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MARMARA BÖLGESİ HAPİSHANELERİ 2021 YILI HAK İHLALLERİ RAPORU 

A- GİRİŞ 

Bu rapor, ağırlıklı olarak Marmara bölgesinde bulunan hapishanelerden İnsan Hakları Derneği İstanbul 

Şubesi’ne 2021 yılında yapılan hak ihlali başvuruları ve gönüllü dernek avukatlarımızın hapishanelere yapılan 

ziyaretlerinden edindikleri bilgilerin derlenmesiyle oluşmuştur. Marmara bölgesi dışından derneğimize gelen 

ve takibi yapılan başvurular da söz konusu olup bu başvurular da ayrıca gösterilmiştir.  Raporumuzda 2021 

yılına ilişkin basın taraması yolu ile tespit ettiğimiz hak ihlallerine de yer verilmiştir.  

Raporumuza temel teşkil eden başvurular;  hak ihlallerinin yaşandığı hapishanelerde tutuklu veya hükümlü 

bulunan mahpuslarca mektup, faks yoluyla veya mahpus aileleri tarafından telefon, mail veya derneğe gelmek 

suretiyle yapılmıştır.  

Komisyonumuza 2021 yılında 39 farklı cezaevinden toplam 326 başvuru yapılmıştır.  

Başvuru gelen cezaevleri; 

Marmara Bölgesi’nde bulunan; Silivri Kampüs CİK (Ceza İnfaz Kurumu), Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi 

Kapalı (CİK), Edirne F Tipi Kapalı CİK, Kandıra F Tipi Kapalı CİK, Metris 2 Nolu T Tipi Kapalı CİK, 

Bakırköy Kadın Kapalı CİK, Balıkesir Bandırma 1 ve 2 Nolu T Tipi Kapalı CİK, Gebze Kadın Kapalı CİK, 

Bolu F Tipi Kapalı CİK, Maltepe 2 ve 3 Nolu L Tipi Kapalı CİK, Silivri Açık CİK, Balıkesir Kepsut 1 Nolu L 

Tipi CİK, Bursa H Tipi Kapalı CİK, Kırklareli E Tipi Kapalı CİK, Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı CİK, 

Ümraniye E Tipi Kapalı CİK ve İmralı Ada Hapishanesi,  

Marmara Bölgesi dışında kalan cezaevlerinden;  İzmir Aliağa 2 ve 4 Nolu T Tipi Kapalı CİK, Çorum L 

Tipi Kapalı CİK, Manisa Akhisar T Tipi Kapalı CİK, Elazığ Yüksek Güvenlikli T Tipi Kapalı CİK, Şakran 

Kadın Kapalı CİK, Erzincan T Tipi Kapalı CİK, Denizli T Tipi Kapalı CİK, Antalya E Tipi Kapalı CİK, 

Samsun Bafra T Tipi Kapalı CİK, Ödemiş T Tipi Kapalı CİK, Patnos L Tipi Kapalı CİK, Van F Tipi Yüksek 

Güvenlikli Kapalı CİK, Kayseri Bünyan Kadın Kapalı CİK, Adana F Tipi Yüksek Güvenlikli CİK, Tarsus 
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Kadın Kapalı CİK, Diyarbakır T Tipi Kapalı CİK, Akhisar Manisa T Tipi Kapalı CİK, Adana Kürkçüler F 

Tipi Kapalı CİK, Urfa 2 Nolu T Tipi Kapalı CİK, Konya Seydişehir T Tipi Kapalı CİK ve yurtdışı 

hapishanelerinden (Yunanistan ve Katar) derneğimize başvurular yapılmıştır. Başvuruların cezaevlerine göre 

dağılımı Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1 

 

Buna göre, 2021 yılı içerisinde en çok Silivri Kampus, Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F ve T Tipi ve Bandırma 2 Nolu 

F Tipi cezaevlerinden derneğimize başvurular yapıldığı görülmektedir. Bu cezaevleri dışında yoğunluklu 

olarak Balıkesir Nolu T Tipi, Edirne F Tipi ve Kandıra F Tipi cezaevlerinden başvurular alınmıştır. 

Başvuruların aylara göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2  

 

28

21

29

6

30

36

30

24

33 32 33

24

Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık

Başvuruların Aylara Göre Dağılımı

86

83

64

31

18

15

13

9

Diğer Cezaevleri

Silivri Kampüs CİK

Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi CİK

Bandırma 2 Nolu T Tipi

Balıkesir 2 Nolu T Tipi CİK

Kandıra F Tipi CİK

Edirne F Tipi CİK

Bakırköy Kadın Kapalı CİK

Başvuruların Cezaevlerine Göre Dağılımı
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Derneğimize yapılan başvuruların Kadın-Erkek ve Adli-Politik mahpus dağılımları ise aşağıdaki tablolarda 

gösterilmiştir. (Tablo 3: Kadın ve Erkek Mahpus Başvurucu Sayısı, Tablo 4: Adli ve Politik Mahpus 

Başvurucu Sayısı) 

Tablo 4                                                                              Tablo 3     

      

 

Komisyonumuza 2021 yılı boyunca toplam 326 başvuru yapılmış olup, her bir başvuru birden çok ihlal 

içermiştir. Bu başvurulardan tespit ettiğimiz toplam ihlal sayısı ise 6.222’dir. Başvurulardan tespit edilen diğer 

ihlaller geniş bir yelpazeye yayılmış olup, başvuruların başlıca ihlal başlıklarına göre dağılımı aşağıda “Tablo 

5” te detaylı olarak gösterilmiştir 

Ayrıca Türkiye İnsan Hakları Vakfı Günlük ihlal raporlarından da yararlanılarak basın taraması yoluyla 1135 

ihlal tespit edilmiş olup, basın taraması yoluyla tespit edilen ihlaller “Tablo 6” da gösterilmiştir.  

 

Tablo 5 (başvuruların başlıca ihlal başlıklarına göre dağılımı) 

Başvurularda tespit edilen 

Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Tablosu  

2021 

İşkence, Darp, Kötü Muamele 

-Darp, işkence  (203) 

-Kötü muamele (234) 

-Hücreye koyma (80) 

 Sağlık Hakkı İhlali 

  -Hastane sevklerinin iptali, geç götürme(145) 

-Revire çıkarılmama (160) 

-Düzenli kullanılan ilaçların verilmemesi (45) 

 

 

 

 

Adli 
51

15%

Politik 
275
%75

Politik ve Adli Mahpus 

Başvuru Sayısı

Kadın
33

Erkek; 
293

Kadın ve Erkek Mahpus 

Başvurucu Sayısı

Kadın Erkek
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-Kafesli hücreye koyma (13) 

-Çıplak arama (172) 

-Ağız içi arama (136)  

- Süngerli hücreye koyma (18) 

-Psikolojik baskı (164)  

-Onur kırıcı davranış ve küfürlü konuşma (60) 

- Ölümle tehdit (5) 

-Mahpusun ailesine yönelik baskıyla tehdit 

edilmesi (22) 

- Mahpusların hücre cezası ve sürgünle tehdit 

edilmesi (22) 

- Gece hücre aramasına gelinmesi (8) 

- Aramalarda mahpusların not, defter ve el 

yazması çalışmalarına el konulması (3)  

-Ailelerin yatırdığı giysilerin etiketli olması 

zorunluluğu (26) 

-Baskın hücre araması (10) 

–Aramalarda hücrelerin dağıtılması, maske, 

eldiven kullanılmaması (45) 

-Kişiler hedef alınarak odalara baskın arama 

yapılması (2) 

-Aramaların hafta sonu yapılması yoluyla 

psikolojik baskı kurma (5) 

-Mahpuslar adına sahte evrak düzenleyerek 

imzalanması (2) 

-İnfaz yakma (11) 

-Mahpusun kendi ülkesine iade talebinin kabul 

edilmemesi veya buna yönelik ajanlık şartı 

dayatması (4) 

-Mahpusların idareye çağrılarak polis tarafından 

sorgulanması (1) 

-Akut durumlarda yazılan ilaçların verilmemesi 

(35)  

-Ameliyatların ertelenmesi/yapılmaması (23) 

-Tetkik sonuçlarının verilmemesi (29) 

- Diyet yemeği verilmemesi (74) 

- Hastanede yatağa kelepçelenme  (2) 

- Sağlık raporlarının verilmemesi (11) 

- Mahpusların kendi paralarıyla bile diş 

tedavilerinin yapılmaması (31) 

-Kelepçeli muayene (42) 

-Mahpusları hastaneye gitmekten caydıracak 

ağırlıkta karantina uygulaması (137) 

-Hastane gidiş geliş de üst aramalarında eldiven 

kullanılmaması ve mesafenin korunmaması

 (101) 

- Hastane gidiş gelişlerinde ağız içi araması 

dayatması nedeni ile hastaneye gidememe (118) 

-Aramalar nedeni ile hastaneye gidemeyen 

mahpuslara kendi isteğiyle gitmiyor diye tek 

taraflı tutanak tutulması (54) 

-Hastaneye yatması gereken mahpusun 

yatırılmaması(1) 

-Yanlış ilaç verme (1) 

- Raporu olmasına rağmen ortopedik yatak 

yerine sünger yatak verilmesi (1) 

- Bir bacağı olmayan mahpusun koltuk 

değneğinin verilmemesi (1) 

- Kadın pedi verilmemesi (2) 

Toplam: 1013 

 Covid-19 + Vakalar ve Bulaşa Karşı Yetersiz 

Önlem Bildirimleri     
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-Ajanlığa zorlama (3) 

- Adli mahpusların bulunduğu koğuşa gönderme 

tehdidi (4) 

-İnfaz yakma tehditi (3) 

-Keyfi disiplin cezası (7) 

-Denetimli serbestlikten yararlandırmama (3) 

-Sürgün sevk (30) 

-Cinsel taciz (1) 

-Sevk talebinin reddi (10) 

-Bağımsız koğuşa geçmeye zorlama (9) 

-Savcıyla görüşme talebinin reddi (10) 

- Mahpusun ailesinin cenazesine katılmasına 

izin verilmemesi (2) 

-Hücrelerde bulunan çağrı butonuna basılmasına 

karşı cezalandırma tehdidi     (4) 

- Haftada 2 defa hücre araması yapılmak 

istenmesi (10) 

-Hücre aramalarına polisin girmesi (8) 

- Aramalarda eşyaların kırılması, kitapların 

yırtılması (30) 

- Kalabalık gardiyan gruplarınca hücrelerin 

basılması (21) 

-Havalandırmanın üstünün tel örgüyle 

kapatılması (35) 

-Sayımların ayakta, tek sıra, askeri nizamda 

yapılmak istenmesi (15) 

- Sayım sırasında gardiyanların masaları 

tekmelemesi (22) 

- Mahpuslara üst araması sırasında diz üstü 

çöktürmeye zorlama (10) 

-Üst aramalarında mahpusların giysilerin zorla 

-Covid-19 pozitif (95) 

- Temaslı (64) 

- Hijyen önlemlerinin yetersizliği, yeterli hijyen 

ve temizlik malzemeleri, maske, eldiven, 

kolonya vb verilmemesi. (281) 

- Karantina adı altında hücreye koyma (110) 

- Aramalarda hücreye girerken Covid-19 

önlemlerinin alınmaması, maske ve eldiven 

kullanılmaması (155) 

-Aşılamanın yetersizliği (40) 

- Mahpuslara maske takmak zorunluyken 

gardiyanların maske takmaması (85) 

-Covid-19 bahanesiyle yaşanan hak gaspları ( 55) 

-Covid-19 pozitif mahpuslara kötü ve rencide 

edici yaklaşım (58) 

-Covid-19 hastalarına besleyici gıdaların 

verilmemesi (70) 

-Covid-19 pozitif mahpuslarla, hasta olmayan 

mahpusların aynı yere konulması (27) 

- Test kiti yok denilerek mahpuslara Covid-19 

testi yapılmaması ( 26) 

- Covid-19 hastaları arasında ayrımcılık ( 

FETÖ’den tutukluların telefon görüşmesine 

çıkarılması, diğer politik mahpusların 

çıkarılmaması (13) 

Toplam: 1079 

Sevk ve Oda Değişikliği Uygulamasında  

Yaşanan Hak İhlalleri  

 

- Sevk talebinin reddi (7) 

 -Yer değişikliği talebinin karşılanmaması (48) 

- Arkadaşlarının yanına geçme talebinin reddi 

(17)  
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çıkarılması (21) 

-Irkçı söylem (19) 

-Alevi olduğu için aşağılanma (1) 

-Kamera olmayan odalarda işkence (11) 

-İç sürgün (95) 

Toplam: 1605 

-Sürgün sevk ( 2 )  

-Saldırarak mahpusun hücresinin zorla 

değiştirilmesi (10)  

-Sigara içilmeyen odaya geçme talebinin kabul 

edilmemesi ( 4 

 

Toplam: 88 

İletişim Hakkı İhlalleri 

-Gönderilen mektupların adresine ulaşmaması, 

sakıncalı diyerek el koyma (86) 

-Muhalif televizyon kanallarının izlenmesinin 

engellenmesi (43) 

-Sosyal faaliyet yasağı ve ortak alanın 

kullandırılmaması (112) 

-Mahpusların birbiriyle temasına hiçbir şekilde 

izin verilmeyerek ağır tecrit uygulanması (183) 

-Açık görüşün yaptırılmaması (191) 

-Aile ziyaretinin iki kişi ile sınırlanması (9) 

-Aile ziyaretlerinin erken saatte olması (11) 

- Telefon hakkının engellenmesi (7) 

-Telefonda tek numara arama zorunluluğu (15) 

-Basın İlan Kurumunca ilan verilmeyen 

gazetelerin alınmaması (43) 

-Aramalarda mahpusların not, defter ve el 

yazması çalışmalarına el konulması (6) 

-Yayınlara abonelik veya fatura gösterme 

zorunluluğu (26)  

- Kapalı görüşe gelecek kişinin “görüş yapma 

yeterliliğine sahip olması” şartı ( 34) 

- Görüşe gelecek kişilerin belli bir süre önce 

geleceğini haber vermesi zorunluluğu(14) 

- Kıbrıs’tan gelen görüşçünün 2 kişilik kota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeterli ve Sağlıklı Beslenme ve Temiz Suya 

Erişim Hakkı İhlali, Öz Bakım İhtiyaçlarının 

Karşılanmaması 

-Yemeklerin az ve kalitesiz verilmesi (110) 

-Suların kirli akması (57) 

-Sıcak su verilmemesi (86) 

-Soğuk suların sık kesilmesi (42)  

-Suların hafta sonu kesilmesi(4) 

- 45 kişilik koğuşa sadece 2 kova verilmesi ve 

kova taleplerinin karşılanmaması (45) 

- Kaloriferlerin yanmaması (60) 

-Mahpuslara içme suyunun verilmemesi (28) 

-Metal yemek kaşığı verilmemesi (10) 

-Kantinde çeşit azlığı ve pahalı olması (57) 

- İç çamaşır alınmaması  (11) 

-İki kazak ve bir ayakkabı sınırlaması (9) 

-Tek battaniye verilmesi (5) 

-Koğuştaki su boruların paslı, duvarların pis 

kapıların kirli ve paslı olması, mahpusların boya 

yapma taleplerinin karşılanmaması (15) 

-Hücre giderlerinin tıkalı olması (5) 

- Diyet yemeği verilmemesi (20) 

-Sürekli aynı yemeklerin verilmesi (70) 

-Birden fazla kişiye bir tabak verilmesi (6) 
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aşımı denilerek görüştürülmemesi( 1) 

-Ayda 3 defa olan kapalı görüşün bir defaya 

indirilmesi (25) 

- Resim boyası, kuru kalem, pastel boya 

verilmemesi (16) 

- Görüş cezası (4) 

- Halı sahanın tavanı çöktü denilerek spora 

çıkarmama (6) 

-Kırtasiye malzemelerinin verilmemesi (42) 

- Aile görüş günlerinin sürekli değiştirilmesi (5) 

-Kürtçe kitapların verilmemesi (5) 

-Mektupların karalanarak gönderilmesi, 

mahpustan karalanmasına izin verdiğine dair 

dilekçe istenmesi (26) 

-Mektupların geç gönderilmesi (30) 

-APS mektubun 1 ay sonra gönderilmesi (1) 

-Ailelerin getirdiği dergilerin verilmemesi (7) 

-8 Mart kartında küfür, hakaret, korku yaratmak 

ifadeleri var denilerek gönderilmemesi (2) 

-Yayın evlerine gönderilen faks ve mektupların 

gönderilmemesi (4) 

-Kitap sınırlaması (24) 

- Süreli süresiz yayın, kitap ve mektup Yasakları 

(54) 

- Görüş yasağı (41) 

