
Türkiye Barolar BirIii BakanIiöi
Sayi: II6i	 Ankara, 03/03/2012

CUMHURBASKANILIOI YUKSEK KATINA

Son gUnlerde kamuoyuna yansiyan Pozanti tlçesindeki M Tipi cocuk Cezaevi'nde
yaanan1ar bata olmak Uzere, kimi cezaevlerinde tutuklu ye hukUmlU haklariyla ilgili ulusal
mevzuatimiz He uluslararasi s6z1eme hUkumlerine aykiri davranildigi an1ai1maktadir.

YOnetim Kurulumuzun 03 Mart 2012 tarih ye 40 sayili karari gereginee; Anayasamizrn
104. maddesinin Cumhurbakarnmiz olarak size verdigi yetkiye dayanarak Deviet Denetleme
Kurulu'nu Turkiye'deki cezaevterinde inceleme, aratirma ye denetleme yapmak üzere
gorevlendirmeniz konusundaki ekli talebimizi yuksek takdirlerinize saygi He arz ederim.

?kat V.ALfl
Turkiye Barolar

Bakani

Eki:1

Acres: Oguzlar Mah.Bari Mango Cad. Av.Ozdemir Ozok Sokak No:8 06520 Balgat/Ankara
Tel :0(312)2925900— Faks :0(312)2865565

Internet Adresi : www.barobarlik.org .tre-mail : barobirlik.org.tr/iletisim



Türkiye Barolar BirliUl BaflanliUi
Sayi: II LJ 	 Ankara, 03/03/2012

CUMHURBASKANLIOI YUKSEK KATINA

Sayin Cumhurbakan:m,

Yuksek malumlari oldugu uzere, bata Anayasamiz olmak Uzere ulusal dUzeydeki
yasal duzenlemelere, gerekse Ulkemizin taraf oldugu uluslararasi s6z1eme hukumlerine gOre;

• Her tutuklu ye hUkumliinün bafla can guvenligi olmak Uzere insan olmaktan
kaynakianan kii dokunulmazhgi ye ternel hakiari vardir.

• Evrensel hukuk kurallarrnca belirlenen bu temel hak ye ozgUrlUklere her tutuklu ye
hUkumlu, tutukiuluk ye hukumlUlUk kouI1arinda da sabiptir.

• Tutuklu ye hukUmlUlerin hapishanede olmaktan kaynakianan hak ye Ozgurluk
kisitlamasi dirnda, temel insan hak ye OzgUrlUkleri kisitlanamayacagi gibi bunlari
kullanmalari da engellenemez.

• Hiçbir tutuklu ye hukumlu, insanrn rub ye beden sagligi uzerinde olumsuz etkiler
yaratacagi bilimsel olarak karntlanan hapishanelerde kalmaya zorlanamayacagi gibi
sosyo-kUlturel yapi ye gelenekier ile insan sagligina aykiri, izolasyon-tecrit amaçli
hapishanelerde tutulamaz.

• Hiçbir tutuklu ye hukumluye bedensel ceza, hucreye kapatma gibi insanlik dip ye onur
kirici cezalar verilemez.

• Insanca yaamin gerektirdigi ihtiyaçlarin kari1anmasi hakki, disiplin, guvenlik veya
cezai yaptirim adma ortadan kaldirilamaz.

• Kogu aramalari tutuklu ye hUkumlUnun kii dokunulmazligi ye mahremiyetine saygi
temelinde gerçek1etiri1mek zorundadir. Bir diger ifade ile bu tUr aramalar baski,
eziyet, gozdagi, keyfilik araci haline getirilemez.

• Hapishaneler arasi sevkler ya da hastane, mahkeme sevklerinde yapilan aramalar tacize
d6nutUru1emez, onur kirici biçimlerde arama yapilamaz.

• Sevkler ikence haline getirilemez.

• Sayimlar, tutuk!u ye hukumlUlerin dogal yaam1arini bozmayacak eki1de, uygun bir
saatte ye makul personel sayisiyla yapihr.

