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MARMARA BÖLGESİ HAPİSHANELERİ HAK İHLALLERİ RAPORU     

( OCAK- ŞUBAT- MART 2021) 

 

A- GİRİŞ 

Bu rapor; Marmara Bölgesi'nde bulunan hapishanelerden İHD İstanbul Şubesi’ne 2021 yılının Ocak, 

Şubat, Mart aylarında yapılan hak ihlali başvuruları ve bu aylara ilişkin basın taraması yolu ile tespit 

edilen vakaların derlenmesi ile oluşturulmuştur. Raporda Marmara Bölgesi dışından derneğimize gelen 

ve takibi yapılan başvurulara da ayrıca yer verilmiştir. 

Raporumuzda yer alan başvurular, hak ihlallerinin yaşandığı hapishanelerde tutuklu veya hükümlü 

bulunan mahpuslarca mektup ve faks yoluyla veya mahpus aileleri ve avukatları tarafından telefon, mail 

veya derneğe gelmek suretiyle yapılmıştır.  

Ocak, Şubat, Mart aylarında şubemize; Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüs Cezaevleri, , Tekirdağ 

1 ve 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu (CİK),  Edirne F Tipi Kapalı CİK, Kandıra F Tipi 

(CİK), Metris 2 Nolu CİK,   İzmir Aliağa 2 Nolu T Tipi CİK, Bakırköy Kadın Kapalı CİK, Balıkesir 

Bandırma 1 nolu T Tipi CİK, Çorum L Tipi Kapalı CİK, Gebze Kadın Kapalı CİK, Akhisar Manisa 

T Tipi CİK, Elazığ Yüksek Güvenlikli T Tipi CİK, Şakran Kadın Kapalı CİK, Erzincan T Tipi CİK, 

Denizli T Tipi CİK, Antalya E Tipi CİK, Bolu  F Tipi CİK, Maltepe 2 Nolu L Tipi CİK, İmralı 

Hapishanesi, Yunanistan ve  Katar Merkez Cezaevi olmak üzere 21 hapishaneden başvuru yapılmıştır.  

Hapishanelere göre başvuru sayıları tablo 1 de gösterilmiştir. 
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Tablo 1:         

   

 

 

Derneğimize Ocak ayında 28, Şubat ayında 21, Mart ayında 29 olmak üzere toplam 78 başvuru 

yapılmıştır. Yapılan başvuruların aylara göre dağılımı tablo 2 de gösterilmiştir. 

Tablo 2: 

   

                        

 

Derneğimize yapılan 78 başvurunun 7’i kadın, 71’i erkek ve 8’i adli, 70’i politik mahpuslar 

tarafından yapılmıştır. Kadın-erkek başvurucu/mahpus sayısı tablo 3 de ve adli –politik mahpus 

sayısı Tablo 4 de gösterilmiştir.  
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Tablo 3  :                                                                          Tablo 4:      

                       

Derneğimize yapılan her bir başvuru birden çok ihlal  iddiası içermektedir. Basın taraması yolu 

ile ulaşılan 83 vakada tespit edilen toplam 313 ihlal yanında derneğimize yapılan 78 başvuruda 

Ocak ayında: 311, Şubat ayında: 294 Mart ayında ise 315 olmak üzere toplam 920 ihlal tespit 

edilmiş. Toplam ihlal sayısı 1233 olmuştur.  Başvurularda tespit edilen ihlallerin aylara göre 

dağılımı Tablo 5 de gösterilmiştir. 

Tablo 5 :  
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Tespit edilen toplam 1233 ihlalin alanlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda ayrıntılarıyla 

gösterilmiştir. 

Tablo 6:  ( Bu tabloda başvurular üzerinden ihlaller gruplandırılmış, basın taraması yoluyla tespit 

edilen ihlaller sayı olarak toplamda gösterilmiştir. Basın taraması yoluyla elde edilen ayrıntılı ihlal 

tablosu ise kendi bölümünün girişine ayrıca eklenmiştir)  

 

   Marmara Bölgesi Hapishanelerinde Yaşanan Hak İhlalleri Tablosu  ( Ocak-Mart 2021 )  

Yaşam hakkı ihlalleri  

Basın taraması yoluyla tespit edilen 

bilgilere göre;  

4 ‘ü Marmara bölgesi 

hapishanelerinde olmak üzere; 

 

İntihar                       ( 6 ) 

Covid 19                   ( 4  ) 

Kronik hastalık          ( 1  ) 

Şüpheli ölüm             ( 1  )  

Toplam 12 ölümlü vaka ve  

 

İntihar girişimi        (  2 )  

Tespit edilmiştir. 

 

 

T 

O 

P 

L 

A 

M 

 

4_ 

 

 

Kötü Muamele, Darp, İşkence 

-Kötü muamele                        ( 37 ) 

-psikolojik baskı                      ( 30 ) 

- Hücreye koyma                     ( 14 ) 

- kafesli hücreye koyma           ( 2  ) 

- Çıplak arama                        ( 42 ) 

- Aramalarda ağız içine bakılması ( 18 ) 

- Dayak, işkence                    ( 34 ) 

- Baskın hücre araması           (  2 )  

–Aramalarda hücrelerin dağıtılması, maske, 

eldiven kullanılmaması            (12 ) 

- Kişilerin hedef alınarak odalara baskın 

arama                                         ( 1 ) 

-Hücre aramalarında maske, eldiven 

kullanmaları için uyaran mahpusa1 gün hücre 

cezası                            ( 1) 

 

T 

O 

P 

L 

A 

M 

 

449 

(246’sı 

basın 

taraması 

yoluyla 

tespit  

edilmiştir) 

Yaşama yönelik saldırılar 

- Ölümle tehdit, adli mahpuslara hedef 

gösterme                     ( 3) 

- Adli mahpuslar tarafından saldırıya 

uğrama, yaralanma    ( 1) 

 

T 

O 

P 

L 

A 

M 

4 

- Haksız Disiplin Cezası      ( 8 )            

         

Toplam 

8 

-Kurslara katılım talebinin 

karşılanmaması (1) 

 Toplam 

 1 

Sağlık Hakkı İhlali 

- Hastane sevklerinin iptali         ( 30 ) 

- Revire çıkarılmama                  ( 45 ) 

- Düzenli kullanılan ilaçların 

verilmemesi                                  (10 ) 

 

T 

O 

P 

L 

Covid + vakalar ve bulaşa karşı yetersiz 

önlem bildirimleri  

- Covid- 19 pozitif                            (19)  

- Temaslı                                            (8) 

 

T 

O 

P 

L 
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-Ameliyatların ertelenmesi            (14) 

- Tetkik sonuçlarının verilmemesi ( 4 ) 

- diş tedavisinin yapılmaması       ( 2  ) 

- Diyet yemeği verilmemesi         ( 18) 

-Kelepçeli muayene                      ( 6 ) 

- Sağlık raporlarının verilmemesi ( 5 ) 

-Diş tedavilerinin yapılmaması     ( 3 ) 

-Sonrasında olumsuz karantina 

uygulaması nedeni ile hastaneye 

gitmekten kaçınma                      ( 26 ) 

-Hastane gidiş geliş de üst 

aramalarında eldiven kullanılmaması 

ve mesafenin korunmaması        (18) 

 

 

A 

M 

 

190 

(9’u basın 

taraması 

yoluyla 

tespit 

edilmiştir) 

 

- hijyen önlemlerinin yetersizliği, yeterli 

hijyen ve temizlik malzemeleri,maske, 

eldiven, kolonya vb verilmemesi.         (56)                                                                                                                       

-Karantina adı altında hücreye koyma  (18 ) 

-Aramalarda hücreye girerken covid 

önlemlerinin alınmaması, maske ve eldiven 

kullanılmaması                                  ( 26 ) 

Verilen temizlik maddelerine su katılarak 

verilmesi                                            ( 3 ) 

-Kovid pozitif mahpuslarla, hasta olmayan 

mahpusların aynı yere konulması         (13)   

-Covidli mahpuslara kötü ve rencide edici 

yaklaşım                                           ( 12)   

-Covid hastalarına besleyici gıdaların 

verilmemesi                                       (13)   

- Covid hastaları arasında ayrımcılık ( FETÖ 

den tutukluların telefon görüşmesine 

çıkarılması, diğer politik mahpusların 

çıkarılmaması                                    (13)   

A 

M 

 

181 

ihlal 

 

 

Kantin sorunları  

 Kantinde sadece idarenin belirlediği 

sebze ve meyvelerin satılması, 

mahpuslara ne varsa onu yiyeceksiniz 

denmesi                        ( 20 ) 

-Kantin fiyatlarının pahalı olması  ( 7 )  

 

T 

O 

P 

L 

A 

M 

27 

 

Yeterli ve Sağlıklı Beslenme ve Temiz Suya 

Erişim Hakkı İhlali, öz bakım 

ihtiyaçlarının karşılanmaması 

-Yemeklerin az ve kalitesiz verilmesi (20)  

-  Suların kirli akması                       ( 2 ) 

- Suların hafta sonu kesilmesi           ( 2 ) 

 

T 

O 

P 

L 

A 

M 

24 

  

 Sevk ve Oda Değişikliği 

Uygulamasında Yaşanan Hak 

İhlalleri 

- Sevk talebinin reddi         ( 8 ) 

-Oda değişikliği talebinin 

karşılanmaması                   (4) 

- Arkadaşlarının yanına geçme 

talebinin reddi                    (7) 

 

T 

O 

P 

L 

A 

M 

 

23 

  

İletişim Hakkı İhlalleri / Tecrit 

-Sohbet, spor, ortak kullanım alanlarının 

yasaklanması                                        (25 )  

-Görüş yasağı, görüş iptali                   (18 ) 

- Telefon hakkının engellenmesi          ( 7 ) 

- Süreli süresiz yayın, kitap ve mektup 

 Yasakları                                            ( 54) 

- 2 ayda 3 kitap sınırlaması                ( 10 ) 

 

T 

O 

P 

L 

A 

M 

222 

ihlal 
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- Sigara içilmeyen odaya geçme 

talebinin kabul edilmemesi ( 4 ) 

 

 

-Radyolara el konulması                     (  1 ) 

Kantinden alınan radyoların kırılması (  2  ) 

- Gönderilen mektupların adresine 

ulaşmaması, sakıncalı diyerek el koyma  ( 8) 

 -Muhalif televizyon kanallarının izlenmesinin 

engellenmesi                        ( 7) 

-Aile ziyaretinin iki kişi ile sınırlanması  (3)  

-Aile ziyaretlerinin erken saatte olması   ( 5 ) 

-Telefonda tek numara arama zorunluluğu(5 ) 

-Gelen kargonun verilmemesi                    (9 ) 

-Aramalarda mahpusların not, defter ve el 

yazması çalışmalarına el konulması            (6)  

-İlan verilmeyen gazetelerin alınmaması  (13)  

-Sisli havada havalandırmaların kapatılması(3)  

-Yayınlara abonelik veya fatura gösterme 

zorunluluğu                                              ( 8 ) 

-Avukatla görüşe engel                          ( 5 ) 

(33’ü 

basın 

taramas

ı 

yoluyla 

tespit 

edilmiş

tir.) 

Adalete Erişim Hakkı İhlali / Haksız 

dava açılması  

-Yazılan dilekçelerin işleme 

konulmaması, cevapsız bırakılması (37)              

-Suç duyurularının cevapsız kalması (4) 

- Dilekçelerin yerine ulaşmaması   (1 ) 

- Açlık grevi nedeniyle dava açılması(1)  

 

T 

O 

P 

L 

A 

M 

 

43 

İnfazda Eşitlik ilkesi ihlalleri               -

Haksız tutukluluk ve adil yargılanma 

hakkı ihlali     (24) 

- Denetimli serbestlik engeli         (1) 

- şartlı tahliye engeli                   (15) 

- Açık cezaevine geçme talebinin 

engelli olduğu gerekçesi ile reddi (1)   

- Haksız İnfaz yakma                  ( 2 )      

T 

O 

P 

L 

A 

M 

56 ihlal 

 (13’ü 

basın 

taraması 

yoluyla 

tespit 

edilmiştir) 

                                            TOPLAM     1233      İHLAL 

 

Ekte sunduğumuz başvuru ve basın taraması ile tespit edilen vaka özetlerinde de görüleceği gibi; 

bu üç ay boyunca; mahpuslara yönelik fiziki saldırılar, tehdit, darp, çıplak arama, baskın hücre aramaları 

yoluyla işkence ve kötü muamele,  sağlık ve tedavi hakkı alanındaki ihlaller, keyfi yasak ve uygulamalar 

devam etmiştir. COVİD 19 salgını bahanesiyle hapishanelerde bütün sosyal haklar kaldırılmış tecrit ve 
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izolasyon derinleşmiştir. Yeterli önlem alınmadığı için covid 19 vakaları  artmış, covid pozitif  

mahpuslar hastalık bulaşmamış mahpuslarla  aynı hücrelere konularak hastalığın yayılmasına zemin 

hazırlanmıştır. Covid pozitif olduğu tespit edilen mahpuslara idare ve gardiyanların davranışlarında 

insan onurunu zedeleyici, aşağılayıcı uygulamalar yaşandığına dair şikayetler artmıştır. 

Covid salgını sürecinde; randevu iptalleri, kelepçeli muayene ve olumsuz karantina uygulamaları nedeni 

ile hastaneye sevkler ve tedaviye erişimde yaşanan sorunlar giderek artmıştır.  

İletilen bilgilere göre; Bir çok hapishanede mahpuslara maske, dezenfektan,  sabun, temizlik ve hijyen 

malzemeleri verilmemekte ve/veya yetersiz verilmekte ve özellikle sıvı hijyen malzemeleri içerisine su 

katılıp seyreltilerek verilmektedir. Covid hastası mahpuslara yeterli beslenme sağlanmamaktadır. Hücre 

aramaları ve üst aramalarında gardiyanlar maske ve eldiven kullanmamakta, mesafeyi korumamakta, 

uyarıda ya da itirazda bulunan mahpuslara disiplin işlemi başlatılarak hücre cezası verilmektedir.  .  

Bu dönemde en yoğun yaşanan sorunlardan biri de çıplak arama uygulaması ve arama sırasında 

mahpusun ağzının içine bakılmak istenmesi olmuştur. Çıplak aramayı kabul etmeyen mahpuslara 

işkence edilerek, giysileri parçalanarak zorla giysileri çıkarılmış ayrıca mahpuslara görevli memura 

direnmekten davalar açılmış, mahpusun yaptığı şikayetlere kovuşturmaya yer yoktur cevabı verilmiştir. 

Yukarıda da değindiğimiz üzere pandemi süreci, hapishanelerdeki tecrit uygulamasının daha yaygın ve 

ağır bir forma dönüştürüldüğü bir süreç olmuş, mahpusun; diğer mahpuslarla iletişimini sağlayan sohbet 

spor hakkı tamamen, ailesi ve yakınları ile bağı da dahil bir bütün olarak dışarıyla bağı ise değişik araç 

ve uygulamalarla yüksek derecede sınırlanmıştır. Bu durum mahpusun sadece sosyalleşmesini değil, 

sosyal dayanışma, kültürel gelişim, dışarıda olan biteni anlama, kendisini geliştirecek düşünsel araçlara 

ve bilgiye erişme imkanlarını da ortadan kaldırmış, mahpusu sert bir şekilde dışarıdan izole etmiş, 

yalnızlaştırmıştır. Bu duruma dair mahpusların şikayetleri ciddi oranda artış göstermiştir.  

Mahpuslar gönderdikleri mektuplarında sık sık İmralı Hapishanesinde uygulanan ağır tecrit ve bu 

tecridin tüm hapishanelere yaygınlaştırıldığına dikkat çeken açıklamalara yer vermektedirler.  Nitekim;   

26 Kasım 2020 tarihinde İmralı Hapishanesi’ndeki ağır tecrit uygulamasına dikkat çekmek için 

başlatılan açlık grevi tüm hapishanelere yayılmış ve tüm hapishanelerdeki tecrit, izolasyon ve hak 

gasplarına karşı genişletilerek, halen dönüşümlü olarak sürdürülmektedir.  

5 aydır devam eden açlık grevleri, mahpusların  sağlık ve yaşam haklarına yönelik sorunların artmasına 

zemin hazırlamıştır. Mahpusların, anayasa ve uluslararası sözleşmelerin uygulanması ile çözülecek 

taleplerine duyarsız kalınması,  anayasa ve ilgili sözleşmelerin bile bile ihlal edilmesi anlamına 

gelmekte, yaşanacak her tür olumsuzlukta yetkililerin açık sorumlu olacağını göstermektedir.   

Yetkililere sesleniyor, bir işkence yöntemi olarak tanımlanan tecrit uygulamasına, ayrımsız tüm 

mahpuslar bakımından derhal son verilmesini istiyoruz.  
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Devasa boyutlara ulaşan tüm bu problemlerin çözümü aciliyetini korumakla birlikte; salgının, yeniden 

pik yaptığı bu dönemde, korunma ve tedavi olanakları son derece sınırlı mahpusların yaşamına  

ağır tehdit  oluşturduğu gerçeğinden hareketle, yetkililere bir kez daha sorumluluklarını 

hatırlatıyor, sorunlara acilen çözüm üretilmesi ve ağır risk altındaki mahpusların salgın tehlikesi 

geçene kadar  serbest bırakılmaları  çağrımızı yineliyoruz.   

Aşağıda sunduğumuz kimi örnekler ve raporumuzun ekinde sizinle paylaşacağımız başvuru özetleri ve 

basın taraması yolu ile tespit edilen vakalardan görüleceği gibi; kötü muamele, hak gaspları, ayrımcı 

uygulamalar, bin bir çeşit yasak, mahpusları nefessiz bırakmış durumdadır.  

Ayrıca, mahpusların derneğimize erişimine getirilen sınırlamalara ve çıkarılan güçlüklere 

rağmen yapılan başvurular, sorunların raporumuza yansıyabilenden çok daha fazla olduğuna 

işaret etmektedir.  

Tabloda başlık ve sayılarla yer verdiğimiz başlıca ihlal alanlarına ilişkin örnek ve önemli ayrıntılara 

aşağıda kısaca değinilmiş olup, başvuruların tamamı ekteki dosyada özetlenmiştir.  

 

B- RAPORDA YER ALAN BAŞLICA HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA VE 

ÖRNEKLER: 

İŞKENCE-DARP-KÖTÜ MUAMELE 

Çıplak arama uygulamasının yaygınlaşması ile işkence ve kötü muamele bu rapor döneminde de önemli 

bir ihlal alanı olaya devam etmiştir. Raporun bu özet bölümünde aşağıdaki birkaç çarpıcı örneğe yer 

verilmiştir.  

• 07.01.2021 tarihinde Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishane’sinden mektup yoluyla başvuruda 

bulunan B. Yaruk: 

“Yaklaşık kırk yıldır cezaevindeyim. Bu sürede birçok rahatsızlıklara yakalanıp ameliyatlar geçirdim 

ve halen birçok kronikleşmiş rahatsızlıklarımda devam etmektedir. Daha önce de rahatsızlıklarımla 

ilgili gerekli raporları da derneğinize yollamıştım.  

11.11.2013 yılında teşekküllü bir hastanede tedavi olmak amacıyla, Bolu F Tipi cezaevinden, Bakanlığın 

bilgisi dâhilinde Kandıra 1 Nolu F Tipi cezaevine yani şu an bulunduğum cezaevine sevk edildim. Sabah 

saat 09.30’da mahkûm kabul dedikleri yere vardım. Önce iki gardiyan ile bir asker üstümü aramak için 

beni kamerası olmayan bir odaya aldılar. Cezaevinin en ücra köşesine kadar kameralarla donatılmışken 

(şu an yattığımız hücrenin bahçesi dâhil) her ne hikmet ise o üst arama yapılan odalarda kamera 

konulmamıştır. Odaya girilmeden önce oldukça nazik ve dostça davranıyorlardı. Odaya alındım. Saat 

sabahın 09.30’uydu. Odaya girildikten sonra iki gardiyan ve bir asker kapıyı kapatıp bana soyun 

dediler. Ceket ve ayakkabılarımı çıkarıp sadece pantolon ve gömlekle kaldım ve buyurun arayın dedim. 
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Gardiyanlar: hayır böyle olmaz tüm elbiselerini çıkarıp anadan doğma üryan kalacaksın dediler. Hayır 

dedim, asla o şekilde soyunmam dedim. Başgardiyan alaylı bir şekilde sırıtarak! Yahu niye utanıyorsun? 

Şunun şurada hepimiz erkek erkeğeyiz deyip soyunmam için ısrar etti. Ben de: Hayır utanılacak bir 

durumdan ziyade insanlık onurunu zedeleyen bir durumdur bu. Başgardiyan: ne onuru lan ben soyun 

dedim mi, soyunacaksın. Kısacası o kameranın önündeki nazik adam gitmiş kin kusup insanın onuruyla 

oynamaktan adeta zevk alan başka biri gelmişti. Yok dedim asla ben çırılçıplak soyunmam dedim. Bunun 

üzerine başgardiyan peki deyip yani sen görürsün anlamını taşıyan bir şekilde kafayı sallayıp dışarıya 

çıktılar. 

Yaklaşık beş dakika sonra yine kapı açıldı. Bu sefer yanına üç-dört gardiyan ve bir askerle birlikte 

içeriye dalıp kapıyı kapattılar. Kapı kapandıktan sonra başgardiyan yine: sen çırılçıplak bir şekilde ve 

her emrime uyarak kuzu kuzu soyunuyor musun, soyunmuyor musun? Dedi. Ben hayır asla öyle bir 

onursuzluğu kabul etmem edemem dedim. Allah var yani asker dışında oradaki gardiyanlar üstüme 

çullanıp beni yere yatırdılar. İçlerinde en zayıfı olan, 80 kilo civarındaydı. 115-120 kilo civarındaki 

gardiyan bir dizini boğazım üzerine, öteki dizini de midemin üzerine koyup var gücüyle bastırıyordu. 

Kimi gardiyanlarda kol ve bacaklarımı sıkı sıkıya tutarken, boşta olanlarda üstümdeki elbiseyi parça 

parça edip çırılçıplak soydular beni. Bir ara bir gardiyan başgardiyana: başkan bu nefes alamıyor, 

ölmesin? Başgardiyan: bas bas zaten koah rahatsızlığı var, geberse de koah krizinden öldü deriz. Yeter 

ki dikkat edin vücudunda iz olmasın deyip devam etti soymaya. Nefes alamıyor ve boğulmak üzereydim. 

Gözlerim yuvalarında fırlayacak gibi olmuştu. O sayede insanlar boğulurken nasıl bir ruh haline 

girdiklerini de öğrenmiştim. Yine midemde keskin bir acı hissetmiştim. Benim tüm elbiselerimi yırtıp 

çırılçıplak soyduktan sonra bırakıp aceleyle dışarıya çıktılar. Nefes alamıyordum. Aynı zamanda 

öksürük krizine de girmiştim. Yarı baygın bir durumdaydım. On dakika kadar zorlan kendime geldim. 