-Telefon görüşmesinin kesilmesi(34) 

-Televizyon yayınının kesilmesi (13) 

-Yazılan dilekçelerin reddi(25) 

-Dilekçelerin işleme konulmaması  (42) 

-Kütüphaneden kitap almadığı için ceza 

verilmesi (1) 

- Kalabalık koğuşlarda tuvalet ve duş yerinin 

yeterli sayıda bulunmaması (10) 

 - Koğuşların kalabalık olması (15) 

 - Yatacak yer olmaması nedeni ile koridorlarda 

yatmak zorunda kalmak (4)  

Toplam: 670 

  

___________________________________ 

İnfazda Eşitlik İlkesi İhlalleri 

-Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan mahpusların 

günlük havalandırma sürelerinin 1 saatle 

sınırlandırılması (30) 

-Koşullu salıvermede ‘iyi hal’ engeli (25) 

-İyi hal için mahpusları bağımsız koğuşuna 

geçmeye zorlama ( 25) 

-İyi hal değerlendirmesinde mahpusun okuduğu 

kitap, gelen görüşçü, kimin para yatırdığı vb. 

kıstası (3) 

-Yanlış bilgilere dayanılarak olumsuz rapor 

düzenlenmesi (Ceza almış gibi gösterme) (2) 

- Örgütlü mahpusların kaldığı koğuşta kalıyorsun 

denilerek denetimli serbestlikten 

faydalandırmama (1) 

-Uzun tutukluluk ve adil yargılanmama 

şikayetleri (40) 

-Ağır müebbetlik mahpusların ziyaretçileriyle ayrı 

ayrı görüşmesi (11) 

-İnfaz yakma (19) 

-Disiplin cezası (44) 

-Disiplin cezası nedeni ile denetimli serbestlikten 

yararlandırılmama (4) 

-Erken salıverilme imkanları engellenmek sureti 
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-Radyo bozuldu diye ceza verilmesi (1) 

-Radyolara el konulması (8 )  

-Kantinden alınan radyoların kırılması (2) 

-Ailelere mahpuslar hakkında bilgi verilmemesi 

(40)  

-Faksların gönderilmemesi (5) 

-Bilgisayar çıktıları ve fotokopilerin 

verilmemesi (2) 

-Müzik notası çıktı diye mektubun alınmaması 

(2) 

- Sorunların çözümü için muhatap bulamama 

(24) 

-Gelen kargonun verilmemesi (9) 

Toplam: 1281 

_____________________________ 

Açlık Grevleri 

-Hapishanelerdeki uygulamalarla ilgili açlık 

grevi ve ölüm orucu (10) 

-Açlık grevindeki mahpusların tıbbi takibinin 

yapılmaması (25) 

-Açlık grevindeki mahpusların taciz edilmesi (2) 

- İstememelerine rağmen meyve suyu, soda, 

ayran ve yemek verilmek istenmesi  (9) 

-Açlık grevi sonrası uygun yemeğin 

verilmemesi  (18) 

- Açlık grevi nedeniyle dava açılması(1) 

- Açlık grevindekilere günlük iaşe bedeli olarak 1 

limon 2 tane karbonat verilmesi (2)  

 

 

 Toplam: 67 

ile haksız ve uzun tutukluluk (30) 

- Açık cezaevine geçme talebinin engelli olduğu 

gerekçesi ile reddi (1) 

Toplam: 210 

Eğitim Hakkı İhlali  

-Ders kitaplarına sayı sınırlaması getirilmesi (1)  

-Kurslara katılım talebinin karşılanmaması (1) 

Toplam: 2 

Yaşama Yönelik Saldırılar  

- Ölümle tehdit, adli mahpuslara hedef gösterme 

(3)  

- Adli mahpuslar tarafından saldırıya uğrama, 

yaralanma (2)  

- Mahpusların idareye çağrılarak polis tarafından 

sorgulanması ( 1) 

Toplam: 6 

Kantin Sorunları 

 Kantinde sadece idarenin belirlediği sebze ve 

meyvelerin satılması, mahpuslara ne varsa onu 

yiyeceksiniz denmesi, çeşit azlığı (38)  

-Kantin fiyatlarının pahalı olması (32) 

-Yeni tutuklananlara idare tarafından Çarşaf, 

nevresim, havlu vb. zorunlu verilmesi gerekli 

eşyaların verilmeyerek kantinden almaya 

zorlanması ( 20 ) 

Toplam: 90 

Savunma ve Adalete Erişim Hakkı İhlalleri 

 - Avukat görüşünün engellenmesi (9)  

- Suç duyurusu dilekçelerine kovuşturmaya yer 

yok denilerek geri gönderilmesi (7) 

-Yazılan dilekçelerin işleme konulmaması, 
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cevapsız bırakılması (37) 

 -Dilekçelerin yerine ulaşmaması (1 )  

-Kürtçe savunma talebinin reddi (3) 

-Avukat görüşünün kapalı görüş kabininde 

yapılması ( 15) 

-Yazılan dilekçelerin reddi (16) 

-Dilekçe numarasının mahpusa verilmemesi (23) 

Toplam: 111 

 

Genel Toplam: 6222 

 

     

 

  Tablo 6 

 

Marmara Bölgesi Hapishaneleri Basın Taraması Yoluyla Tespit Edilen  

Hak İhlalleri Tablosu 

2021 

Yaşamını yitiren mahpuslar      

(Bu başlık altındaki veriler Türkiye geneli için söz konusudur)  

-2021 yılının ilk 3 ayında 12 mahpusun yaşamını yitirdiği tespit edilmiştir. Bu 

mahpuslardan altısının intihar, dördünün Covid-19, birinin kronik hastalık 

nedenleriyle öldüğü, birinin ise şüpheli öldüğü öğrenilebilmiştir.  

-12 Mayıs 2021- İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutulan Erdal Kılınç isimli bir mahpus 

Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 

-16 Mayıs 2021- Kocaeli 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan Şerif Vatansever isimli 

mahpus Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. 

-5 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Burdur E Tipi Cezaevinde 

tutulan ve 25 Temmuz 2021 tarihinde beyin kanaması geçirdikten sonra tahliye edilen 

Mehmet Özen (37) isimli mahpusun yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

-5 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Antalya E Tipi Cezaevinde 

tutulan Cenk Sarı isimli mahpusun geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği 

öğrenildi. 

-25 Ağustos 2021 tarihinde tutulduğu Ankara Sincan Cezaevinden tahliye edilen hasta 
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mahpus Mehmet Ali Çelebi (70) 4 Eylül 2021 tarihinde tedavi gördüğü İstanbul Çam 

Sakura Şehir Hastanesinde yaşamını yitirdi. 

-22 Eylül 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Afyon Bolvadin C Tipi 

Cezaevinde tutulan Kenan Özcan isimli mahpusun 17 Eylül 2021 tarihinde Eskişehir 

Şehir Hastanesi’ne kaldırıldığı ve 20 Eylül 2021 tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

- 28 Kasım 2021 tarihinde İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan hasta 

mahpus Bangin Muhammed yaşamını yitirdi.  

-9 Aralık 2021 tarihinde Kocaeli Kandıra Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinde Garibe 

Gezer tutulduğu tek kişilik hücrede yaşamını yitirdi. Cezaevi idaresi ölüm nedenini 

intihar olarak açıkladı.   

-14 Aralık 2021 tarihinde, İzmir Şakran T Tipi Cezaevi’nde hasta mahpus 

Abdülrezzak Şuyur şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi.   

- 15 Aralık 2021 tarihinde,  Diyarbakır 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde hasta mahpus Halil 

Güneş yaşamını yitirdi.  

-17 Aralık 2021 tarihinde Bolu T Tipi Cezaevi’nde İlyas Demir tutulduğu tek kişilik 

hücrede yaşamını yitirdi.  

 -18 Aralık 2021 tarihinde Antalya E Tipi Cezaevi’nde Mustafa Gaffar yaşamını 

yitirdi.  Ölüm nedeninin intihar olduğu iddia edildi. 

-19 Aralık 2021 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde Vedat Erkmen 

yaşamını yitirdi.  Cezaevi idaresi ölüm nedenini intihar olarak açıkladı.  

- 28 Aralık 2021 tarihinde İstanbul Silivri Açık Cezaevi’nde Uğur Demirbay (24)  

kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 

 

28 

-İşkence, darp, kötü muamele  77 

-Adli koğuşa sevk tehdidi  5 

- Hastane sevkinin yapılmaması  13 

-İlaçların verilmemesi / geciktirilerek verilmesi   3 

-Belirti gösteren mahpuslara Covid-19 testi yapılmaması  1 

-Covid-19 pozitif  17 

-Karantina koğuşunun hijyenik olmaması 1 17 

-Hastaneye götürmek için açlık grevini bırakma şartı  6 

-Açlık grevinde olan mahpuslara şeker ve karbonat verilmemesi  1 

-Kanser hastasının kemoterapi ve radyoterapiye götürülmemesi  1 

-Cezaevinde uyuz hastalığının görülmesi  1 

-Dezenfektan ve maske verilmemesi  17 

-Uzun süreli karantina uygulaması  2 
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-Görüş yasağı  5 

-Mahpusun vefat eden ebeveyn cenazesine katılmasına güvenlik gerekçesiyle izin 

erilmemesi  

1 

-Telefon görüş yasağı  5 

-Kalabalık koğuş  2 

-Temizlik malzemelerinin verilmemesi  1 

-Etkinliklerden men cezası  4 

-Hücre cezası  5 

-İnfaz süresi dolduğu halde iyi halli olmadıkları gerekçesiyle tahliye edilmeme  13 

Küfürlü konuşma  8 

-Kantin fiyatlarını protesto eden mahpuslara disiplin soruşturması açılması  200 

-Battaniye verilmemesi  5 

-Tel kafesli hücre ring aracıyla mahkemeye götürme  1 

-Kürtçe gazete ve kitap verilmemesi  5 

-Kürtçe mektubun verilmeyerek tercüman parasının istenmesi  1 

-Günlük gazetelerin verilmemesi  3 

-Terör kimliği takma dayatması   60 

-Süngerli hücreye koyma   2 

-Hücrelerin kamera ile izlenmesi   4 

-Hücre duvarlarının deri ile kaplanması 2 

-Avukat görüşünden sonra mahpusun ayakkabısını çıkarıp eline almasının istenmesi   2 

-Keyfi nedenlerle disiplin soruşturması açılması 70 

-Keyfi nedenlerle kınama cezası verilmesi 60 

-Çıplak arama   30 

- Gece koğuş araması   4 

-Havalandırmaların üzerinin tellerle kapatılması   6 

-Havalandırma süresinin kısaltılması  2 

-Sevk sırasında ring aracının klima ayarını soğuğa getirme ve mahpusların mont 

giymesine izin vermeme  

14 
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-X-Ray cihazına Türk bayrağı asıp mahpusları altından geçmeye zorlama   4 

-Sürgün sevk   88 

-Alkışlı protesto yaptıkları gerekçesi ile soruşturma açılması 5 

-mahpusların özel eşyalarının memurlar tarafından kasten kırılması 11 

-Ellerin arkadan kelepçelenmesi    2 

-Süngerli hücreye koyma  2 

-Cinsel saldırı 2 

- Elleri cebinde diye mahpusun telefon görüşmesinin kesilmesi  1 

-Halay çektikleri için disiplin soruşturması açılması  10 

-Telefon da tekmil dayatması  3 

-Kaloriferlerin yanmaması   14 

-Hastane sevklerinin yapılmaması  10 

-Kelepçeli muayene dayatması   6 

Revire çıkarmama  14 

Kitaplara el koyma  5 

-Keyfi kitap sınırlaması  9 

Resim kalemlerinin alınmaması  2 

Ders kitaplarının verilmemesi  2 

Mahpusun kendi yazısının da bulunduğu kitabın sakıncalı diye verilmemesi  5 

-Açlık grevi  36 

-Sıcak suların akmaması  12 

-Soğuk suların sık sık kesilmesi  4 

-Yeterli temiz suya erişememe (5) 5 

-Abdullah Öcalan ile görüşme talebinin reddi  167 

Toplam 1135   

 

B- BAŞVURULARIN TAKİBİ 

Hapishanelerden derneğimize yapılan başvurular Hapishane Komisyonumuz tarafından tek tek 

değerlendirilmekte, mektup yoluyla yapılan başvurulara komisyonumuz adına ayrı ayrı cevap yazılarak, 
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mektubun ulaştığı bildirilmekte,  mahpus, başvurusuna dair yapacaklarımız konusunda bilgilendirilmektedir. 

Mahpuslara talepleri doğrultusunda örnek dilekçeler gönderilmekte, hukuki sürece dair soruları mektupla 

cevaplanmakta, gerekli hallerde mahpusların gönüllü avukatlarımız tarafından ziyareti sağlanmakta, hapishane 

idaresi ve infaz savcılıkları ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmektedir.  

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

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

kurullarına yazılar yazılmaktadır. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu, Savcılıklar, Sağlık Bakanlığı, Tabip Odası, 

Belediye ve İl Hıfzıssıhha Kurumu ile de ihtiyaca göre yazışmalar yapılmaktadır. Belirtilen kurum ve 

kurullara 2021 yılı boyunca yazdığımız yazı sayısı 232’dir. Yazdığımız yazılara gelen cevap sayısı ise hali 

hazırda 86’dir. 

 

C- SONUÇ 

2021 yılı Türkiye cezaevlerinde insan haklarının ayaklar altına alındığı, peş peşe ölüm haberlerinin 

geldiği bir yıl olmuştur. Tespit edebildiğimiz kadarıyla 2021 yılı içerisinde 28 mahpus yaşamını 

yitirmiştir. Sağlığa erişim hakkı önündeki engellerin artması ile yaşanan yaşam hakkı ihlallerinin de arttığı 

gözlemlenmektedir. Nitekim yaşamanı yitiren mahpusların önemli bir çoğunluğu hasta mahpuslardan 

oluşmaktadır. Yine yıl boyunca yaşanan yaşam hakları ihlallerinin birçoğu mahpusun tekli hücrede tecrit 

edilmişken gerçekleşmiş, şüpheli ölümler intihar olarak açıklanmış ve bunlara karşı yürütülen soruşturmalarda 

yapılan ilk işlem dosya hakkında gizlilik kararı almak olmuştur.   

 

Mahpuslara yönelik fiziki saldırılar, tehdit, darp, çıplak arama, baskın hücre aramaları yoluyla işkence 

ve kötü muamele, ırkçı ayrımcı yaklaşımlar, ölümle tehdit, hücre aramalarına gardiyanlarla birlikte polisin 

de girmesi, politik mahpusların bağımsızlar koğuşuna geçmeye zorlanması, askeri nizamda tek sıra halinde 

ayakta sayıma zorlanması, sağlık ve tedavi hakkı alanındaki ihlaller, keyfi yasak ve uygulamaları artarak 

devam etmiştir. Sorunlarının çözümü için muhatap bulamayan mahpuslar dayanılmaz hak ihlallerine karşı 

açlık grevlerine ve ölüm oruçlarına girmek zorunda bırakılmıştır. 

 

COVİD 19 salgını bahanesiyle hapishanelerde bütün sosyal haklara getirilen kısıtlamalar devam etmiş, 

tecrit ve izolasyon derinleşmiştir.  Covid salgını sürecinde yaşanan randevu iptalleri, kelepçeli muayene ve 

olumsuz karantina uygulamaları nedeniyle hastaneye sevkler ve tedaviye erişimde yaşanan sorunlar yakın 

dönemde artan hasta mahpus ölümleri ile daha da önem kazanmıştır.  

 

Yukarıdaki verilerden de anlaşılacağı üzere 2021 yılında 2020 yılına nazaran hak ihlallerinde ciddi bir 

artış söz konusudur. Nitekim 2020 yılında derneğimize yapılan 450 başvuruda 4.805 hak ihlali tespit 

edilmişken 2020 yılında 326 başvuruda 6.222 ihlal tespit edilmiştir. 2020 yılında yapılan başvurularda 
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810 sağlığa erişim hakkı ihlali tespit edilmişken bu sayı 2021 yılı için 1013 olarak gerçekleşmiştir. Kötü 

muamele, darp ve işkence vaka sayıları 2020 yılına göre ikiye katlanarak 1605 olarak tespit edilmiştir.   

 

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

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

edilerek, giysileri parçalanarak zorla çıkarılmış, mahpuslardan diz çökmesi istenmiş bunu kabul etmeyen 

mahpuslar fiziki saldırıyı da aşan işkencelere uğramışlardır. Ayrıca, mahpuslara görevli memura direnmekten 

davalar açılmış, mahpusun yaptığı şikayetlere ise “kovuşturmaya yer yoktur” cevabı verilmiş, dosyalar 

kapatılmıştır. 

