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Süresiz ve Dönüşümsüz Açlık Grevleriyle İlgili 

İzleme Ön Raporu 

2 Kasım 2012 

12 EYLÜL 2012 TARİHİNDE GREVE BAŞLAYANLAR 

Diyarbakır D Tipi Diyarbakır E Tipi Kadın 

1. Ersan Nazlıer  1. Sara Aktaş 

2. Ferhat Önder 2. Nihayet Taşdemir 

3. Mazlum Tekdağ 3. Mizgin Arı 

4. Ercan Şengül 4. Herdem Kızılkaya 

5. Tayip Temel 5. Pero Dündar 

6. Ramazan Başarı 6. Besime Konca 

7. M. Şerif Aslan 7. Seve Demir 

8. M. Salih İlen 8. Taybet Belge 

9. Ramazan Yıldırım 9. Zeynep Kaplan 

10. Fırat Bilir  

11. Sami Geylani  

12. Davut Polat  

13. Erdal Emeç  

14. Cihat Bekir  

15. Osman Ötün  

 

 

Diyarbakır D Tipi ve E Tipi Cezaevlerinde 12 Eylül 2012 tarihi itibarıyla açlık grevine başlayan 15 

erkek 9 kadın mahpus var. İHD ve TTB Avukat ve Doktorları tarafından 12 Eylül tarihi ve daha 

sonraki tarihlerde açlık grevine başlayan mahpusların izlemesi yapılıyor. 1 Kasım 2012 itibarıyla 

durumları aşağıdaki gibidir: 

- 5 ila 11 kilogram arası kilo kayıpları mevcut. 

-Sıvı Kaybına Bağlı Halsizlik, 

-Vücutta uyuşukluk, kramplar ve tansiyon düşüklüğü,  

Yorgunluk, 

-Mide Bulantısı, 

-Makatta Kanamalar , 

-40. Güne Kadar B 1 Vitamini Alamayan Grevciler Var, Bu Çok Ciddi Bir Sorun 
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Kandıra 2 No’lu F Tipi Cezaevi Kandıra 1 No’lu F Tipi Cezaevi 

1. Muhammed Mahmo 1. Ömer Faruk Çalışkan 

2. Şehmus Öncel 2. Fehmi Arslan 

3. Yasin Yılmaz 3. Mahmut Güçin 

4. Ersin Yolu 4. Yusuf Keskin 

5. Erol Şen 5. Cevdet Halim 

6. Suphi Yalçınkaya 6. İbrahim Aykurt 

7. Emrah Kaplan  7. Nihat Baran 

8. Nazmi Doğan 8. Necat Saci 

9. Abdullah Rüzgar 9. Aydın Tunç  

 10. Hakan Yalçınkaya  

 11.MURAT ÇELİKTEPE (ADLİ 

MAHPUS)   

 

Kandıra 1 ve 2 No’lu F Tipi Cezaevlerinde 12 Eylül 2012 tarihi itibarıyla açlık grevine başlayan 20 

erkek var. ÇHD avukatları tarafından 12 Eylül tarihi ve daha sonraki tarihlerde açlık grevine başlayan 

mahpusların izlemesi yapılıyor. 1 Kasım 2012 itibarıyla durumları aşağıdaki gibidir: 

-Eklem ve kemik ağrıları, örneğin bir mahpus diz kapaklarını hissetmediğini, sanki dizleri yokmuş 

gibi hissettiğini, bacaklarının kendini taşımadığını ayakta durmakta ve yürümekte zorlandığını beyan 

etmiştir, 

-Göz kararması, 

-Baş dönmesi, mide bulantısı, 

-Şiddetli baş ağrıları, 

-Bir eşyayı tutmakta zorlanma, 

-Burun kanaması, 

-Midede sancı (dayanılmaz şiddette), 

-Titreme, 

-Kalpte taşikardi diye adlandırılan ritim bozuklukları ve çarpıntı (gün içerisinde tekrarlanan şekilde), 