Midemde de bir yanma vardı. Beni yere indirirken başım yere çarpmış olmalıydı ki, baygınlık 

geçiriyordum.  

Beni o halde sabah saat 09.30’dan saat 15.00’a kadar o halde yemeksiz ve susuz bıraktılar. Saatlerce 

kapıya vurup çağırmama rağmen hiç kimse gelmiyordu. Saat üçten sonra kapı açıldı. Bu sefer gelen 

aynı başgardiyan değildi. Beraberinde de beş on gardiyan getirmişti. Oldukça nazik davranıp 

elbiselerimi verip geçmiş olsun, al bu elbiseleri giy de -büyük bir iyilik yaparcasına- seni odana verelim. 

Yani kısacası iyi polis-kötü polis rolleri havada uçuşuyordu. Sanki haberi yokmuş da, neredeyse “vah 

vah deyip kim yaptı bunu” diyecek gibi iyi roldeydi. 

Ben hayır dedim. Elbise falan giymem. Beni önce doktora götürün ve hemen yetkili müdürü görmek 

istiyorum dedim. Doktor yoktur gitti ve müdür bey de yoktur. Hele sen bir giyin seni hücrene verelim, 

yarın seni nereye istersen çıkartırız dedi. Elbisemi giydirip beni arkadaşların yanına verdiler. Aynı 

akşam hem savcılığa suç duyurusunda bulundum hem de revire gitmek için dilekçe yazdım. Birkaç gün 

sonra revire çıkardılar. Önce doktor bir şeyin yok dedi, sonra ısrarım üzerine beni hastaneye sevk etti. 
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Tabi bir hafta sonra ancak hastaneye gidebildim. Hastanede doktora durumu olduğu gibi anlatıp 

midemin yandığını belirtince, doktorda bir şeyi yoktur raporu verdi. Ve bu ağrı devam etti. En son 2019 

yılında bu korona çıkmadan hemen önce tekrar hastaneye gittim. Çekilen film ve tomografiden sonra 

karnımın ince zarında yani içte 7 santimlik bir yırtılma olduğu tespit edildi ve şu bilinen ve insanlığın 

başına bela olan korona dedikleri illet patlak verip ortaya çıkınca, benim ameliyatım da ertelendi. Şu 

an o halde yaşamımı idame ediyorum. Doktorun dediğine göre, en ufak bir zorlamada dahi yırtılmada 

genişleme meydana geliyor. Zaten bunu her gün hissediyorum. 

Ben bu durumu savcılığa suç duyurusunda bulununca, beni çıplak soyan gardiyanlar da can havline 

düşüp aramayı engellemekten yasa dışı slogan atmaktan, gardiyanları tehdit edip hakaret etmekten 

hakkımda dört-beş tane fezleke düzenleyip idare disiplin kurulu hakkımda birden çok dava açtı. Benim 

şikâyetime, soruşturmaya mahal yoktur kararı verilip reddedilirken, onların şikâyeti ise ciddiye alındı. 

Kısacası mağdur olup hakaret ve bu insanlık dışı muameleye tabi tutulan ben haksız çıkarken bu işin 

failleri ise mağdur oldular. Kısacası bir kez daha hakarete olan sanık oluyordu, hakaret edenler de 

tanık ve mağdur olmuştu. 

İnfaz hâkimi onları haklı bulup üstelik bana hücre cezasını verip hem infazımı yaktılar hem de beni bir 

de Kandıra 1. Asliye Ceza Mahkemesine sevk ettiler. Toplam üç hücre cezasını aldım. 1. Asliye ceza 

mahkemesinde hepsinden beraat ettim. Ancak söz konusu gardiyanlar infazımın yanmasına yetinmeyip 

Yargıtay’a itiraz ettiler. (Tabi Kocaeli ceza infaz savcılığının da iştirakiyle) Yargıtay onlara uyarak 

aleyhime dosyayı bozdu. Kasım 2020 tarihinde Kandıra 1.Asliye Ceza Mahkemesinde yani beni beraat 

eden mahkeme yapılan yargılamada 6 ay 7 gün ceza verildi. Gerekçe çıplak aramaya karşı çıkmıştım. 

…Kısaca bir gardiyanın iftirasıyla insanların infazı yakılıp cezalandırılabiliyor. Yani mahkeme idare, 

gardiyan ve hâkim birlikte çalışıyorlar. Ama esas yetki mahkeme ya da hâkimin değil gardiyandadır. 

Sonuç olarak bunun bütün delil ve kanıtları, ifadeler, ispat edilen her şey hem cezaevi dosyasında hem 

Kocaeli infaz hâkimliğinde hem de Kandıra 1 Asliye ceza mahkemesinde mevcuttur. Çıplak arama 

yoktur diyenleri ve duyarlı olan herkesi bana ya da çıplak arama delil ve kanıtlarına ulaşmaya davet 

ediyorum. Tekirdağ, Edirne, Bolu, Ankara ve en son da Kocaeli’nde bu sistematik çıplak arama 

sahneleri açıkça sergilenmektedir. 

Mahkeme kararından sonra da gardiyanların kahkahalar eşliğinde şunları demeleri oldukça yaralayıcı 

oluyor. “Yahu bunlar ne enayi adamlardır be abe. Hâkim bizden savcı bizden, lan kimi kime şikâyet 

ediyorsunuz” demeleri de ayrı biz tartışma konusudur.” 

• 12.01.2021 tarihinde Tekirdağ 2 nolu F Tipi Hapishanesinde tutulan A. Sürme için 

derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan M. S; 

“Merhabalar Tekirdağ 2 nolu F tipinde tutuklu bulunan Ahmet Sürme’nin kız kardeşiyim abim bugün 

(12.01.2021) avukat görüşü yapmış avukat görüşünden sonra koğuşuna giderken çıplak aramaya 
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zorlanılmış. Kabul etmeyince yere yatırıp dövmüşler çıplak halde sırtına kafasına kollarına basmışlar, 

tekmelemişler bundan sonra ise giyinmesini istemişler. Abim bunun üzerine giyinmeyince tekrar aynı 

şekilde yere yatırıp kendileri zorla döverek giydirmişler. Abimin kollarında sırtında berelenme ve 

şiddetli ağrıları var. Hastaneye gitmek için dilekçe vermesine rağmen herhangi bir revir ya da 

hastaneye götürmemişler. Bilginiz olsun dedim ve sizden istediğimiz; lütfen bununla ilgili bir hukuksal 

işlem başlatmanızdır ve ses olmanızdır” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

• 08.02.2021 tarihinde, Edirne F Tipi Hapishanesi’nde tutulmakta olan M. Aktaş için e-

mail yoluyla derneğimize başvuruda bulunan E. A: 

Bugün (08.02.2021) abimle 10 dakikalık telefon görüşmesi yaptık. Görüşme esnasında aktardıkları 

şöyleydi; “Geçtiğimiz bir haftalık süreç içinde 2 kez yer değişikliği yaptırıldık.  A-4 hücresi günışığı 

almadığından çok nemli oluyordu, biz de yerimizi değiştirmeleri için hapishane idaresine daha önce bir 

dilekçe vermiştik. Uzun süre bu dilekçemizi dikkate almamışlardı. Sonra bir gün gelip; "Sizin yerinizi 

değiştireceğiz dediler."  Sebebini sorduğumuzda ise;"Vermiş olduğunuz dilekçeden kaynaklı dediler." 

Bizi yeni hücreye, A-14 götürdüler. A-14 hücresine yerleştirildiğimizin üzerinden 5 gün bile geçmemişti 

ki tekrardan gelip; "Sizi eski yerinize geri götüreceğiz dediler."  Biz de bu durumu kabul etmeyeceğimizi, 

hücreden çıkmayacağımızı söyledik. Hapishane başgardiyanın ve 2. müdürünün başını çektiği kalabalık 

bir gardiyan grubu-robokop diye adlandırılan-  kaldığımız A-14 hücresini basıp bize saldırdılar. 

Çıkmamak için direnmeye çalıştık ve kolumuzu, bacağımızı kırma pahasına üzerimize çullanıp, işkence 

ederek bizi çıkarmak istediler. O kadarki bir ara kolumu kıracaklardı. Robocop gardiyanlarının yoğun 

saldırısı sonucu en son kafamın bir yere vurulduğunu hatırlıyorum, o an bayılmışım. Bir süre sonra 

gözümü açtığımda koridordaydım, revire çıkarıldım. Adli rapor almak için hastaneye gittim, hastaneden 

geri döndüğümdeyse karantina hücresine aldılar, bir süre daha burada tutacaklar. Kısacası saldırmak 

için her şeyi bahane ediyorlar. Biz bu işin peşini bırakmayacağız suç duyurusunda bulunacağız," dedi. 

 

İLETİŞİM HAKKI İHLALLERİ 

Hapishanelerin en temel ve değişmez sorunlarının başında iletişim hakkının ihlali gelmektedir. 

Mahpusun dış dünya ile bağını kopararak, sosyal ilişkilerinden ve dayanışmadan yoksun bırakarak 

uygulanan ağır tecrit yoluyla, mahpus koşulsuz itaate zorlanmakta, kişiliği yok edilmeye çalışılmaktadır. 

İletişim yasakları ağırlıklı olarak; aile ve arkadaş görüşlerinin, kitap gazete alımının, mektuplaşma 

hakkının, sosyal alan kullanımı hakkının, sohbet hakkının sınırlanması ya da tamamen yasaklanması 

şeklinde karşımıza çıkmaktadır.  

• 15.03.2021 tarihinde Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nden  gönderdiği 

mektubunda Ö. Taşdemir ; 
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“Ülkemiz hapishaneleri hakkında duyarlılığınızı bildiğim için çaldım kapınızı. Ülkemiz 

hapishanelerinde malumunuz sorunlar çokça. Bulunduğumuz hapishanede de aynı. En önemli sorun da 

kitap-yayın yasağı. Son infaz kanununa dayandırılarak 2 ayda 3 kitapla sınırlandırıldı haklar. Parayla 

almaksa serbest. Oysaki bizler tutuklu ve hükümlüleriz ve de çalışmıyoruz. Yani gelirimiz yok ki. Tüm 

bunlar bir yana kitap yayın yasağının genel mantığı ortada ufkumuzu daraltmak isteyen duvar. Buna 

rağmen kitaplarla ufkumuzu açmaya çalışıyoruz. Kitaplar dünyanın en güzel arkadaşlarından. Onlarla 

düşünüyor, öğreniyoruz ve bu arkadaşlarla aramızdaki bağı koparmak istemek masum değil. 

Kitaplarımızı istiyoruz. Kitaplarımıza serbestçe erişim hakkı istiyoruz. Bu konuda her çevrenin 

duyarlılığını bekliyoruz.” 

• 09.01.2021 tarihinde gönderdiği e posta ile, Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesinde tutulan 

M. Orman için derneğimize başvuruda bulunan G. O; 

“Merhaba. Ben mahkûm yakınıyım. Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde yatmakta olan kardeşim 

Metin'le yaptığım haftalık telefon görüşmemizde kendisi birtakım sıkıntılardan bahsetti. Gazetelerin 

verilmemesi, yazdıkları dilekçelerin yerine ulaşmaması gibi idarenin keyfi uygulamalara gittiğini ve 

özellikle sudaki kirlilik oranının yüksek seviyede olduğunu, buna bağlı olarak vücutlarında yaralar 

oluştuğunu söyledi. Duyarlılıkla konunun üzerinde duracağınıza inanıyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

SAĞLIK VE TEDAVİ HAKKI İHLALLERİ:  

Komisyonumuza yapılan tüm başvurularda sağlık ve tedavi hakkına erişimde yaşanan sorunlara 

değinilmekte, pandemi sürecinin sorunları daha da ağırlaştırdığına dikkat çekilmektedir. Hastaneye sevk 

taleplerinin hiç ya da geciktirilerek karşılanması, hapishane revirinde uzman hekim bulunmaması, hücre 

tipi ring araçları ile hastaneye sevk, kelepçeli muayene ve tedaviye zorlanma, muayene odasında asker 

bulunması, ilaçların düzenli olarak verilmemesi, hastanelerin mahpus koğuşlarının olumsuz koşulları, 

ağır hasta mahpuslar bakımından Adli Tıp Kurumu’nun olumsuz raporları, diyet beslenme taleplerinin 

karşılanmaması gibi süreğen sorunlara pandemi sürecinde yenileri eklenmiştir. Tedaviye erişimin 

tamamen durdurulması ve karantina uygulaması  ile ortaya çıkan sonuç, özellikle ağır ve kronik hastalığı 

olan mahpuslar bakımından yaşam hakkı ihlallerine zemin hazırlamaktadır.  

• 04.02.2021 tarihinde gönderdiği e mail ile Siliviri 5 Nolu L Tipi Hapishanesi’nde tutulan 

H. Subaşı için derneğimize başvuruda bulunan S. .: 

“Merhaba eşim H.Subaşı 2017'de İstanbul Silivri kapalı cezaevine girdi. Eşim 5 yıldır kanserle 

mücadele etmektedir. Eşimle 2021 Ocak ayının ilk haftası konuştuğumda midesinde yaralar oluştuğunu 

ve bel fıtığından kortizon iğnesi yaptırdığını söyledi. Midesindeki yaralar için doktoru yemesine dikkat 

etmesi gerektiğini söylemiş. Hepimizin de bildiği gibi cezaevi şartlarında yemesine dikkat etmesi 

mümkün değil. Eşim H. Subaşı'nın Sağlık sorunu zamanla kötüye gitmektedir. Eşimin bana söylediğine 
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göre açık cezaevine çıkmasına hasta olduğu ve çalışamaz engelli raporu olduğu için 

alınmıyormuş.yardımınızı istiyorum”demiştir. 

• 06.02.2021 tarihinde gönderdiği e mail ile Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nde 

tutulan T. Acar için derneğimize başvuruda bulunan M. A.: 

“T. Acar 21 Mart 2017 tarihi itibariyle Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulmaktadır. 

14 yıl 6 ay hüküm giymiştir. Kendisi hepatit B hastasıdır. Bu hastalığı şiddetli şekilde geçirmektedir. 

Ona rağmen cezaevinde tutulmaktadır. Yaklaşık bir senedir hastalık tüberküloz belirtileri mevcut. 

Kelepçe dayatması yapıldığı için hastaneye kaldırılmıyordu. Şimdilerde ise hastalığı gittikçe şiddetlendi 

ve hastaneye kaldırıldı. Göğsünde sıkışma, nefes almakta zorluk yasamakta ve boğazından kan gelmesi 

mevcut. Cezaevi koşullarında hastalığı günden güne artmakta. Başka hastalıklara meydan bırakıyoruz. 

İsteğimiz hastanın tahliyesidir. Ölüme terk edilmesin. Şu anda kendisi hastalından dolayı hastaneye 

gittiği her hafta tek hücrede tutuluyor. Hasta haliyle tek basına bir hücrede tutmak sağlığında korkutucu 

endişeler yaratıyor. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. Bu insani olmayan bir muameledir. Yaklaşık 72 

gündür açlık grevindedir. Bunların son bulmasını istiyoruz. Temennimiz odur ki hasta tutsak serbest 

bırakılsın. Ve tedavisini sağlıklı bir şekilde bizler ailesi olarak yürütelim. Cezaevi koşullarında bu pek 

mümkün olmamaktadır. Sesimizi duyurmanızı talep ediyoruz şeklinde beyanda bulunmuştur. 

• 15.02.2021 tarihinde Bakırköy Kapalı Kadın Hapishanesindeki mahpuslar için 

derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan G. T: 

“Merhaba ben Bakırköy hapishanesinden 2 Şubat'ta tahliye oldum. Hapishanelerde tutsakların sağlık 

sorunları her geçen gün daha da yaşamı zorlamaya devam ediyor. Tüm çabalara rağmen düzelmediği 

gibi daha da sorunlu oluyor. Benim bulunduğum koğuşta 14 kadın vardı. Her birinin çeşitli 

rahatsızlıkları vardı. E. Vural Yaş kalp hastası, kalp pili kullanıyor. H. Duman yüksek tansiyon hastası. 

Zuhal S. sinüslerden dolayı nefes alamayacak kadar kötü durumlar yaşıyor. S. Cabadan ve S. Dilek 

romatizma ve kemik rahatsızlıkları yaşıyorlar. D.Geçgin bel fıtığı ve omurilik kayması nedeniyle 

yaşamını yardım alarak devam ettiriyor. Aylardır ameliyat için gün bekliyor. S.Dilek, G.Akan aylardır 

diş ağrısı çekiyorlar. Hapishane doktoru basit müdahaleler dışında tedavi uygulamıyor. Pandemi 

döneminde sevkler yapılmadı bir süre şimdi de sevk yapılsa da prosedürlerden kaynaklı uzun süre tek 

kalma ve hakların kısıtlanmasından kaynaklı tutuklular tercihe zorlanıyor. Kadın hapishanesi olmasına 

rağmen kadın hastalıkları ile ilgili meselelerde dahi revire dahi çıkılamıyor. H.Yolcu bacağında boydan 

boya çıkan yaralara rağmen revire çıkamadı. Kendi deneyimlerimizle yol bulup tedavi etmeye 

çabaladık. 

 

HAKSIZ TUTUKLULUK VE ADİL YARGILANMA HAKKI İHLALLERİ 
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• 08.02.2021 tarihinde Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Hapishane’den  gönderdiği 

mektubunda H. Kan: 

“Yaklaşık 4 yıldır, tarafıma yapılan bir suçlama nedeniyle Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı 

Cezaevinde tutuklu bulunmaktayım. TCK 302. Madde isnadıyla yargılanmaktayım ve önümüzdeki celse 

24.05.2021 tarihine ertelenmiş durumdadır. Fakat hukuken görülmesi gereken dosyam, avukatımın 

hukuk dışı söylemleri ve kasıtlı yaklaşımları nedeniyle her an mahkûmiyete dönüşebilir. 

Ben, Kürt sorununun tarihsel sonuçları ve demokrasi, özgürlük, barış taleplerinin savunuculuğunu 

yapmam nedeniyle cezaevinde bulunan politik bir tutsağım. Son iki yüzyıla damgasını vuran; siyasal, 

tarihsel ve sosyo-ekonomik boyutları bulunan Kürt sorununun barışçıl, demokratik ve anayasal 

yöntemlerle çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyorum. Tarihsel yanlışlar, inkâr ve asimilasyon 

politikalarının bir sonucu olarak bugün ağır ceza mahkemesinde yargılanmaktayım. 

Cezaevinde olmamın temel sebepleri göz önünde bulundurularak hukuki savunmamı yapması 

gerekirken, beni en kirli kavramlarla itham eden ve yargılanmam hala sürüyorken adeta mahkeme 

heyetinden önce mahkûmiyet kararı verme telaşına giren bu avukatın dosyamdan çekilmesini 

(azledilmesini) istiyorum. Yukarıda belirttiğim konuların daha iyi anlaşılması için Bingöl 2. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 30.12.2020 tarihli, en son görülen 9. Celse tutanaklarını (3 sayfa) kurumunuzla 

paylaşmak istiyorum. Bu tutanakta da görülebileceği gibi adı geçen avukatın bu dosyayla ilgili lehime 

olacak herhangi bir hukuki söylemi, delil değerlendirmesi, belge yorumu, itirazı, suçlamalarla ilgili 

savunma yapması vb avukatlık etik ve mesleğine denk düşen en ufak bir yaklaşımı bulunmamaktadır. 

Aksine, adı geçen avukatın benimle ilgisi olmayan iddiaları, hiçbir doğruluğu olmayan iddiaları, hiçbir 

doğruluğu bulunmayan söylemleri ve asla kabule demeyeceğim ifadeleri bulunmaktadır. 

Yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı, yargılanmakta olduğum dosyayla ilgili hakkaniyetli hukuki 

koşullara, kendimi savunma, ifade etme ve suçlamaları anlama olanaklarına sahip olmadığım için 

acilen kurumunuzdan hukuki yardım talep ediyorum. 

 

• 12.02.2021 tarihinde Şakran 2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi’nden gönderdiği 

mektubunda B. Sulayi ; 

“6 (altı) adet AİHM başvurusunu size gönderiyorum. Şayet bu başvurularımı da hazırlayıp ve gerekli 

belgeleriyle AİHM’e yollayabilirseniz minnettar kalır sevinirim. Her dosya-başvuruya ilişkin, umarım 

cezaevi idaresi gerekli belgeleri tam ve eksiksiz eklemiştir. En erken başvuru tarihi, bu ayın 26’sına 

kadardır. Gecikmenin bizden kaynaklı yanlarıyla beraber, gerekli evrakları cezaevi idaresinden isteyip, 

cezaevinin evrak vermeyerek oyalama ve sürüncemede bırakma tarzıyla ilgilidir biraz. 

1.Yargılanıp ve ağır müebbet hükmü aldığım davama ilişkindir ve buna kaynaklı AİHM- Ciwan Boltan 

başvurusuna vermiş olduğu kararı emsal olarak vermesine ilişkindir. 
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2.Dosyam; Ziyaret-görüş konusundaki koşulların ağır olup ve dezavantaj sağlayıp, İran vatandaşı olmam 

kaynaklı bu koşulların daha da ağır olması ile ilgili, kimi koşulların yumuşatılması ve kimi hakların 

sağlanmasına ilişkindir. 

3.Dosyam; bana gelen ve gönderdiğim mektuplar, keyfi olarak el konulan bir mektubum ile ilgili olup, 

AYM ret kararı vermiştir. 2 dosya. 

4.Dosyam; Yeni Yaşam Gazetesi ile ilgilidir. Cezaevi kantin aracılığıyla gazete satın almak isteyip fakat 

cezaevi idaresi keyfi ve özel bir politika sonucuyla talep-başvurularımızı işleme koymayıp, gazeteyi bize 

satın almadığına ilişkin başvurudur. Konuyu mahkemeye- itiraz vb. yoluyla- taşıdık, fakat yine gerekli 

işlemler yapılmadığından, mecburen “etkin başvuru” yöntemi kullanarak AYM’ye başvurduk. Yöntem ve 

koşullarını da bilmiyorduk. Başvurumuz AYM’ce reddedildi. 2 ayrı dosyadır. 

Yani buna benzer birçok keyfi ve hukuksuz, kanunsuz uygulama ve politika var. Bunlara karşı kimi 

başvurularımız da hem infaz ve ağır CM tarafından ve hem de AYM tarafından reddedilmektedir. 

COVİD-19 SÜRECİ VE YAŞANAN SORUNLAR 

Hapishanelerde Covid-19’dan korunmak için alınması gereken tedbirlerin alınmadığına dair şikayetler 

devam etmektedir.  Beslenme, hijyen, fiziki mesafe ve maske olarak kısaca ifade edilen bu önlemlerin 

alınmaması, pandemi nedeniyle kısıtlanan hastane sevkleri ve tedavi hakkına erişim ile de birleşerek 

mahpusları sağlığı kadar yaşam haklarına da tehdit oluşturmaktadır.  

Daha önceki raporlarımızda ve açıklamalarımızda da değindiğimiz üzere pandemi süreci mahpus 

haklarına getirilen yasak ve kısıtlamalar ile baskı ve şiddet şikayetlerinin arttığı bir süreç olmuştur.  