 

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

ağır bir biçime dönüştürmüş, mahpusun; diğer mahpuslarla iletişimini sağlayan sohbet spor hakkı tamamen 

ortadan kaldırılmış, ailesi ve yakınları ile bağı da dahil bir bütün olarak dışarıyla bağı ise ciddi olarak 

zayıflatılmıştır.  Bu durum mahpusun sadece sosyalleşmesini değil, sosyal dayanışma, kültürel gelişim, 

dışarıda olan biteni anlama, kendisini geliştirecek düşünsel araçlara ve bilgiye erişme imkanlarını da ortadan 

kaldırmış, mahpusu sert bir şekilde dışarıdan izole etmiş, yalnızlaştırmıştır. İmralı hapishanesinde uygulanan 

ağır tecrit koşulları devam etmiş, diğer hapishanelerde de tecrit uygulamaları yaygınlaştırılmıştır. Basın 

taraması yolu ile elde ettiğimiz verilere göre 2021 yılı içerisinde İmralı cezaevinde tutulan Abdullah Öcalan 

ve diğer müvekkilleri için avukatları tarafından yapılan 167 görüşme talebi sonuçsuz kalmıştır.  

 

Hapishanelerde en çok yaşanan sorunlardan biri de tahliyesi gelmiş ya da açık cezaevine gitmesi 

gereken mahpusların ‘iyi hal’ değerlendirmesi adı altında bu haklarından mahrum bırakılmaları 

olmuştur.  Mahpusların örgütlü mahpusların koğuşunda kalıyor olmasının iyi halli olmadığına gerekçe olarak 

gösterilmesi, mahpusa gelen görüşçü, kimin para yatırdığı, okuduğu kitaplar, halay çekmesi, kutlama ya da 

anma yapması vb. durumlar iyi hal değerlendirmesine konu olmakta ve mahpusun tahliyesi engellenmektedir. 

  

Hapishanelerin tümünde disiplin cezaları, süreli- süresiz yayınlar ve kitap yasakları ile mektup 

yasakları, resmi kurumlara yazılan yazılar ve suç duyurusu dilekçelerinin gönderilmemesi, sohbet ve 

spor haklarının kullandırılmaması, hücre havalandırmalarından yeterince yararlanamamaları, hapishane 

kantinlerinde fahiş fiyat, çeşit azlığı, sadece belli markaların bulunması, bazı ihtiyaç malzemelerinin kantinde 

satışının yasak olması ve bu ihtiyaçların dış kantinden karşılanmaması sorunları devam etmektedir. Beslenme 

konusundaki sorunlar mahpusların Covid-19 salgını döneminde yeterince ve sağlıklı beslenememelerine 

neden olmaktadır.  

 

Diğer bir sorun ise infaz koruma memurlarının, müdürlerin mahpuslara dönük küfür, hakaret kötü 

muameleyle ortamı sürekli germeleridir. Mahpuslara düşmanca davranış, keyfiyet had safhaya varmış 

bulunmaktadır. Hücre aramalarında covid-19 tedbirlerini almamaları, hücrelere baskın aramalar, gece hücre 

araması yapılmak istenmesi, hafta da iki kez hücre araması yapılması, aramalara gardiyanlarla birlikte 
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mahpusların gardiyan kıyafeti giymiş polis ve istihbarat elamanlarının girmesi, eşyaların kırılması, 

dağıtılması, kişiler hedef alınarak hücrelerine baskın yapılması, yine aile ve avukat görüşlerinde yaşanan 

sorunlar, görüşe iki kişi ziyaretçi alma kısıtlaması, görüşe gelecek kişinin görüşme yeteneğine sahip olması 

şartı ve görüşe gelecek kişinin gelmeden belli bir süre önce geleceğini bildirmesi zorunluluğu gibi yeni yeni 

zorlamalar da devreye sokulmuştur.   

 

Mahpusların iç sürgün dedikleri istekleri dışında sürekli hücreleri basılarak bulundukları hücrelerden 

başka hücrelere götürülmeleri bir diğer sorunu teşkil etmektedir. Yine mahpusların gönderdikleri 

mektupların karalanması, mahpustan karalanmasına izin veriyorum diye dilekçe istenmesi, APS’li 

mektupların bile bir ay sonra gönderilmesi, faksların gönderilmemesi, mahpusa gönderdiği mektuba pul 

yapıştırma zorunluluğu, aynı hücrede bulunan mahpusların aynı kişiye gönderdiği mektubun aynı zarfa 

koyarak gönderilmesine izin verilmemesi, mahpusun başka bir hapishaneye arkadaşına gönderdiği mektubun 

içinde bulunan karikatürlerin sakıncalı denilerek aylar sonra gönderildiği cezaevinden mahpusa geri 

gönderilerek iade edilmesi, mahpusların kendi paralarıyla aldıkları radyoların toplanması, televizyon 

yayınının kesilmesi mahpuslara metal yemek kaşığı verilmemesi var olanların ise toplanması, üç kişiye bir 

tabak verilmesi, yine yemeklerin az verilmesi, sürekli aynı yemeklerin verilmesi, gibi uygulamalar 

sürmektedir 

 

Bu dönemin en önemli sorunlarından biri de tek kişilik hücrelerden oluşan, kapıların merkezi sistemle 

açılıp kapandığı, tuvaletle mahpusun kaldığı yerin birbirinden ayrılmadığı, ayakta sayımın dayatıldığı, 

mahpuslardan gardiyanlara başkan ya da abi diye hitap etmelerinin istendiği, mahpusun duvar dibinde 

yürümesinin istendiği yerler olan S tipi hapishanelerdir. 

 

Raporumuz, Marmara bölgesi hapishanelerinden bize ulaşan hak ihlallerini kapsamakla birlikte, genel 

tabloya ayna tutmamıza yarayan veriler içermektedir. Mahpusların derneğimize erişimine getirilen 

sınırlamalara ve çıkarılan güçlüklere rağmen yapılan başvurular, sorunların raporumuza 

yansıyabilenden çok daha fazla olduğuna işaret etmektedir.   

Biliyoruz ki, hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri sadece mahpusların mücadelesi ile değil dışarıdan 

yürütülecek mücadelenin desteği ile önlenebilir. Hapishane Komisyonu olarak içerdekilerin küçük de 

olsa sesi olabilmek ve duyarlılık yaratmak için sorunları görünür kılmayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda, 

hazırladığımız bu rapor, hapishanelerde yaşanan ve devasa boyutlara ulaşan sorunlara ilişkin 

duyarlılık ve mahpuslarla dayanışma çağrımızdır.  

  

İnsan Hakları Derneği                                                                                                                                        

İstanbul Şubesi                                                                                                                                                                         

Hapishane Komisyonu 
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D- BAŞVURU ÖZETLERİ  

 

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

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

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

öksürük sesinden uyuyamadıklarını sürekli olarak dile getirmelerine rağmen hiçbir şekilde geri dönüş 

alamıyorlar. İçeri göndermek istediğimiz kitaplar içeri alınmıyor. Yazdığımız mektuplar bizden önce 

okunuyor diye istediklerimizi özgür bir şekilde yazamıyoruz. Özellikle telefonda aktaramadığı sorunlar var. 

Bir avukat istiyor. En kısa zaman içerisinde acil bir avukat istiyoruz” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

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

bulunan B.Yaruk; 

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

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

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

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

cezaevindeyim. Bu sürede birçok rahatsızlıklara yakalanıp ameliyatlar geçirdim ve halen birçok kronikleşmiş 

rahatsızlıklarımda devam etmektedir. Daha önce de rahatsızlıklarımla ilgili gerekli raporları da derneğinize 

yollamıştım…” 

➢ 13.01.2021 , Tarihinde Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesinde Tutulan  E.Gün, F.Kise, 

M. E.Töre, M.İnce, C.Mutlu, E.Tan, İ. Doğan, M. A.Taşlı, D. Malgaz, S.Yıkar, M.Mencik, 

Ş.Baymaz, M.Altın, K.Çalışır, E. Gün, Ö.Kılıç, E. Sever, M. Mungan Gönderdikleri Mektupta; 

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

hak ihlallerine ilişkin sizleri bilgilendirmek istiyoruz. Sizin de bildiğiniz üzere şu an cezaevinde birçok hak 

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

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

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

bir yaklaşımın olmadığı söylendi. Ancak gerçek böyle değil. Şu an bulunduğumuz cezaevinde insan onurunu 

aşağılayan birçok yaklaşımlarla karşı karşıya bulunmaktayız. Çoğu zaman revir için yazmış olduğumuz 

dilekçelere cevap verilmezken, kimi zaman da yazmış olduğumuz dilekçelere hastalıklar detaylarıyla 

yazılmadığı gerekçesiyle geri getiriliyor. Bu durum doğrudan hastanın mahremiyetini hiçe saymadır. 

Dilekçelere istenilen şeyleri yazamadığımız için de revire çıkartılmıyoruz. Diğer bir konu da hastane 

sevkleridir. Sevkimiz yapılıyor, hastaneye götürülürken cezaevi çıkışında arama esnasında bizlerden 

“ağzımızı açmamızı” istiyorlar. “Ağız içi araması” dayatılıyor. Bu durumda insan onurunu aşağılayan bir 
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yaklaşımdır. Ağzımızı açmadığımız için yani bu uygulamayı kabul etmediğimiz için de sevklerimiz iptal 

ediliyor ve hastaneye götürülmüyoruz. Çok acil, hayati hastalıklarımız olmasına rağmen tedavi hakkımız bu 

gerekçelerle engelleniyor. Sizlerin de bildiğiniz üzere Covid-19 hastalığı şu an pik yapmış durumda. Tedbirler 

alınmadığı takdirde hastalığın bulaşma ihtimalinin hızını sizler de tahmin ediyorsunuzdur. Hastaneye getir- 

götürlerde askerler aramada eldiven kullanmıyor, mesafe zaten yok, doğrudan temas oluyor, insanlık dışı bir 

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

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

şekilde koğuşlara geri dönmek zorunda kalıyoruz.” 

➢ 15.01.2021 tarihinde Tekirdağ 2 nolu T Tipi  hapishanesinde tutulan müvekkilleri ile igili ve 

anlatımları çerçevesinde başvuruda bulunan İ.B:   

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

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

başvurularımız reddedildiği için buna ilişkin bir başvuru yapsak reddedileceğini düşünüyoruz. 

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

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

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

saatiniz geçti deyip görüştürmüyorlar. 

-Gelen kargoları anlaşılmayan sebeplerle vermiyorlar. 

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

istesek bile suyla yıkamış gibi okuyor 

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

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

göremeyiz diyorlar 

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

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

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

sebze sorduğumuzda ne gelse onu yiyeceksiniz diyorlar 

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

yaptıramayız diyorlar 

-Son zamanlarda suları haftasonları kesiyorlar 

-Yemekler o kadar az veriliyor ki hiçbirimiz doymuyoruz.” 

 

➢ 18.01.2021 tarihinde Edirne F Tipi Hapishanesinde bulunan D.Ayık için başvuruda bulunan H. 
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A: “Başvurucuya ait bilgileri sizlere gönderiyoruz. Daha öncesinde İzmir ve Antalya hapishanelerinde kaldığı 

için süreçle ilgili bilgileri göndermek istedik. D.Ayık 13.01.2021 tarihinde Uzunköprü'de gözaltına alınarak 

tutuklanmış, Edirne F Tipi B Blok 6.Koğuş 66. Odaya götürülmüştür. Tedavi hakkına erişim talebi” 

 

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

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

için : 

A.O.Köse 63 yıllık hayatının 37 yılını hapishanelerde geçirmiştir. Şubelerde gördüğü işkencelerden, 12 Eylül 

cunta hapishanelerinin işkencelerine, 90’lı yıllar boyunca Susurlukçuların katliam saldırılarından 19-22 Aralık 

katliamına, 2000'lerde açılan ve bugüne değin süren tecrit işkencesine 37 yıldır hapishane koşulları 

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

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

anlaşılmaktadır.  

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

- “Beyin mr: Serehral aberaskleroz bulgular var. 

- Periventlikler  bilateral  iskemik odaklar mevcut.  

- Hipermetropi + Hipertansiyon, Serebralsensörinöral 

- İşitme kaybı – azalması  

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

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

Tutunmadan yürüyemiyor, banyo, lavabo, çamaşırlarını yıkma gibi gereksinimlerini tek başına gideremiyor. 

Yemeğini tek başına yiyemiyor.  

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

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

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

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

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

uyuşturucu mafyaya çetelerini serbest bırakırken ömrünü halkına ve vatanına adamış devrimci A.O.Köse 'yi 

hücrelerde tutmaya devam ediyor.   

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

derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan H. A : 

“Oğlum D.Ayık kronik Chron hastalığı nedeniyle Covid-19 tedbiri ile tutuklu bulunduğu Antalya L tipi 
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Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Mart 2020 de tahliye olmuştu. Lakin 12 Ocak 2021’de Edirne'de tekrardan 

tutuklanmış Edirne F tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na götürülmüştür. 13 Ocak 2021’de Covid-19 testi 

yapılıp test sonucu negatif olmasına rağmen karantinaya alınmış, 28 Ocak 2021’de karantina sürecinin 

bitmesiyle B2 blok, 6.koğuş, 66. Odaya alınmış ve tekrardan Covid-19 testi yapılmış, bu defa test sonucu 

pozitif çıktığından kaynaklı hastanede müşahede altına alındığı cezaevi yönetimi tarafından bize söylendi. 

Aynı koğuşta kalmakta olan, Antalya’da ikamet eden bir başka ailenin eşinden aldığı bilgiye göre Devrim’in 

hastaneye götürülmediği ve ayrı bir yerde tek başına tutulduğuna yönelik bize bilgi verildi. Bu ikili durum 

ailece bizi şüpheye düşürdü ve tedirgin olduk. Oğlum D.Ayık %76 engelli ve kronik Chron hastalığı mevcut 

bir bireydir. Oğlum Devrim'in bu hassas durumu göz önüne alınarak ve bu ikili söylemden kaynaklı 

mümkünse araştırılarak gerekli girişimlerde bulunulmasını arz ederim. “ 

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

mail yoluyla başvuruda bulunan S. S.: 

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

etmektedir. Eşimle 2021 Ocak ayının ilk haftası konuştuğumda midesinde yaralar oluştuğunu ve bel fıtığından 

kortizon iğnesi yaptırdığını söyledi. Midesindeki yaralar için doktoru yemesine dikkat etmesi gerektiğini 

söylemiş. Hepimizin de bildiği gibi cezaevi şartlarında yemesine dikkat etmesi mümkün değil. Eşim Hasan 

Subaşı'nın Sağlık sorunu zamanla kötüye gitmektedir. Eşimin bana söylediğine göre açık cezaevine çıkmasına 

hasta olduğu ve çalışamaz engelli raporu olduğu için alınmıyormuş. İnfaz kurumundan böyle yazı 

gönderilmiş. Sizden ricam hukuken böyle bir yasa var mı” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

➢ 06.02.2021 tarihinde Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesinde tutulan Tenzile Acar için 

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

“T.Acar 21 Mart  2017 tarihi itibariyle Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulmaktadır. 14 yıl 6 

ay hüküm giymiştir. Kendisi hepatit B hastasıdır. Bu hastalığı  şiddetli şekilde geçirmektedir. Ona rağmen 

cezaevinde tutulmaktadır. Yaklaşık bir senedir hastalık tüberküloz  belirtileri mevcut. Kelepçe dayatması 

yapıldığı için hastaneye kaldırılmıyordu. Şimdilerde ise hastalığı gittikçe şiddetlendi ve hastaneye kaldırıldı. 

Göğsünde sıkışma, nefes almakta zorluk yasamakta ve boğazından kan gelmesi mevcut. Bu haliyle bizler 

tutuklunun tahliyesini istiyoruz. Cezaevi koşullarında hastalığı günden güne artmakta. Başka hastalıklara 

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

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

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

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

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

mümkün olmamaktadır. Sesimizi duyurmanızı talep ediyoruz şeklinde beyanda bulunmuştur. 

➢ 15.02.2021 tarihinde Bakırköy Kapalı Kadın Hapishanesindeki mahpuslar için derneğimize e-
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mail yoluyla başvuruda bulunan G. T: 

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

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

sorunlu oluyor.  

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

pili kullanıyor. H.Duman yüksek tansiyon hastası. Z.Sürücü sinüslerden dolayı nefes alamayacak kadar kötü 

durumlar yaşıyor. S.Cabadan ve S.Dilek romatizma ve kemik rahatsızlıkları yaşıyorlar. D.Geçgin bel fıtığı ve 

omurilik kayması nedeniyle yaşamını yardım alarak devam ettiriyor. Aylardır ameliyat için gün bekliyor. 

