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BASIN DUYURUSU
09/07/2015 tarihinde yerel bir gazetede Şanlıurfa E Tipi Kapalı Ceza Kurumunda
“Bir İsyan Daha Kapıda” başlığı ile çıkan ve içeriği itibari ile gerçekle uzaktan yakından
alakası bulunmayan ve suç işlemeye teşvik mahiyetinde bulunan haberle ilgili olarak
kamuoyunu doğru bir şekilde bilgilendirmek gereği hasıl olduğundan;
1- Cezaevine ziyarete giden vatandaşların saatlerce güneş altında bekletildikleri
iddia olunmuş ise de; 07/07/2015 tarihli Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel
Müdürlüğünün “Açık Görüş” konulu Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderdiği yazı
doğrultusunda cezaevi yönetimi ve Cumhuriyet Başsavcılığımızca 07/07/2015 tarihli
“Ramazan Bayramı Açık Görüş Talimatı” yayınlanmış, 19-20-21 Temmuz tarihleri arasında
cezaevimizde açık görüş yapılması uygun görülmüş, hükümlü ve tutuklu sayısı verilen açık
görüş günü sayısına bölünerek görüş gününe kadar gruplar oluşturulmuş, her gruptan görüş
günü ve saati ailelerine bildirilmek üzere hükümlü ve tutuklulara tebliğ edilmiş, ayrıca
hazırlanan program, kovuşlara ve ziyaretçilerin görebileceği uygun yerlere asılarak her
ziyaretçinin ziyaret gününde infaz kurumuna gelmesi sağlanacak olup cezaevi önünde
yaşanabilecek izdihamın önüne geçilmesi amaçlanmıştır.
Ayrıca Kuruma gelen hükümlü tutuklu yakınları ayda üç kez kapalı ve bir kez açık
görüş yapmaktadırlar. Dolayısıyla ayın her gününde mesai saatleri içerisinde Kurumda ziyaret
gerçekleştirilmektedir. Gelen ziyaretçiler günlük ziyaret programına göre ziyaretçi kabul
mahalline alınıp, buradan da kayıt işlemlerinden sonra kurum içine alınmaktadır. Bu mahalde
klima olup, faal olarak çalışmaktadır. Ziyaret için sıra bekleyen diğer grupların ise kurum
ihata duvarı dışında duvar kenarına monte edilmiş sundurma ve banklarda bekledikleri, bu
alanın ise ceza infaz kurumu dışında yer aldığı ve belediyeye ait olduğu, bu alandaki
düzenlemelerin ilgili belediyenin yetki ve sorumluluğunda bulunduğu;
Ceza infaz kurumu ziyaretleri yukarıda belirtilen kural ve prensipler çerçevesinde
gerçekleştiğinden iddia edildiği gibi vatandaşların saatlerce güneş altında bekletildikleri
iddiasının gerçeği yansıtmadığı,
2- E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tuvaletlerin pislik içerisinde olduğu iddia
edilmiş ise de; hükümlü ve tutukluların barındırıldığı oda ve koğuşlarında bulunan tuvalet ve
banyolar ile yatakhanelerin ve havalandırma bahçelerinin temizliğinin oda sakinlerine ait

olduğu, bunun dışında kalan ancak kuruma ait olup diğer yerlerde bulunan tuvaletlerin ve
koridorların temizliğinin kurum iç hizmetlerinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular tarafından
yapıldığı, ziyaret mahallinde bulunan tuvaletlerin bu alanda görevli personel tarafından
temizlendiği, kurum ihata duvarı dışında caddeye bakan kısımda bulunan ve belediye
sorumluluk alanında yer alan mescit ve tuvaletlerin temizliğinin ise Eyyübiye İlçe Belediyesi
tarafından görevlendirilen personel tarafından yapıldığı. Kurum içi temizlik kontrollerinin
kurum idarecileri tarafından günlük yapıldığı, bugüne kadar temizlikle alakalı herhangi bir
şikayet ve serzenişin Cumhuriyet Başsavcılığımıza ulaşmadığı, dolayısı ile bu iddianın
gerçekle alakasının bulunmadığı,
3- Ceza İnfaz Kurumunda bulunan klimaların bozuk olduğu iddia edilmiş ise de;
Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü eşya yönetmeliğine göre oda ve
koğuşlarda klima bulundurulmasının mümkün olmadığı, sadece tavan tipi ve ayaklı vantilatör
ile sulu soğutucu kullanılabildiği, bu eşyaların hükümlü ve tutuklular tarafından kurum
kantininden satın alınmak suretiyle kullanılmasına izin verildiği ve yine bu eşyaların
fiyatlarının piyasa fiyatlarının altında bulunduğu, dolayısı ile klimaların bozuk olduğu
iddiasının gerçeği yansıtmadığı,
4- Kapalı Ceza infaz Kurumumuz bünyesinde bulunan kantinde satılan emtialar
4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinde belirtilen doğrudan temin yoluyla
alınmakta ve belli bir kar marjı konduktan sonra satışa sunulmaktadır. Kantinde satışa sunulan
emtiaların birçoğu piyasa fiyatlarından daha uygun bir fiyata satışa sunulmaktadır.
Dolayısıyla kantin fiyatlarının fahiş olduğu iddiası gerçekleri yansıtmamaktadır.
Karşılaştırmalı kantin fiyatları ekte sunulmuştur.
Yukarıda belirtilen ve gerçekleri yansıtmayan ve içeriği itibari ile suç işlemeye
teşvik mahiyetinde bulunan haber ile ilgili gerekli soruşturmanın başlatıldığı,
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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