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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.  
 
Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında derneğimize İç Anadolu Bölge hapishaneleri için 35 kişi 
başvuru yapmıştır. Ayrıca İç Anadolu Bölge dışından Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Kapalı 
Hapishanesi, Van F Tipi Kapalı Hapishanelerinden toplam 20 kişi başvuruda bulunmuştur. 
Komisyonumuza yapılan başvurular ile ilgili olarak hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için 
ilgili kamu kurumlarına gerekli yazılar yazılmıştır.  
 

Türkiye hapishanelerinde yaşanan hakları ihlallerinin sonlandırılması, ağırlaşan infaz 
koşullarının düzeltilmesi ve İmralı Hapishanesi’nde uzun zamandır sürdürülen ağır tecrit 
ve izolasyona son verilerek aileler ve avukatları ile görüşmelerin sağlanması talepli olarak, 
mahpuslar tarafından 27 Kasım 2020 tarihinde başlatılan süresiz-dönüşümlü açlık grevi 
12 Eylül 2021 tarihinde, 290. Gününde sonlandırıldı.  

 
 
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 292.074 tutuklu ve hükümlü 
bulunmaktadır. 
 

CEZA İNFAZ KURUMLARININ KURUM STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

TARİH KURUM STATÜSÜ GENEL TOPLAM 

AÇIK CEZA İNFAZ 
KURUMU 

KAPALI CEZA İNFAZ 
KURUMU 

30.09.2021 80.377 211.697 292.074 

 
CİNSİYETE VE İNFAZ DURUMUNA GÖRE CEZA İNFAZ KURUMLARI 
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30/09/2021 

 
242.918 

 
9.690 

 
566 

 
253.174 

 
35.793 

 
1.777 

 
1.330 

 
38.900 

 
292.074 

 

 
Not: Yukarıdaki verilere 7242 Sayılı Kanun gereği COVID-19 iznine ayrılan hükümlüler dahildir. 
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Hak ihlali ile ilgili olarak başvuru gelen İç Anadolu Bölge Hapishaneleri 
• Afyonkarahisar 1 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi  
• Aksaray T Tipi Kapalı Hapishanesi   
• Bolu F Tipi Kapalı Hapishanesi  
• Eskişehir H Tipi Kapalı Hapishanesi 
• Eskişehir L Tipi Kapalı Hapishanesi 
• Karabük T Tipi Kapalı Hapishanesi 
• Kayseri/Bünyan Kadın Kapalı Hapishanesi 
• Kayseri/Bünyan 1 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi 
• Kırıkkale F Tipi Kapalı Hapishanesi 
• Kırşehir E Tipi Kapalı Hapishanesi 
• Konya E Tipi Kapalı Hapishanesi 
• Konya/Akşehir T Tipi Kapalı Hapishanesi 
• Konya/Ereğli T Tipi Kapalı Hapishanesi 
• Kütahya Açık Hapishanesi 
• Sincan Kadın Kapalı Hapishanesi 
• Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi 
• Sincan 3 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi 
• Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Hapishanesi 
 
 

 
HAPİSHANELERDE ÖLÜMLER 
 
İHD’nin basına yansıyan haberlere dayanarak yapmış olduğu belirlemelere göre, 2021 yılı 
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Türkiye’nin çeşitli hapishanelerinde 9 mahpus yaşamını 
yitirdi.  

• 1 Mahpus şüpheli şekilde yaşamını yitirdi. 
• 2 Mahpusun intihar ederek yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
• 2 Mahpus Korona nedeniyle yaşamını yitirdi. 
• 2 Mahpus kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. 
• 1 Mahpus 4. Evre kanser hastalığı nedeniyle tahliye edildikten 10 gün sonra 

kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
• 1 Mahpus geçirdiği komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdi. 
• 1 Mahpus hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan 4 gün sonra yaşamını 

yitirmiş olmasına rağmen sebebi açıklanmadı. 
  

1) Adem Taşdemir: Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 05.07.2021’de şüpheli şekilde 
yaşamını yitirdi. 
2) Şaban Dilbilen: Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 06.07.2021’de intihar sonucu 
hayatını kaybettiği iddia edildi. 
3) Mustafa Güven: Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 19.07.2021’de Covid-19 
nedeniyle yaşamını yitirdi. 
4) Cenk Sarı: Antalya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 05.08.2021’de Kalp Krizi Nedeniyle 
Yaşamını Yitirdi. 
5) Mustafa Karslı: İstanbul Kartal Ceza ve İnfaz Kurumu, 12.08.2021’de Covid-19 nedeniyle 
yaşamını yitirdi. 
6) Mustafa Okşen: Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 18.08.2021’de kalp krizi 
nedeniyle yaşamını yitirdi. 
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7) Mehmet Ali Çelebi: Sincan Ceza İnfaz Kurumu, 4 Eylül 2021’de tahliye edildikten 10 gün 
sonra yoğun bakımda tutulduğu hapishanede yaşamını yitirdi. 4. Evre kanser hastasıydı. 
8) Merve Cemiloğlu: Cezaevi Bilinmiyor, 19.09.2021’de geçirdiği komplikasyonlar 
nedeniyle yaşamını yitirdi. 
9) Kenan Özcan: Afyon/Bolvadin Ceza İnfaz Kurumu; 20.08.2021’de vefat etmiş. Vefatından 
4 gün önce hastaneye kaldırılmış ancak nedeni açıklanmamış. 
10) M.B.: Gültepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu, 28.09.2021’de Covid-19 intihar sonucu 
hayatını kaybettiği iddia edildi. 
 
 
Bolu F Tipi Kapalı Hapishanesinde kalan Mehmet Ali Çelebi Mayıs 2021’de gönderdiği 
mektupla mide kanamaları yaşadığını, iki böbreğinin iflas ettiğini ve haftanın 3 günü de 
diyalize girdiğini kurumuza aktarmıştır. Daha sonra ailesi tarafından, Haziran ayında 
Sincan’a tetkikler için sevk edildiği iletilmiştir. Yapılan avukat görüşünde; kendisine 
kanser teşhisi konulduğunu ve haftanın üç günü diyalize girdiğini, iki günde kemoterapi 
tedavisi uygulandığını aktarmıştır. Bolu’da iken de felç geçirmiş olan mahpus, konuşma ve 
yürüme güçlüğü çekmekteydi. Yapılan tüm başvurulara rağmen zamanında tahliye 
edilmeyen Mehmet Ali Çelebi, durumunun çok ağırlaşması üzerine kaldığı Sincan 
Cezaevi’nden 25 Ağustos 2021’de tahliye edilmiş, İstanbul’da birkaç gün sonra hastaneye 
kaldırılmış ve yoğun bakıma alınarak solunum cihazına bağlanmıştır. Mehmet Ali Çelebi 
tahliyesinden yalnızca 10 gün sonra 4 Eylül 2021’de hastanede yaşamını yitirmiştir. 
 
