
                  

 

ŞANLIURFA 2 NOLU T TİPİ HAPİSHANESİNE İLİŞKİN 

HAK İHLALLERİ RAPORU 

 

OLAY 

İnsan Hakları Derneği Urfa Şubesine ve Özgürlük İçin Hukukçular Derneği Urfa 

Şubesine yapılan yoğun başvurularda Şanlıurfa 2 Nolu T tipi Kapalı Cezaevinde; 

“07.10.2021 Tarihinde idarenin mahpuslara koğuş değişikliği dayatması 

sonucunda kabul etmeyen mahpuslara kötü muamelede bulunulduğu, 

mahpusların ciddi şekilde darp edildiği ve gerekli sağlık raporu alınmadığı 

ve tedavinin yapılmadığı” yönünde iddialarda bulunulmuştur. Yaşanan hak 

ihlallerinin tespiti ve raporlanması amacıyla İnsan Hakları Derneği ve Özgürlük İçin 

Hukukçular Derneği adına bir heyet oluşturulmasına karar verilmiştir. 

Derneklerimiz 09.10.2021-11.10.2021 tarihleri arasında gelen yoğun hak ihlalleri 

iddiaları nedeniyle bu hapishaneyi 09.10.2021 ve 11.10.2021 tarihinde ziyaret 

etmiş, başvurucular ve idare ile görüşülmüş olmakla bu rapor düzenlenmiştir.  

HEYETİN OLUŞUMU 

Yoğun başvurular nedeniyle, Şanlıurfa 2 nolu T tipi Kapalı Ceza ve İnfaz 

Kurumlarında yaşandığı iddia edilen hak ihlallerinin tespiti ve raporlaştırılması 

amacıyla İnsan Hakları Derneği Şanlıurfa Şubesi ve Özgürlük İçin Hukukçular 

Derneği Şanlıurfa Şubesi adına bir heyet oluşturulmasına karar verilmiş ve 

heyetimiz 09.10.2021 ve 11.10.2021 tarihinde söz konusu hapishaneye bir ziyaret 

gerçekleştirmiştir. Bunun akabinde raporlama yapılmış ve kamuoyuna deklare 

edilmiştir. Başvurular neticesinde görüşmeler yapılmış ve işbu rapor 

düzenlenmiştir.  

Heyette yer alanlar; 



 ÖHD Urfa Şube Eş Başkanı Av. Ayşe Şehriban DEMİREL 

 ÖHD Urfa Şube Eş Başkanı Av. Ali ARSLAN 

 İHD Urfa Şube Başkanı Av. Mustafa VEFA 

 İHD Urfa Yönetim Kurulu Üyesi Av. Lezgin OKTAY 

 ÖHD Urfa Yönetim Kurulu Üyesi Av. Serhat KURT 

 İHD Urfa Yönetim Kurulu Üyesi Av. İsmail BÜLBÜL 

 ÖHD Urfa Yönetim Kurulu Üyesi Av. Meral HALAT 

 ÖHD Urfa Yönetim Kurulu Üyesi Av. İbrahim Halil ÖYKE 

 ÖHD Urfa Yönetim Kurulu Üyesi Av. İbrahim TATAR 

 ÖHD Urfa Şube Üyesi Av. Fikret TEKİNALP 

TÜRKİYE HAPİSHANELERİNE İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME 

Bilindiği üzere, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin 5. maddesi ve Kişisel ve Siyasal 

Haklar Uluslararası Sözleşmesi’nin 7. Maddesi, hiç kimsenin işkence veya diğer 

zalimane, insanlık dışı veya onur kırıcı muamele veya cezaya maruz 

bırakılmayacağını öngörmektedir. Ancak, Türkiye hapishaneleri, hak ihlallerinin en 

yoğun yaşandığı mekânlardandırlar. Adalet Bakanlığının resmi verilerine göre; 

Türkiye’de; 26/07/2021 tarihi itibariyle, 

 259 kapalı ceza infaz kurumu, 

 82 müstakil açık ceza infaz kurumu, 

 4 çocuk eğitim evi, 

 10 kadın kapalı, 

 6 kadın Açık, 

 7 çocuk kapalı ceza infaz kurumu olmak üzere toplam 368 ceza infaz 

kurumu bulunmakta olup, bu kurumların kapasitesi 251.089 Kişiliktir. 

250.000’den fazla mahpusun bulunduğu Türkiye hapishaneleri, hukukun ve insan 

haklarının göz ardı edildiği ve ihlallerin yoğun olarak yaşandığı yerler haline 

gelmişlerdir. İnsan Hakları Derneği, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği ve birçok 

sivil toplum kuruluşunun raporları bu gerçekliği gözler önüne sermektedir. Bu hak 

ihlallerinin başlıca olanları, ölümler, haksız sevkler, hukuka aykırı olarak 

kolluk birimlerinin mahkeme ve savcılık kararı olmaksızın cezaevi 

içerisinde sorgulanması ve tehdit edilmesi, Cezaevinde bulunan bazı 

tutukluların kolluk birimlerine götürülüp günlerce sorgulanması ve bu 

sorgular sonucunda işkence ve kötü muameleye maruz 

kalmaları, hastaların sağlık hakkına erişimin engellenmesi, tecrit ve 

izolasyon, ailelerle görüş engelleri, haberleşme haklarının engellenmesi, 



hukuksuz disiplin soruşturmaları, açlık grevinde olanlarla ilgili gerekli 

vitaminlerin verilmemesi gibi çok sayıda hak ihlali yaşanmaktadır. 

Yaşanan ihlallerden sonra yapılan girişimlerin sonuçsuz kalması ve söz konusu 

ihlallerle ilgili sorumluların yargılanmaması sebebiyle hak ihlallerinin giderek artmış 

ve Türkiye ve Bölgedeki tüm cezaevlerinde hak ihlalleri en yüksek noktaya 

erişmiştir. Ayrıca, başta bölge cezaevlerinden Türkiye’nin çeşitli illerindeki 

cezaevlerine yapılan nakillerde mahpuslar fiziki şiddete maruz kalmış ve çıplak 

aramaya tabi tutulmuşlardır. 

ŞANLIURFA 2 NOLU HAPİSHANESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİ 

 Bu cezaevi Mayıs 2016 tarihinde faaliyete başlamıştır. Şanlıurfa-Diyarbakır 

karayolu üzerinde kurulan cezaevi kampüsü Hilvan Merkezine 15 km, GAP 

havalimanına 5 km mesafede Kırbaşı mahallesi mevkiindedir. 

2 nolu Kapalı Ceza İnfaz kurumu 1000 kişilik kapasitelere sahip olup, kapalı kısım 

içerisinde on kişilik, üç kişilik ve tek kişilik tutuklu-hükümlü koğuşları, mahkum 

kabul birimi, müşahede odası, revir, psiko-sosyal servis, kapalı ve açık spor salonu, 

tiyatro benzeri sanatsal etkinlikler, konferans ve toplantı salonu olarak kullanıma 

uygun çok amaçlı salonu, kütüphane, açık görüş salonu, avukat görüşme odaları, 

kapalı görüş bölümleri, kantin, ayrıca ziyaret kabul salonunda ziyaretçi kantini, 

tutuklu-hükümlü ve personel yemekhaneleri, idari kısım ve merkez kontrol bölümü 

bulunmaktadır. 