• Tutuklu ye hukunilulerin rub ye beden sagligini esas alacak saglik kou11ar ile tibbi
olanakiari saglamak devietin gorevidir.
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Türkiye Barolar BirIii Baflanli*i
Say]: 116'i
	

Ankara, 0,5/03/20 12

Hal boyle iken kamuoyuna yanslyan Pozanti ilçesindeki M Tipi cocuk Cezaevi'nde
yaanan1ar bata olmak Uzere yazili ye gorsel basinda yet alan diger haberler ile çok sayidaki
hükumlu ye tutuklunun Birligimize gonderdigi ornekleri ekli yazih yakinmalardan, avukat
mes1ektalanmizin bildirimlerinden, Birligimiz tnsan Haklari Merkezi tarafindan
yurutulmekte olan Insan Hakiari Izieme, Raporlama ye Ariv1eme Projesi (IHtRAP)
kapsaminda o1uturulan veri tabamnda meveut bilgilerden, kimi cezaevleninde tutukia ye
hukumlu haklariyla ilgili ulusal mevzuatirniz ile uluslararasi s6z1eme hukumlenine aykini
davrarnldigi anIaiImaktadir.

Takdiri Yuce Makamirnza ait olmak Uzere, Anayasamizin 104. maddesinin
Cumhurbakarnmiz olarak size verdigi yetkiye dayanarak Deviet Denetleme Kurulu'nu
Turkiye'deki cezaevleninde inceleme, aratirma ye denetleme yapmak üzere
gorevlendirmenizi saygi ile arz ye talep edenim.

Avuk4 .Ahs COSA
Türkiyc Barolar Bir1ii

Bakani

Adres : OuzIar Mah.Bari5 Mancc Cad. Av.Ozdemir Ozok Sokak No:8 06520 Balgat/Ankara
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Türkiye Barolar BirIii BackauliUi
Say': •i165
	

Ankara, 03/03/2012

Sayin Cemil cicEK
Turkiye Büyuk Millet Meclisi Bakani

THMM-ANKARA

Sayrn Backanun,

Son gunlerde kamuoyuna yanslyan Pozanti ilçesindeki M Tipi cocuk Cezaevi'nde
yaanan1ar bata olmak üzere, kimi cezaevlerinde tutuklu ye hukumlu haklariyla ilgili ulusal
mevzuatimiz ile uluslararasi s6z1eme hükUmlerine aykin davranildigi an1ai1maktadir.

Yonetim Kurulumuzun 03 Mart 2012 tarih ye 40 sayili karari geregince; Siyasal
Partilerimizin TBMM Grup Bakan1ik1arina gonderilen konu hakkinda meclis aratirmasi
açilmasina iIikin ornegi ekli yazimizi bilgi ye takdirlerinize saygi He arz ederim.

/Ovukat V.2seh'10^ R
Turkiye Barolar Birlii

Bakani

EIci:1
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TUrkiye Baro tar BirIiöi Baflanliai
Sayi: 1(65
	

Ankara, 03/03/2012

(
	

•) TBMM GRUP BASKANLWil'NA
TBMM-ANKARA

Sayin Bcçckanzm,

Malumlari oldugu üzere, bata Anayasamiz olmak Uzere ulusal duzeydeki yasal
duzenlemelere, gerekse ulkemizin taraf oldugu uluslararasi s6z1eme hukumlerine gore;

• Her tutuklu ye hukümlunun bata can gUvenligi olmak Uzere insan olmaktan
kaynakianan kii dokunulmazhgi ye temel hakiari vardir.

• Evrensel hukuk kurallarinca belirlenen bu temel hak ye ozgurlUklere her tutuklu ye
hukUmlu, tutukluluk ye hUkum101uk kou11arinda da sahiptir.

• Tutuklu ye hukUmlulerin hapishanede olmaktan kaynakianan hak ye ozgurluk
kisitlamasi diinda, temel insan hak ye ozgUrlukleri kisitlanamayacagi gibi bunlari
kullanmalari da engellenemez.

• Hiçbir tutuklu ye hukumlU, insanin rub ye beden sagligi Uzerinde olumsuz etkiler
yaratacagi bilimsel olarak kanitlanan hapishanelerde kalmaya zorlanamayacagi gibi
sosyo-kulturel yapi ye gelenekier ile insan sagligina aykiri, izolasyon-tecrit amaçli
hapishanelerde tutulainaz.