Havalandırma, ziyaret, avukat görüşü, hastalık nedeniyle infaz ertelemesi konularında yaşanan sorunlar 

ağırlaştırılmış müebbetlere özgü infazda daha da ağır sorunları gündeme getirmiştir.  

Pandemi döneminde, tecridin çok daha sert bir uygulaması ile de karşılaşılmıştır.  Bir işkence yöntemi 

olan tecridin ağırlaştırılması mahpusların temel hakları yanında ruh ve beden sağlıklarına tehdit 

oluşturmaktadır.  

Pandemi sürecinin şeffaf yürütülmesi, hapishanelerde yaşanan vakalar hakkında kamuoyunun doğru ve 

hızlı bilgilendirilmesi önemli bir ihtiyaç olamaya devam ederken, risk grubundaki mahpusların pandemi 

süresince serbest bırakılmaları talebimiz önemini korumaktadır.  

• 22.03.2021 tarihinde Gebze Kapalı Kadın Hapishanesi’nden gönderdiği mektubunda  Ş. 

Şahin; 

 “Sizlere yazma nedenim, bulunduğum cezaevinde çıkan Covid-19 virüsü ve bundan kaynaklı idarenin 

yaklaşımıdır. Şu an bu cezaevinde 100’ü aşkın Covid-19 olduğunu biliyoruz. İdarenin diğer pozitif 

vakalara nasıl yaklaştığını bilmiyoruz. Ancak biz PKK-PAJK’lı tutsaklara yaklaşımı kabul edilir 

değildir. Yan odamızdaki 13 arkadaşımızın da covid-19 çıktı, 2 arkadaşımız temaslı olduğu için başka 
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bir odada. İlk test yapıldığında 9 arkadaşımız pozitif çıktı, 6 kişi temaslı diye başka odaya alındı. 

Temaslı arkadaşlarımızın 4’ü de yapılan test sonucu pozitif tanısı kondu. Yine Akdeniz Anemisi olan ve 

6 ayda bir kan takviyesi alan ve temaslı olan bir arkadaşımızın durumu kötüleşince gece hastaneye 

kaldırıldı ve birkaç saat sonra tekrar getirilip pozitif olan arkadaşlarımızın yanına konuldu. Ancak M. 

Çiftçi arkadaşımıza yapılan testin sonucu daha çıkmadan hastaneden dönüşte daha yeni ameliyat olmuş 

olan ve iki refakatçiyle birlikte kalan arkadaşımızın yanına götürülüp, ameliyatlı arkadaşımız H.Akın’ın 

da sağlığını riske sokacak yaklaşımları oluyor idarenin. Yine gecenin bir yarısı hastaneden getirirken 

arkadaşımızın yatak ve bireysel eşyaları getirilmeyip, sorduğumuzda da ‘ne olacak ikili yatsınlar’ gibi 

cevaplar aldık. 

Yine idare bu süreçte beslenmeye daha dikkat etmesi gerekirken sanki normal bir zamanmış gibi 

genellikle çöpe döktüğümüz yemekler veriliyor. Burada virüs çıkmadan önce haftada 2-3 defa verilen 

meyveler bile artık verilmiyor. Zaten doğru düzgün personel mazgallara bakmıyor. Özellikle pozitif olan 

arkadaşlarımıza yaklaşımları kabul edilir değil, sanki vebalıymış gibi kaba yaklaşılıyor. Yine sanki bu 

virüs bizden kaynaklıymış gibi yaklaşılıyor. Oysa herkes biliyor ki bu virüsün şu an cezaevinde bu kadar 

yaygınlaşması bizden değil, idarenin kendisinden kaynaklıdır. Bu nedenle idarenin yaklaşımı 

provokatiftir ve ne haliniz varsa görün tarzındadır. Örneğin iki üç günde bir çıkan pozitifleri daha önce 

testi pozitif çıkmış, ilaç almış arkadaşlarımızın yanına getirerek iyileşme olasılığını ortadan kaldırıyor. 

Ayrıca temaslı olan adli ve Fetö’dne tutuklu olanları telefona çıkarıp PKK’li olanları yani bizim 

arkadaşlarımızı telefona çıkarmıyorlar. Oysa imkânları var ve isterlerse pozitif olan arkadaşlarımızı 

bile çıkarabilirler. Ama keyfi yaklaşımlarından dolayı yapmıyorlar. Şu an pozitif durumda olan 

arkadaşlarımızın aileleri çocuklarının sesini duyamadığı için endişelidirler. Ancak arkadaşlarımız 

idareye talepte bulunmalarına rağmen kabul edilmiyor. Bizler kendi ailelerimiz üzerinden 

arkadaşlarımızın ailesine ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak doğal olarak bir annenin kendi çocuğunun sesini 

duyması ayrıdır. Açıkçası birçok talebimizi bakanlığa yazıyoruz ancak şimdiye kadar herhangi bir 

olumlu yanıt almış değiliz. Bundan kaynaklı sizlerin bu konuda gerekli kurumlarla iletişime geçip 

böylesi ciddi bir durum karşısında idarenin doğru bir şekilde yaklaşması için gerekli baskıyı yapmanızı 

istiyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.  

Testi pozitif çıkan arkadaşlarımız: R.Erdem, R. Tursun, G. Erman, A.Doğan, H.Öncü, S.Burak, B. Yakut, 

B. Kalenderoğlu, H.Arat, H.H.Yusuf, G.Abdo, N.Avras, M.Çiftçi.Temaslı olanlar: A.Gülsüm, S.Uçar.” 

AÇLIK GREVLERİ 

Mahpuslar tarafından 26 Kasım tarihinde başlatılan açlık grevleri hapishanelerde sistematik olarak 

uygulanan ve bir işkence yöntemi olarak kabul edilen tecrit konusunda kamuoyunun dikkatini bir kere 

daha bu noktaya çekmiş görünmektedir.  
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Ancak tecrit gibi, infazda eşitlik ilkesine aykırı uygulamalar ve temel hakların keyfi kısıtlanması gibi 

temel meselelerin mahpusların açlık grevi ile gündeme gelmesinden, bir başka söylemle mahpusların 

bu yaşamsal konuları kamuoyu gündemine sokabilmek için açlık grevi yapmak zorunda kalmalarından 

duyduğumuz endişeyi paylaşmak istiyoruz. Bu durum demokrasi, insan hakları ve barış mücadelesi 

veren tüm kurum ve kuruşların faaliyetlerini gözden geçirmelerini gerektirmektedir. 

Halen 150 ye yakın hapishanede 5’er günlük dönüşümlü sürdürülmekte olan açlık grevlerinin 

yetkililerin ve kamuoyunun göstereceği tepkiye bağlı olarak daha yaygınlaşması ve süresiz dönüşümsüz 

bir hale dönüşmesi ihtimali de göz ardı edilmemelidir.  

 

C- BAŞVURULARIN TAKİBİ  

Hapishanelerden derneğimize yapılan başvurular Hapishane komisyonumuz tarafından tek tek 

değerlendirilmektedir. 

Hapishanelerden mektup yoluyla yapılan başvurularda,  gelen mektupların tamamına komisyonumuz 

adına ayrı ayrı cevap yazılarak, mektubun ulaştığı bildirilmekte,  mahpus, başvurusuna dair 

yapacaklarımız konusunda bilgilendirilmektedir.  

Başvurulara konu sorunların çözümü için Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü 

(CTE), TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Cezaevleri idareleri ve cezaevinin bulunduğu ilin İl İnsan 

Hakları kurullarına yazılar yazılmaktadır. Ayrıca,  Adli Tıp Kurumu, savcılıklar, Sağlık Bakanlığı, 

Tabip odası, Belediye ve il Hıfzıssıhha Kurumu, duruma göre büyük elçilikler ile de ihtiyaca göre 

yazışmalar yapılmaktadır.  

Bu rapor döneminde resmi kurumlarla toplam 63 yazışma yapılmış olup10 geri dönüş olmuştur. 

Mahpuslara talepleri doğrultusunda örnek dilekçeler gönderilmekte, hukuki sürece dair soruları 

mektupla cevaplanmaktadır. 

 

D- SONUÇ OLARAK  

Raporumuz, sadece derneğimize yapılan sınırlı başvuruları ve basın taraması yoluyla elde edilen verileri 

kapsamaktadır. Ancak bu hali ile bile hapishanelerdeki sorunların gerçek boyutunu gösterir bir fotoğraf 

vermektedir. Dolayısı ile hapishanelerdeki sorunların, ihlallerin ve keyfi uygulamaların çok daha fazla 

olduğunu biliyoruz. Özellikle içinden geçtiğimiz pandemi sürecinde mahpuslara yönelik hak ihlalleri 

vahim boyutlara ulaşmış, bir işkence yöntemi olan tecrit daha da derinleştirilmiştir. 

Açlık grevleri bir kez daha kamuoyunun dikkatini hapishanelerdeki tecrit uygulamasına çekmiş olmakla 

birlikte, bir işkence yöntemi olan tecride karşı tepki vermek için mahpusların açlık grevi yapmalarını 
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bekler pozisyona düşmenin hak örgütleri, hukuk örgütleri ve siyasetçiler başta olmak üzere tüm 

demokratik güçlerin kendilerini sorgulamalarını gerektirdiği kabul edilmelidir.  

Nisan 2020 de çıkarılan ve şartlı tahliye, denetimli serbestlik ve açık cezaevlerine nakilleri ilgilendiren 

Ceza İnfaz Yasası değişikliğinin keyfi ve kötü niyetli uygulamalara yol açacağı endişesi  de bu 

koşullarda yabana atılacak gibi görünmemektedir.  

Pandemi, temel hakların kullanımında artan hak ihlalleri ve ağır tecrit yanında sağlık ve tedavi hakkına 

erişim ve yaşam hakkına yönelik ağır tehdit oluşturmaya devam ediyor.  Ağır hasta mahpuslar başta 

olmak üzere risk grubundaki tüm mahpusların sağlık ve yaşam haklarını koruyucu önlemlerin acilen 

alınması ve pandemi süresince serbest bırakılarak riskten korunmaları sağlanmalıdır.  

Her raporumuzda dediğimiz gibi; İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu olarak, 

hapishanelerde yaşanan hak ihlallerini sadece bilgi sunmak için rapor haline getirmiyoruz. Esas olarak 

meselelere yetkililerin ve kamuoyunun dikkatini çekerek hak ihlallerinin önlenmesini amaçlıyoruz.  

Biliyoruz ki; hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri dışarıda yükselteceğimiz sesle engellenir. Bu nedenle; 

hazırladığımız rapor ihlallerin önlenmesi için yetkilileri uyarmak yanında, hapishanelerde yaşanan 

devasa sorunlara ilişkin duyarlılık ve mahpuslarla dayanışma çağrımızdır.  

 

İnsan Hakları Derneği                                                                                                                                                

İstanbul Şubesi                                                                                                                                                                         

Hapishane Komisyonu 

 

 

E- OCAK–MART 2021 TARİHLERİ, ARASINDA DERNEĞİMİZE YAPILAN 

BAŞVURU ÖZETLERİ-  

  

1-SAĞLIK VE TEDAVİ HAKKI İHLALLERİ: 

➢ 07.01.2021 tarihinde derneğimize gelerek Maltepe 2 Nolu L Tipi Hapishanesinde tutulan 

oğlu O.Karadaban için yazılı başvuruda bulunan N. K: “Cezaevinde bulunan hükümlülerin 

bulunduğu koğuşta sınırın üzerinde kişi tutuluyor. Aynı zamanda bulunduğu koğuşun alt katında hasta 

insanlar tutuluyor. Geceleri öksürük sesinden uyuyamadıklarını sürekli olarak dile getirmelerine rağmen 

hiçbir şekilde geri dönüş alamıyorlar. İçeri göndermek istediğimiz kitaplar içeri alınmıyor. Yazdığımız 

mektuplar bizden önce okunuyor diye istediklerimizi özgür bir şekilde yazamıyoruz. Özellikle telefonda 

aktaramadığı sorunlar var. Bir avukat istiyor. En kısa zaman içerisinde acil bir avukat istiyoruz” şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 
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➢ 07.01.2021 tarihinde Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesinden  mektup yoluyla başvuruda 

bulunan B.Yaruk; 

“1977 yılında Antalya’da işlemediğim bir davada yakalanıp 36 yıla mahkûm oldum. 1991 yılında tahliye 

oldum. 1996 yılında bir kez daha yakalandım (Adana’da). Adana DGM’de yargılanıp idam cezasını 

aldım. Yargıtay’da bozulduktan sonra, cezam müebbete indi yani müebbet ceza aldım. Kısacası daha 

önceki davadan 16 yıl yatıp çıktım. İkinci davada da yaklaşık 24-25 yıldır yatıyorum. Kısacası yaklaşık 

kırk yıldır cezaevindeyim. Bu sürede birçok rahatsızlıklara yakalanıp ameliyatlar geçirdim ve halen 

birçok kronikleşmiş rahatsızlıklarımda devam etmektedir. Daha önce de rahatsızlıklarımla ilgili gerekli 

raporları da derneğinize yollamıştım…” 

➢ 13.01.2021 , tarihinde Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesinde tutulan  E.GÜN, 

F.KİSE, M. E.TÖRE, M.İNCE, C.MUTLU, E.TAN, İ. DOĞAN, M. A.TAŞLI, D. 

MALGAZ, S.YIKAR, M.MENCİK, Ş.BAYMAZ, M.ALTIN, K.ÇALIŞIR, E. GÜN, 

Ö.KILIÇ, E.SEVER, M. MUNGAN gönderdikleri mektupta; 

“Bizler Bandırma 2 Nolu T Tipi cezaevi hükümlüsü ve tutukluları olarak, kaldığımız cezaevinde 

yaşanan bazı hak ihlallerine ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Sizin de bildiğiniz üzere şu an 

cezaevinde birçok hak ihlali yaşanıyor. Biz şuan sadece, hayati olan bazı konuları yazacağız. 

Uzun zamandır bizim için hayati olan tedavi hakkımız yersiz gerekçelerle engelleniyor. Yakın bir zaman 

önce Adalet Bakanlığı’nın yaptığı açıklamaya göre cezaevlerinde insan onurunu aşağılayan, rencide 

eden herhangi bir yaklaşımın olmadığı söylendi. Ancak gerçek böyle değil. Şu an bulunduğumuz 

cezaevinde insan onurunu aşağılayan birçok yaklaşımlarla karşı karşıya bulunmaktayız. Çoğu zaman 

revir için yazmış olduğumuz dilekçelere cevap verilmezken, kimi zaman da yazmış olduğumuz 

dilekçelere hastalıklar detaylarıyla yazılmadığı gerekçesiyle geri getiriliyor. Bu durum doğrudan 

hastanın mahremiyetini hiçe saymadır. Dilekçelere istenilen şeyleri yazamadığımız için de revire 

çıkartılmıyoruz. Diğer bir konu da hastane sevkleridir. Sevkimiz yapılıyor, hastaneye götürülürken 

cezaevi çıkışında arama esnasında bizlerden “ağzımızı açmamızı” istiyorlar. “Ağız içi araması” 

dayatılıyor. Bu durumda insan onurunu aşağılayan bir yaklaşımdır. Ağzımızı açmadığımız için yani bu 

uygulamayı kabul etmediğimiz için de sevklerimiz iptal ediliyor ve hastaneye götürülmüyoruz. Çok acil, 

hayati hastalıklarımız olmasına rağmen tedavi hakkımız bu gerekçelerle engelleniyor. Sizlerin de 

bildiğiniz üzere Covid-19 hastalığı şu an pik yapmış durumda. Tedbirler alınmadığı takdirde hastalığın 

bulaşma ihtimalinin hızını sizler de tahmin ediyorsunuzdur. Hastaneye getir- götürlerde askerler 

aramada eldiven kullanmıyor, mesafe zaten yok, doğrudan temas oluyor, insanlık dışı bir aramaya maruz 

kalıyoruz, hijyen zaten hiç yok. Özcesi sanki böyle bir hastalık yokmuş gibi davranılıyor. Bizlere 

yönelik yaklaşımları böyledir. Doğrudan hayatımız tehlikeye atılıyor. Askerler bize temas ediyor ve o 

şekilde koğuşlara geri dönmek zorunda kalıyoruz.” 
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➢ 15.01.2021 tarihinde Tekirdağ 2 nolu T Tipi  hapishanesinde tutulan müvekkilleri ile igili 

ve anlatımları çerçevesinde başvuruda bulunan İ.B:   

“Oda değişikliği yapılmıyor. Örneğin koah hastası olan bir arkadaşımız var odasında bir kişi sigara 

içiyor. Bir yıldan fazladır sigara içilmeyen odaya geçmesini istiyoruz değiştirilmiyor. Son zamanlarda 

tüm başvurularımız reddedildiği için buna ilişkin bir başvuru yapsak reddedileceğini düşünüyoruz. 

-Aile görüşlerimizi en erken saatlere koymuşlar ve tüm ısrarlarımıza rağmen değiştirmiyorlar.  Oysa 

ailelerimiz uzak yerlerden geliyorlar sabahın dokuzunda burada nasıl olsunlar? Zaten pandemiden ötürü 

ailelerimizi kısıtlı olarak sadece kapalı görüşte görebiliyoruz. Birde bazen görüşe yetişemedikleri için 

görüş saatiniz geçti deyip görüştürmüyorlar. 

-Gelen kargoları anlaşılmayan sebeplerle vermiyorlar. 

-Bize verdikleri temizlik malzemelerine su katıp veriyorlar ve hiçbir işlevi kalmıyor odamızı temizlesek 

istesek bile suyla yıkamış gibi okuyor 

-Her aramada kantinden aldığımız radyoyu açıp kırıyorlar yenisini almak zorunda kalıyoruz 

-En ufak siste havalandırma kapımızı kapatıyorlar. Nedenini sorduğumuzda çatından kaçabilirsiniz sizi 

göremeyiz diyorlar 

-Hasta arkadaşlarımız hastane dönüşlerinde karantinaya alınıyor. Alındıkları odalar o kadar piski orada 

kalmaları hem hijyen açısından uygun değil hemde insanlık onuruna aykırı bir durum 

-Kantin malzemeleri çok pahalı ve sadece kendi belirledikleri meyve/sebzeleri satıyorlar. Bir meyve ya 

da sebze sorduğumuzda ne gelse onu yiyeceksiniz diyorlar 

-Bazı arkadaşlarımızın dişleri epey kötü durumda implant yapmak istiyorlar, implant estetiğe giriyor 

yaptıramayız diyorlar 

-Son zamanlarda suları haftasonları kesiyorlar 

-Yemekler o kadar az veriliyorki hiçbirimiz doymuyoruz.” 

 

➢ 18.01.2021 tarihinde Edirne F Tipi Hapishanesinde bulunan D.Ayık için başvuruda 

bulunan H. A: “Başvurucuya ait bilgileri sizlere gönderiyoruz. Daha öncesinde İzmir ve Antalya 

hapishanelerinde kaldığı için süreçle ilgili bilgileri göndermek istedik. D.Ayık 13.01.2021 tarihinde 

Uzunköprü'de gözaltına alınarak tutuklanmış, Edirne F Tipi B Blok 6.Koğuş 66. Odaya götürülmüştür. 

Tedavi hakkına erişim talebi” 

 

➢ 26.01.2021 tarihinde İHD genel Merkezinden şubemize yönlendirilen ‘Yunanistan’daki 

Mahpuslar’ imzası taşıyan mailde Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesinde tutulan A. 

O.Köse için : 

A.O.Köse 63 yıllık hayatının 37 yılını hapishanelerde geçirmiştir. Şubelerde gördüğü işkencelerden, 12 
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Eylül cunta hapishanelerinin işkencelerine, 90’lı yıllar boyunca Susurlukçuların katliam saldırılarından 

19-22 Aralık katliamına, 2000'lerde açılan ve bugüne değin süren tecrit işkencesine 37 yıldır hapishane 

koşulları A.O.Köse’nin sağlık durumunu, tek başına  yaşamını hapishanede sürdüremeyecek şekilde 

bozmuştur. 

Adli Tıp Kurumu'nun raporunda da A.O.Köse tek başına hapishanede yaşamını sürdüremeyeceği 

anlaşılmaktadır.  

Adli Tıp raporuna göre A.O.Köse 'nin sağlık durumu: 

- “Beyin mr: Serehral aberaskleroz bulgular var. 

- Periventlikler  bilateral  iskemik odaklar mevcut.  

- Hipermetropi + Hipertansiyon, Serebralsensörinöral 

- İşitme kaybı – azalması  

- Nörolojik muayene: Bir yere tutunmadan ayakta duramıyor ve yürüyemiyor.” 

Özet olarak A.O.Köse, TEK BAŞINA TEMEL YAŞAM İHTİYAÇLARINI KARŞILAYAMIYOR. 

Yani: Tutunmadan yürüyemiyor, banyo, lavabo, çamaşırlarını yıkma gibi gereksinimlerini tek başına 

gideremiyor. Yemeğini tek başına yiyemiyor.  

Algılama, akıl yitirme ve hatırlama sorunu yaşıyor. Arkadaşlarını tanımıyor. Olayları unutuyor, ilaç ve 

yemek saatlerini akl7nda tutamıyor. İşitme ve görme bozukluğu yaşıyor. Uzun  yıllar tansiyon hastası 

olan A.O.Köse’nin bütün ihtiyaçlarını refakatçısı olan tutsak  yoldaşı karşılıyor. 

A.O.Köse’nin tecrit hücrelerinde tedavi olması ve yaşaması mümkün değildir.  

AKP..Sivas katliamının katillerini, domuz bağıyla onlarca kişiyi diri diri mezar evlere gömen 

Hizbullahçıları, uyuşturucu mafyaya çetelerini serbest bırakırken ömrünü halkına ve vatanına adamış 

devrimci A.O.Köse 'yi hücrelerde tutmaya devam ediyor.   

➢ 02.02.2021 tarihinde Edirne F tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan D. Ayık için 

derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan H. A : 

“Oğlum D.Ayık kronik Chron hastalığı nedeniyle Covid-19 tedbiri ile tutuklu bulunduğu Antalya L tipi 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Mart 2020 de tahliye olmuştu. Lakin 12 Ocak 2021’de Edirne'de 

tekrardan tutuklanmış Edirne F tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştür. 13 Ocak 2021’de 

Covid-19 testi yapılıp test sonucu negatif olmasına rağmen karantinaya alınmış, 28 Ocak 2021’de 

karantina sürecinin bitmesiyle B2 blok, 6.koğuş, 66. Odaya alınmış ve tekrardan Covid-19 testi 

yapılmış, bu defa test sonucu pozitif çıktığından kaynaklı hastanede müşahede altına alındığı cezaevi 

yönetimi tarafından bize söylendi. Aynı koğuşta kalmakta olan, Antalya’da ikamet eden bir başka 

ailenin eşinden aldığı bilgiye göre Devrim’in hastaneye götürülmediği ve ayrı bir yerde tek başına 

tutulduğuna yönelik bize bilgi verildi. Bu ikili durum ailece bizi şüpheye düşürdü ve tedirgin olduk. 