HEYETİN İNCELEMELERİ ÖNCESİ DERNEKLERİMİZE YAPILAN 

BAŞVURULAR 

 09.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

kalan S. B., E. G., E.B., A.Y., R.B. isimli mahpusların aileleri tarafından İHD 

Urfa Şubesine gelen hak ihlallerine dair başvuru 

 09.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

kalan E. K., M.A isimli mahpusların aileleri tarafından ÖHD Urfa Şubesine 

gelen hak ihlallerine dair başvuru 

 11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

kalan S. D. isimli mahpus tarafından İHD Urfa Şubesine gelen hak ihlallerine 

dair başvuru  

 11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

kalan Z.A isimli mahpusun kızı F.A tarafından İHD Urfa Şubesine yapılan hak 

ihlali başvurusu  



 11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

kalan Y.D. isimli mahpusun abisi Y.D. tarafından İHD Urfa Şubesine yapılan 

hak ihlali başvurusu 

 11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

kalan E. G. isimli mahpusun ablası A. G. tarafından ÖHD Urfa Şubesine 

yapılan hak ihlaline dair başvuru 

 11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

kalan Y.D isimli mahpusun yakını D.D. tarafından ÖHD Urfa Şubesine yapılan 

hak ihlaline dair başvuru 

 

 11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 nolu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

kalan A.B. isimli mahpusun yakını M.B. tarafından ÖHD Urfa Şubesine 

yapılan hak ihlaline dair başvuru 

 

HEYETİN MAHPUSLARLA YAPTIĞI GÖRÜŞMELER 

ŞANLIURFA 2 NOLU T TİPİ KAPALI CEZAEVİNDE MAHPUSLARLA 

YAPILAN İNFAZ KORUMA PERSONELLERİ TARAFINDAN DARP 

EDİLDİKLERİ İDDİASINA İLİŞKİN GÖRÜŞMELERİN DETAYLARI 

 

11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus Y.D. şu beyanlarda bulunmuştur: 

 “07/10/2021 tarihinde sabah saatlerinde 1.müdür, 2. Müdür, 3. Müdür olarak 

bildiğim ve yaklaşık 50 gardiyan bunlardan 15 kişi robokop kıyafetli kişi bir anda 

içeri girdi. Birinci müdür bize sizi dağıtacağız dedi. Biz neden olduğunu sorduk. 

Müdür Adalet Bakanlığı’nın genelgesi olduğunu söyledi. Bizde genelgeyi yazılı 

olarak görmek istediğimizi, bunun yasal hakkımız olduğunu söyledik. Ancak 

birinci müdür, böyle bir zorunluluğun olmadığını, bizi zorla dağıtacağını söyledi. 

Biz kendisine kurum müdürü olduğunu, bu şekilde 60 kişi ile koğuşu basıp, 

sorunun çözülemeyeceğini, bizimle görüşmesi gerektiğini aktardık. Daha 

konuşma devam ederken birden saldırmaya başladılar. Nitekim saldırmak için 

gelmişlerdi. Koğuştaki herkesi darp ederek, yerlerde sürükleyerek çıkardılar. 

Müdürler özellikle birkaç kişiyi göstererek bunları alın dedi. Ben sağ kaburgama 

yediğim tekme ile yaralandım. Sırtıma da darbeler aldım. Diğer koğuş 

arkadaşlarımız da aynı şekilde tekmelendiler, darp edildiler. Bizi bu şekilde diğer 

koğuşa götürdüler. A-22 Koğuşuna götürüldükten sonra doktor istedik, bize yok 

dediler. Bunun üzerine onlara yaşanılacak kötü sonuçlardan sorumlu olacaklarını 

söyledik ondan sonra doktoru çağırdılar. Önce 5 kişilik bir grup doktorun yanına 

götürüldük. Doktor darp raporu yazdı, bizden sonra 5 kişilik bir grup daha 

doktorun yanına götürüldü, onlara da aynı şekilde darp raporu hazırlandı. Ancak 



daha sonra hiçbir gerekçe göstermeksizin cezaevi idaresi tarafından doktorun 

olmadığı iletildi. Diğer arkadaşlarımız tüm ısrarlarımıza rağmen doktora 

götürülmediler. Ağır yaralı ve hastalar olmasına rağmen hiçbiri tedavi edilmedi.  

Doktor aynı zamanda hem durumu kötü olanlar hem de iş göremezlik raporu için 

hastaneye sevk talebi yazdı. Cezaevi idaresi ise herhangi bir gerekçe 

göstermeden hastaneye sevklerin olmayacağını söyledi. “ 

**** NOT: Mahpus görüşmeye geldiğinde halsiz bir şekilde sağ 

kaburgasını tutuyordu. Kaburgasının  ağrıdığını belirtmesi üzerine 

kendisinden ağrıyan yerinde yara olup olmadığını görmek için o bölgeyi 

göstermesini istedik. Mahpusun gösterdiği yerde belirgin kızarıklıkların 

olduğu gözlemlendi. 

11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus Ç.D. Kendisi ile yapılan görüşmede olayın oluş şekline 

ilişkin beyanları aynı koğuşta kaldığı ve aynı ihlallerden yakınan Y. D. nin 

olaya ilişkin beyanı gibi olduğu tespit edilmiştir. Mahpus ayrıca şu 

beyanlarda bulunmuştur: 

“ ilk 5 kişilik grup ile revire çıkarıldım. Doktor darp raporu düzenledi. Sağ kolum 

ve sağ bacağım yerde sürüklendiğim ve tekmelendiğim için kullanmakta zorluk 

yaşıyorum. Bize saldırmak için gelmişlerdi. Biz yazılı bir evrak istedik, diyalog 

kurmak istedik, dikkate almadılar, bize saldırdılar. Biz bu darp olayı ile ilgili suç 

duyurusu yaptık ancak dilekçelerimizin akıbetini bilmiyoruz. Bize evrak kayıt 

numarası verilmedi. Getirildiğimiz A- 22 koğuşunun koşulları çok kötü. Normalde 

10 kişilik koğuş olmasına rağmen biz 21 kişi kalıyoruz. Yatak olmadığı için yerde 

yatan arkadaşlarımız var.”  

11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus E.G. şu beyanlarda bulunmuştur: 

 “Uzun süredir bu cezaevinde kalmaktayım. %94 engelliyim. Perşembe sabah 

saatlerinde kaldığım B-2 numaralı odaya tüm müdürler ve çok sayıda infaz 

koruma memuru geldiler. Hepimizi avluya çıkardılar. Daha sonra 1.Müdür bize, 

‘burayı boşaltacaksınız’ dedi. Hepimiz boşaltma sebebini sorduk. Müdür 

bakanlıktan bir karar geldiğini söyleyince kararı görmek istedik. Karar varsa 

sorunsuz boşaltırız dedik. Müdür ise ‘bu kararı size göstermek zorunda değilim’ 

diyerek orada bulunan memurlara “müdahale edin diye talimat verdi. Daha sonra 

hepimize saldırmaya başladılar. Saldırı anında baş gardiyan beni tuttu 2. Müdür 

benim %94 engelli olduğumu bilmesine rağmen sırtımdan vurdu, yere düştüm, 

yerde itildim. Gardiyanlar beni yaklaşık 2-3 metre yerde sürüklediler daha sonra 

bağırarak ayağa kalk dediler. Engelli halim ile kollarımı arkaya doğru tutarak A-

22 koğuşuna götürdüler. Götürüldüğümüz koğuşun koşulları çok kötü, insani 

koşullar bulunmamaktadır. Ben darp edilmeme ilişkin revire götürülmedim şuana 

kadar. %94 engelliyim saldırıdan sonra kontrol amaçlı dahi hastaneye 

götürülmedim.  Cezaevi idaresinin hangi amaçla bu saldırıyı yaptığını bilmiyorum 



ancak çok yoğun hak ihlallerine maruz bırakılıyoruz. Bununla ilgili adımlar 

atılmalıdır.” 