S.Dilek, G.Akan aylardır diş ağrısı çekiyorlar. Hapishane doktoru basit müdahaleler dışında tedavi 

uygulamıyor. Pandemi döneminde sevkler yapılmadı bir süre şimdi de sevk yapılsa da prosedürlerden 

kaynaklı uzun süre tek kalma ve hakların kısıtlanmasından kaynaklı tutuklular tercihe zorlanıyor. Kadın 

hapishanesi olmasına rağmen kadın hastalıkları ile ilgili meselelerde dahi revire dahi çıkılamıyor. H.Yolcu 

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

etmeye çabaladık.  

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

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

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

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

Kaya: 

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

olarak bulunmaktayım. 4 yıldır tutukluyum, dosyam 2,5 yıldır Yargıtay 16. Ceza dairesinde 2019/1523 esas 

Nolu dosya olarak beklemekte. Kronik karaciğer hastasıyım. Pandemi sebebiyle de risk altındayım. Raporlu 

ilaç kullanıyorum. Hiçbir maddi gelirim yok. Evliyim, 1 kızım var. Tüm bu sebepleri defalarca Yargıtay’daki 

dosyamın öne alınarak karara bağlanması için yazdım ama infaz sürem dolmak üzere olduğu halde hala 

dosyam karara bağlanmadı, bekletiliyor. 28 yaşında cezaevine girdim, 32 yaşındayım. Kızım gözlerimin 

önünde büyüdü. Tutukluluk, istisna olması gerekirken cezamın çoğunu yattığım halde dosyam Yargıtay 

tarafından karara bağlanmadı ve hala belirsizlik devam ediyor. Dosyanın bozulması durumunda 

mağduriyetimin telafisi giderek zorlaşmaktadır. Tutukluluğumun bu şekilde uzaması ağır insan hakları 

ihlaline yol açmaktadır. Sizden konunun takipçisi olmanızı gereğiyle alakalı girişimlerde bulunmanızı 

istiyorum. 

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

gelerek yazılı başvuruda bulunan R. F. G.: 

“Ben tutuklu B.Güneş’in yeğeni ve vasisiyim. B.Güneş’in 2007’den bu yana Diyarbakır, Ankara ve Bolu F 
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Tipi Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır. Cezaevi koşulları nedeniyle astım (KOAH) hastalığına yakalandı. 

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

hastalığının Bolu Cezaevindeyken Pandemi süreci içerisindeyken şiddetli bir hal alması hayati tehlike 

yaratmaktadır. 2 yıl önce Bolu Devlet Hastanesine gitmiş olup astım tedavisi için ilaç ve sprey (oksijen) 

verildi. 

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

yaşandığını söyledi. Koğuş değişikliği talebini Bolu Cezaevi idaresi tarafından görmezden gelinmiş, 

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

Pandemi nedeniyle günübirlik hijyenik maskeler verilmesi gerekirken düzenli verilmemektedir. Buna karşı 

ziyaretçilerin dışarıdan getirdikleri maskeler de içeriye kabul edilmemektedir. Rahatsızlığından dolayı hastane 

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

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

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

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

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

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

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

yaratacağı şeklinde rapor düzenlemiş olması nedeniyle, ölüm orucunun 215. gününde, Yargıtay’ca, raporun 

gereği olarak bir yıl süreyle infaz ertelemesi verilmiş ve 03.09.2020 tarihinde tahliye edilmişti. Daha 

tahliyesinden itibaren, hastanede dahi, Aytaç taciz edilmiş ve en son tedavi gördüğü ev uzun namlulu silahlı 

polislerce, kapısı kırılarak gece yarısı eldivensiz ve maskesiz şekilde basılmış, tüm eşyaları karıştırılarak, 

Aytaç bey devlet burada diyerek gitmişlerdir. 

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

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

taşınmakta, diyetisyenlerin verdiği listeye göre beslenmekte iken, tekrar Edirne F Tipi Cezaevine konmuştur. 

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

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

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

şekilde algı yaratılmıştır. 

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

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

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

olduğunu belirtmiştir. 

Ayaklarındaki sinir harabiyeti ile ilgili, sinir ENG'si, damarlarla ilgili doppler, ultrsonografi ve Çapa Tıp 
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Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalınca düzenlenmiş raporları mevcut ve cezaevine bunların gönderilmesine 

rağmen, kullanması elzem olan saf B1 vitamini ile damarlarındaki rahatsızlığı nedeniyle istediği ucu açık varis 

çorabı bile verilmemiştir. 

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

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

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

belirtmiştir. 

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

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

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

önce moral motivasyona ihtiyacı vardır. Bunların cezaevi şartlarında olması mümkün müdür? 

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

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

yetkili bulunamadı. 

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

belirtildiği gibi absürd bir karar vererek reddetmiştir. 

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

etmiştir.  şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

➢ 07.01.2021 tarihinde Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesinden gönderdiği mektupta B.Yaruk:  

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

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

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

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

cezaevindeyim. Bu sürede birçok rahatsızlıklara yakalanıp ameliyatlar geçirdim ve halen birçok kronikleşmiş 

rahatsızlıklarımda devam etmektedir. Daha önce de rahatsızlıklarımla ilgili gerekli raporları da derneğinize 

yollamıştım.  

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

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

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

kamerası olmayan bir odaya aldılar. Cezaevinin en ücra köşesine kadar kameralarla donatılmışken (şu an 

yattığımız hücrenin bahçesi dâhil) her ne hikmet ise o üst arama yapılan odalarda kamera konulmamıştır. 

Odaya girilmeden önce oldukça nazik ve dostça davranıyorlardı. Odaya alındım. Saat sabahın 09.30’uydu. 

Odaya girildikten sonra iki gardiyan ve bir asker kapıyı kapatıp bana soyun dediler. Ceket ve ayakkabılarımı 



Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2021 Yılı Hak İhlalleri Raporu  
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr 

Sayfa 24 / 151 
 

çıkarıp sadece pantolon ve gömlekle kaldım ve buyurun arayın dedim. Gardiyanlar: hayır böyle olmaz tüm 

elbiselerini çıkarıp anadan doğma üryan kalacaksın dediler. Hayır dedim, asla o şekilde soyunmam dedim. 

Başgardiyan alaylı bir şekilde sırıtarak! Yahu niye utanıyorsun? Şunun şurada hepimiz erkek erkeğeyiz deyip 

soyunmam için ısrar etti. Ben de: Hayır utanılacak bir durumdan ziyade insanlık onurunu zedeleyen bir 

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

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

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

taşıyan bir şekilde kafayı sallayıp dışarıya çıktılar. 

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

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

uyarak kuzu kuzu soyunuyor musun, soyunmuyor musun? Dedi. Ben hayır asla öyle bir onursuzluğu kabul 

etmem edemem dedim. Allah var yani asker dışında oradaki gardiyanlar üstüme çullanıp beni yere yatırdılar. 

İçlerinde en zayıfı olan, 80 kilo civarındaydı. 115-20 kilo civarındaki gardiyan bir dizini boğazım üzerine, 

öteki dizini de midemin üzerine koyup var gücüyle bastırıyordu. Kimi gardiyanlarda kol ve bacaklarımı sıkı 

sıkıya tutarken, boşta olanlarda üstümdeki elbiseyi parça parça edip çırılçıplak soydular beni. Bir ara bir 

gardiyan başgardiyana: başkan bu nefes alamıyor, ölmesin? Başgardiyan: bas bas zaten koah rahatsızlığı var, 

geberse de koah krizinden öldü deriz. Yeter ki dikkat edin vücudunda iz olmasın deyip devam etti soymaya. 

Nefes alamıyor ve boğulmak üzereydim. Gözlerim yuvalarında fırlayacak gibi olmuştu. O sayede insanlar 

boğulurken nasıl bir ruh haline girdiklerini de öğrenmiştim. Yine midemde keskin bir acı hissetmiştim. Benim 

tüm elbiselerimi yırtıp çırılçıplak soyduktan sonra bırakıp aceleyle dışarıya çıktılar. Nefes alamıyordum. Aynı 

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

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

geçiriyordum.  

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

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

değildi. Beraberinde de beş on gardiyan getirmişti. Oldukça nazik davranıp elbiselerimi verip geçmiş olsun, al 

bu elbiseleri giy de -büyük bir iyilik yaparcasına- seni odana verelim. Yani kısacası iyi polis-kötü polis rolleri 

havada uçuşuyordu. Sanki haberi yokmuş da, neredeyse “vah vah deyip kim yaptı bunu” diyecek gibi iyi 

roldeydi. 

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

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

istersen çıkartırız dedi. Elbisemi giydirip beni arkadaşların yanına verdiler. Aynı akşam hem savcılığa suç 

duyurusunda bulundum hem de revire gitmek için dilekçe yazdım. Birkaç gün sonra revire çıkardılar. Önce 

doktor bir şeyin yok dedi, sonra ısrarım üzerine beni hastaneye sevk etti. Tabi bir hafta sonra ancak hastaneye 

gidebildim. Hastanede doktora durumu olduğu gibi anlatıp midemin yandığını belirtince, doktorda bir şeyi 
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yoktur raporu verdi. Ve bu ağrı devam etti. En son 2019 yılında bu korona çıkmadan hemen önce tekrar 

hastaneye gittim. Çekilen film ve tomografiden sonra karnımın ince zarında yani içte 7 santimlik bir yırtılma 

olduğu tespit edildi ve şu bilinen ve insanlığın başına bela olan korona dedikleri illet patlak verip ortaya 

çıkınca, benim ameliyatım da ertelendi. Şu an o halde yaşamımı idame ediyorum. Doktorun dediğine göre, en 

ufak bir zorlamada dahi yırtılmada genişleme meydana geliyor. Zaten bunu her gün hissediyorum. 

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

aramayı engellemekten yasa dışı slogan atmaktan, gardiyanları tehdit edip hakaret etmekten hakkımda dört-

beş tane fezleke düzenleyip idare disiplin kurulu hakkımda birden çok dava açtı. Benim şikâyetime, 

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

olup hakaret ve bu insanlık dışı muameleye tabi tutulan ben haksız çıkarken bu işin failleri ise mağdur oldular. 

Kısacası bir kez daha hakarete olan sanık oluyordu, hakaret edenler de tanık ve mağdur olmuştu. 

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

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

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

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

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

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

sayın hâkim bey mahkemeniz beni beraat etmişti ve yasalarınızda kazanılmış haklara dokunmama ilkesi de 

var. Siz bu cezayı doğru ve uygun buluyor musunuz? Hâkim şu cevabı veriyor: vallahi haklısın ama elimden 

başka bir şey gelmez çünkü bu işin arkasında savcı bey var diyor. Yani gardiyan ya da gardiyanlar var 

diyemiyor da, savcı var diyor. Kısaca bir gardiyanın iftirasıyla insanların infazı yakılıp cezalandırılabiliyor. 

Yani mahkeme idare, gardiyan ve hâkim birlikte çalışıyorlar. Ama esas yetki mahkeme ya da hâkimin değil 

gardiyandadır. 

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

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

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

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

sergilenmektedir. 

Mahkeme kararından sonra da gardiyanların kahkahalar eşliğinde şunları demeleri oldukça yaralayıcı oluyor. 

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

demeleri de ayrı biz tartışma konusudur.” 

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

e-mail yoluyla başvuruda bulunan M. S: 

“Merhabalar Tekirdağ 2 nolu F tipinde tutuklu bulunan A.Sürme’nin kız kardeşiyim abim bugün (12.01.2021) 
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avukat görüşü yapmış avukat görüşünden sonra koğuşuna gitmek üzere çıplak aranmaya zorlanılmış. Kabul 

etmeyince yere yatırıp dövmüşler çıplak halde sırtına kafasına kollarına basmışlar, tekmelemişler bundan 

sonra ise giyinmesini İstemişler. Abim bunun üzerine giyinmeyince tekrar aynı şekilde yere yatırıp kendileri 

zorla döverek giydirmişler. Abimin kollarında sırtında soyulma ve şiddetli ağrıları var. Hastaneye için dilekçe 

vermesine rağmen herhangi bir revir ya da hastaneye götürmemişler. Bilginiz olsun dedim ve sizden 

istediğimiz; lütfen bununla ilgili bir hukuksal bir işlem başlatmanızdır ve ses olmanızdır” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

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

yoluyla başvuruda bulunan E. A: 

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

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

nemli oluyordu, biz de yerimizi değiştirmeleri için hapishane idaresine daha önce bir dilekçe vermiştik. Uzun 

süre bu dilekçemizi dikkate almamışlardı. Sonra bir gün gelip; "Sizin yerinizi değiştireceğiz dediler."  

Sebebini sorduğumuzda ise;"Vermiş olduğunuz dilekçeden kaynaklı dediler." Bizi yeni hücreye, A-14 

götürdüler. A-14 hücresine yerleştirildiğimizin üzerinden 5 gün bile geçmemişti ki tekrardan gelip; "Sizi eski 

yerinize geri götüreceğiz dediler."  Biz de bu durumu kabul etmeyeceğimizi, hücreden çıkmayacağımızı 

söyledik. Hapishane başgardiyanın ve 2. müdürünün başını çektiği kalabalık bir gardiyan grubu-robokop diye 

adlandırılan-  kaldığımız A-14 hücresini basıp bize saldırdılar. Çıkmamak için direnmeye çalıştık ve 

kolumuzu, bacağımızı kırma pahasına üzerimize çullanıp, işkence ederek bizi çıkarmak istediler. O kadarki 

bir ara kolumu kıracaklardı. Robocop gardiyanlarının yoğun saldırısı sonucu en son kafamın bir yere 

vurulduğunu hatırlıyorum, o an bayılmışım. Bir süre sonra gözümü açtığımda koridordaydım, revire 

çıkarıldım. Adli rapor almak için hastaneye gittim, hastahaneden geri döndüğümdeyse karantina hücresine 

aldılar, bir süre daha burada tutacaklar. Kısacası saldırmak için her şeyi bahane ediyorlar. Biz bu işin peşini 

bırakmayacağız suç duyurusunda bulunacağız," dedi. 

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

Devletlerarası Sömürge: Kürdistan kitabını hapishane idaresi çeşitli bahanelerle, abime hala vermemiştir. 

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

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

tutsağa yaptığı işkence ve kötü muameleden tanıyoruz. Bu konuda özel ekipli gardiyanları hep olmuştur, 

olacaktır. Bu olayda da robocop gardiyanların ondan habersiz girmiş olması mümkün değildir, diye 

düşünüyoruz. Bu konuda insan hakları kurumlarını ve devrimci basını bilgilendirmek, abim ve birlikte kaldığı 

arkadaşlara yapılan bu saldırıyı sizlere olduğu gibi aktarmak istedim.   

➢ 17.02.2021 tarihinde Edirne F Tipi Hapishanesinde tutulan M.Aktaş için derneğimize gelerek 

yazılı başvuruda bulunan E. A.: 
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“8 ve 16 Şubat tarihlerinde gönderdiğimiz maillerle babamın durumunu size aktarmıştık. Konuyla ilgili basın 

açıklaması yapmak istiyoruz” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

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

başvuruda M. Güneş:  

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

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

2020 yılının tamamında Korona virüs salgını sebebiyle sohbet, yayınlar, görüşler vb gibi hemen her hakkın 

kısıtlandığı veya yasaklandığını belirtmeliyim. 2020 yılı öncesinde de bu tür sorunlarla elbette ki 

karşılaşıyorduk. Ancak geçtiğimiz yıl bu sorunların tavan yaptığını söyleyebiliriz. En meşru haklar dahi yerine 

getirilmiyor. Salgın önlemi ile hiç alakası olmayan yasaklar ve hak gaspları ile var olan tecrit ağırlaştırıldı. 

Diğer yandan sık sık hücrelere baskın aramalar yapılarak tutsakların bütün eşyaların didik didik aranıp elden 

geçiriliyor. Bir yandan da her şey yasaklanıp dışarı ile irtibat neredeyse tümden kesiliyor. Salgın günlerinde 

bu tür uygulamalar tezatlık oluşturuyor. Kaldığım cezaevinde 6 tutsağa korona virüs teşhisi konulmuş 

durumda. Hastaneden bulaştığı düşünülüyor. Önce 1 kişi yakalanıyor bu illete sonra aynı hücrede 

bulundukları için diğerleri. Daha sonra hastaneye giden 2 kişi daha oraya konuluyor ve onlar da yakalanıyor. 