 

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

yapılmamaktadır. Ayrıca rutin yapılması gereken test ve kontroller de aksamaktadır.  
• 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. 
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• Kendi öz bakımını yapamayacak kadar hasta olan mahpuslar durumlarına bakılmaksızın 
hapishanelere konulmaktadır. 

• Ağır psikolojik rahatsızlıkları olan mahpuslar tahliye edilmiyor. 
• Mahpusların diş tedavileri yapılamamaktadır. 
• Bir mahpus hastaneye 8 aydır sevk edilmediği için ve diğer yaşanan sorunlardan kaynaklı 

olarak açlık grevi başlatmıştır. 
• Mahpuslar kullanmış oldukları ilaçların temininde zorluklarla karşılaşmaktadır. 
• Astım hastalarının sigara içilmeyen odalara geçme talepleri kabul edilmemektedir. 
• Bir mahpusun, ücretini ödemiş olmasına rağmen 5 yıldır diş tedavisi yapılmamaktadır. 

 
Afyon 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
 
H. Y. ile 25.08.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Koğuşundaki İ. Y., A.İ., S. T., F. 
A.’ın hasta olduğunu, M. D. ile H. A.’ın ise 60 yaşlarında olup yaşlı olduklarını” aktarmıştır. 
 
Bolu Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
 
S. K. 28 Ağustos 2021 tarihinde A. G. ile ilgili yaptığı başvuruda; “Yaşanan hak ihlallerinin 
rutin şekilde devam ettiğini, A. G’nin kaldığı yerin yan tarafının pandemi gerekçesiyle karantina 
odası  olarak kullanıldığını, sürgün, sevk ve hastane sevkleri sonrası getirilen mahpusların buraya 
konulduğunu; aynı havalandırmaya karantinada olan mahpuslarla çıktığını, bunun sağlık 
açısından sakıncalı bir durum yarattığını, birlikte aynı havalandırmayı paylaşan mahpusların 
Kovide yakalanmasına ortam hazırlandığını” aktarmıştır. 

 
Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
 
B. G.’in avukatı, 21 Eylül 2021 tarihinde yaptığı başvuruda; “Müvekkili B. G. hakkında verilen 
müvekkili hakkında 2015 yılında huntington tanısı konulduğunu, yemeğini tek başına yiyemediği 
üçüncü kişilerin yardımına muhtaç olduğunu, sıvıları yutmakta zorlandığını, konuşmakta 
zorlandığını, tek başına tuvalete gidemediğini bu sebeple üçüncü kişilerden yardım aldığını, zaman 
zaman idrar kaçırma mevcut olduğu belirtilerek nörolojik olarak %70 oranında engelli olduğunu, 
ayrıca üst ekstremite ve alt ekstremite atipik distrofi atakları sürekli geçirdiğini, ince becerinin 
olmadığını, kendi bakımında ellerini kullanamadığını ve yürüyememesi sebebiyle tekerlekli 
sandalyeye bağlı yaşamak zorunda olması sebebiyle fiziksel tıp ve rehabilitasyon açısından ise %92 
oranında engellinin olduğunu, müvekkilinin mevcut nörolojik ve fiziksel tıp ve rehabilitasyon 
açısından engelli olması sebebiyle 17.02.2021 tarihinde vesayet altına alınarak eşinin vasi tayin 
edildiğini, müvekkili hakkında verilen 1 Yıl 10 Ay 15 Günlük hapis cezasının kesinleşmiş olup 
cezanın infazı için cezaevine gönderildiğini ancak, müvekkilinin cezaevinde yaşamını tek başına 
iade ettiremeyeceğinin oldukça açık olduğunu, müvekkilinin durumunun infaz koşulları ile birlikte 
daha da ağırlaşacağını ve telafisi güç sonuçlar doğuracağını” aktarmıştır.  
 
H. A., 28 Ağustos 2021’de oğlu D. A. ile ilgili yaptığı başvuruda; “Oğlunun %76 engelli 
olduğunu, sağ gözünü tamamıyla kaybettiğini ve sol gözünün miyop olduğunu ve 30 derece 
gözlükle bir metreye kadar zor gördüğünü, aynı zamanda ağır kronik CROHN hastası olduğunu, 
tutulduğu Eskişehir H Tipi Cezaevinde her ne kadar hastaneye götürülüp getirilse dahi hiç bir 
şekilde ilaç, iğne ve beslenme tedavisi yapılmadığını, oğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde; 
hastalığından dolayı Gastoroloji bölümüne götürülmesi gerekirken her seferinde bir dahiliyeye bir 
genel cerrahiye götürüldüğünü, bunun da karantina sürecini uzattığını, beslenmesi için dilekçe 
verdikçe daha kötü yemekler verildiğini ve bunun da ciddi derecede rahatsız ettiğini, ilaç ve 
kullanması gereken HUMIRA iğne tedavisinin yapılmadığını,  diyeti uygulanmadığını” aktarmıştır. 
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Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
 
A. Ç., 06 Ağustos 2021 tarihinde kardeşi Y. Ç. ile ilgili yaptığı başvuruda; “Y. Ç.’nin psikiyatrik 
olarak rahatsız olup şizofren tanısıyla tedavi süreci devam etmekte iken son üç aydır cezaevi 
tarafından ilaçları temin edilmediğinden ve/veya verilmediğinden dolayı rahatsızlığının arttığını ve 
çok mağdur hale geldiğini, bu konuda cezaevi yönetimine yaptıkları tüm başvurularının sonuçsuz 
kaldığını ve cezaevi yönetiminin duyarsız kaldığını, telefonla yaptıkları görüşmelerde taraflarına 
hiçbir bilgi verilmediği gibi sorunlarıyla ilgilenen olmadığını, kardeşinin %58 oranında engelli 
raporu da bulunduğunu, ayrıca ön üst dört dişi cezaevinde düşen kardeşinin dişlerinin bir yıldan 
fazla bir süredir yaptırılmadığından dolayı kardeşinin yemek yiyemediğini ve bu nedenle 
vücudunun zayıf düşmekte olduğunu” aktarmıştır. 
 
Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
 
S. B., 10 Şubat 2021 tarihinde oğlu A. B. ile ilgili yaptığı başvuruda; “Pandemi sebebiyle 
oğlunu yaklaşık 1 yıldır göremediğini, sadece telefon görüşü yapabildiğini, oğlunun anlatımına 
göre odada 15 kişi kaldıklarını, koğuşun kalabalık olmasına rağmen idare tarafından mahpuslara 
temizlik malzemelerinin verilmediğini, koğuşta Corona testi pozitif olan mahpusların olduğunu 
ve bu mahpusların diğer mahpuslarla birlikte kaldığını, ciddi sağlık problemleri yaşadığını ancak 
hastaneye 8 aydır sevk edilmediğini, son dönemde yaşanan tecrit durumundan ötürü açlık grevine 
girdiğini, sağlığından endişe duyduğunu” aktarmıştır. 
 
Kayseri/Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
H. A. 20 Eylül 2021 tarihinde yazdığı mektupta “Doktor yokluğu nedeniyle tedavisinin 
yapılamadığını” aktarmıştır. 

 
Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
 
Av. G. B. 13.07.2021 tarihinde R. K. ile ilgili yaptığı başvuruda, “R. K.’ün kanser riski taşıyan 
hastalıklarına dair raporlarının olduğunu, ancak tetkikler için Eylül ayına gün verildiğini, 
mahpuslarının tedavilerinin geciktirilmesinin ölüme sebebiyet verdiğini, ailesi ve avukatları olarak 
yaptıkları girişimlere dair sonuç elde edemediklerini” aktarmıştır. 
 
Ş. A., 28 Temmuz 2021 tarihinde  kardeşi A. A. ile ilgili yaptığı başvuruda; “Yaptıkları telefon 
görüşmesinde kötü sağlık şartlarından kaynaklı kronik romatizma, kalın bağırsak polipleri ameliyatı 
ve safra kesesinin alınması gibi çok ciddi hastalıklar geçirdiğini ve kronik romatizma nedeniyle 
halen yeni hastalıklarla boğuştuğunu, sürekli kullanması gereken bazı ilaçların bir seneden fazladır 
alınmadığını, ayrıca hastane sevkinin de bir seneden fazladır Pandemi gerekçesiyle engellendiğini; 
Pandemiden önce hastaneye sevki için yaptığı tüm başvurular önce keyfi olarak engellendiğini, 
pandemi süresince de pandemi gerekçesiyle görmezden gelindiğini veya reddedildiğini, alması 
gereken ilaçların dahi verilmediğini” aktarmıştır. 
 
A. B. 23.08.2021 tarihinde yazdığı mektupta; “2016 yılında diş implantı yaptırmak amacıyla 
Kırıkkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine sevkinin yapıldığını, o tarihte tedavisi için gerekli 
olan 4.080 TL’yi hesabından Üniversite’nin hesabına aktardığını ancak diş tedavisine kimi zaman 
personel eksikliği kimi zaman diş doktorunun yerinde olmaması gibi sebeplerle 5 yıldır 
başlanmadığını, 26.04.2021 tarihli randevusunda implant malzemelerinin dövize endeksli olması 
sebebi ile 400 TL daha ek ücret yatırması gerektiğinin kendisine iletildiğinin, 5 yıldır diş tedavisine 
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başlanmamış olması sebebi ile sağlık sorunları yaşadığını, katı gıda tüketmekte zorlandığını, bir 
sonraki randevusunun 06.12.2021 tarihine verildiğinin bu tarihin çok geç olduğunu” aktarmıştır. 
 
S. S., 26.08.2021 tarihinde yazdığı mektupta; “Pandemi sürecinde sağlık ve tedavi haklarının 
asgari düzeye indirildiğini; A. B.’ın 5 yıl öncesinden implant diş tedavisinin başlatılmasına rağmen 
tedavisinin yapılmadığını ve ağzında diş kalmadığı için sindirim problemi yaşadığını, R. K.’ün 
kronik sağlık problemleri bulunduğunu; Mart 2021’de Kırıkkale Tıp Fakültesinde yapılan tomografi 
tetkikinde rektumda, mide ve dalakta nodüller tespit edildiğini, rektumda tespit edilen nodülün 
kanser olma ihtimalinin belirtildiğini ve zaman kaybetmeden kolonoskopi, endoskopi ve MR 
tetkiklerinin yapılmasının istendiğini ancak durumun aciliyetine bakılmadan 6 ay sonrasına randevu 
verildiğini,  C. Ö.’in tedavisi geciktirildiğini; Troid kanseri geçirdiğini ve aynı zamanda böbrek, 
akciğer ve koltuk altı leflerinde şüpheli kitleler bulunduğunu, ilerlemiş olan fıtık ameliyatının 3 ay 
önce yapıldığını, koltuk altı lenflerine biyopsi randevusu verilmesine rağmen müdahale 
edilmediğini ve tedavi hakkının engellendiğini” aktarmıştır. 

 
Konya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
Ş. A. 3 Eylül 2021 tarihinde eşi V. A. ile ilgili yaptığı başvuruda; “Eşine ilk olarak 2013 yılında 
lenf kanseri teşhisi konulduğunu, Ankara Tıp Fakültesinde ameliyat olduğunu, tedavi süresi 
boyunca kemoterapi aldığını, kanser hastalığının yanında kalp kapakçığında gevşemenin de 
olduğunu, eşi ile yaptığı son görüşmede ‘Sol kolunda uyuşma başladığını, bağışıklık sisteminin 
kötüleştiğini ve dişlerinin dökülmeye başladığını’ aktardığını, dişlerinin dökülmesi sebebi ile yeterli 
beslenemediğini, kilo kaybı yaşadığını, parmaklarının şiştiğini, her hastane sevki sonrası 
karantinaya alındığını bu nedenle hastaneye gitmek istemediğini, koğuşların kalabalık olması sebebi 
ile her 3 mahpusa 1 yatak düştüğünü ve yemeklerin plastik yoğurt kaplarında verilmesi sebebi ile 
zaten düşük olan bağışıklık sisteminin endişe verici hale geldiğini, Mart 2021’de yapılan tetkiklerde; 
‘her iki ingülnal bölge yani kasık bölgesi, karın ön duvarının sağ ve soldaki alt kısımlarda 10 mm’yi 
geçmeyen 2 adet lenf nodülü bulunduğunu, her iki akciğer posterior segmentlerde yoğunluk artışları 
izlendiğini, dalak hilusunda 8 ve 10 mm aksesuar dalak lehine değerlendirilen 2 adet nodüller 
izlenmektedir’ şeklinde rapor verildiğini” aktarmıştır.  
 
Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
D. T. 09.09.2021 tarihinde yazdığı mektupta; “Yaklaşık dört yıl önce sağlık sebepleri nedeniyle 
Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk 
edildiğini, kalça protezi olduğunu, bu nedenle sorunlar yaşadığını, bunun yanında sağ kolunda parça 
olduğunu ancak Cezaevi hekimleri tarafından tedavisinin yeterli şekilde yerine getirilmediğini, kas 
ve doku kaybı olduğunu, buna rağmen cezaevi hekimlerinin kendisini muayene dahi etmediklerini, 
tedavisinin bir an önce yapılmasını talep etiğini” aktarmıştır. 
 
Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
A. Y. 06.07.2021 tarihinde kardeşi Y. Y. ile ilgili yaptığı başvuruda; “Kardeşi Y. Y.’nin 
26.12.2017 tarihinde cezaevine girdiğini, Erzurum H Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kaldığı günlerde 
hastalığının başladığını, yapılan tahlil ve MR sonuçlarına göre 16.08.2019 tarihinde boğazında kitle 
olduğunun tespit edildiğini, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin kardeşini Atatürk 
Üniversitesi KBB Bölümüne sevk ettiğini, burada tahlil ve tetkiklerin ardından kardeşinin 
gırtlağındaki kitlenin kanser olduğu ve bir an önce müdahale edilmesi gerektiği, tedavi ve 
ameliyatın değerlendirilmesi için Ankara Hacettepe Üniversitesine sevkinin yapıldığını, sevk 
edildiği günden bu yana Sincan 1 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutulduğunu, hastaneye günü birlik 
götürülüp getirilerek, tedavisinin cezaevi koşullarında başladığını, hastalığının ancak iki yıl sonra 
anlaşıldığını ve sürecin uzadığını, kardeşinin 31 Ağustos 2020 tarihinde Hacettepe Hastanesinde 
ameliyat olduğunu ve kitlenin alındığını, ameliyatın olduğu günün akşamı cezaevine geri 
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götürüldüğünü, pandemi nedeniyle de tek kişilik yere konulduğunu ve tek başına tutulduğunu, bu 
durumun sağlığını olumsuz yönde etkilediğini, tedavilerinin başarısız olduğunu, ameliyatın başarılı 
olmamasından dolayı radyoterapi tedavisinin yapıldığını ancak onun da başarılı olamadığını, kanser 
hastalığına bugüne kadar yapılan tedaviler cevap vermediğini, o günden bugüne kadar kitlenin 
boyutunun gittikçe büyüdüğünü ve hastanın yemeden içmeden kesildiğini, çok kilo kaybettiğini, 
vücut direnci ve moralinin tamamen yok gibi olduğunu, Adli Tıp kurumuna gönderilen evrakların 
olumsuz sonuçlandığını ve cezaevinde kalması yönünde karar verildiğini, ancak kardeşinin bunu 
kaldıracak gücü ve kuvvetinin olmadığını, 21.06.2021 tarihindeki görüşüne gittiğinde aşırı kilo 
kaybının olduğunu, konuşamadığını, konuşabilmek için boğazındaki aparatı çıkarmak zorunda 
kaldığını gözlemlediğini, katı yiyecekleri kesinlikle yiyemediğini, suyu bile zorlanarak içebildiğini, 
06.07.2021 tarihinde tekrar yanına gittiğinde, kilo kaybının daha da fazlalaştığını gördüğünü, 
konuşmakta güçlük çektiği için konuşarak tam iletişim kuramadıklarını, yürümede güçlük çektiğini, 
yalnız kaldığı için de beslenmede ayrıca zorluk yaşadığını, yaşamını tek başına idame ettiremediğini 
gözlenmediğini, aynı gün Hacettepe hastanesine giderek hastane doktorları ile görüştüğünde “Yusuf 
için ameliyat planı yapıldığını, ancak gününün belli olmadığını” belirttiklerini, kendisi de 
‘kardeşinin durumunun çok ağır olduğunu, yeme-içme ihtiyacını bile karşılayamadığını’ ifade 
ettiğini, onların da ‘yapacak bir şey yok, hasta yoğunluğu var, gün vereceğiz” dediklerini, bu 
ameliyat ile kardeşinin gırtlağının tamamen alınacağını ve konuşma yetisini kaybedeceğini, 
doktorlar tarafından ‘ameliyat olduktan sonra 2-3 ay katı yiyeceklerle beslenemeyeceğinin, 2-3 ay 
boyunca da bakıma muhtaç olacağının’ belirtildiğini, hastaneden çıktıktan sonra gittiği Savcılıkta, 
Cezaevi Savcısının kalemi ile görüştüğünde ‘durumu ile ilgili olarak doktorların karar vereceğinin” 
belirtildiğini, kardeşinin durumunun ağır ve hapishanede kalamayacak durumda olduğunu, bir an 
önce tahliye edilerek kendilerinin yanında tedavisinin yapılmasının sağlanmasını istediklerini” 
aktarmıştır.  
 

(Y. Y. 25 Ağustos 2021 tarihinde infazı 3 aylığına ertelenerek tahliye edilmiş ve tedavisi için 
hastaneye kaldırılmıştır) 

 
İŞKENCE ve KÖTÜ MUAMELE 

 
İHD’nin belirlemelerine göre, 2021 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında İç Anadolu Bölgesinde 
bulunan hapishanelerde en az 7 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) iletememesi 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 7 mahpus işkence, darp ve kötü muameleye maruz kaldıklarını 

ifade etmişlerdir. 
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• Aksaray T Tipinde bir mahpus işkence görmüş, hastaneye götürülmemiş ve şikayetleri kabul 
edilmemiş ve bu nedenle de açlık grevine başlamıştır. 

• 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. 

• Konya/Akşehir T Tipinde bir mahpus gözaltına alınırken kolluk tarafından işkence ve 
hakaretlere uğradığını aktarmıştır. 

• Konya/Seydişehir’de bir mahpus, tek tutulduğu ve kimse ile görüştürülmediği için kendisi ve 
aynı cezaevinde bulunan 4 mahpus açlık grevi başlatmışlardır. 

• Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde bulunan bir mahpus kendisine işkence yapıldığını 
aktarmıştır. 