-Nabız ve tansiyon düzensizliği, 
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-Uyumakta zorlanma, 

-Kilo kaybı (ilerleyen günlerden olmalarına rağmen hızla kilo vermeye devam etmekte olduklarını 

söylemişlerdir. Örneğin bir mahpus geçen hafta 2 kilo vermişken bu hafta toplamda vermiş olduğu 

kilonun 6 kilo olduğunu söylemiştir), 

-Ciddi halsizlik sorunu yaşamakta olup avukat görüşüne çıkarken zorlanma, 

-Hareket kabiliyetinin zayıflaması, 

-Özellikle sabahları ağızdan kan gelmesi, 

-Işıktan ve sesten rahatsız olma (bu ciddi boyutta zira görüşme yaptığımız odalardaki floresan ışığı 

kendilerini rahatsız etmiş ve sürekli yere bakarak konuşmak durumunda kalmışlardır. Yine birlikte 

kaldıkları arkadaşlarına televizyonun sesini kıstırdıklarını söylemişlerdir), 

-Kilo kayıpları tüm mahpuslarda 10 kilodan az olmamak koşuluyla 10-12 kilo kaybı arasındadır.  

-1 No’lu F Tipi’nde tutuklu bulunan açlık grevindeki mahpuslarda her gün doktor kontrolünden 

geçtiklerini beyan etmişlerdir. 1 No’lu F Tipi’nde cezaevi müdür 40 gün boyunca mahpuslarla irtibata 

geçmemiş olup, 40. gün doktor kontrolüne eşlik etmiştir. Mahpuslar bu durumu cezaevi müdürünün 

aslında durumlarıyla ve talepleriyle ilgilenmediği sadece ölüme yaklaşıp yaklaşmadıklarını merak 

ettiği için geldiği şeklinde yorumlamışlardır. 

-Yaklaşık 30. Güne kadar farklı sağlık ekipleri gelmesine rağmen o günden sonra uzun bir süre aynı 

sağlık ekibinin geldiği ancak 3-4 gündür yine farklı ekiplerin muayene için geldiğini bildirmişlerdir. 

Özellikle bugün gelen sağlık ekibinden şikayetleri söz konusudur. Nitekim bugün muayeneye gelen 

doktor yüzlerine dahi bakmamış kendi beyanlarıyla insan muamelesi yapmamış alelade nabız almakla 

yetinmiştir. Bu durum mahpuslarda bir tepkiye neden olmuştur ve bu durumun bu şekilde devam 

etmesi halinde muayeneye çıkmayı reddetme olasılığını değerlendireceklerini beyan etmişlerdir. 2 

No’lu F Tipinde söz konusu olduğu gibi 1 No’lu da da mahpuslara doktor tarafından şurup verme, 

serum takma ve iğne yapma teklif edilmiştir. Hatta bir mahpusun anlattığına göre mahpus muayene 

esnasında gün içerisinde burnunun kanadığını söylemiştir. Mahpusun amacı bu durumu rapora 

geçirmektir. Ancak doktor revire çıkıp tedavi olmasını söylemiştir. Mahpuslar bu gibi söylemlerin 

eylemi kırmayı amaçladığını düşünmektedirler. 

-Özellikle 1 No’luda olmak üzere her iki cezaevinde de mahpuslarla doktorların, sağlık ekibinin ve 

gardiyanların tavır ve söylemlerinden ilerleyen günlerde cezaevlerine bir operasyon düzenlenme 

olasılığının kuvvetli olduğunu düşünmektedirler.  

