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GİRİŞ 
 

İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi Hapishaneler Komisyonu’nun hazırladığı bu rapor, 

aşağıda isimleri belirtilen hapishanelerden İHD Ankara Şubesi Hapishaneler Komisyonu’na 

gelen başvurular, avukatların hapishanelere yaptıkları ziyaretler, mahpusların tarafımıza 

yolladığı mektuplar ve mahpus-aile görüşmelerinin tarafımıza aktarılması ile derlenen bilgiler 

sonucunda hazırlanmıştır.  

 

Nisan-Mayıs-Haziran aylarında derneğimize İç Anadolu Bölge hapishaneleri için 42 kişi 

başvuru yapmıştır. Komisyonumuza yapılan başvurular ile ilgili olarak hak ihlallerinin ortadan 

kaldırılması için ilgili kamu kurumlarına gerekli yazılar yazılmıştır.  

 

İç Anadolu Bölgesindeki hapishanelerde İmralı tecridine son verilmesi ve hapishanelerde 

yaşanan hak ihlallerinin sonlandırılması talepli süresiz-dönüşümlü açlık grevleri devam 

etmektedir. 

 

Ceza İnfaz Kurumları Güncel Verileri: 

30.06.2021 tarihinde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Ceza İnfaz 

Kurumları İstatistiklerine göre; Ceza İnfaz Kurumlarında toplam 287.094 tutuklu ve hükümlü 

bulunmaktadır. 

 
CEZA İNFAZ KURUMLARININ KURUM STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

TARİH KURUM STATÜSÜ GENEL TOPLAM 

AÇIK CEZA İNFAZ 

KURUMU 

KAPALI CEZA İNFAZ 

KURUMU 

30.06.2021 79.665 207.429 287.094 

 

CİNSİYETE VE İNFAZ DURUMUNA GÖRE CEZA İNFAZ KURUMLARI 

MEVCUTLARI 
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30/06/2021 

 

240.204 

 

9.502 

 

56

4 

 

250.270 

 

33.967 

 

1.781 

 

1.076 

 

36.824 

 

287.094 

 

 

Not: Yukarıdaki verilere 7242 Sayılı Kanun gereği COVID-19 iznine ayrılan hükümlüler dahildir. 

 

 

Hak ihlali ile ilgili olarak başvuru gelen İç Anadolu Bölge Hapishaneleri 

 Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  

 Afyonkarahisar/Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu   

 Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu  

 Kayseri/Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

 Kayseri/Bünyan 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

 Kayseri/Bünyan 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
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 Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

 Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

 Konya/Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

 Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

 Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu 

 Sincan 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu 

 

 

HAPİSHANELERDE ÖLÜMLER 
 

İHD’nin basına yansıyan haberlere dayanarak yapmış olduğu belirlemelere göre, 2021 yılı 

Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye’nin çeşitli hapishanelerinde 17 mahpus yaşamını 

yitirdi.  

 2 Mahpus Ağır Hastalıkları nedeniyle yaşamını yitirdi. 

 5 Mahpusun intihar ederek yaşamını yitirdiği iddia edildi. 

 9 Mahpus Korona nedeniyle yaşamını yitirdi. 

 1 Mahpus şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. 

  
1) Mehmet Şükrü Eken: Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 20.04.2021’de Covid 

nedeniyle yattığı hastanede yaşamını yitirdi. 

2) Mehmet G.: Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, intihar sonucu hayatını kaybettiği 

iddia edildi. 

3) İsa Gültekin: Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 22.04.2021’de kanser 

hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. 

4) İsmi Bilinmiyor: Çorum L Tipi Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 24.04.2021’de intihar 

sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. 

5) Abdulvahit Tuncay: Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 01.05.2021’de 4. 

evre kanser hastalığı ve siroz nedeniyle yaşamını yitirdi. 

6) Engin Öksüzoğlu: Alanya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 02.05.2021’de Covid-19 

nedeniyle yaşamını yitirdi. 

7) Ali Orhan: Afyon Bolvadin Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 05.05.2021’de Covid-19 nedeniyle 

yaşamını yitirdi. 

8) Halil Şimşek: Çanakkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 05.05.2021’de Covid-19 nedeniyle 

yaşamını yitirdi. 

9) Suat Berkay: Eskişehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 07.05.2021’de Covid-19 

nedeniyle yaşamını yitirdi. 

10) Erdal Kılınç: Silivri 5 Nolu L Lipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 12.05.2021’de Covid-19 

nedeniyle yaşamını yitirdi. 

11) Zafer Aşık: Sakarya/Ferizli L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 15.05.2021’de Covid-19 

nedeniyle yaşamını yitirdi. 

12) Şerif Vatansever: Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 16.05.2021’de Covid-

19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 

13) Hüseyin Kılınçer: Adana Kürkçüler F Tipi Ceza İnfaz Kurumu, 12.06.2021’de intihar 

sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. 

14) Recep Alpak: Trabzon E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 18.06.2021’de intihar sonucu 

hayatını kaybettiği iddia edildi. 

15) Adem Taşdemir: Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 05.07.2021’de şüpheli şekilde 

yaşamını yitirdi.  
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16) Şaban Dilbilen: Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 06.07.2021’de intihar sonucu hayatını 

kaybettiği iddia edildi. 

11) Mustafa Güven: Erciş A Tipi Ceza İnfaz Kurumu, 19.07.2021’de Covid-19 nedeniyle 

yaşamını yitirdi. 

 

 

SAĞLIK HAKKI 
 

Mahpusların bir arada ve kalabalık koğuşlarda yaşadıkları göz önünde bulundurulduğunda 

hapishanelerde hijyenik ortamın sağlanmasının, kişisel koruyucu tedbir uygulamalarının 

neredeyse imkânsız olduğu söylenebilir. Bu durum bütün dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının 

hapishanelerde çok hızlı yayılabildiğini ortaya koymaktadır. Özellikle hapishanelerdeki yoğunluk 

ve hareketlilik göz önüne alındığında durumun daha da vahim olduğu görülmektedir.  

 

İHD’nin verilerine göre, hapishanelerde (en az) 604’ü ağır olmak üzere en az 1.605 hasta mahpus 

bulunmaktadır.  İç Anadolu Bölge Hapishanelerinde ise 41’i kadın olmak üzere en az 264 hasta 

mahpus bulunmaktadır. Bunların 85’i ağır hasta mahpustur. 

 

Komisyonumuza yapılan başvurular ve avukat görüşmeleri sonucunda belirtilen hapishanelerde 

yaşanan sağlık hakkı ihlalleri aşağıdaki gibidir: 

 

 

SAĞLIK HAKKINA ERİŞİMDE TESPİT EDİLEN HUSUSLAR 

 

• Tek kişilik, sağlıksız nakil araçları ile sevkler yapılmakta; bu durum özellikle kalp, astım, 

epilepsi hastalarının sağlıklarını kötü etkilemektedir. 

• Mahpuslar kelepçeli muayene edilmekte, kelepçeli halde hastane sevkleri yapılmaktadır. 

• Korona riskine rağmen mahpuslara yeterli miktarda hijyen malzemeleri ve maske 

verilmemekte, tedbirlere uyulmamaktadır. 

• Kayseri Kadın Ceza İnfaz Kurumundan mahpuslar, hastaneden getirildikten sonra 14 gün 

karantina koğuşunda kaldıklarını, 7 mahpusun karantina koğuşunda COVİD -19 testi 

olduğunu, 2 mahpusun testinin pozitif çıktığını, diğer 5 mahpusun da 14 gün daha karantina 

koğuşunda kalmak zorunda kaldığını ancak 8 mahpusa tekrar test yapılmadığını aktarmışlardır. 

• Kayseri Kadın Ceza İnfaz Kurumundan mahpuslar, açlık grevlerinin devam ettiğini ancak açlık 

grevinde olan mahpuslara iaşe verilmediğini, sadece 6 küçük su, 3 adet ince dilim limon, 1 

kaşık tuz ve şeker verildiğini aktarmışlardır. 

• Hasta mahpuslar revire geç çıkarılmakta, hastane sevkleri ya geç yapılmakta ya da hiç 

yapılmamaktadır. Ayrıca rutin yapılması gereken test ve kontroller de aksamaktadır. Afyon 1 

Nolu T Tipi Ceza İnfaz Kurumunda, revire çıkmak isteyen hastaların, mazgaldan bakan 

memurun onay vermesiyle revire çıkabildiği aktarılmıştır. 

• Adli Tıp Kurumu politik tutum izleyerek “Hapishanede Kalamaz” raporu vermemekte, tam 

teşekküllü hastane ve üniversite hastanelerinin “Hapishanede Kalamaz” raporları kabul 

edilmemekte ve ağır hasta mahpusların infazları ertelenmemektedir. 

• Diyet yemeği ihtiyacı olan mahpusların diyet yemeği talepleri karşılanmamaktadır. 

• Kendi öz bakımını yapamayacak düzeyde psikolojik rahatsızlıkları (şizofreni vb.) olan 

mahpuslar tahliye edilmemektedir. Afyon’da bir mahpus ağırlaşan durumuna rağmen sürekli 

hakkında dava açılmakta ve disiplin cezaları verilmektedir. 

• Epilepsi hastaları sağlık durumlarına rağmen tek kişilik hücrelerde tutulmaktadırlar. 

• Mahpusların diş tedavileri yapılmamaktadır. 
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• Bel fıtığı ve kireçlenme sorunu olan bir mahpusun ortopedik yatak ihtiyacı ve boyunluk 

ihtiyacı karşılanmamaktadır. 

• Astım hastalarının sigara içilmeyen odalara geçme talepleri kabul edilmemektedir. 

• Hasta mahpusların sürekli kullanmış oldukları ilaçlar yerine muadil ilaçlar verilmekte, bu 

ilaçlar da yan etkilere neden olmaktadır. 

• Karantina koğuşları yeterli olmamakta, bir hapishanede mahpuslar çok kalabalık koğuşlarda 

tutulmakta ve burada olanlara dışarıdan gelenler tarafından Covid bulaşmaktadır. Bir başka 

hapishanede ise karantina odası iki kişilik olarak işlem yapılmakta, diğer hastalar uzun zaman 

sıra beklemek durumunda kalmaktadırlar. 

 

Afyon 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

K. B. ile 27.05.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; ”Sadece revire çıkarılırken maske 

verildiğini, dezenfektanın verilmediğini, ara sıra odaya biraz çamaşır suyu bırakıldığını, bunun 

dışında hijyen malzemelerinin verilmediğini, hastane sevklerinin yapılmadığını, revire çıkmak için 

mahpusların taleplerinin ve hastalıklarının ayrıntılı olarak yazılmasının istendiğini sonrasında da 

memurun gelip mazgaldan baktığını mahpusun kapının önüne gelip tekrar sorunlarının 

anlatılmasının istendiğini ancak memurun mazgaldan bakarak ciddi görürse revire çıkmasına izin 

verdiğini; diş tedavisinin yapılmadığını, ilaçları yazdırırken sıkıntı çıkardıklarını; mahpuslardan 

S.T.’ın, şuan karantinada tutulduğunu, psikolojik sorunlarının olduğunu, Gaziantep’teki IŞID 

saldırısında ayağının koptuğunu yakınlarını kaybettiğini, şizofreni ve Epilepsi hastalığı olduğunu, 

Tarsus Ceza İnfaz Kurumundan Afyon Ceza İnfaz Kurumuna geldiğinde tek başına hücrede 

tutulduğunu bu hücrede tutulmanın kendisine çok büyük zararlar verdiğini, son halinin çok ağır 

deli denilebilecek seviyede olduğunu, sürüldüğü bütün hapishanelerde psikolojik sorunları 

nedeniyle kendisine uygulanan şiddete karşılık yapmış olduğu en küçük hakaretlerde dahi tutanak 

tutulduğunu bu nedenle kendisine sürekli dava açıldığını, mahkemede ve savcılıkta verdiği 

ifadelerden dolayı cumhurbaşkanına hakaret suçundan dolayı hakkında birçok dava açıldığını, 

hastaneye veya mahkemelere götürülürken jandarmalarla tartıştığı için hakkında tutanak tutulup 

disiplin soruşturması başlatıldığını ve sonrasında bunların ceza davasına dönüştüğünü, sağlık 

raporunda %74 zeka geriliği teşhisi konulduğunu, disiplin cezaları almış olduğu sürelerde tekli 

hücrede tutulduğu için bu disiplin cezalarına itiraz edemediğinden cezalarının tamamının 

kesinleştiğini, kendisine konulan teşhisten dolayı cezai sorumluluğunun olmaması gerektiğini, 

S.T.’ın mahpus arkadaşlarıyla birlikte kaldığı koğuşta da sakin kalamadığını, tekli hücrelerde 

durumunun kötüleştiğini, tekli hücreler veya karantina koğuşlarında kaldıktan sonra koğuşa 

getirildiğinde diğer mahpusların günlerce onu sakinleştiremediğini, karantina koğuşlarında S.T. 

için refakatçi kabul edilmediğini, idareye refakatçi ile birlikte karantina koğuşlarında kalması için 

başvurulduğunu ancak kabul edilmediğini, S.T.’in Epilepsi hastası olduğunu ve sık sık nöbet 

geçirdiğini, pandemi tedbirlerinin başlangıcından  sonra sürekli tekli hücrede kaldığı için geçirdiği 

nöbetlerin çok fazla arttığını, epilepsi hastası olduğu için tek başına kalamayacağının idare 

tarafından bilindiğini ancak umursanmadığını; mahpuslardan F. A.’ın şizofreni hastası olduğunu 

kendi kendine sürekli konuştuğunu, kimseyi dinlemediğini, hastalığı nedeniyle de hiç kimsenin 

onunla iletişim kuramadığını, çok ağır ilaçlar kullandığını, dünyadan kopuk bir halde yaşadığını, 

hiçbir şeye tepki vermediğini, Adli tıpa sevk edilmesi gerektiğini ancak kesinlikle tek başına 

kalamayacağını, karantina koğuşunda tekli hücrede kalması halinde F. A. için dönüşü olmayan bir 

soruna yol açacağını bildikleri için hastaneye sevk ile ilgili herhangi bir başvuru yapmadıklarını, 

F. A.’ın olayları algılayamadığını, 2004 yılında tahliye olup 2007 yılında tekrar tutuklandığını 

hatırlamadığını sürekli hapishanede tutulduğunu düşündüğünü; Mahpuslardan A. O.’nun astım 

hastası olduğunu, duymakta güçlük çektiğini,  kulağında cihaz olduğunu, gözlerinde halk arasında 

göz tansiyonu ve karasu hastalığı olarak da bilinen Glokom hastalığı olduğunu, gözlerinin içindeki 

basıncın aşırı yükseldiğini  ve gözünün sinir tabakasının tahrip olduğunu, tedavisi yapılmadığı için 

gözlerini kaybetme ihtimalinin olduğunu, mahpuslardan A. K.’ın midesinin iflas ettiğini, hiçbir 
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şey yiyemediğini, çok güçsüz durumda kaldığını, hapishanede olduğu dönemde pandemi 

sonrasında 2 evladını kaybettiğini ve psikolojik olarak çok kötü bir halde olduğunu, Mahpuslardan 

C. Ç.’ın hapishaneden önceki yaşantısında çok aşırı dozda uyuşturucu kullandığını, uyuşturucular 

nedeniyle sürekli bayıldığını, bu baygınlıkların bazen ayaktayken bir anda olduğunu ve yere 

düştüğünü bazen çok ağır yaralandığını, bu mahkumun ayağa kalkamadığını ailesiyle telefon 

görüşü yaptığı sırada da kriz geçirip bayıldığını diğer mahkumların onu hep birlikte koğuşa 

taşıdığını; B-4 koğuşunda çok yaşlı ve ağır hasta mahkumların tutulduğunu bu ağır hasta ve yaşlı 

mahpusların hiçbir özel ihtiyacını karşılayamadığını, bulaşıkları dahi yıkayamadığını, kendi 

koğuşlarında ise genç mahpusların olduğunu bunun idare tarafından bilinçli olarak yapıldığını bu 

nedenle hem psikolojik açıdan hem de diğer koğuştaki mahpuslara bazı özel ihtiyaçlarında 

yardımcı olabilmek için sık sık “rotasyon” denilen oda değişimi için başvuru yaptıklarını ama 

idarenin bu başvuruları reddettiğini” aktarmıştır. 