***NOT: Görüşmeye gelen mahpusun sağ tarafının tamamının felçli 

olduğu gözlemlenmiştir. 

 

09.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus M.B. şu beyanlarda bulunmuştur: 

“Saat 09.40 sularında çok sayıda gardiyan ve ikinci müdür olarak bildiğim ancak 

ismini bilmediğim kişi, kaldığım B-1 koğuşuna geldiler. Bize ‘odayı boşaltın’ 

dediler. Biz de nedenini ve gerekçelerini sorduk. Bize gerekçesini ve nedenini 

söylemediler ve herhangi bir belge veya karar da göstermediler. Biz de 

gerekçesiz bir şekilde koğuşu boşaltmamızı bizden isteyemeyeceklerini belirttik. 

Bunun üzerine bize saldırmaya başladılar. Önceden planlanmış gibi tüm gardiyan 

teçhizatlarını yanına almışlardı. Cop ile sırtıma ve kafa vurdular, kalkanlar ile de 

göğsüme vurdular. Bizi yerlerde sürükleyerek başka bir odaya götürdüler. O 

sırada kafası kırılan bir arkadaşımız oldu. Kafası kırılan arkadaşımız, kafasındaki 

kırığı kameraya göstermek ve kayda geçmesi için güvenlik kamerasına yaklaştı. 

Bunun üzerine gardiyanlar tekrar gelerek kafası kırık olan arkadaşımızı darp 

ettiler ve kameraya zarar verdiği iddiası ile hakkında soruşturma başlattılar. Bize 

yapılan muamelelerden dolayı cezaevi doktorundan rapor almak istedik ancak 

bizi revire götürmediler. Bize yapılan işkence ve kötü muameleden dolayı suç 

duyurusunda bulunmak amacıyla savcılığa hitaben dilekçelerimizi yazdık. Ancak 

cezaevi yönetimi dilekçelerimizi ilgili yerlere göndermedi. Hatta cezaevi yönetimi 

dilekçelerin kendilerinde olduğunu ve savcılığa göndermeyeceklerini bize söyledi. 

Bizi zorla getirdikleri koğuş çok kirli ve yıllardır kullanılmamış halde. Koğuşu 

temizlemek istedik ancak gerekli temizlik malzemesi bize verilmedi. Temizlik 

malzemelerini kantinden kendi imkanlarımız ile satın almak istedik ancak buna da 

izin vermediler. Bize işkence ve kötü muamelede bulundukları için şikayetçiyim" 

dedi. 

09.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus A.G. şu beyanlarda bulunmuştur: 

“Saat 09.40 sularında çok sayıda gardiyan ve cezaevi yönetiminden olan kişiler 

kaldığım C-3 koğuşuna geldiler. Bize ‘odayı boşaltın’ dediler. Biz de nedenini ve 

gerekçelerini sorduk. Bize gerekçesini ve nedenini söylemediler ve herhangi bir 

belge veya karar da göstermediler. Biz de gerekçesiz bir şekilde koğuşu 

boşaltmamızı bizden isteyemeyeceklerini belirttik. Bunun üzerine bize saldırmaya 

başladılar. Önceden planlanmış gibi tüm gardiyan teçhizatlarını yanına almışlardı. 

Cop ile vücudumun çeşitli yerlerine vurdular. Kalkanlar ile de göğsüme vurdular. 

Yeni ameliyat olmama rağmen ve ameliyattan yeni çıktığımı söylememe rağmen 

beni dövüp darp ettiler. Bizi yerlerde sürükleyerek başka bir odaya götürdüler. O 

sırada kafası kırılan ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıp ve kanama olan 



arkadaşlarımız oldu. Bize yapılan muamelelerden dolayı cezaevi doktorundan 

rapor almak istedik ancak bizi revire götürmediler. Bize yapılan işkence ve kötü 

muameleden dolayı suç duyurusunda bulunmak amacıyla savcılığa hitaben 

dilekçelerimizi yazdık. Ancak cezaevi yönetimi dilekçelerimizi ilgili yerlere 

göndermedi. Hatta cezaevi yönetimi dilekçelerin kendilerinde olduğunu ve 

savcılığa göndermeyeceklerini bize söyledi. Bizi zorla getirdikleri koğuş çok kirli 

ve yıllardır kullanılmamış halde. Yemek malzemelerimizi yerlere döktüler ve 

eşyalarımızı kırdılar. Gece saat ona kadar bize yemek vermediler. Koğuşu 

temizlemek istedik ancak gerekli temizlik malzemesi bize verilmedi. Temizlik 

malzemelerini kantinden kendi imkanlarımız ile satın almak istedik ancak buna da 

izin vermediler. Bize bilgi vermedikleri ve arkadaşlarımızdan haber alamadığımız 

için biz de cezaevi tarafından bize verilen yemekleri almamaya başladık. Bize 

yapılan kötü muameleler devam ederse açlık grevini başlatacağız. Bize işkence ve 

kötü muamelede bulundukları için şikayetçiyim." dedi 

 

09.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus A.B. şu beyanlarda bulunmuştur:  

 “Uzun zamandır bu cezaevinde B-3 numaralı odada kalmaktayım.07/10/2021 

tarihinde sabah saatlerinde kasklı, kalkanlı yaklaşık 60 kişilik gardiyanlar ve 3 

müdürün olduğu bir kalabalık koğuşa girdiler. Gardiyanlar provoke edici şeyler 

söyleyerek içeri girdiler. Neden böyle bir şey yaptıklarını anlamaya çalışırken bizi 

sıkıştırıp darp etmeye başladılar. Öncesinde açıklama yapılmasını istememize 

rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı. Saldırılar olduğu zaman B3 

koğuşundaydım, darp edilip yerde sürüklenerek A15 koğuşuna götürüldük. Bazı 

arkadaşlarımız yaralandı. Bazıları revire götürüldü ancak çoğu arkadaşımız revire 

götürülmedi.  Dört koğuşu da bu şeklide dağıttılar. Bizim götürüldüğüm 

koğuşların yanında adi suçlular ve Işid’lilerin kaldığı koğuşlar vardır. Telefon için 

Işid ve adi suçluların yanlarından geçtiğimizde hakaret etmekteler, can 

güvenliğimizden endişe duymaktayız. Yine yeni getirildiğimiz koğuş küçük olup 

kirli ve yerde yatan arkadaşlarımız da vardır. Diğer koğuştaki arkadaşlarımızın 

nereye götürüldüğünü bilmiyoruz. Cezaevi idaresi bizimle muhatap olmuyor. 

Neden böyle bir şey yapıldığı hakkında bilgimiz de yoktur. İdareden ve 

sorumlulardan şikayetçiyiz.”  