Kantin alış verişi dahi yapmalarına izin verilmeyen dolayısıyla ihtiyaçlarını karşılayamadıkları için epey 

zorlanan bu arkadaşların hepsi koronayı yeniyor. Tabi bu bizi sevindiriyor. Hastaneden hastalığın kapılması 

nedeniyle gidişler durdu sayılır. Yeterli önlem alınmadığı düşünüldüğünden kimse gitmek istemiyor. Bu 

durumdan tedavilerimi yaptıramadıklarından dolayı en çok hasta tutsaklar etkileniyor. Sonuçta bu koronalı 

günler daha epey sürecek gibi.  

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

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

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

kısıtlanmasıyla adeta hücreleştirilmeye çalışılıyor. Aynı içeride olduğu gibi. İçeriyle dışarı arasındaki ayrım 

gittikçe silikleşiyor. Dolayısıyla baskı, saldırı çok yoğun. İnsanlar yalnızlığa mahkûm edilme ve belirsizliğe 

sürüklenme saldırıyla karşı karşıya. Bu sadece biz içeridekilere değil dışarıda tüm topluma yönelik. Son 

belirlenen asgari sefalet ücreti de bunun bir parçası. İşçi ve emekçilerin daha fazla yoksulluğa ve açlığa itildiği 

gün gibi ortada. İnsanlar kölece çalışmaya ve yaşamaya mahkûm edilmiş durumda. Ellerindeki bütün temel 

haklar ya gasp edildi ya da işlevsiz hale getirildi. Şu an bütün haklardan soyundurulmuş savunmasız ve 

çıplaklar. Elbette ki böyle sürmez bu. Bu olumsuz koşullara karşı direnilecektir. Zira tüm sorunlar ve haklar 

mücadele ile çözülür ve kazanılır. İşçilere ve emekçilere güveniyoruz. Bu duygu bu düşüncelerle saygılarımı 

iletiyor ve insan hakları çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Şimdi asıl ziyaretimin konusuna geçelim. 

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

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

tartışmada devlet erkânı yavuz hırsız ev sahibini bastırır misali kendini aklamaya ve haklı çıkarmaya çalışıyor. 
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Bu konu uydurma diyor bir vekil kendinden geçercesine. Sonra ilgili bakan tehditkarca bu iftirayı atan 

ispatlamazsa … diyerek ağzına geleni söylüyor. Bu daha sonra koroya dönüşüyor. Gerçeği yalanla tehditle 

örtme telaşı içindeler. Devrimci tutsaklar olarak faşist uygulamalara toz kondurmayan bu yaklaşımın 

yabancısı değiliz. Emperyalist kapitalist güçler ve onların işbirlikçileri işçi sınıfı emekçiler ve mazlum halkları 

bir bütün olarak baskı altında tutmayı bir ihtiyaç olarak görür. Tüm topluma ve muhalefet dinamiklerine 

ideolojik, kültürel, ekonomik, psikolojik vb araçlarıyla saldırır. Başı çeken saldırı araçlarından birisi de 

hapishanelerdir. Eziyet, işkence ve zulüm hapishaneler tarihi boyunca hiç eksik olmamıştır. Son 20 yıldır 

hücre tipi yaşama göre dizayn edilen yeni tiğp hapishanelere doldurulan insanlar zulmün kat be kat fazlasını 

yaşamaktadır. Avrupa Birliğinin onayı ve mali desteğiyle inşa edilen hücre tipi hapishaneler yaşamın 

hücreleştirilmeye çalışıldığı tecride dayalı işkence merkezleridir. Emniyetteki gözaltı sürecinden başlayan ve 

hapishaneye adım atılmasıyla devam eden bir saldırı konsepti çerçevesinde onura, kişiliğe ve kimliğe çok 

yönlü saldırılır. İlk saldırı her zaman çıplak aramadır. Gözaltında işkencede çıplak bırakılır, hapishaneye 

girerken de çıplak olarak arama yapılır. Polis merkezlerinden hapishanelere uzanan çıplak arama işkencesi bir 

devlet politikası ev aracıdır. Çıplak arama 12 Eylül askeri faşist darbe döneminde Diyarbakır, Mamak, Metris 

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

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

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

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

ve direniyoruz.  

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

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

hapishaneye giren kadın ve erkeğe uygulanır. Yaşlı veya genç olmanın bir önemi yoktur. 12 Yaşından 90 

yaşına kadar herkes bu işkenceye uğrar. Ayrıca her sürgün sevke gidilen her hapishanede de çıplak aramayla 

karşılaşılır. Kemiklerinde platin olan hasta tutsaklar da her hastane veya mahkeme dönüşünde duyarlı kapı ve 

el dedektörü platine öttüğü için bu saldırıyla karşı karşıya kalır. Yine ağır tutsaklar da … bu uygulamayı 

reddediyoruz. Adalet bakanlığının her cezaevine giren tutukluya çıplak arama yapılmasına yönelik bir 

(yönetmelik) çıkardığı bilinmektedir. 2013 yılının Adalet Bakanı mecliste sunulan bir soru önergesine 

(cezaevlerinde uygulanan çıplak aramalar hükümlünün utanma duygusunu ihlal etmeyecek şekilde 

yapılmalıdır) diyerek bunu itiraf etmiştir. Uydurma ve ispatlasınlar sözlerini dile getirenler de bütün bunları 

çok iyi bilir. Ekranlara geçerek insanların gözlerinin içine baka baka yalan söylüyorlar.  

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

bunun bir parçasıdır. Bu yöntemle faşist statüye dayalı katı tecrit ile yönetilen bir yere ayak basıldığı açıkça 

gösterilir. Onura ve kimliğe doğrudan saldırarak o andan itibaren yaşamının hücreleştirileceğinin mesajı 

verilir. Hücrelere atarak da mastır planı doğrultusunda tecrit tretmanla toplumsal yaşama yabancılaştırılmaya, 

bireycilik beyne işlenmeye çalışılır. Amaç insanları yalnızlaştırmak, yasaklar, hak gasplarıyla dışarıyla olan 
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teması kesmek ve sonunda teslim almaktır. Hapishanelerin varoluş amacı budur. Hapishaneler bu amacı 

pekiştirmek için F tipleştirildi. Hücre tipi hapishaneler yaşamın hücreleştirilmesidir. Biz devrimci tutsaklar, 

hiçbir yaptırımı kabul etmiyor, itaat ve boyun eğdirmeye yönelik tecrit tretman saldırısına karşı yıllardır 

mücadele ediyoruz. Bu kapsamda bütün hapishanelerde bulunan tutuklu ve hükümlü tutsaklar olarak pratik 

eylemlerin dışında yıllardır ülkedeki bütün infaz hâkimliklerine çıplak arama işkencesi hakkında binlerce 

başvuruda bulunduk. Birkaçı dışında hiçbir olumlu yanıt alamadık. Yine cumhuriyet başsavcılıklarına çıplak 

arama ve diğer işkenceler hakkında binlerce suç duyurusunda bulunmamıza karşın birkaç örnek dışında 

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

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

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

örgütlerine yıllardır yazdığımız binlerce mektuplarımızın çoğu da adreslerine gönderilmemiş, ortadan 

kaybedilmiştir. Burjuva devlet eliyle işlenen bir suç söz konusuysa bütün kurumları el birliğiyle kör sağır ve 

dilsiz kesilir. Gerçeklikle hiç ilgisi olmayan açıklamalar yapılır. İşkenceleri ortaya çıkarıp sorular sorarak 

gündeme taşıyan insanlara ve demokratik kurumlara ise her koldan saldırarak yargıçlar göreve çağırılıp bu 

suçların üstü örtülmeye, hedef saptırmaya ve algı yaratılmaya çalışılır. Ancak hiç birinin devrimci gerçekler 

karşısında bir değeri yoktur. Bu bakımdan işlenen suçlardan kaçamazlar. Bu ülkenin hapishanelerinde on 

yıllardır çıplak arama ve diğer işkence yöntemleri hem kamera olmayan kör noktalarda hem kameralar önünde 

açıkça ve sistematik olarak yapılmaktadır. Çıplak arama işkencesinden vazgeçilmelidir. İşkence bir insanlık 

suçudur. O nedenle içeride ve dışarıda, hücrede ve sokakta işkenceye uğradığımızda insanlık onuru işkenceyi 

yenecek diye slogan atarız. İnsanlık onuru bugüne kadar binlerce kez işkenceyi yenmiştir. Bundan sonra da 

yenecektir. “ 

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

yoluyla başvuruda bulunan H. D: 

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

nerede olduğunu bilmiyorduk, hastaneleri, karakolları aradık. Sonunda orada olduğunu öğrendik. Yeğenim, 

İsmail Ayaz turizm firmasında şoför olarak çalışıyordu. Kendisine bir paket verilmiş, götürmesi için. O 

nedenle tutuklanmış. Ama yaklaşık 1 ay önce, o paketi alacak olan kişiler de tutuklanıp yeğenimle aynı 

koğuşa konmuş. Birkaç gün önce beni aradığında, bu kişilerin kendisini darp ettiklerini, yaralı olduğunu 

söyledi. O koğuşta can güvenliği olmadığı için koğuş değiştirmesi gerektiğini söyledi. Antalya’dan bir avukat 

tutmuştuk. Adı M.A.Başaklar …Avukata yeğenimin durumunu anlattım ve koğuş değişikliği için girişimde 

bulunmasını istedim. Ama avukat bana, koğuş değişikliğinin öyle hemen olamayacağını, 15 bin TL vermem 

gerektiğini söyledi. Biz maddi durumu kötü olan insanlarız. Zaten yeğenimin annesi yok, babası ilgilenmiyor, 

biz ilgileniyoruz. Bu parayı ödeyemeyiz. Yeğenimin can güvenliğinden endişeliyim.  

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

A.F.Kop- K.Çelik- N.Ari- H.Adiman- N.Ekmez- İ.Alkın- M.Duran :  
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“Burada, telefonu çıkmayan arkadaşları odaya getirdikten sonra tekrar telefona çıkarmama kararı alındı ve 

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

odalarda kişi başı on kitap kalacak, spor sohbet hakkımız 10 saat olmasına rağmen 6 saat çıkarılıyoruz. Spor 

sohbet ve atölye faaliyetlerine geç çıkarılıyoruz. Görüşe geç çıkarılıyoruz, ailelerime çıplak arama dayatılıyor. 

Bazı personeller tahrikvari ve provokasyonvari yaklaşıyor, odalarımız aramalar adı altında dağıtılıyor, cezaevi 

girişinde çıplak arama dayatılıyor. Hastane sevkleri geç yapılıyor, kelepçeli muayene ve tedavi dayatılıyor. 

Kantinden istediğimiz malzemeler getirilmiyor, her şey çok pahalı satılıyor, odalarımız değiştirilmiyor. 

Örgüte yardım gerekçesi öne sürülüyor. Diğer tutukluların odaları değiştirilirken bize bu uygulama 

dayatılıyor. Radyolarımız toplatıldı ve benzeri daha sayacağımız birçok sorun ve sıkıntı var Asıl konuya 

gelecek olursak. Ben mahkeme için Muş Cezaevine götürüldüm. Orada cezaevi girişinde çıplak arama 

dayatmasında bulundular, kabul etmedim. Zorla elbiselerim çıkarıldı, darp edildim, sırtıma başıma yumruk 

vurdular. Aynı dosyada bulunduğum Şenol Yazıer arkadaşım da aynı uygulamaya maruz kaldı. Darp sonucu 

başına sert yumruklarla vurulduğundan dolayı baygınlık geçirdi. Akşam fenalaştı, revire kaldırıldı. 21 

Haziran’da mahkemem görüldükten sonra tekrar Kırıkkale’ye getirilmem için yola çıktık. Elazığ 1 Nolu 

cezaevinde bir gece misafir olarak kaldım. Elazığ 1 Nolu cezaevinde de çıplak arama dayatıldı, kabul 

etmedim. Üç personel tarafından bir odaya kapatıldım. Orada tekme tokat darp edildim, zorla elbiselerim 

çıkarıldı. Daha sonra bir personel geldi, o da beni darp etti. Kafama aldığım yumruk sonucu kafam duvara 

çarptı. İçeri geçtikten sonra başka bir personel tarafından daha darp edildim. Ağıza alınmayacak küfürleri 

hakaretler, ailesel ve toplumsal değerlerime küfürler edildi. Sizin kafanıza sıkmak lazım, askerlerimizi 

öldürüyorsunuz, sizin yaşamaya hakkınız yok, bu ülkeyi bölemeyeceksiniz, bayrağa saygılı olacaksınız vb 

sözler söylendi.” 

➢ Ekim Polat () 

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

başvuruda bulunan S. İ: 

“28 Aralık 2020’de işkence ile sürgün edildi. Sürgün olduğu için problemli tutsak deniyor ve üzerinde işkence 

yapılıyor. Hipertansiyon, KOAH, kalp ritmi bozukluğu, kemik erimesi ve hipofiz hormon dengesizliği 

(büyüme hormonu) var ama tedavi edilmiyor. Adli mahpuslara hedef gösterilerek ölümle tehdit ediliyor. Dün 

telefon görüşünde sesi çok yorgun ve zayıftı. Kalp çarpıntısının olduğunu ve ilacının olmadığını söyledi. 

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

başvuruda bulunan F. G: 

“Kardeşim K.Gömi 28 yıldır cezaevinde yatıyor. Halen Metris Rehabilitasyonda yatmaktadır. 19.02.2021 

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

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

Bu kişinin sivri uçlu silahı nereden bulduğunu ve kardeşimin hayatına kastettiğini gördük. Cezaevinden 
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şikâyetçiyim. Ayrıca bu şahıs hakkında da davacıyız.Talep: Gerekli girişimlerde bulunmanızı rica ederim. 

Basın açıklamasını uygun görürseniz yakmak istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

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

mektpta A.Altay : 

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

saldırılarına maruz kaldığım bir olayı sizlerle paylaşmak için yazıyorum. 

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

sayılı dosyamın duruşmasına katılmak üzere bulunmuş olduğum hapishaneden jandarmalar tarafından alınarak 

İstanbul adliyesine götürüldüm.  

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

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

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

mahkemedeki tutumumdan rahatsız olduğunu ifade eden hakaret içerikli cümleler kurmaya başlamasıyla 

kendisini uyardım. Bu uyarımdan sonra hakaretin dozajını artırarak ailemi de içeren sinkaflı küfürleri sarf 

etmeye başladı. Ben ise buna karşılık terbiyeli olmasını istememle asansörde ellerim kelepçeli bir halde 4 

askerin tekme, yumruk ve küfürlerine maruz kaldım. Bu saldırı asansör ile nezaret katına inene dek sürdü. 

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

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

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

Bana yapılan bu saldırı tam olarak 25.02.2021 tarihinde saat 13.00-14.00 arası İstanbul Adliye Sarayı 32. Ağır 

Ceza Mahkemesi katından nezaretler katına inen asansörde yaşandı. 

Ben cezaevine döndüğümde cezaevi idaresi tarafınca hastaneye sevk edilerek darp raporu aldım. Darp 

raporum cezaevinde bulunan sağlık evrakımın (dosyamın) ,içinde mevcuttur. 

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

hakaret ile tehditleri meşrulaştırma gayretinde bulunup görevini ihmal eden teğmen komutandan şikâyetçiyim. 

Şikâyet için Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundum. Sizlerin de gerekli adımları atmanızı 

talep ediyorum. Sevgi ve saygılarımla.” 

➢ Ebubekir Yulu () 

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

arayarak başvuruda bulunan M. R: 

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

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

söylemişti. Bu açlık grevi nedeniyle haklarında dava açıldı. Mahkemeleri oldu ama ne oldu bilgim yok. En 
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son geçen hafta telefonla görüşmüştük. Bu hafta aramadı. Başka bir mahpus yakını bizi arayarak, darp ve 

işkenceye uğradığını ve hücreye kapatıldıklarını söyledi. Hapishaneyi aradım ama bilgi veremeyiz dediler. 

Çok uzun yıllardır hapiste olduğu için avukatı yok. Bildiğim kadarıyla vasisi eşi olması lazım. Sizi 

bilgilendirmek için ve girişimde bulunmanız için derneğinize başvurdum. 

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

başvuruda bulunan E. D. T.: 

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

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

rahatsızlıkları mevcuttur. Babam yemek yiyemediği için mamayla beslenmekteydi son zamanlarda. 10 sene 

önce katıldığı bir yürüyüşte polisin müdahale etmesi sonucu babam o kargaşada önüne çıkan ilk aracı 

durdurup binmesi üzerine araçtaki tanımadığımız kişilerin patlayıcı madde bulundurmasından dolayı, hiçbir 

kanıt olmadığı halde tutuklanmıştır. Yaklaşık 1 sene cezaevinde tutuklu kaldı. 10 sene sonra (22.03.2021) 

tarihinde tutuklanıp Metris Cezaevine götürüldü. Dün ilaçlarını cezaevine götürdük, kullandığı 22 tane ayrı 

ilacı kabul edilmedi. Mevcut durumu, cezaevi koşullarında yaşamını idame ettirmeye uygun değil.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

duyarlılığınızı, çabanızı anlıyor, teşekkürlerimi sunuyorum. 

