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İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Hapishaneler Komisyonu’nun hazırladığı bu rapor, aşağıda
isimleri belirtilen hapishanelerden İHD Ankara Şubesi Hapishaneler Komisyonu’na gelen başvurular,
avukatların hapishanelere yaptıkları ziyaretler, mahpusların tarafımıza yolladığı mektuplar ve mahpusaile görüşmelerinin tarafımıza aktarılması ile derlenen bilgiler sonucunda hazırlanmıştır.
Ekim-Kasım-Aralık aylarında İç Anadolu Bölge Hapishaneleri için 67 kişi, diğer cezaevleri için 48 kişi
olmak üzere toplam 115 kişi İHD Ankara Şubesi’ne başvuru yapmıştır. Komisyonumuza yapılan
başvurular ile ilgili olarak hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için ilgili kamu kurumlarına gerekli
yazılar yazılmıştır.
Hak ihlali ile ilgili olarak başvuru gelen İç Anadolu Bölge Hapishaneleri


Afyonkarahisar 1 Nolu Tipi Kapalı Hapishanesi



Aksaray T Tipi Kapalı Hapishanesi



Amasya E Tipi Kapalı Hapishanesi



Bolu F Tipi Kapalı Hapishanesi



Düzce T Tipi Kapalı Hapishanesi



Karabük T Tipi Kapalı Hapishanesi



Kayseri 1 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi



Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi



Kayseri Kadın Kapalı Hapishanesi



Keskin T Tipi Kapalı Hapishanesi



Kırıkkale F Tipi Kapalı Hapishanesi



Kırşehir E T Tipi Kapalı Hapishanesi



Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi



Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi



Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi






Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi
Sincan T Tipi Kapalı Hapishanesi
Sivas Açık Hapishanesi
Sivas E Tipi Kapalı Hapishanesi
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HAPİSHANELERDE ÖLÜMLER
İHD’nin belirlemelerine göre, 2020 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarında çeşitli cezaevlerinde 9 mahpus
yaşamını yitirdi.
Adalet Bakanlığı tarafından 08 Kasım 2020’de Korona başlıklı ikinci açıklama yapılmıştır. Açıklamada
“368 Ceza İnfaz Kurumumuzdan 117’sinde pozitif vaka görüldüğü, Kovid-19 testi pozitif çıkan 120
hükümlü/tutuklunun sağlık kurumlarındaki tedavileri devam ettiği, testi pozitif çıkan tüm
hükümlü/tutukluların genel sağlık durumları iyi olduğunu, Korona virüs salgınından etkilenen
hükümlü/tutukluların yakınlarına, sağlık durumları ile bilgilendirmenin Sağlık Bakanlığı ve cezaevi
yönetimleri tarafından düzenli olarak yapıldığı, yine Başsavcılıklardan alınan bilgilere göre; 14 Mart
2020 tarihinden bu yana 3 Nisan, 4 Nisan, 8 Nisan, 15 Nisan, 15 Mayıs, 21 Mayıs, 28 Temmuz, 12
Ağustos, 21 Ağustos ve 24 Ekim’de hayatlarını kaybeden 10 hükümlünün kronik rahatsızlıkları (diyabet,
hipertansiyon, tüberküloz, KOAH, astım) nedeniyle salgın öncesinde veya salgın sırasında hastanelerde
tedavi edildikleri, 12 Eylül ve 2 Ekim’de vefat eden 2 hükümlünün ise Kovid-19 virüsüne bağlı olarak
bağışıklık sistemlerinde gelişen komplikasyonlar sebebi ile vefat ettiğinin tespit edildiği, bu süreçte
hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlülerin tamamında bir hastane geçmişi olduğu veya kronik
hastalıklardan tedavi süreçlerinin bulunduğunun görüldüğü” ifade edilmiştir1. Ancak cezaevlerinde
pandeminin yaygınlaştığı, etkisinin alt hastalıkları olanlar üzerinde ölümcül olduğu ve hapishanelerde
binlerce hasta mahpusun olduğu düşünüldüğünde ve geçen süre zarfında bilgi çok az bilgi paylaşmaması
nedeniyle mevcut durumun açıklığı konusunda ciddi kaygılar oluşmaktadır.
Şubemiz Hapishaneler Komisyonu’nca tespit edilebilen ölümler aşağıda aktarılmıştır.


2 Mahpusun intihar ederek yaşamını yitirdiği iddia edildi.



4 Mahpus Korona nedeniyle yaşamını yitirdi.



3 hastalıkları nedeniyle yaşamlarını yitirdi.

1) Muhammed Emir: Elbistan E Tipi Kapalı Hapishanesinde Koronadan dolayı 02.10.2020’de yaşamını yitirdi.
2) Yunus Gökgöz: Kırıklar F Tipi Kapalı Hapishanesi, 10.10.2020’de Covid-19'dan kaynaklı durumu ağırlaşmış
ancak hastaneye götürülmediği için yaşamını yitirdiği açıklanmıştır.
3) Mustafa Barış Avıalan: Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi, 15.10.2020’de ağır hastalıklarından dolayı
yaşamını yitirdi.
4) Serkan Tumay: Kırıkkale F Tipi Kapalı Hapishanesi, 18.10.2020’de intihar ettiği iddia edildi ancak vücudunda
pek çok darp izi olduğu görüldüğü ve ölmeden kısa bir süre önce ailesine darp edildiğine dair bilgi verdiği öğrenildi.
5) Ahmet Kaplan: İskenderun T Tipi Kapalı Hapishanesi, 4. Evre Akciğer Kanser Hastası, 11.11.2020 yaşamını
yitirdi. Tedavisinin engellendiği yönünde ailesi tarafından başvurusu yapıldı.
6) Hüseyin Pektaş: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi, 11.11.2020’de Mide kanaması nedeniyle yaşamını
yitirdi.
7) H.H: Giresun E Tipi Kapalı Hapishanesi, 13.11.2020’de intihar sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi.
1

https://cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/kovid-19-pandemi-surecinde-ceza-infaz-kurumlari08112020080948
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8) Hüseyin Özen: Bursa H Tipi Kapalı Hapishanesi, 14.11.2020’de yaşamını yitirdi. Bursa Şehir Hastanesi’nde 15
gün yoğun bakıma kalan ve iki ciğerinde de zatürre teşhis edilen Hüseyin Özen, ne zaman koronaya yakalandığı,
cezaevinde test yapılmadan kaç gün bekletildiği bilinmiyor.
9) Kemal Polat: Maraş Türkoğlu L Tipi Kapalı Hapishanesi, 6.12.2020’de Hasta mahpus, Covid-19'dn kaynaklı
kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti.

SAĞLIK HAKKI
Mahpusların bir arada ve kalabalık koğuşlarda yaşadıkları göz önünde bulundurulduğunda
hapishanelerde hijyenik ortamın sağlanmasının, kişisel koruyucu tedbir uygulamasının neredeyse
imkânsız olduğu söylenebilir. Bu durum bütün dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının hapishanelerde
çok hızlı yayılabileceğini ortaya koymaktadır. Özellikle hapishanelerdeki yoğunluk ve hareketlilik göz
önüne alındığında durumun daha da vahim olduğu görülmektedir.
İHD’nin verilerine göre, hapishanelerde (en az) 604’ü ağır olmak üzere en az 1.605 hasta mahpus
bulunmaktadır. İç Anadolu Bölge Hapishanelerinde ise 46’si kadın olmak üzere en az 284 hasta mahpus
bulunmaktadır. Bunların 98’i ağır hasta mahpustur.
Sağlık hakkı açısından yaşanan temel sağlık hakkı sorunları şöyle sıralanabilir:


24 Ocak 2013 tarihinde İnfaz Yasası’nın “Hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile
ertelenmesi” başlıklı 16. maddesinde yapılan değişiklik ile “toplum güvenliği” kıstası
getirilmiştir. Bu değişiklik sonucunda kanser, kalp hastaları gibi cezaevinde yaşaması mümkün
olmayan mahpusların tahliyesi neredeyse imkânsız hale gelmiştir.



Ayrıca Adli Tıp Kurumu tarafından “Cezaevinde Kalabilir” raporu verilen mahpusların da yaşam
hakları ihlal edilmektedir. Bu konuya dair, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından
“ceza ertelemesi için tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden aldıkları ağır hastalık
raporları Adli Tıp Kurumu tarafından onaylanmayan tutuklu ve hükümlülerle ilgili sayısal verilerin
açıklanması” istemiyle Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yazılı soru önergesi
verilmiştir. CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in önergesine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yanıt
verdi. Bakan Gül, 2013 yılından bu yana Adli Tıp Kurumu tarafından "ceza infaz kurumlarında
kalabilir" raporu verilen işlem sayısının 1330 olduğunu açıkladı. Bakan Gül, hükümlü ve
tutukluların, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı için, ilk muayene ve tedavi
hizmetlerinin ceza infaz kurumlarında verildiğini; ileri tetkik, tedavi ve rehabilitasyon gerekenlerin
ise devlet hastanelerine, daha ileri sağlık hizmeti gerekenler de üniversite hastanelerine sevk
edildiğini belirtti. Gül, hastalığı nedeniyle Adli Tıp Kurumundan rapor bekleyen ya da tek başına
öz bakım becerisini yapamayan ve başkasının bakımına muhtaç olan hasta tutuklu ve hükümlülerin
barındırılması, rehabilite ve tedavilerini sağlamak amacıyla Metris R Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu ve Menemen R Tipi ve Açık Ceza İnfaz Kurumu faaliyete geçirildiğini ifade etti.
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SAĞLIK HAKKINA ERİŞİMDE TESPİT EDİLEN HUSUSLAR


Mahpuslar aşırı kalabalık koğuşlarda kalmaktadırlar.



Tek kişilik, sağlıksız nakil araçları ile sevkler yapılmakta, bu durum özellikle kalp, astım, epilepsi
hastalarının sağlıklarını kötü etkilemektedir.



Mahpuslar kelepçeli muayene edilmekte, kelepçeli halde hastane sevkleri yapılmaktadır.



Hasta mahpuslar revire geç çıkarılmakta, hastane sevkleri ya geç yapılmakta ya da hiç
yapılamamaktadır. Afyon 1 Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda memurların
mazgaldan bakarak revire çıkmaları gerekip gerekmediğine karar verdiği mahpuslar tarafından
aktarılmıştır. Can adlı bir mahpusun yürüyemeyecek durumda olmasına rağmen revire
çıkarılmadığı, ancak ayakta sayım alınmaya devam ettiği ve diğer mahpusların onu battaniye ile
mazgalın önüne getirdiği öğrenilmiştir.



Kanser riski nedeniyle biyopsi yapılması istenmesine rağmen bir hastanın bugüne kadar
biyopsisinin yapılmadığı, başka bir rahatsızlığından kaynaklı MR çekiminin gerçekleştirilmediği ve
diş tedavisinin de yapılmadığı öğrenilmiştir.



Grip aşısı yapılması gereken hasta mahpuslara bu aşının bulunmadığı gerekçesiyle yapılmadığı
bunun yerine zatürre aşısı yapıldığı öğrenilmiştir.



Hasta olan mahpuslardan bazılarının infaz erteleme taleplerinin reddedildiği öğrenilmiştir. Örneğin;
Sincan Cezaevinde kalan gırtlak kanseri olan ve durumu ağırlaşan mahpusun infaz ertelemesi
yapılmamaktadır.



Adli Tıp Kurumu politik tutum izleyerek cezaevinde kalamaz raporu vermemekte, tam teşekküllü
hastane ve üniversite hastanelerinin cezaevinde kalamaz raporları kabul edilmemekte ve ağır hasta
mahpusların infazları ertelenmemektedir.



Diyet yemeği ihtiyacı olan mahpusların diyet yemeği talepleri karşılanmamaktadır.



Kendi öz bakımını yapamayacak düzeyde psikolojik rahatsızlıkları (şizofreni vb. ) olan mahpuslar
tahliye edilmemektedir.



Korona riskine rağmen mahpuslara yeterli miktarda hijyen malzemeleri ve maske verilmemektedir.



Mahpusların diş tedavileri yapılmamakta, parasını ödemiş olmalarına rağmen implant tedavilerinin
de yarım bırakıldığı öğrenilmiştir.



Solunum cihazı ihtiyacı olan bir mahpusun ihtiyacının karşılanmadığı ancak açlık grevi yapmak
istemesinden sonra ihtiyacının karşılandığı öğrenilmiştir.



Bir kadın mahpus hastane sevkleri esnasında iki kez Koronaya yakalanmış, ilkinde hastanede
tedavi edilmiş, ikincisinde hastaneye götürülmeden hapishanede tedavi edilmiştir.



Bazı cezaevlerinde sıcak su ihtiyaçları karşılanmamaktadır.



Sivas Çık Ceza İnfaz Kurumu’nda kadın mahpusların Korona olduğu, sıcak su ihtiyaçlarının ve
kantin ihtiyaçlarının karşılanmadığı öğrenilmiştir.



Bir kadın mahpusun burnunda büyüyen et nedeniyle nefes alıp vermede çok büyük sorun
yaşanmasına rağmen Korona gerekçesiyle ameliyatının yapılmadığı öğrenilmiştir.