• Hiçbir tutuklu ye hukUmluye bedensel ceza, hUcreye kapatma gibi insanlik dip ye onur
kirici cezalar verilemez.

• Insanca yaamin gerektirdigi ihtiyaçlarin kariIanmasi hakki, disiplin, guvenlik veya
cezai yaptirim adina ortadan kaldirilamaz.

• Kogu aramalari tutuklu ye hukUmlunun kii dokunulmazligi ye mahremiyetine saygi
temelinde gerçek1etiri1mek zorundadir. Bir diger ifade ile bu tUr aramalar bash,
eziyet, gozdagi, keyfilik araci haline getirilemez.

• Hapishaneler arasi sevkler ya da hastane, mahkeme sevklerinde yapilan aramalar tacize
d6nuturu1emez, onur kirici biçimlerde arama yapilamaz.

• Sevkler ikence haline getirilemez.

• Sayimlar, tutuklu ye hUkumlulerin dogal yaam1arini bozmayacak eki1de, uygun bir
saatte ye makul personel sayisiyla yapilir.

• Tutuklu ye hukumlulerin rub ye beden sagligini esas alacak saglik koul1ar ile tibbi
olanakiari saglamak devietin gOrevidir.

I
Adres Oguziar Mah.Barr Mango Cad. Av.Ozdemir Ozok Sokak No:8 06520 Balgz
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TUrkiye Barolar BirIiUi BaflanliUl
Sayi: /l&.S
	

Ankara, 03103/2012

Hal boyle iken kamuoyuna yansiyan Pozanti ilçesindeki M Tipi cocuk Cezaevi'nde
yaananlar bata olmak Uzere yanh ye gorsel basinda yer alan diger haberler ile çok sayidaki
hukumiu ye tutuklunun Birligimize gonderdigi ornekieri ekli yazili yakinmalardan, avukat
meslektalarimizin bildirimlerinden, Birligimiz Insan Haklan Merkezi tarafiridan
yurutulmekte olan Insan Hakiari Izieme, Raporlama ye Ariv1eme Projesi (tHtRAP)
kapsaminda o1uturu1an veri tabamnda meveut bilgilerden, kimi eezaevlerinde tutuk!u ye
hukumlu haklariyla ilgili ulusal mevzuatimiz ile uluslararasi sOzleme hUkunilenine aykiri
davranildigi anIai1maktadir.

Takdiri Sayrn Bakan1iginiza ait olmak Ozere, Anayasamizin 98/3.maddesi hUkmUne
gOre TUrkiye'deki cezaevlerine yonelik ikayet1eri incelemek üzere "Meclis Aratirmasi"
yapilmasi yonunde giriimde bulunulmasini dilerim.

vukat V.Aen
Türkiye Barolar Bir1ig

Bakani	
/

Adres : Oguziar Mah.Bari Mango Cad. Av.Ozdemir Ozok Sokak No:8 06520 Balgat/Ankara
Tel :0(312) 292 59 00 — Faks :0(312)28655 65

Internet Adresi : www.barobarlik.org .tre-mail : barobirlik.org.tr/iletisim



TUrkiye Barolar BirIiUi BackanliUl
Sayi: (I
	

Ankara, 03/03/2012

ADALET ye KALKINMA PART!S!
Grup BakanIigi

TBMM-ANKARA

Son gunlerde kamuoyuna yanslyan Pozanti tlçesindeki M Tipi cocuk Cezaevi'nde
yaanan1ar bata olmak üzere, kimi cezaevlerinde tutuklu ye hukumlu haklariyla ilgili ulusal
mevzuatimiz ile uluslararasi s6z1eme hukumlerine aykiri davrarnldigi an1ai1maktadir.

YOnetim Kurulumuzun 03 Mart 2012 tarih ye 40 sayili karan geregince; Anayasamizin
98/3.maddesi hukmUne gore Turkiye'deki cezaevlerine yonelik ikayet1eri incelemek Uzere
"Meclis Araflirmas:" yapilmasi yonunde Ornegi ekli yazimizia ilgili giriimde bulunulmasin,
dilerim.