Oğlum D.Ayık %76 engelli ve kronik Chron hastalığı mevcut bir bireydir. Oğlum Devrim'in bu hassas 

durumu göz önüne alınarak ve bu ikili söylemden kaynaklı mümkünse araştırılarak gerekli girişimlerde 
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bulunulmasını arz ederim. “ 

➢ 04.02.2021 tarihinde Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesinde tutulan H.Subaşı için 

derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan S. S.: 

“Merhaba, eşim H.Subaşı 2017'de İstanbul Silivri kapalı cezaevine girdi. Eşim 5 yıldır kanserle 

mücadele etmektedir. Eşimle 2021 Ocak ayının ilk haftası konuştuğumda midesinde yaralar oluştuğunu 

ve bel fıtığından kortizon iğnesi yaptırdığını söyledi. Midesindeki yaralar için doktoru yemesine dikkat 

etmesi gerektiğini söylemiş. Hepimizin de bildiği gibi cezaevi şartlarında yemesine dikkat etmesi 

mümkün değil. Eşim Hasan Subaşı'nın Sağlık sorunu zamanla kötüye gitmektedir. Eşimin bana 

söylediğine göre açık cezaevine çıkmasına hasta olduğu ve çalışamaz engelli raporu olduğu için 

alınmıyormuş. İnfaz kurumundan böyle yazı gönderilmiş. Sizden ricam hukuken böyle bir yasa var mı” 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

➢ 06.02.2021 tarihinde Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesinde tutulan Tenzile Acar için 

derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan M. A.: 

“T.Acar 21 Mart  2017 tarihi itibariyle Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulmaktadır. 

14 yıl 6 ay hüküm giymiştir. Kendisi hepatit B hastasıdır. Bu hastalığı  şiddetli şekilde geçirmektedir. 

Ona rağmen cezaevinde tutulmaktadır. Yaklaşık bir senedir hastalık tüberküloz  belirtileri mevcut. 

Kelepçe dayatması yapıldığı için hastaneye kaldırılmıyordu. Şimdilerde ise hastalığı gittikçe şiddetlendi 

ve hastaneye kaldırıldı. Göğsünde sıkışma, nefes almakta zorluk yasamakta ve boğazından kan gelmesi 

mevcut. Bu haliyle bizler tutuklunun tahliyesini istiyoruz. Cezaevi koşullarında hastalığı günden güne 

artmakta. Başka hastalıklara meydan bırakıyoruz. İsteğimiz hastanın tahliyesidir. Ölüme terk edilmesin. 

Şu anda kendisi hastalından dolayı hastaneye gittiği her hafta tek hücrede tutuluyor. Hasta haliyle tek 

basına bir hücrede tutmak sağlığında korkutucu endişeler yaratıyor. Sesimizin duyulmasını istiyoruz. 

Bu insani olmayan bir muameledir. Yaklaşık 72 gündür açlık grevindedir. Bunların son bulmasını 

istiyoruz. Temennimiz odur ki hasta tutsak serbest bırakılsın. Ve tedavisini sağlıklı bir şekilde bizler 

ailesi olarak yürütelim. Cezaevi koşullarında bu pek mümkün olmamaktadır. Sesimizi duyurmanızı talep 

ediyoruz şeklinde beyanda bulunmuştur. 

➢ 15.02.2021 tarihinde Bakırköy Kapalı Kadın Hapishanesindeki mahpuslar için 

derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan G. T: 

“Merhaba ben Bakırköy hapishanesinden 2 Şubat'ta tahliye oldum. Hapishanelerde tutsakların sağlık 

sorunları her geçen gün daha da yaşamı zorlamaya devam ediyor. Tüm çabalara rağmen düzelmediği 

gibi daha da sorunlu oluyor.  

Benim bulunduğum koğuşta 14 kadın vardı. Her birinin çeşitli rahatsızlıkları vardı. E.V.Yaş kalp 

hastası, kalp pili kullanıyor. H.Duman yüksek tansiyon hastası. Z.Sürücü sinüslerden dolayı nefes 

alamayacak kadar kötü durumlar yaşıyor. S.Cabadan ve S.Dilek romatizma ve kemik rahatsızlıkları 
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yaşıyorlar. D.Geçgin bel fıtığı ve omurilik kayması nedeniyle yaşamını yardım alarak devam ettiriyor. 

Aylardır ameliyat için gün bekliyor. S.Dilek, G.Akan aylardır diş ağrısı çekiyorlar. Hapishane doktoru 

basit müdahaleler dışında tedavi uygulamıyor. Pandemi döneminde sevkler yapılmadı bir süre şimdi de 

sevk yapılsa da prosedürlerden kaynaklı uzun süre tek kalma ve hakların kısıtlanmasından kaynaklı 

tutuklular tercihe zorlanıyor. Kadın hapishanesi olmasına rağmen kadın hastalıkları ile ilgili meselelerde 

dahi revire dahi çıkılamıyor. H.Yolcu bacağında boydan boya çıkan yaralara rağmen revire çıkamadı. 

Kendi deneyimlerimizle yol bulup tedavi etmeye çabaladık.  

Bilgileri mümkün mertebe paylaşmaya çabaladım. Pandemi öncesi de sorunlu olan tutukluların tedavi 

sorunu bugün daha da zorlu bir durumda. Göz rahatsızlıklarından dolayı sevk edilmediği için iki yıldır 

bekleyen arkadaşlar var. Ben de rahatsızlıklarım konusunda sizden destek almak istiyorum.”  

➢ 16.02.2021 arihinde Silivri 8 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesinden gönderdiği mektubunda 

A. Kaya: 

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi 2018/30 karar Nolu dosya kapsamında Silivri 8 Nolu cezaevinde 

tutuklu olarak bulunmaktayım. 4 yıldır tutukluyum, dosyam 2,5 yıldır Yargıtay 16. Ceza dairesinde 

2019/1523 esas Nolu dosya olarak beklemekte. Kronik karaciğer hastasıyım. Pandemi sebebiyle de risk 

altındayım. Raporlu ilaç kullanıyorum. Hiçbir maddi gelirim yok. Evliyim, 1 kızım var. Tüm bu 

sebepleri defalarca Yargıtay’daki dosyamın öne alınarak karara bağlanması için yazdım ama infaz 

sürem dolmak üzere olduğu halde hala dosyam karara bağlanmadı, bekletiliyor. 28 yaşında cezaevine 

girdim, 32 yaşındayım. Kızım gözlerimin önünde büyüdü. Tutukluluk, istisna olması gerekirken 

cezamın çoğunu yattığım halde dosyam Yargıtay tarafından karara bağlanmadı ve hala belirsizlik devam 

ediyor. Dosyanın bozulması durumunda mağduriyetimin telafisi giderek zorlaşmaktadır. 

Tutukluluğumun bu şekilde uzaması ağır insan hakları ihlaline yol açmaktadır. Sizden konunun takipçisi 

olmanızı gereğiyle alakalı girişimlerde bulunmanızı istiyorum. 

➢ 26.02.2021 tarihinde Bolu F Tipi Hapishanesinde tutulmakta olan B. güneş için 

derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan R. F. G.: 

“Ben tutuklu B.Güneş’in yeğeni ve vasisiyim. B.Güneş’in 2007’den bu yana Diyarbakır, Ankara ve 

Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır. Cezaevi koşulları nedeniyle astım (KOAH) hastalığına 

yakalandı. Kalabalık koğuş ortamında, sigara içilen bir yerde tutulması sağlığını ciddi biçimde 

etkilemektedir. Astım hastalığının Bolu Cezaevindeyken Pandemi süreci içerisindeyken şiddetli bir hal 

alması hayati tehlike yaratmaktadır. 2 yıl önce Bolu Devlet Hastanesine gitmiş olup astım tedavisi için 

ilaç ve sprey (oksijen) verildi. 

Amcamın, bulunduğu koğuşta birden fazla kişinin sigara içmesinden dolayı şiddetlenen astım krizleri 

her gün yaşandığını söyledi. Koğuş değişikliği talebini Bolu Cezaevi idaresi tarafından görmezden 

gelinmiş, dilekçelerde özellikle sigara içmeyen kişilerle aynı koğuşa sevk edilmesini istemiş fakat 
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ilgilenilmemiştir. 

Pandemi nedeniyle günübirlik hijyenik maskeler verilmesi gerekirken düzenli verilmemektedir. Buna 

karşı ziyaretçilerin dışarıdan getirdikleri maskeler de içeriye kabul edilmemektedir. Rahatsızlığından 

dolayı hastane sevki hala yapılmıyor. Bir an önce hastane sevki ile koğuş değişikliğinin yapılmasını 

istiyoruz. 

Talep: Sigara içilmeyen, hijyenik ve az sayıda mahpusun olduğu bir koğuşa sevk edilmesi ve hastane 

sevkinin yapılması için gerekli yerlere yazı yazılmasını talep ediyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

➢ 01.03.2021 tarihinde İHD İzmir Şubesinin e-mail yoluyla şubemize yönlendirdiği 

başvuruda Edirne F Tipi Hapishanesinde tutulmakta olan Avukat Aytaç Ünsal için N. Ü: 

Avukat oğlum, adil yargılanma talebiyle bir avukat arkadaşı ile birlikte ölüm orucu yapmış, arkadaşı 

vefat etmişti. Aytaç için, İstanbul Adli Tıp Kurumu 3. İhtisas Kurulunun, Cezaevinde kalmasının hayati 

tehlike yaratacağı şeklinde rapor düzenlemiş olması nedeniyle, ölüm orucunun 215. gününde, 

Yargıtay’ca, raporun gereği olarak bir yıl süreyle infaz ertelemesi verilmiş ve 03.09.2020 tarihinde 

tahliye edilmişti. Daha tahliyesinden itibaren, hastanede dahi, Aytaç taciz edilmiş ve en son tedavi 

gördüğü ev uzun namlulu silahlı polislerce, kapısı kırılarak gece yarısı eldivensiz ve maskesiz şekilde 

basılmış, tüm eşyaları karıştırılarak, Aytaç bey devlet burada diyerek gitmişlerdir. 

Aytaç, uzun süre aç kalmış olması nedeniyle, ayak sinir hücrelerinde ağır hasar olması ve damarlarındaki 

venöz yetmezliği nedeniyle en etkili ağrı kesicilerin bile dindiremediği ağrılar çekmekte, sürekli 

hastaneye taşınmakta, diyetisyenlerin verdiği listeye göre beslenmekte iken, tekrar Edirne F Tipi 

Cezaevine konmuştur. 

İnfaz ertelemesinin kaldırılma gerekçesi olarak tedavinin seyri hakkında bilgi vermemek ve yurtdışına 

kaçmaya çalışmak gerekçesi gibi uyduruk gerekçeler gösterilmiştir. Aytaç'ın, yurtdışına çıkış haricinde 

bir adli kontrolü yoktur. Yurtdışına kaçmayla ilgili bırakın tutuklamayı, hakkında soruşturma bile 

yoktur. Bu şekilde algı yaratılmıştır. 

18.02.2021 tarihinde Aytaç'ı cezaevinde ziyaret ettim. Onu çok zayıflamış buldum. Görüş esnasında 

ayaklarını sürekli yukarı kaldırmak zorunda kalmış ve yarım saat dayanamamış baba biraz yürüyüp 

geleyim demiştir. Çok ağrılarının olduğunu, ayaklarını yukarı kaldırmazsa kan göllenmesi nedeniyle 

çok rahatsız olduğunu belirtmiştir. 

Ayaklarındaki sinir harabiyeti ile ilgili, sinir ENG'si, damarlarla ilgili doppler, ultrsonografi ve Çapa 

Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalınca düzenlenmiş raporları mevcut ve cezaevine bunların 

gönderilmesine rağmen, kullanması elzem olan saf B1 vitamini ile damarlarındaki rahatsızlığı nedeniyle 

istediği ucu açık varis çorabı bile verilmemiştir. 

Bulunduğu hücrenin, maskesiz ve eldivensiz aranması nedeniyle yaptığı uyarı nedeniyle bir günlük 

hücre cezasının verildiğini, mektup ve fakslarının çok geciktirilerek verildiğini, kendisinin dışarıya 

yazdığı mektuplarının sakıncalı görülerek iade edildiğini ve yıllık 20 adet kitapla okumanın 
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sınırlandırıldığını belirtmiştir. 

Takdir edersiniz ki, 215 gün aç kalmış bir insanın beslenmesi çok önem arz eder, cezaevi ortamında 

bunu sağlamak mümkün müdür? Sürekli doktor kontrolü ve tahliller yapılarak takibi gerekir. Ayrıca bu 

kadar örselenmiş, beraber yola çıktığı arkadaşını kaybetmiş bir insanın bedenen toparlanabilmesi için 

her şeyden önce moral motivasyona ihtiyacı vardır. Bunların cezaevi şartlarında olması mümkün 

müdür? 

Hukuki olarak infaz ertelemesinin kaldırılmasına itiraz edilmiş, ancak İstanbul İnfaz Hâkimliği, Edirne 

yetkilidir dedi. Edirne yetkisizlik ve görevsizlik verdi, ağır ceza mahkemesine itiraz edildi reddetti, bir 

türlü yetkili bulunamadı. 

En son Anayasa Mahkemesine başvurduk, o da cezaevine yazı yazıldığını doktor erişiminin olduğunun 

belirtildiği gibi absürd bir karar vererek reddetmiştir. 

Kısacası oğlumun hayati tehlikesini ve psikolojisini düşünen kimse yok. Bu durum ailesi olarak bizi 

perişan etmiştir.  şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

2-    DARP – TEHDİT – İŞKENCE – KÖTÜ MUAMELE – ÇIPLAK ARAMA – SÜRGÜN- SEVK 

- GÖRÜŞ YASAKLARI- TERS KELEPÇE UYGULAMASI- TEKMİL DAYATMASI - 

HÜCREYE KONULMA – AYRIMCILIK- SOHBET HAKKI- DİSİPLİN CEZALARI vb. 

➢ 07.01.2021 tarihinde Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesinden gönderdiği mektupta 

B.Yaruk:  

1977 yılında Antalya’da işlemediğim bir davada yakalanıp 36 yıla mahkûm oldum. 1991 yılında tahliye 

oldum. 1996 yılında bir kez daha yakalandım (Adana’da). Adana DGM’de yargılanıp idam cezasını 

aldım. Yargıtay’da bozulduktan sonra, cezam müebbete indi yani müebbet ceza aldım. Kısacası daha 

önceki davadan 16 yıl yatıp çıktım. İkinci davada da yaklaşık 24-25 yıldır yatıyorum. Kısacası yaklaşık 

kırk yıldır cezaevindeyim. Bu sürede birçok rahatsızlıklara yakalanıp ameliyatlar geçirdim ve halen 

birçok kronikleşmiş rahatsızlıklarımda devam etmektedir. Daha önce de rahatsızlıklarımla ilgili gerekli 

raporları da derneğinize yollamıştım.  

11-11-2013 yılında teşekküllü bir hastanede tedavi olmak amacıyla, Bolu F Tipi cezaevinden, 

Bakanlığın bilgisi dâhilinde Kandıra 1 Nolu F Tipi cezaevine yani şu an bulunduğum cezaevine sevk 

edildim. Sabah saat 09.30’da mahkûm kabul dedikleri yere vardım. Önce iki gardiyan ile bir asker 

üstümü aramak için beni kamerası olmayan bir odaya aldılar. Cezaevinin en ücra köşesine kadar 

kameralarla donatılmışken (şu an yattığımız hücrenin bahçesi dâhil) her ne hikmet ise o üst arama 

yapılan odalarda kamera konulmamıştır. Odaya girilmeden önce oldukça nazik ve dostça 

davranıyorlardı. Odaya alındım. Saat sabahın 09.30’uydu. Odaya girildikten sonra iki gardiyan ve bir 

asker kapıyı kapatıp bana soyun dediler. Ceket ve ayakkabılarımı çıkarıp sadece pantolon ve gömlekle 

kaldım ve buyurun arayın dedim. Gardiyanlar: hayır böyle olmaz tüm elbiselerini çıkarıp anadan doğma 
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üryan kalacaksın dediler. Hayır dedim, asla o şekilde soyunmam dedim. Başgardiyan alaylı bir şekilde 

sırıtarak! Yahu niye utanıyorsun? Şunun şurada hepimiz erkek erkeğeyiz deyip soyunmam için ısrar etti. 

Ben de: Hayır utanılacak bir durumdan ziyade insanlık onurunu zedeleyen bir durumdur bu. 

Başgardiyan: ne onuru lan ben soyun dedim mi, soyunacaksın. Kısacası o kameranın önündeki nazik 

adam gitmiş kin kusup insanın onuruyla oynamaktan adeta zevk alan başka biri gelmişti. Yok dedim 

asla ben çırılçıplak soyunmam dedim. Bunun üzerine başgardiyan peki deyip yani sen görürsün anlamını 

taşıyan bir şekilde kafayı sallayıp dışarıya çıktılar. 

Yaklaşık beş dakika sonra yine kapı açıldı. Bu sefer yanına üç-dört gardiyan ve bir askerle birlikte 

içeriye dalıp kapıyı kapattılar. Kapı kapandıktan sonra başgardiyan yine: sen çırılçıplak bir şekilde ve 

her emrime uyarak kuzu kuzu soyunuyor musun, soyunmuyor musun? Dedi. Ben hayır asla öyle bir 

onursuzluğu kabul etmem edemem dedim. Allah var yani asker dışında oradaki gardiyanlar üstüme 

çullanıp beni yere yatırdılar. İçlerinde en zayıfı olan, 80 kilo civarındaydı. 115-20 kilo civarındaki 

gardiyan bir dizini boğazım üzerine, öteki dizini de midemin üzerine koyup var gücüyle bastırıyordu. 

Kimi gardiyanlarda kol ve bacaklarımı sıkı sıkıya tutarken, boşta olanlarda üstümdeki elbiseyi parça 

parça edip çırılçıplak soydular beni. Bir ara bir gardiyan başgardiyana: başkan bu nefes alamıyor, 

ölmesin? Başgardiyan: bas bas zaten koah rahatsızlığı var, geberse de koah krizinden öldü deriz. Yeter 

ki dikkat edin vücudunda iz olmasın deyip devam etti soymaya. Nefes alamıyor ve boğulmak üzereydim. 

Gözlerim yuvalarında fırlayacak gibi olmuştu. O sayede insanlar boğulurken nasıl bir ruh haline 

girdiklerini de öğrenmiştim. Yine midemde keskin bir acı hissetmiştim. Benim tüm elbiselerimi yırtıp 

çırılçıplak soyduktan sonra bırakıp aceleyle dışarıya çıktılar. Nefes alamıyordum. Aynı zamanda 

öksürük krizine de girmiştim. Yarı baygın bir durumdaydım. On dakika kadar zorlan kendime geldim. 

Midemde de bir yanma vardı. Beni yere indirirken başım yere çarpmış olmalıydı ki, baygınlık 

geçiriyordum.  

Beni o halde sabah saat 09.30’dan saat 15.00’a kadar o halde yemeksiz ve susuz bıraktılar. Saatlerce 

kapıya vurup çağırmama rağmen hiç kimse gelmiyordu. Saat üçten sonra kapı açıldı. Bu sefer gelen aynı 

başgardiyan değildi. Beraberinde de beş on gardiyan getirmişti. Oldukça nazik davranıp elbiselerimi 

verip geçmiş olsun, al bu elbiseleri giy de -büyük bir iyilik yaparcasına- seni odana verelim. Yani 

kısacası iyi polis-kötü polis rolleri havada uçuşuyordu. Sanki haberi yokmuş da, neredeyse “vah vah 

deyip kim yaptı bunu” diyecek gibi iyi roldeydi. 

Ben hayır dedim. Elbise falan giymem. Beni önce doktora götürün ve hemen yetkili müdürü görmek 

istiyorum dedim. Doktor yoktur gitti ve müdür bey de yoktur. Hele sen bir giyin seni hücrene verelim, 

yarın seni nereye istersen çıkartırız dedi. Elbisemi giydirip beni arkadaşların yanına verdiler. Aynı 

akşam hem savcılığa suç duyurusunda bulundum hem de revire gitmek için dilekçe yazdım. Birkaç gün 

sonra revire çıkardılar. Önce doktor bir şeyin yok dedi, sonra ısrarım üzerine beni hastaneye sevk etti. 

Tabi bir hafta sonra ancak hastaneye gidebildim. Hastanede doktora durumu olduğu gibi anlatıp 
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midemin yandığını belirtince, doktorda bir şeyi yoktur raporu verdi. Ve bu ağrı devam etti. En son 2019 

yılında bu korona çıkmadan hemen önce tekrar hastaneye gittim. Çekilen film ve tomografiden sonra 

karnımın ince zarında yani içte 7 santimlik bir yırtılma olduğu tespit edildi ve şu bilinen ve insanlığın 

başına bela olan korona dedikleri illet patlak verip ortaya çıkınca, benim ameliyatım da ertelendi. Şu an 

o halde yaşamımı idame ediyorum. Doktorun dediğine göre, en ufak bir zorlamada dahi yırtılmada 

genişleme meydana geliyor. Zaten bunu her gün hissediyorum. 

Ben bu durumu savcılığa suç duyurusunda bulununca, beni çıplak soyan gardiyanlar da can havline 

düşüp aramayı engellemekten yasa dışı slogan atmaktan, gardiyanları tehdit edip hakaret etmekten 

hakkımda dört-beş tane fezleke düzenleyip idare disiplin kurulu hakkımda birden çok dava açtı. Benim 

şikâyetime, soruşturmaya mahal yoktur kararı verilip reddedilirken, onların şikâyeti ise ciddiye alındı. 

Kısacası mağdur olup hakaret ve bu insanlık dışı muameleye tabi tutulan ben haksız çıkarken bu işin 

failleri ise mağdur oldular. Kısacası bir kez daha hakarete olan sanık oluyordu, hakaret edenler de tanık 

ve mağdur olmuştu. 

İnfaz hâkimi onları haklı bulup üstelik bana hücre cezasını verip hem infazımı yaktılar hem de beni bir 

de Kandıra 1. Asliye Ceza Mahkemesine sevk ettiler. Toplam üç hücre cezasını aldım. 1. Asliye ceza 

mahkemesinde hepsinden beraat ettim. Ancak söz konusu gardiyanlar infazımın yanmasına yetinmeyip 

Yargıtay’a itiraz ettiler. (Tabi Kocaeli cim savcılığının da iştirakiyle) Yargıtay onlara uyarak aleyhime 

dosyayı bozdu. Kasım 2020 tarihinde Kandıra 1.Asliye Ceza Mahkemesinde yani beni beraat eden 

mahkeme yapılan yargılamada 6 ay 7 gün ceza verildi. Gerekçe çıplak aramaya karşı çıkmıştım. Hâkime 

soruyorum: sayın hâkim bey mahkemeniz beni beraat etmişti ve yasalarınızda kazanılmış haklara 

dokunmama ilkesi de var. Siz bu cezayı doğru ve uygun buluyor musunuz? Hâkim şu cevabı veriyor: 

vallahi haklısın ama elimden başka bir şey gelmez çünkü bu işin arkasında savcı bey var diyor. Yani 

gardiyan ya da gardiyanlar var diyemiyor da, savcı var diyor. Kısaca bir gardiyanın iftirasıyla insanların 

infazı yakılıp cezalandırılabiliyor. Yani mahkeme idare, gardiyan ve hâkim birlikte çalışıyorlar. Ama 

esas yetki mahkeme ya da hâkimin değil gardiyandadır. 