Bir mahpus hastanede kaldığı 15 gün boyunca yatağa kelepçelenmiş ve bu nedenle bel ağrıları
çekmektedir.
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Komisyonumuza yapılan başvurular ve avukat görüşmeleri sonucunda belirtilen hapishanelerde yaşanan
sağlık hakkı ihlalleri aşağıdaki gibidir:
Afyon 1 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi
A. O., 16.11.2020’de yazdığı mektupta; “Glokom hastalığının ilerlemiş olduğunu, bir yıldan fazla süredir sağ gözünde de
başladığını, tedavi olarak sadece damla verildiğini; astım ve reflü hastası olduğunu; solunum yolunda daralma, yanma ve
enfeksiyon olduğunu; bel ve boyun fıtığını olduğunu, kulaklarda sinirlerin ölümünden kaynaklı işitme kaybı bulunduğunu
ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu ve işitme cihazı kullanarak idare ettiğini, doktorların riskli olması sebebiyle ameliyat
etmek istemediklerini, bu soruna paralel olarak orta kulakta Vertigo benzeri sorun yaşadığını, tedavisinin şu anda yalnızca
ilaçla yapıldığını; korona sürecinde kronik hastalıklarından kaynaklı olarak cezasının ertelenmesi yönünde başvuru
yaptığını ancak reddedildiğini” aktarmıştır.
23.11.2020’de N. D. ile yapılan avukat görüşünde; “56 yaşında olduğunu ve 26 yıldır cezaevinde kaldığını, vücudunun
çok fazla yıprandığını; Afyon Cezaevinin ilk açıldığı günlerde inşaat halinde olduğunu, hapishaneye giriş sırasında çok
fazla işkence gördüğünü sonrasında kendisine ayakkabıları ve battaniye verilmeden harç ve betonlar üstünde
tutulduğunu, bu işkenceler nedeniyle böbreklerinde çok büyük sorunlar yaşadığını; prostat kanseri olduğunu, 4 yıldır kolon
kanseri olduğunu bu nedenle torbayla yaşamak zorunda olduğunu, kolon kanseri tedavisi için yalnızca 1 hap aldığını,
gözünün takma olduğunu görmekte çok büyük güçlük çektiğini, ancak yine de gardiyanlar tarafından revire çıkarılmadığını,
revire çıkmanın gardiyanın keyfine ve inisiyatifine bırakıldığını, gardiyanların yatalak mahkumları dahi mazgala kadar
yürütmek zorunda bıraktıklarını bazen bilinçli olarak hasta mahkumlara “senin bir şeyin yok iyisin” diyerek revire
çıkarmadıklarını, hastaneye sevk edilmediklerini; mahkumlardan H. Y.’ın 65 yaşında olduğunu, verem hastası olduğunu,
hiçbir yemeği ve başka yiyecekleri yiyemediğini, çok fazla hastalığı olduğunu, 29 yıldır hapiste tutulduğunu; Şevket
Binici’nin kalp krizi geçirdiğini kalp rahatsızlıkları olduğunu; M. K.’ın ciğerlerinde çok büyük rahatsızlıkları olduğu,
ciğerlerindeki sorunlar nedeniyle nefes alamadığını; S. adlı bir mahpusun sırtındaki rahatsızlıklar nedeniyle ayakta
durmakta ve yürümekte güçlük çektiğini, Maltepe Hapishanesinden sevk edilen C. adlı mahpusun hapishaneden önceki
yaşantısında çok aşırı doz uyuşturucu kullandığını, uyuşturucular nedeniyle sürekli bayıldığını, bu baygınlıkların bazen
ayaktayken bir anda olduğunu ve yere düştüğünü bazen çok ağır yaralandığını, ayağa kalkamadığını, mahpusların C.’ın
revire götürülmesini talep ettiklerini, gardiyanın “mazgalın önüne getirin bakacağım dediğini” 5-6 mahkumun battaniye ile
canı mazgala kadar getirdiklerini ancak gardiyanın yine de kendisini revire çıkarmadığını, sayım sırasında da yine aynı
sorunların yaşandığını, C.’ın sayım sırasında mazgalın önüne gelip “ayakta sayım” verilmesini istediklerini. Mahkumların
aynı şekilde sayım için C. adlı mahkumu battaniye ile mazgalın önüne doğru taşıdıklarını” beyan etmiştir.
23.11.2020’de Y. B. ile yapılan avukat görüşünde; “Revir için başvurularda bulunduğunu, 9 ay içerisinde 6 kez revire
çıkmak istediğini detaylı olarak yazıp başvuruda bulunduğunu ancak bir defa revire çıkarıldığını” beyan etmiştir.
12.11.2020’de K. B. ile yapılan avukat görüşünde; “Sadece revire çıkarılırken maske verildiğini, dezenfektanın
verilmediğini, ara sıra odaya biraz çamaşır suyu bırakıldığını, bunun dışında hijyen malzemelerinin verilmediğini, pandemi
sürecinde yeterli tedbirlerin alınmadığını, revire çıkarılmadıklarını, hastaneye sevkinin yapılmadığını, revire çıkmak için
mahkumların taleplerinin ve hastalıklarının ayrıntılı olarak yazılmasının istendiğini sonrasında da memurun gelip
mazgaldan bakarak ciddi görürse revire çıkmasına izin verdiğini, ciddi bir sorun olduğunu düşünmezse revire
çıkarılmadıklarını; kronik rahatsızlığı olanların ilaçlarının verildiğini, diş hekiminin sadece diş çekimi yaptığını bunun
dışından ciddi diş problemlerinde dahi tedavinin yapılmadığını; ilaçları yazdırırken sıkıntı çıkardıklarını, revire çıkmak için
mazgaldan bakan memura yetki verildiği için revire çıkmak isteyen mahkuma iyisin diyerek revire çıkartmadıklarını ilaç
yazdırmadıklarını; mahkumlardan S. T.’ın, Antep’teki IŞID saldırısında ayağının koptuğunu, yakınlarını kaybettiğini,
Epilepsi hastalığı olduğunu, Tarsus Hapishanesinden Afyon Hapishanesine geldiğinde tek başına hücrede tutulduğunu bu
hücrede tutulmanın kendisine çok büyük zararlar verdiğini, son halinin çok ağır olduğunu; mahpuslardan F. A.’nın şizofreni
hastası olduğunu susmadan kendi kendine sürekli konuştuğunu, kimseyi dinlemediğini, hastalığı nedeniyle de hiç kimsenin
onunla iletişim kuramadığını” beyan etmiştir.
A. İ. 12.10.2020’de yazdığı mektupta; “Kronik Reflü, Gastrit ve Bağırsak sağlık sorunları olduğundan dolayı 7-8 yıldır
Baklagil Diyeti uyguladığını, Afyon’a geldikten sonra revire çıktığını ve durumunu anlatarak baklagil diyeti rapor yazılmasını
istediğini, sağlık dosyasını inceleyen revir doktorunun raporu yazdığını, doktorun yazdığı rapor ile birlikte mutfağın
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bulunduğu Açık Cezaevi Müdürlüğüne diyetin uygulanması için dilekçe yazdığını, ancak baklagil diyeti değil, yağsız-tuzsuz
yemek diyeti uygulamaya başlandığını, defalarca Açık Cezaevi Müdürlüğüne yanlış diyet uyguladıklarını belirtmesine
rağmen baklagil diyetinin uygulanmadığını, bu sorun için 01.09.2020 tarihinde Adalet Bakanlığına ve Afyon Cumhuriyet
Başsavcılığına dilekçe yazdığını ancak durumun değişmediğini” aktarmıştır.
Aksaray Tipi Kapalı Hapishanesi
M. A. Ö. 21.12.2020’de yazdığı mektupla; “65 yaşında olduğunu, 2003 yılından beri tansiyon hastası olduğunu, 2018
yılında Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda iken kullanmış olduğu Cozaar 50 miligram isimli ilacının kardiyoloji
doktorunun önerisi ile 100 miligram olarak değiştirildiğini, hala aynı ilacı kullandığını, fakat son iki üç aydır bu ilacın da
yetersiz kaldığı kanaatinde olduğunu, yapmış olduğu tansiyon ölçümlerinde yüksek çıktığını, ölçümü bu süre içerisinde
baş ağrıları baş dönmeleri ve göz kararmalarının artması nedeniyle yaptırdığını; 2014 yılından bu yana prostat rahatsızlığı
yaşadığını, Tampros MR 0.4 miligram ve bazı ilaçlar kullandığını, 2019 yılında Keskin T Cezaevinde iken yaptırmış olduğu
kan tahlili sonucunda prostat değerlerinin yüksek çıktığını, önce Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne, oradan Ankara
Dışkapı Hastanesi'ne sevk edildiğini, burada yapılan muayene ve tetkikler sonucunda prostat değerlerinin artmaya devam
ettiğinin görüldüğünü, biyopsi yapılmasının istendiğini, kitlenin kötü huylu ve kanser riski olduğu, biyopsi sonucuna göre
ameliyatın gerekeceğinin söylendiğini, ancak bugüne kadar hem biyopsi hem de herhangi uygulama yapılmadığını,
faydasının olup olmadığını bilmeden ilaç kullanmaya devam ettiğini, tedavi ile ilgili başka bir gelişme olmadığını; 2017
yılından beri diş ve diş eti rahatsızlığı yaşadığını, sol alt azı dişleri olmadığından 4 yıldır sağ tarafla yiyebildiğin, fakat sağ
üst azı dişlerinde de ağrı başladığını, bunun üzerine Keskin T Tipi Ceza İnfaz Kurumunca Kırıkkale Ağız ve Diş Sağlığı
Merkezine sevk edildiğini, doktor tarafından yapılan muayene sonucunda sağ üstteki kaplamanın sökülerek tedaviye
başlanması gerektiği, bunun da uzun süreceği, diş eti tedavisi için de diş hekimliği fakültesine gitmesi gerektiğinin
söylendiğini, ancak yine cezaevi şartları nedeniyle bu tedavileri de yaptıramadığını; bunların dışında da kronik göz
rahatsızlığı olduğunu; kalça kemiği (sağ) ve diz kapaklarında yaşamış olduğu sıkıntıların mevcut olduğunu, kalça
kemiğindeki rahatsızlık nedeniyle Nöroloji doktoru tarafından MR çekilmesinin istendiğini fakat MR çektirme işleminin de
çeşitli nedenlerle sonuçsuz kaldığını; yaşadığı bütün sıkıntıların kişisel bir takım ihtiyaçlarını ancak koğuş arkadaşlarının
yardımıyla yapmak durumunda bıraktığını” aktarmıştır.
Amasya E Tipi Kapalı Hapishanesi
23.10.2020’de F. Y. ile yapılan avukat görüşünde ; “H. A.’ın tansiyon vb. kronik hastalıkları olduğunu, ayda bir kez revire
çıkarıldıklarını, hastaneye sevk edilmediklerini, revir için belirlenen 1 aylık dönemden önce talepte bulunduklarında, idare
tarafından ‘gününüz gelmemiş, bir ayınız var, burada çok fazla mahkum var, o yüzden ilgilenemiyoruz, doktorun mesaisi
bitti, doktor kurumda değil’ şeklinde cevaplar verildiğini; bazı memurların sosyal mesafeye dikkat etmediklerini,
uyarmalarına rağmen ‘bir şey olmaz’ dediklerini, memurların sosyal mesafeyi hiçe saydıklarını; pandeminin ilan edildiği
dönemlerde haftada bir kez dezenfektan verildiğini, normalleşme duyurusu ile birlikte önlemlerin gevşetildiğini, şuan 2
haftada bir kez çamaşır suyu verildiğini, başkaca bir önlem alınmadığını; cezaevinin çok eski olduğunu, bu nedenle sürekli
rutubet aldığını ve duvarların düştüğünü, içerisinin her zaman kirli olduğunu, hapishanede onarım ve boyamanın 2 yıldır
yapılmadığını, hapishanenin fiziki yapısı itibariyle imkanların çok kısıtlı olduğunu, haşereler için ilaçlama yapıldığını ancak
ilaçlamanın sonuçsuz kaldığını” aktarmıştır.
17.12.2020’de F. Y. ile yapılan avukat görüşünde; “Kurumda bulunan İ. S. adlı mahpusun ciddi sağlık problemi
yaşadığını, şeker ve tansiyon hastası olduğunu; pandemiden kaynaklı hastane sevklerinin durma seviyesine geldiğini,
hastaneye gidiş geliş süreçlerinden sonra 14 gün karantina uygulandığını, karantina koğuşlarının hücre şeklinde ve
oldukça küçük olduğunu, ranzanın bile zar zor sığdığını, karantina koğuşu sebebiyle mahpusların da hayati tehlike
olmadıkça hastaneye sevk edilmek istemediklerini; kurumda pozitif vakalarının olduğunu duyduklarını” aktarmıştır.
Bolu F Tipi Kapalı Hapishanesi
N. A., 03.12.2020’de yazdığı mektupta; “Diyabet hastalığının devam ettiğini ve diyetle beslendiğini, ilerlemiş varisinin
olduğunu, bel ve boyun fıtığı hastası olduğunu ve bunlar için ağrı kesici ile kas gevşetici kullandığını; 2017 yılında kasık
fıtığı ameliyatı olduğunu ve dikişlerinin çok zor tuttuğunu ve aradan geçen zamana rağmen hala ağrılarının devam ettiğini;
Bolu’da hastaneye gittiğini ancak bakılmadığını, sadece birkaç ilaç verildiğini, açıklama yapılmadığını, diyabet için tahlil
yapıldığını ve sonuçların söylenmediğini; bu yıl grip aşısı kalmadığından , idarenin zatürre aşısı yaptırdığını; romatizma
hastalıklarının olduğunu, karasal iklimi olan yerlere sevk yaptırdığını ancak reddedildiğini” aktarmıştır.
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M. G. Y. 02.12.2020’de yazdığı mektupta; “2018 yılında Düzce Devlet Hastanesinde çekilen MR sonucunda bel fıtığı
tespit edildiğini, ilaç tedavisi uygulandığını ancak ağrılarının devam ettiğini, daha sonra ne Düzce’de ne de Bolu’da sevk
edilmediği için doktora gidemediğini, ağrı kesicilerle idare ettiğini; nefes darlığı ve astım rahatsızlıklarının bulunduğunu;
süt ve süt ürünlerine ve ayrıca bunlarla yapılmış olan tüm ürünlere karşı alerjisi olduğunu, alerji ilacı kullandığını ancak bu
ilacın da yan etkileri olduğunu, iaşenin buna göre düzenlenmesi için dilekçe verdiğini ancak kabul edilmediğini, beslenme
sorunları yaşadığını, kantinin de pahalı olduğunu; geçmişte ağır bir bronşit tedavisi gördüğünü ve düzeldiğini ancak son
yıllarda tekrar ettiğini; sinüzit rahatsızlığı olduğunu, Bolu’nun nemli havasının bu hastalıkların ilerlemesine neden olduğunu;
pandemi nedeniyle tedavi imkanlarında zorlukların arttığını” belirtmiştir.
Düzce T Tipi Kapalı Hapishanesi
P. B., 09.11.2020’de yazdığı mektupta;; “2019’da muayene olabildiğini ve her iki göğsünde de fibrokist çıktığını, doktorun
6 ayda bir kontrol verdiğini, Nisan ayında sevkler durdurulduğu için kontrole gidemediğini, sevkler yeniden başladığında
artan vakalar nedeniyle sevk talebinde bulunmadığını, 24 Ağustos 2020’de Düzce Atatürk Devlet Hastanesine gittiğini, 28
Ağustos’ta Ultrason ve MR çekimin yapıldığını ve MR sonucunda göğsünde fibrokistler dışında nodüller tespit edildiğini,
14 Ekim 2020 tarihinde ultrason çekimi için hastaneye gittiğinde fibrokistler dışında sol göğsünde 6.7x4.2 mm oval şekilde
hipoekoik solid lezyon tespit edildiğini, doktorun kontrolleri 3 ayda bire indirdiğini, 20 Kasım 2020 tarihinde yeniden ultrason
çekiminde sol göğsündeki hipoekoik solid lezyonun boyutunun 7x4.5 mm olduğunu ve 37 günde kitlenin 0,3x0,3
büyüdüğünü, hapishanede sağlık sorunları ile ilgili gelişmeleri öğrenemediklerini ve takip edemediklerini, 14 Ekim’de
çekilen ultrason sonucu ile ilgili hapishane doktorunun görüşüne başvurduğunu ve ‘kitlenin biraz daha büyümesi halinde
biyopsi yapılacağını, büyüme devam ederse kitlenin alınıp incelenebileceğini ve göğsündeki kitlenin içi boş bir kitle olduğu
için ilerde tehlikeli olabileceğini ve en son aşamada göğsünün alınacağını’ söylediğini; 14 Ekim 2020 tarihinde hastaneden
Covid-19 virüsü kaptığını 14 günü sonra öğrenebildiğini, hastaneye gittiklerinde 15 gün karantinaya alınıp 14. gün korona
testi yapıldığını, aynı gece 29 Ekim’de hastaneye götürüldüğünü, hastanede 11 gün ilaç tedavisi gördüğünü, telefon görüş
hakkını kullanamadığını, 11 gün sonra iki gün korona testi yapıldığını ve iki test sonucu negatif çıkınca 17. gün
hapishaneye getirildiğini, karantinaya alındığını, karantina devam ederken 20 Kasım’da yeniden hastaneye göz sevki ve
ultrason çekimi için gittiğini, karantina sürecinin yeniden başladığını, 4 Aralık’ta yapılan korona testinin bir kez daha pozitif
çıktığını, 10 gün arayla ikinci kez korona olduğunu, hastanede yer olmadığı için hastaneye götürmediklerini, daha önce
ilaç tedavisi gördüğü ve ikinci tedavinin ağır geleceği için ilaç tedavisi yapılamayacağının söylediğini, günlük ateşinin
ölçüldüğünü; virüsü ultrason odasında kaptığını düşündüğünü, ultrason odalarının çok küçük ve hastaların birinin girip
birinin çıktığını, odanın havalandırılmadığını, hasta çıktıktan sonra dezenfekte işlemi yapılmadığını, Ultrasonda hastaların
kıyafetlerini çıkardıklarında aynı yere koyduklarını, sedyedeki örtülerin değiştirilmediğini, sağlık personeliyle yakın temas
kurulmasına rağmen sağlık personelinin sadece maske ve eldiven taktığını, koruyucu önlük, siperlik takmadığını,
hastaneye giderken kendilerine sadece maske ve eldiven verildiğini, siperlik vb. verilmediğini, kendi tedbirlerini kendilerinin
alma imkanı bulunmadığını; göğsündeki kitle için yakın zamanda bir kez daha MR çekimine ve üç ay sonra ultrason
çekimine gideceğini ve üçüncü kez korona olma ihtimali olduğunu ve üçüncü kez olursa vücudunun nasıl bir tepki
vereceğini bilmediğini ve her defasında vücudunda hasara neden olduğunu, hapishanede hastalık ve korona arasında bir
tercih yapmak zorunda kaldıklarını” aktarmıştır.
S. M. G., 14.12.2020’de yazdığı mektupla yaşadığı sağlık sorunlarını iletmiştir. Beyana göre; “2015 yılında beyninde
kist tespit edildiğini, 6 ay da bir en geç bir yılda bir beyin MR’ı çekilerek takip edileceğinin söylendiğini, ancak en son Ocak
2018’de MR çekilebildiğini, 3 yıldır takibini yapamadığını, ne durumda olduğunu bilmediğini, gündüzleri baş ağrıları
olduğunu, sürekli yorgunluk hali, uyku düzensizliği yaşadığını, psikolojisinin alt üst olduğunu; Prostat teşhisinin 2013
yılında konulduğunu, tutuklanmadan önce İstanbul’da sürekli hastanelere gidip geldiğini, Prostat ile ilgili bütün ilaçları
yazdıklarını; 10 kişilik koğuşta 22 kişi kalmak zorunda olunca lavabo sırası bekleme, lavaboda normalden daha uzun süre
kalma gibi yaşadığı sıkıntılar yaşadığını, yoğunluk, yerde yatmalar, adım atacak yer kalmaması gibi olumsuz şartların
hayatı yaşanmaz hale getirdiğini; 2014 yılında şeker hastalığı teşhisi konulduğunu, ilaç tedavisi gördüğünü, altı ay süreyle
psikoloji ilaçları kullandığını ancak psikiyatri doktorunun daha fazla kullanmaya devam etmesi halinde karaciğerlerine
vereceğini ifade etmesi üzerine bıraktığını; gözlerindeki rahatsızlığın kronik hale geldiğini, bu durumun beynindeki kistten
kaynaklandığını düşündüğünü” beyan etmiştir.
Karabük T Tipi Kapalı Hapishanesi
N. Ç. 24 Aralık 2020’de, Karabük T Tipi Kapalı Hapishanesinde kalan Y. Ç. için yaptığı başvuruda; “Akciğerlerinde
su toplanmasının olduğunu, kendilerini arayıp Covid testlerinin pozitif çıktığını, 2-3 kişinin durumunun ağır olduğunu”
aktarmıştır.
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Kayseri/Bünyan Kadın Kapalı Hapishanesi
Z. K., 11.12.2020’de annesi M. K. ile ilgili olarak yaptığı başvuruda; “60 yaşında olan annesinin 8 yıl 1 ay ceza aldığını,
dosyasının Yargıtay’da olduğunu; şeker, tansiyon, kolesterol ve astım gibi bir çok kronik rahatsızlığa sahip olduğunu,
hastalıklarının cezaevine girmeden önce mevcut olduğunu ve hastalıklarının Devlet Hastanelerinde raporlanmış olduğunu,
ayrıca hastalıklarının da üst düzeyde olduğunu; ayrıca burnunda sürekli üreyen et mevcut bu etlerin bir hayli büyümüş
olmasından kaynaklı astımı da etkilediğini ve çok ciddi nefes alabilme sorunu yaşadığını, kendisini görmeye gittiklerinde
büyüyen etleri göz ile de görebildiklerini, solunum sıkıntısı nedeniyle boğulma tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu, bir an
önce ameliyat edilmesi gerektiğini, hastaneye yaklaşık 3 hafta önce gittiğini ancak Covid-19 pandemisinin gerekçe
gösterilerek ameliyatın yapılamayacağının söylendiğini, ancak durumunun çok acil olduğu ve neredeyse özellikle geceleri
boğulma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını” aktarmıştır.
Kayseri/Bünyan 1 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi
R. B., 17 Kasım ve 23 Aralık 2020 tarihlerinde Kayseri/Bünyan 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan
eşi Y. S. B. adına yaptığı başvuruda “Eşinin bu cezevinde 45 aydır hükümlü olduğunu, çocukluğunda geçirdiği felç
nedeniyle (çocuk felci-polio sekeli) % 54 sürekli engelli olduğunu ve iki koltuk değneği ile yürüyebildiğini, sol kulağında %
95 işitme kaybı olduğunu, ileri derece böbrek hastası olduğunu, daha önce mevcut hastalıkları için geçirdiği 7 ameliyata
ek olarak cezaevinde böbrek ameliyatı geçirdiğini, kolundaki sinir sıkışması nedeniyle el parmaklarında uyuşukluk ve ağrı
olduğunu, bu rahatsızlığın tüm vücudunu elleri ve kolları ile taşıyan bir insan için cezaevinde yapması gereken her şeyin
kat be kat daha zor hale geldiğini” aktarmıştır.
Kayseri/Bünyan 2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi
09.10.2020 günü M. Y. ile yapılan avukat görüşünde ; “Aynı koğuşta kaldıkları M. T.’ın kısmi felçli olduğunu ve “Hayata
Dönüş” operasyonunda ağır kimyasala maruz kalıp ciğerlerinden hasar gördüğünü, hastalanma riskinin yüksek olduğunu;
kendisine ise grip bulaştığını ve zatürreye çevirdiğini, kronik solunum hastalığı bulunduğunu ve zatürre ile beraber COVID19 için risk grubuna girdiğini, taşınabilir solunum cihazı kullanması gerektiğini, 4 Ağustos 2020’de solunum cihazına ihtiyaç
duyduğunu cezaevi yönetimine ilettiğini, önce sözlü olarak evet denildiğini, ardından Sağlık Gözlem Kurulu’nca
reddedildiğini, kendisine ancak hastaneye sevk edilmesi ve burada yeniden bir sağlık raporu alınması koşuluyla solunum