 

A. İ. ile 27.05.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; ”Çok sayıda hastalığı olduğunu, 

kalbinde sık sık sıkışmalar olduğunu, 2020 yılının Mart ayından önce yapılan sağlık kontrolünde 

doktorların kendisine kalp krizi riskinin yüksek olduğunu söylediğini, pandemi tedbirlerinin 

başlangıcından önce ayda 2-3 kez hastaneye götürüldüğünü ancak karantina hücresinde tek başına 

kalmak istemediği için 1 yıldan fazla süredir hastaneye sevkini istemediğini, bağırsaklarında 

rahatsızlıkların olduğunu, mide ülseri, gastrit ve reflü olduğunu, belinde fıtıkların olduğunu, 2 

böbreğinde taş oluştuğunu, daha önce 2 kez böbreklerinden ameliyat olduğunu, safra kesesinin 

alındığını, tiroid bezlerinin alındığını, boynunda fıtıkların olduğunu; Bandırma Ceza İnfaz 

Kurumunda tutulduğu sırada doktorların kendisine prostat belirtileri olduğunu söylediğini, Afyon 

Ceza İnfaz Kurumunda hiçbir şekilde prostat kontrolünün yapılmadığını; 2 kere Bolu Ceza İnfaz 

Kurumunda 1 kere de Bandırma Ceza İnfaz Kurumunda Sağlık Kurulu Heyetinin karşısına 

çıktığını ancak Heyetin kendisi hakkında “Hapishanede Kalabilir” şeklinde rapor verdiğini; 

mahpuslardan İ. A.’ın çok ağır hastalıkları olduğunu, sağlık durumun çok kritik olduğunu, kalp 

hastası olduğunu, birkaç ilaç kullandığını, vücudunun tamamının yandığını, mide ve 

bağırsaklarının kanla dolduğunu, dişlerinin tamamında sıkıntılar çektiğini, diş etlerinde sorun 

olduğunu, pandemi sürecinden önce hapishanede diş hekimi bulunduğunu hastaneye sevk ettiğini 

ancak aradan geçen bu kadar uzun süreye rağmen hastaneye götürülmediğini, hapishane idaresinin 

İ. A.’ın sevk etmek istemediğini, revirde tetkik yapılamadığını ve idareye başvurulduğunu ancak 

‘yetersiz imkanlar’ şeklinde cevap aldıklarını” aktarmıştır. 

 

İ. Ç. ile 27.05.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Mahpuslardan S. T.’ın, Antep’teki 

IŞID saldırısında ayağının koptuğunu, yakınlarını kaybettiğini, şizofren ve sara hastası olarak 

bilinen Epilepsi hastalığı olduğunu, Tarsus Ceza İnfaz Kurumundan Afyon Ceza İnfaz Kurumuna 

geldiğinde tek başına hücrede tutulduğunu bu hücrede tutulmanın kendisine çok büyük zararlar 

verdiğini” aktarmıştır. 

 

Afyon/Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
M. Z. K. 28 Nisan 2021’de yazdığı mektupta; “29.01.2021 tarihinde Isparta Şehir hastanesine 

götürüldüğünü, burada yapılan tetkikler sonucunda Hepatit-B’den dolayı kan değerlerinin çok yüksek 

çıktığını, bunun üzerine Süleyman Demirel Üniversitesine sevk edildiğini, burada da seviye çok 

yüksek çıkınca kanser şüphesiyle karaciğerinden parça alındığını, bundan da bir sonuç alınamayınca 

kolonoskopi yapıldığını, kan seviyesinin düşmediğini, bir ilaç verip kullandıktan bir ay sonra 

gelmesinin söylendiğini, hala bu kan seviyesinin yüksekliğinin devam ettiğini, bunlar bittikten sonra 

Şehir hastanesine tekrar götürülerek Hapishanende kalıp kalamayacağına dair karar verileceğini, her 

hastaneye gidiş gelişlerinde 14 gün boyunca tek kişilik odada kaldığını, hastaneye gittiğinden bu yana 

hala tek başına kaldığını” aktarmıştır.  
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Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

F. O. ile 05.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Midede, kulakta ve beyninde sorunların 

devam ettiğini, kulakta sürekli olarak bir ses duymaya başladığını, daha öncesinden vertigo ve iç 

kulakta problemlerin olduğunu, revire çıkmakta zorlandıklarını, revir için talepte bulunduktan bir ay 

sonra revire çıkabildiklerini; gastroloji, beyin cerrahi ve kulak burun boğaz servislerinde muayene 

olması ve kontrollerinin yapılması gerektiğini,” aktarmıştır. 

 

Z. M. ile 05.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Kalp damarlarından birinde %50 

daralma olduğunu, iki damarda da plak bulunduğunu (damarda daralmaya yol açan yağ birikintisi), 

boğazında fındık büyüklüğünde iltihaplı kitle mevcut olduğunu, mide sorunlarının bulunduğunu 

(gastrit ve reflü), Behçet hastası olduğunu, bel fıtığı ve iki diskte zedelenme mevcut olduğunu, bel 

fıtığı olduğu için ortopedik yatak kullanması gerektiğini, yatak yüzünden uyuyamadığını ve hayat 

kalitesinin düştüğünü, bu durumun kalbi için büyük risk oluşturduğunu, kronik hastalıklarından 

korktuğu için hastaneye gidemediğini; Behçet hastalığı için bağışıklığı baskılayıcı ilaç kullandığını 

ve bu ilacın kendisini her türlü hastalığa açık hale getirdiğini, acilen aşı olması gerektiğini, yaşı ve 

hastalıkları gereği çok riskli grupta yer aldığını” aktarmıştır. 

 

E. T., 27 Mayıs 2021 tarihinde yazdığı mektupta; “2019 yılından bu yana hastane sevklerinin 

yapılmadığını, diş rahatsızlığı nedeniyle diş doktoruna gitmek istediğini, ancak aylardır 

götürülmediğini; revire çıkmak için haftalar, hatta aylarca bekleyen hükümlüler olduğunu, kendisinin 

de 3 haftadan bu yana revire çıkmak için beklediğini,” aktarmıştır.  

 

M. A. Ç., 17 Haziran 2021 tarihinde yazdığı mektupta; “Mart ayının ilk haftasında mide ağrısı 

şikayetiyle  hapishane idaresine revir talepli dilekçe yazdığını, Mart ayının ilerleyen günlerinde önce 

öksürürken ağzından kan geldiğini ve sonrasında istifra etmeye başladığını, istifra ederken 

beraberinde kan da geldiğini, durumu hapishane idaresine bildirdiğini, acil servisin geldiğini ve 

kendisine iğne yapıldığını ardından ise koğuşa geri döndüğünü, bu hastalık durumunun bir-iki gün 

sonra tekrarlandığını ve acil servisin tekrar gelerek aynı işlemi yaptığını, üçüncü sefer ise ağrılarının 

giderek arttığını, en son gelen doktorun kendisine “yaşlı olması ve başka hastalıklarının da olması 

sebebiyle hastaneye götürülmesi gerektiğini ve sevk kağıdını yazarak kurum doktoruna gönderdiğini” 

söylediğini, hastaneye sevk edilmesinin ardından yapılan tetkikler sonucu mide kanaması 

geçirdiğinin söylendiğini, tetkik ve tedavilerinin devam ettiğini, böbreklerinin iflas ettiğini ve haftada 

üç gün diyalize gittiğini,  diyalize giderken dahi çok zorlandığını, 70 yaşında olduğunu, en son 

geçirdiği mide kanamasının ardından mevcut ciddi ve kronik hastalıklarının daha da arttığını, 

kendisine bakamadığını, Ramazan Vural adında bir mahpusun kendisine refakat ettiğini, refakatçisiz 

ilaçlarını dahi alamadığını, zamanının çoğunu yatakta geçirdiğini, ayağa kalkmakta güçlük çektiğini, 

sürekli yorgun ve bitkin olduğunu, artık hem yakını hem de uzağı göremediğini, düşünmekte ve 

hatırlamakta zorluk yaşadığını” aktarmıştır. 

 

F. R. T., 10 Mayıs 2021 tarihinde yazdığı mektupta; “4-5 Şubat 2021 tarihinde daha önce var olan 

mide rahatsızlığın şiddetlenmesiyle gece yarısına doğru kan kustuğunu, bu durumu Hapishane 

idaresine bildirdiklerini ve geciktirilmeden gece yarısı “İzzet Baysal Hastanesine” sevk edildiğini, 

acilde birkaç iğne-serum yapıldığını, midesinin yıkandığını ve sabaha kadar kontrolde tutulup dört 

defa aralıklarla kan testi yapılıp ve film çekildiğini, aslında doktorların en az 1-2 gün gözetimde 

tutmak için yatırmak istediklerini, ancak İzzet Baysal Hastanesinde “tutsak yatırma yeri” 

olmadığından askerlerin “güvenlik” nedeniyle doktorların bu istemini kabul etmediklerini, Devlet 

Hastanesinde tutsak yeri olduğundan, doktorlar telefon ile Devlet Hastanesine sevk başvurusunda 

bulunduklarını fakat Devlet Hastanesinin İzzet Baysal'dan sevk talebini kabul etmediğini, dolayısıyla 

askerin “güvenlik” gerekçesiyle doktorların kendisi yatırıp bütün tetkik ve tedavi müdahaleleri 

yapamadan sabah taburcu etmek zorunda kaldıklarını (tabii kısa zamanda hastaneye götürülüp 
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gereken kontrol ve müdahaleler yapılacağı şartıyla), beş gün sonra tekrar götürüldüğünü, kan ve gaita 

testleri yapıldığını ve ilk gün kendisine verilen mide koruyucu ve bulantı ilaçlarının kullanımına 

devam etmesinin istendiğini, mide kanaması erkenden fark edilip, müdahale edildiğinden çok fazla 

bir sorun oluşturmadığını, yeme ve içmeye de dikkat ettiğinden şu anda kendisini daha iyi hissettiğini, 

yıllar önce de mide kanaması geçirdiğini, ülserden kaynaklı kanamalar olduğunu, ayrıca bu son 

yıllarda “karaciğer enzim” sorunu da yer yer yaşadığını, bunun da etkisiyle fiziki yapısının zayıf 

olduğunu ve kilo alamadığını” aktarmıştır.  

 

S. B., 26 Mayıs 2021 tarihinde yazdığı mektupta; “28 yıl 5 aydır Hapishanende olduğunu, 1959 

doğumlu olduğunu ve yaş ilerledikçe hastalıklarının artarak ağırlaştığını, astım, mide ülseri, prostat 

ve hemoroid ile uğraştığını, astımın son aylarda kendisini çok ciddi biçimde geceleri rahatsız ettiğini, 

öksürük ve nefes darlığı yüzünden geceleri yatamadığını, bulunduğu odada sigara içildiğini ve sigara 

dumanının kendisini çok zorladığını, aylarca idareye dilekçe yazarak sigara içilmeyen bir odaya 

geçmek istemesine rağmen olumlu ya da olumsuz cevap alamadığını, yalnızca kendisinin değil birçok 

arkadaşının da odasının değiştirilmediğini” aktarmıştır. 

 

Kayseri/Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Z. K. 26.05.2021 tarihinde annesi M. K. ile ilgili yaptığı başvuruda; “Annesi M. K.’in yaşı ve 

hastalıklarından kaynaklı durumunun ağırlaştığını, 25.05.2021 tarihinde annesini ziyaret ettiğini, 

hastalıkları sebebiyle diyet düzenine Hapishane yönetimi tarafından uyulmadığını, annesine 

hastalıklarını ilerletecek yiyecekler dışında verilen diyete uygun gıdaların verilmediğini, annesinin 

yüzünde ciddi oranda şişlikler ve göz altlarında morluklar oluştuğunu, ciddi sağlık sorunlarının yanı 

sıra tedavisi için gerekli sağlık koşullarının sağlanmadığını, doktorlar tarafından reçete edilen 

beslenme düzeninin Hapishane yönetimi tarafından yerine getirilmediğini” aktarmıştır. 

 

Z. A. ile 27.05.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Kayseri’den önce kaldığı Hapishanende 

maruz bırakıldığı çok ağır işkenceler nedeniyle sol kolunda morluklar olduğu halen sol kolunu 

kullanamadığını, sağ bacağında ve sol göğsünde  morlukların olduğunu, bunların kendisine  çok acı 

verdiğini ayrıca sol ayak bileğini düzeltemediğini, sol kolunun tamamen morardığını koluna giren 

sancıların çok acı verdiğini, kolunu oynatamadığını, elbisesini bile giyemediğini,  sol kolunun üzerine 

yatamadığını, sürekli sağ kolun üzerine yattığını, son muayenede doktorun kendisine kol bitiminden 

sıvı alınacağını başka türlü bir çarenin olmadığını söylediğini, sancı nedeniyle geceleri duvarları 

yumrukladığını ve sürekli bağırdığını, bu nedenle geceleri kendisini revire götürdüklerini iğne 

vurduklarını, son gidişinde doktorun kendisine bu iğnelerin böbreklerinde çok kötü bir hastalığa 

neden olacağını söylediğini; işkenceler sırasında dişlerinin kırıldığını 3 tane ön dişinin ekilmesi 

gerektiğini bu diş problemleri nedeniyle yemek yiyemediğini, hapishanede pandemi sürecinin 

başından beridir diş polikliniğinin çalışmadığını, idarenin diş hekimi bulunmamasından dolayı 

dişçiye sevklerin yapılamadığını söylediğini; yaklaşık 70 gün önce hücresinde baygınlık geçirdiğini, 

kendisini hastaneye götürdüklerini, sürekli kustuğunu, gece saatlerinde hücresine geri getirildiğini ve 

kimsenin kendisiyle ilgilenmediğini, 1 hafta boyunca kendisinde olmadığını yarı baygın halde sürekli 

olarak kustuğunu” aktarmıştır. 

 

S. C.e ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Hapishanede bulunan diş hekimine 

göründüklerini ancak diş hekimin kelepçeli muayene yaptığını; Pandemi sürecinde kendilerine Adalet 

Bakanlığından genelge geldiği için diş polikliniğine ve hapishanede diş hekimine götürülmediklerini, 

mahkumların zor durumda bile olsalar hastaneye ve revire gitmeye çekindiklerini, mahkumlar 

arasında tek başına kalmaları sakıncalı olan kişilerin dahi hastane dönüşünde 15 gün tek başına 

karantinada kaldıklarını, A. T. adlı mahkumun epilepsi hastası olduğu, tek başına kalamaz raporu 

bulunduğunu, hastaneye sevk edildiğinde 15 gün boyunca tekli hücrede tutulduğunu; çok sayıda ağır 

hasta mahkumun tutulduğunu, Nisan ayının başında periyodik olarak hastane kontrollerinin yapılması 
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zorunlu olan 7 mahkumun hep birlikte karantina odasında tutulduğunu, 2 mahkumun COVİD-19 

testinin pozitif çıktığını  diğer mahkumların ise testlerinin negatif çıktığını ancak diğer 5 mahkuma 3 

gün geçmesine rağmen tekrar test yapılmadığını bu nedenle halen karantina koğuşunda tutulduklarını, 

mahkumların henüz aşılanmadığını, ağır hasta mahkumların uygulamak zorunda oldukları günlük 

diyetlerin hiçbir şekilde uygulanmadığını” aktarmıştır. 