11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus A.E.  şu beyanlarda bulunmuştur: 

 “Urfa 2 Nolu T tipine daha önce de saldırı girişimleri oldu. S. P. isimli mahpus 

avukat görüşü adı altında jandarma istihbarat ile görüştürülmüş. Bundan sonra 

sorunlar daha da arttı. İkinci müdür bizzat görüşmeye katılmış ajanlık dayatması 

yapılmıştır. 7 Ekim'de 60 kişilik robokop ordusuyla birinci müdür ve ona eşlik 

eden 2. müdürler B2 koğuşa baskın yaptılar. Giriş yaptıktan sonra tüm 

mahpuslar avluya kıstırılıp 1. müdür tarafından bizimle konuşulacağını 

söylemiştir.  Müdür tarafından Adalet bakanlığından gelen talimat üzerine siz 



mahpusları birbirinden ayıracağız denilmiştir. Bunun üzerine mahpuslar ilgili 

yazıyı istemeleri üzerine 1. müdür tarafından bu yazının mahpuslara göstermeye 

zorunlu olmadığını ve ilgili yazıyı göstermeyeceğini söylemiştir. Mahpuslar 

tarafından ilgili yazının tekrardan talep edilmesinin akabinde 60 kişilik ekip 

saldırmaya başladı. Yumruklayarak, yerde sürükleyerek, darp ederek tüm 

mahpuslar A22 koğuşuna yerleştirilmiştir. Talimatı veren birinci müdür talimatı 

vermekle kalmayıp, bizzat kendisi bu saldırıya iştirak etmiştir. Bizzat kendim 

birinci müdürün saldırısına maruz kaldım. En fazla darp edilen mahpus B. D.’dir. 

Onunda sebebi en yaşlı ve kronik hastalıkların bulunmasıdır. Z. Ç. ise bilinçli 

olarak sakat kolundan darp edilmiştir.  Saldırının etkisi halen devam etmektedir.  

10 mahpus revire götürülmüştür. Ancak özellikle darp raporu alması gereken 

mahpuslar revire götürülmedi.” 

11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus H.K. şu beyanlarda bulunmuştur: 

“Urfa 2 Nolu T Tipi B4 koğuşunda 12 kişi ile birlikte kalmakta iken 07/10/2021 

tarihinde kurumun 1. Müdürü kaldığımız koğuşa 12’ ye yakın kişi ile birlikte 

gelerek koğuş sorumlusu olmam münasebetiyle bizzat tarafıma adalet 

bakanlığından kuruma gelen genelge dolayısıyla koğuşlarının koğuşta bulunan 

tüm mahpuslarla birlikte değiştirileceği hususunda bilgi vermiştir. Adalet 

bakanlığının göndermiş olduğu genelgeyi görmek istediğimizi belirtiğimizde 

tarafımıza genelgenin olmadığını bunu da göstermek zorunda olmadığı ifade 

etmiştir. Yapıcı tavırlarımıza rağmen idarece yıkıcı bir tavır sergilenip zor 

kullanılarak koğuşlarımızın değiştirileceği söylenmiştir. Konuşmaların devam 

ettiği esnada 1. Müdür ile birlikte içeri giren robokoplar bizi darp etmeye 

başladılar. Yerde sürüklenerek darp edilerek koğuşlarımızdan çıkartılıp C3 

koğuşuna götürüldük. Bu arbede esnasında A. Y. isimli arkadaşımız darp sonucu 

kafası kırılmıştır. E. P. isimli arkadaşın ayağı zedelenmiştir. Bunula birlikte ben 

dahil olmak üzere tüm arkadaşlarımızın vücutlarında saldırı sonucu oluşan darp 

izleri mevcuttur. Söz konusu saldırı sonucu yaşanan koğuş değişikliği sonrasında 

darp izlerinin tespiti idareye bulunduğumuz revire çıkma talepleri hukuksuzca 

reddedilmiştir. Sevk edildiğimiz C3 koğuşunun fiziki şartları kötü olduğundan 

duvarlarda bulunan materyaller arkadaşlarca sökülmüştür. Bu materyaller 

arasında bayrak da bulunduğundan kaldırılmıştır. Bunun akabinde 

arkadaşlarımızın herhangi bir kastı olmamasına rağmen idarece soruşturma 

başlatılmıştır. Ayrıca kafası kırılan A. Y. kafası kırıldığı esnada dengesini kaybedip 

düşme sonucu çarptığı kameradan dolayı kendisine kamu malına zarar 

vermekten soruşturma açılmıştır.     

11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus S.B. şu beyanlarda bulunmuştur: 

 B4- de olup C3’ye alınanlar arasında.  



“Kendisi ile yapılan görüşmede olayın oluş şeklini kendisi ile aynı koğuşta olan H. 

K. ‘nin   anlattığı gibi olduğunu aktardı. Kendisinin ayrıca aktaracağı bir şey 

olmadığını söyledi. “ 

11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus E.K. şu beyanlarda bulunmuştur: 

 B4- de olup C3’ye alınanlar arasında.  

“Kendisi ile yapılan görüşmede olayın oluş şeklini kendisi ile aynı koğuşta olan 

H.K. ‘nin anlattığı gibi olduğunu aktardı. Kendisinin ayrıca aktaracağı bir şey 

olmadığını söyledi. “ 

09.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus İ.G. şu beyanlarda bulunmuştur: 

“07/10/2021 tarihinde sabah saatlerinde kasklı, kalkanlı yaklaşık 50 kişilik 

gardiyanlar ve 3 müdürün olduğu bir kalabalık koğuşa girdiler. Bizler ne olduğunu 

anlamadık, sormak istedik, yazılı bir evrak istedik muhatap olmadılar. Bir 

arkadaşımız koğuştakilere Kürtçe sakin olun provokasyona gelmeyin dedi. Ancak 

gardiyanlardan biri müdürlere dönerek ‘bunlar direnelim diyor müdürüm’ şeklinde 

yalan söyledi. Bunun üzerine müdür ‘bunları alın’ dedi ve bize saldırdılar. Bizleri 

darp ederek ve yerde sürükleyerek başka bir koğuşa götürdüler. Götürüldüğümüz 

koğuşun koşulları çok kötü durumda neden böyle bir şey yapıldığını anlamadık. 

İki gündür bize bilgi vermiyorlar, biz bundan kaynaklı iki gündür yemek 

almıyoruz. Koğuşa gelme şekillerinden de anlaşılıyor ki saldırmak için geldiler. 

Kafası kırılan ağır yaralanan arkadaşlarımız var. Duyduğumuz kadarıyla doktor 

bazı arkadaşlarımız için rapor hazırlamış ancak cezaevi daha sonra engel olmuş. 

Bizler genel olarak yoğun olarak idarenin baskısı ile karşı karşıyayız sorunların 

çözümü için muhatap bulamıyoruz. Bize herhangi bir açıklama yapılmıyor, can 

güvenliğimizden endişe ediyoruz. Bizleri dağıtmaya sindirmeye çalışıyorlar. Biz 

sakin kaldıkça gardiyanlar genel olarak provoke edici saldırgan tavırlar içindeler. 

Gerekli her hukuki adımın atılmasını talep ediyorum. 

11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus B.D. şu beyanlarda bulunmuştur: 

(Mahpus B-1 de olup B-10’a alınanlar arasında) 

“Biz B1 Koğuşunda 18 kiliydik saldırının olduğu tarihinde bir arkadaşımız 

revirdeydi 17 kişi saldırıya uğradık. 3 Müdür ve yaklaşık 50-60 kişinin olduğu 

içlerinde robokop giyimli olan kalabalık koğuşa gelerek koğuşumuzun 

değiştirileceğini söylediler.  Neden olduğunu sorduğumuzda herhangi bir açıklama 

yapılmadan bir anda üstümüze gelerek bizi darp etmeye başladılar. Zorla dışarı 

çıkarıldık. Darp edildik yerlerde sürüklendik. Götürüldüğümüz B10 koğuşu 

bulunduğumuz koğuştan oldukça uzakta olduğu için koğuşa götürülene kadar da 

yerlerde sürüklendik. Ben o gün darp edilmememe rağmen revire çıkartılmadım. 