cihazı verilebileceğinin söylendiğini, yaşı ve kronik hastalığı nedeniyle risk grubuna girmesi ve hastanelerde riskin yüksek
olması nedeniyle hastaneye gitmek istemediğini, başvurularının reddedilmesinin ardından 28 Ağustos 2020 günü sabah
saatlerinde sağlık hakkına erişiminin engellenmesi nedeniyle süresiz-dönüşümsüz açlık grevine girdiğini bildirdiğini, Adelet
Bakanlığı ve Savcılığa dilekçe gönderdiğini, aynı gün içinde cezaevi yönetiminin kendisine grevi bırakmasını, solunum
cihazının kendisine teslim edileceğini bildirdiğini, 28 Ağustos 2020 günü öğleden sonra solunum cihazının teslim edildiğini,
bu durum dışında ihtiyaç duyduğu başka bir ilacın kendisine verilmediğini, tedavi edilmiş olsa da vücudundaki yaraların
düzenli ilaç ve bakım görmesi gerektiğini, muayene eden hekimin Bepanthol kremi kullanması gerektiğini söylemiş
olmasına rağmen yönetimin 3 yıldır bu kremi ilaç olarak ya da kantinden ücret karşılığında almasına izin verilmediğini,
daha önceden bulunduğu cezaevinde bu kremi alabildiğini, krem kullanamadığı için bacaklarındaki yaraları kötüleştiği bu
kremi kullanamadığını” beyan etmiştir.
Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Hapishanesi
A. Ö., 07.12.2020’de yazdığı mektupla; “Bronşektazi hastası olduğunu, bu nedenle sol akciğerinin komple alındığını, tek
sağ ciğer ile hayatını devam ettirmeye çalıştığını; sağ böbreğinde 29 mm çapında kist bulunduğunu, kistin mahiyetiyle ilgili
olarak elinde bir bilgisinin olmadığını, belli aralıklarla kontrol edilmesi gerektiğini ancak pandemi nedeniyle kontrolleri
yaptıramadığını; risk grubunda olduğunu, pandemi geçene infazının ertelenmesini veya ev hapsine dönüştürülmesini talep
ettiğini, ancak bu başvurusunun reddedildiğini; cezaevinde Korona vakalarına rastlanıldığını, koğuşlarında vaka çıkması
üzerine kendisinin de temaslı olarak karantinada kaldığını, bunun üzerine bulaş riskini en aza indirmek için cezaevi
yönetiminde tekli odaya geçmek istediğini ilettiğini ve bunun kabul edildiğini, ancak tekli koğuşların da güvenli olmadığını
ve buralarda da vakalara rastlandığını” aktarmıştır.
Kırıkkale F Tipi Kapalı Hapishanesi
23.12.2020’ M. K. ile yapılan avukat görüşünde; Kronik venöz hastalığı olduğunu, ileri derecede varis, bel fıtığı, varikosel
hastalığı olduğunu, sol kulak zarında çökme olduğunu, kilit alerjisi olduğunu; mahpusların genel olarak diş problemi
olduğunu, implant tedavisi gören bir mahpusun pandemi sebebiyle diş doktoruna götürülmediğini bu sebeple tedavisinin
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yarıda kaldığını, kendisine ise protez takılması gerektiğinin revir doktoru tarafından dile getirildiğini ancak hastaneye
gidemediğini, gitseler dahi kelepçeli şekilde muayene edilmeye çalışıldıkları bunu kabul etmemeleri sebebiyle de
tedavilerinin yarıda kaldığını, kuruma yeni sevk edilen mahpuslara çıplak arama dayatıldığını” beyan etmiştir.
23.12.2020’de R. K. ile yapılan avukat görüşünde; “Astım ve Wernicke-Korsakof ve Hipotiroid hastası olduğunu,
akciğerinde nodül nedeniyle Ankara Sanatoryum Hastanesinde tedavi olduğunu ancak 8 aydır kontrol için götürülmediğini;
7 Ekim tarihinde Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine gittiğini, karaciğerinden parça alındığını ve biyopsi
yapıldığını, patoloji sonucunun olumsuz olduğunu, doktorların kaba gravür hastalığından ve otoimmün Hepatit
hastalığından şüphelendiklerini, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki doktorun alınan biyopsinin Ankara Gazi
Hastanesinin patoloji bölümünde incelenmesi gerektiğini, Ankara Gazi Hastanesinin teknolojisinin diğer hastanelerden
daha iyi olduğunu ve patoloji sonucuna göre tedavinin başlatılacağını söylediklerini, ancak hapishanenin bu durumu kabul
etmediğini çünkü Adalet Bakanlığının Gazi Hastanesi ile sözleşmesinin olmadığını ancak Şehir Hastaneleri isterse Gazi
Hastanesine gönderilebileceğini, bunun üzerine Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine tekrar gittiğini ve Şehir
Hastanelerinin kullandıkları teknolojiye kendilerinin de sahip olduğunu bu sebeple Şehir hastanesine gönderilmenin amaca
hizmet etmeyeceğini infaz koruma memurlarına bildirdiğini, onların da tamam dediğini ancak İdarenin sonrasında Gazi
Hastanesi ile görüştüklerini ancak Gazi hastanesinin hastayı görmeden patoloji yapamadıklarını ve şu anda pandemi
koşullarından kaynaklı hasta almadıkları şeklinde geri dönüş yapıldığını, bu durumun Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hastanesine doktoruna da iletildiğini, şimdi kendisinin Ankara Şehir Hastanesine götürülmeyi 1 haftadır beklediğini ancak
ne zaman götürüleceğinin belli olmadığını; midesinde ülser problemi olduğunu, boyun ve bel fıtığının olduğunu, sağ
omzunun ilk tutuklandığında gördüğü işkenceye bağlı olarak kullanmakta zorluk yaşadığını, uzun süre kalem tutamadığını,
kullanmakta olduğu ilaçların kan değerlerine bağlı olarak değiştirildiğini ancak pandemi gerekçesiyle kontrole gidemediği
için nerdeyse 1 yıl önceki ilaçları kullanmaya devam ettiğini” beyan etmiştir.
23.12.2020’de C. Ö. ile yapılan avukat görüşünde; “Kurum sularının paslı olduğunu, yaklaşık 15 dk suyun paslı aktığını,
içme suyu olarak kantinden su almak zorunda kaldıklarını; 2018 yılında boyun fıtığı için MR çekilirken tiroit kanseri
olduğundan şüphelenildiğini, 15 ay sonra biyopsi yapılmasıyla birlikte kanser teşhisinin konulduğunu, sonrasında ise 1 ay
boyunca Ankara’ya sevk edilmek için çaba harcadığını, Ankara’da acilen ameliyat olduğunu, ameliyat esnasında lenf
bezlerinde de nodül görüldüğünü ve o esnada alındığını, bu süreçlerde sürekli Ankara’ya gidip geldiğini ancak doktor ile
infaz koruma memurlarının görüşmesi sebebiyle görüşemediğini, sadece 1,5 ay sonra kontrole geleceğinin söylendiğini,
mevcut şikayetleri hakkında doktor ile görüşemediğinden öğrenemediğini, geçen ay koltuk altı bezlerinden biyopsi örneği
alındığını, 1,5 ay sonra kontrole gitmesi gerektiğini ancak ne zaman götürüleceğinin muallakta olduğunu ve gidiş tarihini
öğrenmek için her gün revire çıkmaya çalıştığını; pankreas enzim eksikliğinin olduğunu, 5 yıldır Chron ilacını kullandığını;
boyun fıtığı, kronik venöz hastalığının olduğunu; kalbinde ritim bozukluğu olduğunu ve bunun için ilaç kullandığını, kalpte
minimum miktarda aort yetmezliğinin gözlendiğini; prostatının olduğunu, 2 böbreğinde de 2 cm üzerinde nodül olduğunu
ancak tam bir teşhis konulamadığını, kronik otit hastalığı ve vertigo hastalığının olduğunu, günde 3 adet ilaç kullandığını,
iki sefer radyoterapi aldığını ve bu sebeple kuruma dönüşünde karantina odasında kaldığını” beyan etmiştir.
M. K., 18.11.2020’de yazdığı mektupla; “Sevklerin geciktirildiğini, gerçekleşen sevklerin tahlil ve muayene öncesi
uygulanması gereken diyetler yaptırılmadan, aç gidilmesi gereken muayenelerin önceden bildirilmediğini, tahlillerin geç
yapılıp sonuçların geç alındığı, sevklerin güvenlik baz alınarak yapıldığı ve muayene esnasında tüm mahremiyetlerin ihlal
edildiğini; Hepati- B hastaları F. A., İ. A., E. I., A. Ç., Ş. M., A. B.’ın periyodik muayenelerinin yapılmadığını; A. Ç.’in HepatitB hastalığına ek olarak prostat, boyun diski, tansiyon rahatsızlıkları olduğunu, tedavilerinin aksatıldığını, düzenli olarak
kullanması gereken tansiyon ölçüm aletinin verilmediğini ve tüm tek başına tutulduğunu; A. T.’de dalak büyümesi olduğunu
ve düzenli olarak kontrolleri yapılması gerekirken hastane sevki yapılmadığını; S. G.’ün birçok kronik hastalığı
bulunmasına rağmen tedavisinin yapılmadığını; A. A. ın birçok kronik rahatsızlıklarının olup düzenli olarak kullandığı
ilaçların verilmediğini; F. K.’ın hastalığı sebebiyle iki kez hastaneye götürülmesine rağmen tedavisinin yapılmadan geri
getirildiğini; A. B.’ın 4 yıl önce parasını ödemiş olması ve konu hakkında İnfaz Hakimliğinin lehte kararı bulunuyor olmasına
rağmen implant tedavisinin yapılmadığını ve ağzında diş kalmadığı için ciddi beslenme ve sindirim güçlüğü yaşadığını; N.
Ö.’nun 3 yıldır devam eden diş tedavisinin (implant yapılması) pandemi gerekçesiyle yarım bırakıldığını; C. Ö.’in uzun
zamandır birçok kronik rahatsızlığının yanı sıra kanser tedavisi de gören ve yakın zamanda tiroit kanseri ameliyatı
olduğunu, yaptırmış olduğu biyopsi sonuçları aradan 1 ay geçtiği halde alınmayarak tedavisinin geciktirildiğini; Sintiografi
öncesi uygulanması zorunlu olan diyet, raporlarına rağmen kendisine verilmediğini; R. K.’ün karaciğerine yapılan biyopside
olumsuz bulgulara rastlanmış ve ileri tetkikler için Ankara Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmesine karşın
bir aydır sevkinin yapılmadığını; S. A.’ın 6 ay önce götürülmesi gereken Ankara Dışkapı Hastanesi Genel Cerrahi
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Polikliğine olan randevusuna pandemi gerekçesiyle götürülmediğini; Kanser, Astım, Hepatit-B, Kalp vb. pek çok kronik
hastalığı bulunan ve yaş olarak risk grubunda olan tutsaklara tüm taleplerine rağmen grip aşısı yapılmadığını” aktarmıştır.
Kırşehir E Tipi Kapalı Hapishanesi
Ş. D. 7 Aralık 2020’de Kırşehir E Tipi Kapalı Cezaevinde olan oğlu M. D. için başvuruda; “Cezaevinin kötü koşullarını
kabul etmedikleri ve haksızlıkları artık dayanamadıkları için açlık grevine girdiklerini, grevi sonlandırdıkları halde hale kötü
koşullar altında 8 ayı aşkın süredir hücrede olduklarını, hücrenin durumunun çok kötü olduğunu, sıcak suyun sadece
haftada 1 saat verildiğini, günde sadece 20 dakika havalandırmaya çıktığını, kantinden yiyecek taleplerinin yerine
getirilmediğini, hücrede olmasına rağmen Covid-19’a yakalandığında kendilerine cezaevinin değil de Sağlık Bakanlığı
görevlilerinin evlerine gelerek Mazlum Dönder’in testinin pozitif olduğunu söylediklerini, oğlunun en son telefon
görüşmesinde ‘çok kötü olduğunu, artık dayanacak gücünün kalmadığını’ söylediğini, bundan ötürü oğlunun hem
psikolojisinin gerçekten kötü olduğunu, hayatından sağlığından endişe ettiklerini” beyan etmiştir.
Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi
27.11.2020 tarihinde ailesinin yapmış olduğu başvuru üzerine, 02.12.2020’de Y. Y. ile yapılan avukat görüşünde;
31 Ağustos 2020 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Bölümünde Gırtlak Kanseri ameliyatı olduğunu,
çıkan parçaların patolojiye gönderildiğini ancak sonuçların kötü çıktığını, Radyoterapiye başlandığını, Kemoterapiye
başlanacakken yapılan vücut taramasında sağ koltuk altı lenflerinde kitleye rastlandığını, kitlenin ameliyat sonrasında
atlama yapmış olacağının, kanserinin metastaz yaptığının söylendiğini, koltuk altına yapılabilecek operasyonlar nedeniyle
kemoterapiye başlanmadığını, Aralık ayı ortasında koltuk altı lenfinden biyopsi alınacağını, Ocak ayının sonunda ise
kemoterapi yapılıp yapılmayacağına karar verileceğini, sürekli olarak hastaneye gittiği için karantina odasında kaldığını ve
odanın 2x5 m boyutlarında olduğunu, tuvalet, banyo ve lavabonun da bu küçük yere dahil olduğunu; günde bir defa bir
buçuk saatliğine havalandırmaya çıkarıldığını, Kanser için Hacettepe Üniversitesi Onkoloji Bölümünde tedavi gördüğünü,
burada kendisini tedavi eden doktorun hapishane koşullarında kalamayacağını, hijyen ve bakıma ihtiyacı olduğunu, bunun
için ellerinden ne gerekiyorsa yapabileceklerini söylediğini, ancak raporu ameliyatı yapan Hacettepe Üniversitesi Kulak
Burun Boğaz Bölümünün verdiğini, bu bölümünse henüz rapor vermediğini, kemoterapi sonrası ‘bir bakalım’ dediklerini,
Radyoterapi aldıktan sonra üç gün yemek yiyemediğini, hala katı yiyecekleri yiyemediğini, kilo kaybettiğini, içeride çok
fazla covid vakasının olduğunu ve hızla yayıldığını, cezaevi idaresinin kendisine yardımcı olduğunu, hücresine televizyon
koyduklarını” aktarmıştır. Avukat tarafından genel görünümünün çok kötü olduğu, gırtlağındaki boru vasıtasıyla nefes aldığı
ve konuşmakta çok zorlandığı, zaman zaman öksürük nöbetleri geçirdiği ve gırtlağına takılmış olan borudan kanlı sıvı
geldiği gözlenmiştir.
Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi
09.11.2020’de E. Ç. ile yapılan avukat görüşünde; “5 yıldır Sincan'da tutulduğunu, uzun süredir karantinada kaldığını,
bel fıtığı şikayeti ile revire baş vurduğunu ve Majezik verildiğini, ilacın midede sorun yarattığını, sonrasında bel fıtığından
iki kez ameliyata alınmak istendiğini ancak değerleri düşük olduğundan yapılamadığını, 1 hafta boyunca mahkum
koğuşunda değerlerinin düzelmesi için bekletildikten sonra ameliyat edildiğini, Pandemi süreci gerekçe gösterilerek
ameliyattan yalnızca 10 saat sonra hastaneden taburcu edildiğini, hastaneye tekli ring aracında götürüldüğünü ve yol boyu
çok büyük sıkıntı yaşadığını, yolun 1,5 saat sürmekte olmasından dolayı nefes darlığı yaşadığını, birçok kişinin bu yüzden
hastaneye gidemediğini, ameliyat aşamasında bile kelepçeyle tutulduğunu, başında erkek askerlerin nöbet tuttuğunu,
hastanede bulunduğu sürece telefon görüş hakkı kullandırılmadığını, hastaneye götürüldüğü gün Muş’tan kendisini
ziyarete gelen kardeşiyle götürülmediğini, İdare tarafından randevu alınmadan hastaneye götürülebildiklerini, böyle
zamanlarda tüm gün aç ve susuz hastane nezarethanesinde tüm gün beklemek zorunda kaldıkları ve hiçbir işlem
yapılmadan döndüklerinin de olduğunu” aktarmıştır.
09.11.2020’de R. K. Ö. ile yapılan avukat görüşünde; “Guatr ameliyatı olduğunu, bu hastalıktan kaynaklı tek gözünde
büyüme olduğunu, panik atak hastası olduğunu, panik atak sebebiyle tek kişilik ringe binemediğini, talep etmesine rağmen
başka araç sağlanmadığını, bundan dolayı tedavisinin aksadığını” aktarmıştır.
H. A. 5 Ekim 2020’de Sincan Kadın Kapalı Cezaevinde kızı G. A. için yaptığı başvuruda; “Gülşen adetin özellikle açlık
grevleri döneminde ciddi sağlık sorunları yaşadığını, dayanılmaz boyun ve eklem ağrıları çektiğini ve ağrı kesici almak
zorunda kaldığını, mide sorunu yaşadığını ve bunun için tedavi görmesi gerektiğini, önceden belirlenmiş randevusuna
götürüldüğünü ve doktor olmadığından tekrar cezaevine geri getirilerek karantinaya alındığını, karantina süresi bittiğinde
bile doktor muayenesinden geçmediği için hemen hücresine alınmadığını” aktarmıştır.
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Sincan T Tipi Kapalı Hapishanesi
S. Ç. 13.11.2020’de Sincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan eşi Ç. Ç. için yaptığı başvuruda; “Eşinin
30.09.2019 tarihinde cezaevine girdiğinden beri sürekli hastaneye gittiğini, bir hastaneye gidişinin sonrasında karantina
koğuşunda yapılan Covid testinin pozitif çıktığını, 15 gün Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi
gördüğünü, bu süreçte 15 gün boyunca kelepçeli yatağa bağlı kalmasından dolayı bel ağrıları başladığını, hastane
sonrasında 2 ay hücrede tuttuktan sonra tekrar T Tipine Ceza İnfaz Kurumuna kendi koğuşuna gönderdiklerini, ancak
şiddetli karın ve bel ağrısı olunca hastane talebinde bulunduğunu, 14.08. 2020’de hastaneye gittiğini ve 3 Nolu L Tipi Ceza
İnfaz Kurumunda kalmaya başladığını, orada bir kişide Covid çıkınca, eşinin testinin negatif çıkmasına rağmen 15 gün
karantina uygulandığını, görüş, telefon, hastane yasağı getirildiğini, defalarca koğuş değişikliği yaptıklarını, ailesine koğuş
değişikliği yüzünden görüş yaptırmadıklarını, bir telefonla dahi günlerce haber alamadıklarını, sonra tek kişilik yere
aldıklarını, ‘tomografi cihazı bozuk, doktor yok, rapor çıkmamış’ denilerek çok fazla zaman geçtiğini, yeni sonuçlanan
durumunda ‘omuriliğinde çökme olduğunun’ söylendiğini, karın ağrısına kolonoskopi yaptıramadıklarını, yapılan tomografi
sonucunda ‘bir şey olmadığı, psikolojik olduğunun’ söylendiğini, tam teşhis ve tedavinin yapılmadığını, şimdi ise geçmeyen
ağrılarıyla 15 gün karantina uygulanıp T Tipi Cezaevine geçeceğini, 3 aydan fazla bir zamandır hücrede tedavi edilmek
için beklediğini, eşinin hasta ve mağdur olduğunu” aktarmıştır.
Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu
E. G. E. 11.12.2020’de Sivas Yarı Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan S. B. için yaptığı başvuruda “Mahpusla yapılan
telefon görüşmesinde, yaklaşık 30-40 kadar kadının Covid-19’a yakalandığını, içlerinde infaz koruma memurlarının da
olduğunu, Hafik hastanesinde tanıları konulduktan sonra koğuşlarına gönderildiklerini, sadece ilaç verildiğini, bunun
dışında sıcak sularının olmadığını, ısınmada sıkıntılar yaşadıklarını, kantin alışverişi yapamadıklarını, hijyenin
sağlanamadığını, beslenmenin Covid-19 şartlarına uygun olmadığını, sebze ve meyve verilmediğini, çay verilmediğini,
mahpusun kronik bronşit hastası olduğunu ve belirtiler gösterildiğinde doktor tarafından azarlandığını, tuvaletlerin ortak
kullanıldığının” beyan etmiştir.
A. G., 24.12.2020’de yazdığı mektupla; “22.10.2020- 5.11.2020- 19.11.2020 tarihlerinde ayrı ayrı PCR testi yapıldığını
ve hepsinin sonucunun negatif çıktığını, 23.11.2020 tarihinde ise Gözlem 2 adlı tek kişilik hücrede 4 gece tutulduğunu
ancak kendisinden önce bu gözlem hücresinde testi pozitif olan bir mahpusun kaldığını ve odanın hiçbir şekilde dezenfekte
işlemlerinin yapılmaması sebebiyle kendisinin COVID-19 virüsünü kaptığını, 30.11.2020 tarihinde kendisine yapılan PCR
testinin de pozitif çıktığını, hapishane idaresinin özensiz ve sorumluluklarını yerine getirmemesi sebebiyle testinin pozitif
çıktığını, ailesi ile telefonla dahi görüşemediğini” aktarmıştır.
Tokat T Tipi Kapalı Hapishanesi
E. E. 12.11.2020’de Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde kalan Ü. E. için yaptığı başvuruda “İleri derece astım, kalp,
hipertansiyon rahatsızlıkları bulunduğunu, hastalıklarına dair raporlarının dosyasında olduğunu, Pandemi süreci de göz
önünde bulundurarak, tahliye edilmesini istediğini” belirtmiştir.
23.10.2020’de M. S. ile yapılan avukat görüşünde; “A. D.’nin kolon kanseri olduğunu, şu anda bağırsaklarının dışarıda
olduğunu ve torba bağlı olduğunu, ayrıca kendisinin şeker hastası olduğunu” beyan etmiştir.
23.10.2020’de C. V. ile yapılan avukat görüşünde; “S. G.’nin, Astım, Tansiyon Mide, kalp kapakçıklarında rahatsızlıkları
olduğunu, kafasında cilt kanseri olduğunu, hastalık için ilaç olduğunu ama kendisine bu ilacın kullandırılmadığını, yasak
olduğunun söylendiğini, kafasında oluşan yarayı kendisinin sökmeye çalıştığını ancak yapamadıklarını; H. O.’ın tansiyon,
unutkanlık vb. rahatsızlıklarının olduğunu; H. S.’in tansiyon hastası olduğunu; son bir haftadır sadece koğuştan dışarı
çıkarıldıklarında maske ve eldiven verildiğini, koğuşa bir paket maske bırakıldığını, bunu kullanın dediklerini, çamaşır
suyunun çok az verildiğini, 20 mahkuma bir bardak kadar çamaşır suyu verildiğini, haftada bir kez dezenfektan verildiğini”
beyan aktarmıştır.
17.12.2020’de C. V. ile yapılan avukat görüşünde; “Bronşit, zatürre hastalığı geçirdiğini bu sebeple öksürüğe bağlı
olarak boğaz tahrişi ve kuruluğu yaşadığını, ses tellerinde sıkıntı yaşadığını, prostat hastalığı olduğunu, ayrıca mide
problemleri sebebiyle 3 kere endoskopi yapıldığını ve Erozif Gastrit tanısı konulduğunu, yaklaşık 5-6 aydır damağında
sivilce çıktığını, sprey kullandığını ancak sivilcenin sürekli tekrarlandığını, ciddi kilo kayıpları yaşadığını, geceleri yatarken
aniden sıcaklık hissettiğini ve terlediğini, iştahsızlık yaşadığını; kurumda bulunan H. A. ve F. G.’in ağır hasta olduğunu, H.
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A.’ın böbrek ve mide problemi olduğunu ve bu sebeple ciddi sağlık problemleri yaşadığını, F. G.’in ise guatr hastası olması
sebebiyle yutkunmada sorun yaşadığını” aktarmıştır.

İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE
İHD’nin belirlemelerine göre, 2020 yılı Ekim-Kasım-Aralık aylarında İç Anadolu bölgesindeki hapishanelerde en az 24
mahpus işkence ve/veya kötü muameleye maruz kalmıştır. Ancak, Adalet Bakanlığı’nın bu konudaki verileri
paylaşmaması, hapishanelerle haberleşmenin sürekli olarak engellenmesi, haberleşmenin sıkı bir biçimde denetlenmesi,
özellikle taşra hapishanelerinden haber alma konusunda yaşanan güçlükler, adli mahpusların yaşadıklarını basına, yetkili
makamlara ve insan hakları örgütlerine (çoğunlukla) iletmemesi nedeniyle işkence ve kötü muameleye maruz kalan
mahpus sayısının belirtilen sayının çok üzerinde olduğunu ortaya çıkarmaktadır.
Hapishanelerde yaşanan işkence ve kötü muamelenin aşağıda dökümü yapılmıştır. Hapishanelerde uygulanan işkencenin
ve mahpuslara yönelik kötü muamelenin temelinde cezaevi görevlilerine yönelik cezasızlık politikası yatmaktadır. Cezaevi
görevlilerinin soruşturulma, yargılanma kaygısı olmadan hareket etmeleri ve mahpuslar tarafından Adalet Bakanlığı’na
yapılan başvuruların sonuçsuz kalması benzeri olayların sıklıkla ve artarak görülmesine sebebiyet vermektedir.
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YAŞANAN İŞKENCE, DARP ve KÖTÜ MUAMELE VAKALARI


