 

Y. Ş. ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Diş polikliniğine ve hapishanede diş 

hekimine götürülmediklerini, idarenin kendilerine diş hekiminin olmadığını bu yüzden diş 

polikliniğine çıkarılmalarının mümkün olmadığını söylediğini; periyodik kontrollerinin yapılması 

zorunlu olan mahkumların hep birlikte hastaneye götürüldüklerini, saatlerce tek kişilik ring 

araçlarında muayene edilmeyi beklediklerini, muayene esnasında hiçbir şekilde kelepçenin 

çıkarılmadığını, hastaneden getirildikten sonra 14 gün karantina koğuşunda kaldıklarını, bu hafta 7 

mahkumun karantina koğuşunda COVİD -19 testi olduğunu 2 mahkumun testinin pozitif çıktığını 

diğer 5 mahkumunda 14 gün daha karantina koğuşunda kalmak zorunda kaldığını ancak 8 mahkuma 

tekrar test yapılmadığını; kendisinin astım hastası olduğunu, Ventolin adlı bir ilaç kullandığını, bazı 

zamanlarda bu ilacın muadili olan ilaçlar verildiğini, ancak muadil ilaçların da kusma karın ağrısı 

gibi yan etkilerinin olduğunu, şeker hastası olduğunu ancak diyetlerin uygulanmadığını; H. B. adlı 

mahkumun damar tıkanıklığı, beyne doğru iltihap ve tansiyon hastası olduğunu” aktarmıştır. 

 

M. K. ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Kendisi ile birlikte çok ağır hasta 

durumunda olan diğer altı mahkumun 16 gün önce hastaneye götürüldüğünü ,sonrasında hep birlikte 

karantina koğuşunda kaldıklarını, karantina süreci bittikten sonra kendilerine test yapıldığını, bu 

testlerde iki mahkumun COVİD -19 testinin pozitif çıktığını, testleri pozitif çıkan iki mahkumun 

kampüsteki hastaneye götürüldüklerini ancak kendisiyle birlikte diğer altı mahkuma tekrar test 

yapılmadığını, idare tarafından karantinada tutulan 6 mahkuma 2 gün önce 14 gün daha karantinada 

tutulacaklarının söylendiğini şu an boğazında yanma olduğunu, başının çok ağrıdığını; çok ağır hasta 

olan sekiz mahkumun iki aydır karantinada tutulduğunu, karantina koğuşunda kendilerine hijyen 

malzemelerinin verilmediğini, yüzlerce  kez hijyen malzemeleri talep ettiklerini ancak çamaşır 

suyunun içine su katılarak çok az miktarda verildiğini; 3 ay önce burun ameliyatı olduğunu, 4 şubat 

2021 tarihinden beridir karantina koğuşunda tutulduğunu, 25 gün önce karantina koğuşundan çıkıp 

koğuşa gittiğinde kalp krizi geçirdiğini kendisini önce hapishane kampüsündeki hastaneye 

götürdüklerini, hastanede durumunun çok kritik bir hal aldığını, tansiyonunun fırladığını, ambulansın 

gelip hastaneye kaldırdığını, sonrasında neler olduğunu hatırlamadığını, anjiyo olduğunu 2 gün yoğun 

bakımda kaldığını, doktorların “bütün damarların tıkanmış” diyerek 3 gün sonra yeniden anjiyo 

yaptığını, 8  gün hastanede kaldığını, ikinci anjiyo sonunda çok kötü olduğunu ve çocuklarını görmek 

istediğini söylediğini; hastanede kaldığı bu 8 gün içerisinde bir elinin ranzada kelepçeli tutulduğunu, 

kızının kendisini görmeye gelirken de ellerinin kelepçeli olduğunu, bu nedenle kızıyla 

konuşamadığını; 3 kalp damarının tıkalı olduğunu, 2 kalp damarını açtıklarını kontrole 

götürüldüğünü, sağlık raporlarını almak için yazılı olarak başvurduğunu ancak verilmediğini; her iki 

bacağının ve ayağının çok acıdığını, dört ayak parmağının karardığını, arkadaşlarının yardımıyla 

yürüyebildiğini bıraktıklarında 1 veya 2 adım attıktan sonra hemen yere düştüğünü, bugüne kadar 

tekerlekli sandalye ile hareket edebildiğini, boyun ve belinde ikişer fıtık olduğunu, boyun ve belde 

sıkışma olduğunu, tansiyon hastası olduğunu, şekerinin çok yüksek olduğunu ve bu yüzden günde 

dört kez iğne vurdurduğunu, şeker hastalığı için iki ilaç kullandığını, tansiyon hastalığı için iki ilaç 

kullandığını ve bir de dil altı hapı kullandığını, onlarca krem kullandığını; çok az görebildiğini 2 kere 

göz anjiyosu olduğunu, doktorların acilen ameliyat olması gerektiğini söylediğini ancak gözlerini 

kaybetme ihtimali olduğu için ameliyat olmak istemediğini; astım hastalığının giderek ağırlaştığını 

nefes almakta güçlük çektiğini, nefes darlığı nedeniyle uyuyamadığını, astım hastalığı yüzünden çok 

kez uykuda bayıldığını ve arkadaşları tarafından uyandırıldığını; şekerinin yüksek olması sebebiyle 

böbreklerinin zarar gördüğünü ve şiddetli sancıları çektiğini, bu nedenle günde 5 ağrı kesici ilaç 
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kullandığını; şeker hastası olduğu için idareden diyet menüsü istediğini ancak diyet menüsünün 

uygulanmadığını, porsiyonların çok küçük olduğunu ve mecburen yemek zorunda olduğunu, kendi 

imkanlarıyla diyet yapmak zorunda olduğunu, maddi imkanlarının elverişli olmadığını, hapishanede 

sürekli patates, fasulye ve pirinç yemeği çıktığını ancak yememesi gerektiğini bildiği için bu 

yemekleri yemediğini, kantinde de diyet yiyeceklerin bulunmadığını, sağlıklı beslenemediği için çok 

güçsüz düştüğünü” aktarmıştır. 

 

J. A. ile 02.06.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Bel fıtığının oluştuğunu, bacaklarının 

ise zaman zaman tutmadığını” aktarmıştır.  

 

S. O. ile 02.06.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Hastane sevklerinde kelepçeli 

muayenenin yapıldığını, diş doktorunun kuruma 3-4 ayda tek gün geldiğini, bu sebeple sıranın hiçbir 

şekilde gelmediğini, P. B. adlı mahpusun Hepatit-B hastalığının olduğunu, A. T. adlı kadın mahpusun 

epilepsi hastası olduğunu, G. A. adlı mahpusun ise ağır kronik hastalıklarının olduğunu, mahpusa 

ayrıca en son boğaz kanseri teşhisi konulduğunu, M. A. adlı mahpusun da fıtığının olduğunu, D. Ç.’in 

beyninin sağ ve sol loplarında kitle tespit edildiğini, N. O.’ın kolunda platin olduğunu” aktarmıştır. 

 

G. A. ile 02.06.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Revire çıkma ve diş muayenesi olma 

süreçlerinde çok zorluk yaşadıklarını, revir için ayda 1 kendisine sıra geldiğini, diş doktor randevusu 

için ise aylardır kendisine sıra gelmediğini, karantina sürecinde Covid-19 virüsüne yakalandığını, 

kendisiyle birlikte S. Y. ve A. T. adlı mahpusların da virüs kaptığını, Covid tedavisi için hastaneye 

yatırıldıklarını, açlık grevlerinin devam ettiğini ancak açlık grevinde olan mahpuslara iaşe 

verilmediğini, sadece 6 küçük su, 3 adet ince dilim limon, 1 kaşık tuz ve şeker verildiğini” aktarmıştır. 

 

P. B., 10 Haziran 2021 tarihinde İHD Genel Merkeze gönderdiği mektupta;“54 yaşında 

olduğunu panik atağı olan biri olarak günlerce tek başına tutulduğunu; dışarıdayken düzenli kontrol 

ve muayenelerini olduğunu, en doktorların karaciğer rahatsızlığına siroz tanısıyla karaciğer biyopsisi 

için gün verdiklerini, ancak hapishane şartları altındayken kontrollerini yapamadığını; revire çıkmak 

istediğinde günlerce, haftalarca bekletildiğini; yazılan ilaçların ya çok geç verildiğini ya da hiç 

verilmediğini; düzenli günlük 2 öğün aldığı panik atak ilaçların da personeller tarafından verildiğini, 

ancak bu pandemi süresince ilaç kutusunun elden ele gezdirilmesinin kendisini kaygılandırdığını; 

sağlık sorunlarının hangi aşamada olduğunu bilmediğini, panik ataktan kaynaklı tek başına ring ve 

karantina koşullarından dolayı normal tedavisini olamadığını, bu durumun panik atağını üst 

seviyelere çıktığını; titremeler, kalp ritminde düzensizlik, sıkışma, aşırı çarpıntılar, ani refleks, çığlık 

atma, hipertansiyon durumlarının sıkça karşılaştığı belirtiler olduğunu” aktarmıştır.  

 

Kayseri/Bünyan 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

A. S. ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Kırşehir Ceza İnfaz Kurumunda süreli 

açlık grevine girmesinden kaynaklı safra kesesinde sıkıntı olduğunu, devlet hastanesine ultrason için 

sevk yazıldığını ancak 7 aydır sevk edilmeyi beklediğini” aktarmıştır. 

 

C. Y. ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Ş. D. B.’ın dişçiye sevk edilmeyi 

beklediğini, memurların ‘dişçi kuruma haftada sadece 1 gün geliyor onda da 2-3 saat kalıp gidiyor, 

her gün yazın denk gelirseniz dişçiye çıkarırız’ dediklerini; gözlerinde bozulma olduğunu, sağ 

gözünün bulanık görmeye başladığını; Kırşehir Ceza İnfaz Kurumunde süreli açlık grevine 

girmesinden kaynaklı bağırsaklarında sorunlar oluştuğunu, basur olduğunu; koğuşunda bulunan F. H. 

adına mahpusun boyun, bel ve kasık fıtığı rahatsızlığının olduğunu, bu rahatsızlıklarından kaynaklı 

mahpusun simit ve boyun yastığının olduğunu ancak bunların kendisine verilmeyip depoda 

tutulduğunu” aktarmıştır.  
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Kayseri/Bünyan 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

E. A. ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “1 ay önce Şehir hastanesine gittiğini 

anjiyo yapıldığını, damarının 2 yerden %70 ve 80 oranında tıkandığını ve bu sebeple stent takılması 

gerektiğini ancak senti takmaya çalışmalarına rağmen damarı daha fazla zorlayarak patlatma durumu 

yaşanabileceği sebebiyle vazgeçtiklerini ve kendisinin Erciyes hastanesine sevk edildiğini, bu 

hastanede takviye ilaç yazıldığını ancak stent takmak için donanımlı kadro ve imkanın olmaması 

sebebiyle stent takılmadığını, tam donanımlı olan Ankara Şehir Hastanesi’ne giderek tedavi olmak 

istediğini ancak  Erciyes hastanesindeki doktorun ‘ben hocama sordum ilaçlara devam edeceğiz 

gardiyana söyle seni sevk etsin’ dediğini, kampüs hastanesindeki doktorun ise yapabileceği bir şeyin 

olmadığı büyük bir hastaneye sevk edilmesinin gerektiğini, bugün sabahtan beri kalbinin ağrıdığını, 

kalbinde sıkışmanın olduğunu, hastaneye her gidiş gelişinde karantina odasında kaldığını ancak 

karantina odasında havalandırmaya dahi çıkarılmadıklarını, hastalığı sebebiyle 60 gün boyunca 

karantina odasında kaldığını, ayrıca şeker hastalığının olduğunu doktorun kendisine insülin iğnesi 

verdiğini ve ‘15 gün sonra kontrole gel’ dediğini 2,5 yıldır doktoruna muayene edilmediğini” 

aktarmıştır. 

 

M. Y. ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Hayata dönüş operasyonu sırasında 

atılan gaz bombasından kaynaklı akciğerlerinde sorun oluştuğunu, oksijen cihazı kullandığını ancak 

cihazın maskesinin günlük kullanımdan sonra atılması gerekirken kendisine her gün maske 

verilmemesinden kaynaklı aynı maskeyi 10-15 gün kullanmak zorunda kaldığını; pandemi sebebiyle 

hastaneye gidemediğini, doktor tarafından kendisine yazılan ilaçların yerine ikame ilaçların 

verildiğini” aktarmıştır.  

 

S. M. ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “E. A.’nin diyabet hastaları Tip 2 ve 

insülin tedavisi programında olan bir hasta olduğunu, kalp hastalarında (koroner arter hastası) 

zeminde diyabet bulunmasının kalp krizi geçirme riskini 10-12 kat arttırdığını, hastanın daha önce 

koroner arter hastalığı nedeniyle anjiyografi ardından stent işlemi geçirdiğini, buna rağmen ve 

medikal tedavi de almasına rağmen taşıdığı hastalıkların doğası gereği kalp damarlarındaki tıkanıklık 

ve kalibre kaybının arttığını, nitekim son yapılan anjiyografide stent takmanın mümkün olmadığını, 

bu durumda ileri bir merkezce ya tekrar stent uygulanması yapılarak kriz riskinin önlenmesini ya da 

stent uygulanamıyor ise preventive by-pas yapılmasının düşünülmesi gerektiğini, hastanın genç yaş 

grubunda olması ve eşlik eden soy geçmiş olarak ailede de kalp krizi öyküsünün bulunması, 

geçirilecek krizin ölümcül olma kapasitesini arttırdığını” aktarmıştır.  