Olaydan 4 gün sonra 11/10/2021 tarihinde saat 15:00 sularında revire 



götürüldüm. Doktor darp raporu düzenledi. Kollarımda morluklar mevcuttur. 

Ancak cezaevi doktor raporlarına müdahale ettiği için bağımsız bir heyet 

tarafından rapor alınması gerekmektedir. Darp sonucu oluşan yara ve morluklar 

aynı gün revire çıkartılmamıza izin verilmemiş, olaydan sonraki dördüncü gün 

çıkartıldığımız için de vücudumuzun bazı yerlerindeki morluklar ve yara izleri de 

kapanmıştı.  Bu nedenle rapora somut bir şekilde yansıtmamıştır. Bu saldırıya 

ilişkin suç duyurusunda bulunmamıza rağmen dillekçe numarası tarafımıza 

verilmedi. Dilekçelerimizin ilgili yerlere ulaşıp ulaşmadığı hakkında endişe 

ediyoruz. Şu an getirildiğimiz koğuşun fiziki koşulları çok kötüdür. Çöp içinde, 

insani koşulları olmayan bir koğuştayız. Hasta olan arkadaşlarımız olmasına 

rağmen gerekli önlem alınmayıp can güvenliğimiz tehlikedir.” 

09.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus A.H. şu beyanlarda bulunmuştur: 

“07.10.2021 Perşembe günü saat 09.40 civarıydı. Tüm müdürlerle birlikte 30-40 

gardiyanla koğuşu bastılar. Adalet Bakanlığı'nın genelgesi var yerleriniz değişecek 

deyip saldırdılar. Ne olduğunu anlayamadık bile. Bize herhangi bir karar 

göstermediler talep etmemize rağmen fakat göstermediler. Yeni koğuşa kadar 

herkesi darp ederek hakaret ederek yerden sürükleyerek zorla götürdüler. Bende 

ağır hastanelik bir şey yok ama beni de dövüp yerden sürüklediler. 

Normalde siyasi tutuklu/hükümlülerin odaları aynı koridorda birbirine yakındır.  

Her bir odayı farklı köşelere aldılar.  Arkadaşlarımızdan haberimiz yoktur. Onları 

merak ediyoruz. Durumları nedir bilmiyoruz. Diğer odalar ile iletişim kurmamıza 

izin verilmiyor. Revire gitmek istedik fakat ‘doktor kurumda değil’ deyip 

taleplerimizi karşılamadılar. Ne zaman revire çıkabileceğimizi ve doktorun ne 

zaman geleceği bilgisi de verilmedi. Bize eşyalarımız toplamak için bile süre 

vermediler. Sonraki gün bir kaç arkadaşımız gidip eski koğuştan eşyalarımızı alıp 

getirdi. 

Hepimize soruşturma açılmış biz bu durumdan şikayetçiyiz. Adalet Bakanlığına, 

Savcılığa başvuruda bulunacağız.  Ailelerimiz bizleri merak etmektedir. Sesimizi 

meclise adalet bakanlığına kamuoyuna duyurulması istiyoruz. Sesimize ses 

olundukça baskılar azalacaktır.” dedi. 

09.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus M.B. şu beyanlarda bulunmuştur: 

 “07.10.2021 Perşembe günü saat 09.40 ta kurum müdürü (daha önce 

tanımadığımız ve kim olduğunu bilmediğimiz) biri ile birlikte 30-40 gardiyan 

odaya gelip odayı boşaltın dedi. Biz de sebebini sorduk ayrıca toplanmak içinde 

süre verilmesi gerektiğini söyledik, burası bizim yaşam alanımız ve ister istemez 

eşyalarımız var. Müdür bize Adalet Bakanlığı'nın genelgesi var yerleriniz 

değişecek dedi. Biz kararı görmek istedik fakat göstermediler. Bir anda üzerimize 

saldırdılar ve koridorda bekleyen robokoplar içeri girdiler. Yeni koşuğa kadar 

herkesi darp ederek hakaret ederek yerden sürükleyerek zorla götürdüler. 



Normalde siyasi tutuklu/hükümlülerin odaları aynı koridorda birbirine yakındır.  

Her bir odayı farklı bloklara aldılar. Arkadaşlarımızdan yaralananlar var. 

Durumları nedir bilmiyoruz. Diğer odalarla iletişim kurmanıza izin verilmiyor.  

Birçok arkadaşımızın ağrısı var, ilaç kullanan yaşlı olan arkadaşlarımız var 

ilaçlarını toplamalarına bile izin verilmedi. Yeni odalar küçük,  koşulları çok kötü 

durumda.  Revire gitmek istedik fakat doktor kurumda değil denilerek 

taleplerimizi karşılamadılar.  Ne zaman revire çıkabileceğimizi ve doktorun ne 

zaman geleceği bilgisinde verilmedi. Bize eşyalarımız toplamak için bile süre 

vermediler.  Sonraki gün bir kaç arkadaşımız gidip eski koğuştan eşyalarımızı alıp 

getirdi.  Hatta şort giyen arkadaşımızın dahi üstünü değiştirmesine izin 

vermediler. Dört arkadaşımıza soruşturma açmışlar, bayrağa zarar verildiği iddia 

edilerek ancak kimse bayrağa zarar vermedi. Slogan atma ve karşı çıkma iddiası 

ile hepimize soruşturma açılmış olduğu söylendi. Daha önce B-4’te iken şimdi C3 

te kalmaktayız. Biz bu durumdan şikayetçiyiz. Adalet Bakanlığına savcılığa 

başvuruda bulunacağız. Ancak çoğu zaman dilekçelerinin dışarı verilmemektedir. 

Bu nedenle şikâyet hakkımızın da ihlal edilebileceğini söylemek isterim. Çünkü 

çoğu zaman dilekçe numarası vermedikleri gibi dilekçelerinde ne olduğunu da 

söylemiyorlar.” 

09.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus E.B. şu beyanlarda bulunmuştur: 

“07.10.2021 Perşembe günü saat 09.40 civarıydı. Slogan sesleri geliyordu. Biz 

de arkadaşlarımız olduğunu düşündük. Ancak sonrasında slogan atanların 

arkadaşlarımız olmadığını, gardiyanlar olduğunu anladım. Kurumun birinci 

müdürü ve yardımcıları ile birlikte 50-60 gardiyanla koğuşu bastılar. ‘Adalet 

Bakanlığı'nın genelgesi var, yerleriniz değişecek’ deyip saldırdılar. Ne olduğunu 

anlayamadık bile. Talep etmemize rağmen bize herhangi bir karar göstermediler. 

Biz slogan atanların arkadaşlarımız olmadığını anlar anlamaz arkadaşlarımıza 

sakin olmaları, provoke edici durumlara gelmemelerini söyledik. Yeni koğuşa 

götürülene kadar herkesi darp ederek, hakaret ederek, yerden sürükleyerek zorla 

götürdüler. Normalde siyasi tutuklu/hükümlülerin odaları aynı koridorda birbirine 

yakındı. Her bir odayı farklı köşelere aldılar. Ayrıca yeni odalar diğer suçlardan 

tutuklu /hükümlü olanların olduğu koridordadır. Bu nedenle koridorda can 

güvenliğimiz yoktur. Işid’li tutuklu/hükümlü olanların odası yakınımızdadır. 