• Sincan 3 Nolu L Tipinde iki kadın mahpus şiddete uğradıklarını aktarmışlardır. 
• Hapishanelerde mahpuslara çıplak arama uygulaması devam etmektedir. 

  
Aksaray T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
A. Ş., 26.08.2021 tarihinde oğlu M. Ş. ile ilgili yaptığı başvuruda; “28 Nisan 2021 tarihinden 
itibaren oğlunun baş gardiyan tarafından şiddet gördüğünü, hastaneye sevkinin yapılmadığını, 
şikayetlerinin alınmadığını ve yazdığı dilekçelerin gönderilmediğini, oğlunun 52 gündür açlık 
grevinde olduğunu” aktarmıştır.  

 
Kayseri/Bünyan 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
E. A. 05.07.2021 tarihinde yazdığı mektupta; “3 yıldan beri bu hapishanede olduğunu, işkence 
gördüğünü, 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. 
 
Kayseri/Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
H. A. 20 Eylül 2021 tarihinde yazdığı mektupta “Cezaevine girişlerde çıplak arama 
uygulamasının olduğunu” aktarmıştır. 
 
A. K., 25 Ağustos 2021 tarihinde E. E. ile ilgili yaptığı başvuruda; “2017’den beri tutuklu 
olduğunu, önce Silivri sonrasında Karabük’e, oradan da Kayseri Bünyan’a gönderildiğini, bu 
sevkler sırasında işkenceye uğradığını ve kendi isteği dışında sevk edildiğini” aktarmıştır. 
 
Konya/Akşehir T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
K. V. 30.08.2021 tarhhhnde yazdığı mektupta “03.08.2021 taruhunde kolluk görevlulerunun evune 
gelerek kendusunu gözaltına aldıklarını, gelen kolluk görevlulerune karşı huçbur taşkın davranışı 
olmamasına rağmen usmunun ‘Mert’ olduğunu öğrenebulduğu kolluk görevlusunun duz kapağı ule 
yüzüne basarak 7-8 defa aulesunun önünde kendusune küfür ettuğunu ve kendusunu tokatladığını, yune 
küfür ve hakaret eşluğunde polus aracına götürdüğünü, hastaneden ulk alınan sağlık raporunda darp 
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uzlerunun mevcut olduğunu, beyun tomografusu çekturduğunu, olaya nuşanlısı ve mahalle muhtarının 
şehut olduğunu, yaşadığı şuddetun onurunu zedeleduğunu” aktarmıştır.  

 
Konya/Ereğli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
A. B., 5 Ağustos 2021 tarihinde F. B. ile ilgili yaptığı başvuruda; “F. B.’ın 25 Haziran Cuma 
günü Tarsus 3 Nolu T Tipi Cezaevinden Konya/Ereğli T Tipi Cezaevine gönderildiğini, gönderildiği 
günden bugüne kadar tek başına hücrede tutulduğunu, tek başına tutulduğu için 16 Temmuz’da 
süresiz ve dönüşümsüz olarak açlık grevine başladığını, her gün aralıksız bir şekilde koğuşa giren 
gardiyanların F. B.’na psikolojik baskı yaptığını, Cezaevi Müdürünün ‘eğer açlık grevini 
bitirmezsen sonuçlarına katlanırsın’ diyerek tehdit ettiğini, F. B. ile yaptığı son telefon 
görüşmesinde ‘sonuçları ne olursa olsun hücrede kaldığı sürece açlık grevine devam edeceğini’ 
söylediğini” aktarmıştır 
 
S. S. 5 Ağustos 2021 tarihinde İ. S. ile ilgili yaptığı başvuruda; “Kardeşi İ. S.’nün 4 arkadaşıyla 
birlikte bir haftadır dönüşümsüz açlık grevi sürdürdüğünü, Tarsus 3 Nolu T Tipi Kapalı 
Cezaevinden sürgün edilen F. B’ın 25 Haziran’dan itibaren tek başına tutulması olduğunu, 
arkadaşlarının bir an önce normal koğuşa alınmasını talep ettiklerini” aktarmıştır. 

 
Sincan 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
S. T. ve S. A. 09.08.2021 yazdıkları mektupta; " 07.08.2021 tarihinde havalandırma kapısının 
kapatılması saatinde görevli dört memur tarafından saldırıya maruz kaldıklarını, kapının kapatılma 
saati olduğundan kendisi ve S. T.’in içeri doğru yürüdüklerini, ancak sayım alınmış olmasına 
rağmen bir gardiyanın koğuşa girip tüm koğuşu kontrol etmesi üzerine bunu neden yaptığını 
sorduklarını ve doğru bulmadıkları üzerine eleştirilerini belirttiklerini, henüz bir ya da iki dakika 
geçmemişken kendilerine şiddet uygulanarak ite kaka içeri itildiklerini, ikisinin de koğuşa girmeme, 
buna direnme gibi bir düşünce ve pratiklerinin kesinlikle söz konusu değilken saldırıya maruz 
kaldıklarını" aktarmışlardır. 
 