Saygilarimla,

fukat V.ZA
Tflrkiye Barolar Birligi

Bakani

Eki:1
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Sap: II
	

Ankara, 03/03/2012

ADALET ye KALKINMA PARTIS!
Grup BkanIigi

TB MM-ANKARA

Sayin Bakan,m,

Malumlari oldugu üzere, bata Anayasamiz olmak üzere ulusal duzeydeki yasal
dUzenlemelere, gerekse Ulkemizin taraf oldugu uluslararasi sOz1eme hukumlerine gore;

• Her tutuklu ye hukUmlUnUn bata can guvenligi olmak üzere insan olmaktan
kaynakianan kii dokunulmazligi ye ternel hakian vardir.

• Evrensel hukuk kurallarinca belirlenen bu temel hak ye ozgurluklere her tutuklu ye
hUkUmlU, tutukiuluk ye hUkumlUluk kou1lannda da sahiptir.

• Tutuklu ye hukumlulerin hapishanede olmaktan kaynakianan hak ye ozgUrluk
kisitlamasi diinda, temel insan hak ye ozgilrlukleri kisitlanamayacagi gibi bunlari
kullanmalari da engellenemez.

• Hiçbir tutuklu ye hUkumlU, insanrn mh ye beden sagligi uzerinde olumsuz etkiler
yaratacagi bilimsel olarak karntlanan hapishanelerde kalmaya zorlanamayacagi gibi
sosyo-kulturel yapi ye gelenekier ile insan sagligina aykiri, izolasyon-tecrit amaçli
hapishanelerde tutulamaz.

• Hiçbir tutuklu ye hUkumlUye bedenset ceza, hUcreye kapatma gibi insanlik dii ye onur
kirici cezalar verilemez.

• Insanca yaamin gerektirdigi ihtiyaçlarrn kari1anmasi hakki, disiplin, guvenlik veya
cezai yaptirim adma ortadan kaldirilamaz.

• Kogu aramalari tutuklu ye hukUmlunun kii dokunulmazhgi ye mahremiyetine saygi
temelinde gerçek1ejiri1mek zorundadir. Bir diger ifade ile bu tUr aramalar baski,
eziyet, gozdagi, keyfihik araci haline getirilemez.

• Hapishaneler arasi sevkler ya da hastane, mahkeme sevklerinde yapilan aramalar tacize
donuturulemez, onur kinci biçimlerde arama yapilamaz.

Sevkler ikence haline getirilemez.

• Sayimlar, tutuklu ye hukumlUlerin dogal yaam1arini bozmayacak eki1de, uygun bir
saatte ye makul personel sayisiyla yapilir.

A
Adres : Oguziar Mah.Bari Manço Cad. Av.bzdemir Ozok Sokak No:8 06520 Balgat/

Tel :0(312)2925900— Faks :0(312)2865565
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TUrkiye Barolar BirIii BakanIiUi
Sap: 1116 Ankara, 03/03/2012

Tutuklu ye hUkumlUlerin ruh ye beden sagligmi esas alacak saglik kou1Iar ile tibbi
olanakiari saglamak devietin gorevidir.

I-Ial boyle iken kamuoyuna yansiyan Pozanti ilçesindeki M Tipi cocuk Cezaevi'nde
yaanan1ar bata olmak üzere yazili ye gorsel basinda yer alan diger haberler ile çok sayidaki
hukümlu ye tutukiunun Birligimize gonderdigi ornekieri ek!i yazih yakrnmalardan, avukat
mes1ekta1arimizin bildirimlerinden, Birligimiz Insan Hakiari Merkezi tarafindan
ytirutUlmekte olan Insan Hakiari Izieme, Raporlama ye Ariv1eme Projesi (IHIRAP)
kapsaminda o1uturu!an veri tabarnnda mevcut bilgilerden, kimi cezaevlerinde tutuklu ye
hUkumlU hakianyla ilgili ulusal mevzuatimiz ile uluslararasi s6z1eme hukUmlerine aykin
davrani!digi an1ai1maktadir.

Takdiri Sayin Bakanliginiza ait olmak Uzere, Anayasamizin 98/3.maddesi hukmune
gore Turkiye'deki cezaevlerine yOnelik ikayet1eni incelemek uzere "Meclis Aratirmasi"
yapilmasi yOnUnde giriimde bulunulmasirn dilerim.