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

Zaten şurada kaldı 2 yılım. Benim bu konuda özel bir talebim yok. Benim için başvurmazsanız sevinirim. Bir 

ay önce yazılı dilekçe de vermiştim. 

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

İsteğim olmadığı halde niye tutulduğumu sordum. Bu konuda yazdığım dilekçelere yanıt alamadığımı, C 

bloktaki arkadaşlarımın yanına geçmek istediğimi belirttim. Hatta buranın özel bir statüsü mü var diye de 

sordum. Müdür beyin söylediği: “Burası tek ve üç kişilik odalardan oluşuyor. Fiziki koşullar gereği İdare 

Gözlem Kurulu karar alarak düzenleme yapıyor. Talebini 1. Müdüre ileteceğim.” 

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

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

tüzüğü olmalı. Başvuru yapıp yapmadığınızı, yaptıysanız nasıl cevap aldığınızı bilmiyorum.” 
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➢ 07.01.2021 tarihinde Maltepe 2 Nolu L Tipi Hapishanesinde tutulan  O Karabadan için  

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

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

Geceleri öksürük sesinden uyuyamadıklarını sürekli olarak dile getirmelerine rağmen hiçbir şekilde geri dönüş 

alamıyorlar. İçeri göndermek istediğimiz kitaplar içeri alınmıyor. Yazdığımız mektuplar bizden önce 

okunuyor diye istediklerimizi özgür bir şekilde yazamıyoruz. Özellikle telefonda aktaramadığı sorunlar var. 

Bir avukat istiyor. En kısa zaman içerisinde acil bir avukat istiyoruz şeklinde beyanda bulunmuştur. 

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

derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan G. O : 

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

yaptığım haftalık telefon görüşmemizde kendisi birtakım sıkıntılardan bahsetti. Gazetelerin verilmemesi, 

yazdıkları dilekçelerin yerine ulaşmaması gibi idarenin keyfi uygulamalara gittiğini ve özellikle sudaki kirlilik 

oranının yüksek seviyede olduğunu, buna bağlı olarak vücutlarında yaralar oluştuğunu söyledi. Duyarlılıkla 

konunun üzerinde duracağınıza inanıyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

➢ 15.01.2021 tarihinde Tekirdağ 2 nolu F Tipi hapishanesinde tutulan müvaekkillerinin 

anlatımı kapsamında derneğimize başvuruda bulunan İ.B:  “Oda değişikliği yapılmıyor. Örneğin koah 

hastası olan bir arkadaşımız var odasında bir kişi sigara içiyor. Bir yıldan fazladır sigara içilmeyen odaya 

geçmesini istiyoruz değiştirilmiyor. Son zamanlarda tüm başvurularımız reddedildiği için buna ilişkin bir 

başvuru yapsak reddedileceğini düşünüyoruz. 

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

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

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

saatiniz geçti deyip görüştürmüyorlar. 

-Gelen kargoları anlaşılmayan sebeplerle vermiyorlar. 

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

istesek bile suyla yıkamış gibi okuyor 

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

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

göremeyiz diyorlar 

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

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

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

sebze sorduğumuzda ne gelse onu yiyeceksiniz diyorlar 
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-Bazı arkadaşlarımızın dişleri epey kötü durumda implant yapmak istiyorlar, implant estetiğe giriyor 

yaptıramayız diyorlar 

-Son zamanlarda suları haftasonları kesiyorlar 

-Yemekler o kadar az veriliyorki hiçbirimiz doymuyoruz.” 

➢ 22.01.2021 tarihinde İmralı Hapishanesinde tutulan Abdullah Öcalan, Hamili Yıldırım, 

Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş için derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan 

Asrın Hukuk Bürosu:  

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

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

Hayri Konar ve Sayın Veysi Aktaş ise Mart 2015 tarihinde farklı cezaevlerinden İmralı Cezaevi’ne sevk 

edilmişlerdir. İmralı Cezaevi ülke çapındaki tek ada cezaevi olmasının yanı sıra kara, hava, deniz 2. derece 

askeri yasak bölge kapsamındadır. Müvekkillerin yasalarda güvence altına alınan ziyaret hakkından 

yararlanmaları idarenin iznine tabi olup, idarenin gereken imkânları sağlamasıyla mümkün olmaktadır. Bu 

nedenlerle aile bireyleri ve avukatlar ziyaret haklarının kullanımı için Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına yazılı 

başvuruda bulunmak durumundadır. İdareye yasalara aykırı olarak keyfi bir hareket alanı tanıyan bu fiili 

durum nedeniyle, müvekkillerin dış dünya ile teması engellenmektedir. Mahpusların en temel haklarından 

olan aile ziyaret ve avukat ziyaret hakları ile haberleşme ve iletişim hakkının istisnai durumlar haricinde 

müvekkillerce kullanılmasına izin verilmemektedir. Ulusal mevzuat gereğince müvekkiller, 15 günde bir 

olmak üzere ayda iki defa aile ziyaret hakkı, benzer şekilde telefona erişim, yazışma ve avukatlarıyla görüşme 

haklarına sahiptir. Yasal düzenleme bu yönde olmasına rağmen başvuruculardan; 

-          Sayın Öcalan; 27 Temmuz 2011 tarihinden bugüne değin avukatlarıyla yalnızca 5 defa görüşme 

yapabilmiştir. Aile ziyareti kapsamında 6 Ekim 2014, 11 Eylül 2016, 12 Ocak 2019, 5 Haziran 2019, 12 

Ağustos 2019 ve 3 Mart 2020 tarihlerinde olmak üzere uzun bir zaman dilimini kapsayan süre boyunca 

yalnızca altı görüşme gerçekleştirebilmiştir.  Yazışma hakkı fiili olarak engellenirken, telefona erişimi ise 

İmralı Cezaevi’nde tutulduğu 22 yıllık zaman dilimi içerisinde salgın hastalık sebebiyle 27 Nisan 2020 

tarihinde bir defaya mahsus olarak gerçekleşmiştir. 

-          Sayın Yıldırım İmralı Cezaevi’ne sevk tarihi olan Mart 2015 tarihinden bu yana; bütün girişim ve 

taleplere rağmen avukatlarıyla hiçbir görüşme gerçekleştiremezken aile ziyareti kapsamında 5 Haziran 2019 

ve 12 Ağustos 2019 tarihlerinde olmak üzere yalnızca 2 görüşme gerçekleştirebilmiştir. Yazışma hakkı fiili 

olarak engellenirken, telefona erişimi ise salgın hastalık sebebiyle 27 Nisan 2020 tarihinde bir defaya mahsus 

olarak gerçekleşmiştir. 

-          Sayın Konar İmralı Cezaevi’ne sevk tarihi olan Mart 2015 tarihinden bu yana; 

bütün girişim ve taleplere rağmen avukatlarıyla hiçbir görüşme gerçekleştiremezken aile ziyareti kapsamında 

5 Haziran 2019, 12 Ağustos 2019 ve 3 Mart 2020 tarihlerinde olmak üzere yalnızca 3 görüşme 
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gerçekleştirebilmiştir. Yazışma hakkı fiili olarak engellenirken, telefona erişimi ise salgın hastalık sebebiyle 

27 Nisan 2020 tarihinde bir defaya mahsus olarak gerçekleşmiştir. 

-          Sayın Aktaş İmralı Cezaevi’ne sevk tarihi olan Mart 2015 tarihinden bu yana; 

bütün girişim ve taleplere rağmen avukatlarıyla hiçbir görüşme gerçekleştiremezken aile ziyareti kapsamında 

5 Haziran 2019, 12 Ağustos 2019 ve 3 Mart 2020 tarihlerinde olmak üzere yalnızca 3 görüşme 

gerçekleştirebilmiştir. Yazışma hakkı fiili olarak engellenirken, telefona erişimi ise salgın hastalık sebebiyle 

27 Nisan 2020 tarihinde bir defaya mahsus olarak gerçekleşmiştir. 

Müvekkillerin dış dünya ile teması çeşitli gerekçelerle sistematik olarak engellenmektedir. Bu politika 

kararının gereği olarak müvekkiller hakkında disiplin cezası bulunduğu gerekçesiyle   7 Eylül 2020 tarihinde 

telefon ile görüşme yasağı, 23 Eylül 2020 tarihinde avukat ziyaret yasağı ve 30 Eylül 2020 tarihinde de aile 

ziyaret yasağı getirilmiştir. Etkili bir savunmanın geliştirilmesi ve de itiraz prosedürlerinin işletilmesi için 

dosya ve karar suretlerinin tarafımıza verilmesi talepleri ret edilerek, ilgili kararlar avukatlardan saklanmak 

suretiyle kesinleştirilmiştir. 

Ayrıca yüksek can kayıplarına ve tahribatlara sebep olan koronavirüs salgın hastalığı sebebiyle 5275 sayılı 

İnfaz Yasasının 66/3 maddesinin “hükümlüler… salgın hastalık veya doğal afet hâllerinde, kuruma ait telefon 

ve faks cihazından derhâl yararlandırılırlar” hükmü gereğince müvekkillerin yakın akrabalarıyla telefonla 

görüştürülmesi talebi de kabul edilmemiştir. 

Yasaya aykırı olarak müvekkillerin dış dünya ile temasını sağlayacak asgari bir iletişim kanalına müsaade 

edilmemektedir. Müvekkiller ile 27 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşen istisnai telefon görüşmesi, kendileriyle 

kurulan son temas niteliğindedir. Bu tarihten sonra müvekkillerimizin tutulma koşulları ve sağlık durumları 

hakkında bilgiye erişmek mümkün olmamıştır. Ulusal mevzuat ve uluslararası sözleşmeler ile evrensel 

değerler uyarınca kötü muamele yasağının ihlalini oluşturan bu durum bizleri ciddi kaygılara sevk etmektedir. 

Müvekkillerin tutulma koşulları, maruz kaldıkları hukuksal işlemler ve buna ilişkin gerçekleştirilen girişimleri 

konu alan ekte sunulu kapsamlı rapor ve yukarıda izah edilen hususları bilginize sunarız. Müvekkillerimizin 

maruz kaldığı insan hak ve hürriyetlerine aykırı bu durumun aşılması için gereken hassasiyeti göstereceğinize 

inanıyoruz. 

➢ 15.03.2021 tarihinde Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesinden gönderdiği mektubunda  

Ö. Taşdemir : 

“Ülkemiz hapishaneleri hakkında duyarlılığınızı bildiğim için çaldım kapınızı. Ülkemiz hapishaneleri 

malumunuz sorunlar çokça. Bulunduğumuz hapishanede de aynı. En önemli sorun da kitap-yayın yasağı. Son 

infaz kanununa dayandırılarak 2 ayda 3 kitapla sınırlandırıldı haklar. Parayla almaksa serbest. Oysaki bizler 

tutuklu ve hükümlüleriz ve de çalışmıyoruz. Yani gelirimiz yok ki. Tüm bunlar bir yana kitap yayın yasağının 

genel mantığı ortada ufkumuzu daraltmak isteyen duvar. Buna rağmen kitaplarla ufkumuzu açmaya 

çalışıyoruz. Kitaplar dünyanın en güzel arkadaşlarından. Onlarla düşünüyor, öğreniyoruz ve bu arkadaşlarla 
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aramızdaki bağı koparmak istemek masum değil.  

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

bekliyoruz.”  

 

➢ 04.01.2021 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Hapishanesinde bulunan  Z. Keskin  için 

derneğimizi telefonla arayarak başvuruda bulunan F. K.:  

“Eşim 10 yıldır cezaevinde. İşlemediği bir suçtan dolayı ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Kan davası 

denilerek öldürülmesi soruştururlarken azmettiren kişinin telefonunda eşimin araması görüldüğü için suçlandı. 

Hâlbuki cinayeti işleyen kişi yakalanmadı, Irak’a kaçtı. Azmettiren kişi mahkemede de eşimin olayla alakası 

olmadığını, suçsuz olduğunu söylemesine rağmen ikisine de ağırlaştırılmış müebbet verildi. Benim iki 

çocuğum var ve evlere temizliğe giderek, merdiven silerek geçindirmeye çalışıyorum. Derneğinizi internette 

gördüm ve sizden yardım istemek için aradım. Eşimin cezası kesinleşti ancak yeniden yargılanma imkânı 

olamaz mı? Şeklinde beyanda bulunmuştur. 

➢ 08.01.2021 tarihinde Şakran kadın kapalı hapishanesinde bulunan D.Ceylan, B. Bozkurt için  

derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan Z. C.:  

“Kızım H.Calıhan’ın telefonla aradığı sırada aktardığı bilgi; D.Ceylan, B.Bozkurt’un etkin infaz yasasına 

dayanarak hapishanede oluşan infaz komisyonunun pişmanlık dayatmaları sonucu iyi halli görmedikleri 

gerekçesiyle tahliye olması gerekirken tahliye edilmemişlerdir şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

➢ 27.01.2021 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Hapishanesinde bulunan Z. Keskin için 

derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan F. K.: “Eşim 5 Kasım 2010 tarihinde cinayetten tutuklandı. 

Eşim, kendisinin hiç dâhil olmadığı bir olaydan ağırlaştırılmış müebbet cezası aldı. Cezası 2016 yılında 

kesinleşti. Avukatımız dava sürecinde bizimle hep olumlu konuştu. En fazla yardım yataklıktan ceza verirler, 

eşin suçsuz diyordu. Ama öyle olmadı. Ceza kesinleştikten sonra da hiç cezaevine gidip eşimi görmedi.  

➢ 26.01.2021 tarihinde Elazığ Yüksek Güvenlikli Hapishanesinden gönderdiği mektubunda M. 

Boz:   

Coğrafyamızda ve tüm dünyada savaşların son bulduğu insan emeğinin sömürülmediği kadına yönelik 

şiddetin ve vahşetin olmadığı, tüm ezilen halkların kardeşçe yaşayacağı bir dünya özlemi ile hepinizin yeni 

yılını en içten dileklerimizle kutluyoruz. Sevgilerimle, Mehdi Boz.” 

➢ 08.02.2021 tarihinde Elazığ 1 Nolu YGK Hapishanesinden mektup yoluyla yaptığı başvuruda 

H.Kan: 

Yaklaşık 4 yıldır tarafıma yapılan bir suçlama nedeniyle Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde 
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tutuklu bulunmaktayım. TCK 302. Madde isnadıyla yargılanmaktayım ve önümüzdeki celse 24.03.2021 

tarihine ertelenmiş durumdadır. Fakat hukuken görülmesi gereken dosyam, avukatımın hukuk dışı söylemleri 

ve kasıtlı yaklaşımları nedeniyle her an mahkûmiyete dönüşebilir. 

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

nedeniyle cezaevinde bulunan politik bir tutsağım. Son iki yüzyıla damgasını vuran; siyasal, tarihsel ve soso-

ekonomik boyutları bulunan Kürt sorununun barışçıl, demokratik ve anayasal yöntemlerle çözüme 

kavuşturulması gerektiğine inanıyorum. Tarihsel yanlışlar, inkâr ve asimilasyon politikalarının bir sonucu 

olarak bugün ağır ceza mahkemesinde yargılanmaktayım. 

Cezaevinde olmamın temel sebepleri göz önünde bulundurularak hukuki savunmamı yapması gerekirken, beni 

en kirli kavramlarla itham eden ve yargılanmam hala sürüyorken adeta mahkeme heyetinden önce 

mahkûmiyet kararı verme telaşına giren bu avukatın dosyamdan çekilmesini (azledilmesini) istiyorum. 

Yukarıda belirttiğim konuların daha iyi anlaşılması için Bingöl 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 30.12.2020 

tarihli, en son görülen 9. Celse tutanaklarını (3 sayfa) kurumunuzla paylaşmak istiyorum. Bu tutanakta da 

görülebileceği gibi adı geçen avukatın bu dosyayla ilgili lehime olacak herhangi bir hukuki söylemi, delil 

değerlendirmesi, belge yorumu, itirazı, suçlamalarla ilgili savunma yapması vb avukatlık etik ve mesleğine 

denk düşen en ufak bir yaklaşımı bulunmamaktadır. Aksine, adı geçen avukatın benimle ilgisi olmayan 

iddiaları, hiçbir doğruluğu olmayan iddiaları, hiçbir doğruluğu bulunmayan söylemleri ve asla kabule 

demeyeceğim ifadeleri bulunmaktadır. 

Yukarıda belirttiğim nedenlerden dolayı, yargılanmakta olduğum dosyayla ilgili hakkaniyetli hukuki 

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

kurumunuzdan hukuki yardım talep ediyorum. 

