

yararlanması sağlanmalıdır. Çocuk ve gençlerin Açık öğretim okulu ve Açık Öğretim Lisesine 

kayıt olmaları ve devamlarının  takip ve teşvik edilerek, mezun olmalarının sağlanması ve bu 

şekilde eğitim seviyelerinin yükseltilmesine olanak sağlanmalıdır.   Burada bulunan çocuk ve 

gençlerin eğitim durumuna ilişkin net veriler elde edebilmek için   istatistiki araştırmalar 

yapılmalı,bilmeyen çocuklar için  okuma yazma kursları düzenlenmeli, eğitim kadrosundaki 

öğretmen sayısı artırılmalı, sadece Türkçe Matematik değil tüm alanlarda , hatta yabancı dil 

alanında öğretmen kadrosu oluşturularak çocuklara kurslar düzenlenmesi sağlanmalıdır. 

Gerekirse bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı ile STK larla işbirliği sağlanarak  eğitim , 

öğretim, öğretmen desteğinin yanında kitap, kalem vs gibi malzeme desteği alınması 

sağlanmalıdır.  

 Cezaevinde var olan Kütüphane daha güncel hale getirilmeli , Milli Eğitim Bakanlığı 

ve  STK ların destek ve kampanyaları ile güncel ve çocukların ilgisini çekecek nitelikte bir 

kütüphane oluşturulması sağlanmalıdır. Çocuk ve gençleri kitap okumaya teşvik edecek 

projeler düzenlenmeli ;  en güzel kitap okuma, en çok kitap okuma , en hızlı kitap okuma, 

kompozisyon yazma, gruplara kitap okuma,  vs gibi geliştirilecek çeşitli projelere katılan yada  

başarı gösteren  çocuklara  ödüller  verilerek okumaya ilginin artırılması sağlanmalıdır. 

 Cezaevinde düzenlenen kurslar sadece görüntüden ibaret kalmamalı,  çocuk ve 

gençlerin katılımının  sağlandığı aktif kurslar haline getirilmelidir. Çocuk ve gençlerin 

rehabilite döneminde çok etkili olabilecek   kurslara katılım için çocuk ve gençler;  ödül, 

eserlerin sergilenmesi, ortak çalışma   vs uzmanlarca belirlenecek  yöntemlerle teşvik 

edilmelidir.  

              Kursların malzeme, eğitici,fiziki şartlar  vs imkanları  iyileştirilerek ihtiyaç duyan her 

çocuğa kurslara katılma konusunda imkanlar sağlanmalıdır. 

 İmkanların iyileştirilmesinde finansman yetersizliklerini aşacak; sivil toplumdan, özel 

sektörden, geliştirilecek projeler yoluyla çözüm yolları üretmek mümkündür. Bunun için 

öncelikle proje geliştirmeye uygun mevzuat, örgütsel yapı geliştirilmeli ve sağlıklı işleyecek 

bir süreç oluşturularak çalıştırılmalıdır.  

             Gerekli finansal yapı, sadece devletin bütçe fonlarına bağlı kalarak değil çok yönlü 

bir anlayışla oluşturulurken, bu konudaki STK desteklerinin sağlanması da önemlidir.  



İZMİR BAROSU ÇOCUK HAKLARI MERKEZİ  

ALİAĞA ŞAKRAN ÇOCUK VE GENÇLİK KAPALI CEZA İNFAZ KURUMUNDA 

YAPILAN  İNCELEMELERE İLİŞKİN 

 GÖRÜŞ   RAPORU 

 

21 

 

 Yukarıda önerilenler gerçekleştirildiği takdirde, çocuklar aktivitelere teşvik etmek 

kolaylaşacaktır. Bu motivasyonun önemli bir boyutu da eğitimsel boyuttur. Bu boyutta eğitim 

programlarının oluşturulması, gerekli eğitimci ve öğretimci kadronun oluşturulması ve 

eğitilmesi gibi konuların çözüme kavuşturulması gerekir. 

 Düzenlenen kurslara öğretici bulmak ve bulunanların da böyle bir kurumda çalışmaları 

noktasında isteksizlikleri de önemli bir konudur. Bu nedenle, öğreticilere tatminkar ücretler 

sağlamak önemlidir. Ayrıca bu öğreticilerin “eğitimcilerin eğitimi” konusunda özel olarak 

yetiştirilmeleri gerekir. 

 STK’lardan sağlanabilecek gönüllü eğitimcilere Cezaevi idarecilerin olumsuz bakış 

açısının giderilmesi, onlara gerekli ortam ve imkanların sağlanması konusunda 

çalışma yapılmalı ve cezaevi yönetiminin gerekli şekilde bilgilendirilmesi ve  yönlendirilmesi 

sağlanmalıdır.  

 Cezaevinde barındırılan Çocuk ve gençlerin Köklü bir  biçimde   topluma 

kazandırılabilmesi için Kamu Kurum Kuruluşları, Özel kurum ve kuruluşlar , STK lar , 

(barolar gibi )meslek odası ve kuruluşları vs gerekli işbirliği yapılarak alanlarında 

uzmanlarınca çeşitli projeler  üretilerek çocuk ve gençlerin hayata katılması sağlanmalıdır. Bu 

nedenle Cezaevi yönetiminin de daha şeffaf ve işbirliğine yatkın bir anlayış içerisinde olması 

gerekmektedir.   

