
 
 
 

Türkiye Hapishanelerinde Tek Tip Elbiseye Geçit Vermeyeceğiz!  
   Egemen sisteme muhalif olanlar, yaşanabilecek bir dünya 
yaratma mücadelesini verenler; egemenler tarafından “terörist” 
ilan edilerek katledilmekte veya hapishanelerde tutsak edilerek 
toplumdan soyutlanmaya çalışılmaktadır. Egemenler, topluma 
yönelik saldırı politikalarının hazırlığı içinde oldukları her dönem, 
ilk saldırılarını öncelikle toplumun en ileri kesimlerinin tutsak 
edildiği hapishanelerden başlatmışlardır. Çünkü politik tutsakların 
esir alınması, dışarıdaki toplumun esir alınmasını ve saldırı – 
sömürü politikalarının pürüsüz hayata geçirilmesini 
kolaylaştırmaktadır. Bu hedef doğrultusunda, kuruluşlarından 
günümüze Türkiye Hapishaneleri, insan haklarını ve onurunu hiçe 
sayan yaptırımları, işkence, taciz ve tecavüzleri ile sürekli 
gündemde olmuştur. Bugün bir kez daha hapishaneler, Tek Tip 
Elbise (TTE) uygulamasına geçme hazırlığı ile gündemde.  
   Sürek Avı Katlanarak Sürmekte 
   R.T. Erdoğan ve şürekası AKP’nin, özellikle 15 Temmuz sözde 
“darbe girişimi”nden sonra, tüm muhalif kesimlere yönelik 
büyüttükleri sürek avı, katlanarak sürmektedir. Binlerce 
akademisyen, memur, öğretim görevlisi, yüzlerce gazeteci 
tutuklanmış, birçoğu işkencelerden geçirilmiştir. KHK’larla 
görevlerinden ihraç edilen onlarca akademisyen, sürüklendikleri 
geleceksizlik karşısında intihar etmiştir. Görevden ihraçları 
protesto etmek ve KHK’ların kaldırılması talebiyle Nuriye Gülmen 
ve Semih Özakça’nın başlattıkları Açlık Grevi direnişinin 72. 
gününde “terörist” ilan edilerek tutuklandılar. Semih 225. günde, 
Nuriye 268. günde tahliye edildi. Şimdi direnişi dışarıda 
sürdürüyorlar... Deniz Yücel, Meşale Tolu gibi Avrupa ülkelerinde 
yaşayan birçok gazeteci bile, bu süreçte Türkiye’de 
bulunmalarından kaynaklı tutuklananlar arasında. 
   Giderek yoğunlaşan katliamlar ve baskılarla Kürt ulusunun 
direnişi kırılmaya çalışılarak, binlerce insan göz altına alınmış, 
tutuklanmıştır. Milyonlarca insanın iradesi hiçe sayılarak seçilmiş 
HDP eş başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, 
birçok milletvekili, belediye başkanı ve çalışanları tutuklanmış, 
onur kırıcı muamelelere maruz bırakılmıştırlar. 18 yıldır İmralı’da 
tecritte olan ve son iki yıldır, avukatları ve ailesi de dahil, 
kendisinden hiç kimsenin haber alamadığı PKK lideri Abdullah 
Öcalan’ın hayatından endişe edilmektedir. 
   Politik Tutsaklar Öç Alma Politikası ile Karşı Karşıya 
   Türkiye genelindeki 384 hapishanenin kapasitesi 207 bin 
civarında olmasına rağmen, son verilere göre 230 bin civarında 
insan hapishanelerde bulunmaktadır. Bazı hapishanelerde 
kapasitenin iki katı tutuklu kalmaktadır.  Tutsaklar yataklarda ya 
ikişer- üçer, ya da nöbetleşe yatıyorlar... 
   İnsan Hakları Derneğinin (İHD) yayınladığı rapora göre; 
hapishanelerdeki 1025 hasta tutuklunun 357’si ölüm sınırında 
olup, tedavileri engellenmektedir. 
   Hapishanelerde 2.800 Çocuk, Tutsak  
   Türkiye Adalet Bakanlığı’nın 2017 verilerine göre, 
hapishanelerde, toplam 2 bin 800 çocuk tutsak bulunmaktadır. 
Tutuklu çocukların içinde, taciz, tecavüz, istismar, işkence ve 