Sonuç olarak bunun bütün delil ve kanıtları, ifadeler, ispat edilen her şey hem cezaevi dosyasında hem 

Kocaeli infaz hâkimliğinde hem de Kandır 1 Asliye ceza mahkemesinde mevcuttur. Çıplak arama yoktur 

diyenleri ve duyarlı olan herkesi bana ya da çıplak arama delil ve kanıtlarına ulaşmaya davet ediyorum. 

Tekirdağ, Edirne, Bolu, Ankara ve en son da Kocaeli’nde bu sistematik çıplak arama sahneleri açıkça 

sergilenmektedir. 

Mahkeme kararından sonra da gardiyanların kahkahalar eşliğinde şunları demeleri oldukça yaralayıcı 

oluyor. “Yahu bunlar ne enayi adamlardır be abe. Hâkim bizden savcı bizden, lan kimi kime şikâyet 

ediyorsunuz” demeleri de ayrı biz tartışma konusudur.” 

➢ 12.01.2021 tarihinde Tekirdağ 2 nolu F tipi Hapishanesinde tutulan A.Sürme için 

derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan M. S: 
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“Merhabalar Tekirdağ 2 nolu F tipinde tutuklu bulunan A.Sürme’nin kız kardeşiyim abim bugün 

(12.01.2021) avukat görüşü yapmış avukat görüşünden sonra koğuşuna gitmek üzere çıplak aranmaya 

zorlanılmış. Kabul etmeyince yere yatırıp dövmüşler çıplak halde sırtına kafasına kollarına basmışlar, 

tekmelemişler bundan sonra ise giyinmesini İstemişler. Abim bunun üzerine giyinmeyince tekrar aynı 

şekilde yere yatırıp kendileri zorla döverek giydirmişler. Abimin kollarında sırtında soyulma ve şiddetli 

ağrıları var. Hastaneye için dilekçe vermesine rağmen herhangi bir revir ya da hastaneye götürmemişler. 

Bilginiz olsun dedim ve sizden istediğimiz; lütfen bununla ilgili bir hukuksal bir işlem başlatmanızdır 

ve ses olmanızdır” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

➢ 08.02.2021 tarihinde Edirne F Tipi Hapishanesinde tutulan M.Aktaş için derneğimize e-

mail yoluyla başvuruda bulunan E. A: 

Bugün (08.02.2021) abimle 10 dakikalık telefon görüşmesi yaptık. Görüşme esnasında aktardıkları 

şöyleydi; “Geçtiğimiz bir haftalık süreç içinde 2 kez yer değişikliği yaptırıldık! A-4 hücresi günışığı 

almadığından çok nemli oluyordu, biz de yerimizi değiştirmeleri için hapishane idaresine daha önce bir 

dilekçe vermiştik. Uzun süre bu dilekçemizi dikkate almamışlardı. Sonra bir gün gelip; "Sizin yerinizi 

değiştireceğiz dediler."  Sebebini sorduğumuzda ise;"Vermiş olduğunuz dilekçeden kaynaklı dediler." 

Bizi yeni hücreye, A-14 götürdüler. A-14 hücresine yerleştirildiğimizin üzerinden 5 gün bile geçmemişti 

ki tekrardan gelip; "Sizi eski yerinize geri götüreceğiz dediler."  Biz de bu durumu kabul 

etmeyeceğimizi, hücreden çıkmayacağımızı söyledik. Hapishane başgardiyanın ve 2. müdürünün başını 

çektiği kalabalık bir gardiyan grubu-robokop diye adlandırılan-  kaldığımız A-14 hücresini basıp bize 

saldırdılar. Çıkmamak için direnmeye çalıştık ve kolumuzu, bacağımızı kırma pahasına üzerimize 

çullanıp, işkence ederek bizi çıkarmak istediler. O kadarki bir ara kolumu kıracaklardı. Robocop 

gardiyanlarının yoğun saldırısı sonucu en son kafamın bir yere vurulduğunu hatırlıyorum, o an 

bayılmışım. Bir süre sonra gözümü açtığımda koridordaydım, revire çıkarıldım. Adli rapor almak için 

hastaneye gittim, hastahaneden geri döndüğümdeyse karantina hücresine aldılar, bir süre daha burada 

tutacaklar. Kısacası saldırmak için her şeyi bahane ediyorlar. Biz bu işin peşini bırakmayacağız suç 

duyurusunda bulunacağız," dedi. 

Ayrıca gönderdiğim 4 adet YKY tarafından çıkartılan edebiyat-felsefe dergisi Cogito'yu ve İsmail 

Beşikçi'nin Devletlerarası Sömürge: Kürdistan kitabını hapishane idaresi çeşitli bahanelerle, abime hala 

vermemiştir. 

Edirne F tipi kapalı hapishanesinin müdürü Haydar Ali Ak'ın tutsaklara saldırma, işkence konularında 

sicili epey kabarıktır. Biz Haydar Ali Ak'ı daha önce Tekirdağ F tipi hapishanesi 2. müdürü iken abim 

dahil bir çok tutsağa yaptığı işkence ve kötü muameleden tanıyoruz. Bu konuda özel ekipli gardiyanları 

hep olmuştur, olacaktır. Bu olayda da robocop gardiyanların ondan habersiz girmiş olması mümkün 

değildir, diye düşünüyoruz. Bu konuda insan hakları kurumlarını ve devrimci basını bilgilendirmek, 

abim ve birlikte kaldığı arkadaşlara yapılan bu saldırıyı sizlere olduğu gibi aktarmak istedim.   
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➢ 17.02.2021 tarihinde Edirne F Tipi Hapishanesinde tutulan M.Aktaş için derneğimize 

gelerek yazılı başvuruda bulunan E. A.: 

“8 ve 16 Şubat tarihlerinde gönderdiğimiz maillerle babamın durumunu size aktarmıştık. Konuyla ilgili 

basın açıklaması yapmak istiyoruz” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

➢ 18.02.2021 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesinden mektup yoluyla yaptığı 

başvuruda M. Güneş:  

“Sizlere cezaevinde kalan bir tutsak olarak geçtiğimiz günlerde gündeme gelen çıplak arama konusu ile 

ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Zira bu konu biz tutsakları doğrudan ilgilendiren bir konudur. 

Ama önce 2020 yılının tamamında Korona virüs salgını sebebiyle sohbet, yayınlar, görüşler vb gibi 

hemen her hakkın kısıtlandığı veya yasaklandığını belirtmeliyim. 2020 yılı öncesinde de bu tür 

sorunlarla elbette ki karşılaşıyorduk. Ancak geçtiğimiz yıl bu sorunların tavan yaptığını söyleyebiliriz. 

En meşru haklar dahi yerine getirilmiyor. Salgın önlemi ile hiç alakası olmayan yasaklar ve hak gaspları 

ile var olan tecrit ağırlaştırıldı. Diğer yandan sık sık hücrelere baskın aramalar yapılarak tutsakların 

bütün eşyaların didik didik aranıp elden geçiriliyor. Bir yandan da her şey yasaklanıp dışarı ile irtibat 

neredeyse tümden kesiliyor. Salgın günlerinde bu tür uygulamalar tezatlık oluşturuyor. Kaldığım 

cezaevinde 6 tutsağa korona virüs teşhisi konulmuş durumda. Hastaneden bulaştığı düşünülüyor. Önce 

1 kişi yakalanıyor bu illete sonra aynı hücrede bulundukları için diğerleri. Daha sonra hastaneye giden 

2 kişi daha oraya konuluyor ve onlar da yakalanıyor. Kantin alış verişi dahi yapmalarına izin verilmeyen 

dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için epey zorlanan bu arkadaşların hepsi koronayı yeniyor. 

Tabi bu bizi sevindiriyor. Hastaneden hastalığın kapılması nedeniyle gidişler durdu sayılır. Yeterli 

önlem alınmadığı düşünüldüğünden kimse gitmek istemiyor. Bu durumdan tedavilerimi 

yaptıramadıklarından dolayı en çok hasta tutsaklar etkileniyor. Sonuçta bu koronalı günler daha epey 

sürecek gibi.  

Dışarı durum daha vahim elbette ki. Ülkenin her yerine yayılmış durumda. İnsanlar bir yandan geçim 

derdiyle boğuşurken bir yandan da salgın nedeniyle zor durumda. Hayatlar bir anda sönüp gidiyor 

arkasına bile bakamadan. Diğer yandan iki cendere arasına sıkışan insanlarımızın yaşamları yasaklar ve 

özgürlüklerin kısıtlanmasıyla adeta hücreleştirilmeye çalışılıyor. Aynı içeride olduğu gibi. İçeriyle dışarı 

arasındaki ayrım gittikçe silikleşiyor. Dolayısıyla baskı, saldırı çok yoğun. İnsanlar yalnızlığa mahkûm 

edilme ve belirsizliğe sürüklenme saldırıyla karşı karşıya. Bu sadece biz içeridekilere değil dışarıda tüm 

topluma yönelik. Son belirlenen asgari sefalet ücreti de bunun bir parçası. İşçi ve emekçilerin daha fazla 

yoksulluğa ve açlığa itildiği gün gibi ortada. İnsanlar kölece çalışmaya ve yaşamaya mahkûm edilmiş 

durumda. Ellerindeki bütün temel haklar ya gasp edildi ya da işlevsiz hale getirildi. Şu an bütün 

haklardan soyundurulmuş savunmasız ve çıplaklar. Elbette ki böyle sürmez bu. Bu olumsuz koşullara 

karşı direnilecektir. Zira tüm sorunlar ve haklar mücadele ile çözülür ve kazanılır. İşçilere ve emekçilere 
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güveniyoruz. Bu duygu bu düşüncelerle saygılarımı iletiyor ve insan hakları çalışmalarınızda başarılar 

diliyorum. Şimdi asıl ziyaretimin konusuna geçelim. 

Son günlerde meclis ve medyada çıplak arama konusu gündeme getirilip konuşuldu. HDP li vekilin 

polis karakolları ve merkezleri ile hapishanelerde yapılan çıplak aramalara ilişkin sorusu üzerine patlak 

veren tartışmada devlet erkânı yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali kendini aklamaya ve haklı 

çıkarmaya çalışıyor. Bu konu uydurma diyor bir vekil kendinden geçercesine. Sonra ilgili bakan 

tehditkarca bu iftirayı atan ispatlamazsa … diyerek ağzına geleni söylüyor. Bu daha sonra koroya 

dönüşüyor. Gerçeği yalanla tehditle örtme telaşı içindeler. Devrimci tutsaklar olarak faşist uygulamalara 

toz kondurmayan bu yaklaşımın yabancısı değiliz. Emperyalist kapitalist güçler ve onların işbirlikçileri 

işçi sınıfı emekçiler ve mazlum halkları bir bütün olarak baskı altında tutmayı bir ihtiyaç olarak görür. 

Tüm topluma ve muhalefet dinamiklerine ideolojik, kültürel, ekonomik, psikolojik vb araçlarıyla 

saldırır. Başı çeken saldırı araçlarından birisi de hapishanelerdir. Eziyet, işkence ve zulüm hapishaneler 

tarihi boyunca hiç eksik olmamıştır. Son 20 yıldır hücre tipi yaşama göre dizayn edilen yeni tiğp 

hapishanelere doldurulan insanlar zulmün kat be kat fazlasını yaşamaktadır. Avrupa Birliğinin onayı ve 

mali desteğiyle inşa edilen hücre tipi hapishaneler yaşamın hücreleştirilmeye çalışıldığı tecride dayalı 

işkence merkezleridir. Emniyetteki gözaltı sürecinden başlayan ve hapishaneye adım atılmasıyla devam 

eden bir saldırı konsepti çerçevesinde onura, kişiliğe ve kimliğe çok yönlü saldırılır. İlk saldırı her zaman 

çıplak aramadır. Gözaltında işkencede çıplak bırakılır, hapishaneye girerken de çıplak olarak arama 

yapılır. Polis merkezlerinden hapishanelere uzanan çıplak arama işkencesi bir devlet politikası ev 

aracıdır. Çıplak arama 12 Eylül askeri faşist darbe döneminde Diyarbakır, Mamak, Metris gibi 

hapishanelerde sistematik olarak uygulanan ve günümüzde de devlet mirası olarak devam eden bir 

işkence yöntemidir. Bütün hapishanelerdeki kadın ve erkek devrimci tutsaklar ile adli mahkûmların 

hepsi çıplak arama zulmüne maruz kalmıştır. Bundan sonra da her hapishaneye giren bu uygulamaya 

maruz kalacaktır. Çıplak arama, en aşağılık işkence yöntemlerinden birisidir. Bu onur kırıcı saldırıyı 

kabul etmiyor ve direniyoruz.  

İnsan suçu kapsamına giren bu arama şekli içeri girişte kural olarak belirlenmiştir. Girişte elbiselerini 

çıkar denilir. Bu kabul edilmediği için birçok asker ve gardiyanın hoş geldin dayağı ile birlikte zorla 

yapılır. Her hapishaneye giren kadın ve erkeğe uygulanır. Yaşlı veya genç olmanın bir önemi yoktur. 12 

Yaşından 90 yaşına kadar herkes bu işkenceye uğrar. Ayrıca her sürgün sevke gidilen her hapishanede 

de çıplak aramayla karşılaşılır. Kemiklerinde platin olan hasta tutsaklar da her hastane veya mahkeme 

dönüşünde duyarlı kapı ve el dedektörü platine öttüğü için bu saldırıyla karşı karşıya kalır. Yine ağır 

tutsaklar da … bu uygulamayı reddediyoruz. Adalet bakanlığının her cezaevine giren tutukluya çıplak 

arama yapılmasına yönelik bir (yönetmelik) çıkardığı bilinmektedir. 2013 yılının Adalet Bakanı 

mecliste sunulan bir soru önergesine (cezaevlerinde uygulanan çıplak aramalar hükümlünün utanma 

duygusunu ihlal etmeyecek şekilde yapılmalıdır) diyerek bunu itiraf etmiştir. Uydurma ve ispatlasınlar 
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sözlerini dile getirenler de bütün bunları çok iyi bilir. Ekranlara geçerek insanların gözlerinin içine baka 

baka yalan söylüyorlar.  

Hapishaneler baskıların, yasakların, işkencelerin, katliamların eksik olmadığı mekânlardır. Çıplak 

arama da bunun bir parçasıdır. Bu yöntemle faşist statüye dayalı katı tecrit ile yönetilen bir yere ayak 

basıldığı açıkça gösterilir. Onura ve kimliğe doğrudan saldırarak o andan itibaren yaşamının 

hücreleştirileceğinin mesajı verilir. Hücrelere atarak da mastır planı doğrultusunda tecrit tretmanla 

toplumsal yaşama yabancılaştırılmaya, bireycilik beyne işlenmeye çalışılır. Amaç insanları 

yalnızlaştırmak, yasaklar, hak gasplarıyla dışarıyla olan teması kesmek ve sonunda teslim almaktır. 

Hapishanelerin varoluş amacı budur. Hapishaneler bu amacı pekiştirmek için F tipleştirildi. Hücre tipi 

hapishaneler yaşamın hücreleştirilmesidir. Biz devrimci tutsaklar, hiçbir yaptırımı kabul etmiyor, itaat 

ve boyun eğdirmeye yönelik tecrit tretman saldırısına karşı yıllardır mücadele ediyoruz. Bu kapsamda 

bütün hapishanelerde bulunan tutuklu ve hükümlü tutsaklar olarak pratik eylemlerin dışında yıllardır 

ülkedeki bütün infaz hâkimliklerine çıplak arama işkencesi hakkında binlerce başvuruda bulunduk. 

Birkaçı dışında hiçbir olumlu yanıt alamadık. Yine cumhuriyet başsavcılıklarına çıplak arama ve diğer 

işkenceler hakkında binlerce suç duyurusunda bulunmamıza karşın birkaç örnek dışında tamamına 

(kovuşturmaya gerek olmadığı) yönünde kararlar verilmiştir. Adalet bakanlığı, TBMM insan hakları 

inceleme komisyonu vb gibi devlet kurumlarına yazdığımız binlerce dilekçeler de aynı akıbete 

uğramıştır. İnsan hakları derneği ve vakfı, avukatlık baroları ve dernekleri, tabipler birliği ve demokratik 

kitle örgütlerine yıllardır yazdığımız binlerce mektuplarımızın çoğu da adreslerine gönderilmemiş, 

ortadan kaybedilmiştir. Burjuva devlet eliyle işlenen bir suç söz konusuysa bütün kurumları el birliğiyle 

kör sağır ve dilsiz kesilir. Gerçeklikle hiç ilgisi olmayan açıklamalar yapılır. İşkenceleri ortaya çıkarıp 

sorular sorarak gündeme taşıyan insanlara ve demokratik kurumlara ise her koldan saldırarak yargıçlar 

göreve çağırılıp bu suçların üstü örtülmeye, hedef saptırmaya ve algı yaratılmaya çalışılır. Ancak hiç 

birinin devrimci gerçekler karşısında bir değeri yoktur. Bu bakımdan işlenen suçlardan kaçamazlar. Bu 

ülkenin hapishanelerinde on yıllardır çıplak arama ve diğer işkence yöntemleri hem kamera olmayan 

kör noktalarda hem kameralar önünde açıkça ve sistematik olarak yapılmaktadır. Çıplak arama 

işkencesinden vazgeçilmelidir. İşkence bir insanlık suçudur. O nedenle içeride ve dışarıda, hücrede ve 

sokakta işkenceye uğradığımızda insanlık onuru işkenceyi yenecek diye slogan atarız. İnsanlık onuru 

bugüne kadar binlerce kez işkenceyi yenmiştir. Bundan sonra da yenecektir. “ 

➢ 18.02.2021 tarihinde Antalya E Tipi Hapishanesinde tutulan G.Fırat için derneğimize 

telefon yoluyla başvuruda bulunan H. D: 

“Yeğenim G.Fırat Aralık 2020’de tutuklanarak Antalya E Tipi Hapishanesine kondu. İlk 

tutuklandığında biz nerede olduğunu bilmiyorduk, hastaneleri, karakolları aradık. Sonunda orada 

olduğunu öğrendik. Yeğenim, İsmail Ayaz turizm firmasında şoför olarak çalışıyordu. Kendisine bir 

paket verilmiş, götürmesi için. O nedenle tutuklanmış. Ama yaklaşık 1 ay önce, o paketi alacak olan 
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kişiler de tutuklanıp yeğenimle aynı koğuşa konmuş. Birkaç gün önce beni aradığında, bu kişilerin 

kendisini darp ettiklerini, yaralı olduğunu söyledi. O koğuşta can güvenliği olmadığı için koğuş 

değiştirmesi gerektiğini söyledi. Antalya’dan bir avukat tutmuştuk. Adı M.A.Başaklar …Avukata 

yeğenimin durumunu anlattım ve koğuş değişikliği için girişimde bulunmasını istedim. Ama avukat 

bana, koğuş değişikliğinin öyle hemen olamayacağını, 15 bin TL vermem gerektiğini söyledi. Biz maddi 

durumu kötü olan insanlarız. Zaten yeğenimin annesi yok, babası ilgilenmiyor, biz ilgileniyoruz. Bu 

parayı ödeyemeyiz. Yeğenimin can güvenliğinden endişeliyim.  

➢ 21.03.2021 tarihinde Aliağa 2 No lu  T Tipi Kapalı Hapishanesinden gönderdikleri 

mektupta  A.F.Kop- K.Çelik- N.Ari- H.Adiman- N.Ekmez- İ.Alkın- M.Duran :  

“Burada, telefonu çıkmayan arkadaşları odaya getirdikten sonra tekrar telefona çıkarmama kararı alındı 

ve uygulanıyor. Gerekçesi ise “personel yoruluyormu”. Kitap kısıtlamasını uygulamak istiyor, karar 

almışlar odalarda kişi başı on kitap kalacak, spor sohbet hakkımız 10 saat olmasına rağmen 6 saat 

çıkarılıyoruz. Spor sohbet ve atölye faaliyetlerine geç çıkarılıyoruz. Görüşe geç çıkarılıyoruz, ailelerime 

çıplak arama dayatılıyor. Bazı personeller tahrikvari ve provokasyonvari yaklaşıyor, odalarımız 

aramalar adı altında dağıtılıyor, cezaevi girişinde çıplak arama dayatılıyor. Hastane sevkleri geç 

yapılıyor, kelepçeli muayene ve tedavi dayatılıyor. Kantinden istediğimiz malzemeler getirilmiyor, her 

şey çok pahalı satılıyor, odalarımız değiştirilmiyor. Örgüte yardım gerekçesi öne sürülüyor. Diğer 

tutukluların odaları değiştirilirken bize bu uygulama dayatılıyor. Radyolarımız toplatıldı ve benzeri daha 

sayacağımız birçok sorun ve sıkıntı var Asıl konuya gelecek olursak. Ben mahkeme için Muş Cezaevine 

götürüldüm. Orada cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasında bulundular, kabul etmedim. Zorla 

elbiselerim çıkarıldı, darp edildim, sırtıma başıma yumruk vurdular. Aynı dosyada bulunduğum Şenol 

Yazıer arkadaşım da aynı uygulamaya maruz kaldı. Darp sonucu başına sert yumruklarla vurulduğundan 

dolayı baygınlık geçirdi. Akşam fenalaştı, revire kaldırıldı. 21 Haziran’da mahkemem görüldükten sonra 

tekrar Kırıkkale’ye getirilmem için yola çıktık. Elazığ 1 Nolu cezaevinde bir gece misafir olarak kaldım. 

Elazığ 1 Nolu cezaevinde de çıplak arama dayatıldı, kabul etmedim. Üç personel tarafından bir odaya 

kapatıldım. Orada tekme tokat darp edildim, zorla elbiselerim çıkarıldı. Daha sonra bir personel geldi, 

o da beni darp etti. Kafama aldığım yumruk sonucu kafam duvara çarptı. İçeri geçtikten sonra başka bir 

personel tarafından daha darp edildim. Ağıza alınmayacak küfürleri hakaretler, ailesel ve toplumsal 

değerlerime küfürler edildi. Sizin kafanıza sıkmak lazım, askerlerimizi öldürüyorsunuz, sizin yaşamaya 

hakkınız yok, bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, bayrağa saygılı olacaksınız vb sözler söylendi.” 

➢ Ekim Polat () 

22.02.2021 tarihinde Denizli T Tipi Hapishanesinde tutulan E. Polat için derneğimize gelerek 

yazılı başvuruda bulunan S. İ: 

“28 Aralık 2020’de işkence ile sürgün edildi. Sürgün olduğu için problemli tutsak deniyor ve üzerinde 
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işkence yapılıyor. Hipertansiyon, KOAH, kalp ritmi bozukluğu, kemik erimesi ve hipofiz hormon 

dengesizliği (büyüme hormonu) var ama tedavi edilmiyor. Adli mahpuslara hedef gösterilerek ölümle 

tehdit ediliyor. Dün telefon görüşünde sesi çok yorgun ve zayıftı. Kalp çarpıntısının olduğunu ve ilacının 

olmadığını söyledi. 