Bazı mahpuslar “ağırlaştırılmış müebbet” hükümlüsü olmadıkları halde tekli koğuşlarda
tutulmaktadırlar.
Afyon'da iki mahpusun falakaya yatırıldığı ve bir kişinin de bu nedenle açlık grevi yaptığı,
Adli mahpuslara kaba dayağın devam ettiği aktarılmıştır.
İki mahpus hakarete uğradıklarını aktarmıştır.
Bir mahpusa; tahliye edileceği için başka bir koğuş tarafına pet şişede kuş atmasından dolayı
2 aylık disiplin cezası verilmiştir.
Aksaray T Tipi Kapalı Hapishanesi’nde dört mahpusun ayakta sayıma zorlandığı ve darp
edildiği öğrenilmiştir.
Bir mahpusun Diyarbakırlı olmasından kaynaklı olarak darp edildiği öğrenilmiştir.
Bir mahpusa telefonda Kürtçe konuştuğu için ceza verilmiştir.
Kırıkkale'de Serkan Tumay darp edilmiş, daha sonra intihar ettiği iddia edilmiştir. Vücudunda
darp izlerinin olduğu ailesi tarafından tespit edilmiştir. Serkan Tumay ile başka bir mahpus
daha darp edilmiş ve diğer mahpus başka bir cezaevine sevk edilmiştir.
Bir trans, Kırıkkale F Tipi Kapalı Hapishanesinde erkeklerin bulunduğu yerde tek kişilik odada
tutulmaktadır.
Bir mahpus, cezaevinde soyunma kabininde şiddet gördüğünü, ayrıca konulduğu koğuşta
başka mahpuslar tarafından da şiddete maruz kaldığını ve dilekçeleri gönderilmediği için de
15 gün açlık grevi yaptığını aktarmıştır.
Bir kadın mahpus ağır bir şekilde kaba muameleye tabi tutularak çıplak arama yapıldığı,
giysilerini önce alt kısım ya da üst kısmı olarak çıkarmayı istediğini, ancak bu talebin dikkate
alınmadan tamamen çıplak soyulduğunu, bu şekilde 5-6 kez oturup kalkılarak ve ıkınma
şeklinde arama yapıldığı, yine görevlinin ayrıca elle bedeninde arama yaptığı, bu şekilde
uygulamaya maruz kaldığını aktarmıştır.
Son bir ayda 4 adli mahpusun intihara kalkıştığı aktarılmıştır.
1 kadın mahpusun dayağa maruz kaldığı öğrenilmiştir.
2 mahpus, koğuşta iki kişi olmalarına rağmen askeri nizamda ve ayakta sayım dayatmasına
karşı çıktıkları için darp edilmişler ve çıplak aramaya maruz bırakılmışlardır.
Aslıhan Gençay, Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildiğinde çıplak aramaya maruz
kalmış, buna karşı çıkmasından kaynaklı olarak hakkında tutanak tutularak Sivas E Tipi
Kapalı Cezaevi’ne konulmuştur
Koğuşlara süreklileşen ani baskın şeklinde aramalar yapıldığı ve eşyalarının dağıtıldığı
aktarılmıştır.