Saygilarimla,

r,.k.t V.AhseR
Tflrkiye Barolar Birligi

Bakani

Adres Oguziar Mah.Bari Manço Cad. Av.Ozdemir Ozok Sokak No:8 06520 Balgat/Ankara
Tel :0(312)2925900 - Faks :0(312) 286 55 65
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Türkiye Baro tar BirliUl BaçkanIii
Sayi: 41,	 Ankara, 03/03/2012

CUMHURIYET HALK PARTISI
Grup Bakanhgi

TBMM-ANKARA

Son gUnlerde kamuoyuna yansiyan Pozanti tlçesindeki M Tipi cocuk Cezaevi'nde
yaanan1ar bata olmak Uzere, kimi cezaevlerinde tutuklu ye hUkumlU haklariyla ilgili ulusal
mevzuatimiz He uluslararasi sozIeme hukumlerine aykiri davranildigi an1aiImaktadir.

Yonetim Kurulumuzun 03 Mart 2012 tarih ye 40 sayili karari geregince; Anayasamizin
98/3.maddesi hUkmune gore TUrkiye'deki cezaevlerine yonelik ikayet1eri incelemek üzere
"Meclis Ara$t:rmasz" yapilmasi yonUnde omegi ekli yazimizia ilgili giriimde bulunulmasini
dilerim.

Saygilarimla,

kat ZolaraOsA
Tflrkiy 	 BirIV

Bakani

Eki:1

Adres Oguzlar Mah.Bari Manco Cad. Av.bzdernir Ozok Sokak No:8 06520 Balgat/Ankara
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TUrkiye Barolar BirliUi BakanIiUi
Sayi: 1166
	

Ankara, 03/03/2012

CUMHURIYET HALK PART!S!
Grup Bakanligi

TBMM-ANKARA
/

Sayin Backan,m,

Malumlari oldugu uzere, bata Anayasamiz olmak Uzere ulusal duzeydeki yasal
duzenlemelere, gerekse ulkemizin taraf oldugu uluslararasi s6z1eme hukUmlerine gore;

• Her tutuklu ye hUkumlUnUn bata can gUvenligi olmak üzere insan olmaktan
kaynakianan kii dokunulmazligi ye temel hakiari vardir.

• Evrensel hukuk kurallarinca belirlenen bu temel hak ye ozgurluklere her tutuklu ye
hukUmlU, tutukiuluk ye hukumlulUk kou11arrnda da sahiptir.

• Tutuklu ye hukumlulerin hapishanede olmaktan kaynakianan hak ye ozgUrluk
kisitlamasi dirnda, temel insan hak ye ozgUrlukleri kisitlanamayacagi gibi bunlari
kullanmalari da engellenemez.

• Hiçbir tutuklu ye hukUmlu, insanin i-h ye beden sagligi uzerinde olumsuz etkiler
yaratacagi bilimsel olarak kanitlanan hapishanelerde kalmaya zorlanamayacagi gibi
sosyo-kUltUrel yapi ye gelenekier ile insan sagligina aykiri, izolasyon-tecrit amaçli
hapishanelerde tutulamaz.

• Hiçbir tutuklu ye hUkUmlUye bedensel ceza, hucreye kapatma gibi insanlik dii ye onur
kirici cezalar verilemez.

• Insanca yaamin gerektirdigi ihtiyaçlarin kari1anmasi hakki, disiplin, guvenlik veya
cezai yaptirim adina ortadan kaldirilamaz.

• Kogu aramalari tutuklu ye hukumlUnun kii dokunulmazligi ye mahremiyetine saygi
temelinde gerçekleflirilmek zorundadir. Bir diger ifade ile bu tUr aramalar baski,
eziyet, gozdagi, keyfihik araci haline getirilemez.

• Hapishaneler arasi sevkler ya da hastane, mahkeme sevklerinde yapilan aramalar tacize
donUflurulemez, onur kirici biçimlerde arama yapilamaz.

• Sevkler ikence haline getirilemez.

• Sayimlar, tutuklu ye hUkumlulerin dogal yaam1anni bozmayacak eki1de, uygun bir
saatte ye makul personel sayisiyla yapilir.

• Tutuklu ye hUkUmlulerin ruh ye beden sagligini esas alacak saglik kou11ar ile tibbi
olanakiari saglamak devietin gorevidir.