Sincan 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
8 Eylül 2021 tarihinde bir avukat tarafından A. Ö. ile ilgili başvuru yapılması üzerine   
13.09.2021 tarihinde avukat görüşü yapılmış ve mahpus tarafından; “Örgüt üyeliği ve casusluk 
suçlarından cezalandırıldığını ve iki yıldır tek başına hücrede kaldığını aktarmıştır. Cezaevine 
getirildiğinden bugüne kadar sürekli olarak infaz koruma memurlarınca sözlü tacize maruz 
kaldığını, bunun diğer mahkumlara da yapıldığını “idare izin verse size ne yapacağımızı biliyoruz”, 
“devlet izin verdiğinde sizi öldüreceğiz vatan hainleri” ve benzeri ifadelerle her koridora 
çıktıklarında karşılaştıklarını, bunun sürekli bir işkenceye dönüştüğünü aktarmıştır. 11.08.2021 
tarihinde ise; saat 13:52 de telefon görüşmesi için gittiğini, zaten üst araması yapıldığı halde, 
uygulamanın dışında ikinci kez arandığını, tartışma çıkmaması için ses çıkarmadığı halde üç memur 
tarafından yüksek sesle küfür ve hakaretler edilerek, kameraların olmadığı merdiven arasına 
götürülerek, yumruk ve tekmelerle uzun bir süre dövüldüğünü, bu dayaktan sonra bir saat kendisine 
gelmesi beklendikten sonra 112’nin arandığını ve kampüs içindeki hastaneye kaldırıldığını, 
hastaneye getirildiğinde, nefes almakta zorlanır halde, kan tükürdüğünü, yürümekte zorlandığını, 
bacağında hasar oluştuğunu ve yüzünde şişlik ve morluklar bulunduğunu (avukat tarafından ziyaret 
edildiği tarihte gözündeki morluğun halen görünür halde olduğu kayıt altına alınmıştır), ambulansa 
bilgi verilirken, mahkum merdivenden düştü denildiğini, hastanedeki doktorun ise sadece kaşında 
çizik olduğu raporu verdiğini, gözünün kötü durumda olması sebebiyle ertesi gün göz doktoruna 
götürüldüğünü ancak buradan da rapor verilmediğini, cezaevi tarafından olayın kapatılmaya 
çalışıldığını, durumu anlatmak için mektuplar yazdığını ancak bunların idare tarafından dışarı 
çıkarılmadığını, sesini duyuramadığını, ayrıca dayak olayının yaşandığı gün, dayak yediği bloktaki 
tüm mahkumların sesleri duyduğunu, ancak hiçbirinin duyamayacağı gerekçesiyle ifadeleri 
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alınmadığını buna rağmen iki blok ötedeki memurların sesleri duyarak olay yerine geldiğini, kamera 
kayıtları incelendiğinde bu durumun ortaya çıkacağını, ama bunların yapılmadığını, halen tehdit ve 
küfürlerin devam ettiğini, vücudundaki ağrıların sürdüğünü, A. Ö. ile akraba olması sebebiyle özel 
olarak taciz edildiğini, hayatından endişe duyduğunu ve sesinin duyurulmasını istediğini” 
aktarmıştır. 

 
 DİSİPLİN CEZALARI VE İNFAZ 

 
Hapishanelerde her türlü hak talebine ya da ihlallere karşı verilen tepkilere karşın 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. Hapishanede 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 halli 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 bu 

uygulama gözlem kurulu kararıyla gerçekleşmektedir. Hapishanelerde bu durumda olan pek 
çok mahpus bulunmaktadır. 

• Sincan Kadın hapishanesinde 4 kadın mahpusa Kürtçe şarkı söyledikleri ve halay çektikleri 
için ceza verilmiş ve tahliyeleri ertelenmiştir. 

 
Afyon 1 Nolu Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
D. N. İ., 20.09.2021 tarihinde yazdığı mektupta “30 yıldır cezaevinde olduğunu, hakkında disiplin 
cezası olmadığı halde tahliye edilmediğini, bunun için gönderdiği itiraz ve başvuru dilekçelerinin 
kurum dışına çıkıp çıkmadığının bilgisinin kendisine verilmediğini, dilekçe hakkının engellendiğini 
düşündüğünü” aktarmıştır. 
 
A. R. Ç. 30.08.2021 tarihinde yazdığı mektupta; “14 yıldır cezaevinde olduğunu, 5 Nisan 2021 
tarihinde tahliye edilmesi gerektiğini ancak 8 aydır çeşitli gerekçelerle tahliyesinin sağlanmadığını” 
aktarmıştır. 
 
Sincan Kadın Kapalı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
P. A. 10 Eylül 2021 tarihinde kardeşi J. A. ile ilgili yaptığı başvuruda; “Kardeşinin 27 Ekim 
2021 yılında tahliye olması gerektiğini ancak cezaevi müdürünün Kürtçe şarkı söylemek ve halay 
çekmekte üst sınırdan iletişim cezası verdiğini ve tahliyesinin üç aylık ceza ile altı ay ertelendiğini, 
kardeşi ile birlikte üç arkadaşının da bu cezayı aldıkları için tahliyelerinin ertelendiğini” 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 
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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) kimi yerlerde tamamen durdurulmuş kimi yerlerde de 

kısıtlanmıştır. Çok nadir spora çıkarılan yerlerde de mahpuslar aynı koğuştakiler çıkabiliyor. 
• Kapalı görüşler ayda iki kez yaptırılıyor. 
• Pandemi sürecinde haftalık 20 dakikalık telefon kullanma hakkı tek bir numarayı arama 

şekline indirgenmiştir. 
• Cenazelerine katılmak isteyen iki mahpusun talepleri kabul edilmemiştir. 
• Koğuş aramalarında görevlilerin kimi zaman koruyucu malzeme (maske, eldiven vb.) 

kullanmadıkları aktarılmıştır. 
• Mahpuslara metal kaşık verilmemekte, onun yerine sağlıksız olan plastik kaşıklar 

verilmektedir. 
• Mahpuslar tarafından her türlü mektup-kart gibi postaların idareye verilerek bedellerinin 

emanet paradan kesilmesi şeklinde uygulanmasına rağmen son değişiklikle mahpusların 
gönderilere kendilerinin pul yapıştırması istenmiş ancak her posta gönderisinin APS, 
taahhütlü, normal mektup olması ve gramajlarının da tespit edilmesinin olanaksızlığı 
nedeniyle bu uygulamaya uyum sağlanamamış, Posta İdaresi, bu uygulamanın kendilerinden 
kaynaklanmadığını, hapishane idaresi tarafından inisiyatif alındığına dair cevabı bir mahpusa 
yazılı olarak iletmişlerdir. 

• Geçmişte aynı koğuşta bulunan mahpuslar bir den fazla mektubu aynı alıcıya 
gönderebiliyorken atık bu haktan yararlanamıyorlar. 

• Yeni Yaşam, Evrensel gazeteleri mahpuslara verilmemekte, gerekçe olarak da Basın İlan 
Kurumu’ndan resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazetelerin hapishanelere 
alınmadığı aktarılmıştır.  

• Mahpusların kantinden alarak bir radyo bulundurma hakları olmasına rağmen radyoları 
toplatılmıştır. 

• Ailelerinden uzak hapishanelerde bulunan mahpusların sevk talepleri kabul edilmemektedir. 
• Afyon 1 Nolu’da kargoyla gelen kitapları ayda 2 kitap olarak verilmekte, odada kişi başı 5 

kitap bulundurulmakta ve dış kantin yoluyla kendi paralarıyla satın almak istediklerinde ise 
sadece 1 yayınevi ile anlaşıldığı için istedikleri kitapların bulunmadığı söylenmektedir. 

• Mahpuslara aileleri tarafından getirilen dergiler verilmemiş ve bunun için de bir gerekçe 
gösterilmemiştir.  