Afyon 1 Nolu Tipi Kapalı Hapishanesi
23.11.2020’de Y. B. ile yapılan avukat görüşünde; “Şubat bu yana tek kişilik hücrede tutulduğunu, pandemi sürecinde
içinde bulunduğu tecrit halinin daha da çekilmez olduğunu, kimse ile iletişimi olmadığını, hiçbir faaliyete katılamadığını,
kendisi gibi tek kişilik hücrede tutulan İ. Ç. ile havalandırmaya çıkabildiğini bunun dışında dış dünyadan herhangi bir haber
alma imkanının bulunmadığını, Adalet Bakanlığı’ndan bir heyetin 6 Ekim 2020 Tarihinde kendisiyle avukat görüşme
odasında görüştüklerini, heyetin kendisine “biz hak ihlalleri ile ilgili taleplerini aldık rapor halinde sunacağız sana da
sonucunu göndeririz” dediğini, bu görüşmenin sonucunu idareden istediğini ancak idarenin kendisine hiçbir şey
vermediğini; 3 kişilik görüş kontenjan hakkı olduğunu, bu hakkının idare tarafından reddedildiğini ve engellendiğini, bu
konu hakkında infaz hakimliğine başvurduğunu, talebinin infaz hakimliğince kabul edildiğini, yine de bu 3 kişiyle görüş
hakkının idare tarafından uygulanmadığını; idarenin keyfi uygulamalarının sürekli devam ettiğini, gardiyanların durumuna
göre kuralların sürekli değiştiğini, örneğin mont ve hırka üzerlerindeyken önünü açmanın yasak olması, saatle
havalandırmaya çıkmanın yasak olması vb. uygulamaların olduğunu; bazı gardiyanların sürekli olarak tartışma ve gerginlik
oluşması için provakatif eylemlerde bulunduğunu; havalandırmaya çıkarıldıklarında adli mahkumların kendilerine gelerek
gardiyanlar tarafından sürekli falaka ve kaba dayağa maruz kaldıklarını, H. adında bir mahkumun falakaya yatırıldığını, en
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son A. adlı bir mahkumun gardiyanlar tarafından falakaya yatırıldığını ve bu nedenle A.’nin açlık grevine başladığını, adli
mahkumlar arasında kaba dayağın sürekli devam ettiğini,” ifade etmiştir.
23.11.2020’de Nail Demir ile yapılan avukat görüşünde; “13.11.2020 tarihinde koğuşlarında genel arama yapıldığını
pandemi sürecinde olunmasına rağmen aşırı kalabalık olarak girildiğini, bütün eşyalarını yere attıklarını, dağıttıklarını,
sonrasında H. E. ve S. E.’i götürdüklerini, o sırada mahpuslara çok ağır hakaretler ettiklerini; mahpuslardan B. A.’ın
infazının tamamlandığını ancak 1 ay önce duvarın üzerinden bir kuş attığını söyleyerek kendisine 2 aylık disiplin cezası
verildiğini, koğuşlarında bir kuşları olduğunu ve B.’in tahliye olacağı için pet şişe içinde kuşu adli mahkumlara attığını,
idarenin kamera kayıtlarını incelediğini atılanın kuş olduğunun görüldüğünü, yine de 2 aylık disiplin cezası verdiklerini, 1
ayının kaldığını, tahliye edilip edilmeyeceğinin belli olmadığını” aktarmıştır.
12.11.2020’de K. B. ile yapılan avukat görüşünde; “Pandemi sürecinden bu yana gardiyanların içeri girmediğini,
mazgaldan bakarak sayım yaptıklarını ancak her seferinde ayakta sayımın dayatıldığını, ayakta sayım dayatmasına
direnince de içeri girildiğini, hapishanede kaba dayak ve darp etmenin devam ettiğini, sürekli hakaret etmeye çalıştıklarını,
bu durumun giderek çekilmez bir hal aldığını” aktarmıştır.
23.11.2020’de İ. Ç. ile yapılan avukat görüşünde; “Şubat ayının başlarından beridir tek kişilik hücrede tutulduğunu,
hücrede hiç kimse ile iletişimi olmadığını hiçbir faaliyete katılamadığını, kendisi gibi tek kişilik hücrede tutulan Y. B. ile
havalandırmaya çıkabildiğini bunun dışında başkası ve dış dünyadan herhangi bir şekilde haber alma imkanının
bulunmadığını, havalandırmaya çıkarıldıklarında adli olarak tabir edilen mahkumların kendilerine gelerek gardiyanlar
tarafından sürekli falaka ve kaba dayağa maruz kaldıklarını en son A. adlı bir mahkum ile diğer 2 mahkumun gardiyanlar
tarafından falakaya yatırıldığını” aktarmıştır.
Aksaray Tipi Kapalı Hapishanesi
Aksaray T Tipi Kapalı Hapishanesinden S. D., M. B., İ. T. ve B. Ç., 02.11.2020’de yazdıkları mektupla; “24.08.2020
tarihinde sabah sayımında havalandırma da sayımı beklerken sayıma gelen memurların kendilerini zorla ayağa kaldırmaya
çalıştıklarını, darp ettiklerini, sayılarının az (4 kişi) olmasından kaynaklı oturabileceklerini söylediklerini, bunun üzerine
görevlilerin ‘kanun maddelerini değiştirdik’ şeklinde karşılık verdiklerini, ayakta ve esas duruşta sayım yaptırılmaya
çalıştıklarını, bundan kaynaklı olarak kendilerine disiplin soruşturması açıldığını, memurlardan birisinin ‘ben devletim, ben
devletin memuruyum, ben içeri girdiğimde ayakta esas duruşta duracaksınız’ dediklerini” aktarmışlardır.
Kayseri/Bünyan 2 Nolu Tipi Kapalı Hapishanesi
S. E. 25 Aralık 2020 tarihinde kardeşi Ş. E. için yaptığı başvuruda “Ş. E.’in 21 aydır kurumda bulunduğunu, Diyarbakırlı
olduğu için kurumda ayrımcılığa maruz kaldığını, Bir infaz Koruma Memurunun başka bir Diyarbakırlı mahpusa fiziksel
şiddet uygulayarak sonrasında başka bir kuruma sevk ettirdiğini, İnfaz Koruma Memurunun ayrıca “Bir tane Diyarbakırlı
bile bırakmayacağım bu cezaevinde” şeklinde tehdit içerikli beyanlarda bulunduğunu, kardeşi Ş. E.’in tüm bu söylemlerden
manevi olarak derinden etkilendiğini ve can güvenliğinden endişe duyduğunu aktardığını, ailesi olarak durumu idareye
bildirdiklerini ancak hiç bir işlem yapılmadığını, tüm bu baskılar sonucunda kardeşinin intihar edebileceğinden ciddi endişe
duyduklarını” aktarmıştır.
F. D. 06.11.2020 tarihinde oğlu F. D. için yaptığı başvuruda; “Oğlunun Covid-19’a yakalandığını, kendisine temizlik
malzemelerinin verilmediğini, ayrıca oğlunun kardeşi ile konuya dair Kürtçe konuştuğu için ceza verildiğini, telefon
görüşmesi yapamadıklarını” aktarmıştır.
Kırıkkale F Tipi Kapalı Hapishanesi
H. T., yaşamını yitiren kardeşi Serkan Tumay için 21.10.2020’de yaptığı başvuruda; “13.02.1995 doğumlu kardeşi
Serkan Tumay’ın yaklaşık olarak 5 yıldır Kırıkkale F Tipi Kapalı cezaevinde kaldığını, orada yattığı sürece idare tarafından
birçok kez darp edildiğini, vücudunda kalıcı hasarlar ve kırıklar olduğunu, ailece şikayet etmelerine rağmen hiçbir önlemin
alınmadığını, Adalet Bakanlığına ve Savcılığa şikayetlerinin olduğunu, hiçbir işlem yapılmadığını, en son 20 gün kadar
önce telefon görüşüne kardeşinin çıkarılmadığını, yanında yatan arkadaşının annesinin kendilerini aradığını ve “oğlunuz
benim oğlum Hakan Ecevit ile beraber bulundukları koğuşta darp edildi, oğlum ben iyiyim, Serkan Tumay’ı İnfaz Koruma
Memurları darp etti, Serkan iyi değil, kolu kırık, vücudunun her yerinde izler var, hastaneye götürülmesi lazım, Serkan’ın
ailesine haber verin, Serkan’ı hastaneye götürsünler” dediğini, kendilerinin de Manisa Savcılığına şikayette bulunduklarını,
kardeşinin hastaneye götürülmesini istediklerini, bunun sonucunda kardeşinin 3-5 gün belki de daha fazla süre sonra
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hastaneye götürüldüğünü, geçen hafta kardeşinin kendilerini aradığını ve kendisinin Serkan ile konuştuğunu, Serkan’ın
‘abi hastaneye götürdüler ama beni Hakan Ecevit’ten ayırdılar, beni başka bir koğuşa tek başıma attılar’ dediğini, en son
alındığı koğuşta öldürüldüğünü, ne olduysa o koğuşta olduğunu, şikayet etmelerine rağmen hiçbir şey yapılmadığını, bile
bile ölüme terk edildiğini, sorumlulardan şikayetçi olduklarını” belirtmiştir.
23.12.2020’de M. K. ile yapılan avukat görüşünde; “Kuruma İ. S. T. adında kadın bir mahpusun sevk edildiğini, erkek
koğuşunda tek başına kaldığını, İ. S. T. hakkında F tipinde kalamaz raporu verildiğini” aktarmıştır.
L. K., İ. A., M. S., E. G. 26.10.2020’de yazdıkları mektupla; “Serkan Tumay adlı mahpusun 17.10.2020 tarihinde odasında
ölü bulunduğunu, cezaevi idaresince intihar olarak aktarıldığını, çeşitli rahatsızlıklarından dolayı hastaneye sevki
yapılmadığı ve ilaçları verilmediği için birkaç kez açlık grevine girdiğini, talepleri karşılanmadığı gibi odasının zorla
değiştirilmek istendiğini, götürülmek istendiği odada kalan bir başka kişiyle husumetinin olduğunu cezaevi görevlilerine
belirtmesine rağmen olaydan 1 gün önce (16.10.2020 günü) kolu kırılacak derecede darp edilerek, gözü morartılarak
cezaevi görevlilerince hasmının olduğu odaya götürüldüğünü, ertesi gün götürüldüğü odada intihar ettiğinin söylendiğini,
cezaevi idaresine göre Serkan Tumay’ın kendisini merdiven boşluğuna astığının söylendiğini; Serkan Tumay’ın ailesi ile
olaydan bir gün önce veya kısa bir süre önce odasının zorla değiştirilmek istendiğini, hastaneye sevkinin yapılmadığını,
kendisine darp uygulandığını, hakarete maruz kaldığını ve başına kötü şeyler getirilebileceğini ailesiyle telefonda
paylaştığını” aktarmışlardır.
C. A. 17.11.2020 tarihinde oğlu İ. A. için yaptığı başvuruda: “Oğlu ile 16.11.2020’de saat 11.00 civarı görüştüğünü,
gece geç saatlerinde bulunduğu koğuşun gardiyanlar tarafından basıldığını kendisine ve diğer mahpuslara hakaret
edildiğini, infaz koruma memurlarının arama sırasında hijyen kurallarına uymadıklarını ve bu sebeple infaz koruma
memurlarını ikaz ettiklerini ancak infaz koruma memurlarının kendilerine hastalığı bulaştırmak için içeri girdiklerini
söylediklerini, hapishane idaresine dilekçe yazdıkları halde cevap alamadıklarını” aktarmıştır.
S. A., 17.11.2020’de oğlu F. A. için yaptığı başvuruda: “16.11.2020 tarihinde görüştüklerini, gardiyanların geç saatlerde
koğuşlarını bastıklarını, hakaret ettiklerini, Yeni Yaşam ve Xwebun gazetelerini vermediklerini” aktarmıştır.
E. Y. 21 Ekim 2020’de oğlu Y. B. için yaptığı başvuruda; Oğlunun Sincan’dan Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu’na nakledildiğinden bu yana ağır işkencelere maruz kaldığını, geçen hafta bunlara itiraz ettiği için hücre cezası
aldığını, oğlunun da 1 yıldır mektup yazmadığını, telefon görüşlerinde ise “beni görmeye gelmeyin, bu halimi görmenizi
istemiyorum” dediğini, oğlunun hayatından endişe ettiğini” aktarmıştır.
Sincan 2 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi
Y. T. 05 Kasım 2020’de oğlu Ç. H. için yaptığı başvuruda; “Oğluna psikolojik baskı uygulandığını, mağdur edildiğini,
oğlunun 13 gündür açlık grevinde olduğunu” beyan etmiştir.
Ailesinin başvurusu üzerine Ç. H. ile 09.11.2020’de yapılan avukat görüşmesinde; “15 gün boyunca açlık grevi yaptığını
ve dün sonlandırdığını, dilekçelerinin Ceza İnfaz kurumunun dışına çıkış yapmadığını, bunun sebebinin dilekçelerinde
Ceza İnfaz Kurumunu da şikayet ettiği için olduğunun söylediğini, dilekçeleri dışarı çıkarılmadığı için savunma hakkının
kısıtlandığını, İnfaz hakimliğine ve Ağır ceza Mahkemesine göndermiş olduğu dilekçelerin engellendiğini, 31 Ocak tarihinde
cezaevine girişinde dövüldüğünü, soyunma kabininde şiddet gördüğünü, gardiyanların kendisini dövmesine mahpusların
şahit olduğunu, memurların koğuş arkadaşlarını kendisine karşı kışkırttıklarını, infaz koruma memurlarının ayrıca, açlık
grevinde olduğu süreçte her gün yapılan saat 08.00 sayımı haricinde koğuşa girerek kendisini taciz ettiklerini, dilekçelerinin
çıkış yapmaması halinde açlık grevine tekrar girmeyi düşündüğünü” aktarmıştır.
Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi
F. S., 22 Aralık 2020’de Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalan eşi A. Ç. adına başvurusu üzerine A. Ç.
ile yapılan avukat görüşünde; “L tipi karantina cezaevinde 28 gün kaldığını, burada ağır bir şekilde kaba muameleye
tabi tutularak çıplak arama yapıldığını, giysilerini önce alt kısım yada üst kısmı olarak çıkarmayı istediği ancak bu talebin
dikkate alınmadan tamamen çıplak soyulduğunu, bu şekilde 5-6 kez oturup kalkılarak ve ıkınma şeklinde arama
yaptırıldığını, yine görevlinin ayrıca elle bedeninde arama yaptığını, bu şekilde uygulamaya maruz kaldığını, bu
uygulamanın karantina kısmından kadın cezaevine aktarıldığında aynı şekilde tekrar uygulandığını, infaz memurlarının
bağırarak hakaret ederek, kendisine ve mahkumlara kaba davrandıklarını, kaba uygulamaların normal işleyişe döndüğünü,
zayıf kimsesiz buldukları kadınlara aşağılayan hakaret eden tavırlarla davrandıklarını, bu insanların çoğu kez şiddete
maruz kaldıklarına tanık olduğunu, son bir ayda aynı koğuşta 4 kişinin intihara kalkıştığını ve yaralandıklarını, dilekçe
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taleplerinin sürekli olarak dilekçeleri alınmayarak işleme konulmadığını, tutuklandığı ilk 4 gün boyunca temiz su
alamadığını, yakın zamanlı bir intihar girişimi vakasında kendini atacağını söyleyen kadın tutukluya infaz memurlarının at
kendini kurtul diye söylemlerde bulunduğunu, başka bir kadının bayıltılana kadar infaz memurlarından dayak yediğine şahit
olduğunu” aktarmıştır.
Sincan 1 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesi
25 Aralık 2020’de Yücel Yavuz tarafından kendilerine faks gönderilen arkadaşları kurumumuza ulaşarak
arkadaşlarının cezaevinde darp edildiğini, hakarete uğradıklarını ve ayrı tekli koğuşlara alındıklarını
aktarmışlardır. 28 Aralık 2020’de Yücel Yavuz ve Devrim Taylan Eryılmaz ile avukat görüşünde; “Sincan 1 Nolu F T
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda birlikte kaldıklarını, 19 Aralık tarihinde sayım için infaz koruma memurlarının geldiğini,
odanın alt kısmında camdan rahatlıkla kendilerini görebilecek şekilde oturarak sayım verdiklerini ancak infaz koruma
memurlarının askeri düzende ayakta tek sıra halinde sayım vermelerini istediklerini, bu durumun insan onuruna aykırı
olduğunu düşündükleri için oturarak sayım vermek istediklerini, ancak infaz koruma memurlarının kendilerine sinkaflı
küfürler ettiğini ve ‘siz göreceksiniz’ şeklinde tehdit ettiğini, 20 Aralık günü sabah sayım için tekrar geldiklerini, kendilerinin
yine kurum güvenliğini tehlikeye düşürmeyecek şekilde oturarak sayım verdiğini ve bu duruma infaz koruma memurlarına
bir şey demediğini; aynı gün saat 14.00 civarı ise yaklaşık 10 kişilik infaz koruma memurunun arama adı altında odaya
girdiğini ve kendilerini havalandırmaya çıkarttıklarını, üst araması yaptıklarını, sonrasında ise oda araması yapmaya
başladıklarını, aramaya Taylan Eryılmaz’ın nezaret ettiğini, oda ve üst arama sırasında ve sonrasında herhangi bir suç
unsuru teşkil eden eşya bulamadıklarını, kendilerine sürekli sinkaflı küfürler edildiğini ve bu duruma sözlü olarak tepki
gösterdiklerini, sonrasında baş infaz koruma memuru olduğunu düşündükleri bir memurun odaya girdiğini, oda içerisinde
yaklaşık 10 infaz koruma memurunun kendilerini çembere aldıklarını, baş infaz koruma memurunun Yücel Yavuz’u
boynundan tuttuğunu, Devrim Taylan Eryılmaz’ın araya girmeye çalışmasıyla birlikte odada bulunan tüm infaz koruma
memurlarının kendilerine tekme tokat şeklinde, adeta üzerlerine çullandıklarını, sonrasında yüzleri yere gelecek şekilde
yere düşürüldüklerini ve ellerinin arkadan birleştirilmesi sebebiyle hiç bir şekilde hareket edemediklerini, yerde yüzü koyun
yatmalarına rağmen yüz bölgelerine tekmeler atıldığını, sonrasında ellerindeki demir dedektör ile ayak bölgelerine hızlıca
vurmaya başladıklarını, iki infaz koruma memurunun Devrim Taylan Eryılmaz’ın ellerinden tutarak kaldırdığını ve üçüncü
kişi infaz koruma memurunun yüz bölgesine defalarca yumruk atmaya başladığını bu durumun aynı şekilde Yücel Yavuz’a
da uygulandığını, sonrasında infaz koruma memurlarının el ve ayaklarını tutarak karga tulumba şekilde kendilerini
koridordan çıkarttıklarını, koridordan çıkarılma esnasında aldığı darbeler sebebiyle Devrim Taylan Eryılmaz’ın istifra ettiğini
(kustuğunu) koridor kısmında bulunan kameralardan bu durumun net şekilde tespit edilebileceğini, B7/30-31 numaralı ve
yumuşak oda diye tabir edilen bir yere ayrı ayrı getirildiklerini, çıplak arama yapacaklarını ve bu sebeple üstlerini
çıkarmaları söylendiğini ancak üst aramasını odaya girdiklerinde ve yumuşak odaya götürdüklerinde yaptıklarını çıplak
arama yapmak için geçerli bir nedenlerinin olmadığını ve insan onuruna aykırı yapıldığı gerekçesiyle kabul etmediklerini,
bunun üzerine infaz koruma memurlarının üstlerini parçalar şekilde çıkarmaya çalıştığını ve çıkarttıklarını, bu sırada da
fiziki şiddet gördüklerini, Baş İnfaz koruma memurunun Yücel Yavuz’a küfür ettiğini ve burada da Yücel Yavuz’a yoğun
şekilde fiziki şiddet uygulandığını, 1,5 saat çıplak şekilde beklediklerini, sonrasında robocop olarak tabir edilen memurların
geldiğini ve üstlerini vererek kampüs hastanesine götürdüklerini, yoğun şekilde işkence izleri vücutlarında olmasına
rağmen doktorun bir kaç dakika içinde muayeneyi bitirdiğini, darp izlerini Yücel Yavuz’un geçirdiğini ancak darp raporu
alamadıklarını, Devrim Taylan Eryılmaz’ın ise darp izlerini tutanağa geçirip geçirilmediği bilgisine sahip olmadığını bu
sıralar darp izlerinin yanı sıra yoğun baş ağrısı yaşadığını, hastane dönüşü geldiklerinde ayrı ayrı odalara konulduğunu,
hiçbir şekilde iletişim kuramadıklarını, 28 Aralık günü sabah saatlerinde ayrı ayrı ifadelerinin alındığını ve haklarında idari
soruşturma başlatıldığını öğrendiklerini ” beyan etmişlerdir. Yücel Yavuz avukat görüş odasına geldiğinde sağ gözaltında
morluk, sağ kaşın alt kısmında ekimoz, elmacık kemiklerinde şişlik, gözaltı kısmında ise morluk olduğu, ayrıca sol
bacağının kaval kemiği kısmında sıyrık ve yaklaşık 3 cm genişliğinde morluk bulunduğu görülmüştür. Sağ boyun bölgesi
ense arasındaki kısımda da morluk olduğu ancak süre içerisinde geçtiği mahpus tarafından beyan edilmiştir. Devrim
Taylan Eryılmaz avukat görüş odasına geldiğinde sol gözünün içinde yoğun derecede kanlanma, ayrıca kişinin sağ göz
kapağında ekimoz, sol omzunda bir avuç içi büyüklüğünde ekimoz, sağ ve sol elmacık kemiğinde düzelmekte olan ve
siyah renge sahip morluklar bulunduğu gözlenmiştir. Bunların İnfaz Koruma memurlarının yüzüne attığı tekme sonucu
oluştuğu mahpus tarafından beyan edilmiştir.
29 Aralık 2020’de Ş. E., oğlu Devrim Taylan Eryılmaz için yaptığı başvuruda; “Oğlu Devrim Taylan Eryılmaz’ın 16
Ekim 2020’de gözaltına alındığını, tutuklanarak Sincan Cezaevine konulduğunu, 28 Aralık 2020 tarihinde yapılan aile
görüşünde, sol gözünde kan birikmesi olduğunu gördüğünü, neden olduğunu sorduğunda; ayakta sayıma karşı çıktıklarını,
bu nedenle görevliler tarafından darp edildiklerini, sessiz odaya alınarak çıplak aramaya maruz kaldıklarını, doktora
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götürüldüklerinde ise doktorun kendilerine, ‘sizde bir şey yok’ diyerek işlem yaptığını, tecrit odasına alındıklarını, sözlü ve
yazılı olarak disiplin soruşturması için ifade verdiğini’ aktarmıştır.
Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu
E. G. E. 28.10.2020’de A. G. için yaptığı başvuruda “21 Ekim 2020’de Kayseri cezaevi tarafından iyi hal raporu ile kalan
son yılını denetimli serbestlik ile sonlandırmak üzere Sivas Yarı Açık cezaevine gönderildiğini, bir cezaevinden direk başka
bir cezaevine nakledilmesine rağmen 22 Ekim Perşembe gecesi önce kötü muameleye, sonrasında da çıplak aramaya
uygulamasına maruz kaldığını, çıplak aramanın neden gerektiği sorusuna “bu yasal prosedür, herkese bu arama yapılıyor;
uyuşturucu taşıyıp taşımadığınızı bilemeyiz” dendiğini ve cezaevi müdürü ile görüşme talep ettiğinde görüştürülmediğini,
çıplak arama” ile ilgili Adalet Bakanlığına dilekçe yazmak istemesine rağmen “Adalet Bakanı da, Devlet de biziz” denildiğini,
A. G.’a, kendilerinin tehdit edildiğine ve aramaya direndiğine dair tutanak tutulduğunu ve soruşturma açıldığını, G.’ın
denetimli serbestlik talebi bu soruşturma ile birlikte reddedildiğini, tebliğ edilen ret cevabında, Sivas Yarıaçık Cezaevi
Kurulunun, “Görevlilere hakaret veya tehditte bulunmak, aramaya karşı çıkmak” maddelerini belirttiğini, soruşturma
kapsamında A. G.’ın savunmasında belirttiği “çıplak arama” dan bahsedilmediğini, aslında 3 kere arandığı halde aramaya
karşı direndiğinin yazıldığını, kararda 3 gün hücre cezası verildiğini, 4,5 yıldır iyi halli A. G.’ın, son kaldığı yerde “çıplak
arama dayatması” sebebiyle özgür olacağı yerde şimdi hücre cezası ve denetimli serbestliğinin kötü hale dönüşmesi
durumda elinden alınacağı kaygısı ile infaz mahkemesine çıkmayı beklediğini; G.’ın “Yarı Açık cezaevinde dışarıya giren
çıkan memurlar, mahkumlar olduğu halde ne maske ne de temizlik açısından uygun bir ortam olmadığı, koca bir arazinin
ortasında konteynırların içinde barındıklarını, banyonun gün içerisinde yalnızca Sivas’ın soğuğunda akşam 20:30 ve 22:00
arası kullanılabildiği, hem kıyafetlerin, hem de kendi temizliği için bu zamanın yetmediğini, yaşamsal ihtiyaçların
karşılanmadığını” aktarmıştır.
Sivas E Tipi Kapalı Hapishanesi
A. G.24 Aralık 2020’de yazdığı mektupla “19 Kasım 2020 tarihinde Sivas Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndan Sivas E Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildiğini, bir memur tarafından düzenlenen “Zor Kullanma Tutanağı” ile 3 kadın İnfaz
Koruma Memuru tarafından kendisine zorla çıplak arama yapıldığını” aktarmıştır.
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BASKILAR, İLETİŞİM YASAKLARI, DİĞER SORUNLAR
Doğrudan kişi güvenliği hakkını ve sağlık hakkını ihlal eden uygulamalar dışında hapishane yönetimleri çok
çeşitli yöntemlerle mahpuslar üzerinde baskı kurmaya çalışmakta, çeşitli hak ihlalleri yaşatılmaktadır. Bu
açıdan hapishanelerde, son üç ayda mahpusların en çok karşılaştığı sorunlar şöyle sıralanabilir:
