kötü muameleyi psikolojik olarak kaldıramadıkları için intihar 
girişiminde bulunanların olduğu, yayınlanan resmi raporlarda 
belirtilmektedir. 2009-2017 yılları arasında yaşamını yitiren, 
yaşları 12 ile 17 arasındaki 17 çocuktan, 8'i intihar etti. 
   Hapishanelerde 668 bebek ve 17 bin kadın var. 
   Türkiye tarihinde ilk kez hapishanelerde 17 bin kadınla birlilte 
668 bebek var. Özellikle kadın hapishanelerinde siyasi tutsak 
kadınlara yönelik çıplak arama, taciz, tecavüzün yanı sıra 
cinsiyetçi uygulamalar ve saldırılar dikkat çekici özellikte...     
   Elâzığ T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde siyasi kadın tutsaklar, 
cinsel işkence ve tacizlerin izleri kayboluncaya kadar hastaneye 
götürülmezken, zorunlu ihtiyaçları olan pedler engellenmekte, 
kimlik taşıma dayatması yapılmakta, tuvalet, banyo vb. ortak 
kullanım alanlarına kameralar konulurken; Tek Tip Elbise, çipsli 
görüşme dayatması ilk olarak Tarsus Kadın Hapishanesinde 
denenmiştir. 
   LGBTİ+ Tutsaklar Homofobik Saldırılara Maruz Kalıyorlar 
   Nüfus cüzdanlarının rengine göre hapishanelere yerleştirilen 
LGBTİ+ tutsaklar, taciz ve homofobik saldırılara maruz 
kalmaktalar. Ailelerine açılamamış veya aileleri tarafından 
reddedilmiş olanlar ciddi ekonomik sorun yaşarken, hormon 
tedavilerini devam ettirememek psikolojik sorunlara neden 
olmakta. Bu durumu yönetime bildirdiklerinde transfobik 
söylemlerle onur zedeleyici durumlara maruz bırakılan LGBTİ+ 
tutsaklar, doktora gitmek istediklerinde de engellenmekteler. 
   Özellikle 15 Temmuz sözde darbe girişiminden sonra 
uygulanan Olağanüstü Hal (OHAL) ile birlikte, hapishanelerde 
işkence, insan hakları ihlalleri yoğun bir şekilde artmıştır. “Terör” 
suçlarında 24 saat olan gözaltı süresi, 30 güne çıkartılarak, ilk 5 
gün avukat görüşmesine dahi izin verilmediği gibi, bu süre 
zarfında dosyalara gizlilik tedbiri konulduğundan avukatlar 
tutukluluk gereğine ilişkin bilgi alamamaktadırlar. 
   Haftalık kapalı görüş hakkı OHAL kapsamında iki haftaya, aylık 
kapalı görüş hakkı ise iki aya çıkartılmış, açık görüşler yarım 
saatle sınırlandırılırken, aile fertleri için tanınan haftalık telefon 
görüşmesi iki haftada bire çıkartılmıştır. 
   Çağrımızdır: 
   Türkiye hapishanelerindeki tutuklulara yönelik Tek Tip Elbise 
saldırısı, onur kırıcıdır ve yeni katliamların habercisidir. Avrupa 
kamuoyunu, Türk devletinin tutsaklara yönelik bu onur kırıcı ve 
düşmanca siyasetine karşı çıkmaya ve tutsakları sahiplenmeye 
çağırıyoruz. Yeni katliamların yaşanmaması, tutsakların 
taleplerinin kabul edilmesi için hayatın her alanında tutsakların 
sesi olmaya ve mektuplarınız-kartlarınızla bu uygulamayı 
protesto etmeye çağırıyoruz! Ekte verdiğimiz bakanlıkların 
adreslerine protesto mektupları, dilekçeleri yazılarak 
uygulamalar teşhir edilmelidir! 
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