• Afyon 1 Nolu’da bir mahpusun tutmuş olduğu 3 deftere aramada el konulmuş ve kendisine 
de gerekçe iletilmemiştir. 

• Kırıkkale F Tipinde bir mahpusun yazmış olduğu 400 sayfalık romana el konulmuş ve geri 
verilmemiştir. 

• Mahpusların sigara içilmeyen odalara geçme talepleri kabul edilmemektedir. 
• Kantinde satılan ürünler hem çeşit olarak az hem de fiyatları yüksektir. Ayrıca verilen ürünler 

kalitesizdir. 
• Her mahpusun ücretsiz olarak içme suyuna erişim hakkı olmasına rağmen musluk suyunun 

içilemez olmasından dolayı ücretle kantinden su almak zorunda kalınmakta, mahpusların 
çoğunun yoksul ve parası olmadığından bir külfet ve mağduriyet oluşmaktadır. 

• Mahpuslara verilen yemekler besleyici değildir. 
• 1 Mahpus maddi imkansızlıklar nedeniyle, kıyafet yardımı yapılmasını talep etmiştir. 
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• Sincan 3 Nolu L Tipinde iki kadın mahpusun kaldığı yerde kameranın biri banyo kapısını 
görmektedir. 

 
Afyon 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
 
C. K. 14 Eylül 2019 tarihinde babası A. K. ile ilgili yaptığı başvuruda; “Babasının 28 yıldır 
cezaevinde olduğunu, bu süreçte çeşitli hastalıkları olduğunu, son dönemde mide ülserinin 
arttığını, ailesinin bulunduğu yer olan Şırnak ilinde bir kuruma sevkinin yapılmasını 
istediklerini” aktarmıştır. 
 
S. E., 27 Eylül 2021 tarihinde oğlu Y. E. ile ilgili yolladığı mektupta; “Kendisi ve eşinin hasta 
olduğunu, oğlunun kendilerinden uzak olduğunu, kendilerine yakın bir yere (Mardin, Diyarbakır, 
Şanlıurfa veya Batman gibi) naklini istediklerini” aktarmıştır. 
 
H. Y. ile 25.08.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Koğuşta toplamda 17 kişi 
kaldıklarını, haftada 40 dk.–1 saat arası sadece kendi koğuşundakilerle bir hafta havalandırma 
gibi bir alanda, bir hafta kapalı spor salonunda olmak üzere spora çıkartıldıklarını ancak tamamen 
açık bir alanda hiçbir zaman spor faaliyetine çıkarılmadıklarını, kargoyla gelen kitapları ayda 2 
kitap olarak kendilerine verdiklerini, odada kişi başı 5 kitap tutabildiklerini, dış kantin yoluyla 
kendi paralarıyla satın almak istediklerinde ise sadece 1 yayınevi ile anlaşıldığı için istedikleri 
kitapların bulunmadığını söylediklerini ve çoğunlukla edinemediklerini, her gün 2 kez sayım 
yapıldığını, bunun ayakta dayatılmaya çalışıldığını” aktarmıştır. 
 
M. S. A. ile  25.08.2021 tarihinde yapılan avukat görüşünde; “Afyon T tipi açıldığından ve 
sevk edildiğinden bu yana tek kişilik hücrede tutulduğunu, yakın zamanda koğuşuna getirildiğini 
ve burada kendisi gibi daha önce teklide tutulan 4 arkadaşıyla kaldığını, bir dosyadan tutuksuz 
yargılamasının devam ettiğini ve bu dosya nedeniyle kendisi üzerinde bir baskı olduğunu, sık sık 
koğuşuna aramaya gelindiğini, bir aramada yıllardır tuttuğu 3 adet defterine el konulduğunu, 
defterlerin şu an nerede hangi gerekçeyle tutulduğunu bilmediğini, kendisine herhangi bir bilgi 
verilmediğini” aktarmıştır. 

 
Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
 
Y. T., 10 Temmuz 2021 tarihinde oğlu Y. C. M. ile ilgili yaptığı başvuruda; “Oğlunun ileri 
derecede astım hastası olduğunu, sigara içilmeyen koğuştan alınıp sigara içilen koğuşa verildiğini, 
o koğuşta 20 kişi olduğunu, her birinin koğuşta sigara içtiklerinde oğlunun nefes almakta güçlük 
çektiğini, kendisinin ilgili makamlara bu konuda defalarca faks çektiğini, hiç bir netice alamadığını, 
oğlunun sigara içilmeyen koğuşa alınmasını veya Ankara yakınlarında bir cezaevine sevkini 
istediğini” aktarmıştır. 
 
Kayseri/Bünyan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
H. A. 20 Eylül 2021 tarihinde yazdığı mektupta “Pandemi nedeni ile açık görüşlerin, fotoğraf 
çekimlerinin, personel azlığı nedeniyle telefon görüşmelerinin sağlıklı yapılmadığını, yemeklerin 
besleyici olmadığını, karantina odalarında kalan kişilerin sayısının fazla olduğunu, kantin 
ürünlerinin çok pahalı olduğunu, verilen temizlik malzemeleri ile pedlerin kalitesiz olduğunu” 
aktarmıştır. 
 
A. K., 25 Ağustos 2021 tarihinde E. E. ile ilgili yaptığı başvuruda; “Yaklaşık 2 yıldır Bünyan’da 
bulunduğunu, sevk talebi olduğunu, tek başına tutulduğunu, taleplerinin karşılanmadığını, sağlık 
sorunlarının ortaya çıktığını, uzun süre tekli hücrede tutulduğu ve görüş cezaları nedeniyle 
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yakınlarıyla görüştürülmediği için psikolojik sorunlarının meydana geldiğini, ailesinin İstanbul’da 
yaşadığını, Kayseri uzak olduğu için ulaşımda sıkıntı yaşadıklarını ve ailesine yakın bir yere sek 
edilmesi gerektiğini” aktarmıştır. 
 
Kırıkkale F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
 
A. S. 13.09.2021 tarihinde B. S. ile ilgili yaptığı başvuruda; “B. S.’ın 12-13 yıldır cezaevinde 
kaldığını, 10 yıldır tekli odada kaldığını, 7 yıldır bir roman üzerinde çalıştığını, romanın 400 sayfa 
olduğunu, romanı basım için kendilerine gönderecekken tahminen Mayıs-Haziran aylarında 
idarenin gerekçe belirtmeden romana el koyduğunu ve bu nedenle gönderemediğini” aktarmıştır. 
 