Sosyal faaliyetler (spor, sohbet, kurs) tamamen durdurulmuştur.
İdareye, savcılığa, mahkemelere ve Anayasa Mahkemesi’ne yazdıkları dilekçelere numara
verilmediği, dilekçelerin akıbetinin bilinmediği, pullu mektupların kaybolduğunu aktarılmıştır. Bir
mahpusun iki adet AYM başvurusunun gönderilmediği; şizofreni hastası mahpus için CIST’e yazdığı
başvurunun gönderilmediği, AYM başvurularına el konulduğu, CHP Afyonkarahisar Milletvekili Av.
Burcu Köksal’a yazdığı mektup üzerine idarenin çağırdığı “bu mektubun içinde uygun bulunmayan
şeyler var bunları değiştir” denildiği, kabul etmeyince de idare tarafından “göndermeyeceğiz” dedikleri
ifade edilmiştir.
Yeni Yaşam, Evrensel, Birgün gazeteleri mahpuslara verilmemekte, gerekçe olarak da Basın İlan
Kurumu’ndan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazetelerin hapishanelere alınmadığı
söylenmiştir.
Haber alma kaynaklarının engellendiğini, cezaevinde televizyonda yalnızca idarenin istediği kanalları
izleyebildiklerini Artı TV, KRT, Halk TV’yi izleyemediklerini aktarmışlardır.
Telefon görüşleri tek bir kişiyle sınırlandırılmış, pandemi başlangıcında belirtilen görüntülü görüşmenin
uygulanmamakta, aramak istedikleri kişi çıkmadığında ise arama haktan mahrum kalmaktadırlar.
Bir mahpus Türkçe ve Kürtçe bilmediği, koğuşta da kendisi dışında Arapça bilen kimsenin olmadığı,
kendisiyle hiç kimsenin iletişime geçemediğini, el kol işaretiyle anlaşmaya çalıştıkları aktarılmıştır.
Kitap, dergi ihtiyacı karşılanmamakta, odalarındaki kitap sayısı sınırlanmakta, kendilerine yollanan
kitap ve dergiler verilmemektedir. Bir mahpusa Kürtçe kitaplar için kitapları kontrol edecek memurun
bulunmadığını söylenerek kitapların verilmediğini, çevirmen ücretini kendisinin karşılaması durumunda
çevirmene gönderileceğini, uygun bulunması durumunda kitapların kendisine verileceği söylenmiştir.
Üç kişilik ziyaret hakkının karşılanmamakta, yazdırdıkları kişilerin onayı bir yıla yayılmaktadır.
Tercüman olmadığı gerekçesiyle Kürtçe yazılmış mektupların verilmediği ve gönderilmediği
aktarılmıştır.
Tarsus’tan, Aksaray T Tipi Cezaevi’ne sevk edilen mahpusların yanlarında getirdikleri televizyon, ısıtıcı
ve radyoların kendilerine verilmemiş, 1.100 TL’ye televizyon, 163 TL’ye semaver almak zorunda
kalmışlardır. Radyonun da hoparlörlü olduğu için verilmediği aktarılmıştır.
Aksaray T Tipi Cezaevi’nde mahpuslar koridora çıktıklarında memurların ceketlerinin önünü
iliklemelerini, kendilerine zorla saygı göstermelerini istediklerini, telefona dahi gidip gelirken kol
saatlerini koğuşta bıraktıklarını aktarmışlardır.
Diyetle beslenmesi gereken mahpusların talepleri karşılanmamaktadır.
Mahpusların ailelerine ve yargılandıkları yerlere yakın cezaevlerine sevk talepleri karşılanmamaktadır.
Cezası 1 yılın altına düşenler, ilçe cezaevlerine gönderilmemekte ve tahliye edilmemekteler.
Bir mahpus, Kürtçe mektup yazdığını, mektubunun alıcıya gönderildiğini ancak sonrasında çeviri ücreti
olarak kendisinden 60 TL istenildiğini aktarmıştır.
Amasya’da 3-4 yıldır fotoğraf çektirilmeye izin verilmediği aktarılmıştır.
“Cezaevlerinde Eşya Bulundurma Yönetmeliği” kapsamında, başta radyo olmak üzere kağıt
makasından tükenmez kaleme kadar birçok eşyaya “sakıncalı” denilerek el konulduğu, günlük, şiir,
öykü, makale vb. çalışmalarımızın bulunduğu defterler bile toplandığı aktarılmıştır.
Tokat’ta 7 kişi alabilen 3 koğuştan birinin kapatılarak mahpusların diğer iki odaya konulduğunu ve
odalarda 20-21 kişi yaşamak zorunda bırakılmışlardır.
Tokat Cezaevinde bazı mahpusların kimlik çıkartmak istedikleri ancak kimliklerini yenilemedikleri, bu
nedenle vasi tayin edemedikleri, mahkumlardan Hasan Ortaç, Mustafa Okçul ve Remzi Öztürk’ün vasi
ve avukatlarının mahkemede hazır bulunmasına rağmen kendilerine kimlik çıkartılmadığı aktarılmıştır.
Tokat’ta açlık grevinde giren mahpusları doktorun ziyaret etmediğini, durum ile ilgilenmediğini; açlık
grevinde olan mahpuslar için günlük 1 limon, 1 kaşık şeker, 1 kaşık tuz verildiğini, vitamin verilmediği
aktarılmıştır.
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Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda 17 Aralık 2020 tarihinde avukat görüşü gerçekleştirilmiştir. Avukat-müvekkil
görüşmesi sesli ve görüntülü olarak kaydedilmiş ve görüşmeye infaz koruma memuru eşlik etmiştir. Bu duruma ilişkin
Tokat İnfaz Hakimliğinin 22.09.2020 tarih ve 2019/1503 Esas sayılı karar gerekçe gösterilmiştir. Ancak bu karar hiçbir
müvekkile tebliğ edilmemiştir. Hakimliğin kararı tarafımızca elden alınmıştır. Avukat görüşmesinin kayda alınması ve
memurun iştirak etmesi sebebiyle Avukat ve müvekkil gizliliği ihlal edildiği gerekçesiyle tarafımızca tutanak tutulmuş ve
imzaya bağlanmıştır ancak müvekkillerin tutanağa imza atması “müdürün izni yok” denilerek engellenmiştir. Avukatların
Kurum müdürüyle görüşme kabul edilmemiştir.
Afyon 1 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi
23.11.2020’de Y. B. ile yapılan avukat görüşünde; “İdareye, Savcılığa, Mahkemelere ve Anayasa Mahkemesine
dilekçeler yazdıklarını, ancak dilekçelere işlem numarası verilmediğini, iadeli taahhütlü mektuplarda da iade koçanlarının
kendilerine verilmediğini bu nedenle yazılan dilekçelerin akıbetinin bilinmediğini, pullu mektupların kaybolduğunu,
kendisinin 2 adet AYM başvurusu olduğunu ancak bu başvuruların gönderilmediğini; Şizofreni hastası S. T.’a yapılan
işkenceleri CIST’e yazdığını ancak bu başvurunun idarece gönderilmediğini, sonrasında tüm engellemelere ilişkin hak
ihlallerine karşı Anayasa Mahkemesi’ne başvuru yaptığını ancak AYM başvurularına el konulduğunu, CHP Afyonkarahisar
Milletvekili Av. Burcu Köksal’a mektup yazdığını, bu mektup üzerine idarenin kendisini çağırdığını “bu mektubun içinde
uygun bulunmayan şeyler var bunları değiştir” denildiğini kabul etmeyince de idarenin karar almadan “göndermeyeceğiz”
dediklerini, Kendilerine gelen kitapların hiçbirinin verilmediğini, iki ayda bir kez bir kitap hediye verileceğinin söylendiğini
ancak ayda bir kitabın bile verilmediğini” aktarmıştır.
A. İ. 12.10.2020’de yazdığı mektupta; “Cezaevi Müdürlüğü İzleme ve Gözlem Kurulunda “dışardan koliyle ve ziyaretçilerin
getireceği kitaplar kuruma alınmayacak” içerikli bir karar aldığını, bu karara karşın itiraz başvurusu yaptıklarını, İnfaz
Hakimliği ve Ağır Ceza Mahkemesinin itirazlarını reddettiğini, bu karar için AYM’ne bireysel başvuruda bulunduklarını;
koğuşta 9 kaldıklarını, diğer koğuşlarda iki tuvalet, bir banyo ve 3 lavabo koğuştan ayrı bir bölümde bulunurken kaldıkları
koğuşta banyo, tuvalet ve lavabonun aynı yerde yemekhanenin içinde bulunduğunu, koğuşta beş kişinin elli yaşın üzerinde
olduğunu ve Verem, Akciğer Kanseri, Prostat, Böbrek, Bağırsak, Mide gibi ağır ve kronik sağlık sorunları bulunduğunu,
ağır ve kronik sağlık sorunları olmasından kaynaklı banyo, tuvalet ve lavabonun aynı yerde ve de yemekhanede yer yer
almasının kendilerini oldukça zorladığını, her görüşmede bu taleplerini idaresine iletmelerine ve cezaevinde boş koğuşlar
olmasına rağmen koğuşları değiştirilmediğini, Adalet Bakanlığına bu taleple ilgili dilekçe yazdıklarını, Bakanlığın yazdığı
cevap yazıda: “Ceza infaz kurumunda bulunan hükümlü-tutukluların tedavilerinin gerekli kıldığı tüm işlemlerin eksiksiz
yerine getirilmesini” belirtmesine rağmen Cezaevi idaresinin odamızı ısrarla değiştirilmediğini; cezaevinin kimi
uygulamaları, aldığı kararlar, yasal-hukuki niteliği olmayan işlemlerine karşın Adalet Bakanlığı’na, İnfaz Hakimliğine ve
Cumhuriyet Başsavcılığına yazdıkları dilekçelerinin “siz cezaevi idaresi hakkında şikayette bulunuyorsunuz” gerekçesiyle
kurumlara gönderilmediğini, dilekçelerinin gönderilip-gönderilmediğine dair çıkış numaralarının verilmesini talep
ettiklerinde “çıkış numarası verilmesi yasaklanmıştır” denildiğini, bu belirttikleri kurumlara gönderilenlere cevap geldiğini
ancak çoğunluğu gönderilmediği için cevap alamadıklarını; kendisi ve H. Y.’ın alınan kitap kararına karşın AYM’ne
yaptıkları Bireysel Başvuru Dosyalarını 31.08.2020 tarihinde Cezaevi idaresine teslim ettiklerini ancak Cezaevi idaresinin,
başvurularını Ağır Ceza Mahkemesine göndermediğini, aradan 40 günü aşkın bir süre geçmesine rağmen AYM’den
herhangi bir “alındı” belgesi gelmediğini, başka başvurulara AYM’nin 15-20 gün içinde “alındı” belgesi gönderdiğini,
başvurunun akıbetini ve öğrenmek için Afyon 1. Ağır Ceza Mahkemesine 15.9.2020 tarihinde yazdıkları dilekçenin de
mahkemeye gönderilmediğini, ailelerinin koliyle gönderdiği iç çamaşır ve çorapların verilmediğini, kantinden satın
almalarının istendiğini, böyle bir uygulamanın yasal bir mevzuatı bulunmadığını, bu uygulama için Cezaevi ve İdare
Gözlem Kurulunun aldığı bir karar da olmadığını, bu uygulamalar için İnfaz Hakimliğine yazdıkları dilekçelerin de
gönderilmediğini, depoda bulunan eşya veya koli ile ailelerimiz tarafından gönderilen giyim eşyalarının yerine yanlarında
bulunan eşyaları çöpe atmalarını kabul ederlerse verdiklerini, kabul etmezlerse vermediklerini” aktarmıştır.
12.11.2020’de K. B. ile yapılan avukat görüşünde; “Pandemi süreci ile birlikte tam olarak tecrit altında tutulduklarını,
haber alma kaynaklarının bulunmadığını, Yeni Yaşam, Evrensel, Birgün gazetelerinin verilmediğini; kitapların kolilerde
tutulduğunu, bütün mahpusların talepte bulunarak dış kantin yoluyla kitap almak istediğini ancak dış kantinde kitap
bulunmadığını, hapishanede 5 kitap sınırının bulunduğunu ancak kitapların hiçbir şekilde değiştirilmediğini, geldikleri
günden beridir yanlarında bulunan 5 kitap dışında kitap alamadıklarını, dergi gibi süreli yayınlar konusunda sadece dış
kantinde satılan dergilerin alınabileceğinin bildirildiğini, ancak pandemi sürecinde yazdırdıkları dergilerin satın
alınmadığını, mahpusların dergi ismi yazdırıp parayı ödemelerine rağmen idarenin uygun gördüğü dergilerin kendilerine
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getirildiğini; mahpusların “rotasyon” taleplerinin kabul edilmediğini, çok fazla insan hakları ihlali ve şiddetle karşı karşıya
bırakıldıklarını, bu nedenlerle sürekli olarak bütün mahkumların kurumlara başvurular, idareye ve savcılığı dilekçeler
yazdıklarını anacak idareye verdikleri dilekçelerde işlem numarası verilmediğini, iadeli taahhütlü mektuplarda da iade
koçanlarının kendilerine verilmediğini bu nedenle yazılan mektup ve dilekçelerin akıbetinin bilinmediğini, pullu mektupların
kaybolduğunu, iç postada da mektupların çok uzun sürede gidip geldiğini, hapishanede diğer koridorda bulunan koğuşa
mektup gönderdiğini mektubun 60 gün sonra ulaştığını” aktarmıştır.
23.11.2020’de İ. Ç. ile yapılan avukat görüşünde; “Ellerinde bulunan kitapların değiştirilmediğini, kütüphanede olan
kitapların dahi kendisine verilmediğini, dış kantinde satılan kitaplarında satılmadığını bu nedenle elinde bulunan 5 kitapla
kalakaldığını, kendisine gönderilen Kürtçe kitaplar için kitapları kontrol edecek memurun bulunmadığını söylenerek
kitapların verilmediğini, çevirmen ücretini kendisinin karşılaması durumunda çevirmene gönderileceğini, uygun bulunması
durumunda kitapların kendisine verileceğini, Afyon Cezaevine sevk edildikleri günden beridir M. S. K.’in, M. S. A.’nın, Y.
B.’ın ayrı ayrı tek kişilik hücrede tutulduklarını, bu konuyla ilgili defalarca kurumlara başvurular ve savcılığa suç
duyurularının kurum dışına çıkarılmadığını, iadeli taahhütlü başvurularının da iade koçanlarının kendilerine verilmediğini,
verilen dilekçeler iş emri numaralarının kendilerine bildirilmediğini” aktarmıştır.
23.11.2020’de N. D. ile yapılan avukat görüşünde; “Yanında getirdiği kitaplar dahil kitaplarının kendisine verilmediğini,
kolilerde tutulduğunu, bu kitaplara yasak ve kitapları imha edeceğiz denildiğini, kitapların bir kısmını kendisinin yazdığı ve
yayımlanmış kitaplar olduğunu, yazmış olduğu kitapların hiçbir şekilde siyasi kitaplar olmadığını daha çok mizahi Kürtçe
kitaplar olduğunu ancak yine de idarenin bu kitapları yakacağız denildiğini, bütün mahpusların talepte bulunarak dış kantin
yoluyla kitap almak istediğini ancak dış kantinde kitap bulunmadığını, hapishanede 5 kitap sınırının bulunduğunu ancak
kitapların hiçbir şekilde değiştirilmediğini, kendilerine gönderilen Kürtçe kitapların verilmediğini; mahpusların kurumlara
yaptığını, idareye ve savcılığı dilekçeler yazdıklarını ancak dilekçelere işlem numarası verilmediğini, iadeli taahhütlü
mektuplarda da iade koçanlarının kendilerine verilmediğini, bu nedenle yazılan mektup ve dilekçelerin akıbetinin
bilinmediğini, pullu mektupların kaybolduğunu, diğer koğuşlarda kalan uzun süre görüşmedikleri yakından tanıdığı
arkadaşlarına iç postada faks gönderdiğini ancak faksın ellerine ulaşmasının 30 gün sürdüğünü; çok uzak ve ulaşımın zor
olduğu cezaevlerinde tutulmalarının aileler ve mahkumlar için işkenceye döndüğünü, 26 yıldır ailesini yılda en fazla 1 kez
gördüğünü, bu nedenle infazının geriye kalan kısmını ailesinin yaşadığı şehre yakın cezaevinde kalarak tamamlamak
istediğinden “sevk” talebinde bulunduğunu ancak idare tarafından “sevk” talebinin 3 ay önce reddedildiğini, H. T. adında
bir mahpusun kaldıkları koğuşa getirildiğini, bu mahkumun Türkçe ve Kürtçe bilmediğini, koğuşta da kendisi dışında Arapça
bilen kimsenin olmadığını, kendisinin de Arapçayı çok az anladığını, koğuşta kendileriyle birlikte tutulduğunu ancak
mahkumla hiç kimsenin iletişime geçemediğini, el kol işaretiyle anlaşmaya çalıştıklarını” aktarmıştır.
Aksaray Tipi Kapalı Hapishanesi
S. D., M. B., İ. T. ve B. Ç. 02.11.2020’de yazdıkları mektupla; “Tarsus 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan
Aksaray T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna gönderildiklerini; Tarsus’ta kullandıkları televizyon, ısıtıcı ve radyolarını yanlarında
getirdiklerini, ancak Aksaray’daki idare televizyonlarının tesisata uymayacağını söyleyerek kendilerine vermediklerini,
depoda çalışır vaziyette televizyonları olmasına rağmen 1.100 TL’ye televizyon almak zorunda kaldıklarını, aynı şekilde
kantinden 163 TL’ye semaver almak zorunda kaldıklarını, semaverin 4 ay sonra bozulduğunu, tamir edilebilir olmasına
rağmen edilmediğini, 4 kişilik semaver kalmadığı denildiği için 30 kişilik semaveri 300 TL’ye almak zorunda bırakıldıklarını,
yanlarında getirmiş oldukları radyonun da defalarca istemelerine rağmen verilmediğini, dilekçeye verdikleri yanıtta ‘radyo
hoparlörlü olduğu için koğuşa verilemez, kantinden radyo almanız gerekir’ denildiğini, ancak diğer koğuşların havalandırma
pencerelerinden radyoların seslerini duyduklarını; kitap sınırlaması olduğunu ve 5 adet olarak bulundurabildiklerini,
ailelerinin kendilerine kargo ile gönderdiği kitapların alınmadan geri gönderildiğini, kargo ile gelen kitaplar yalnızca bayram
ve doğum günlerinde alınabilir denildiğini, ayrıca depoda bulunan kitaplarının yasaklı olmamasına rağmen kitaplarını
vermediklerini, idarenin ‘kütüphaneden kitap alın’ dediklerini ancak bu kitapların çoğunun roman olduğunu, araştırma ve
inceleme kitaplarının neredeyse hiç olmadığını; Evrensel gazetesi için verdikleri dilekçeye ‘acayip acayip gazete ismi
yazmışsınız’ denilerek verilmediğini; ailelerinin kendileri göndermiş oldukları kırtasiye malzemelerinin, iç çamaşırlarının,
çoraplarının ve gönderilen malzemelerin verilmediğini; göndermiş oldukları iadeli taahhütlü mektupların aylarca yerine
ulaşmadığını, mektupların akıbetini öğrenemediklerini, mektupların çıkış tarihlerinin kendilerine verilmediğini; üç kişilik
arkadaş kontenjanına yazdıkları ve daha önce bulundukları cezaevlerinde aynı kişilerle görüş yapmalarına rağmen,
yazdıkları kişilerin başka yerlerde görüşe gidebilmelerine rağmen, cezaevi idaresinin gerekçe göstermeden reddettiğini;
tutuklu ve hükümlülerin haftada 10 saat faaliyet hakkı bulunduğunu, ancak şuan hiçbir faaliyete katılamadıklarını; cezaevi
mevzuatına göre kapalı ve açık görüşlerin en az 30 ve en fazla 60 dakika olmak üzere yapılması gerektiğini ancak cezaevi
idaresinin en alt sınırda tutarak 30 dakika görüş yaptırdığını, ailelerinin çok uzak mesafeden görüşlerine geldiklerini, bu
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kısıtlı görüşmelerin hem kendilerini hem de ailelerini maddi ve manevi olarak zorladığını; diğer tüm cezaevlerinde iç posta
uygulaması olmasına rağmen bu cezaevinde iç posta uygulamasının olmadığını, bir koridor ötelerinde bulunan
arkadaşlarına aylardır mektup gönderip haber alamadıklarını; görüş, telefon ve her ne sebeple koridora çıktıklarında
memurların ceketlerinin önünü iliklemelerini, kendilerine zorla saygı göstermelerini istediklerini, telefona dahi gidip gelirken
kol saatlerini koğuşta bıraktıklarını, bunun yasak olduğunu söylediklerini” aktarmışlardır.
Amasya E Tipi Kapalı Hapishanesi
23.10.2020’de F. Y. ile yapılan avukat görüşünde; “Haber alma kaynaklarının engellendiğini, cezaevinde televizyonda
idarenin istediği kanalları izleyebildiklerini, Yeni Yaşam, Evrensel, Birgün gazetelerinin verilmediğini; dergi gibi süreli
yayınların sadece dış kantinde satılanlarla sınırlı olduğunu; Pandemi süreci başladıktan sonra sosyal faaliyetler, spor,
atölye vb. etkinliklerin yasaklandığını, koğuşta 6 kişinin tutulduğunu, sadece 10 dk’lık dışında koğuştan dışarı hiçbir şekilde
çıkarılmadıklarını, açık görüşlerin yasaklanması ve kapalı görüşlerin 1 kişi ile sınırlanmasının psikolojik olarak yıprattığını;
memurların kendilerine, hapishanede corona virüs vakaları nedeniyle dışarı çıkarmadıklarını söylediklerini; 1 yıldır
kendilerine gönderilen kitapların kolilerde kaldığını, verilmediğini, hükümlü Kadir Kaplan’ın itiraz etmesi sonucu verildiğini,
diğer 5 mahpusa kitaplarının neden verilmediğini sorulduğunda “siz itiraz etmediniz, süre geçti” denildiğini; koğuşta
bulunan mektuplarına, notlarının bulunduğu defterlerine el konulduğunu, idarece inceleme yapılacak denildiğini, 1 yıldır
bu defterler ve mektuplarının kendilerini, verilmediğini, notlarının bulunduğu defter ile mektuplarını akıbetini 5 gün önce
sorduğunu ancak idarenin “o iş sonra” dediğini, bu notların günlük notlar ve anılarına ilişkin olduğunu; mektupların
tamamında Amasya E tipi Cezaevi idaresinin mührünün olduğunu ancak kendilerine 1 yıldır verilmediğini; ayrıca 26-27
yıldır mahpus olanların son 1 yılını ailelerine yakın cezaevlerinde geçirmek istediklerini, sevk talepli dilekçe yazdıklarını
ancak sevk taleplerine cevap verilmediğini” aktarmıştır.
17.12.2020’de F. Y. ile yapılan avukat görüşünde; “Kürtçe mektup yazdığını mektubunun alıcıya gönderildiğini ancak
sonrasında çeviri ücreti olarak 60 TL kendisinden istenildiğini, kendisinin ödemediğini” aktarmıştır.
17.12.2020’de T. Ü. ile yapılan avukat görüşünde; “6 kişilik tek bir koğuşta kaldıklarını, Yeni Yaşam gazetesinin
verilmediğini, 3-4 yıldır fotoğraf çekinmelerine izin verilmediğini ve kitap değişikliği yapamadıklarını; Korona döneminden
önce 15 günde 1 kez halı sahaya çıkma ve haftada 1 kez resim atölyesine gitmelerine müsaade edildiğini ancak korona
sonrası bu etkinliklerin tamamının iptal edildiğini” aktarmıştır.
Kayseri/Bünyan 2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi
09.10.2020’de M. Y. ile yapılan avukat görüşünde; “Hiçbir sol-sosyalist ve muhalif yayının kendilerine verilmediğini, Artı
TV, KRT, Halk TV gibi kanalları televizyonda izleyemediklerini, sadece TRT gibi kanalların yayınlarına izin verildiğini;
mektuplarına el koyulduğunu ya da uzun süre bekletildiğini” aktarmıştır.
Kayseri Kadın Kapalı Hapishanesi
G. A., 19.10.2020 tarihinde yazdığı mektupla; “Tedbir amaçlı sayımlar dış bahçede alınıyorken koğuş aramalarının
15’ten fazla personelle yapıldığını; aileleri ile tek iletişim olan telefon görüşmelerinin de sık sık tutanak tutularak
engellendiğini; birçok arkadaşlarının tahliye olması gerekirken süreleri uzatılarak tahliyelerin engellendiğini; Korona öncesi
cezaevlerinde kısıtlı olan sosyal aktivitelerin bu süreçte tamamen ortadan kaldırıldığını; haftada bir çıkarılması gereken
ortak spor etkinliğinin 2 haftada bir yapıldığını, bunun da var olan tecrit durumunu daha da derinleştirdiğini; etkinlik, kurs
vb. aktiviteler verilmediği için, koğuş içerisinde salt kitap okuma faaliyeti yapabildiklerinin, onun da kurum tarafından kota
kısıtlaması uygulanarak engellendiğini” beyan etmiştir.
Kırıkkale F Tipi Kapalı Hapishanesi
H. İ. V., C. S., İ. İ., Y. Ç. 03.11.2020’de yolladıkları mektupla; “Tüm faaliyetlerinin kaldırıldığını, atölye taleplerinin
reddedildiğini, spor yaptırılmadığını, son on-on beş gündür, haftada bir-iki defa koğuşlara baskın tarzında girildiğini, elle
arama yapıldığını, temas edildiğini, tüm eşyalarına dokunulduğunu” ifade etmişlerdir.
M. K., 18.11.2020’de yazdığı mektupla; “Hapishane yönetiminde yapılan değişiklikle beraber aramalar eskisinden daha
sık ve sürekli olarak yapılmaya başlandığını, önceden sadece gündüz saatlerinde yapılan aramaların gece yarısı
baskınlarına dönüştüğünü, hafta sonları da dahil her an arama yapıldığını, bu aramalarda tamamı hapishane kantininden
parası ödenerek alınan ve “Cezaevlerinde Eşya Bulundurma Yönetmeliği” kapsamında bulunan başta radyo olmak üzere
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kağıt makasından tükenmez kaleme kadar birçok eşyaya “sakıncalı” denilerek el konulduğunu, günlük, şiir, öykü, makale
vb. çalışmalarımızın bulunduğu defterler bile toplandığını; Covid-19 virüs bulaştırma riskine aldırmadan koğuşlarına
girildiğini; daha önce girdikleri koğuşlarda ellerinde olan eldivenleriyle tüm eşyalarına dokunduklarını; zaten dar ve kapalı
bir mekan olan hücrelerde hiçbir sosyal mesafe kuralına uymayan gardiyanlarla bir arada bulunmak zorunda
bırakıldıklarını; bu aramalara karşı 62 mahpusun yapmış olduğu başvuruların mahkemelerce “Kovuşturmaya yer yok”
denilerek reddedildiğini ve risk oluşturan aramalara ısrarla devam edildiğini; Sohbet, spor, atölye başta olmak tüm
etkinlikler iptal edildiğini, son yapılan İnfaz Yasası değişiklikleriyle BİK (Basın İlan Kurumu) tarafından ilan ve reklam
verilmeyen tüm gazetelerin hapishaneye girişi yasaklandığını, Yeni Yaşam, Evrensel gibi günlük ve ulusal gazetelerle
beraber, belli periyodlarla yayınlanan tüm sosyalist yayın organlarının da verilmediğini; hatta BİK kapsamında bulunmayan
dergilerin de (bilim, tarih, mizah, kültür-sanat vb. içeriğe sahip tüm dergiler) gazete kapsamında değerlendirilerek
engellendiğini; açık görüşler yasaklanıp, kapalı görüşler sınırlandırıldıktan sonra telefon aramalarının önceden haftada 10
dakika yapılırken, 10 + 10 dakika şeklinde düzenlendiğini, tüm hapishanelerde bu uygulama devam etmekteyken,