➢ 12.02.2021 tarihinde Katar Merkez Cezaevinden derneğimizi telefonla arayarak başvuruda 

bulunan M. Ç. E.; 

Şu anda Katar Merkez Cezaevi 11. Blokta olduğunu ve 2 yıl cezasının kaldığını söyledi. Daha önce 

derneğimize yaptığı başvurular sonucu Türkiye Büyükelçiliğinden ziyaret edildiğini ancak o zaman çıkarılan 

genel aftan faydalandırılmadığını ifade etti. Ayrıca gelen Türk yetkililerin derneğimiz hakkında olumsuz 

konuştuğunu ve bize başvurmamasını önerdiğini dile getirdi. Ancak kendisinin yaşadığı sorunlarla ilgili daha 

önceleri Türk Büyükelçiliğine ve pek çok yere başvurmasına rağmen sadece derneğimizin ilgilendiğini ve 

bunu da yetkililere ifade ettiğini söyledi. Bu nedenle tekrar derneğimizi aradığını söyleyip Ramazan 

Bayramında çıkacak olan genel aftan faydalanması için girişimde bulunmamızı talep etti. 

➢ 12.02.2021 tarihinde Şakran  2 Nolu T Tipi Kapalı mektup yoluyla yaptığı başvuruda B.Sulayi ; 

Değerli hocam, size (daha doğrusu kurum şubenize) bir mektupla iki AİHM başvurusu dosyamı (verilmeyen 

radyo ile verilmeyen mektup ile ilgiliydi) ve iki de AYM karar örneğini sizlere 04.01.2021 tarihinde APS 

posta usulüyle yollamıştım. Umarım size sağlam, eksiksiz (çünkü gerekli evraklar yanımızda olmayıp, dosya 
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başvurulara eklenmeleri için cezaevi idaresinden talep ediyoruz. Talep ettiğimiz evrakları bize vermeyip fakat 

mahkeme ve avukatlara gönderilen dosyalara, onlar orada ekliyorlar. Fakat bu durumda da cezaevi idaresi 

evrakları yanlarında ekleyip biz kontrol edemediğimizden bazen yanlış veya eksik evrak koyabiliyorlar) ve 

zamanında elinize ulaşmıştır. Gönderdiğim söz konusu AİHM başvurularının bir avukat adına AİHM’e 

başvurulmasını istemiştim. Bu konuda sonuç ne oldu bilmiyorum. Çünkü henüz herhangi bir bilgi bana 

ulaşmamıştır. Bir de, şayet mümkün ise yapılan başvurularla ilgili, ayrı ayrı her başvuru hangi tarihte yapıldığı 

ve hangi dosya olduğuna dair bilgi paylaşırsanız sevinirim. 

Diğer bir konu; bu mektupla beraber yine 6 (altı) adet AİHM başvurusunu size gönderiyorum. Şayet bu 

başvurularımı da hazırlayıp ve gerekli belgeleriyle AİHM’e yollayabilirseniz minnettar kalır sevinirim. Her 

dosya-başvuruya ilişkin, umarım cezaevi idaresi gerekli belgeleri tam ve eksiksiz eklemiştir. En erken başvuru 

tarihi, bu ayın 26’sına kadardır. Gecikmenin bizden kaynaklı yanlarıyla beraber, gerekli evrakları cezaevi 

idaresinden isteyip, cezaevinin evrak vermeyerek oyalama ve sürüncemede bırakma tarzıyla ilgilidir biraz. 

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

başvurusuna vermiş olduğu kararı emsal olarak vermesine ilişkindir. 

2.Dosyam; Ziyaret-görüş konusundaki koşulların ağır olup ve dezavantaj sağlayıp, İran vatandaşı olmam 

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

sağlanmasına ilişkindir. 

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

ret kararı vermiştir. 2 dosya. 

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

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

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

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

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

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

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

➢ 26.03.2021 tarihinde Çorum L Tipi Kapalı Hapishanesinden  mektup yoluyla yapılan 

başvuruda Ö. Şahin–; 

 “Selam. 9 Mart 2021’de göndermiş olduğunuz mektup 10 gün sonra bana ulaştı. Durumumda hiçbir 

değişiklik yoktur. Mahkemelerden cevap bile gelmiyor. Benim davaya bakanın adresini ve ismini istemişsiniz. 

Çorum barosuna kayıtlı… 

➢ 27.03.2021 tarihinde Manisa – Akhisar T Tipi kapalı hapishanesinden  gönderdikleri mektupta 

S.Gül –  M.Mahmo – C. Ayar- N.Tunç- H. Şaşmaz-  Ş.Akkurt M.Demirel- Y. Yürek -:  Bizler 

uzun süredir (25-30 yıl arası) zindanlarda siyasi tutsak olarak bulunuyoruz. Bu 25-30 yıldır 
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cezaevinde bulunan arkadaşlar 90’lı yılların başında tutuklanıp DGM’lerde yargılanıp ceza aldılar. Ne 

gözaltı sürecinde avukatlarımız vardı ne ifadeyi reddetme hakkı ne de savcılıkta ve mahkemede 

işkenceyle alınmış bu ifadeleri reddetmemiz yargılanırken dikkate alındı. Yanı sıra DGM’lerde askeri 

hâkimin olması adil yargılanma koşullarımızı tümden ortadan kaldıran bir olgu ve durumdu. 

➢ -28.03.2021 tarihli başvurusunda Kemal Zengin Şakran cezaevi T 2 de tutulan K. Zengin için 

başvuruda bulnan  İ.B: abim 1995 tarihinde tutuklandı. Müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kendisi 

yaklaşık 25 senedir cezaevinde. Bağırsak iltihabı teşhisi konuldu. Tedavisi için birkaç kez başvuruda 

bulundu ancak hastalığı için gereken tedavi yapılmadı. Antibiyotik ilaçlarla geçiştirildi.  Kendisinin 

bir an önce hastaneye yatırılıp tedavi edilmesi gerekiyor.  

Kendisi tutuklandığı dönemin koşullarını ve üzerine atılan suçun bu kadar bir ağır cezayı gerektirmediğini ve 

yeniden yargılanma talebinde bulunmak istediğini belirtiyor.  Şu an sağlık durumu çok kötü.  Ve bir an önce 

tahliye edilip tedavi olması gerekiyor. 

 

➢ 15.03.2021 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesinden gönderdiği mektupta Y.Aslan : 

İmralı Ada Hapishanesinde uzun yıllara yayılmış ağırlaştırılmış bir tecrit uygulanıyor. Kürt Halk Önderi 

Abdullah Öcalan ve üç arkadaşı aileleri, avukatları ile görüştürülmüyor. Pandemi şartları, önlemleri sebebiyle 

bu yasak ve gasplar pervasızca sürdürülüyor.  

27 Kasım 2020 tarihinden beri tüm hapishanelerde siyasi tutsaklar İmralı’daki tecridin kaldırılması ve 

özgürlüğün sağlanması için dönüşümlü açlık grevindedir. Ayları aşkın bu tepki eylemi ne yazık ki 

kamuoyunda yeterince destek bulamamaktadır. Tutsakların sesine ses olunmuyor. Çünkü çok iyi biliyoruz ki, 

İmralı barış istiyor ve o ses gür çıkarsa barış talebi daha güçlü bir şekilde bir seçenek olarak gündeme 

girecektir.  

Siz insan hakları savunucularından talebimiz İmralı tecridinin Türkiye ve dünya kamuoyuna duyurulması ile 

tecrit ve özgürlük koşullarının dile getirilmesidir. Bu anlamda ülke içinde ve uluslararası arenada girişimde 

bulunmanızdır. Gereğini bilgilerinize arz ederim. En içten sevgi ve saygılarımızla selamlarımızı sunuyoruz.   

 

➢ 22.03.2021 tarihinde Gebze Kapalı Kadın Hapishanesinden gönderdiği mektubunda Ş.  Şahin: 

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

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

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

odamızdaki 13 arkadaşımızın da covid-19 çıktı, 2 arkadaşımız temaslı olduğu için başka bir odada. İlk test 

yapıldığında 9 arkadaşımız pozitif çıktı, 6 kişi temaslı diye başka odaya alındı. Temaslı arkadaşlarımızın 4’ü 
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de yapılan test sonucu pozitif tanısı kondu. Yine Akdeniz Anemisi olan ve 6 ayda bir kan takviyesi alan ve 

temaslı olan bir arkadaşımızın durumu kötüleşince gece hastaneye kaldırıldı ve birkaç saat sonra tekrar 

getirilip pozitif olan arkadaşlarımızın yanına konuldu. Ancak Mizgin çiftçi arkadaşımıza yapılan testin sonucu 

daha çıkmadan hastaneden dönüşte daha yeni ameliyat olmuş olan ve iki refakatçiyle birlikte kalan 

arkadaşımızın yanına götürülüp, ameliyatlı arkadaşımız Havva Akın da sağlığını riske sokacak yaklaşımları 

oluyor idarenin. Yine gecenin bir yarısı hastaneden getirirken arkadaşımızın yatak ve bireysel eşyaları 

getirilmeyip, sorduğumuzda da ‘ne olacak ikili yatsınlar’ gibi cevaplar aldık. 

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

çöpe döktüğümüz yemekler veriliyor. Burada virüs çıkmadan önce haftada 2-3 defa verilen meyveler bile artık 

verilmiyor. Zaten doğru düzgün personel mazgallara bakmıyor. Özellikle pozitif olan arkadaşlarımıza 

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

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

bizden değil, idarenin kendisinden kaynaklıdır. Bu nedenle idarenin yaklaşımı provokatiftir ve ne haliniz varsa 

görün tarzındadır. Örneğin iki üç günde bir çıkan pozitifleri daha önce testi pozitif çıkmış, ilaç almış 

arkadaşlarımızın yanına getirerek iyileşme olasılığını ortadan kaldırıyor. 

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

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

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

aileleri çocuklarının sesini duyamadığı için endişelidirler. Ancak arkadaşlarımız idareye talepte bulunmalarına 

rağmen kabul edilmiyor. Bizler kendi ailelerimiz üzerinden arkadaşlarımızın ailesine ulaşmaya çalışıyoruz. 

Ancak doğal olarak bir annenin kendi çocuğunun sesini duyması ayrıdır. Açıkçası birçok talebimizi bakanlığa 

yazıyoruz ancak şimdiye kadar herhangi bir olumlu yanıt almış değiliz. Bundan kaynaklı sizlerin bu konuda 

gerekli kurumlarla iletişime geçip böylesi ciddi bir durum karşısında idarenin doğru bir şekilde yaklaşması 

için gerekli baskıyı yapmanızı istiyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.  

Testi pozitif çıkan arkadaşlarımız: Ruşen Erdem, Rojda Tursun, Gülizar Erman, Aslı Doğan, Helin Öncü, 

Serap Burak, Beyaz yakut, behice Kalenderoğlu, Hatice Arat, Hacer Halil Yusuf, Gülistan Abdo, 

Nazime Avras, Mizgin Çiftçi. 

Temaslı olanlar: Ayten Gülsüm, Sibel Uçar.” 

 

15.04.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan Ö. T.: 

 

“19.06.2020 tarihinden 24.03.2021 tarihine kadar Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı cezaevinde 

A-12 odasında kaldım. Cezaevi idaresi genel olarak ılıman bir duruş sergilemekle beraber 

cezaevinde yer olmadığı için birçok odada kapasitenin üzerinde tutuklu ve hükümlü bulunuyor. 
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Genel olarak sıcak ve soğuk su sıkıntısı yaşanıyordu. Belli miktarda su veriliyordu. Pandemi 

gerekçesi ile sosyal ve kültürel etkinlikler iptal edildi. Sevk sorunu bulunuyordu, hastaneye gidiş 

gelişler çok zaman alıyordu. Yemekler dönem dönem yetersiz ve sağlıksız geliyordu. Bu 

sorunlarla ilgilenilmesini istiyorum.” Demiştir.  

10.05.2021 tarihinde Balıkesir Kepsut Hapishanesindeki mahpuslar adına  

derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan N E.: 

“Sayın dernek yöneticileri cezaevleriyle ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Balıkesir Kepsut 

cezaevinde mahkumların bir çoğuna gribal enfeksiyon teşhisi konulmuş. Mahkûmlar tarafından 

idareden  test yapılması istenmiş. Ancak ellerinde test kitleri olmadığından dolayı test 

yapamıyorlarmış. Koğuşlardaki mahkum  sayısı 35 ile 40 arasında değişiyor. Koğuşlarda en az 

10 ile 13 kişi arasında gribal enfeksiyon olduğunu söylüyorlar ve hastaneye de götürmüyorlar. 

Bu konuyla ilgilenilmesini saygılarımla arz ederim” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

17.05.2021 tarihli başvurusunda M.A;  

“Bulunduğum Bandırma 2 Nolu T Tipi CİK uzun süredir sağlık hizmetlerinden 

yararlanamıyoruz. Pandemi koşullarında hastaneye gidiş gelişler çok aza inmiş durumda. 

Kendimiz de çok zorunlu olmadıkça hastaneye gitmeyi tercih etmiyoruz. Hatta birçok 

arkadaşımız belirli aralıklarla yapması gereken kontrol ve tahlilleri yapmak için hastaneye 

gidemiyor. Hal bu olmasına rağmen çok zorunlu olmasına rağmen hastaneye gidemiyoruz. Zira 

dış güvenlikten sorumlu jandarma yaklaşık 4-5 aydır ağız içi arama adı altında onur kırıcı bir 

arama dayatıyor. Ağız içi araması olarak yumuşatılmaya çalışılsa da özünde tam bir psikolojik 

baskı ve işkencedir. Dilini aşağı yukarı kaldır ağzını tam aç dilini sağa sola götür diyerek 

insanın onuru ile oynanıyor. Üstelik korona şartlarında hiçbir sosyal mesafe olmadan, bu 

uygulama ile canımız hiçe sayılıyor. Sorunlarımızı, cezaevi idaresine, Cumhuriyet Savcılığına, 

Valiliğe, Adalet Bakanlığına, Meclis İnsan Hakları Komisyonu, Mecliste grubu bulunan siyasi 

partilere, insan hakları derneğine (İstanbul ve Ankara) yazdık. Yine jandarmanın sorumlu 

olduğu hem Balıkesir hem Bursa komutanlıklarına dilekçe yazdık, sorunlarımızı aktardık, hiçbir 

yanıt alamadık. Cezaevi idaresi, sorun bizden kaynaklanmıyor, jandarmanın tasarrufunda 

diyerek tam sorumluluk alamıyor. Savcılığa yazdığımız dilekçede yaşam hakkımızın kendilerinin 

sorumluluğu altında olduğunu hatırlattık. Ama bir çözüm bulamadık. Benim birçok ağır 

hastalığım bulunmaktadır. Bazılarını belirtecek olursam: 1- İleri derecede görme sorunu, gözlük 

değiştirme zorunluluğu 2- Vende yetmezlik, ağırlaşmış düzenli ilaç ve varis çorabı kullanmama 

rağmen 3- Varikosel 4- Yanığa bağlı cilt sorunları 5- Kronik farenjit 6- Kronik bronşit 7- Kalp 

damarlarında daralma 8- Çeşitli alerjik rahatsızlıklar. 

Bu rahatsızlıklarımın hepsine dair raporlarım mevcuttur. 29 yıldır cezaevindeyim. Cezaevi 

koşullarında tedaviye ulaşmam zaten çok kısıtlı. Üstelik bu tür onur kırıcı uygulamalar ile 
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karşılaşınca daha ciddi sorunlar yaşıyoruz. En son 29 Nisan 2021 tarihinde ağır rahatsızlığım 

ve kardiyoloji bölümüne (Anjio olduğumda kalp damarlarımda daralma olduğu görüldü, bunun 

için kontrole gitmem gerekiyor) sevkim vardı fakat jandarmanın yine onur kırıcı ağız içi 

aramasından dolayı hastaneye gidemedim. Jandarma tek taraflı tutanak kendisi hastaneye 

gitmedi diyor. Aynı gün yaklaşık 7-8 arkadaş hastaneye gitmek istedik, hiç birimiz gidemedik. 

Kaç gün önce 2 arkadaşımız çok ağır rahatsızlandılar, acil çağrıldı, doktorların tüm 

dayatmasına rağmen durumu ağır olan arkadaşlarımıza ağız içi arama dayatıldı, arkadaşlarımız 

hastaneye götürülemedi. Ağır kalp sorunu gibi durumlarda bile bu dayatılıyor. Bu konu hayati 

olduğu için acilen bir heyet göndermenizi ve sorunumuzla yakından ilgilenmenizi talep 

ediyorum.” Demiştir. 