 

Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

C. Ö. ile 26.05.2021’de yapılan avukat görüşünde; “Geçen yıl Ekim ayından beri tecritte olduğunu, 

tiroid, pankreas, epilepsi hastası olduğunu, sürekli bayılmalar yaşadığını, kulağından akıntılar 

geldiğini, beyninde 4 cm’lik nodül olduğunu, 15 ay uğraşmasına rağmen tiroidle ilgili biyopsi 

yaptıramadığını, doktorların önce ‘bir şey yok’ dediklerini, sonra kanser olduğunun anlaşıldığını, bir 

ay içinde lenf bezlerine sıçradığını, daha önce bir nodül olduğunu sonrasında 60 tane olarak 

çoğaldığını, son gittiğinde 6 ay sonra kontrole gelmesinin söylendiğini, hemotolojide koltuk altındaki 

kitleyle ilgili tomografi çekildiğini ancak raporun verilmediğini, boynundaki lenf bezlerinin de 

alındığını, bel-boyun fıtığı için rapor aldığını, özel yatak için uzman doktor kaşesi lazım denildiğini, 

sonra savcılığa başvurmak zorunda kaldığını, Kasım ayından beri cevap gelmediğini, Hapishanende 

yeni yatak dağıtımının durdurulduğunu o yüzden eski yataklarını kullandıklarını; hastaneye giderken 

kelepçeli muayene edildiğini, nöroloji muayenesinin bile bu şekilde gerçekleştirildiğini, kulağından 

kanla karışık iltihap akıntısı olduğunu ancak 2013’ten beri bu sorun olmasına rağmen kulak ameliyatı 

olamadığını, bir hafta önce fıtık ameliyatı için gittiğinde troidle ilgili kan değerleri yüksek çıktığı için 

dahiliye doktorunun ameliyata izin vermediğini, günde 10 çeşit ilaç kullandığını, ilaçlara ulaşmakta 

her zaman sıkıntı yaşadıklarını” aktarmıştır. 
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R. K. ile 26.05.2021’de yapılan avukat görüşünde; “Akşam saatlerinde yoğunlaşan halsizlik ve 

şişkinlik meydana geldiğini, lavaboya gittiğinde baş dönmesi ve kusma olduğunu, yere yığıldığını, 

revire çıkartıldığını, tansiyonunun düştüğünü ve ateşinin yükseldiğini, hastaneye götürüldüğünde 

Covid şüphesi ile işlem yapıldığını ancak sonrasında Covid olmadığının söylendiğini, değerlerinin 

(kalp, kan, oksijen ve kanda enfeksiyon) yüksek çıktığını, biyopsi için karaciğerden örnek alındığını 

ve Şehir Hastanesine götürüldüğünü, biyopsi sonucunda teşhis konulamadığını, ‘enfeksiyon 

yönünden değerlendirilmesi gerekir’ denildiğini, karın bölgesindeki şişkinlik için ilaçlı inceleme 

yapılacağını, hastaneye gittiklerinde doktorların kendisine değil de ‘nesi var’ diyerek askerlere 

sorduklarını” aktarmıştır.  

 

Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
M. V. A., 05 Haziran 2021 tarihinde kurumumuza gönderdiği mektupta; “Bulundukları yere 

virüslü Covid hastalarını da verdiklerini; kendisi ve Saim adlı arkadaşının bu yüzden 1 aydır Covid 

olduklarını, “İngiliz Varyantı” 2 kez teste girdiklerini ve pozitif çıktıklarını, yan taraflarına Covid’li 

hasta getirdiklerini, 14 gün boyunca burada kaldıklarını; kendisinin temiz hava alma zorunluluğunun 

olduğunu fakat burada temiz havayı ancak 20 dakika havalandırmaya çıkınca aldığını, rutubet ve küf 

ortamında yaşadıklarını, bu yüzden mantar rahatsızlığının başladığını, damarlarının vücudunun her 

yerinde belirgin duruma geldiğini, ayak ve ellerindeki damarlarının çok şiştiğini, on aydır revire çıkıp 

söylemesine rağmen sonuç alamadiğini, Hepatit-B rahatsızlığı için ilaç kullandığını, ara ara ciğerinin 

ağrıdığını” aktarmıştır. 

 

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

M. K., 02.05.2021 tarihinde gönderdiği mektupta; “Karantina koşullarının sağlık durumlarını 

gözeterek uygulanmadığını, küçük bir odaya iki kişiyi koyma şeklinde olduğunu ve bunun sağlık 

durumlarını olumsuz etkilediğini; çok fazla ağır hasta olmasına rağmen uygun koşullar sağlanmadığı 

için tedavilerini ertelemek durumunda kaldıklarını, aynı odada birden fazla durumu kritik 

arkadaşlarının olduğunu ve birbirlerini beklemek zorunda kaldıklarını, bunun da tedavilerini 

geciktirdiğini, diş revirlerinde dolgu ya da küçük müdahale tedavileri için 7-8 ay beklediklerini ” 

aktarmıştır. 

 

P. O. ile 19.05.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Hasta mahpusların diyetlerinin hiçbir 

suretle uygulanmadığını, hastalara diyetisyenin diyet verdiğini ancak kolestrol hastasına yağ içinde 

yüzen yemekler verildiğini, diyabet hastasına sadece tek bir elma verildiğini; hapishanede Guatr 

hastalığı, demir eksikliği olan mahkumların olduğunu,  yemeklerin tadının çok kötü olduğu ve 

porsiyonların çok küçüldüğünü, Çölyak hastası olan B. Y.’ın hapishaneye geldikten sonra 8 kilo 

verdiğini; kantinde glutensiz bir yiyeceğin olmadığını” aktarmıştır. 

 

 

Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

S. G., eşi H. G. için 15 Haziran 2021 tarihinde yaptığı başvuruda; “Eşi H. G.’in Tiroid Kanseri 

hastası olduğunu, 24 Haziran 2019 tarihinde Dış Kapı Mevki Hastanesinde ameliyatının yapıldığını 

ve kanserli bulunan nodüller temizlendiğini, ameliyattan sonra yüksek dozda atom aldığını, ameliyat 

sonrasında çekilen sintigrafide boğazında lenflerde hala nodül olduğunun görüldüğünü ve takip 

edilmesi gerektiğini, takipler kan tahlili ve sintigrafi şeklinde yapılacağını, en son yapılan tetkiklerde 

değerleri düşük çıktığını, ilaç dozunun ayarlamasının yapılmasının gerektiğini, gerek ameliyat 

gerekse ameliyat sonrası atom tedavisinde bir çok zorluklar yaşandığını ve bu zorlukların hala devam 

ettiğini, eşinin sürekli hastaneye kontrole gitmek için dilekçe verdiğini ancak düzenli bir şekilde 

götürülmediğini” aktarmıştır. 
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Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

B. G., 11 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı başvuruda; “Eşi N. G.’ün Ekim ayından beri tutuklu 

bulunduğunu; kalp ve yüksek tansiyon hastası olduğunu, bu hastalıkları ve kullandığı ilaçların 

hastane raporlarıyla belirlendiğini, geçirdiği bir atak nedeniyle kalp operasyonu yaşadığını, tedavi 

için beş farklı ilaç kullandığını, Ceza infaz kurumunda tutulduğu ilk günden beri kullanmış olduğu 

ilaçların ‘muadil’ olarak sık sık değiştirilerek verildiğini, bu ilaçların farklı yan etkilerini yaşadığını 

düşünmekte olduğunu, yaşadığı kalp ritim bozukluklarında her geçen gün artış olduğunu, bu durumun 

stres ve kaygı da yarattığını” aktarmıştır. 

 

 

İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE 
 

İHD’nin belirlemelerine göre, 2021 yılı Nisan-Mayıs-Haziran aylarında İç Anadolu Bölgesinde 

bulunan hapishanelerde en az 17 mahpus işkence ve/veya kötü muameleye maruz kalmıştır. Ancak, 

Adalet Bakanlığı’nın bu konudaki verileri paylaşmaması, hapishanelerle haberleşmenin sürekli 

olarak engellenmesi, haberleşmenin sıkı bir biçimde denetlenmesi, özellikle taşra hapishanelerinden 

haber alma konusunda yaşanan güçlükler, adli mahpusların yaşadıklarını basına, yetkili makamlara 

ve insan hakları örgütlerine (çoğunlukla) iletmemesi nedeniyle işkence ve kötü muameleye maruz 

kalan mahpus sayısının belirtilen sayının çok üzerinde olduğunu ortaya çıkarmaktadır. 

 

Hapishanelerde yaşanan işkence ve kötü muamelenin aşağıda dökümü yapılmıştır. Hapishanelerde 

uygulanan işkencenin ve mahpuslara yönelik kötü muamelenin temelinde Hapishane görevlilerine 

yönelik cezasızlık politikası yatmaktadır. Hapishane görevlilerinin soruşturulma, yargılanma kaygısı 

olmadan hareket etmeleri ve mahpuslar tarafından Adalet Bakanlığı’na yapılan başvuruların sonuçsuz 

kalması benzeri olayların sıklıkla ve artarak görülmesine sebebiyet vermektedir.  

 

 

İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELEDE TESPİT EDİLEN HUSUSLAR 

 

• İç Anadolu Hapishanelerinde 30 mahpus işkence, darp ve kötü muameleye maruz kaldıklarını 

ifade etmişlerdir. 

• Afyon 1 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesinde mahpusların darp edildiği, adli mahpusların falaka 

işkencesi gördükleri ve bir mahpusun intihar ettiği iddia edilmiştir. 

• Afyon 1 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesinde ağır psikolojik rahatsızlıkları olan S. T.’ın hastaneye 

veya mahkemeye götürülüp getirilirken bu süreçte sürekli tek başına karantinada tutulduğu, 

götürülüp getirilirken jandarmalar ve gardiyanlarla tartıştığı, hapishaneye getirilirken sürekli 

dövüldüğü, karantina koğuşunda da sürekli kaba dayak atıldığı, ayağında protez bulunduğu, 

yürüme engelli olduğu, rahatsızlığına rağmen yine de en küçük tartışma sırasında dahi sürekli 

dövüldüğü aktarılmıştır. 

• Afyon 1 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesinde pandemi sürecinden bu yana gardiyanların 

mazgaldan bakarak sayım yaptıklarını ancak her seferinde ayakta sayımın dayatıldığı, ayakta 

sayım dayatmasına direnince de içeri girildiği bu konuda çok büyük sorunlar yaşandığı, yaşlı ve 

hasta mahpusların dahi ayakta sayım vermesinin zorunlu olduğu aktarılmıştır. Başka 

hapishanelerde de ayakta sayım uygulaması devam etmektedir, ayakta sayıma karşı çıkanlara 

karşı zor kullanılmaktadır. 

• Kayseri 1 Nolu T Tipinde bir mahpus darp edildiğini, üç dört kere copla falakaya yatırıldığını, 7-

8 memurun ellerini ve ayaklarını tuttuğunu, ayakkabısını çıkardıklarını ve ayaklarının altına 

vurmaya başladıklarını, acıdan birkaç gün ayaklarının üzerine basamadığını, çok işkenceye maruz 

kalan insan tanıdığını aktarmıştır. 
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• Bolu F Tipi Hapishanesinde B. S.’nin süreli hapis cezası almasına ve disiplin soruşturmasının 

olmamasına rağmen kurum içerisinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahpuslar gibi 

tekli hücreye konulmuş, çoklu koğuşa geçme talepleri reddedilmiştir. 

• Kayseri Kadın Kapalı Hapishanesinde bir mahpus; “1 ekibin kendisine sürekli kötü davrandığını 

küfrettiğini ve çok yoğun hakaretlerde bulunduğunu, kendisine sürekli olarak “terörist” 

dediklerini, hücresinin kapısını sık sık açtıklarını, yemek dağıtımı sırasında bir grup gardiyanın 

kendisine sürekli olarak “sana yemek getirdik, sen bunu bile hak etmiyorsun” dediklerini 

aktarmıştır. 

• İnfaz Koruma memurlarının pandemi koşullarını gözetmeden sayım için koğuşlara 6 kişi bazen 

de 10 kişilik gruplar halinde girdikleri aktarılmıştır. 

• Kayseri Kadın Kapalı Hapishanesinde bir mahpusun “Emanet eşyada bir işiniz var” denilerek 

idare tarafından koğuştan çıkarıldığı, ancak kendisini istihbarat görevlilerinin bulunduğu odaya 

götürdükleri ve kendisine ajanlaştırma dayatması yapıldığı, “ajanlaştırma dayatması” 

faaliyetlerinin sık sık yapıldığı, bu mahpus dışında 3-4 mahpusun daha “polis ifadenizi alacak” 

şeklinde koğuştan çıkarılmaya çalışıldığı, idarenin savcının talimatı olduğunu söylediği ancak 

ifadelerin polislerce alınmak istendiği ve hangi talimatla alındığının belirtilmediği aktarılmıştır. 

• Kayseri Kadın Kapalı Hapishanesinde bir mahpus, hastanede bir elinde serum diğer elinde 

tansiyon cihazı varken komutanın yanına geldiğini ve “kelepçeyle elini bağlayacağım” dediğini, 

göğsünde aletlerin olduğunu ölmek üzere olduğunu ve görevli komutana “Yapma” dediğini ancak 

komutanın kendisine sürekli hakaret ve küfürler ettiğini “yapacağım kelepçeyi takın” dediğini 

kendisi de ‘ben bir anneyim, senin de annen var, lütfen yapma’ dediğini, komutanın da kendisine; 

‘bana burada yetki verseler şimdi kafana bir tane sıkıp dünyayı bir pislikten kurtarırdım’ diyerek 

tehdit ettiğini aktarılmıştır. 

• Hapishanelerde mahpuslara çıplak arama uygulaması devam etmektedir.  

 

Afyon 1 Nolu Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

İ. Ç. ile 27.05.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; ”2020 yılının Şubat ayının  başlarından 

beridir 4 ayrı mahpusla birlikte tek kişilik hücrede tutulduğunu, hücrede hiç kimse ile iletişimi 

olmadığını hiçbir faaliyete katılamadığını, kendisi gibi tek kişilik hücrede tutulan Yusuf Birkan ile 

havalandırmaya çıkabildiğini bunun dışında dış dünyadan herhangi bir şekilde haber alma 

imkanının bulunmadığını; havalandırmaya çıkarıldıklarında adli mahpusların kendilerine gelerek 

gardiyanlar tarafından sürekli falaka ve kaba dayağa maruz kaldıklarını söylediklerini, 1 ay önce 

adli bir mahpusun intihar ettiğini, 2 ay önce U. adlı bir adli mahpusla birlikte 1 adli mahpusun 

getirildiklerini ve tekli hücreye atıldıklarını, tekli hücreye karşı direnmeye çalıştıkları için ağır 

işkence, falaka ve kaba dayaklara maruz kaldıklarını bu nedenle kaldıkları hücreyi yaktıklarını, bu 

nedenle kamu malına zarar verme suçunu işledikleri iddiası ile haklarında soruşturma 

başlatıldığını, konuyla ilgili işkence ve kötü muamelelerin şahidi olan S. K.’nin de hücre cezası 

alığını; S. T.’ın hastaneye veya bazı davaları için mahkemeye götürülüp getirildiğini ve bu süreçte 

sürekli tek başına karantina tutulduğunu, hapishaneye götürülüp getirilirken jandarmalar ve 

gardiyanlarla tartıştığını hapishaneye getirilirken S. T.’ın sürekli dövüldüğünü, karantina 

koğuşunda da sürekli kaba dayak atıldığını, S. T.’ın ayağında protez olduğunu yürüme engelli 

olduğunu, akli dengesinin yerinde olmadığını ancak yine de en küçük tartışma sırasında dahi 

sürekli dövüldüğünü,” aktarmıştır. 

 

K. B. ile 27.05.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Pandemi sürecinden bu yana 

gardiyanların mazgaldan bakarak sayım yaptıklarını ancak her seferinde ayakta sayımın 

dayatıldığını, ayakta sayım dayatmasına direnince de içeri girildiğini bu konuda çok büyük 

sorunlar yaşandığını, yaşlı ve hasta mahpusların dahi ayakta sayım vermesinin zorunlu olduğunun 

söylendiğini; bazı memurların özel olarak mahpuslara yaklaşımları olduğunu, sürekli hakaret 

ettiklerini, mahpusları tahrik etmeye çalıştıklarını onları infazlarını yakmakla tehdit ettiklerini; 
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mahpuslardan C. Ç.’ın hapishaneden önceki yaşantısında çok aşırı dozda uyuşturucu kullandığını, 

uyuşturucular nedeniyle sürekli bayıldığını, bu baygınlıkların bazen ayaktayken olduğunu ve yere 

düştüğünü bazen çok ağır yaralandığını, bu mahkumun ayağa kalkamadığını ancak ayakta sayım 

vermesi için idare tarafından zorlandığını” aktarmıştır. 