➢ 05.03.2021 tarihinde Metris Hapishanesinde tutulan K. Gömi için derneğimize gelerek 

yazılı başvuruda bulunan F. G: 

“Kardeşim K.Gömi 28 yıldır cezaevinde yatıyor. Halen Metris Rehabilitasyonda yatmaktadır. 

19.02.2021 (kesin tarihi belli değil) tarihinde daha önce bir mahpus Kemal’e “ahlaksız, kitapsızsın” diye 

tacizlerde bulunuyordu. Olay günü nereden, kimden alındığı bilinmeyen sivri uçlu bir silahla Kemal’e 

saldırıp yaraladı. Bu kişinin sivri uçlu silahı nereden bulduğunu ve kardeşimin hayatına kastettiğini 

gördük. Cezaevinden şikâyetçiyim. Ayrıca bu şahıs hakkında da davacıyız.Talep: Gerekli girişimlerde 

bulunmanızı rica ederim. Basın açıklamasını uygun görürseniz yakmak istiyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

➢ 15.03.2021 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinden 

gönderdiği mektpta A.Altay : 

Ben şu an bulunmuş olduğum Tekirdağ cezaevi kampüsünde görevde olan 4 askerin hakaret ve fiziki 

saldırılarına maruz kaldığım bir olayı sizlerle paylaşmak için yazıyorum. 

25.02.2021 tarihinde İstanbul Çağlayan adliyesi 32. Ağır ceza mahkemesinde görülecek olan 2020/80 

esas sayılı dosyamın duruşmasına katılmak üzere bulunmuş olduğum hapishaneden jandarmalar 

tarafından alınarak İstanbul adliyesine götürüldüm.  

Mahkeme sırasının bana gelmesiyle adliye nezaretinden 4 asker tarafından alınarak asansör ile 32. Ağır 

ceza mahkemesi salonuna götürüldüm. Mahkemenin son bulmasıyla askerler tarafından tekrar 32. Ağır 

ceza mahkemesi katından asansöre 13.00-14.00 saatleri arası bindirilmem ile askerlerden rütbeli olanı, 

benim mahkemedeki tutumumdan rahatsız olduğunu ifade eden hakaret içerikli cümleler kurmaya 

başlamasıyla kendisini uyardım. Bu uyarımdan sonra hakaretin dozajını artırarak ailemi de içeren 

sinkaflı küfürleri sarf etmeye başladı. Ben ise buna karşılık terbiyeli olmasını istememle asansörde 

ellerim kelepçeli bir halde 4 askerin tekme, yumruk ve küfürlerine maruz kaldım. Bu saldırı asansör ile 

nezaret katına inene dek sürdü. 

Nezaret katında bekleyen, beni adliyeye götüren askerlerden sorumlu olan teğmen komutan ile nezarette 

görüşüp 4 askerinin bana saldırdığını söyledim. Askerleri tarafından tehdit edildiğimi belirtmemle 

teğmen komutan “askerlerim bunu yapmışsa kötü yapmamışlar, vardır bir bildikleri” yanıtını verdi. 

Bana yapılan bu saldırı tam olarak 25.02.2021 tarihinde saat 13.00-14.00 arası İstanbul Adliye Sarayı 

32. Ağır Ceza Mahkemesi katından nezaretler katına inen asansörde yaşandı. 

Ben cezaevine döndüğümde cezaevi idaresi tarafınca hastaneye sevk edilerek darp raporu aldım. Darp 
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raporum cezaevinde bulunan sağlık evrakımın (dosyamın) ,içinde mevcuttur. 

Bana ve aileme hakaret edip tehditler savurup fiziki saldırıda bulunan 4 (dört) askerden ve bu saldırı ve 

hakaret ile tehditleri meşrulaştırma gayretinde bulunup görevini ihmal eden teğmen komutandan 

şikâyetçiyim. Şikâyet için Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundum. Sizlerin de gerekli 

adımları atmanızı talep ediyorum. Sevgi ve saygılarımla.” 

➢ Ebubekir Yulu () 

16.03.2021 tarihinde Erzincan T Tipi Hapishanesinde tutulan E.Yulu için  derneğimizi telefonla 

arayarak başvuruda bulunan M. R: 

“Kardeşim E.Yulu 28 senedir hapishanede. Son 3-4 yıldır Erzincan T Tipi Hapishanesinde bulunuyor. 

Ben İstanbul’da yaşadığım için telefonla görüşüyorduk. Zaten açlık grevinde oldukları için baskının çok 

arttığını söylemişti. Bu açlık grevi nedeniyle haklarında dava açıldı. Mahkemeleri oldu ama ne oldu 

bilgim yok. En son geçen hafta telefonla görüşmüştük. Bu hafta aramadı. Başka bir mahpus yakını bizi 

arayarak, darp ve işkenceye uğradığını ve hücreye kapatıldıklarını söyledi. Hapishaneyi aradım ama 

bilgi veremeyiz dediler. Çok uzun yıllardır hapiste olduğu için avukatı yok. Bildiğim kadarıyla vasisi 

eşi olması lazım. Sizi bilgilendirmek için ve girişimde bulunmanız için derneğinize başvurdum. 

➢ 23.03.2021 tarihinde Metris Hapishanesinde tutulan E.Akıncı için derneğimize gelerek 

yazılı başvuruda bulunan E. D. T.: 

“22.03.2021 tarihinde babam Metris Cezaevine götürüldü. Babam, akciğer kanseri 3. Evre. Herhün 

radyoterapiye ve kemoterapiye girmek zorunda. Aynı zamanda kalp, tansiyon, astım bronşit, KOAH, 

mide rahatsızlıkları mevcuttur. Babam yemek yiyemediği için mamayla beslenmekteydi son 

zamanlarda. 10 sene önce katıldığı bir yürüyüşte polisin müdahale etmesi sonucu babam o kargaşada 

önüne çıkan ilk aracı durdurup binmesi üzerine araçtaki tanımadığımız kişilerin patlayıcı madde 

bulundurmasından dolayı, hiçbir kanıt olmadığı halde tutuklanmıştır. Yaklaşık 1 sene cezaevinde 

tutuklu kaldı. 10 sene sonra (22.03.2021) tarihinde tutuklanıp Metris Cezaevine götürüldü. Dün 

ilaçlarını cezaevine götürdük, kullandığı 22 tane ayrı ilacı kabul edilmedi. Mevcut durumu, cezaevi 

koşullarında yaşamını idame ettirmeye uygun değil.” 

➢ 29.03.2021 tarihinde Silivri (9 Nolu) Kapalı Hapishanesinden gönderdiği mektubunda  S. 

Akay:  

“Geçen yıl Ekim ayı sonlarında derneğinize bir mektup yazmıştım. Konu, tutulduğum tecrit koşullarının 

yasal dayanağının ne olduğu, neden arkadaşlarımın yanına verilmediğime dairdi. Dolayısıyla bu hususta 

girişimlerde bulunmanızı talep etmiştim. Şu ana kadar bir yanıt alabilmiş değilim.  

10.03.2021 Çarşamba günü 2. Müdür “ceza tehiri” için hastaneye gitmediğimi, bu sebeple de Adalet 

Bakanlığının sözlü beyanımı istediğini belirtti. Ceza erteleme amacıyla hastaneye gittiğimizi ama sonuç 

alamadığımızı, bu sebeple de gitmeyeceğimizi belirttim. Başvurucu kurumu sordum, “İHD” dedi. 



Sayfa 36 / 55 
 

Yazının tamamını okuyamadım, şubeniz mi Diyarbakır şubesi mi başvurmuş bilmiyorum. Her hâlükârda 

bu konudaki duyarlılığınızı, çabanızı anlıyor, teşekkürlerimi sunuyorum. 

Muayene bile dilmiyoruz. Dosyaya bakılıp rapor hazırlanıyor: “Cezaevinde yatması önünde engel 

yoktur.” Zaten şurada kaldı 2 yılım. Benim bu konuda özel bir talebim yok. Benim için başvurmazsanız 

sevinirim. Bir ay önce yazılı dilekçe de vermiştim. 

Asıl problemim tutulduğum tecrit koşullarıdır. Bu konuyu Çarşamba günü fırsat bulmuşken 2. Müdüre 

açtım. İsteğim olmadığı halde niye tutulduğumu sordum. Bu konuda yazdığım dilekçelere yanıt 

alamadığımı, C bloktaki arkadaşlarımın yanına geçmek istediğimi belirttim. Hatta buranın özel bir 

statüsü mü var diye de sordum. Müdür beyin söylediği: “Burası tek ve üç kişilik odalardan oluşuyor. 

Fiziki koşullar gereği İdare Gözlem Kurulu karar alarak düzenleme yapıyor. Talebini 1. Müdüre 

ileteceğim.” 

Kısacası bu durumun hukuksal hiçbir dayanağı bulunmamaktadır. Avukat kısıtlaması için tarafıma 

verilen kararda “Maltepe’den Silivri Kapalı Cezaevine getirildiğinden…” diye bir ibare geçiyor. Yani 

buranın ayrı bir tüzüğü olmalı. Başvuru yapıp yapmadığınızı, yaptıysanız nasıl cevap aldığınızı 

bilmiyorum.” 

3- İLETİŞİM HAKKI 

➢ 07.01.2021 tarihinde Maltepe 2 Nolu L Tipi Hapishanesinde tutulan  O Karabadan için  

derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan N. K: “Cezaevinde bulunan hükümlülerin bulunduğu 

koğuşta sınırın üzerinde kişi tutuluyor. Aynı zamanda bulunduğu koğuşun alt katında hasta insanlar 

tutuluyor. Geceleri öksürük sesinden uyuyamadıklarını sürekli olarak dile getirmelerine rağmen hiçbir 

şekilde geri dönüş alamıyorlar. İçeri göndermek istediğimiz kitaplar içeri alınmıyor. Yazdığımız 

mektuplar bizden önce okunuyor diye istediklerimizi özgür bir şekilde yazamıyoruz. Özellikle telefonda 

aktaramadığı sorunlar var. Bir avukat istiyor. En kısa zaman içerisinde acil bir avukat istiyoruz şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

➢   09.01.2021 tarihinde, Silivri 5 Nolu L  Tipi Hapishanesinde bulunan M.Orman 

için derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan G. O : 

“Merhaba. Ben mahkûm yakınıyım. Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde yatmakta olan kardeşim 

Metin'le yaptığım haftalık telefon görüşmemizde kendisi birtakım sıkıntılardan bahsetti. Gazetelerin 

verilmemesi, yazdıkları dilekçelerin yerine ulaşmaması gibi idarenin keyfi uygulamalara gittiğini ve 

özellikle sudaki kirlilik oranının yüksek seviyede olduğunu, buna bağlı olarak vücutlarında yaralar 

oluştuğunu söyledi. Duyarlılıkla konunun üzerinde duracağınıza inanıyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

➢ 15.01.2021 tarihinde Tekirdağ 2 nolu F Tipi hapishanesinde tutulan 

müvaekkillerinin anlatımı kapsamında derneğimize başvuruda bulunan İ.B:  “Oda değişikliği 
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yapılmıyor. Örneğin koah hastası olan bir arkadaşımız var odasında bir kişi sigara içiyor. Bir yıldan 

fazladır sigara içilmeyen odaya geçmesini istiyoruz değiştirilmiyor. Son zamanlarda tüm başvurularımız 

reddedildiği için buna ilişkin bir başvuru yapsak reddedileceğini düşünüyoruz. 

-Aile görüşlerimizi en erken saatlere koymuşlar ve tüm ısrarlarımıza rağmen değiştirmiyorlar.  Oysa 

ailelerimiz uzak yerlerden geliyorlar sabahın dokuzunda burada nasıl olsunlar? Zaten pandemiden ötürü 

ailelerimizi kısıtlı olarak sadece kapalı görüşte görebiliyoruz. Birde bazen görüşe yetişemedikleri için 

görüş saatiniz geçti deyip görüştürmüyorlar. 

-Gelen kargoları anlaşılmayan sebeplerle vermiyorlar. 

-Bize verdikleri temizlik malzemelerine su katıp veriyorlar ve hiçbir işlevi kalmıyor odamızı temizlesek 

istesek bile suyla yıkamış gibi okuyor 

-Her aramada kantinden aldığımız radyoyu açıp kırıyorlar yenisini almak zorunda kalıyoruz 

-En ufak siste havalandırma kapımızı kapatıyorlar. Nedenini sorduğumuzda çatından kaçabilirsiniz sizi 

göremeyiz diyorlar 

-Hasta arkadaşlarımız hastane dönüşlerinde karantinaya alınıyor. Alındıkları odalar o kadar piski orada 

kalmaları hem hijyen açısından uygun değil hemde insanlık onuruna aykırı bir durum 

-Kantin malzemeleri çok pahalı ve sadece kendi belirledikleri meyve/sebzeleri satıyorlar. Bir meyve ya 

da sebze sorduğumuzda ne gelse onu yiyeceksiniz diyorlar 

-Bazı arkadaşlarımızın dişleri epey kötü durumda implant yapmak istiyorlar, implant estetiğe giriyor 

yaptıramayız diyorlar 

-Son zamanlarda suları haftasonları kesiyorlar 

-Yemekler o kadar az veriliyorki hiçbirimiz doymuyoruz.” 

➢ 22.01.2021 tarihinde İmralı Hapishanesinde tutulan Abdullah Öcalan, Hamili 

Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş için derneğimize e-mail yoluyla 

başvuruda bulunan Asrın Hukuk Bürosu:  

Müvekkilimiz Sn. Abdullah Öcalan 15 Şubat 1999 tarihinden bu yana İmralı Cezaevi’nde ağırlaştırılmış 

müebbet hükümlüsü statüsünde tutulmaktadır. Diğer üç müvekkilimiz Sayın Hamili Yıldırım, Sayın 

Ömer Hayri Konar ve Sayın Veysi Aktaş ise Mart 2015 tarihinde farklı cezaevlerinden İmralı 

Cezaevi’ne sevk edilmişlerdir. İmralı Cezaevi ülke çapındaki tek ada cezaevi olmasının yanı sıra kara, 

hava, deniz 2. derece askeri yasak bölge kapsamındadır. Müvekkillerin yasalarda güvence altına alınan 

ziyaret hakkından yararlanmaları idarenin iznine tabi olup, idarenin gereken imkânları sağlamasıyla 

mümkün olmaktadır. Bu nedenlerle aile bireyleri ve avukatlar ziyaret haklarının kullanımı için Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı başvuruda bulunmak durumundadır. İdareye yasalara aykırı olarak 

keyfi bir hareket alanı tanıyan bu fiili durum nedeniyle, müvekkillerin dış dünya ile teması 

engellenmektedir. Mahpusların en temel haklarından olan aile ziyaret ve avukat ziyaret hakları ile 
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haberleşme ve iletişim hakkının istisnai durumlar haricinde müvekkillerce kullanılmasına izin 

verilmemektedir. Ulusal mevzuat gereğince müvekkiller, 15 günde bir olmak üzere ayda iki defa aile 

ziyaret hakkı, benzer şekilde telefona erişim, yazışma ve avukatlarıyla görüşme haklarına sahiptir. Yasal 

düzenleme bu yönde olmasına rağmen başvuruculardan; 

-          Sayın Öcalan; 27 Temmuz 2011 tarihinden bugüne değin avukatlarıyla yalnızca 5 defa görüşme 

yapabilmiştir. Aile ziyareti kapsamında 6 Ekim 2014, 11 Eylül 2016, 12 Ocak 2019, 5 Haziran 2019, 12 

Ağustos 2019 ve 3 Mart 2020 tarihlerinde olmak üzere uzun bir zaman dilimini kapsayan süre boyunca 

yalnızca altı görüşme gerçekleştirebilmiştir.  Yazışma hakkı fiili olarak engellenirken, telefona erişimi 

ise İmralı Cezaevi’nde tutulduğu 22 yıllık zaman dilimi içerisinde salgın hastalık sebebiyle 27 Nisan 

2020 tarihinde bir defaya mahsus olarak gerçekleşmiştir. 

-          Sayın Yıldırım İmralı Cezaevi’ne sevk tarihi olan Mart 2015 tarihinden bu yana; bütün girişim 

ve taleplere rağmen avukatlarıyla hiçbir görüşme gerçekleştiremezken aile ziyareti kapsamında 5 

Haziran 2019 ve 12 Ağustos 2019 tarihlerinde olmak üzere yalnızca 2 görüşme gerçekleştirebilmiştir. 

Yazışma hakkı fiili olarak engellenirken, telefona erişimi ise salgın hastalık sebebiyle 27 Nisan 2020 

tarihinde bir defaya mahsus olarak gerçekleşmiştir. 

-          Sayın Konar İmralı Cezaevi’ne sevk tarihi olan Mart 2015 tarihinden bu yana; 

bütün girişim ve taleplere rağmen avukatlarıyla hiçbir görüşme gerçekleştiremezken aile ziyareti 

kapsamında 5 Haziran 2019, 12 Ağustos 2019 ve 3 Mart 2020 tarihlerinde olmak üzere yalnızca 3 

görüşme gerçekleştirebilmiştir. Yazışma hakkı fiili olarak engellenirken, telefona erişimi ise salgın 

hastalık sebebiyle 27 Nisan 2020 tarihinde bir defaya mahsus olarak gerçekleşmiştir. 

-          Sayın Aktaş İmralı Cezaevi’ne sevk tarihi olan Mart 2015 tarihinden bu yana; 

bütün girişim ve taleplere rağmen avukatlarıyla hiçbir görüşme gerçekleştiremezken aile ziyareti 

kapsamında 5 Haziran 2019, 12 Ağustos 2019 ve 3 Mart 2020 tarihlerinde olmak üzere yalnızca 3 

görüşme gerçekleştirebilmiştir. Yazışma hakkı fiili olarak engellenirken, telefona erişimi ise salgın 

hastalık sebebiyle 27 Nisan 2020 tarihinde bir defaya mahsus olarak gerçekleşmiştir. 

Müvekkillerin dış dünya ile teması çeşitli gerekçelerle sistematik olarak engellenmektedir. Bu politika 

kararının gereği olarak müvekkiller hakkında disiplin cezası bulunduğu gerekçesiyle   7 Eylül 2020 

tarihinde telefon ile görüşme yasağı, 23 Eylül 2020 tarihinde avukat ziyaret yasağı ve 30 Eylül 2020 

tarihinde de aile ziyaret yasağı getirilmiştir. Etkili bir savunmanın geliştirilmesi ve de itiraz 

prosedürlerinin işletilmesi için dosya ve karar suretlerinin tarafımıza verilmesi talepleri ret edilerek, 

ilgili kararlar avukatlardan saklanmak suretiyle kesinleştirilmiştir. 

Ayrıca yüksek can kayıplarına ve tahribatlara sebep olan koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle 5275 

sayılı İnfaz Yasasının 66/3 maddesinin “hükümlüler… salgın hastalık veya doğal afet hâllerinde, 

kuruma ait telefon ve faks cihazından derhâl yararlandırılırlar” hükmü gereğince müvekkillerin yakın 

akrabalarıyla telefonla görüştürülmesi talebi de kabul edilmemiştir. 
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Yasaya aykırı olarak müvekkillerin dış dünya ile temasını sağlayacak asgari bir iletişim kanalına 

müsaade edilmemektedir. Müvekkiller ile 27 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen istisnai telefon 

görüşmesi, kendileriyle kurulan son temas niteliğindedir. Bu tarihten sonra müvekkillerimizin tutulma 

koşulları ve sağlık durumları hakkında bilgiye erişmek mümkün olmamıştır. Ulusal mevzuat ve 

uluslararası sözleşmeler ile evrensel değerler uyarınca kötü muamele yasağının ihlalini oluşturan bu 

durum bizleri ciddi kaygılara sevk etmektedir. 

Müvekkillerin tutulma koşulları, maruz kaldıkları hukuksal işlemler ve buna ilişkin gerçekleştirilen 

girişimleri konu alan ekte sunulu kapsamlı rapor ve yukarıda izah edilen hususları bilginize sunarız. 

Müvekkillerimizin maruz kaldığı insan hak ve hürriyetlerine aykırı bu durumun aşılması için gereken 

hassasiyeti göstereceğinize inanıyoruz. 

➢ 15.03.2021 tarihinde Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesinden gönderdiği 

mektubunda  Ö. Taşdemir : 

“Ülkemiz hapishaneleri hakkında duyarlılığınızı bildiğim için çaldım kapınızı. Ülkemiz hapishaneleri 

malumunuz sorunlar çokça. Bulunduğumuz hapishanede de aynı. En önemli sorun da kitap-yayın 

yasağı. Son infaz kanununa dayandırılarak 2 ayda 3 kitapla sınırlandırıldı haklar. Parayla almaksa 

serbest. Oysaki bizler tutuklu ve hükümlüleriz ve de çalışmıyoruz. Yani gelirimiz yok ki. Tüm bunlar 

bir yana kitap yayın yasağının genel mantığı ortada ufkumuzu daraltmak isteyen duvar. Buna rağmen 

kitaplarla ufkumuzu açmaya çalışıyoruz. Kitaplar dünyanın en güzel arkadaşlarından. Onlarla 

düşünüyor, öğreniyoruz ve bu arkadaşlarla aramızdaki bağı koparmak istemek masum değil.  

Kitaplarımızı istiyoruz. Kitaplarımıza serbestçe erişim hakkı istiyoruz. Bu konuda her çevrenin 

duyarlılığını bekliyoruz.”  

4-HAKSIZ TUTUKLAMA ve ADİL YARGILANMA HAKKI İHLALİ 

➢ 04.01.2021 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Hapishanesinde bulunan  Z. Keskin  için 

derneğimizi telefonla arayarak başvuruda bulunan F. K.:  

“Eşim 10 yıldır cezaevinde. İşlemediği bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Kan davası 

denilerek öldürülmesi soruştururlarken azmettiren kişinin telefonunda eşimin araması görüldüğü için 

suçlandı. Hâlbuki cinayeti işleyen kişi yakalanmadı, Irak’a kaçtı. Azmettiren kişi mahkemede de eşimin 

olayla alakası olmadığını, suçsuz olduğunu söylemesine rağmen ikisine de ağırlaştırılmış müebbet 

verildi. Benim iki çocuğum var ve evlere temizliğe giderek, merdiven silerek geçindirmeye çalışıyorum. 

Derneğinizi internette gördüm ve sizden yardım istemek için aradım. Eşimin cezası kesinleşti ancak 

yeniden yargılanma imkânı olamaz mı? Şeklinde beyanda bulunmuştur. 