 Cezaevinde yeterli ve gerekli personel istihdam edilmelidir. Özellikle ünitelerde 

gözetim görevi yapan infaz koruma memurlarının sayısı artırılmalı, mesai saati bitimi olan 

5,30 ile çocuk ve gençlerin yatma saati olan 11,00 saatlerinde güvenlik kameralarının görüntü 

alamadığı alanlar bulunan ünitelerinde   gözetimsiz kalan çocuk ve gençler arasında ergen 

tacizi, baskı, cinsel istismar vs durumlarının oluşmaması için  infaz koruma memurlarının 24 

saat görev yapacak şekilde sayılarının ve görev çizelgelerinin düzenlenmesi gerekmektedir. 

 Ayrıca çocuk ve gençlerle sürekli temasta bulunan infaz koruma memurlarının düzenli 

ve sürekli eğitime tabi tutulması sağlanmalıdır. Çocuk ve gençlerle iletişim teknik ve 

yöntemleri öğretilmeli, “sorunlu” olarak adlandırılan psikolojik destek ve tedaviye ihtiyaç 

duyan çocuk ve gençlerle baskı ve tehdit olmadan nasıl iletişime geçeğini öğreneceği eğitim 

desteği sağlanmalıdır.  
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 Cezaevinde barındırılan Çocuk ve Gençlerin var olan spor tesislerinden yeterince  

sıklıkla yararlanması sağlanmalıdır. Bu hususta çocuk ve gençleri teşvik edecek projeler 

uygulanmalı , bu projelere malzeme ve eğitici desteği için STK lar ile işbirliği sağlanmalı , 

voleybol, basketbol, futbol gibi takım oyunlarında çocuk ve gençlerin takım oluşturması, 

takımlar arasında yarışmalar ve turnuvalar düzenlenmesi sağlanmalı, kazanan ve katılan 

çocuk ve gençleri teşvik edici ödüller verilmelidir.        

 Cezaevinde barındırılan Çocuk ve gençlerin rehabilite dönemlerine uygun ve yardımcı 

sinema , tiyatro, seminer vs faaliyetlerden  düzenli ve sürekli olarak faydalandırılması 

sağlanmalıdır. Gerekli Kurum kuruluşlar STK ları ile işbirliği yapılarak eğitici ve malzeme 

desteği alınarak çocuk ve gençlerin de içerisinde yer alabileceği gösterilerin 

düzenlenmesi,çocuk ve gençlerin bilgilendirileceği uzman söyleşilerinin düzenlenmesi 

sağlanmalıdır. 

 Cezaevinde bulunan çocuk ve gençlerin;  “Özel oda” olarak nitelendirilen cezaevinde 

bulunan çocukların ailesiyle ev ortamında vakit geçirebilmeleri veya kalabilmeleri için 

düzenlenen odalardan adaletli ve sistemli bir şekilde yararlandırılması sağlanmalıdır. Bu 

odalar görüntüden ibaret kalmayıp kuruluş amaçlarına göre çocukların tutukluluk süresince 

rehabilite dönemlerine psikososyal destek sağlayıcı bir unsur olarak görülmeli, bu uygulama 

hayata fiilen de geçirilmelidir.    

 Cezaevi yerleşkesinin konumu ve şehre uzaklığı, vasıta azlığı, ulaşım zorluğu, 

çocukların maddi durumlarının yeterli olmaması  gibi hususlar dikkate alındığında ; 

Cezaevinden tahliye olan çocuk ve gençlerin cezaevinden ayrılırken ulaşım sorunu yaşamakta 

olduğu ortadadır. Yetkililerin beyanına göre bu çocuk gençlere talep halinde Kızılay’dan 

yardım sağlandığı belirtilse de bu uygulamanın her tahliye olan çocuk için olmadığı ve talebe 

cevap ve yardım gelmesinin uzun zaman aldığı, çoğu zaman ulaşımların cezaevi yetkililerinin 

desteği ile sağlanmak zorunda kaldığı da ortadadır. Bu durumda ulaşım yardımı 

uygulamasının  ailesi tarafından teslim alınmayan, maddi zorluk çeken çocuklar için rutin bir 

uygulama haline gelmesi zorunlu olup, bunun için gerekli idari girişimler sağlanmalıdır.  

 Mesleki uzmanlarca, cezaevinde barındırılan çocuk ve gençlere  çeşitli alanlarda 

mesleki eğitim vermeli, Eğitim sonunda sertifika alabilecekleri bu mesleki eğitim 

programlarıyla , çocuk ve gençlere tutukluluk süresi içerisinde meslek edindirilerek topluma 
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kazandırılmalıdır. Mesleki eğitim konusunda  gerek resmi kurum ve kuruluşlarından gerekse 

de STK’ lardan işbirliği ile eğitici ve malzeme desteği sağlanmalıdır.   

 

SONUÇ OLARAK ; 

Bu rapor; belirttiğimiz üzere Aliağa Şakran Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

yaptığımız incelemelere ilişkin görüş ve önerilerimizi içermektedir. Bu görüş ve önerileri 

çoğaltmak, farklı bakış açıları ve uzmanlık alanlarına göre farklı tespit ve önerilerde 

bulunmak mümkündür. Ancak  Çocuk hakları ihlallerinin takipçisi  olan İzmir Barosu ve  

Çocuk hakları Merkezi  olarak belirtmek isteriz ki;  Çocuk Ceza İnfaz Kurumları, Çocuk 

Adalet Sistemine aykırıdır. Çocuk, ceza yargılamasının objesi olamaz. Çocuk Adalet 

Sisteminin  amacı çocuğu yargılamak ve dört duvar arasına kapatmak değildir.  Çocuğu suça 

iten sebepleri araştırmak, ortadan kaldırmak  ve suça karışan çocuğu rehabilite etmektir. Bu 

yönde Ceza Yasalarının revize edilmesi, çocuk ve genci rehabilite edip topluma kazandırma 

ya  yönelik kurum ve kuruluşların oluşturulması  gerekmektedir.    

   

     

  