 

Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

M. D. ile 05.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Aynı davadan arkadaşlarıyla birlikte 

hapishane koşulları düzeltilene kadar “gittikleri yerden dönmeme” eylemi yaptıklarını, son olarak, 

her gün yaptıkları gibi havalandırmaya çıkıp oturma ve geri dönmeme eylemi yaparken gardiyanların 

zor kullanarak içeri sokmaya çalışması sonucu, kolunu kapıya sıkıştırdıklarını ve kolunda derin çizik 

ve ekimozlar oluştuğunu, halen tek kişilik hücrede tutulduğunu, sürekli olarak iletişim cezası 

verildiğini, mahkemeye gittiğinden dolayı şu an karantinada tutulduğunu, kendisiyle aynı davadan 

yargılanan arkadaşları D. Ş., İ. K., L. M., 2 Mart 2021 tarihinde İzmir 2 Nolu F tipine istekleri dışında 

sevk edildiğini” aktarmıştır. Görüşme sonrası avukat görüş odasının önünde oturarak slogan atmış ve 

gardiyanlarca sürüklenerek götürülmüştür.  

 

R. T. ve H. A. tarafından 17.05.2021 tarihinde İHD Genel Merkeze gönderdikleri mektupta; 

“Yakın zamanda B. S. adındaki İran vatandaşı bir mahpusun Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza 

İnfaz Kurumu’na sevk edildiğini, B. S.’nin süreli hapis cezası almasına ve disiplin soruşturmasının 

olmamasına rağmen kurum içerisinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan mahpuslar gibi tekli 

hücreye konulduğunu ve mahpusun çoklu koğuşa geçme taleplerinin reddedildiğini; mahpusun 

ailesinin İran’da yaşadığını ve Türkiye’de herhangi akrabasının bulunmadığını, mahpusun oldukça 

yalnız ve izole bir yaşam yaşadığını, B. S. adlı mahpusun kurum içerisinde tutulma koşullarının kötü 

muamele teşkil ettiğini” aktarmışlardır. 

 

F. O. ile 05.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Hapishanende aramaların sıklaştığını, 

hiçbir gerekçe olmadan sırf rahatsızlık vermek için her gün arama yapıldığını” aktarmıştır. 

 

S. B., 26 Mayıs 2021 tarihinde yazdığı mektupta; “İran uyruklu B. S.’nin Bolu F Tipi Hapishane’ne 

getirildiğini ve üç aydır odada yalnız tutulduğunu, idareye defalarca aralarına katılmak için dilekçe 

yazdıklarını ancak değişiklik olmadığını” aktarmıştır. 

 

Kayseri/Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

Z. A. ile 27.05.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Kendi isteğiyle tekli hücrede kaldığını, 

bazı memurların özel olarak kendisine yaklaşımları olduğunu, sürekli hakaret ettiklerini, kendisini 

tahrik etmeye çalıştıklarını, küfürler ettiklerini, gardiyanların 2 ayrı ekip olarak vardiya düzeninde 

çalıştıklarını, 1 ekibin kendisine iyi davrandığını ancak diğer ekibin kendisine sürekli kötü 

davrandığını küfür ettiğini ve çok yoğun hakaretlerde bulunduğunu, kendisine sürekli olarak 

“terörist” dediklerini, hücresinin kapısını sık sık açtıklarını, yemek dağıtımı sırasında bir grup 

gardiyanın kendisine sürekli olarak “sana yemek getirdik, sen bunu bile hak etmiyorsun” dediğini” 

aktarmıştır. 

 

S. C. ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Gardiyanların pandemi koşullarını hiçe 

sayarak sayım için koğuşlara 6 kişi bazen de 10 kişilik gruplar halinde girdiklerini, M. A. adlı bir 

mahkumun “Emanet eşyada bir işiniz var” denilerek idare tarafından koğuştan çıkarıldığını, ancak 

kendisini istihbarat görevlilerinin bulunduğu odaya götürdüklerini ve kendisine ajanlaştırma 

dayatması yapıldığını, “ajanlaştırma dayatması” faaliyetlerinin sık sık yapıldığını, M. A. dışında 3-4 

mahkumun daha “polis ifadenizi alacak” şeklinde koğuştan çıkarılmaya çalışıldığını, idarenin 

savcının talimatı olduğunu söylediğini ancak ifadelerin polislerce alınmak istendiğini ve hangi 

talimatla alındığının belirtilmediğini, bu nedenle bu hukuka aykırı yöntemlerle mahkumların ifadeye 
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çağrılmasını kabul etmediklerini, bütün mahkumların Hapishane savcılığına emniyet ve istihbarat 

görevlilerine ifade vermeyeceklerine ilişkin dilekçe ile başvurduğunu; J. A. adlı mahpusun 

ağırlaştırılmış müebbet cezası aldığını ve infazının ağırlaştırılmış müebbet şeklinde tamamlatılmaya 

çalışıldığını, Kayseri Hapishanesinde onun statüsünde kimse olmadığı için bir blokta ve tek kişilik 

hücrede tutulduğu için hiç kimse ile sohbet edemediğini, hücresinde mutfağı olmadığını, camlarının 

telli olduğunu, hücre koşullarının çok yetersiz olduğunu bu nedenlerle J. A.’ın başka bir hapishaneye 

sevk istediğini ancak bu talebinin idarece reddedildiğini” aktarmıştır. 

 

M. K. ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Hastanede bir elinde serum diğer 

elinde tansiyon cihazı varken komutanın yanına geldiğini ve “kelepçeyle elini bağlayacağım” 

dediğini, göğsünde aletlerin olduğunu ölmek üzere olduğunu ve görevli komutana “Yapma” dediğini 

ancak komutanın kendisine sürekli hakaret ve küfürler ettiğini “yapacağım kelepçeyi takın” dediğini 

kendisi de ‘ben bir anneyim, senin de annen var, lütfen yapma’ dediğini, komutanın da kendisine; 

‘bana burada yetki verseler şimdi kafana bir tane sıkıp dünyayı bir pislikten kurtarırdım’ dediğini” 

aktarmıştır. 

 

J. A. ile 02.06.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası 

aldığını ancak kurumda ağırlaştırılmış mahpusların cezalarını infaz edebileceği bir odanın 

bulunmadığını bu sebeple hücre cezasının çektirildiği tekli odalarda kaldığını, oda içerisinde tuvalet 

ve lavabonun aynı yerde olduğunu bu sebeple yiyeceklerini tuvalet kısmına yıkamak zorunda 

kaldığını, oda camlarının önünde demir arkasında ise tel olduğunu, tel sebebiyle dışarıya bakınca 

gözlerinin ağrıdığını ve gözünün bozulduğunu, gözlük kullanmak zorunda kaldığını, ayrıca odanın 

içerisine hiçbir şekilde hava girmediğini, kaldığı hücre odasının yan taraflarında farklı suç diplerinden 

ceza alan mahpusların olduğunu, kendisini tahrik edici söylemlerde bulunduklarını, aralarında 

husumet dahi oluştuğunu, bu sebeple 2 yıldan beri Sincan ve Gebze Kadın Ceza İnfaz Kurumu gibi 

kurumlara sevkinin yapılmasını talep ettiğini ancak talebinin kabul edilmediğini, odanın havasız 

kalmasından kaynaklı kanadığını, etkinliklere 2 haftada 1 çıkmaya yeni yeni başladığını, kurum 

müdürüyle tartışması sebebiyle 11 günlük disiplin cezası aldığını” aktarmıştır. 

 

S. O. ile 02.06.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “P. B. adlı mahpusun başka bir kurumdan 

bulundukları hapishaneye sevk edildiğini, sevk sırasında çıplak arama yapılmaya çalışıldığını” 

aktarmıştır. 

 

P. B., 10 Haziran 2021 tarihinde İHD Genel Merkeze gönderdiği mektupta;“54 yaşında 

olduğunu, yıllardır Almanya’da yaşadığını, 2019 yılında oğlunu evlendirmek için birkaç defa geliş-

gidişlerinin olduğunu, oğlunun evlilik işlemleri bittiğinde son olarak gelinini Almanya’ya götürmek 

için Türkiye’ye geldiğinde Kayseri Havaalanından apar topar gözaltına alındığını, 1 gün Kayseri’de 

3 gün de Ankara’da gözaltında kaldıktan sonra Sincan Hapishanene götürüldüğünü, Sincan 

Hapishanende insanlık onuruna aykırı, ruh sağlığını olumsuz etkileyecek biçimde çıplak aramaya 

maruz kaldığını; Sincan Hapishanenden şartlı tahliye ile 6 ay sonra bırakıldığını, 23 Mart 2021’de 

tekrar gözaltına alınıp tutuklandığını, Sincan’daki çıplak aramanın yarattığı psikolojik sorunları 

atlatamadan aynı Edirne’de de çıplak aramaya maruz kaldığını; panik atak ve Hepatit rahatsızlığı 

olduğunu, Edirne’de bu şartlar altında 38 gün kaldıktan sonra 03 Mayıs 2021’de Kayseri Hapishanene 

götürüldüğünü, Edirne’den Kayseri’ye getirilirken yol boyunca kelepçeli ve ringle getirildiğini, 

Kayseri’ye gelirken daha kalabalık bir ortamda kalabilme imkanı varken 18 gün boyunca tek başına 

test gerekçesiyle tutulduğunu, 18. günün sonunda herhangi bir test yapılmadan kendisini sayısı 15 

kişi olan bir odaya verdiklerini” aktarmıştır.  

 

Kayseri/Bünyan 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
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A. S. ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Sayım sırasında ayağa kalkmalarının 

istendiğini, ayağa kalkmadıkları zaman koğuşun avlu kısmına kadar yerde sürüklenerek 

götürüldüklerini, sayımda ayağa kalkmalarının hala istendiğini ancak kendilerinin artık çok 

zorlamadan avluya gittiklerini, ayağa kalkmadıkları için haklarında henüz verilmiş bir disiplin 

cezasının bulunmadığını” aktarmıştır. 

 

C. Y. ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “İki gardiyanın sayım sırasında 

kalkmamaları sebebiyle kendilerini yerde sürüklediğini, suç duyurusunda bulunduklarını ancak sonuç 

alamadıklarını” aktarmıştır.  

 

E. A. Kayseri 1 Nolu T Tipi'nden 29.06.2021’de yazarak gönderdiği mektupta "3 yıldan beri bu 

Hapishanende olduğunu, işkence gördüklerini, koğuşta ağız tartışması olduğu ve zile bastıkları için 

apar topar alındığını ve zile bastığı için iki üç memurun tokat atmaya başladığını, 5-6 dakika 

vurduklarını sonra da koğuşa götürdüklerini; üç dört kere copla falakaya yatırdıklarını, 7-8 memurun 

ellerini ve ayaklarını tuttuğunu, ayakkabısını çıkardıklarını ve ayaklarımın altına vurmaya 

başladıklarını, acıdan birkaç gün ayaklarının üzerine basamadığını, çok işkenceye maruz kalan insan 

tanıdığını ancak isimle belirtmek istemediğini, dilekçesini hücreden 29.06.2021 tarihinde ölüm 

orucunda iken yazdığını; uzun zamandır çocuklarını göremediğini, eşinin de Bakırköy Kadın Kapalı 

Hapishane'nde olduğunu, paraları olmadığı için nikah yapamadıklarını, burada duyduğu sinkafı 

küfürleri ve aşağılamayı hayatı boyunca yaşamadığını; Rize L Tipi Kapalı Hapishanene 

sevkinin çıktığını, 3-4 ay önce iki kişinin kendisini darp ettiğini, olayı kapatmak için darp edene hiçbir 

şekilde tutanak tutulmadığını, darbın hastane raporlarında belli olduğunu, dar edeni koğuşa geri 

gönderdiklerini; psikolojisinin bozulduğunu" aktarmıştır. 

 

Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
M. V. A., 05 Haziran 2021 tarihinde kurumumuza gönderdiği mektupta; “1 yıl 2 aydır hücre-

müşahedelerde ‘hüküm özlü tutuklu’ olmamıza rağmen tecrit altında tutulduklarını, ayakta askeri 

nizamda sayı saydırılarak alınan sayım şeklini aşağılayıcı olduğundan kabul etmedikleri için çok kötü 

ve zor şartlar altında, insanı öldürmeye kadar götürebilecek bir muameleye tabi tutulduklarını” 

aktarmıştır. 

 

Konya/Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

Ö. S., M. C. Y., İ. B. ve C. İ. tarafından 28 Mayıs 2021 tarihinde İHD Genel Merkezine 

gönderilen mektupta; “İnfaz koruma memurlarının odalara girerken kapıları sertçe açıp 

kapattıklarını, çıkan seslerin ve agresif davranışların kendilerini olumsuz etkilediğini; pandemi 

gerekçesiyle fotoğraf çekimi ve koli teslimi gibi işlemlerin yapılmadığını ancak oda aramalarının 

daha da sık periyodlarla yapılmaya başlandığını, her oda araması sürecinde özensiz davranılması 

nedeniyle mahpusların hayatlarını tehlikeye attığını” aktarmışlardır. 

 

 

 DİSİPLİN CEZALARI VE İNFAZ 
 

Hapishanelerde her türlü hak talebine ya da ihlallere karşı verilen tepkilere hapishane idareleri tutanak 

tutarak ve disiplin soruşturması başlatarak karşılık vermektedir.  Üstelik bu uygulamalar mahpusların 

birbirleriyle selamlaşmaları ya da hal-hatır sormaları gibi son derece keyfi gerekçelere de 

dayanabiliyor. Hapishane yaşanan hak ihlallerini ve baskıları dışarıya bildirmek de disiplin 

soruşturmasına gerekçe olabiliyor. Disiplin soruşturmaları neticesinde mahpuslara haberleşme hakkı 

cezaları, hücre cezaları verilebilmektedir. Ancak daha önemlisi bu soruşturma ve cezalar bahane 

edilerek infazları yakılmaktadır. Zaten İnfaz Kanunu’ndan kaynaklanan haklar hapishane idarelerinin 

tercihlerine göre uygulanabilmektedir. Ağır hasta olan ve cezalarının son yılında olan mahpuslar, iyi 
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hali olan mahpuslar dahi tahliye edilmemektedirler. Disiplin soruşturmaları ve cezalar nedeniyle iyi 

halden denetimli serbestlik hakkı zaten mahpuslara kullandırılmamaktadır. Bu açıdan hapishanelerde 

mahpusların son üç ayda en çok karşılaştığı sorunlar şöyle sıralanabilir: 

 

 

DİSİPLİN CEZALARI VE İNFAZLA İLGİLİ TESPİT EDİLEN HUSUSLAR 

 

• Şartlı tahliye koşulları sağlanmasına rağmen keyfi gerekçelerle tahliyeler uzatılmakta ve gözlem 

kurulu kararıyla bu uygulama gerçekleşmektedir. Hapishanelerde bu durumda olan pek çok 

mahpus bulunmaktadır. 

• Koğuş değişikliği talepleri reddedilmektedir.  

• Ağır psikolojik rahatsızlıkları olan S. T.’ın, jandarmalara ve gardiyanlara verdiği tepkiler ve 

hakaretlerden dolayı sürekli hücre cezası aldığını, düşünme kabiliyeti olmadığı halde savcılık ve 

mahkeme karşısında verdiği ifadelerden dolayı hakkında Cumhurbaşkanına hakaret, Kamu 

Görevlilerine hakaret iddiası ile soruşturma ve kovuşturmalar olduğunu, bazı dosyalarında ceza 

aldığını, şu an hapishanede tutulduğu cezanın 3 katı kadar hakaret suçundan dolayı ceza 

aldığını” aktarılmıştır. 