Sürekli provoke olalım diye tekbir getirip, slogan atıyorlar. Ayrıca telefon 

görüşmeleri ve havalandırmalarda sürekli hakaretlere maruz kalmaktayız. Her an 

olay çıkma ihtimali vardır. Arkadaşlarımızdan yaralananlar da var. Durumları 

hakkında herhangi bir bilgi alamıyoruz. Diğer odalar ile iletişim kurmamıza izin 

verilmiyor. Birçok arkadaşımızın darp edilmelerinden kaynaklı ağrısı var. İlaç 

kullanan, yaşlı olan arkadaşlarımız var. İlaçlarını toplamalarına bile izin verilmedi. 

Sürüklenerek getirildiğimiz yeni odalar çok küçük ve kirlidir. Darp sonrasında 

revire gitmek istedik. Fakat ‘doktor kurumda değil’ denilip, taleplerimizi 

karşılamadılar. Ne zaman revire çıkabileceğimizi, doktorun ne zaman geleceğini 

sorduğumuzda hiçbir bilgi de verilmedi. Zorla koğuş değişikliğinde eşyalarımızı 



toparlamaya dahi müsaade edilmedi. Sonraki gün bir kaç arkadaşımız gidip eski 

koğuştan eşyalarımızı alıp getirdi. 

Darp olayının yaşanmasından sonra hepimize soruşturma açılmış. Biz bu 

durumdan şikayetçiyiz. Adalet Bakanlığına, Savcılığa başvuruda bulunacağız. 

Ancak çoğu zaman dilekçelerimiz dışarıya dahi verilmemektedir. Bu nedenle 

şikâyet hakkımızın da ihlal edilebileceğini söylemek isterim. Çünkü çoğu zaman 

dilekçe numarası vermedikleri gibi verdiğimiz dilekçelerin ne olduğunu da 

söylemiyorlar. Dilekçelerimiz çoğu zaman kurumdan dahi çıkmıyor. Zaten 

cezaevinde TEM şube talimatıyla itiraf olunsun diye bazı arkadaşlarımıza baskı 

uygulanmaya ifadelerine müdahale edilemeye çalışılmaktadır. Ailelerimiz bizleri 

merak etmektedir. Sesimizi Meclise, Adalet Bakanlığına, kamuoyuna duyurulması 

istiyoruz. Sesimize ses olundukça baskılar azalacaktır. Yine bugün bir 

arkadaşımız telefon görüşmesinde yaşananları ailesine anlatmak isteyince ikinci 

dakikada telefonu kesildi ve ailesiyle iletişime geçmesi engellendi.” 

09.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus R. B. şu beyanlarda bulunmuştur: 

“Urfa 2 Nolu Cezaevi B-3 koğuşunda kalmaktaydım.07.10.2021 tarihinde sabah 

sayımından sonra saat 09.30 sularında cezaevinin her üç müdürü yanında çok 

sayıda infaz koruma memuruyla kaldığımız odaya girdiler ve bize havalandırmaya 

geçin dediler. Odada kalan tüm mahpuslar ile birlikte havalandırmaya geçtik. 

Havalandırmaya geçtikten sonra cezaevinin 1. Müdürü bize dönerek “Adalet 

Bakanlığı tarafından karar alındığı ve bu karar gereğince derhal koğuşu boşaltıp 

bizim belirleyeceğimiz bir koğuşa geçeceksiniz.” dedi. Bunun üzerine Bakanlık 

tarafından gelen kararı sorduk ama müdür ‘kararı göstermeyeceğini, buna 

mecbur olmadığını ve hemen koğuşu boşaltmazsanız zorla boşalttıracağını’ 

söyledi. Biz tekrar kararı sormamız üzerine infaz koruma memurlarına ‘müdahale 

edin’ diye emir verdi. Bir anda odada 50-60 kişilik, aralarında robocop diye tabir 

edilen kalkanlı ve coplu memurlar bize saldırmaya başladı. Odada kalan tüm 

mahpusları döve döve dışarı çıkarttılar ve hepimizi A-15 koğuşuna götürdüler. 

Vücudumun bazı yerlerinde morluk ve ezik olduğunu fark ettikten sonra revire 

çıkmak ve hekim raporu almak istedim fakat müsaade edilmedi. Eşyalarımızı dahi 

almamıza izin vermeden bizi A-15 koğuşuna getirdiler. Burası kirli bir yer. 

İstememize rağmen temizlik malzemesi verilmedi ve ayrıca hastaneye sevkimiz 

olmadı.” 

***NOT: Mahpusun kolunun ve ayağının bazı yerlerinde ezik ve çiziklerin olduğu 

gözlemlenmiştir. 

09.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus Z. A. şu beyanlarda bulunmuştur: 

“Yaklaşık 3 yıldır cezaevinde tutuklu olarak kalıyorum. Perşembe günü saat 09.30 

– 10.00 sularında cezaevinin her üç müdürü ve çok sayıda infaz koruma memuru 

kaldığımız odaya geldi. Bu odada 21 kişi kalmaktayız. Hepimizi havalandırmaya 



çıkardılar ve müdür tarafından koğuşu boşaltmamız söylendi. Mevcut bir karar 

varsa tarafımıza göstermeleri gerektiğini söyledik ama müdür ‘kararı göstermek 

zorunda olmadığını’ söyledi. Biz tekrar bu değişikliğe ilişkin kararı görmek 

istediğimizi belirttiğimiz esnada müdürün emriyle içlerinde robocopların da 

olduğu çok sayıda infaz memuru bize hakaretler ederek saldırdı. Aramızda yaşlı, 

engelli ve hasta olan arkadaşlarımız var. Onlardan biri Z. Ç.’dir. Z.Ç. 

yürüyemediği için zorla ellerinden tutarak yerde sürükledikleri için omzu yerinden 

çıktı. Akabinde revire götürdüler onu. Aynı şekilde 71 yaşında olan B.D isimli bir 

arkadaşımızı da darp ettiler ve yerde sürüklediler. ” 

09.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus L. A. şu beyanlarda bulunmuştur: 

 “Yaklaşık 3 yıldır bu cezaevindeyim. Benimle beraber toplamda 6 kadın olarak C-

7 numaralı odada kalmaktaydı. Perşembe günü saat 15.00 sularında cezaevinin 

müdürleri ve çok sayıda infaz koruma memuru kaldığımız odaya gelerek bizleri 

havalandırmaya çıkardılar. Cezaevinin 1. Müdürü yarım saat içerisinde 

eşyalarımızı toplamamızı ve koğuştan çıkmamızı söyledi. Nedenini sorduğumuzda 

Türkiye geneli bir koğuş değişikliği emrinin olduğunu eğer çıkmazsak zorla 

çıkaracağını söyledi. Bunun üzerine aramızda yaşlı ve hasta mahpuslar olmasına 

rağmen tüm eşya ve demir dolapları bize taşıttılar. Ardından bizi D-2 numaralı 

koğuşa getirdiler. Koğuşa girer girmez çok kirli ir koğuş olduğunu gördük.3 

gündür temizliyoruz ama hala kirli. Yattığımız yerde 6 kadın olmamıza rağmen 24 

ranza var. Bu sebeple hareket alanımız yok. Su sıkıntımız mevcut. Verilen 

yemekler de kötü. Yemeği yiyemediğimiz zaman kantinden yiyecek alın diyorlar 

fakat kantin fiyatları çok yüksek bu sebeple alamıyoruz” 