bulundukları hapishanede önce “bilgisayar arızası” denilip, sonrasında ise “iş yükü” denilerek aramaların tek numaradan
20 dakika olarak uygulandığını ve bu durumda ikinci telefonu arama haklarının engellendiğini; berberde makasların
kaldırılıp makine ile tek tip tıraş dayatmasına maruz bırakılan mahpusların pandemi süreciyle kapatılan berber nedeniyle
tıraş ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiklerini, kantinde tıraş makinası satılacağı söylenmesine rağmen uygulanmadığını;
sınırlı sayıda (30 adet) TV kanalı izlenebildiğini ve bunların da tamamının idare tarafından belirlendiğini, örneğin Tele 1
kanalı için “bakanlık talimatı var” denilerek yayından kaldırıldığını, tüm mahpusların Akit Tv, Bengü Tv, Kanal 7, A Haber,
ATV, TGRT Haber, TRT’nin tüm kanalları, Beyaz Tv, Diyanet Tv vb. kanalları izlemeye zorlandıklarını; geciktirilen ve
engellenen normal posta ile gönderilen mektuplar salgın sonrasında çoğunlukla hiç adresine ulaşmadığını, taahhütlü
olarak gönderilen mektupların adresine ulaşmasının iki ayı bulur hale geldiğini; aynı hücrede kalmalarına rağmen, bir zarfta
gönderdikleri mektuplar “çoklu mektup gönderilmesi yasaktır” denilerek iade edilmiş ve aynı hücrede kalsa bile herkesin
ayrı zarflarda ve ayrıca ücret ödeyerek mektup gönderebileceğinin bildirildiğini; Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
olanların herhangi bir gerekçe ile verilen hücre cezaları infaz edildikten ya da hücre cezası bile içermeyen “ziyaretten men,
iletişim yasağı” gibi bir disiplin cezası aldıklarında dahi bu cezaya ek olarak 1 aydan 1 yıla kadar uzayabilen fiili hücre
cezaları uygulanmakta ve bu “iyi hallilik” süresi doluncaya kadar havalandırma kapıları 5 saat yerine 1 saat açılmakta,
böylece hem iki kez cezalandırılmış hem de mahkeme kararı bile olmaksızın 1 yıla varan süreler boyunca hücre
uygulamasına maruz kaldıklarını” aktarmıştır.
A. D. A., M. D., S. Ç., O. Y., 06.10.2020’de yazdığı mektupla; “Pandemi süreci boyunca spor sohbet atölye müzik gibi
haklarının kullandırılmadığını ancak son zamanlarda kalabalık gruplar halinde odalarınıza baskın yapıp hiçbir hijyen önlemi
ve tedbiri olmadan, bazen maske bile takmadan çıplak elleriyle odalarına girdiklerini, odalarını dağıtıp hemen hemen her
eşyaya dokunabildiklerini” aktarmışlardır.
S. G., F. M., E. I., H. S. 05.11.2020’de yazdıkları mektupla; “Covid-19’un bahane edilerek her türlü haklarının ellerinden
alındığını, ağır bir tecrit ve izolasyon uygulandığını, kendileri gibi ağırlaştırılmış cezası olanların havalandırma kapılarının
günde sadece 1 saat açıldığını ve fiili hücre cezası uygulandığını; temizlik malzemesini olarak haftada sadece 15 mililitrelik
bir çamaşır suyu ve aynı miktarda sıvı el sabunu verildiğini; kaldıkları odaların dezenfekte edilmediğini, maske ve eldiven
verilmediğini, iç kantinde personele kolonya satışı yapılırken kendilerine satılmadığını ve yasak denildiğini; arama adı
baskınlar şeklinde odalarında aramalar yapıldığını, bu esnada personelin maske, eldiven ve siperlik takmadığını, çıplak
ellerle yiyecek ve giyeceklerine dokunulduğunu, yine son dönemlerde kamera ile aramaları yapıldığını, bunun mahremiyeti
engellediğini” aktarmışlardır.
23.12.2020’de M. K. ile yapılan avukat görüşünde; “Yaklaşık 3 ay önce birinci kurum müdürünün değiştiğini, pandemi
süreciyle birlikte hiçbir sosyal faaliyetlere çıkamadıklarını ancak 3 veya 5 günde bir arama yapıldığını, İnfaz koruma
Memurların tüm arama işlemi boyunca aynı eldiveni kullandıklarını ve özel tüm eşyalarına dokunulduğunu, arama
sırasında gerekli önem ve hijyenin sağlanmadığını, koğuşların ilaçlanmadığını ve dezenfekte edilmediğini, aramaların
günlük, baskın ve talan şeklinde üç farklı tarzda yapıldığını; Fatsa Duru Haber adında yerel gazetenin abonesi olduğu
halde son üç aydır kendisine verilmediğini, Kürtçe süreli süresiz yayınların ise hiçbir suretle verilmediğini; yaklaşık 1 yıldır
kuruma yeni sevklerin yapılmaması sebebiyle son süreçteki durum hakkında bilgisi olmadığını, idarenin bilgisayarında
sorun olduğu gerekçesiyle mahpusların telefon haklarını haftada 1 sefer ve 20 dk. olarak kullanıldığını ve sadece 1
numarayı arayabildiklerini, kişinin cevap vermemesi halinde telefon haklarının yandığını, ikinci bir numarayı aramalarına
izin verilmediğini, spor faaliyetlerine 3 aydır çıkamadıklarını” aktarmıştır.
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Tokat T Tipi Kapalı Hapishanesi
23.10.2020’de M. S. ile yapılan avukat görüşünde; “Pandemi ile birlikte tam olarak tecrit altında tutulduklarını, en basit
taleplerinin bile karşılanmadığını; dış dünyayla bağlantılarının koparıldığını ve haber alma kaynaklarının bulunmadığını,
Yeni yaşam gazetesi başta olmak üzere Evrensel, Birgün gazetelerinin kendilerine ulaştırılmadığını, idareye sebebi
sorulduğunda da Evrensel Gazetesinin uygunsuz reklamlar aldığının söylendiğini, dergilerin dış kantinde dahi
satılmadığını, kendilerine gönderilen kitapların 2 ayda bir verildiğini; Pandemi süreciyle birlikte açık görüşlerin
yasaklandığını ve kapalı görüşlerin 1 kişi ile sınırlandığını, kapalı görüş için verilen isminde idarenin takdirinde kabul edilip
edilmeyeceğinin belli olmadığını; siyasi mahkum diye tabir edilen 3 odanın bulunduğunu, ancak bir odanın kapatılarak
mahkumların diğer odaya dağıtıldığını, şuan 2 odada 41 mahkumun kaldığını, odalardan birinde 20 diğerinde ise 21
mahkum olduğunu, 20 kişinin odada yaşaması nedeniyle odanın aşırı dar geldiğini, odaya gelen mahkumların masa ve
dolapları ile geldiğinin ve yemek yerken masaları havalandırmaya çıkarmak zorunda kaldıklarını, T tipi olarak tabir edilen
koğuşların 7 kişi alacak şekilde dizayn edildiğini, cezaevinde en başta 7 kişi tutulduklarına daha sonra sayının 10’a
çıkarıldığını sorasında da 21 kişinin odaya sığdırılmaya çalışıldığını, odaya mahkumların sığmasının mümkün olmadığını,
bu kalabalık durumun pandemi koşullarını gittikçe daha da ağırlaştırdığını, Tokat hapishanesinde spor, sohbet, atölye vb.
faaliyetlerin 2 yıldır yasaklanmış olduğunu, bu yasakların pandemiyle ilgisi bulunmadığını zaten yasak olduğunu;
mahpuslardan C. Ç.’nun 4 yıl 7 aydır hapishanede olduğunu, 1 yıldan daha az süre infazının kaldığını, mahkeme
dosyasının Yargıtay’da olması sebebiyle denetimle serbestlik uygulanarak şartlı salıverilmesinin hesaplanamadığını”
aktarmıştır.
23.10.2020’de C. V. ile yapılan avukat görüşünde; “Kendilerinin haber alma kaynaklarının engellendiğini, cezaevinde
televizyonda idarenin istediği kanalları izleyebildiklerini, Yeni Yaşam, Evrensel, Birgün gazetelerinin verilmediğini, dergi
gibi süreli yayınların dış kantinde bile bulunmadığını, 2 ayda bir kez kişi başı yalnızca 1 kitap alabildiklerini, çoğu zaman
kendi adlarına kitapların gönderildiğini ancak bu kitapların 15 gün idarede kaldıktan sonra geri gönderildiğini, bazen de
kendileri adına gönderilen kitapların kaybolduğunu; Pandemi süreciyle birlikte açık görüşlerin yasaklandığını ve kapalı
görüşlerin 1 kişi ile sınırlandığını, kapalı görüş için verilen isminde idarenin takdirinde kabul edilip edilmeyeceğinin belli
olmadığını, bu durumun kendilerini psikolojik olarak yıprattığını, pandemi nedeniyle ailelerin iyi olup olmadıklarını merak
ettiklerini ancak telefonla bilgi alabildiklerini; siyasi diye tabir edilen 3 odanın bulunduğunu, ancak bir odanın kapatılarak
mahpusların diğer odaya dağıtıldığını, şuan 2 odada 41 mahkumun kaldığını, odalardan birinde 20 diğerinde ise 21
mahkum olduğunu, odaya mahkumların sığmasının mümkün olmadığını, bu kalabalık durumun pandemi koşullarını gittikçe
daha da ağırlaştırdığını, odaya gelen mahkumların masa ve dolapları ile geldiğinin ve yemek yerken masaları
havalandırmaya çıkarmak zorunda kaldıklarını; 2 ay boyunca ayakta sayım dayatması yapıldığından dolayı mahpusların
direndiğini bu nedenle 1 hafta içerisinde kendilerine 4 dava açıldığını, her bir dosya için 1 ay iletişim kısıtlaması disiplin
cezası aldıklarını, 3 ay boyunca iletişimlerinin kısıtlandığını, 1 aylık iletişim kısıtlama cezasını da 10 ay boyunca
uygulamadıklarını ancak 10 ayın sonunda 1 aylık iletişim cezasını uyguladıklarını, sırf ayakta sayıma direndikleri için 4 ay
iletişim kısıtlanması cezası aldıklarını, bu hapishaneden idarenin keyfi disiplin cezaları uyguladığını, şuan yapılan kameralı
odada görüş cezasının keyfi uygulandığını; spor, sohbet, atölye vb. faaliyetlerin 2 yıldır yasaklanmış olduğunu, bu
yasakların pandemiyle ilgisi bulunmadığını zaten yasak olduğunu; kendilerine gönderilen mektupların çok uzun zaman
sonra verildiğini, Kürtçe mektupların tercüman yok bahanesiyle Ankara’ya gönderildiğinin söylendiğini ancak 6 ay sonra
alabildiklerini; daha önce radyolarının toplandığını, kantinden tek frekanslı radyo satıldığını, aldıkları radyolarda da hiçbir
kanalın çekmediğini, arada sırada sadece TRT radyosunun çektiğini; bazı mahpusların kimlik çıkartmak istediğini ancak
kimliklerinin eski kimlik olduğu söylenerek kimliklerini yenilemediklerini, kimliklerinin olmamasından dolayı vasi tayin
edemediklerini, mahkemede kişilik haklarını kullanmadıklarını bu nedenle insan hakkı ihlallerine maruz kaldıklarını;
mahkumlardan H. O., M. O. ve R. Ö.’ün vasi ve avukatlarının mahkemede hazır bulunmasına rağmen kendilerine kimlik
çıkartılmadığını” aktarmıştır.
17.12.2020 günü C. V. ve Z. T. ile yapılan avukat görüşünde; “Kurumda açlık grevi eylemleri başladığını, şimdilik 5
günlük sürelerle greve girildiğini, vitamin verilmediğini, kendilerinin de talep etmediğini; kantininden aldığı bıyık makasını
ıslak olması sebebiyle peçetenin arasına koyarak kuruması için kalorifer peteğinin üstüne bıraktığını, arama sırasında
infaz koruma memurlarının makası alarak sakladığı ve artık bu makasın yasak olması sebebiyle hakkında disiplin
soruşturması başlattığını; kendisinin hiçbir şekilde makası saklama kastı olmadığını ve bu makasın yasaklandığına ilişkin
herhangi bir bilgisi olmadığı; disiplin soruşturması kapsamında 11 gün hücre hapsi cezasını aldığını ve görüşten hemen
önce bu cezayı infaz ettiğini; kurumda Covid pozitif vakalarının olmadığını” aktarmıştır. Mahpus Z. T.’in beyanlarına göre;
“Kurum kantininden almış olduğu radyonun sonraki bir zamanda yasaklandığını ancak yasaklanmadan kendisinin
haberinin olmadığını, arama sırasında ise bu radyonun bulunması sebebiyle hakkında 13 günlük hücre cezası aldığını ve
avukat görüşünün hemen öncesinde infaz edildiğini” aktarmıştır.
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17.12. 2020’de Tokat T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda; 3 mahpusla görüşme yapılmıştır. Cezaevi yönetiminin 2
senedir 3 ayda bir tekrar karar almak sureti ile avukat görüşlerini teknik cihazla sesli ve görüntülü olarak kaydetmekte ve
görüşlerin bir infaz koruma memurunun nezaretinde yapılmasına izin vermektedir. Bu karar mahpuslara tebliğ dahi
edilmeden, kesinleştirilmeden uygulanmaktadır. Ayrıca tutuklular açısından avukat görüş saatleri kısıtlanarak, hükümlüler
gibi mesai saatleri içinde avukat görüşü yapmaları yönünde karar alınmıştır. Bu konuda cezaevi müdürü ile yapmak
istediğimiz görüşme, müdür tarafından reddedilmiştir. İşbu kez bu hak ihlaline karşı mahpuslar ile yukarıda ifade ettiğim
şekilde görüşme yaptırıldığı hususu tarafımca tutanak altına alınmış ise de bu tutanağı mahpuslara imzalatmama izin
verilmemiştir. Bu hususta müdürün bu kağıdı imzalamalarına izin vermediği söylenmiştir.
Ö. A.’ın beyanı; “2 koğuşta toplam 42 kişi kaldıklarını, Cezaevinde mahpusların süreli – dönüşümlü açlık grevinde
olduğunu, kendisinin de 1 gün önce açlık grevini bitirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu iletti. Mahpusların 5 ‘er gün
açlık grevinde kaldığını. 4. Grubun açlık grevini bitirdiğini ve grupların sırayla devam ettiğini iletti. Açlık grevinde giren
mahpusları doktorun ziyaret etmediğini, durum ile ilgilenmediğini; açlık grevinde olan mahpuslar için günlük 1 limon, 1
kaşık şeker, 1 kaşık tuz verildiğini, vitamin verilmediğini; genel olarak süreli–süresiz yayınlar ile ilgili sıkıntıları olduğunu,
Yeni Yaşam, Evrensel Gazetesinin verilmediğini, 2 ayda bir yalnızca 1 kitap ve 5 sayfa kağıt verildiğini” aktarmıştır.
M. S.’nun beyanı; “Cezaevinde ağır hasta mahpusların olduğunu bu süreçte hastaneye gitmek isteyenlerden gitmek
istediklerine dair dilekçe alındığını” aktarmıştır.
İ. H. I.’ın beyanı; “Genel olarak süreli–süresiz yayınlar ile ilgili sıkıntıları olduğunu, Yeni Yaşam, Evrensel Gazetesinin
verilmediğini, 2 ayda bir yalnızca 1 kitap verildiğini, korona döneminde arttırdıkları etkinlik yasaklarının korona öncesinde
de uygulandığını, top oynamak için sahaya çıkamadıklarını, içeride yalnızca voleybol topu verildiğini, futbol topu
verilmediğini, buna gerekçe olarak da futbol topunun duvarları kirleteceğinin öne sürüldüğünü, kantin fiyatlarının çok fahiş
olduğunu, her mahpusa günlük iki ekmek verilmesine rağmen son bir senedir her mahpusa günlük bir ekmek verildiğini ve
bunun yeterli gelmediğini” aktarmıştır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
1) Ulusal ve uluslararası insan hakları hukukunda; mahpusların hakları ile ilgili oldukça gelişmiş standartlar
olmasına karşın mahpuslar ilgili hakları ve düzenlemeleri doğrudan kullanamamakta, tutuldukları yerlerde
bulunan yetkililer aracılığı ile ancak kullanabilmektedir. Yetkililer, hapishane müdürleri, kaynağını
uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve Anayasa’dan alan yasal düzenlemelere aykırı işlemler ve
uygulamalar yapmaktadır. Bu durum mahpuslarda, ailelerinde, avukatlarında ve insan hakları örgütlerinde
hapishane sistemine ilişkin ciddi güvensizlikler oluşturmaktadır. Bir bütün olarak bu saptamalar, hapis
cezalarının infazında özgürlüğünden yoksun bırakılmanın kendi başına yeterli bir ceza olduğu gerçeğinin göz
ardı edildiği ve gerek hapishanenin fiziksel koşulları ve gerekse uygulanan rejimin, çekilmekte olan cezanın
şiddetini daha da arttırdığını göstermektedir. Mahpusluğun bu “ağırlaştırılmış” koşullarını etkin biçimde
denetleyecek bir mekanizma bulunmamaktadır. Mahpusun avukat görüşü, arkadaş görüşü ve aile
görüşlerinden mahrum bırakılması, yine dışarıyla iletişim bağı olan telefon, faks ve mektup hakkının
engellenmesi gibi uygulamalar insanlık onuruna aykırı uygulamalardır. Mahpusun işkence ve onur kırıcı ceza
işlemlerine maruz bırakılması demektir.
2) BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 10. maddesinde açık bir şekilde
“Özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiler insani muamele ve insanın doğuştan kazandığı insan
onuruna saygılı davranış görme hakkına sahiptir” denilmektedir. Yine BM Mahpusların Islahı İçin Temel
Prensiplerin 1. maddesinde; “Bütün mahpuslara doğuştan sahip oldukları insanlık onurunun ve değerin
gerektirdiği saygıyla muamele yapılır” denilmektedir. Oysa İç Anadolu Bölgesindeki cezaevlerinde insanlık
onuruna yakışır muamele yapılmamakta ve mahpuslar şiddet, hakaret ve kötü muameleye ve hak ihlallerine
maruz kalmakta, hasta olanların tedavileri aksatılmakta, iletişim ve bilgi edinme hakları engellenmektedir.
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3) Mahpuslara yapılan işkence, onur kırıcı ve kötü muameleler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile
yasaklanmıştır. Madde3: İşkence Yasağı” Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya
işlemlere tâbi tutulamaz."
4) Yeterli ve sağlıklı beslenmek temel insan hakkıdır. Sağlık sorunları olan mahpuslar, doktorlarca reçete
edilmiş yiyecekleri alma hakkına sahiptirler. Cezaevi idareleri tarafından hasta tutuklu veya hükümlülere
diyete uygun yemek sağlanmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ebedin
Abi/Türkiye (B.No: 10839/09, 13/3/2018) bireysel başvurusunda hasta tutuklu veya hükümlüye diyete uygun
yemek sağlanmaması ile ilgili olarak insanlık onuruyla bağdaşmayan muamele yasağının ihlal edildiğine
hükmetmiştir.
5) Hapishanelerdeki sağlık personeli sayısı arttırılmalıdır. Hastaların havasız, kışın soğuk, yazın sıcak ringler
ile hastaneye sevk edilmesi, hastane önlerinde ringler içerisinde saatlerce bekletilmesi uygulamalarına son
verilmelidir. Ağır hastaların ring araçları ile değil ambulansla hastanelere sevki sağlanmalıdır. Tek kişilik ring
aracı tamamen kaldırılmalıdır.
6) Hastaların revire çıkarılmaları, hastaneye sevkleri hızlandırılmalıdır. Teşhis, tedavi ve kontrollerinin uzman
hekimler tarafından yapılması sağlanmalıdır.
7) Kelepçeli muayene ve tedavi yöntemi uygulamasından vazgeçilmelidir. Bu uygulama nedeniyle birçok
hasta mahpusun tedavisi yapılamamaktadır.
Her hasta mahpusun tıbbi etik gereği, her hastaya uygulanması gerektiği gibi, mahremiyetine saygı gösterilen
bir ortamda, insan onuruna yakışır bir şekilde sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Dünya Tabipler Birliği ve Türk
Tabipler Birliği de yayınladıkları birçok metinde, hekimlerin mahpusları muayenesi esnasında kişinin içinde
bulunduğu her türlü kısıtlılığın ortadan kaldırılmasını ve kişiyi kelepçeli, yatağa bağlı ve benzeri bir durumda
muayene ve tedavi etmemelerini salık vermektedir. Türk Tabipler Birliği, Aralık 1994’te konuyla ilgili
yayınladığı bildirgede kelepçelerin açtırılmasını “hekimin görevi” olarak nitelendirmektedir.
Avrupa İşkencenin ve İnsanlık-dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT)
Genel Raporu’nda da kelepçeli olarak tedavinin uygun olmadığı vurgulanmaktadır: “Sivil hastanenin
kullanılması halinde, güvenlik düzenlemeleri konusu ortaya çıkacaktır. CPT bu bağlamda, tedavi almak üzere
hastaneye gönderilen tutukluların gözetim nedenleriyle hastane yataklarına ya da diğer eşyalara fiziksel olarak
bağlanmamaları gerektiğini vurgulamak ister. Güvenlik ihtiyaçlarını yeterli bir şekilde karşılayacak başka
yollar bulunabilir ve bulunmalıdır; bu tür hastanelerde bir gözetim biriminin oluşturulması bu çözümlerden bir
tanesi olabilir.”
8) Hapishanelere bağımsız sağlık kurumlarının girmesine ve inceleme yapmasına izin verilmelidir.
Hapishanelerin denetiminde başta meslek kuruluşları ve insan hakları örgütleri olmak üzere ilgili kuruluşların
yer alacakları şekilde yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
9) AİHS’in 14. maddesinde düzenlenen “Ayrımcılık Yasağı” ilkesine göre “Bu Sözleşmede tanınan hak ve
özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya toplumsal
köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka bir duruma dayalı hiçbir
ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.”
10) Hakkında yasaklama, toplatma kararı olmayan gazetelerin hapishanelere alınmasının önündeki engeller
kaldırılmalı ve temini sağlanarak gazeteler mahpuslara verilmelidir. “Recep Bekik ve Diğerleri’nin” AYM’ye
başvuruları (2016/12936): AYM, 27.03.2019 tarihinde ücreti ödenmiş, hakkında toplatma kararı olmayan
süreli yayınların verilmemesinin Anayasa’nın 26. maddesinde güvence altına alınan “ifade özgürlüğünün ihlal
edildiğini” karar vererek şikâyetçilere 500 TL tazminat ödenmesine hükmetmiştir.
11) Ailelerinden uzakta olan mahpusların, maddi koşullar ve hastalıklar nedeniyle gelemeyen ailelerine yakın
cezaevlerine nakil talepleri kabul edilmelidir. Ancak, İHD’nin belirlemelerine göre, mahpusların bu yöndeki
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başvuruları halen sonuçsuz kalmakta, Mahpuslar, sevk dilekçelerinin Adalet Bakanlığı’na gönderilmediğini
düşündüklerini, sevk isteyenlere Adalet Bakanlığı’ndan gelen herhangi bir cevabın tebliğ edilmediğini, sevk
taleplerinin reddedildiğini hapishane idaresinin el yazısıyla yazılmış bir notla ya da sözlü olarak kendilerine
bildirdiğini belirtmektedirler.
AİHM, Abdulkerim Avşar (19302/09) ve Abdulkerim Tekin’in (49089/12) başvurularını inceleyerek 17 Eylül
2019 tarihinde, Türkiye’deki önemli sorunlardan biriyle ilgili ihlal kararı verdi. Ailelerinden uzak cezaevlerine
nakledilen mahpusların hastalık sebebiyle ya da maddi sebeplerle kendilerini görmeye gelemeyen ailelerine
yakın bir cezaevine nakledilme taleplerinin başvurucuların somut koşulları dikkate alınmadan reddedilmesi,
Sözleşme’nin 8. maddesi altında özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlali olarak görüldü ve
başvuruculara 6.000 Euro tazminat ödenmesine hükmedildi.
12) Cezaevlerinde son dönemlerde artış gösteren işkence-darp vakalarına son verilmeli, sorumlu olan kişiler
hakkında soruşturma açılmalı ve cezai yaptırımlar uygulanmalıdır.
13) Cezaevlerinde meydana gelen intihar vakalarının önüne geçmek için mahpusları ruh ve bedensel
bütünlüklerine yönelik tehditler ortadan kaldırılmalı, insan onuruna yaraşır uygulamalar geliştirilmelidir.
Gerekli önlemi almayan ve etkisi olan kişiler varsa etkin soruşturmalar yapılmalı ve yaptırımlar
uygulanmalıdır.
14) Dünya Tabipler Birliği Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi’ne göre (1981): “Her insan ayrımcılık
yapılmaksızın yeterli tıbbi bakım görme hakkına sahiptir.” Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirge’ne göre:
“Hekim, tıbbi açıdan sorumlu olduğu kişinin bakımıyla ilgili bir karar verirken klinik yönden bütünüyle
bağımsız olmalıdır. Hekimin temel görevi, izlediği kişilerin sıkıntılarını azaltmaktır; kişisel, toplumsal ya da
politik hiçbir güdü, bu yüce amaçtan daha üstün sayılmayacaktır.”
Türk Tabipler Birliği, Aralık 1994’te konuyla ilgili yayınladığı bildirgede kelepçelerin açtırılmasını “hekimin
görevi” olarak nitelendirmektedir. Avrupa İşkencenin ve İnsanlık-dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya
Muamelenin Önlenmesi Komitesi (CPT) Genel Raporu’nda da kelepçeli olarak tedavinin uygun olmadığı
vurgulanmaktadır.
BM Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması için Prensiplerin Bütünü: “Madde
1- İnsani tarzda muamele yükümlülüğü: Herhangi bir biçimde tutulan veya hapsedilen bir kimse, insaniyetin
ve insanın doğuştan sahip olduğu insanlık onuruna saygının gerektirdiği bir biçimde muamele görür”.
Heyetlerimiz ve kurumumuz; hapishane rejimi, fiziki koşullar ve uygulanan muameleler hakkında etkili bir
idari ve yargısal denetim sağlanması gerektiğini tespit etmiştir. İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya
da Onur Kırıcı Muamele ya da Cezanın Önlenmesi Sözleşmesi Seçmeli Protokolü’ne uygun şekilde,
“bağımsız” ulusal denetim mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. Tüm cezaevlerinde yaşananlara,
hak ihlallerine, sağlığa erişim engellerine karşı Adalet Bakanlığı’nı, ilgili tüm kurum ve kuruluşları göreve
davet ediyoruz.

İnsan Hakları Derneği Ankara Şube
Hapishaneler Komisyonu
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