Adres : Oguziar Mah.Baru Mango Cad. Av.Ozdemir Ozok Sokak No:8 06520 Balga
Tel :0(312)2925900— Faks :0(312)2865565

Internet Adresi : www.barobarlik.org .tre-mail : barobirlik.org.tr/iletisim



Turkiye Baro Jar BirIiUi BaflanhiUi
Sayt: Jill,	 Ankara, 03/03/2012

I-Ial boyle iken kamuoyuna yanslyan Pozanti ilçesindeki M Tipi çocuk Cezaevi'nde
yaananlar bata olmak Uzere yazili ye gOrsel basinda yer alan diger haberler ile çok sayidaki
hUkumltt ye tutukiunun Birligimize gonderdigi ornekleri ekli yazili yakinmalardan, avukat
mes1ektalanmizin bildirimlerinden, Birligimiz Insan Hakiari Merkezi tarafindan
yurUtulmekte olan Insan Haldari tzleme, Raporlama ye Ariv1eme Projesi (IHIRAP)
kapsaminda oluflurulan veri tabamnda mevcut bilgilerden, kimi cezaevlerinde tutuklu ye
hUkumlU haklariyla ilgili ulusal mevzuatimiz ile uluslararasi sOzleme hukUmlerine aykin
davranildigi an1a.ilmaktadir.

Takdiri Sayin Bakan!iginiza ait olmak tizere, Anayasamizin 98/3.maddesi hukmUne
gOre Turkiye'deki cezaev!enine yonelik ikayet!eni incelemek üzere "Meclis Araflirmasi"
yapilmasi yOriUnde giniimde bulunulmasmi dilerim.

Saygilanmia,

£ V.Aisenll
Türkiye Barolar

Bakani

Adres : OuzIar Mah.Bari Manço Cad. Av.Ozdemir Ozok Sokak No:8 06520 Balgat/Ankara
Tel :0(312)2925900 - Faks :0(312)2865565

Internet Adresi : www.barobarlik.org .tre-mail : barobirlik.org.tr/iletisim



Tdrkiye Baro Jar BirIii BaflanliUi
Say': !16t
	

Ankara, 03/03/2012

MILL1YETc1 HAREKET PARTISI
Grup BakanIigi

TBMM-ANKARA

Son gUnlerde kamuoyuna yansiyan Pozanti tlçesindeki M Tipi cocuk Cezaevi'nde
yaananlar bata olmak Uzere, kirni cezaevlerinde tutuklu ye hukumlU haklariyla ilgili ulusal
mevzuatimiz ile uluslararasi s6z1eme hukumlerine aykin davranildigi an1ai1maktadir.

Yonetim Kurulumuzun 03 Mart 2012 tarih ye 40 sayili karari geregince; Anayasamizrn
98/3.maddesi hukmune gore TUrkiye'deki cezaevlerine yonelik ikayet1eri incelemek Uzere
"Meclis Aract,rmas," yapilmasi yonUnde ornegi ekli yazimizia ilgili giriimde bulunulmasmi
dilerim.

Saygilarimla,

kat V./s
Türkiye Barolar

Bakarn

Eki:1

Adres Oguziar Mah.Ban Mango Cad. Av.Ozdemir bzok Sokak No:8 06520 Balgat/Ankara
Tel :0(312)2925900 - Faks :0(312) 286 55 65

Internet Adresi www.barobarlik.org .tre-maiI : barobirlik.org.tr/iletisim



Türkiye Barolar BirIiUi Ba;kanliUi
Say]: !lGé
	

Ankara, 03/03/2012

MILLIYETc1 HAREKET PARTIS1
Grup Bakanhgi

TBMM-ANKARA

Sayw Ba5kan:m,

Malumlari oldugu üzere, bata Anayasamiz olmak Uzere ulusal duzeydeki yasal
duzenlemelere, gerekse ulkemizin taraf oldugu uluslararasi s6z1eme hukUmlerine gOre;

• Her tutuklu ye hukumlunun bafla can guvenligi olmak Uzere insan olmaktan
kaynaldarian kii dokunulmazligi ye ternel hakiari vardir.