 

Avukatların Kişisel Gözlemleri: Kendilerinin de beyan ettikleri gibi algılama ve odaklanma sorunu 

yaşadıkları, söyleyeceklerini toparlamakta zorlandıkları gözlemlenmiştir. Birkaç kişide daha yoğun 

olmakla birlikte dilleri dolaşmakta kimi zaman söyledikleri anlaşılmamaktadır. Işıktan ve yüksek 

sesten rahatsız olmaktadırlar. Ciddi kilo kaybı söz konusudur. Görüşe kalın hırkalar ve şallar ile 

gelmekte ve üşümektedirler. Göz çukurları oldukça derinleşmiş olup gözbebekleri büyümüş haldedir. 

Geçmişe yönelik sorulara cevap verebilmekte hafıza sorunu yaşamamaktadırlar. Yine güncel 

konulardan, haberlerden ve siyasetten konuştuğumuzda sağlıklı değerlendirmeler yapabilmektedirler. 

Ancak algılama ve odaklanma sorunları söz konusu olup kendileri de bunu beyan etmektedirler. 

Örneğin kitap okumakta zorlandıklarını söylemektedirler. Örneğin bir mahpus açlık grevine 
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başladıklarından bu yana 3-4 kitap okuduğunu ancak son bir hafta içerisinde yaklaşık 100 sayfalık bir 

kitabı okumaya çalıştığını ancak bitirmekte zorlandığını beyan etmiştir. Günde sadece 1-2 sayfa 

okuyabiliyorum demiştir. Ayrıca yine aynı mahpus, Türkçe okuyamadığını çünkü algılamada 

zorlandığını bu nedenle Kürtçe roman okuduğunu dile getirmiştir. Bir konuyla ilgili konuşurken ne 

söyleyeceğini unuttuğunu, nereden başladığını ve konuyu nasıl bağlayacağını bilemediğini 10-15 

saniye kadar duraksama yaşadıktan sonra konuyu değiştirerek geçiştirdiğini anlatmıştır. 

 

 

Bolu F Tipi Cezaevi 

1. Sakıp Hazman  

2. Abdullah Oral 

3. Maruf Türka 

4. Aydın Şaka 

5. Muzaffer Akengin 

6. Murat Avcı 

7. Hasan Ateşçi 

8. Ali Şek  

9. Ali Adıman 

10. Ahmet Akkurt 

 

Bolu F tipi cezaevinde 12 Eylül 2012 tarihi itibarıyla açlık grevine başlayan 10 erkek mahpus var. 

İHD ve BDP Avukatları tarafından 12 Eylül tarihi ve daha sonraki tarihlerde açlık grevine başlayan 

mahpusların izlemesi yapılıyor. 1 Kasım 2012 itibarıyla durumları aşağıdaki gibidir: 

 

- Aşırı kilo kaybı, 

- Kol ve bacaklarda uyuşma,eklem ağrıları, 

- Görme bozuklukları, göz kararması, 

- Kulakta kaşıntı,  

- Baş ağrısı, 

- Uyuyamama 

- Tansiyon düşüklüğü, 

- Dalgınlık, 

- Nefes almakta zorlanma, 

- Vücutta uyuşukluk, 

- Halsizlik,yataktan kalkamama 

- İdrarda, makata, boğazda kanama, ishal (yakıcı ishal) 

- Mide bulantısı,mideden gelen kanama 

- Sıvı alamama, 

- Böbrek ve idrar yollarında ağrıları, 

- Titreme, halsizlik, unutkanlık, 

- Sabahları işitme kaybı. 
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ALDIKLARI BESİN-SIVI: Tuzlu Su, Meyve Suyu, Limonlu Su Şerbet,Çay. (bu besinlerin tamamını 

kendi paraları ile karşılıyorlar.) 

Başbakan’ın açıklamasından (31.10.2012 tarihinden itibaren) sonra doktor kontrolleri (tansiyon verme, 

nabız ölçümü vs. günlük rutin ölçümler için ) ne çıkmıyorlar. 

Açlık grevine başladıktan sonra etkinliklere katılma, sohbet hakları ve spor faaliyetleri engellenmiş. 