S. S., 26.08.2021 tarihinde yazdığı mektupta; “Normalleşme sürecinde bir iyileşme 
yaşanmadığını, kağıt üzerinde haftalık 1 saat spor yapma hakları uygulanıyormuş gibi görünse de 
aylardır spora çıkarılmayan mahpuslar bulunduğunu, çok ender olarak tanınan spor haklarında da 
koğuşlar arası değil aynı koğuştakilerle yaptırıldığını; kapalı görüşler ayda iki kez yaptırıldığını; M. 
T.’ın yakın zamanda babasını, E. Y.’nın ise ninesini kaybettiğini ve taziye haklarını için idareye 
yaptıklarını başvurunun kabul edilmediğini; Yeni Yaşam ve Evrensel gibi gazeteler verilmediğini; 
M. K., R. K. ve S. S.’ın yakınları tarafından getirilen Komün Dergisinin 7. Sayısı verilmediğini ve 
derginin neden kendilerine verilmediğine dair bir karar tebliğ edilmesinin istenmesine rağmen bir 
bilgi verilmediğini; koğuş aramalarının kasıtlı olarak hafta sonları yapıldığını, görevlilerin kimi 
zaman aramalarda koruyucu malzeme (maske, eldiven vb.) kullanmadıklarını; hükümlülerin 
mevzuata göre yanlarında metal kaşık bulundurma hakları olmasına rağmen metal kaşıkların 
mahpuslara verilmediğini ve kantinde de satılmadığını, plastik kaşıkların sağlık açısından uygun 
olmadığını; kantinde satılan ürünlerin hem nitelik hem de nitelik açısından kötü ve aynı zamanda 
pahalı olduğunu; her mahpusun ücretsiz olarak içme suyuna erişim hakkı olmasına rağmen musluk 
suyunun içilemez olmasından dolayı ücretle kantinden su almak zorunda kalındığını ve haftalık 
olarak su giderinin 250-300 TL’yi bulduğunu, bu masrafın mahpusların çoğunun yoksul olduğu göz 
önüne alındığında bir külfet olduğunu; mahpuslara özellikle akşam verilen yemeklerin hem nitelik 
hem de besleyicilik açısından kötü olduğunu; S. S.’ın V. S. adlı arkadaşının hapishane idare ve 
gözlem kurulu kararıyla görüşçü olarak kaydedilmiş olmasına rağmen, görüş günü ‘dosya sistemde 
görünmüyor’ denilerek görüş yaptırılmadığını; mahpuslar tarafından her türlü mektup-kart gibi 
postaların idareye verilerek bedellerinin emanet paradan kesilmesi şeklinde uygulanmasına rağmen 
son değişiklikle mahpusların gönderilere kendilerinin pul yapıştırmasının istendiğini ancak her 
posta gönderisinin APS, taahhütlü, normal mektup olması ve gramajlarının da tespit edilmesinin 
olanaksızlığı nedeniyle bu uygulamaya uyum sağlanamadığını, Posta İdaresi bu uygulamanın 
kendilerinden kaynaklanmadığını, hapishane idaresi tarafından inisiyatif alındığına dair cevabı bir 
mahpusa yazılı olarak ilettiklerini; geçmişte aynı koğuşta bulunan mahpuslar bir den fazla mektubu 
aynı alıcıya gönderebiliyorken atık bu haktan yararlanamadıklarını; mahpusların kantinden alarak 
bir radyo bulundurma hakları olmasına rağmen radyoların toplatıldığını; Pandemi sürecinde haftalık 
20 dakikalık telefon kullanma hakkı tek bir numarayı arama şekline indirgendiğini ve bu şekli ile 
mahpusların haberleşme haklarının kısıtlandığını” aktarmıştır. 
 
Kırşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
 
M. E. 07.07.2021 tarhhhnde yazdığı mektupta; "7 yıldan beru cezaevunde olduğunu, maddu 
durumum olmadığı gubu kumsesunun olmadığını, guyum eşyası olarak eşofman, pantolon, uç çamaşırı 
ve ayakkabı usteduğunu” aktarmıştır. 

 
Konya/Ereğli T Tipi Kapalı T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
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M. İ., 01.09.2021 tarihinde eşi C. İ. ile ilgili yaptığı başvuruda; “Eşinin 2013 yılından bu yana 
cezaevinde olduğunu, 4 yıldan fazla süredir Konya Ereğli T Tipi Cezaevinde bulunduğunu, ailesinin 
yolculuk edecek maddi imkanı olmaması ve eşinin annesinin diyaliz hastası olması sebebi ile 4 
yıldır eşinin görüşüne gidilemediğini” aktarmıştır. 
 
Kütahya Açık Ceza İnfaz Kurumu 
 
Mahpus M. G.’in eşi 24.09.2021 tarihinde yaptığı başvuruda; “Eşinin açık cezaevinden 
çıkmasına 4 ay kaldığını, üniversite sınavında Niğde Aksaray Üniversitesi’ni kazandığını, eşinin 
Niğde Aksaray Açık Cezaevi’ne sevkinin yapılmasını, eğitim hakkının engellenmemesini 
istediğini” aktarmıştır. 
 
Sincan 3 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 
 
S. T. ve S. A. 09.08.2021 yazdıkları mektupta; "Kobane davasının duruşmaları için bulundukları 
Kayseri ve Kandıra Cezaevlerinden Sincan 3 Nolu L Tipi cezaevine getirildiklerini, bu cezaevinin 
pandemi cezaevi olduğunu ve erkeklere göre organize edilmiş olduğunu, Pandemi Cezaevi 
olmasından ötürü salgın riskiyle de karşı karşıya olduklarını, Sincan Kadın Kapalı Cezaevine 
götürülme isteklerinin mahkeme heyetinin burada kalmaları kararı doğrultusunda reddedildiğini, 
tam olarak on günü aşkın bir süredir cezaevinin personelinin  kendilerine yaklaşımlarının tamamen 
değiştiğini, sayıma gelirken adeta bütün koğuşun denetlendiğini, kontrol edildiğini, yine baskın 
tarzında koğuşa istenildiğinde giriliyor (arama dışında herhangi bir nedenden ötürü de); sebze, dış 
kantin ihtiyaçlarının uzun süredir karşılanmadığını; havalandırmada, koğuşta alt katta ve üst katta 
olmak üzere toplam üç kamera bulunduğunu ve alt kattaki kameranın banyo kapısını görmekte 
olduğunu " aktarmışlardır. 

 
 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 
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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 
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 
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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. 
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 
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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 

 