• Evrensel hukuk kurallarrnca belirlenen bu temel hak ye OzgUrlUklere her tutuklu ye
hUkUmlU, tutukiuluk ye hUkumlulUk kou11arrnda da sahiptir.

• Tutuklu ye hUkUmlUlerin hapishanede olmaktan kaynakianan hak ye ozgUrluk
kisitlamasi dirnda, temel insan hak ye ozgUrlukleri kisitlanamayacagi gibi bunlari
kullanmalari da engellenemez.

• Hiçbir tutuklu ye hukUmlu, insanin nih ye beden sagligi uzerinde olumsuz etkiler
yaratacagi bilimsel olarak kanitlanan hapishanelerde kalmaya zorlanamayacagi gibi
sosyo-kulturel yapi ye gelenekier ile insan sagligina aykiri, izolasyon-tecrit amaçli
hapishanelerde tutulamaz.

• Hiçbir tutuklu ye hUkumlUye bedensel ceza, hUcreye kapatma gibi insanhk dii ye onur
kirici cezalar verilemez.

• Insanca yaamin gerektirdigi ihtiyaçlarrn kari1anmasi hakki, disiplin, guvenlik veya
cezai yaptinm adina ortadan kaldirilamaz.

• Kogu aramalan tutuklu ye hUkUmlUnUn kii dokunulmazligi ye mahremiyetine saygi
temelinde gerçek1etiri1mek zorundadir. Bir diger ifade ile bu tUr aramalar baski,
eziyet, gozdagi, keyfihik araci haline getirilemez.

• Hapishaneler arasi sevkler ya da hastane, mahkeme sevklerinde yapilan aramalar tacize
d6nuturU1emez, onur kirici biçimierde arama yapila.

• Sevkler ikence haline getirilemez.

• Sayimlar, tutuklu ye hUkumlulerin dogal yaam1arini bozmayacak eki1de, uygun bir
saatte ye makul personel sayisiyla yapilir.

• Tutuklu ye hukumlUlerin rub ye beden sagligmi esas alacak saglik kou11ar ile tibbi
olanakian saglamak devietin gorevidir.

Adres :Oguzlar Mah.Bari Mango Cad. Av.Ozdemir Ozok Sokak No:8 06520 Bale
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Hal boyle iken kamuoyuna yanslyan Pozanti ilçesindeki M Tipi cocuk Cezaevi'nde
yaaian1ar bata olmak üzere yanli ye gorsel basinda yet alan diger haberler ile çok sayidaki
hukumlü ye tutukiunun Birligimize gonderdigi ornekleri ekli yazili yakinmalardan, avukat
mes1ekta.1arimizin bildirimlerinden, Birligimiz Insan Haklan Merkezi tarafindan
yurutulmekte olan Insan Hak!ari Izieme, Raporlama ye Arivleme Projesi (IHIRAP)
kapsamrnda o1uturulan veri tabaninda meveut bilgilerden, kimi cezaevlerinde tutuklu ye
hUkUmlu haklariyla ilgili ulusal mevzuatimiz ile uluslararasi s6z1eme hOkumlenine aykiri
davranildigi an1ai1maktadir.

Takdiri Sayin Bakan1igirnza ait olmak Uzere, Anayasamizrn 98/3.maddesi hukmune
gOre Turkiye'deki cezaevlerine yonelik ikayet1eri incelemek Uzere "Mec!is Aratirmasi"
yapilmasi yOnUnde giniimde bu!unulmasini dilerim.

Saygilarimla,

fAvukat Vsen 
"7Turkiye Barolar

Bakani
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BARIS ye DEMOKRASI PARTISI
Grup Bakan1igi

TBMM-ANKARA

Son gUnlerde kamuoyuna yanslyan Pozanti Ilçesindeki M Tipi çocuk Cezaevi'nde
yaananIar bata olmak Uzere, kimi cezaevlerinde tutuklu ye hukUmlU hakianyla ilgili ulusal
mevzuatimiz ile uluslararasi sozIeme hUkUmlerine aykiri davranildigi an1ai1maktadir.

Yonetim Kurulumuzun 03 Mart 2012 tarih ye 40 sayili karari geregince; Anayasamizin
98/3.maddesi hukmune gOre TUrkiye'deki eezaevlerine yOnelik ikayet1eri incelemek üzere
"Meclis Araflirmass" yapilmasi yonunde Ornegi ekli yazimizia ilgili giriimde bulunulmasini
dilerim.