Bir mahpusun iaşe bedelleri ödenmemeye başlanmıştır. Mahpuslardan, Murat Avcı’nın durumunun 

daha ağır olduğu ve çok zorlandığı gözlemlenmiştir.  

Siirt E Tipi Erkek Siirt E Tipi Kadın 

1. Rızgar (Ecevit) Turhan 1. Gülistan Abdo 

2. Burhan Eviz 2. Gülan Kılıçoğlu 

3. Tevfik Özdemir 3. Emel Gültekin 

4. Erdi Çelik 4. Dılşah Kocakaya 

5. Abdurrahman Budak  

6. Lokman Karaşi   

 

 

Siirt E Tipi Cezaevi’nde 12 Eylül 2012 tarihi itibarıyla açlık grevine başlayan 6 erkek 4 kadın mahpus 

var. İHD ve Siirt barosundan gönüllü avukatlar tarafından 12 Eylül tarihi ve daha sonraki tarihlerde 

açlık grevine başlayan mahpusların izlemesi yapılıyor. 1 Kasım 2012 itibarıyla durumları aşağıdaki 

gibidir:  

12 Eylülde açlık grevine girenlerin durumları gittikçe ağılaşmaktadır. 

-Ciddi Boyutta Görme bozuklukları başlamış, 

-Tükürükte kan görülmeye başlandı, 

- Kusma, ishal, vücut titremesi, duymada ağırlık, idrar ve makatta kanama, burun kanaması, çarpıntı. 

- Gözde Ağrı Ve Bulantı,  

-Şiddetli Baş Ağrısı,  

-Hareketlerde Dengesizlik,  

-Eklem Ağrıları,  

-Mide Bulantısı,  

-Tansiyonda Yükselme. 

-Musluktan İçilen Su Kaynaktan ve Kireçli Olduğu İçin Kendi Bütçeleriyle Su Almaktadırlar. 

- Son Bir Haftadır B1 Vitaminini Aldıkları, Bazı Arkadaşlarının Açlık Grevine Başladıktan 10 Gün 

Sonra B1 + B6, 12 Eylül 2012 Tarihinden İtibaren De Bevitol Aldıkları, 
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-Cezaevi Yönetiminin Kendilerine Karşı Sözlü Grevleri Vazgeçirmeye Yönelik Baskıları Olduğu, 

-Günde Bir Defa Tansiyonlarının Ölçüldüğü 

- Hijyen ve Isınma Durumlarının Çok Kötü Ve Yetersiz Olduğu, 

-Kaloriferler yakılmıyor, temizliklerini kendileri, kendi imkânlarıyla malzeme alarak yapıyorlar, 

ÖNEMLİ: Açlık grevine girenlere cezaevi tarafından soruşturma başlatılmıştır. 

 

 

 

22 EYLÜL 2012 TARİHİNDE GREVE BAŞLAYANLAR 

 

Mardin E ve M Tipi Cezaevlerinde 22 Eylül 2012 tarihi itibarıyla açlık grevine başlayan 8 erkek 2 

kadın mahpus var. İHD avukatları tarafından 22 Eylül tarihi ve daha sonraki tarihlerde açlık grevine 

başlayan mahpusların izlemesi yapılıyor. 1 Kasım 2012 itibarıyla durumları aşağıdaki gibidir:  

Mardin Cezaevi’nde, genel olarak tüm grevcilerinde tansiyon oynamaları, kilo kaybı, mide de yanma, 

idrar yollarında kanama halsizlik ve baş dönmesi bulunmaktadır. Züleyha YILMAZ 12 kilo 

kaybetmiş, tuzlu ve şekerli sıvı aldıklarını, doktor tarafından rutin olarak kontrollerinin yapıldığını, 

herhangi bir işkence ve kötü muameleye maruz kalmadıklarını,iradi olarak açık ve kapalı görüşe 

çıkmadıklarını ancak telefon haklarını kullandıklarını,yanlarına bir refakatçinin bulunduğunu,ayrı bir 

koğuşta kaldıklarını,kendi temizliklerini yaptıkları için hijyenik bir ortamın bulunduğu ancak odanın 

soğuk olduğunu ve henüz ısıtma araçlarının kullanılmadığını beyan etmişlerdir. 