• Açlık grevindeki mahpuslara tutanak tutularak etkinlik cezası verilmektedir. 

• Hapishanede tek etkinliğin aynı koğuştaki mahkumlarla 15 günde sadece 1 saat spor salonuna 

çıkma etkinliği olduğunu bununda keyfi disiplin cezalarıyla yasaklandığı aktarılmıştır.  

• Sincan’da bir kadın mahpus infaz hakiminin kararına rağmen şartlı tahliyesine izin 

verilmediğini ve hala hapishanede tutulduğunu” aktarmıştır. 

 

Afyon 1 Nolu Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

D. N. İ. tarafından 26.04.2021 tarihinde İHD Genel Merkeze gönderdikleri mektupta; “Suriye 

uyruklu olduğunu, 5 Eylül 1991 yılından bu yana hükümlü olarak hapishanede tutulduğunu, hapis 

cezasının bitmek üzere olduğunu, tahliye edildiğinde savaş durumunun sürdüğü Suriye’ye iade 

edilmek istemediğini” aktarmıştır. 

 

İ. Ç. ile 27.05.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; ”Şizofreni hastası S.T.’ın, 

jandarmalara ve gardiyanlara verdiği tepkiler ve hakaretlerden dolayı sürekli hücre cezası aldığını, 

düşünme kabiliyeti olmadığı halde savcılık ve mahkeme karşısında verdiği ifadelerden dolayı 

hakkında Cumhurbaşkanına hakaret, Kamu Görevlilerine hakaret iddiası ile soruşturma ve 

kovuşturmalar olduğunu, bazı dosyalarında ceza aldığını, Şu an hapishanede tutulduğu cezanın 3 

katı kadar hakaret suçundan dolayı ceza aldığını” aktarmıştır. 

 

K. B. ile 27.05.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “İdare ve Gözlem Kurulu Başkanlığı 

tarafından mahpusların infazlarının yakıldığını, hiçbir mahpusun koşullu salıverme şartlarını 

taşımasına rağmen ilçe hapishanelerine gönderilmediğini, idarenin mahpusların infazlarını 

yakmak için keyfi olarak mahpuslara disiplin cezası verdiğini ve bu disiplin cezalarının idare 

tarafından mahpuslara karşı bir tehdit ve şantaj aracı olarak kullanıldığını” aktarmıştır. 

 

Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

M. Ç.  Ç., 27 Nisan 2021 tarihinde yazdığı mektupta; “F. Ş. adlı arkadaşlarının 30 yıllık cezasını 

16 Nisan'da bitirmesine rağmen bırakılmadığını, B. A. adlı arkadaşlarının da durumunun aynı 

olduğunu” aktarmıştır. 

 

S. B., 26 Mayıs 2021 tarihinde yazdığı mektupta; “B. A. ve F. Ş.’in cezaları bittiği halde tahliye 

edilmediğini bu kişilerin ‘idare kütüphanesinde kitap istememiş, koğuş aramalarında personele 
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yardımcı olmamış, örgüt ortamından ayrılmamış, dışarıda suç işleme potansiyeline sahip, halka zarar 

verebilir’ gibi gerekçelerle içeride tutulmaya devam edildiğini” aktarmıştır. 

 

Kayseri/Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

Y. Ş. ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “İdarenin bütün mahkumlara keyfi 

şekilde disiplin cezası verdiğini, slogan atıldığı için iletişim cezaları verdiğini, açlık grevindeki 

mahkumlara tutanak tutularak etkinlik cezası verildiğini; hapishanede tek etkinliğin aynı koğuştaki 

mahkumlarla 15 günde sadece 1 saat spor salonuna çıkma etkinliği olduğunu bununda keyfi disiplin 

cezalarıyla yasaklandığını; S. A. adlı mahkumun infaz hakiminin kararına rağmen şartlı tahliyesine 

izin verilmediğini ve hala hapishanede tutulduğunu” aktarmıştır. 

 

 

 BASKILAR, İLETİŞİM YASAKLARI VE DİĞER SORUNLAR 
 

Doğrudan kişi güvenliği hakkını ve sağlık hakkını ihlal eden uygulamalar dışında hapishane 

yönetimleri çok çeşitli yöntemlerle mahpuslar üzerinde baskı kurmaya çalışmakta, çeşitli hak ihlalleri 

yaşatılmaktadır. Bu açıdan hapishanelerde mahpusların son üç ayda en çok karşılaştığı sorunlar şöyle 

sıralanabilir: 

 

 

BASKILAR, İLETİŞİM YASAKLARI VE DİĞER SORUNLARLA İLGİLİ TESPİT 

EDİLEN HUSUSLAR: 

 

• Sosyal faaliyetler (spor, sohbet, kurs) tamamen durdurulmuştur. 

• Yeni Yaşam, Evrensel, Birgün gazeteleri mahpuslara verilmemekte, gerekçe olarak da Basın 

İlan Kurumu’ndan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazetelerin 

hapishanelere alınmadığı aktarılmıştır.  

• Ailelerinden uzak hapishanelerde bulunan mahpusların sevk talepleri kabul edilmemektedir. 

• Hapishanede mahpusların ellerindeki kitaplar değiştirilmemekte, dış kantinde satılan kitaplar 

verilmemektedir. 

• Mahpuslara gönderilen Kütçe kitapların verilmediği, bu konuyla ilgili idareye dilekçe ile 

başvurulduğunda ‘Kürtçe kitapları kontrol edecek memurun bulunmadığı, çevirmen ücretini 

kendisinin karşılaması durumunda çevirmene gönderileceğini, uygun bulunması durumunda 

kitapların kendilerine verileceği’ söylenmiştir 

• İdareye ve savcılığa yazılan dilekçelere işlem numarası verilmiyor; iadeli taahhütlü 

mektuplarda da iade koçanları verilmiyor bu nedenle yazılan mektup ve dilekçelerin akıbetinin 

bilinmemektedir.  

• Bir mahpusun 5 Nisan tarihinde HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na gönderdiği 

mektubuna el konulduğu aktarılmıştır. 

• Afyon Ceza İnfaz Kurumunda idarenin İnfaz Hakimliği’nin kararlarına uyulmadığı, 

mahpuslardan M. S. K.’in idare tarafından iç çamaşırı verilmemesi hususundaki kararının İnfaz 

Hakimliği tarafından bozulan ve İnfaz Hakimliği’nin “İç Çamaşırı Verilsin” kararına 

uyulmuyor. 

• Bolu’da bir mahpus 2,5 yıldır telefon ve diğer görüşlerini öğleden sonra yapabilmek için pek 

çok dilekçe verdiğini ama bu mağduriyetinin dikkate alınmadığını aktarmıştır. 

• Havalandırma kapılarının geç açılıp erken kapatılmaktadır.  

• Mahpuslara gelen mektuplar ve kolilerin geç verildiği; gönderdiklerinin de postaya geç 

verildiği aktarılmıştır. Bir mahpus, 11.12.2020 tarihinde Şanlıurfa E Tipi Kapalı 

Hapishane’nde tutuklu bulunan yeğenine faks yolladığını ve 100 gün sonra faksın kendisine 

geri geldiğini aktarmıştır. 



İÇ ANADOLU BÖLGESİ HAPİSHANELERİ RAPORU (Nisan, Mayıs, Haziran 2021) 

 

19 
 

• 2016-2017 yıllarında mahpuslardan alınan radyoları hala verilmemiştir.  

• İdarece belirlenen kanallar dışında hiçbir TV kanalının televizyonda verilmediği, TRT 6’nın 

bile yasaklandığı aktarılmıştır. 

• Bir kadın mahpus 1,5 ay önce televizyon almak için 1600 TL verdiğini ancak 3 dilekçe 

vermesine rağmen televizyonun getirilmediğini aktarmıştır. 

• 21 Nisan 2021 tarihinde Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Konya Ereğli T Tipi 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilen bir mahpusun Isparta Ceza İnfaz Kurumunun kurum 

kantininde almış olduğu televizyonuna el konularak Isparta Ceza İnfaz Kurumuna geri 

gönderildiği aktarılmıştır. 

• Kantinde satılan ürünler hem çeşit olarak az hem de fiyatları yüksektir. 

• Yemek porsiyonlarının çok küçük olduğu, birkaç kişiye yetecek kadar yiyecek getirildiği 

ancak 10 kişilik koğuşa yiyecekleri dağıtın denildiği, yiyeceğin mahkumlara yetmediği, daha 

önce mahkumlara günde 2 ekmek verildiği ancak şu an günde 1 ekmek verildiği, mahkumların 

3 öğün boyunca sadece 1 ekmekle yetinmek zorunda bırakıldıklarını aktarılmıştır.  

• Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda pandemi bahanesiyle fotoğraf çektirmenin yasak 

olduğu aktarılmıştır. 

• Mahpuslar, gerek savcı gerekse hapishane idaresiyle görüşmek istediklerinde sadece infaz 

koruma memurlarıyla muhatap olarak görüşebildiklerini, gardiyanların ve müdürlerin stresli 

hallerini sürekli mahkumlara yansıttıklarını aktarmışlardır. 

• Mahpusların oda değişim talepleri karşılanmamaktadır. 

• Kurum odalarında kapasitesinden fazla mahpus bulunmakta; odanın 10 kişilik kapasiteye sahip 

olmasına rağmen 17 kişi kaldıklarını, 3 kişinin yan yana yatmak zorunda kaldığı mahpuslar 

tarafından aktarılmıştır. 

• Telefon görüş hakkında, 3 kere çaldıktan sonra ailelerin telefonu açmaması durumunda 

telefonla görüş hakkının kullandırılmış sayıldığı aktarılmıştır. 

• Kapalı görüşler de sadece 1 kişi ve 35 dakikalık bir süre ile sınırlandırılmıştır.  

• Bir mahpus, arkadaş görüş hakkının kullanılması için isim yazdırıldığını ancak 3 görüşçü 

hakkının hiçbirinin kabul edilmediğini daha sonra bütün mahpusların infaz hakimliğini itirazda 

bulunduğunu bir kısım isimlerin kabul edildiğini, ismi yazdırılan birçok insanın ise itiraz 

sonucunun henüz öğrenilemediğini, kendisinin 8 aydır 3 görüşçü hakkının kabulünü 

beklediğini, bir arkadaşını kendisinin görüşçüsü olması için yazdırdığını sonrasında idarenin 

bu görüşçüyü kabul etmediğini “Örgüt içi haberleşme yapabilir” şeklinde bir cevap vererek 

gerekçesinde “hakkında soruşturma olduğu” şeklinde bir not düşüldüğünü ancak söz konusu 

soruşturmanın ne hakkında olduğunu belirtmediklerini aktarmıştır. 

 

A. İ. ile 27.05.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; ”Pandemi süreciyle birlikte açık 

görüşlerin yasaklandığını ve kapalı görüşlerin 1 kişi ile sınırlandığını, sosyal faaliyetler spor atölye 

vb. etkinliklerin yasaklandığını; etkinlikler ve sohbet haklarının iptal edildiğini, yalnızca haftada 

1 kez 1 er saat aynı koğuşlardaki mahkumların spora çıkarıldığını, haftada 20 dakika telefonla 

görüş hakkı olduğunu” aktarmıştır. 

 

İ. Ç. ile 27.05.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; ”Hapishanede elinde bulunan 

kitapların değiştirilmediğini, kütüphanede olan kitapların dahi kendisine verilmediğini, dış 

kantinde satılan kitapların da kendisine satılmadığını bu nedenle elinde bulunan 5 kitapla 

kalakaldığını, kitapların 15 günde bir geleceğinin söylendiğini ama kendisine herhangi bir kitabın 

verilmediğini, kendisine gönderilen Kürtçe kitapların verilmediğini, bu konuyla ilgili idareye 

dilekçe ile başvurduğunu kendisine ‘Kürtçe kitapları kontrol edecek memurun bulunmadığı, 

çevirmen ücretini kendisinin karşılaması durumunda çevirmene gönderileceğini, uygun bulunması 

durumunda kitapların kendisine verileceğinin’ söylendiğini; İdareye ve savcılığı dilekçeler 

yazdıklarını ancak idareye verdikleri dilekçelerde işlem numarası verilmediğini; iadeli taahhütlü 
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mektuplarda da iade koçanlarının kendilerine verilmediğini bu nedenle yazılan mektup ve 

dilekçelerin akıbetinin bilinmediğini, özellikle savcılığa yapılan suç duyurularının idare tarafından 

çok geç gönderildiğinin verilen kararların tarihlerinden anlaşıldığını, Afyon Ceza İnfaz 

Kurumunda idare tarafından İnfaz Hakimliği’nin kararlarına uyulmadığını, mahpuslardan M. S. 

K.’in idare tarafından iç çamaşırı verilmemesi hususundaki kararının İnfaz Hakimliği tarafından 

bozulduğunu İnfaz Hakimliği’nin “İç Çamaşırı Verilsin” kararına uyulmadığını” aktarmıştır. 

 

K. B. ile 27.05.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; ”Pandemi süreciyle tecrit altında 

tutulduklarını, en basit taleplerinin bile karşılanmadığını, Yeni yaşam gazetesi başta olmak üzere 

Evrensel, Birgün gazetelerinin kendilerine ulaştırılmadığını; bütün mahpusların talepte bulunarak 

dış kantin yoluyla kitap almak istediğini ancak dış kantinde kitap bulunmadığını, hapishanede 5 

kitap sınırının bulunduğunu ancak kitapların hiçbir şekilde değiştirilmediğini, geldikleri günden 

beridir yanlarında bulunan 5 kitap dışında kitap alamadıklarını, yeni kitapların doğum günü gibi 

çok özel günlerde verildiğini, dergi gibi süreli yayınlar konusunda sadece dış kantinde satılan 

dergilerin alınabileceğinin bildirildiğini ancak pandemi sürecinde mahpusların yazdırdıkları 

dergilerin satın alınmadığını, mahpusların dergi ismi yazdırıp parayı ödemelerine rağmen idarenin 

uygun gördüğü dergilerin kendilerine getirildiğini; idareye ve savcılığı dilekçeler yazdıklarını 

ancak dilekçelere işlem numarası verilmediğini; iadeli taahhütlü mektuplarda da iade koçanlarının 

kendilerine verilmediğini bu nedenle yazılan mektup ve dilekçelerin akıbetinin bilinmediğini, 

pullu mektupların kaybolduğunu, iç postada mektupların çok uzun sürede gidip geldiğini, 

hapishanede diğer koridorda bulunan koğuşa mektup gönderdiğini mektubun en erken 60 gün 

sonra ulaştığını; mahpuslardan H. A.’ın 60 yaşında olduğunu, ailesinin Almanya’da yaşadığını, 

Türkiye’de hiç kimse ile irtibat halinde olmadığını, bu nedenle çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya 

bırakıldığını” aktarmıştır.  