➢ 08.01.2021 tarihinde Şakran kadın kapalı hapishanesinde bulunan D.Ceylan, B. Bozkurt 

için  derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan Z. C.:  

“Kızım H.Calıhan’ın telefonla aradığı sırada aktardığı bilgi; D.Ceylan, B.Bozkurt’un etkin infaz 
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yasasına dayanarak hapishanede oluşan infaz komisyonunun pişmanlık dayatmaları sonucu iyi halli 

görmedikleri gerekçesiyle tahliye olması gerekirken tahliye edilmemişlerdir şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 

 

➢ 27.01.2021 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Hapishanesinde bulunan Z. Keskin için 

derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan F. K.: “Eşim 5 Kasım 2010 tarihinde cinayetten 

tutuklandı. Eşim, kendisinin hiç dâhil olmadığı bir olaydan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Cezası 

2016 yılında kesinleşti. Avukatımız dava sürecinde bizimle hep olumlu konuştu. En fazla yardım 

yataklıktan ceza verirler, eşin suçsuz diyordu. Ama öyle olmadı. Ceza kesinleştikten sonra da hiç 

cezaevine gidip eşimi görmedi.  

➢ 26.01.2021 tarihinde Elazığ Yüksek Güvenlikli Hapishanesinden gönderdiği mektubunda 

M. Boz:   

Coğrafyamızda ve tüm dünyada savaşların son bulduğu insan emeğinin sömürülmediği kadına yönelik 

şiddetin ve vahşetin olmadığı, tüm ezilen halkların kardeşçe yaşayacağı bir dünya özlemi ile hepinizin 

yeni yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgilerimle, Mehdi Boz.” 

➢ 08.02.2021 tarihinde Elazığ 1 Nolu YGK Hapishanesinden mektup yoluyla yaptığı 

başvuruda H.Kan: 

Yaklaşık 4 yıldır tarafıma yapılan bir suçlama nedeniyle Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı 

Cezaevinde tutuklu bulunmaktayım. TCK 302. Madde isnadıyla yargılanmaktayım ve önümüzdeki celse 

24.03.2021 tarihine ertelenmiş durumdadır. Fakat hukuken görülmesi gereken dosyam, avukatımın 

hukuk dışı söylemleri ve kasıtlı yaklaşımları nedeniyle her an mahkûmiyete dönüşebilir. 

Ben, Kürt sorununun tarihsel sonuçları ve demokrasi, özgürlük, barış taleplerinin savunuculuğunu 

yapmam nedeniyle cezaevinde bulunan politik bir tutsağım. Son iki yüzyıla damgasını vuran; siyasal, 

tarihsel ve soso-ekonomik boyutları bulunan Kürt sorununun barışçıl, demokratik ve anayasal 

yöntemlerle çözüme kavuşturulması gerektiğine inanıyorum. Tarihsel yanlışlar, inkâr ve asimilasyon 

politikalarının bir sonucu olarak bugün ağır ceza mahkemesinde yargılanmaktayım. 

Cezaevinde olmamın temel sebepleri göz önünde bulundurularak hukuki savunmamı yapması 

gerekirken, beni en kirli kavramlarla itham eden ve yargılanmam hala sürüyorken adeta mahkeme 

heyetinden önce mahkûmiyet kararı verme telaşına giren bu avukatın dosyamdan çekilmesini 

(azledilmesini) istiyorum. Yukarıda belirttiğim konuların daha iyi anlaşılması için Bingöl 2. Ağır Ceza 

Mahkemesinin 30.12.2020 tarihli, en son görülen 9. Celse tutanaklarını (3 sayfa) kurumunuzla 

paylaşmak istiyorum. Bu tutanakta da görülebileceği gibi adı geçen avukatın bu dosyayla ilgili lehime 

olacak herhangi bir hukuki söylemi, delil değerlendirmesi, belge yorumu, itirazı, suçlamalarla ilgili 
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savunma yapması vb avukatlık etik ve mesleğine denk düşen en ufak bir yaklaşımı bulunmamaktadır. 

Aksine, adı geçen avukatın benimle ilgisi olmayan iddiaları, hiçbir doğruluğu olmayan iddiaları, hiçbir 

doğruluğu bulunmayan söylemleri ve asla kabule demeyeceğim ifadeleri bulunmaktadır. 

Yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı, yargılanmakta olduğum dosyayla ilgili hakkaniyetli hukuki 

koşullara, kendimi savunma, ifade etme ve suçlamaları anlama olanaklarına sahip olmadığım için acilen 

kurumunuzdan hukuki yardım talep ediyorum. 

➢ 12.02.2021 tarihinde Katar Merkez Cezaevinden derneğimizi telefonla arayarak 

başvuruda bulunan M. Ç. E.; 

Şu anda Katar Merkez Cezaevi 11. Blokta olduğunu ve 2 yıl cezasının kaldığını söyledi. Daha önce 

derneğimize yaptığı başvurular sonucu Türkiye Büyükelçiliğinden ziyaret edildiğini ancak o zaman 

çıkarılan genel aftan faydalandırılmadığını ifade etti. Ayrıca gelen Türk yetkililerin derneğimiz 

hakkında olumsuz konuştuğunu ve bize başvurmamasını önerdiğini dile getirdi. Ancak kendisinin 

yaşadığı sorunlarla ilgili daha önceleri Türk Büyükelçiliğine ve pek çok yere başvurmasına rağmen 

sadece derneğimizin ilgilendiğini ve bunu da yetkililere ifade ettiğini söyledi. Bu nedenle tekrar 

derneğimizi aradığını söyleyip Ramazan Bayramında çıkacak olan genel aftan faydalanması için 

girişimde bulunmamızı talep etti. 

➢ 12.02.2021 tarihinde Şakran  2 Nolu T Tipi Kapalı mektup yoluyla yaptığı başvuruda 

B.Sulayi ; 

Değerli hocam, size (daha doğrusu kurum şubenize) bir mektupla iki AİHM başvurusu dosyamı 

(verilmeyen radyo ile verilmeyen mektup ile ilgiliydi) ve iki de AYM karar örneğini sizlere 04.01.2021 

tarihinde APS posta usulüyle yollamıştım. Umarım size sağlam, eksiksiz (çünkü gerekli evraklar 

yanımızda olmayıp, dosya başvurulara eklenmeleri için cezaevi idaresinden talep ediyoruz. Talep 

ettiğimiz evrakları bize vermeyip fakat mahkeme ve avukatlara gönderilen dosyalara, onlar orada 

ekliyorlar. Fakat bu durumda da cezaevi idaresi evrakları yanlarında ekleyip biz kontrol 

edemediğimizden bazen yanlış veya eksik evrak koyabiliyorlar) ve zamanında elinize ulaşmıştır. 

Gönderdiğim söz konusu AİHM başvurularının bir avukat adına AİHM’e başvurulmasını istemiştim. 

Bu konuda sonuç ne oldu bilmiyorum. Çünkü henüz herhangi bir bilgi bana ulaşmamıştır. Bir de, şayet 

mümkün ise yapılan başvurularla ilgili, ayrı ayrı her başvuru hangi tarihte yapıldığı ve hangi dosya 

olduğuna dair bilgi paylaşırsanız sevinirim. 

Diğer bir konu; bu mektupla beraber yine 6 (altı) adet AİHM başvurusunu size gönderiyorum. Şayet bu 

başvurularımı da hazırlayıp ve gerekli belgeleriyle AİHM’e yollayabilirseniz minnettar kalır sevinirim. 

Her dosya-başvuruya ilişkin, umarım cezaevi idaresi gerekli belgeleri tam ve eksiksiz eklemiştir. En 

erken başvuru tarihi, bu ayın 26’sına kadardır. Gecikmenin bizden kaynaklı yanlarıyla beraber, gerekli 

evrakları cezaevi idaresinden isteyip, cezaevinin evrak vermeyerek oyalama ve sürüncemede bırakma 
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tarzıyla ilgilidir biraz. 

1.Yargılanıp ve ağır müebbet hükmü aldığım davama ilişkindir ve buna kaynaklı AİHM- Ciwan Boltan 

başvurusuna vermiş olduğu kararı emsal olarak vermesine ilişkindir. 

2.Dosyam; Ziyaret-görüş konusundaki koşulların ağır olup ve dezavantaj sağlayıp, İran vatandaşı 

olmam kaynaklı bu koşulların daha da ağır olması ile ilgili, kimi koşulların yumuşatılması ve kimi 

hakların sağlanmasına ilişkindir. 

3.Dosyam; bana gelen ve gönderdiğim mektuplar, keyfi olarak el konulan bir mektubum ile ilgili olup, 

AYM ret kararı vermiştir. 2 dosya. 

4.Dosyam; Yeni Yaşam Gazetesi ile ilgilidir. Cezaevi kantin aracılığıyla gazete satın almak isteyip fakat 

cezaevi idaresi keyfi ve özel bir politika sonucuyla talep-başvurularımızı işleme koymayıp, gazeteyi 

bize satın almadığına ilişkin başvurudur. Konuyu mahkemeye- itiraz vb. yoluyla- taşıdık, fakat yine 

gerekli işlemler yapılmadığından, mecburen “etkin başvuru” yöntemi kullanarak AYM’ye başvurduk. 

Yöntem ve koşullarını da bilmiyorduk. Başvurumuz AYM’ce reddedildi. 2 ayrı dosyadır. 

Yani buna benzer birçok keyfi ve hukuksuz, kanunsuz uygulama ve politika var. Bunlara karşı kimi 

başvurularımız da hem infaz ve ağır CM tarafından ve hem de AYM tarafından reddedilmektedir. 

➢ 26.03.2021 tarihinde Çorum L Tipi Kapalı Hapishanesinden  mektup yoluyla yapılan 

başvuruda Ö. Şahin–; 

 “Selam. 9 Mart 2021’de göndermiş olduğunuz mektup 10 gün sonra bana ulaştı. Durumumda hiçbir 

değişiklik yoktur. Mahkemelerden cevap bile gelmiyor. Benim davaya bakanın adresini ve ismini 

istemişsiniz. Çorum barosuna kayıtlı… 

➢ 27.03.2021 tarihinde Manisa – Akhisar T Tipi kapalı hapishanesinden  gönderdikleri 

mektupta S.Gül –  M.Mahmo – C. Ayar- N.Tunç- H. Şaşmaz-  Ş.Akkurt M.Demirel- Y. 

Yürek -:  Bizler uzun süredir (25-30 yıl arası) zindanlarda siyasi tutsak olarak bulunuyoruz. Bu 

25-30 yıldır cezaevinde bulunan arkadaşlar 90’lı yılların başında tutuklanıp DGM’lerde 

yargılanıp ceza aldılar. Ne gözaltı sürecinde avukatlarımız vardı ne ifadeyi reddetme hakkı ne 

de savcılıkta ve mahkemede işkenceyle alınmış bu ifadeleri reddetmemiz yargılanırken dikkate 

alındı. Yanı sıra DGM’lerde askeri hâkimin olması adil yargılanma koşullarımızı tümden 

ortadan kaldıran bir olgu ve durumdu. 

➢ -28.03.2021 tarihli başvurusunda Kemal Zengin Şakran cezaevi T 2 de tutulan K. Zengin 

için başvuruda bulnan  İ.B: abim 1995 tarihinde tutuklandı. Müebbet hapis cezasına 

çarptırıldı. Kendisi yaklaşık 25 senedir cezaevinde. Bağırsak iltihabı teşhisi konuldu. Tedavisi 

için birkaç kez başvuruda bulundu ancak hastalığı için gereken tedavi yapılmadı. Antibiyotik 

ilaçlarla geçiştirildi.  Kendisinin bir an önce hastaneye yatırılıp tedavi edilmesi gerekiyor.  

Kendisi tutuklandığı dönemin koşullarını ve üzerine atılan suçun bu kadar bir ağır cezayı 
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gerektirmediğini ve yeniden yargılanma talebinde bulunmak istediğini belirtiyor.  Şu an sağlık durumu 

çok kötü.  Ve bir an önce tahliye edilip tedavi olması gerekiyor. 

 

5- AÇLIK GREVLERİ 

➢ 15.03.2021 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesinden gönderdiği mektupta 

Y.Aslan : 

İmralı Ada Hapishanesinde uzun yıllara yayılmış ağırlaştırılmış bir tecrit uygulanıyor. Kürt Halk Önderi 

Abdullah Öcalan ve üç arkadaşı aileleri, avukatları ile görüştürülmüyor. Pandemi şartları, önlemleri 

sebebiyle bu yasak ve gasplar pervasızca sürdürülüyor.  

27 Kasım 2020 tarihinden beri tüm hapishanelerde siyasi tutsaklar İmralı’daki tecridin kaldırılması ve 

özgürlüğün sağlanması için dönüşümlü açlık grevindedir. Ayları aşkın bu tepki eylemi ne yazık ki 

kamuoyunda yeterince destek bulamamaktadır. Tutsakların sesine ses olunmuyor. Çünkü çok iyi 

biliyoruz ki, İmralı barış istiyor ve o ses gür çıkarsa barış talebi daha güçlü bir şekilde bir seçenek olarak 

gündeme girecektir.  

Siz insan hakları savunucularından talebimiz İmralı tecridinin Türkiye ve dünya kamuoyuna 

duyurulması ile tecrit ve özgürlük koşullarının dile getirilmesidir. Bu anlamda ülke içinde ve uluslararası 

arenada girişimde bulunmanızdır. Gereğini bilgilerinize arz ederim. En içten sevgi ve saygılarımızla 

selamlarımızı sunuyoruz.   

6- COVİD-19 VE BUYNA BAĞLI İHLALLER 

 

➢ 22.03.2021 tarihinde Gebze Kapalı Kadın Hapishanesinden gönderdiği mektubunda Ş.  

Şahin: 

 “Sizlere yazma nedenim, bulunduğum cezaevinde çıkan Covid-19 virüsü ve bundan kaynaklı idarenin 

yaklaşımıdır. Şu an bu cezaevinde 100’ü aşkın Covid-19 olduğunu biliyoruz. İdarenin diğer pozitif 

vakalara nasıl yaklaştığını bilmiyoruz. Ancak biz PKK-PAJK’lı tutsaklara yaklaşımı kabul edilir 

değildir. Yan odamızdaki 13 arkadaşımızın da covid-19 çıktı, 2 arkadaşımız temaslı olduğu için başka 

bir odada. İlk test yapıldığında 9 arkadaşımız pozitif çıktı, 6 kişi temaslı diye başka odaya alındı. Temaslı 

arkadaşlarımızın 4’ü de yapılan test sonucu pozitif tanısı kondu. Yine Akdeniz Anemisi olan ve 6 ayda 

bir kan takviyesi alan ve temaslı olan bir arkadaşımızın durumu kötüleşince gece hastaneye kaldırıldı 

ve birkaç saat sonra tekrar getirilip pozitif olan arkadaşlarımızın yanına konuldu. Ancak Mizgin çiftçi 

arkadaşımıza yapılan testin sonucu daha çıkmadan hastaneden dönüşte daha yeni ameliyat olmuş olan 

ve iki refakatçiyle birlikte kalan arkadaşımızın yanına götürülüp, ameliyatlı arkadaşımız Havva Akın da 

sağlığını riske sokacak yaklaşımları oluyor idarenin. Yine gecenin bir yarısı hastaneden getirirken 

arkadaşımızın yatak ve bireysel eşyaları getirilmeyip, sorduğumuzda da ‘ne olacak ikili yatsınlar’ gibi 
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cevaplar aldık. 

Yine idare bu süreçte beslenmeye daha dikkat etmesi gerekirken sanki normal bir zamanmış gibi 

genellikle çöpe döktüğümüz yemekler veriliyor. Burada virüs çıkmadan önce haftada 2-3 defa verilen 

meyveler bile artık verilmiyor. Zaten doğru düzgün personel mazgallara bakmıyor. Özellikle pozitif 

olan arkadaşlarımıza yaklaşımları kabul edilir değil, sanki vebalıymış gibi kaba yaklaşılıyor. Yine sanki 

bu virüs bizden kaynaklıymış gibi yaklaşılıyor. Oysa herkes biliyor ki bu virüsün şu an cezaevinde bu 

kadar yaygınlaşması bizden değil, idarenin kendisinden kaynaklıdır. Bu nedenle idarenin yaklaşımı 

provokatiftir ve ne haliniz varsa görün tarzındadır. Örneğin iki üç günde bir çıkan pozitifleri daha önce 

testi pozitif çıkmış, ilaç almış arkadaşlarımızın yanına getirerek iyileşme olasılığını ortadan kaldırıyor. 

Ayrıca temaslı olan adli ve Fetö’dne tutuklu olanları telefona çıkarıp PKK’li olanları yani bizim 

arkadaşlarımızı telefona çıkarmıyorlar. Oysa imkânları var ve isterlerse pozitif olan arkadaşlarımızı bile 

çıkarabilirler. Ama keyfi yaklaşımlarından dolayı yapmıyorlar. Şu an pozitif durumda olan 

arkadaşlarımızın aileleri çocuklarının sesini duyamadığı için endişelidirler. Ancak arkadaşlarımız 

idareye talepte bulunmalarına rağmen kabul edilmiyor. Bizler kendi ailelerimiz üzerinden 

arkadaşlarımızın ailesine ulaşmaya çalışıyoruz. Ancak doğal olarak bir annenin kendi çocuğunun sesini 

duyması ayrıdır. Açıkçası birçok talebimizi bakanlığa yazıyoruz ancak şimdiye kadar herhangi bir 

olumlu yanıt almış değiliz. Bundan kaynaklı sizlerin bu konuda gerekli kurumlarla iletişime geçip 

böylesi ciddi bir durum karşısında idarenin doğru bir şekilde yaklaşması için gerekli baskıyı yapmanızı 

istiyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.  

Testi pozitif çıkan arkadaşlarımız: Ruşen Erdem, Rojda Tursun, Gülizar Erman, Aslı Doğan, Helin 

Öncü, Serap Burak, Beyaz yakut, behice Kalenderoğlu, Hatice Arat, Hacer Halil Yusuf, Gülistan 

Abdo, Nazime Avras, Mizgin Çiftçi. 

Temaslı olanlar: Ayten Gülsüm, Sibel Uçar.” 

 

F-   MARMARA BÖLGESİ HAPİSHANELERİNDE YAŞANAN HAK 

İHLALLERİNE DAİR BASIN TARAMASI YOLUYLA TESPİT EDİLEN İHLAL 

VAKALARI (OCAK-MART 2021)   

 

 

Marmara Bölgesi Hapishaneleri ile ilgili, basın taraması yolu ile tespit edilen ihlal tablosu  

( Ocak-Mart 2021) 

Yaşam Hakkı İhlalleri  

4 ‘ü Marmara bölgesi 

hapishanelerinde olmak üzere; 

 İşkence, Darp, Kötü muamele vb. 

-Çıplak arama                                           ( 2) 

-Darp, işkence                                         ( 11) 

 

 

 246  
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İntihar                       ( 6 ) 

Covid 19                   ( 4  ) 

Kronik hastalık          ( 1  ) 

Şüpheli ölüm             ( 1  )  

Toplam 12 ölümlü vaka ve  

 

İntihar girişimi        (  2 )  

Tespit edilmiştir. 

 

4 ‘ü 

Marmara’da 

olmak üzere  

 

14 İhlal 

(12’si  

Ölümlü) 

 

 

-Disiplin soruşturması                              ( 4) 

-Küfürlü konuşma                                    ( 8) 

- kantin fiyatlarını protesto eden mahpuslara 

disiplin soruşturması başlatılması            (200) 

-Mahpuslara battaniye verilmemesi           ( 5) 

-Telli kafesli hücreli ring aracıyla mahkemeye 

götürme                                                       ( 1) 

-Koğuşlarda günde 2-3 kez arama yapılması(1) 

-Hücreye koyma                                          ( 3) 

-Aramalarda kişisel eşyalara el koyma       ( 1) 

- Mahpuslara tabak,kaşık verilmemesi       ( 1) 

-Havalandırma saatlerinin kısaltılması       ( 2) 

- Mahpuslara verilen suya kota konulması ( 2) 

-Sıcak suyun ayda bir verilmesi                  ( 1) 

-Kaloriferlerin yanmaması                          ( 2) 

-Karantina süresi dolduğu halde mahpusların 

hücreden çıkarılmaması                               (2 ) 

 İhlal  

Sağlık Hakkı İhlali 

-Revire çıkarılmama ( 1) 

-Diyet yemeği ve B1 ilacı 

verilmemesi ( 1) 

-Hastaneye götürmek için açlık 

grevini bırakma şartı  ( 6) 

-Kanser hastasını kemoterapi ve 

radyoterapi ye götürülmeme ( 1) 

-Hapishanede uyuz hastalığı 

görülmesi                                ( 1) 

- Açlık grevinde olan mahpuslara 

şeker ve karbonat verilmemesi (1) 

 

11 

İhlal 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Hakkı İhlali 

-Kürtçe gazete, kitap verilmemesi            ( 5) 

-Günlük gazetelerin verilmemesi              ( 3) 

- Kürtçe mektubun verilmeyerek tercüman 

parası istemek                                           ( 1) 

- Kitap sınırlaması                                    ( 2) 

-Sakıncalı denilerek mektubun 

gönderilmemesi                                        ( 1) 

- Mahpusun eşine yazdığı mektuba infial 

yaratır gerekçesi ile karalama                   ( 1) 

-İletişimden men cezası                            ( 1) 

-Örgütle iltisaklı kişiye yazıldığı gerekçesi ile 

mektuba el konulması                                (1) 

-İmralı hapishanesinde bulunan Abdullah 

Öcalanla görüşme talebine verilen red 

cevabı verilmesi                                     ( 19 )  

 

 34 

İhlal 
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İnfazda eşitlik ilkesinin ihlali  

İnfaz süresi dolduğu halde, iyi halli 

olmadıkları gerekçesi ile tahliye 

edilmeme  

 

13 

  

 

         TOPLAM              318           İHLAL  

 

  

1-SAĞLIK VE TEDAVİ HAKKI İHLALLERİ: 

Bu bölümde basın taraması yoluyla tespit edilen 6 vakaya yer verilmiştir.  

➢ 4 Ocak 2021- 213 gündür ölüm orucu sürdürmesinin ardından 3 Eylül 2020 tarihinde Yargıtay 

16. Ceza Dairesi’nin infazının iyileşinceye kadar durdurulması yönündeki kararıyla tahliye 

edilen ve 9 Aralık 2020 tarihinde Edirne’de gözaltına alınarak tutuklanan avukat Aytaç Ünsal’a, 

tutulduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde tedavisi için gerekli olan ilaçların verilmediği öğrenildi. 

Haberde tedavisinin yapılmaması nedeniyle Aytaç Ünsal’ın kilo kaybı yaşadığı, vücudunda 

morluklar oluştuğu, sinir ucu iltihabı nedeniyle ağrılarının olduğu belirtildi. 

➢ 19 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 

mahpusların revire çıkarılmadığı, ilaçlarının mahpuslara gecikmeli verildiği öğrenildi. 

➢ 24 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde adil 

yargılanma talebiyle 213 gün sürdürdüğü ölüm orucunun ardından 3 Eylül 2020 tarihinde 

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin infazının iyileşinceye kadar durdurulması yönündeki kararıyla 

tahliye edilen ve 9 Aralık 2020 tarihinde Edirne’de gözaltına alınarak tutuklanan avukat Aytaç 

Ünsal’a tedavisi için gerekli diyetin uygulanmadığı, saf B1 vitaminin verilmediği öğrenildi. 