11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus M. B. şu beyanlarda bulunmuştur 

“07. 10. 2020 tarihinde yaklaşık 5-6 kişilik gardiyan grubu kadın koğuşuna 

gelerek 1 saat içinde koğuşu boşaltmamızı söylediler. Aralarında 1. müdür de 

bulunuyordu, kendisi bize ‘sizin suçları kapsayan bir genelge var, zor kullanmak 

istemiyoruz, koğuşları derhal boşaltın’ dedi. Biz ne olduğunu anlamadık, bize 

sağlıklı bir açıklama yapılmadı. O gün koğuşumuzu boşaltmaya başladık. Gün 

boyunca cezaevi idaresi bize yardımcı olmadı, çok ağır eşyalar vardı, normalde 

cezaevi idaresi adli koğuşlar boşalttığı zaman onlara yardım ediyor ama bize 

yardım etmediler. Bizim şuan geçtiğimiz koğuşun koşulları çok kötü sağlıklı bir 

ortam yok çöp içinde hala temizlemekle uğraşıyoruz. Biz bu süreçte darp 

edilmedik ancak ağır psikolojik şiddete maruz kaldık” 

11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus B. D. şu beyanlarda bulunmuştur: 

“B-2 Koğuşunda kalmaktayım. 69 yaşındayım ve 1 yıl 3 aydır cezaevindeyim. 

Perşembe günü sabah saatlerin slogan sesleri gelmeye başladı. Endişelenerek 

havalandırmaya çıktık. O esnada koğuşa müdürler ve çok sayıda infaz koruma 



memuru girdi. Hepimiz o esnada havalandırmadaydık. 3. müdür ve gardiyanlar 

yanımıza gelerek aralarından 1.Müdür bakanlıktan bir kararın geldiğini söyledi ve 

koğuşu boşaltmamızı istedi. Bizden iki kişi bu kararı görmek istediğini belirtmesi 

üzerine 1.Müdür buna mecbur olmadığını söyleyince biz de ‘kararı gösterirseniz 

sorun çıkmadan boşaltırız’ dedik. Bunun üzerine birden orada bulunan ve 

aralarında robocopların olduğu görevliler üzerimize saldırdılar. Saldıranların 

yaklaşık 20’si maskeliydi. Herkesi dışarı çıkardılar. Dışarı çıkardıkları herkesi tek 

tek tekmelemeye başladılar. İki kişi tarafından tekme atıldı. Kalçam şu an mor. 

Beni ittiklerinde kapıya sert bir şekilde çarptım ve kolum şuan morluk içinde. 

Koğuşta olan herkesi zorla çıkardılar. Şu an A-22 koğuşundayım. Darptan sonra 

doktora çıkarıldım. Doktor darp izlerini rapora geçirdi.” 

 

NOT: Mahpusun kolu ve kalçasında belirgin morlukların olduğu 

gözlemlenmiştir. 

11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus Y. D. şu beyanlarda bulunmuştur: 

“27 yaşındayım.4 yıl 3 aydır cezaevinde kalmaktayım. B-2 Koğuşunda 

kalmaktayken Perşembe günü sabah saatlerinde 3 müdür, baş gardiyan ve 50-60 

kişilik bir grup kaldığımız yere geldi. Biz havalandırmadaydık.1.müdür 

bakanlıktan bir karar geldiğini ve koğuşu değiştirmemiz gerektiğini söyledi. Kararı 

görmek istediğimizi söyleyince müdür bu kararı kendilerine göstermek zorunda 

olmadığını belirtti. Bunun üzerine birden saldırdılar ve benim boynumu bükerek 

dövmeye başladılar. 70 yaşlarında ve yüzde 94 engelli olan arkadaşlarımız var. 

Ayrıca sol kolu tamamen felç olan bir arkadaşımız daha var. Onu da yere atıp 

dövmeye başladılar. Biz hiçbir şekilde karşılık vermedik ama dövmeye devam 

ettiler. Sol elimi kırarcasına büküp beni A-22 koğuşuna götürdüler. Götürülürken 

alttan tekmeyle vurmaya devam ettiler. Koğuşa gidince doktora gitmek istediğimi 

söylemem üzerine beni revire çıkardılar. Revirde şikayetlerimi anlatınca doktor 

rapora geçirdi.” 

11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus M. İ. şu beyanlarda bulunmuştur: 

“24 Yaşındayım.5 buçuk yıldır cezaevindeyim. Koğuşumdan çıkarılmadan önce B-

2 Koğuşunda kalmaktaydım. Perşembe günü sabah saatlerinde müdürler ve çok 

sayıda kişi koğuşa geldi. Bakanlığın kararının olduğunu ve koğuşu boşaltmamızı 

söylediler. Biz de kararı görmek isteyince saldırmaya başladılar. Yumruk, tekme 

ve kalkanla saldırdılar. Biz sadece duruyorduk. Hiçbir şekilde direnmedik.2 

memur kolumu çevirdiler ve ağzımı kapattıktan sonra boğazımı sıktılar. Koridorda 

sağlı sollu duruyorlardı. Getirdikleri herkesi geçerken dövüyorlardı. A-22 

koğuşuna getirdiler beni. Revire gitmek isteyince doktora çıkardılar. Doktora 

şikayetlerimi anlattım ve rapora bunları yazdı. Odalar ve koridorlarda kameralar 

var. Bunlar incelenirse her şey görülecektir. Bizi götürdükleri yerde hiçbir şey 



yoktu. Eşyalarımızı da almamıza müsaade etmemişlerdi. Gece 11 de eşyalarımızı 

almamıza müsaade ettiler. Bu şekilde gidip alabildik eşyamızı. Şuan kaldığımız 

yer çok kötü durumda.” 

11.10.2021 tarihinde Şanlıurfa 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde 

kalan Mahpus A.Y. şu beyanlarda bulunmuştur: 

“4 yıla yakın bir süredir bu cezaevinde kalmaktayım.C-7 kadın koğuşunda 6 

kadınla birlikte kalmaktayım. Perşembe günü saat 15.00 sularında iç güvenlik 

müdürü olarak bildiğimiz ve çok sayıda erkek infaz koruma memuru koğuşa 

geldi. Aralarında kadın personel bulunmuyordu. ‘Saat 15.30’a kadar burayı 

boşaltacaksınız, siz kadınsınız size müdahale etmek istemiyoruz’ dedi. Nedenini 

sorduğumuzda Bakanlığın kararının olduğunu belirttiler. Israrla kararı görmek 

istediğimizi söyleyince müdür üzerime yürüdü. Gerginlikten sonra kararı 

gösterdiler. Bunun üzerine önce ‘eşyalarınızı almadan çıkın, biz getireceğiz 

eşyalarınızı’ dediler. Fakat 10 dk. sonra tekrar gelip ‘eşyalarınızı kendiniz alın’ 

dediler. Aramızda yaşlı ve hastalar olmasına rağmen ağır eşyaları da biz taşıdık. 

Bizi götürdükleri koğuş çok kötü durumdaydı. Her yerde cinsiyetçi ve ırkçı yazılar 

vardı. Yazıların silinmesini isteyince boya ile sildiler yazıyı. Koğuş hijyen açısından 

çok kötü.6 kişi olmamıza rağmen 24 kişilik ranzalar var ve bundan dolayı yerimiz 

çok dar.” 