 

Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

E. T., 27 Mayıs 2021 tarihinde yazdığı mektupta; “2,5 yıldır telefon ve diğer görüşlerini öğleden 

sonra yapabilmek için pek çok dilekçe verdiğini ama bu mağduriyetinin dikkate alınmadığını; 

yaklaşık 2 yıldan bu yana açık görüş yapamadıklarını, kapalı görüş sayısının ise 2’ye indirildiğini, bu 

görüşlerde de sadece 2 kişi ile görüş yapabildiklerini; Pandemi ve eleman eksikliği gerekçe 

gösterilerek spor, sohbet gibi ortak alan faaliyetlerinin yapılmadığını; Pandemiye rağmen hücreden 

her çıktıklarında üstlerinin arandığını, sık sık baskın şeklinde hücre araması yapıldığını; hapishane 

içi kitap alışverişinin pandemi gerekçe gösterilerek yasaklandığını; 2 yıldan bu yana hücre değişimi 

bekleyen hükümlüler olduğunu, idarece bu husustaki dilekçelerine genelde cevap verilmediğini ve 

cevap verildiğinde ise değişim yapılmamak için bahaneler üretildiğini; havalandırma kapılarının gün 

doğumunda açılıp hava karardıktan sonra kapatılması gerekirken hep geç açılıp erken kapatıldığını; 

gelen mektuplarının ve kolilerinin kendilerine geç verildiğini; gönderdiklerinin de geç postaya 

verildiğini, 2016-2017 yıllarında kendilerinden alınan radyolarının talep etmelerine rağmen hala 

verilmediğini, Yeni Yaşam Gazetesinin verilmediğini, 2018-2019’da, Kantinler Adalet Bakanlığına 

bağlandıktan sonra, kantin ve manavda satılan malzemelerin pahalandığını” aktarmıştır.  

 

S. B., 26 Mayıs 2021 tarihinde yazdığı mektupta; “Bir buçuk yıldır pandemi gerekçesiyle ortak 

alana ve açık görüşe çıkarılmadıklarını ancak beş-altı personelin koğuş araması yaptığını; gelen ve 

giden mektupların bekletildiğini, üç beş ay sonra gönderildiğini, gönderilen mektupların adreslere 

ulaşmadığını, bu engellemenin nedenini bilmediklerini, bu konuda Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve 

PTT’ye dilekçe yazdığını ve kendisine verilen cevapta “kayıtlı olmayan mektupları takip etme 

olanağımız yok” dendiğini, 11.12.2020 tarihinde Şanlıurfa E Tipi Kapalı Hapishane’nde tutuklu 

bulunan yeğenine faks yolladığını ve 100 gün sonra faksın kendisine geri geldiğini, Şanlıurfa 

Hapishane idaresinin kurumda birden fazla A. K. bulunduğu için anne baba ismini yazmasını 

istediğini, yeğeninin aile ve arkadaşlarıyla haberleşme özgürlüğünün engellendiğini” aktarmıştır. 
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Afyon/Dinar T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
M. Z. K. 28 Nisan 2021’de yazdığı mektupta; “1 yıldan beridir ailesine yolladığı mektup ve 

resimlerin adresine gönderilmediğini, Hapishane mektup biriminden mektupların çıkış tarihlerini 

istediğini, kendisine UYAP’a işlenmiş hali ile tarihlerini verdiklerini, örneğin 2020’nin 8. ve 10. 

Aylarında birer, 2021’in 3. Ayında 2 adet olmak üzere UYAP’a işlenmiş olduğu belgenin kendisine 

verildiğini, PTT’nin bu tutumu ile ilgili olarak çeşitli kurumlara başvuruda bulunduğunu ve savcılığa 

da suç duyurusunda bulunduğunu” aktarmıştır. 

 

Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

Z. A. ile 27.05.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Kendisine getirilen yemeklerin çok az 

olduğunu, ekmek verilmediğini, bazı zamanlarda sadece bir kaşık yoğurt bazen de 2-3 parça patlıcan 

verildiğini, ihtiyaçlarının tamamını kendi imkanlarıyla kantinden sağladığını ancak bu yemeğin kendi 

hakkı olduğunu düşündüğü için  sık sık eylem yaptığını, 3 ay önce kendisine 3 gün boyunca yemek 

verilmediğini, bu durumu telefon görüşünde kızına anlattığını, kızı tarafından idareye dilekçeler 

yazıldığını, gardiyanların kendisini bu konuda tehdit ettiğini “kameralar var sana yemek veriyoruz 

bizi bir daha şikayet etme” dediğini, ancak yine de yemeklerin kendisine kaşıkla veya çok küçük 

porsiyonlar şeklinde verildiğini, bunları telefonda çocuklarına anlattığını, telefon görüşmesi sırasında 

2. Müdürün adını verdiğinden dolayı kendisine disiplin cezası verildiğini; kendisine gönderilen 

elbiselerin 1 yıldan uzun süredir depoda tutulduğunu, en kötü çarşafların kendisine verildiğini, ailesi 

tarafından gönderilen çarşafların kendisine verilmediğini, spor kıyafetlerinin ve ayakkabılarının 

kendisine verilmediğini; kaldığı hücrenin çok kirli olduğunu ve hijyen malzemeleri verilmediğini, bu 

durum dayanamayacak hale geldiğini bu nedenle duvarlarda ve yerde olan fayansları kırarak eylem 

yaptığını; durumunun ağır olması ve tek başına kalması nedeniyle sürekli zile basarak görevlilerden 

yardım istediğini ancak kimsenin gelmediğini, acil kırmızı butona dahi bastığında görevlilerin 

gelmediğini, 1,5 ay önce televizyon almak için 1600 TL verdiğini ancak 3 dilekçe vermesine rağmen 

televizyonun getirilmediğini” aktarmıştır. 

 

S. C. ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Diğer koğuşlarda arkadaşlarını 1 yıldan 

uzun süredir göremediğini, idareden görüşme talep ettiği halde ‘PTT’ den posta pulu alarak mektup 

gönderebilirsiniz’ şeklinde cevap verildiğini iç posta sisteminin tamamen kalktığını; gerek savcı 

gerekse Hapishane idaresiyle görüşmek istediklerinde sadece infaz koruma memurlarıyla muhatap 

olarak görüşebildiklerini, gardiyanların ve müdürlerin stresli hallerini sürekli mahkumlara 

yansıttıklarını; Pandemi süreciyle birlikte açık görüşlerin yasaklandığını ve kapalı görüşlerin 1 kişi 

ile sınırlandığını, pandemiden sonra sosyal faaliyetler spor atölye vb. etkinliklerin yasaklandığını, 

etkinlikler ve sohbet haklarının iptal edildiğini, yalnızca 1 aydır 2 haftada 1 kez  1 er saat aynı 

koğuşlardaki mahkumların spora çıkarıldığını; hapishanede ailelerle görüntülü ve kayıt altına 

alınacak şekilde görüşme yapılması için altyapı çalışmalarının tamamlandığını ve koğuş içine birkaç 

kabin yerleştirileceğinin  idare tarafından bildirildiğini ancak özel hayatın gizliliğini ihlal ettiği için 

mahkumların bu uygulamayı reddettiklerini; Yemek porsiyonlarının çok küçük olduğunu, birkaç 

kişiye yetecek kadar yiyecek getirildiğini ancak 10 kişilik koğuşa yiyecekleri dağıtın denildiğini, 

zaten yiyeceğin bazı mahkumlara yetmediğini,  daha önce mahkumlara günde 2 ekmek verildiğini 

ancak şuan günde 1 ekmek verildiğini, mahkumların 3 öğün boyunca sadece 1 ekmekle yetinmek 

zorunda bırakıldıklarını; en temel ihtiyaçlarını kantinden tedarik etmek zorunda kaldıklarını ancak 

kantinde satılan ürünlerin fiyatlarının çok pahalı olduğunu, bu fahiş fiyatlar nedeniyle hiçbir şey 

alamadıklarını, kantinde ürünlerin çok az olduğunu ve  en temel ihtiyaçların dahi satılamadığını, 

kişisel-kadın ihtiyaçlarına yönelik ürünleri bulmakta zorluk çektiklerini; Yeni yaşam gazetesi başta 

olmak üzere süreli yayınların kendilerine ulaştırılmadığını, süreli yayınların pandemi bahanesiyle 

verilmediğini, dış kantinde satılmayan hiçbir süreli yayının alınamayacağının kendilerine 

söylendiğini, bulmaca dergilerinin bile kendilerine verilmediğini, idarece belirlenen kanallar dışında 
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hiçbir TV kanalının televizyonda verilmediğini TRT 6’nın bile yasaklandığını; OHAL sürecinde 

başlayan 5 kitap kısıtlamasının halen devam ettiğini ancak devam eden sınırlamaya ilişkin bir kararın 

kendilerine sunulmadığını, kendisinin anadilinde Kürtçe mektuplar yazdığını ve yazmış olduğu 

mektupların hapishane dışına çıkartılmadıklarını, kendisine Kürtçe mektuplar gönderildiğini bildiğini 

ancak Kürtçe mektupların verilmesinin bazen ayları bulduğunu bazen de hiç verilmediğini bu konu 

hakkında idareye başvurduğunu,  idarenin bu mektupları postaya tercümanlarının olmamasını 

gerekçe göstererek vermediklerini” aktarmıştır. 

 

S. O. ile 02.06.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Yeni yaşam ve Evrensel gazetelerinin 

verilmediğini, Birgün ve Evrensel gazetelerini tek alabildiklerini; 10 kitap kotasının olduğunu; kurum 

yemeklerin temiz yapılmadığını, iaşe bedelinin yetersiz olduğunu” aktarmıştır. 

 

G. A. ile 02.06.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Kurum odalarında kapasitesinden fazla 

mahpus kaldığını, bulunduğu odanın 10 kişilik kapasiteye sahip olmasına rağmen 17 kişi kaldıklarını, 

3 kişinin yan yana yatmak zorunda kaldığını, kantin fiyatlarının çok pahalı olduğunu” aktarmıştır. 

 

Kayseri/Bünyan 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

A. S. ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Evrensel, Yeni yaşam gazetesinin 

kendilerine verilmediğini, 2 ayda 3 kitap sınırlamasının olduğunu, kitapların yasaklı olmamasına 

rağmen sadece bazı yerlerin altları çizili diye kendilerine kitaplarının verilmediğini; telefonla aile 

görüşü  sebebiyle koğuşlarından çıktıklarında tek sıra halinde yürümelerinin ve ayakkabılarının 

çıkarılması istendiğini; farklı mahpuslarca yazılmış mektupları aynı zarf içinde gönderdikleri zaman 

bu durumun yasal olmadığını belirterek izin verilmediğini, ayrı zarflar halinde mektupları 

göndermeleri istendiğini” aktarmıştır. 

 

Kayseri/Bünyan 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

M. Y. ile 09.04.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Kendisine gönderilen kolilerin 

kurumda yoktur diyerek geri gönderildiğini, 5 Nisan tarihinde HDP milletvekili Ömer Faruk 

Gergerlioğlu’na gönderdiği mektubunun el konulduğunu, Kürtçe yazan hiçbir kitaba izin 

verilmediğini” aktarmıştır.  

 

Konya/Ereğli T Tipi Kapalı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

C. A., 03.06.2021 tarihinde İHD Genel Merkezine gönderdiği mektupta; “21 Nisan 2021 

tarihinde Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Konya Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz 

Kurumu’na sevk edildiğini,  Ereğli Ceza İnfaz Kurumu girişinde sevk işlemiyle görevli jandarmaların 

‘Isparta Ceza İnfaz Kurumundan talimat var’ diyerek yetkili olmadıkları halde eşyalarını aramaya 

başladığını, Isparta Ceza İnfaz Kurumunun kurum kantininde almış olduğu televizyonuna el 

konularak Isparta Ceza İnfaz Kurumuna geri gönderildiğini” aktarmıştır. 

 

Ö. S., M. C. Y., İ. B. ve C. İ. tarafından 28 Mayıs 2021 tarihinde İHD Genel Merkezine 

gönderilen mektupta; “Oda değişim taleplerinin kabul edilmediğini, farklı suç tipinden yargılanan 

mahpuslarla yan odalarda kaldıklarını, odalar arasında sık sık gerilimler yaşandığını ve taşkınlığa 

neden olduğunu, pandemi ile birlikte yalnızlaştıklarını en azından arkadaşları olan mahpuslarla aynı 

avluya çıkmak ve sosyalleşmek istediklerini; koğuş duvarlarının rutubetli olduğu ve dökülmeler 

oluştuğunu, kurum koşullarını TİHEK’e bildirdiklerini ve 2020 Mart raporunda ciddi bir ihlal olarak 

değerlendiğini ve raporlaştırdıklarını, telefon görüş haklarını kullanırken telefonların açılmaması 

durumunda hak kaybı olarak olduğunu, başka kayıtlı bir numarayı aramalarına izin verilmediğini; 

yeni ve temiz nevresim takımlarına ihtiyaçları olduğunu, bu ihtiyaçlarının karşılanması için kurum 

idaresine talepte bulunduklarını, idarenin olumlu cevap verdiğini ancak verilen nevresim takımlarının 

eski olduğunu; hesaplarına yatan paralara işlenen faizlerin akıbetini bilmediklerini, normalde faiz 
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miktarının temizlik malzemesi ve sportif faaliyetlere harcandığını ancak kaldıkları Ereğli Ceza İnfaz 

Kurumunda faizden gelen paranın nereye aktarıldığını bilmediklerini; kantin fiyatlarının fahiş 

olduğunu, süreli ve süresiz yayınlara erişmede güçlük yaşadıklarını, İlan kurulu tarafından daha önce 

talep ettiklerini ve aldıkları gazeteye verilen cezai işlem süresi tamamlanmasına rağmen taraflarına 

verilmediğini, süreli ve süresiz yayınlara erişmek için dilekçe verdiklerini ancak bu dilekçelerin 

kaybolduğunun söylendiğini” aktarmışlardır. 

 

Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 

M. K., 02.05.2021 tarihinde gönderdiği mektupta; “Birçok Hapishanende spor faaliyetlerinin 

başlamasına rağmen kaldıkları Hapishanende ‘yeterli personel yok’ denilerek başlatılmadığını; yine 

aynı şekilde mektup okuma komisyonunda vaka tespiti sonrası personel yokluğu nedeniyle 

mektuplarının aylarca bekletildiğini; infaz hakimliğinin lehte kararlarına rağmen fiiliyata geçmeyen 

durumlar yaşadıklarını, tüm sorunlar karşısında çoğu zaman muhatap bulamadıklarını” aktarmıştır. 