➢ 7 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Balıkesir Bandırma 1 Nolu T Tipi 

Cezaevi’nde tutulan siyasi mahpusların hastane sevklerinin PKK lideri Abdullah Öcalan 

üzerindeki tecridin kaldırılması talebiyle devam eden açlık grevini bırakma şartıyla yapıldığı 

öğrenildi. 

➢ 27 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Maltepe 3 Nolu Cezaevi ve Şanlıurfa T 

Tipi Cezaevi’nde bazı mahpusların uyuz hastalığına yakalandıkları ve tedavi edilmedikleri 

öğrenildi. 

➢ 30 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, 21 Mart 2021 tarihinde tutuklanarak 

Metris T Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürülen hasta mahpus Eyvaz Akıncı’nın (76) her gün alması 

gereken radyoterapi ve kemoterapi tedavisini alamadığı, bu nedenle de sağlığının kötüleştiği 

öğrenildi. 
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2-DARP – TEHDİT – İŞKENCE – KÖTÜ MUAMELE – ÇIPLAK ARAMA – SÜRGÜN- 

SEVK - GÖRÜŞ YASAKLARI- TERS KELEPÇE UYGULAMASI- TEKMİL 

DAYATMASI - HÜCREYE KONULMA – AYRIMCILIK- SOHBET HAKKI- DİSİPLİN 

CEZALARI vb. 

Bu bölümde basın taraması yoluyla tespit edilen 24 vaka özetlenmiştir.  

➢ 5 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 

mahpuslara günde 200 litre yerine 10 veya 15 litre su verildiği öğrenildi. 

➢ 13 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 

tutulan Ahmet Sürme isimli bir mahpusun çıplak arama dayatmasını kabul etmediği için infaz 

koruma memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Ahmet Sürme babası 

aracılığıyla maruz kaldığı fiziksel şiddet hakkında şunları belirtti: “Avukatla görüştükten sonra 

gardiyanlar bana ‘soyun’ dediler. Nedenini sordum, sonra soyunmayacağımı söyledim. 

Gardiyanlar, avukatın girişte X-ray cihazından geçerken cihaz öttüğünü, bu yüzden soyunmam 

gerektiğini belirtiler. ‘Avukat cihazdan geçerken ötmüşse gidin avukat arayın, niye benim 

üstümü arıyorsunuz’ dedim. Ne yaptılarsa soyunmadım, bunun üzerine gardiyanlar beni 

dövmeye başladılar. Beni yere attılar, sırtıma basıp elbiselerimi zorla çıkardılar. Üstümde 

sadece iç çamaşırımı bıraktılar. Beni yere yatırdıklarında sürekli tekmelediler, başımı 

tekmelediler, her yerimi morarttılar. Gardiyanlar şiddet uygulayıp beni zorla soyduktan sonra 

giyinmemi söylediler ama ben elbiselerimi giymeyeceğimi ve bu şekilde koğuşuma gideceğimi 

söyledim. Bunun üzerine tekrar beni dövüp yere yatırdılar, zorla elbiselerimi giydirdiler. 

Hastaneye götürmelerini istedim, ancak darp raporu almamam için beni hastaneye 

götürmediler.” 

➢ 17 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 3 

mahpusun (Deniz Şah, Mehmet Dersulu ve İlhan Kaya) infaz koruma memurlarının fiziksel 

şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Maruz kaldıkları fiziksel şiddet sonucu Mehmet Dersulu ve 

Deniz Şah’ın vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları öğrenildi. 14 Ocak 2021 tarihinde 

ise Deniz Şah’ın infaz koruma memurları tarafından başka bir odaya fiziksel şiddet kullanılarak 

zorla götürüldüğü bildirildi. Haberde ayrıca, mahpusların maruz kaldıkları fiziksel şiddeti 

belgelemek için gitmeyi talep ettikleri revire götürülmedikleri belirtildi. 

➢ 20 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Kandıra T Tipi Cezaevi’nde 16 

kişilik koğuşlarda 28 kişinin tutulduğu öğrenildi. 

➢ 24 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 

mahpusların sosyal, kültürel ve sportif haklarının Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek 

kısıtlandığı öğrenildi. 

➢ 26 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bolu F Tipi Cezaevi’nde İlhan Kaya 
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isimli mahpusun 13 Ocak 2021 tarihinde infaz koruma memurlarının fiziksel şiddetine maruz 

kaldığı öğrenildi. 

➢ 1 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, 30 Ocak 2021 tarihinde tutuklanan 

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri Doğu Demirtaş’ın ve Selahattin Can Uğuzeş’in götürüldükleri 

Metris Cezaevi’nde infaz koruma memurlarının sözlü şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. 

➢ 8 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Ankara’daki “İşimi Geri İstiyorum” 

eylemi katılımcılarından Mehmet Dersulu’nun Bolu F Tipi Cezaevi’nde 25 gündür tek kişilik 

hücrede tutulduğu öğrenildi. Haberde ayrıca Mehmet Dersulu hakkında mektup ve kitap hakkı 

kısıtlandığı için yaptığı oturma eylemi gerekçe gösterilerek disiplin soruşturması açıldığı ve 

soruşturma neticesinde Mehmet Dersulu’ya iletişim hakkından mahrum bırakma cezası 

verildiği öğrenildi. 

➢ 8 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Murat 

Aktaş isimli mahpusun infaz koruma memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldığı ve başından 

yaralandığı öğrenildi. 

➢ 10 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde infaz koruma 

memurlarının fiziksel şiddetine maruz kalan Murat Aktaş isimli mahpus hakkında cezaevi 

idaresi tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi. 

➢ 11 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektörü 

protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan Anıl Akyüz, Necmettin Erdem, Akın 

Karakuş ve Murat Can Demirci’ye tutuldukları İstanbul Maltepe 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 

battaniye verilmediği öğrenildi. 

➢ 16 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Düzce T Tipi Cezaevi’nde yapılan koğuş 

aramaları sırasında mahpusların infaz koruma memurlarının sözlü şiddetine maruz kaldığı 

öğrenildi. 

➢ 19 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 

hücrelerin yeterince ısıtılmadığı, Covid-19 salgınına rağmen mahpuslara verilen suya kota 

getirildiği, gönderilen kargoların mahpuslara verilmediği öğrenildi. 

➢ 19 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde infaz koruma 

memurlarının fiziksel şiddetine maruz kalan Murat Aktaş hakkında cezaevi idaresi tarafından 

disiplin soruşturması açıldığı öğrenildi. 

➢ 24 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde adil 

yargılanma talebiyle 213 gün sürdürdüğü ölüm orucunun ardından 3 Eylül 2020 tarihinde 

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin infazının iyileşinceye kadar durdurulması yönündeki kararıyla 

tahliye edilen ve 9 Aralık 2020 tarihinde Edirne’de gözaltına alınarak tutuklanan avukat Aytaç 

Ünsal hakkında, tutulduğu koğuşun sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske ile eldiven 
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takmayan infaz koruma memurları tarafından aranmasına itiraz ettiği gerekçesiyle disiplin 

soruşturması açıldığı ve Aytaç Ünsal’a 1 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. Haberde ayrıca 

Aytaç Ünsal’a verilecek kitap sayısının yılda 20 kitap ile sınırlandığı, gazetecilere ve 

milletvekillerine yazdığı mektupların “sakıncalı” oldukları gerekçesiyle gönderilmediği 

belirtildi. 

➢  4 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 3 

mahpusun (Deniz Şah, Latif Mollaahmetoğlu, İlhan Kaya) 2 Mart 2021 tarihinde istekleri ve 

iradeleri dışında İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 

➢ 10 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden İstanbul Metris R Tipi utulan ve şizofreni 

hastası olduğuna ve cezaevi koşullarında yaşayamayacağına Cezaevi’nde tutulan ve şizofreni 

hastası olduğuna ve cezaevi koşullarında tek başına yaşayamayacağına dair hakkında Adli Tıp 

Kurumu raporu bulunan Kemal Gömi isimli bir mahpusun koğuşun havalandırmasında başka 

bir mahpusun saldırısına uğradığı öğrenildi. Olay sonrasında Kemal Gömi’nin havalandırma 

süresinin 2 saatten 1 saate indirildiği, cezaevine gelen avukatı ile görüşmesine izin verilmediği 

öğrenildi. 

➢ 14 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Metris Cezaevi’nden İstanbul 

Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 56 mahpusun 28 kişi kapasiteli bir koğuşa 

konulduğu, mahpuslara temizlik malzemesi, tabak ve kaşık verilmediği ve bu nedenle 

mahpusların sağlık sorunları yaşadığı öğrenildi. 

➢ 23 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu Kapalı 

Cezaevi’nde koğuşlarda günde 2-3 kez arama yapıldığı, aramalar sırasında mahpusların infaz 

koruma memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldıkları ve kişisel eşyalarına el konulduğu, 

koğuşlarda kapasitenin üzerinde kişi tutulduğu öğrenildi. 

➢ 23 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Hakan 

İnci isimli mahpusun istek ve iradesi dışında Aydın E Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 

➢ 24 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutulan 

Nuriye Gülmen’in hakkında açılan davanın duruşmasına kafesli araçla gitmeye zorlandığı, 

kabul etmemesi üzerine duruşmaya götürülmediği öğrenildi. 

➢ 25 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu Cezaevi’nde 

tutulan 200 mahpus hakkında, kantin fiyatlarını protesto ettikleri gerekçesiyle disiplin 

soruşturması başlatıldığı öğrenildi 

➢ 26 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde bir 

aydır sıcak su akmadığı ve koğuşların ısıtılmadığı öğrenildi. 

➢ 29 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, isteği ve iradesi dışında Edirne F Tipi 

Cezaevi’nden Aydın E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Hakan İnci isimli mahpusun karantina süresi 
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dolduğu halde tek kişilik hücrede tutulduğu, infaz koruma memurlarının fiziksel şiddetine 

maruz kaldığı öğrenildi. 

 

3-İLETİŞİM HAKKI İHLALİ 

Bu bölümde basın taraması yoluyla tespit edilen 5 vaka özetlenmiştir. 

➢ 18 Ocak 2020 tarihinde basında yer alan haberlerden İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde 

tutulan Reyhan Coşmuşlu’ya gönderilen 4 kitabın Kürtçe oldukları ve çevrilmeleri gerektiği 

gerekçesiyle cezaevine kabul edilmeyerek iade edildiği öğrenildi. 

➢ 24 ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 

tutulan Şiyar Yıldırım isimli mahpusun Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli 

Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk 

Gergerlioğlu’na cezaevinde maruz kaldığı hak ihlalleri ile ilgili yazdığı mektuba ‘örgütle 

iltisaklı olan kişilere cezaeviyle ilgili doğru olmayan bilgiler anlatacağı’ iddiasıyla el konulduğu 

öğrenildi. Yanı sıra Şiyar Yıldırım hakkında bu mektup nedeniyle disiplin soruşturması açıldığı 

öğrenildi. Haberde ayrıca eşi tarafından yazılan Kürtçe mektubun “Tercümanımız yok. Eğer 

tercüman parasını karşılarsanız, mektubu tercüme ederek içeriğini öğrendikten sonra size teslim 

ederiz’” denilerek Şiyar Yıldırım’a verilmediği belirtildi. 

➢ 7 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Düzce T Tipi Cezaevi’nde mahpuslara 

Evrensel ve Birgün gazetelerinin ‘kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da 

tehlikeye düşüren, hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen 

haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsayan içerikleri taşıdığı’ gerekçesiyle verilmediği 

öğrenildi. 

➢ 12 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden haftalık Kürtçe yayınlanan Xwebun 

gazetesinin “Bolu F Tipi’ne kabul verilmesi için yabancı dilde olduğu” gerekçesiyle Adalet 

Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nden izin istendiği, izin verilmemesi 

nedeniyle gazetenin mahpuslara verilmediği öğrenildi. 

➢ 22 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 

tutulan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Engin Gökoğlu’nun eşine yazdığı 

mektubun büyük bir kısmının Cezaevi İdaresi Disiplin Kurulu’nun 18 Mart 2021 tarihli 

kararıyla sansürlendiği öğrenildi. Disiplin Kurulu’nun ilgili yazısında “her ne kadar mektubu 

eşine gönderiyor da olsa yazının basın organlarında yayınlanması, bunun daha önce örneğinin 

olduğu, infial yaratma ihtimaline karşı karalama kararı alındığı” belirtilmektedir. 

 

4- CEZA İNFAZI TAMAMLANDIĞI HALDE SERBEST BIRAKILMAMA 

➢ 2 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerde, Türkiye genelindeki çeşitli cezaevlerinde 
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tutulan ve cezaları bitmiş olan 13 mahpusun 29 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de 

yayınlanan “Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri İle Hükümlülerin Değerlendirmesine Dair 

Yönetmelik” gerekçesiyle tahliye edilmedikleri iddia edildi. 

Tahliye edilmeyen mahpuslar: 

A. Hamo (Balıkesir L Tipi Cezaevi), 

S.  Özbay (Diyarbakır D Tipi Cezaevi), 

E. Aktaş (Mersin Tarsus 1 Nolu T Tipi Cezaevi), 

F. Tekin (Mersin Tarsus 1 Nolu T Tipi Cezaevi), 

D.Bozan (Ankara Şakran Kadın Cezaevi), 

M. İşleyici (Ankara Şakran Kadın Cezaevi), 

C. Bozkurt (Ankara Şakran Kadın Cezaevi), 

Y.Vadi (Düzce Cezaevi), 

V.Turgut (Düzce Cezaevi), 

Ö.Sönmez (Batman Beşiri T Tipi Cezaevi), 

Z.Demir (Osmaniye 2 Nolu T Tipi Cezaevi), 

N.Tekin (Mersin Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi), 

Ş.Gegez (Balıkesir Burhaniye T Tipi Cezaevi). 

 

5-YAŞAM HAKKI İHLALLERİ  

Hastalık, Covid 19 ve intihar ettiği iddiasıyla hayatını kaybedenler  

➢ 8 Ocak 2021- Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulurken mide kanseri olan ve 4 Ocak 2021 

tarihinde tahliyesine karar verilen HADİ YALÇIN isimli mahpusun, 8 Ocak 2021 

tarihinde tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği 

öğrenildi. 

➢ 13 Ocak 2021-  Basında yer alan haberlerde  SHAYAN KHEYRİANF, 13 Ocak 2021 tarihinde 

Denizli D Tipi Kapalı Hapishanesi,  intihar sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. 

➢ 18 Ocak 2021- Basında yer alan haberlerde  METİN YÜCEL’in 18 Ocak 2021 tarihinde Düzce 

T Tipi Kapalı Hapishanesi, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

➢ 30 Ocak 2021- basında yer alan haberlerden, İskenderun T Tipi Cezaevi’nde tutulan 

KAHRAMAN SEZER isimli mahpusun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

➢ 2 Şubat 2021-  tarihinde basında yer alan haberlerden, Malatya Akçadağ T Tipi Cezaevi’nde 
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intihar girişiminde bulunan 4 mahpus arasında yer alan A. TURAN isimli bir mahpusun 

yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

➢ 13.02.2021- Basında yer alan haberlerde  ERSOY KARAMUSTAFA’nın, Manisa T Tipi 

Kapalı Hapishanesinde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. 

➢ 19 Şubat 2021 -  tarihinde İstanbul Maltepe Çocuk Cezaevi’ne götürülen Kadir Aktar, 19 Şubat 

2021 tarihinde yaşamını yitirdi. Cezaevi yönetimi KADİR AKTAR’ın ölüm nedeninin intihar 

olduğunu açıkladı. Aktar ailesinin avukatı ise basında yer alan açıklamasında “Adli Tıp 

Kurumu’nda gerçekleştirilen otopsi ön raporuna göre Kadir Aktar ası sonucu hayatını 

kaybettiğinin ancak bacaklarında ve kollarında iç kanama bulguları olduğunu (…) Kadir’in 

buralardan birtakım darbelere maruz kaldığının tespit edildiğini” belirtti. 

➢ 24 Şubat 2021- Tutulduğu Van F tipi Cezaevi’nde intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen 

RAMAZAN AKBAŞLI (55) isimli mahpus,  tedavisinin devam ettiği Van Dursun Odabaşı 

Hastanesi yoğun bakım servisinde 24 Şubat 2021 tarihinde yaşamını yitirdi. 

➢ 04.03.2021- Basında yer alan haberlerde  ÖNDER ATEŞ’in  04.03.2021’de  Samsun E Tipi 

Kapalı Hapishanesinde, Covid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği iddia 

edildi. 

➢ 05.03.2021- Basında yer alan haberlerde OSMAN SAFA’nın, 05.03.2021’de   Sakarya/Ferizli 

L Tipi Kapalı Hapishanesi, intihar sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. 

➢ 20 Mart 2021 - tarihinde basında yer alan haberlerden, 16 Mart 2021 tarihinde tutuklanarak 

Hakkari Kapalı Cezaevi’ne götürülen MACİT DEMİR isimli mahpusun 19 Mart 2021 

tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Basında yer alan haberlerde, Macit Demir’in intihar ettiği 

iddia edildi. 

➢ 29.03.2021-   Basında yer alan haberlere göre ,OĞUZHAN GÜRBÜZER 29.03.2021’de  

Samsun Kapalı Hapishanesi’nde tutulduğu hücresinde ölü bulunduğu, %93 engelli olmasına 

rağmen hapishanede olduğu bildirilmiştir. 

Yaralananlar  

➢ 12 Şubat 2021 - tarihinde basında yer alan haberlerde, İzmir Şakran 3 Nolu T Tipi 

Cezaevi’nde tutulan M.Y isimli bir mahpusun 3 Şubat 2021 tarihinde cezaevlerindeki tecrit 

uygulamalarını protesto etmek için intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Haberde hayati 

tehlikesi olan M.Y’ın Çiğli Devlet Hastanesi’nde tutulduğu belirtildi. 

➢ 23 Şubat 2021-  tarihinde basında yer alan haberlerde, Van F Tipi Cezaevi’nde tutuklu 

bulunan R. A. (55) isimli mahpusun intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Van Dursun 

Odabaşı Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen R.A’nın hayati 

tehlikesinin olduğu öğrenildi. 
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6- İMRALI HAPİSHANESİNDE DEVAM EDEN ÖZEL TECRİT UYGULAMASINA DAİR 

GELİŞMELER Bu bölümde 19 vaka özetlenmiştir.  

➢ 7 Ocak 2021 - Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 7 

Ocak 2021 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi 

bir  cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 8 Ocak 2021 - Abdullah Öcalan ile İmralı adasında tutulan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri 

Konar ve Veysel Aktaş’ın ailelerinin 8 Ocak 2021 tarihinde yaptığı görüşme başvurusuna 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 21 Ocak 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 21 

Ocak 2021 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurunun aynı gün içinde 

Abdullah Öcalan’a getirilen 6 aylık avukat ile görüş yasağı gerekçe gösterilerek reddedildiği 

öğrenildi. 

➢ 26 Ocak 2021 - Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 26 

Ocak 2021 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurunun aynı gün içinde 

Abdullah Öcalan’a getirilen 6 aylık avukat ile görüş yasağı gerekçe gösterilerek reddedildiği 

öğrenildi. 

➢ 28 Ocak 2021 -Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 28 

Ocak 2021 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi 

bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 29 Ocak 2021 -Abdullah Öcalan ile İmralı adasında tutulan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri 

Konar ve Veysel Aktaş’ın ailelerinin 29 Ocak 2021 tarihinde yaptığı görüşme başvurusuna 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 9 Şubat 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 9 

Şubat 2021 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi 

bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 11 Şubat 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 11 

Şubat 2021 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi 

bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 16 Şubat 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 16 

Şubat 2021 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurunun aynı gün içinde 

Abdullah Öcalan’a getirilen 6 aylık avukat ile görüş yasağı gerekçe gösterilerek reddedildiği 

öğrenildi. 

➢ 18 Şubat 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 18 

Şubat 2021 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurunun aynı gün içinde 

Abdullah Öcalan’a getirilen 6 aylık avukat ile görüş yasağı gerekçe gösterilerek reddedildiği 
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öğrenildi. 

➢ 23 Şubat 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 23 

Şubat 2021 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi 

bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 25 Şubat 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 25 

Şubat 2021 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurunun aynı gün içinde 

Abdullah Öcalan’a getirilen 6 aylık avukat ile görüş yasağı gerekçe gösterilerek reddedildiği 

öğrenildi. 

➢ 2 Mart 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 2 Mart 

2021 tarihinde yapılan başvurunun Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı gün içinde 

Abdullah Öcalan’a getirilen 6 aylık avukat ile görüş yasağı gerekçe gösterilerek reddedildiği 

öğrenildi. 

➢ 9 Mart 2021 -Abdullah Öcalan ile İmralı adasında tutulan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar 

ve Veysel Aktaş’ın ailelerinin 9 Mart 2021 tarihinde yaptığı görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 11 Mart 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 11 

Mart 2021 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 12 Mart 2021- Abdullah Öcalan ile İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Hamili 

Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysel Aktaş’ın ailelerinin 12 Mart 2021 tarihinde yaptığı 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

➢ 14 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bolu F Tipi Cezaevi’nde yapılan koğuş 

aramaları sırasında mahpuslara ait eşyaların dağıtıldığı ve PKK lideri Abdullah Öcalan 

üzerindeki tecridin sona ermesi talebiyle açlık grevinde olan mahpuslara hakaret edildiği 

öğrenildi. 

➢ 16 Mart 2021- PKK lideri Abdullah Öcalan’ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medya 

hesaplarında çıkan iddialar üzerine avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 15 ve 

16 Mart 2021 tarihlerinde yapılan 2 ayrı acil görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 25 Mart 2021- tarihinde basında yer alan haberlerden, İmralı Yüksek Güvenlik F Tipi Kapalı 

Cezaevi’nde tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve 

Veysi Aktaş’ın ailelerinin telefon görüşmesi yapmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına 

çağrıldıkları öğrenildi. Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan arasındaki telefon 

görüşmesinin çok kısa süre sonra kesintiye uğradığı; Hamili Yıldırım’ın görüşmesinin de kısa 
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sürdüğü, Veysi Aktaş ile Ömer Hayri Konar’ın cezaevindeki tecrit koşullarını protesto etmek 

için görüşmeye katılmadıkları bildirildi. 

 

8-AÇLIK GREVLERİ 

➢ 26 Kasım 2020 tarihinde PKK davası nedeniyle hapishanede tutulmakta olanlar mahpuslar 

tarafından başlatılan açlık grevi dönüşümlü olarak devam etmektedir. Mahpuslar tarafından 

gönderilen mektuplarda; Açlık grevi nedeniyle mahpuslar hakkında disiplin soruşturmaları 

başlatıldığı, cezalar verildiği öğrenilmiştir. 

➢   07.01.2021 - Kayseri Bünyan T Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde olan mahpuslara şeker ve 

karbonat verilmediği öğrenildi. 

----------------------------------------------------------------0--------------------------------------------------------- 