Saygilanmia,

vukat 
V4ntoVRTUrkiye	 r BBarolair gi
Bakani

Eki:1
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BARIS ye DEMOKRAS! PART1SI
Grup BakanIigi

TBMM-ANKARA

Sayin Bakansm,

Malumlari oldugu Uzere, bata Anayasamiz olmak uzere ulusal dUzeydeki yasal
duzenlemelere, gerekse ulkemizin taraf oldugu uluslararasi s6z1eme hukUmlerine gOre;

• Her tutuklu ye hOkumlunUn bata can guvenligi olmak Uzere insan olmaktan
kaynakianan kii dokunulmazligi ye ternel hakiari vardir.

• Evrensel hukuk kurallarinca belirlenen bu temel hak ye ozgUrlUklere her tutuklu ye
hukumlü, tutukiuluk ye hUkumlulUk kou11arinda da sahiptir.

• Tutuklu ye hUkum1u1erin hapishanede olmaktan kaynakianan hak ye ozgUrlUk
kisitlamasi diinda, temel insan hak ye Ozgurlukleri kisitlanamayacagi gibi bunlari
kullanmalari da engellenemez.

• Hiçbir tutuklu ye hUkUmlU, insanin i-nh ye beden saghgi Uzerinde olumsuz etkiler
yaratacagi bilimsel olarak kanitlanan hapishanelerde kalmaya zorlanamayacagi gibi
sosyo-kultUrel yapi ye gelenekier ile insan sagligina aykiri, izolasyon-tecrit amaçli
hapishanelerde tutulamaz.

• Hiçbir tutuklu ye hukumluye bedensel ceza, hucreye kapatina gibi insanlik dii ye onur
kirici cezalar verilemez.

• Insanca yaamin gerektirdigi ihtiyaçlarrn kariIanmasi hakki, disiplin, gUvenlik veya
cezai yaptirim adina ortadan kaldinlamaz.

• Kogu aramalari tutuklu ye hukUmlUnun kii dokunulmazligi ye mahremiyetine saygi
temelinde gerçek1etiri1mek zorundadir. Bit diger ifade ile bu tür aramalar baski,
eziyet, gozdagi, keyfihik araci haline getirilemez.

• Hapishaneler arasi sevkler ya da hastane, mahkeme sevklerinde yapilan aramalar tacize
d6nutlir01emez, onur kirici biçimlerde arama yapila.

• Sevkler ikence haline getirilemez.

• Sayimlar, tutuklu ye hukUmlUlerin dogal yaam1arini bozmayacak eki1de, uygun bir
saatite ye makul personel sayisiyla yapihr.

• Tutuklu ye hUkUmlUlerin ruh ye beden sagligini esas alacak saglik kou11ar ile tibbi
olanakiari saglamak devietin gorevidir.

7
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Hal boyle iken kamuoyuna yansiyan Pozanti ilçesindeki M Tipi çocuk Cezaevi'nde
yaanan1ar bata olmak uzere yazili ye gorsel basrnda yer alan diger haberler ile çok sayidaki
hUkUmlu ye tutukiunun Birligimize gonderdigi ornekieri ekli yazili yakinmalardan, avukat
meslekta1arimizin bildirimlerinden, Birligimiz Insan Haklari Merkezi tarafindan
yurutulmekte olan Insan Hakiari tzleme, Raporlama ye Ariv1eme Projesi (IHIRAP)
kapsaminda oluturulan veri tabanrnda mevcut bilgilerden, kimi cezaevleninde tutuklu ye
hukUmlu haklariyla ilgili ulusal mevzuatimiz ile uluslararasi sozIeme hukUmlerine aykiri
davranildigi anIailmaktadir.

Takdiri Sayin Bakanliginiza ait olmak Uzere, Anayasamizrn 98/3.maddesi hUkmune
gore TUrkiye'deki cezaevlerine yonelik ikayetleri incelemek uzere "Meclis Aratirmasi"
yapilmasi yonunde giriimde bulunulmasirn dilerim.

Saygilarimla,

Ovalaths COSAR
Türkiye Baro r ir igi

Bakani
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