 

P. O. ile 19.05.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “4-5 ve 6 kişilik koğuşlarda 

tutulduklarını, herhangi bir şekilde sohbet haklarının kullandırılmadığını; spor, sohbet, atölye, sosyal 

faaliyetlerin yasaklandığını; kuaförün bulunmadığını; hapishanede tutuldukları günden beridir aynı 

kişilerle kaldıklarını “rotasyon” denilen oda değişimlerinin kabul edilmediğini ve bu durumun 

kendileri için çok yıpratıcı olduğunu; hapishanede pandemi bahanesiyle fotoğraf çektirmenin yasak 

olduğunu; açık görüşlerin yasaklandığını; haftada 2 gün 10’ar dakikalık telefon görüş hakkının 

kullandırıldığını, bu telefon görüş hakkının açık görüş yerine sayıldığını, idarenin telefon görüş 

saatlerine her odaya göre ayrı ayrı keyfi olarak belirlediğini, belirli  bir gün içerisinde bütün koridor 

bütün koğuşların görüşlerini planlayıp bitirmeye çalıştıklarını ancak çalışan aileler için bu saatlerin 

uygun olmadığını yine de 3 kere çaldıktan sonra ailelerin telefonu açmaması durumunda telefonla 

görüş hakkının kullandırılmış sayıldığını; kapalı görüşlerin de sadece 1 kişi ve 35 dakikalık bir süre 

ile sınırlandırıldığını, görüş hakkının kullanılması için isim yazdırıldığını ancak 3 görüşçü hakkının 

hiçbirinin kabul edilmediğini daha sonra bütün mahpusların infaz hakimliğine itirazda bulunduğunu 

bir kısım isimlerin kabul edildiğini, ismi yazdırılan birçok insanın ise itiraz sonucunun henüz 

öğrenilemediğini, kendisinin 8 aydır 3 görüşçü hakkının kabulünü beklediğini, bir arkadaşını 

kendisinin görüşçüsü olması için yazdırdığını sonrasında idarenin bu görüşçüyü kabul etmediğini 

“Örgüt içi haberleşme yapabilir” şeklinde bir cevap vererek gerekçesinde “hakkında soruşturma 

olduğu” şeklinde bir not düşüldüğünü ancak söz konusu soruşturmanın ne hakkında olduğunu 

belirtmediklerini; Yeni yaşam Gazetesini kendilerine verilmediğini, idarenin ‘bayiye gelmediğini bu 

nedenle yeni yaşam gazetesinin verilmediğini ‘söylediğini, idareye büfe kodlarının verildiğini ancak 

hiçbir sonuç alınamadığını; kantinin aşırı pahalı olduğunu kantine çıkamadıklarını, idarenin kantin 

ürünlerinde stoklama yaptığını, örneğin yağın fiyatı bu hafta için belli ancak 3 hafta boyunca yağ 

istendiğini sonrasında idarenin bu haftalar geçtikten sonra ilk zamda yağı getirdiğini ancak zamlı 

fiyatıyla birlikte mahpuslara sattığını, kantinde hiçbir şeyin fiyatının sabit olmadığını her hafta 

fiyatların değiştiğini, ürünlerin fiyatının fahiş sayılabilecek düzeyde olduğunu, 8 ay boyunca kurşun 

kalem ve boya kalemi talep ettiklerini ancak idarenin bu kalemleri vermediğini, idarenin gerekçe 

olarak “sipariş verdik ama hapishaneye getirilmiyor” dediğini; kitapların 2 ayda bir verildiğini, 

mektupların kendilerine çok geç verildiğini, gönderilen mektupların çok geç ulaştırıldığını, faksların 

1 ayda ulaştırıldığını, hızlı mektupların hiç gönderilmediğini; mahkumları tamamının ailelerinin uzak 

şehirlerde yaşadığını, dış dünyayla iletişiminin yok edildiği bu süreçte ailelerine yakın şehirlerde 

bulunan hapishanelere sevk edilmek istediklerini ancak defalarca dilekçe vermelerine rağmen “sevk” 

taleplerine cevap verilmediğini; sıcak suyun saat 23:00-01:00 arasında verildiğini, bu  saatin çok 

sıkıntılı bir zaman aralığı olduğunu, bu nedenle duş almakta zorluk yaşadıklarına, sıcak su ile 

battaniye ve dezenfekte edilmesi gereken kirli yerleri temizleyemediklerini, suların kirli olduğunu ve 

Hapishanendeki insanların hipertriod hastası olduklarını; mahpuslar için gönderilen giysiler ve 

giyecekler kabul edilirken idarenin bunları son derece keyfi olarak sınıflandırdığını,  3 ayakkabı hakkı 
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olduğunu, ‘bot, iskarpin, terlik varsa yazlık ayakkabı kabul edemiyoruz hemen 1’ini çıkarmanız 

gerekiyor’ denerek ayakkabının alınmadığını, 3 tişört hakkı olduğu için daha fazla alınmadığını, açık 

görüşler yasaklandığı için aile veya arkadaşların bu giysi ve giyecekleri kargoyla göndermek zorunda 

kaldıklarını bu nedenle mahpusların bu kıyafet ve giyeceklerden lazım olanı çıkarıp diğerlerini hemen 

geri verme imkanının bulunmadığını” aktarmıştır. 

 

 

 SONUÇ ve ÖNERİLER 
 

1) Ulusal ve uluslararası insan hakları hukukunda; mahpusların hakları ile ilgili oldukça gelişmiş 

standartlar olmasına karşın mahpuslar ilgili hakları ve düzenlemeleri doğrudan kullanamamakta, 

tutuldukları yerlerde bulunan yetkililer aracılığı ile ancak kullanabilmektedir. Yetkililer, hapishane 

müdürleri, kaynağını uluslararası insan hakları sözleşmeleri ve Anayasa’dan alan yasal 

düzenlemelere aykırı işlemler ve uygulamalar yapmaktadır. Bu durum mahpuslarda, ailelerinde, 

avukatlarında ve insan hakları örgütlerinde hapishane sistemine ilişkin ciddi güvensizlikler 

oluşturmaktadır. Bir bütün olarak bu saptamalar, hapis cezalarının infazında özgürlüğünden yoksun 

bırakılmanın kendi başına yeterli bir ceza olduğu gerçeğinin göz ardı edildiği ve gerek hapishanenin 

fiziksel koşulları ve gerekse uygulanan rejimin, çekilmekte olan cezanın şiddetini daha da arttırdığını 

göstermektedir. Mahpusluğun bu “ağırlaştırılmış” koşullarını etkin biçimde denetleyecek bir 

mekanizma bulunmamaktadır. Mahpusun avukat görüşü, arkadaş görüşü ve aile görüşlerinden 

mahrum bırakılması, yine dışarıyla iletişim bağı olan telefon, faks ve mektup hakkının engellenmesi 

gibi uygulamalar insanlık onuruna aykırı uygulamalardır. Mahpusun işkence ve onur kırıcı ceza 

işlemlerine maruz bırakılması demektir.  

 

2) BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 10. maddesinde açık bir şekilde 

“Özgürlüğünden yoksun bırakılmış kişiler insani muamele ve insanın doğuştan kazandığı insan 

onuruna saygılı davranış görme hakkına sahiptir” denilmektedir. Yine BM Mahpusların Islahı 

İçin Temel Prensiplerin 1. maddesinde; “Bütün mahpuslara doğuştan sahip oldukları insanlık 

onurunun ve değerin gerektirdiği saygıyla muamele yapılır” denilmektedir. Oysa İç Anadolu 

Bölgesindeki hapishanelerde insanlık onuruna yakışır muamele yapılmamakta ve mahpuslar şiddet, 

hakaret ve kötü muameleye ve hak ihlallerine maruz kalmakta, hasta olanların tedavileri aksatılmakta, 

iletişim ve bilgi edinme hakları engellenmektedir. 

 

3) Hapishanelerde son dönemlerde artış gösteren işkence-darp vakalarına son verilmeli, sorumlu olan 

kişiler hakkında soruşturma açılmalı ve cezai yaptırımlar uygulanmalıdır. Mahpuslara yapılan 

işkence, onur kırıcı ve kötü muameleler Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile yasaklanmıştır: AİHS, 

Madde 3: “İşkence Yasağı- Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere 

tâbi tutulamaz.” 

 

4) Hapishanelere bağımsız sağlık kurumlarının girmesine ve inceleme yapmasına izin verilmelidir. 

Hapishanelerin denetiminde başta meslek kuruluşları ve insan hakları örgütleri olmak üzere ilgili 

kuruluşların yer alacakları şekilde yasal düzenlemeler yapılmalıdır.  

 

5) AİHS’in 14. maddesinde düzenlenen “Ayrımcılık Yasağı” ilkesine göre “Bu Sözleşmede tanınan 

hak ve özgürlüklerden yararlanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal 

veya toplumsal köken, ulusal bir azınlığa aidiyet, servet, doğum başta olmak üzere herhangi başka 

bir duruma dayalı hiçbir ayrımcılık gözetilmeksizin sağlanmalıdır.” 

 

6) Hakkında yasaklama, toplatma kararı olmayan gazetelerin hapishanelere alınmasının önündeki 

engeller kaldırılmalı ve temini sağlanarak gazeteler mahpuslara verilmelidir. “Recep Bekik ve 
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Diğerleri’nin” AYM’ye başvuruları (2016/12936): AYM, 27.03.2019 tarihinde ücreti ödenmiş, 

hakkında toplatma kararı olmayan süreli yayınların verilmemesinin Anayasa’nın 26. maddesinde 

güvence altına alınan “ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini” karar vererek şikâyetçilere 500 TL 

tazminat ödenmesine hükmetmiştir. 

 

7) Ailelerinden uzakta olan mahpusların, maddi koşullar ve hastalıklar nedeniyle gelemeyen 

ailelerine yakın hapishanelere nakil talepleri kabul edilmelidir.  

 

AİHM, Abdulkerim Avşar (19302/09) ve Abdulkerim Tekin’in (49089/12) başvurularını inceleyerek 

17 Eylül 2019 tarihinde, Türkiye’deki önemli sorunlardan biriyle ilgili ihlal kararı verdi. Ailelerinden 

uzak hapishanelere nakledilen mahpusların hastalık sebebiyle ya da maddi sebeplerle kendilerini 

görmeye gelemeyen ailelerine yakın bir Hapishanene nakledilme taleplerinin başvurucuların somut 

koşulları dikkate alınmadan reddedilmesi, Sözleşme’nin 8. maddesi altında özel hayata ve aile 

hayatına saygı hakkının ihlali olarak görüldü ve başvuruculara 6.000 Euro tazminat ödenmesine 

hükmedildi. 

 

8) Hapishanelerde meydana gelen intihar vakalarının önüne geçmek için mahpusları ruh ve bedensel 

bütünlüklerine yönelik tehditler ortadan kaldırılmalı, insan onuruna yaraşır uygulamalar 

geliştirilmelidir. Gerekli önlemi almayan ve etkisi olan kişiler varsa etkin soruşturmalar yapılmalı ve 

yaptırımlar uygulanmalıdır. 

 

Dünya Tabipler Birliği Lizbon Hasta Hakları Bildirgesi’ne göre (1981): “Her insan ayrımcılık 

yapılmaksızın yeterli tıbbi bakım görme hakkına sahiptir.” Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirge’ne 

göre: “Hekim, tıbbi açıdan sorumlu olduğu kişinin bakımıyla ilgili bir karar verirken klinik yönden 

bütünüyle bağımsız olmalıdır. Hekimin temel görevi, izlediği kişilerin sıkıntılarını azaltmaktır; 

kişisel, toplumsal ya da politik hiçbir güdü, bu yüce amaçtan daha üstün sayılmayacaktır.” 

 

9) Yeterli ve sağlıklı beslenmek temel insan hakkıdır. Sağlık sorunları olan mahpuslar, doktorlarca 

reçete edilmiş yiyecekleri alma hakkına sahiptirler. Hapishane idareleri tarafından hasta tutuklu veya 

hükümlülere diyete uygun yemek sağlanmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Ebedin 

Abi/Türkiye (B.No: 10839/09, 13/3/2018) bireysel başvurusunda hasta tutuklu veya hükümlüye 

diyete uygun yemek sağlanmaması ile ilgili olarak insanlık onuruyla bağdaşmayan muamele 

yasağının ihlal edildiğine hükmetmiştir. 

 

10) Hapishanelerdeki sağlık personeli sayısı arttırılmalıdır. Hastaların havasız, kışın soğuk, yazın 

sıcak ringler ile hastaneye sevk edilmesi, hastane önlerinde ringler içerisinde saatlerce bekletilmesi 

uygulamalarına son verilmelidir. Ağır hastaların ring araçları ile değil ambulansla hastanelere sevki 

sağlanmalıdır. Tek kişilik ring aracı tamamen kaldırılmalıdır. 

 

11) Hasta mahpusların revire çıkarılmaları, hastaneye sevkleri hızlandırılmalıdır. Teşhis, tedavi ve 

kontrollerinin uzman hekimler tarafından yapılması sağlanmalıdır. 

 

12) Kelepçeli muayene ve tedavi uygulamasından vazgeçilmelidir. Bu uygulama nedeniyle birçok 

hasta mahpusun tedavisi yapılamamaktadır.  

 

Her hasta mahpusun tıbbi etik gereği, her hastaya uygulanması gerektiği gibi, mahremiyetine saygı 

gösterilen bir ortamda, insan onuruna yakışır bir şekilde sağlık hizmeti alma hakkı vardır. Dünya 

Tabipler Birliği ve Türk Tabipler Birliği de yayınladıkları birçok metinde, hekimlerin mahpusları 

muayenesi esnasında kişinin içinde bulunduğu her türlü kısıtlılığın ortadan kaldırılmasını ve kişiyi 

kelepçeli, yatağa bağlı ve benzeri bir durumda muayene ve tedavi etmemelerini salık vermektedir. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2210839/09%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2210839/09%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2210839/09%22]}
http://www.bireyselbasvuru.com.tr/anayasa-mahkemesine-bireysel-basvuru/
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Türk Tabipler Birliği, Aralık 1994’te konuyla ilgili yayınladığı bildirgede kelepçelerin açtırılmasını 

“hekimin görevi” olarak nitelendirmektedir. 

 

Avrupa İşkencenin ve İnsanlık-dışı veya Onur Kırıcı Ceza veya Muamelenin Önlenmesi Komitesi 

(CPT) Genel Raporu’nda da kelepçeli olarak tedavinin uygun olmadığı vurgulanmaktadır: “Sivil 

hastanenin kullanılması halinde, güvenlik düzenlemeleri konusu ortaya çıkacaktır. CPT bu bağlamda, 

tedavi almak üzere hastaneye gönderilen tutukluların gözetim nedenleriyle hastane yataklarına ya da 

diğer eşyalara fiziksel olarak bağlanmamaları gerektiğini vurgulamak ister. Güvenlik ihtiyaçlarını 

yeterli bir şekilde karşılayacak başka yollar bulunabilir ve bulunmalıdır; bu tür hastanelerde bir 

gözetim biriminin oluşturulması bu çözümlerden bir tanesi olabilir.” 

 

BM Herhangi Bir Biçimde Tutulan veya Hapsedilen Kişilerin Korunması için Prensiplerin Bütünü: 

“Madde 1- İnsani tarzda muamele yükümlülüğü: Herhangi bir biçimde tutulan veya hapsedilen bir 

kimse, insaniyetin ve insanın doğuştan sahip olduğu insanlık onuruna saygının gerektirdiği bir 

biçimde muamele görür”. 

 

13) Uluslararası ve ulusal kanunlardan da anlaşılacağı üzere, mahpusların yeterli tıbbi yardım görme 

hakları mevcuttur. Bunla birlikte, mahpuslar insanlık onuruna saygılı bir biçimde muamele görme ve 

yaşama hakkına sahiptir. Fakat büyük bir sorun olan ve kamuoyunun vicdanını kanatan hasta 

mahpusların yaşamış oldukları sorunlar çözüm üretilmeden ortada durmaktadır. Teşhis ve tedavisi 

yapılmadan adeta işkence çektirilen, hapishanede hayatını kaybeden ya da ölümüne ramak kala 

bırakılıp kısa sürede hayatını kaybeden insanların olduğu bir toplum, adalete olan inancını da 

kaybeder. Türkiye hapishanelerinde bulunan hasta mahpusların acil ve kalıcı tedavileri yapılmalı, 

hapishane koşullarında tedavisi yapılamayan/yapılmayan hasta mahpusların da acilen infazları 

durdurulmalıdır. 

 

Heyetlerimiz ve kurumumuz; hapishane rejimi, fiziki koşullar ve uygulanan muameleler hakkında 

etkili bir idari ve yargısal denetim sağlanması gerektiğini tespit etmiştir. İşkence ve Diğer Zalimane, 

İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı Muamele ya da Cezanın Önlenmesi Sözleşmesi Seçmeli Protokolü’ne 

uygun şekilde, “bağımsız” ulusal denetim mekanizmalarının oluşturulması gerekmektedir. Tüm 

hapishanelerde yaşananlara, hak ihlallerine, sağlığa erişim engellerine karşı Adalet Bakanlığı’nı, ilgili 

tüm kurum ve kuruluşları göreve davet ediyoruz.  

 

İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesi 

Hapishaneler Komisyonu 

 