Midyat cezaevinde, açlık grevi yapan mahpusların vitamin aldıklarını, doktor kontrollerine tabi 

tutulduklarını, tecride tabi tutulmadıklarını, isteği dışında herhangi bir tıbbı müdahaleye maruz 

kalmadıklarını beyan etmişlerdir. Yine şekerli ve tuzlu sıvı aldıklarını, açık ve kapalı görüş haklarını 

kendi iradeleri sonucu kullanmadıklarını beyan etmişlerdir. Genel olarak durumlarının, fiziki olarak 

kötü olduğu, halsizlik, tansiyonda düşme ve yükselme, kilo kaybı mide ağrısı gibi şikayetlerin 

Midyat M tipi Erkek  Mardin E Tipi Cezaevi 

Erkek 

Mardin E Tipi Cezaevi Kadın 

1. Mustafa Ayhan 1-Yunus Durdu    1-Behice Tanrıverdi 

2. Bahtiyar Kemal Hasan 2-Musa Arslan    2- Züleyha Yılmaz 

3. İlyas Demir 3-Fırat Arzu   

4. Beyhan Gözmen 4-Mehmet Yavuzel  

5. Giver Aliko 5-Cumhur Koluman  

 6-İriş Emberi  

 7-Mehmet Emin Gezer  

 8-Şirin Şahin  



 

7 
 

sıklaştığı bazı grevcilerin ise artık sıvı alamadığı, hafıza kaybı durumunun başladığı, Mustafa Ayhan, 

Giware Aliko ile Bahtiyar Kemal Hasan adlı mahpuslarda, Kanama olduğu ile Yürüme zorluğu 

nedeniyle görüşülmediği(Görüşe Çıkamadılar) tespiti yapılmıştır. 

 

 

Erzurum H Tipi Cezaevi 

1. Haci Sincer 

2. Selman Gülbahçe 

3. Sinan Gencer 

4. Ömer Çelik 

5. Adem Yılmaz 

6. Muzaffer Yılmaz 

7. Gani Çelik 

8. İbragimov Vezir Abbassaviç 

9. A. Kadir Irmak  

10. Veysi Akgönül 

 

 

Erzurum H tipi cezaevinde 22 Eylül 2012 tarihi itibarıyla açlık grevine başlayan 10 erkek mahpus var. 

İHD Erzurum temsilciliği ve gönüllüleri tarafından 22 Eylül tarihi ve daha sonraki tarihlerde açlık 

grevine başlayan mahpusların izlemesi yapılıyor. 1 Kasım 2012 itibarıyla durumları aşağıdaki gibidir:  

-4 ila 10 kilogram arası kilo kayıpları, 

-Mide Bulantısı, 

-Kan Kusma, 

-Yürüme Zorluğu, kramplar ve uyuşukluk. 

-Başdönmesi ve tansiyon düşüklüğü  

 

Erzurum/Oltu T Tipi Cezaevi 

1. Nihat Varlı 

2. Tahir Temel 

3. İzzettin Eren 

4. Sedat Avcı 

5. Bayer Uğurlu 

6. Salih Erdem  

7. Bülent Akar  
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Erzurum/Oltu T Tipi Cezaevi’nde 22 Eylül 2012 tarihi itibarıyla açlık grevine başlayan 7 erkek 

mahpus var. İHD avukatları tarafından 22 Eylül tarihi ve daha sonraki tarihlerde açlık grevine 

başlayan mahpusların izlemesi yapılıyor. 1 Kasım 2012 itibarıyla durumları aşağıdaki gibidir:  