 

**Yapılan görüşmeler kayıt altına alınmamış, görüşme esnasında görevli 

personel tarafından herhangi bir müdahalede bulunulmamış olup süre 

kısıtlaması olmadan söz konusu görüşmeler gerçekleştirilmiştir.** 

 

11.10.2021 tarihinde heyet üyelerimizden Mustafa VEFA ve Serhat KURT 

kurum müdürü ile bir görüşme talep etmiş ve talep kabul edilerek kurum 

müdürü ile görüşme gerçekleşmiştir. Yapılan bu görüşmede müdür 

tarafından şu bilgiler aktarılmıştır: 

 Adalet Bakanlığınca kurum içi yazışmaya konu bir evrak 2 Nolu T Tipi 

Kapalı Cezaevine gönderilmiştir. Söz konusu evrak içeriğinde yaklaşık 9 

koğuşta bulunan kişilerin bir başka koğuşa alınmasına ilişkin bir kararın 

olduğu belirtilmiştir. 

 Bu karar üzerine müdür kendisiyle birlikte yaklaşık 10-12 personelle 

değişmesi planlanan koğuşların ilki olan B-4 koğuşuna gittiklerini ve kararı 

uygulamak için orada bulundukları esnada koğuşta kalanlar tarafından 

slogan atıldığını ve bunun üzerine dışarıda bekleyen teçhizatlı personeller 

ile birlikte slogan atanlara karşı müdahalede bulundukları, 

 B-4 Koğuşunda böyle bir durumla karşılaşılınca B-3 koğuşuna kalabalık bir 

grupla girdiklerini ve sorun yaşamadan koğuşu boşalttıklarını, sorunun 

yaşandığı yerlerin B-1,B-2 ve B-4 olduğu bunlarında da slogan atmaları 

sebebiyle müdahale etmek zorunda kaldıklarını, mahpusların hiçbir şekilde 

darp edilmediklerini aksine zor kullanırken görevli memurlara kesinlikle zor 



kullanım sınırının aşılmaması uyarısında bulunulduğu, sadece kollarından 

ve ayaklarından tutarak kararı uygulamak adına koğuştan çıkarttıklarını, 

bu esnada 6-7 civarında infaz koruma memurunun darp edildiğini ve buna 

ilişkin hekim raporu alındığı aktarılmıştır. 

 Mahpusların söylediklerinin aksine hiçbir darp ve cebir olayının 

yaşanmadığını ve olası bir soruşturma durumunda tüm kamera kayıtlarının 

adli makamlara verilebileceği ve kamera kayıtlarının idarenin beyanlarını 

doğrulayacağı belirtilmiştir. 

 Kadın koğuşunda zor kullanmak istemedikleri için karar orada bulunan 

mahpuslara gösterildiği, kadın mahpusların koğuş değişikliği sonrasında 

hijyen malzemesi ve duvarın boyanması taleplerinin yerine getirildiği 

aktarılmıştır. 

 Meydana gelen olayın temelinde temsilcilik düzeyinde mahpus-idare 

görüşmesin kabul edilmemesi ve tüm mahpusların ancak bizzat 

kendileriyle görüşüle bilineceğine ilişkin tavırdan kaynaklandığı tarafımıza 

aktarılmıştır.  

 

HEYETİN ŞANLIURFA 2 NOLU T TİPİ HAPİSHANESİ İLE İLGİLİ TESPİT VE 

KANAATLERİ 

 Heyetimiz mevcut tutuklu ve hükümlü sayısının her iki cezaevinin 

kapasitesinin çok üzerinde olduğunu tespit etmiştir. 

 Heyetimiz, mahpusların tutarlı beyanlarından, Mahpusların koğuş 

değişikliği gerekçe gösterilerek, koğuşların değiştirilmeye zorlandıkları ve 

resmi kararı talep ettikleri zaman cezaevi idaresince darp ve cebire maruz 

kaldıkları, bu haliyle işkence ve kötü muamele yasağının ihlal edildiğini 

belirlemiştir. 

 Heyetimiz hasta ve yaşlı mahpusların da kötü muameleye maruz 

bırakıldıklarını belirlemiştir. 

 Görüşülen mahpusların bazılarında belirgin morluk ve kızarıklıkların olduğu 

tespit edilmiştir. 

 Heyetimiz yapılan koğuş değişikliklerinin gerekçesiz ve açıklamasız olduğu 

kanaatindedir. 

 Heyetimiz mahpusların nakledildikleri koğuşların hijyen standartlarına 

uygun olmadığı kanaatindedir. 

 Mahpusların sağlık kuruluşlarına sevklerinin yapılmadığı ve bazı 

mahpusların hekim raporunun alınmadığı tespit edilmiştir. 

 Heyetimiz yapılan bu koğuş değişiklikleri sonucunda farklı politik 

düşünceye sahip mahpusların yan yana koğuşlara konulmasının güvenlik 

riski yaratacağı kanaatindedir. 

 Heyetimiz, tüm yaşanan ihlal vakalarının yönetimsel değişikliklerden sonra 

daha da büyüdüğü, bu ihlallerin sistematik bir şekilde yürütülmek 

istenildiği kanaatindedir. Söz konusu keyfi ve otoriter yaklaşımın, başta 

hasta ve yaşlı mahpusların sağlık durumlarının kötüleşmesine sebep 

olabileceği ve benzer hukuk dışı uygulamaların gerçekleşmesine zemin 

hazırlayacağı kaygımızı da dile getirmek isteriz. 

 



SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Öncelikle söz konusu cezaevlerinin kanunda belirtilen standartlara uygun 

hale getirilmesi gerekmektedir. Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası 

sözleşmeler ve özelde Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünün taraf olduğu 

uluslararası sözleşmelere ve insan haklarına uygun olarak koşulların 

düzeltilmesi gerekmektedir. 

 Meydana gelen olaya ilişkin derhal soruşturma başlatılması ve kötü 

muamele- işkenceye maruz kalan mahpusların hastaneye sevklerinin bir 

an evvel gerçekleşmesi gerekmektedir. 

 Mahpusların beyanlarında geçtiği üzere kötü muamele ve işkence yasağına 

aykırı davranan görevli personeller ile ilgili adli ve idari soruşturmanın 

başlatılması gerekmektedir. Başlatılacak olan soruşturmanın adil ve 

hakkaniyete uygun bir biçimde sürdürülmesi gerekmektedir. 

 Dilekçe ve hak arama hakları üzerinde uygulanan tüm fiili engellerin derhal 

ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

 Heyetimiz; cezaevi rejimi, fiziki koşullar, sağlık tedbirindeki hassasiyet ve 

uygulanan muameleler hakkında etkili bir idari ve yargısal denetim 

sağlanması gerektiğini tespit etmiştir. İnsanlık Dışı ya da Onur Kırıcı 

Muamele ya da Cezanın Önlenmesi için gerekli ulusal ve uluslararası hukuk 

uygulanmalıdır. 

Ayrıca Cezaevlerinde süre gelen hak ihlalleri ve cezaevi idaresince mahpuslara 

yönelik 07/10/2021 tarihinde gerçekleştirilen işkence ve kötü muameleye ilişkin 

“bağımsız” denetim mekanizmalarının oluşturulması için devlet yetkililerini derhal 

gerekli çalışmaları başlatmaya davet etmektedir. Söz konusu kapalı ceza infaz 

kurumunda yaşanan hak ihlallerine karşı Adalet Bakanlığını ve TBMM İnsan 

Hakları İnceleme Komisyonunu göreve davet ediyoruz. 12/10/2021 
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