-Ortalama 5-6 kilo kayıpları var 

-B 1 vitamini alıyorlar ancak idare kanalıyla değil, kendi olanaklarıyla, 

- Halsizlikten kaynaklı temizlik yapılamıyor, cezaevi idaresinden refakatçi istemişler, idare grevcileri 

revir koğuşuna yollamak istemiş, mahpuslar bu koğuşların izole koğuş olduğu düşüncesiyle kabul 

etmemişler, 

-Hijyen ortam yok, 

-Burun kanamaları başlamış, 

-Bülent Akar’ın diğer mahpuslardan ayrı olarak 6-7 kilodan fazla kaybı var, boğazında kanama 

başlamış, şiddetli öksürük var,  

-Haftada bir kere doktor kontrolü, hergün bir sağlık görevlisi tansiyon ölçümü yapıyor, iki günde bir 

de kilo ölçümü yapılıyor. 

 

Antep H Tipi Cezaevi 

1. Mehmet Çelik 

2. Cevdet Derze 

3. Müslüm Demir 

4. Necmettin Ayhan 

5. Murat Gümüş 

6. Eyüp Çelik 

7. Mülazım Momyak 

8. Şaban Şahin 

9. Mübarek Aku 

10. İlyas Arzu 

 

Gaziantep H tipi cezaevinde 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla açlık grevine başlayan 10 erkek mahpus 

var. İHD tarafından 23 Eylül tarihi ve daha sonraki tarihlerde açlık grevine başlayan mahpusların 

izlemesi yapılıyor. 1 Kasım 2012 itibarıyla durumları aşağıdaki gibidir:  

  

-Açlık grevi başladıktan sonra 32 mahpus ( içlerinde açlık grevine katılanlar da vardır) 

Karabük, Kırıkkale ve Balıkesir cezaevlerine nakledilmişlerdir. 

 

-Şu anda Gaziantep’te açlık grevine devam eden mahpusların büyük çoğunluğu 23.09.2012 

tarihinde greve başlamışlardır. Daha sonrasında 15/10/2012 tarihinden itibaren yeni katılımlar 

olmuştur. 
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-Grevdeki mahpuslarla yapılan görüşmelerde genel durum itibari ile grevin vücuttaki etkileri 

tam olarak kendisini göstermemekle birlikte anlık unutkanlık, kas ağrıları, baş dönmesi gibi 

şikâyetler başlamış bulunmaktadır. 

 

-Beslenmelerini şekerli su, meyve suyu pekmez, çikolata ve tuzlu ayran veya tuzlu limon ile 

sağlamaktadırlar. B-12 vitamini doktor tarafından verilmiş kullanmaktadırlar.  

 

-Her odada 2 kişi greve girmiş olup greve giren arkadaşlarının bakım ve ihtiyaçları odadaki 

diğer 6 kişi tarafından yapılmaktadır. 

 

-İdare tarafından fiili bir müdahale olmamakla birlikte bilinç kaybı olması durumunda zorla 

müdahalenin yapılacağı idari personelce dile getirilmektedir. 

 

-Açık ve kapalı görüşe greve katılan mahpuslar çıkmamakla birlikte haftalık telefonla 

aileleriyle olan görüşmelerini yaptıklarını beyan etmişlerdir. 

 

-Kurum doktoru tarafından günde iki defa rutin olarak nabız, tansiyon ve kilo kontrolleri 

yapılmaktadır şu ana kadar ortalama her grevci 6 kilo kaybetmiş durumdadır.  

 

 

Rize Kalkandere L tipi Cezaevi 

1. Sedat Çayır 

2. Mehmet İnatçı 

3. İlhan Dayan 

4. Mazhar Tüzmen 

5. Şerif Erten 

6. Recep Bal 

7. H. Mesut Çelebi 

8. Edip Erdem 

9. Mahsum Kahraman 

10. Metin Toprak 

11. Hasan Kaçar 

 

Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’nde 22 Eylül 2012 tarihi itibarıyla açlık grevine başlayan 11 erkek 

mahpus var. ÇHD tarafından 23 Eylül tarihi ve daha sonraki tarihlerde açlık grevine başlayan 

mahpusların izlemesi yapılıyor. 1 Kasım 2012 itibarıyla durumları aşağıdaki gibidir:  

Mahpuslardan Hasan Kaçar depresyon nedeniyle 28 Ekim akşamı intihara teşebbüs ettiği iddiasıyla 

Rize Devlet hastanesine kaldırılmıştır. Tedavisi devam etmektedir, hayati tehlikesi yoktur. 

Diğer mahpuslarda genel olarak; 

-Mide Bulantısı, 
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-Yürüme Zorluğu 

-Baş Dönmesi, 

-Tansiyon Düşüklüğü gibi şikayetler mevcuttur. 

-B 1 vitamini içeren preperatlar 20. günden sonra verilmeye başlanmıştır. 

Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevi 

1. Mümtaz Aydeniz  

2. Rıdvan Balku 

3. Erdal Avcı 

4. Aslan İşçioğlu 

5. İsmail Adalmış 

6. Arif Yılmaz 

7. Osman Koşut 

8. Mehmet Selim Çelik 

9. Mehmet Baki Bingöl 

10. Şeyhmus Kalkan 

11. Abdulvahap Nas  

12. Talip Mikailoğulları 

13. Abdullah Tayboğa 

14. Ubeyt Kutum 

15. Akgül Bozdağ  

 

Silivri 2 No’lu L Tipi Cezaevi’nde 22 Eylül 2012 tarihi itibarıyla açlık grevine başlayan 15 erkek 

mahpus var. İHD tarafından 23 Eylül tarihi ve daha sonraki tarihlerde açlık grevine başlayan 

mahpusların izlemesi yapılıyor. 1 Kasım 2012 itibarıyla durumları aşağıdaki gibidir:  

Tek kişilik hücrelere alınmış durumdalar. Dolayısıyla yardımcı olacak kimse bulunmamaktadır.  

Diğer mahpuslarda genel olarak; 

5 ila 11 kilogram arasında değişen kilo kayıpları gözlemlenmektedir.  

İdrarda ve dışkıda zorlanma, 

Vücutta uyuşukluk, ayakta karıncalanma ve kramplar, 

Sese ve ışığa duyarlılık,  

Görme ve işitme kayıpları, 

Başdönmesi ve düşük tansiyon 

 

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi 
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1. Fatma Koçak  

2. Ayşe Oyman  

3. Melek Dolaz  

4. Ayşe Güney  

5. Semra Tekin  

6. Çimen Türk  

7. Canan Güler  

8. Nurcan Can  

9. Hacire Tanırgan  

10. Hanım Çelik  

 

Bakırköy Kadın kapalı Cezaevi’nde 22 Eylül 2012 tarihi itibarıyla açlık grevine başlayan 10 kadın 

mahpus var. İHD tarafından 23 Eylül tarihi ve daha sonraki tarihlerde açlık grevine başlayan 

mahpusların izlemesi yapılıyor. 1 Kasım 2012 itibarıyla durumları aşağıdaki gibidir:  

Diğer mahpuslarda genel olarak; 

Açlık grevindeki mahpuslardan 2-8 kilogram arası kilo kaybı var.  

Sese karşı hassasiyet, yürüyüşte sendeleme, vücudun değişik organlarında uyuşukluk ve kramplar, 

Hemen hemen tamamında baş dönmesi ve düşük tansiyon, 

Kulakta çınlama ve ara sıra bulantı ve kusma, 

Bazı mahpuslarda kalp çarpıntısı,  

Görme bozuklukları, 

Sıvı, şeker, tuz ve vitamin almaktadırlar. 

 

 

 

 