28.05.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan M. A.: 

“Merhaba, benim kardeşimin adı S. A.. Bandırma 2 nolu T tipi Cezaevi’nde yatıyor.2014’ten 

beri hasta tutuklu listesinde zaten. Zaman zaman durumu iyi oluyordu ama son zamanlarda 

durumu yine çok kötü. Bugün hastaneye kaldırmışlar. Avukatıyla görüştüm, avukatı dün 

görüşmeye gitmiş, hiç konuşmamış avukatıyla, robot gibi duruyormuş. Türkiye’de adaletin 

olmadığını zaten biliyoruz, devletin çeteleştiğini de biliyoruz. Ama lütfen bu duruma bir 

müdahale edin ve bizi bu çaresizlikten kurtarın lütfen” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

1- 02.06.2021 tarihinde Gebze Kadın Hapishanesi’nden gönderdiği mektubunda M.P:  

“Hastane karantina arasında gidip geliyorum. Şimdilik ufak çaplı düşsem de ayaktayım, 

iyiyim. Ben bayram tatilinin hemen öncesinde 03.05.2021 tarihinde burada Kandıra 1 Nolu F 

Tipi Hapishanesine sevk talebimle ilgili (hastalıklarıma buranın koşulları zarar veriyor)  bir 

dilekçe vermiştim. Adalet Bakanlığı sevkleri durdurdu. Ancak sevk yolu açılınca işlem 

başlayacak. Hastalık beklemiyor, bekletilemez, bu sevkimin acil olmasına ihtiyacım var.” 

Demiştir. 

 

2- 09.06.2021 tarihinde Kandıra F Tipi Hapishanesinden mektupla yaptığı başvuruda 

A. A.: 

“A. O. Köse, 12 Eylül cuntası koşullarında tutuklanmış, 1991-1994 yılları hariç o günden 

bugüne 37 yıl hapishanelerde tutsaklıklar yaşamıştır. Halen Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 

Hapishanesinde bulunmaktadır. 37 yılın 21 yılını F Tipi hapishanelerin tecrit hücrelerinde 

geçirmiştir. Bu koşulların sonucunda geçirdiği rahatsızlık sonucu yürüyemedi, konuşma zorluğu 

yaşadı ve yaşadıklarını hatırlamakta zorlandı. Devamında böbreklerinde kanser tespit edildi. 9 

cm kanserli kistin alınması için ameliyat edilmeli. Her gün hayati tehlike altında yaşamaya 
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devam ediyor. Hapishane koşullarında kalma olanağı yok. Adli tıp kurumu önünde A. O. K.’nin 

sağlık durumu için eylemler yapılıyor. Siz de ses olun.” Demiştir. 

 

3-  18.06.2021 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesinden e-mail yoluyla yönlendirilen 

başvuruda M. Ç;   

“Ablam R. Çatan. yaklaşık 1 yıldır Edirne Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu 

olarak kalmaktadır. Pazartesi günü telefonla ablamla görüştüm. Telefonda bana, ishal, kusma 

gibi rahatsızlıkları olduğunu söyledi. Ayrıca revir talebinin kabul edilmediğini belirtti. 

Kaldıkları yer 4 kişilik olmasına rağmen, 10 kişi kaldıklarını ve yatacak yerlerinin dahi 

olmadığını söyledi. Yemeklerin çok kötü olduğunu, ishal hastası olduğundan kuru ekmek yediğini 

belirtti. Ablam sürekli zeytin ekmek yediğini söyledi. Ablam ayrıca ped almak istediğini ve idare 

tarafından bunun kendilerine verilmediğini, kantinde çok pahalıya satıldığını söyledi. Ayrıca 

kaldıkları koğuşun çok kirli olduğunu, kalabalık kaldıklarından hijyen koşullarında sıkıntı 

yaşadıklarını belirtti. Ablam ayrıca derneğinizden sevk dilekçesi yazılmasını; Diyarbakır, Elazığ 

ve İstanbul (Bakırköy)’da bulunan hapishanelerden birine sevkini istemektedir” şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

 

 

4- 22.06.2021 tarihinde İHD genel Merkezinden e-mail yoluyla gelen başvuruda A. 

H.: 

“Ben A. H. Dayım D. R., 95 yaşında, Maltepe 3 nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde. Durumunun 

iyi olmadığını öğrendim. Önceden 6 sene cezaevinde kaldı ve sağlık durumu iyi olmadığı için 

denetimli serbestlikle bırakıldı. Felç geçirdiği için engelli, tekerlekli sandalyede bakıcıların 

yardımı ile yaşıyor.Engelli olduğu için 6 Mayıs günü imzaya gidemediği için tekrar içeri aldılar. 

Şu anda sağlığı iyi değil, engelli. Cezaevinde de kimse yardım etmezse kendi ihtiyaçlarını 

karşılayamıyor. Bu konuyla ilgilenmenizi sizden rica ve arz ediyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur.  

28.06.2021 tarihinde Bandırma 2 Nolu T Tipi Hapishanesinden gönderdiği 

mektubunda M.A:   

“Daha önce bulunduğum cezaevinde yaşadığım sağlık sorunları ve tedaviye ulaşmada 

yaşadığımız sorunlara dair geniş bir mektup yazmış rahatsızlıklarımı belirtmiştim. Yaklaşık 30 

yıldır cezaevindeyim. Birçok kronik hastalığım bulunmaktadır. Bunlardan en zorlayıcı olanı 

kronik venöz yetmezliği. Fakat bir süredir hastaneye gidemiyorum. Gerekçe olarak askerin ağır 

içi arama uygulamasıdır. Bunu kabul etmeyince hastaneye gidemiyoruz. Öz olarak asker bizi 

siyasi kimliğimiz ve Kürt olmamızdan dolayı hastaneye götürmeme isteğindedir. Yaşadığımız 
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sorunları cezaevi idaresine, Adalet Bakanlığına, Cumhuriyet Savcılığına, Meclis İnsan Hakları 

Komisyonuna yazmamıza rağmen bir çözüm bulunmadı.  

Bir süre önce hastaneye sevkim vardı. Askerin ağız içi arama dayatmasından dolayı 

hastaneye gidemedim. Hastalığım artınca kurum revirine gittim. Kurum tabibi ayağımı görür 

görmez “seni acilen hastaneye sevk etmeliyim, ayağının durumu hiç iyi değil, kangren riski var, 

ayağın kesilebilir” dedi. Hastaneye gidemeyeceğimi, askerin onur kırıcı dayatmasını belirtip, 

ilaç yazmasını talep etsem de doktor “ilaç yazamam,  acil hastaneye gitmen gerekiyor” dedi. 

Askerin onur kırıcı ağız içi arama dayatmasından dolayı sağlık sorunlarım gittikçe hayati bir 

noktaya gelmiş bulunmaktadır. Kronik venöz rahatsızlığımdan dolayı sağ ayağımda şişkinlik ve 

morarma olmuştur. Yürüme ve hareket etmede zorlanıyorum. Buna rağmen cezaevi idaresi ve 

asker sağlığımızı bize karşı bir işkence yöntemi olarak uygulamaktadır. Öz olarak ağız içi arama 

dayatması bahanesi ile hastaneye götürülmek istenmiyor. Sizden talebim yaşadığımız bu 

sorunları yerinde görmek için bir heyet göndermeniz ve sorunun aşılması için gerekli katkı ve 

çabayı vermenizdir.” Demiştir.  

28.06.2021 tarihli mektupta (14 mahpus) K. Ç., T. D., Ş. B., E. T., M.A. T., F. Y., C. 

S., C. M., İ. D., M. E. T., M. İ., E. S., Ö. S., Ö.K özetle;  

“Bulunduğumuz Bandırma 2 Nolu T tipi cezaevinde yaşadığımız sorunları daha önce 

mektupla paylaşmıştık. Uzun bir süredir hastaneye gidemiyoruz, tedavi olamıyoruz ve her geçen 

gün bizlerim yaşam ve sağlığı tehlikeye girmektedir. Ağız içi arama diye dayatılan aslında 

bedenimizin içine yapılan bir müdahaledir. Bu onur ve haysiyet zedeleyici zalimane uygulamayı 

kabul etmemiz mümkün değildir. Onur ve haysiyetimiz sağlığımızdan önemlidir.  

Yaşadığımız bu sorunları Adalet Bakanlığına, savcılığa, meclis insan hakları komisyonuna 

yazdık. Cezaevi idaresine, sözlü ve yazılı olarak defalarca yazmamıza rağmen bir çözüm 

bulunmadı. Sağlığımız bize işkence olarak kullanılıyor.  

Bu durumdan dolayı ekte sizinle de paylaştığımız bir dilekçe örneği hazırladık. Bu dilekçeyi 

Adalet Bakanlığı’na, savcılığa, cezaevi kanalı ile gönderdik. Sağlığımız ile ilgili bir sorun 

yaşanırsa sorumlu cezaevi idaresi ve jandarma komutanlığıdır. Yaşadığımız durum bu derece 

ağırdır. Şayet böyle devam ederse cezaevi revirine de çıkmaz, ilaç almaz ve tüm sağlık 

koşullarını reddederiz. Zira revirin bir işlevi ve anlamı yoktur. Yaşadığımız sorunları sizinle 

paylaşıyoruz. Bir heyet göndermenizi ve sorunların aşılması için gereğini yapmanızı istiyoruz. 

Şimdiden ilgi ve duyarlılığınız için teşekkür ediyoruz.” Demişlerdir.  

Mahpusların ekte gönderdiği dilekçe: 

“Anayasanın 17. Maddesine göre “herkes yaşamak maddi ve manevi varlığını koruma ve 

geliştirme hakkına sahiptir. Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz. Kimseye insan haysiyetiyle 

bağdaşmayan bir cezaya veya muameleye tabi tutulamaz.” 
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 Yine 5275 sayılı ceza infaz kanunun 2/2 maddesine göre “ceza ve güvenlik tedbirlerinin 

infazında zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunamaz.” 

Atıfta bulunduğum her iki madde Bandırma 2 Nolu T tipi cezaevinde uyulmamaktadır. 

Anayasa ve kanun dışı bir şekilde haysiyetimi zedeleyici, insanlık dışı, aşağılayıcı, zalimane ve 

onur kırıcı bir davranışa maruz kalma temelinde hastane sevklerinde AĞIZ İÇİ ARAMA 

uygulaması dayatılmaktadır. 

Maddi ve manevi varlığımı korumak en temel insani hakkımdır. Haysiyet dışı, onur kırıcı bir 

muameleyi reddetmek, anayasal ve yasal olarak hakkımdır. AĞIZ İÇİ ARAMA muamelesine dair 

idareye defalarca sözlü ve yazılı olarak şikâyetimi belirtmeme rağmen, idare bunun çözümü için 

hiçbir uğraş içinde olmadı.  

Tüm bu nedenlerden dolayı bundan sonra ölümcül bir sağlık sorunu yaşasam dâhil 

hastaneye gitmeyeceğimi, koğuşta bulunan arkadaşlarıma, ölümcül bir sağlık sorunu yaşadığım 

anda dahi idareye haber verilmemesini belirttim.  

 Yapılan muamele çağdışı bir infaz rejimidir. İnsana köle ve hayvan muamelesi 

yapılmaktadır. İnsanlık haysiyet ve onurumu korumam sağlık sorunundan daha önemlidir. Bu 

durumu devletin bilgisine sunuyorum. Başıma bir şey gelmesi durumunda Bandırma 2 Nolu T 

Tipi CİK idaresi ve güvenlik sorumlularının sorumlu olacağını belirtmek istiyorum. Gereğini 

bilginize sunarım.” 

10.04.2021 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu F Tipi hapishanesinden gönderdiği 

mektubunda C.D ;  

“Bana göndermiş olduğunuz 09.03.2021 tarihli faksınızı aldım. Söz konusu faksta benim 

sizlere gönderdiğim taahhütlü mektubumun elinize çok geç ulaştığı için mektubun içeriğinde yer 

alan hukuksuzluklar ve keyfi uygulamaların devam edip etmediği ve yeni şikâyetlerimin olup 

olmadığını sormuşsunuz. Elinize geç ulaşan mektubumda bahsetmiş olduğum tüm şikâyetler 

aynen devam etmekte olup hiçbir olumlu gelişme kaydedilmemiştir. Bahse konu şikâyetlerim 

ağırlaşarak devam etmekte olup bu pandemi süreci bahane edilerek görülmedik keyfi 

uygulamalar da kendini göstermektedir. Sadece şahsımı ilgilendirmiyor söz konusu sorunlar, 

herkes için aynı şekilde sürmektedir. Tekrar olmaması açısından kısaca böylesi bir cevabı sizlere 

yazmayı uygun gördüm.” Demiştir.  

15.04.2021 tarihinde Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Hapishanesinden derneğimize 

gönderdiği mektubunda M.E:  

 “ Ben 01.112011 tarihinde Van ilinde yakalandım. Toplan 28 yıl 20 ay ve 20 gün hapis 

cezasıyla birlikte 111.100 TL adli para cezası aldım. Mahkeme sürecinde kendi anadilim Kürtçe 

ile savunma yapmak istediğim için savunmam reddedildi. Bilinmeyen bir dil konuştuğum iddia 

edildi ve ifade özgürlüğüm ihlal edildi. Dahası ben İran vatandaşıyım. Türkçe bilmemek ya da 
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biraz anlayıp kendini o dille ifade etmemek edememek kadar normal bir şey yoktu ki diyelim 

Kürtçe savunma yapmak devlete ve mahkeme heyetinin zoruna gidiyor farz edelim. Peki bir 

Farsça tercüman da mı getirilemezdi. Kısaca ben oturdum mahkeme heyeti fermanımı okudu ve 

beni cezaevine geri gönderdi. Yakalandığım tarihten bu yana bir kere bile ailemle açık ve kapalı 

görüşe çıkma imkânım olmamıştır. Sadece ailemle değil hiç kimse görüşüme gelmedi. Çünkü 

Türkiye’de hiçbir aile ferdim, yakınım ve akrabam yoktur. Hepsi İran’da ikamet etmektedirler. 

Bu yüzden kendimi burada çok yalnız hissediyorum. Türk devleti ile İran devleti arasında 

mahkûm iade anlaşması vardı. Bu anlaşmaya dayanarak burada aldığım cezanın bakiye kısmını 

ülkemde çekmek için de defalarca TC adalet bakanlığına dilekçe yazdım. Sadece adalet 

bakanlığına değil ilgili bütün yerlere yazdım. Ama her defasında isteğim reddedildi. Çünkü 

ülkemde cezaevinde kalsam dahi ailemle sevdiklerimle görüşebilme imkânım olur. Ama yaklaşık 

9,5 yıldır TC cezaevlerinde tutuluyorum. Gerçekten bu 9 yılda çok acı çektim. Ailemin benimle 

görüşecek imkânları yoktur. Ben kendi durumumu kısaca yazdım. Ama gerçekten çok büyük bir 

mağduriyet içindeyim. Ben tahliyemi istemiyorum sadece iademi istiyorum. Sizden istediğim şey 

ise eğer bu konuda yapabileceğiniz bir şey varsa yaparsanız çok ama çok sevinirim. Ben ne 

kadar mağdursam ailem beş kat daha mağdurdur. Onlar da bu şekilde cezalandırılıyor. Toplam 

7 (yedi) yıldır uğraşıyorum bu meseleyle ilgili. Ama dışarıda bana yardımcı olacak kimsem 

olmadığı için çabam yetmiyor. Bu yüzden sizlerin yardımına çok ihtiyacım vardır. Ben en son 

03.01.2021 tarihinde adalet bakanlığına iade dilekçesi yazdım ama henüz cevap gelmedi. Ama 

cevabın olumlu olacağını sanmıyorum.”demiştir. 

 22.04.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan S. S.: 

“İstanbul  Silivri 6 Nolu  L tipi  cezaevinde hükümlü bulunan eşim H. S. ile 21.04.2021 

tarihinde telefonla görüştüğümde, kendisini 1 haftadır hiç bir neden yok iken C.4 hücre 

koğuşuna aldıklarını söyledi. Kendisini havalandırmaya bile çıkarmadıklarını, psikolojik baskı 

uyguladıklarını ve cezaevi müdürünün kendisini tehdit ettiğini söyledi. Kendi hakkını savunmak 

için eşim açlık grevine girdiğini söyledi. Sizlerden isteğim İstanbul Silivri hapishanesine giden 

avukatların bu konuyla ilgili eşimle görüşmesini rica ediyorum. Kendisi kanser hastası ve  astım 

hastasıdır. Hücrede tutulduğu sürece sağlığı daha da kötüye gidecektir. İlginize teşekkür 

ederim” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 09.05.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan A. K.;  

Sürgün sevk sonrası oğlu S.K’nın  kendisi ile yaptığı haftalık telefon görüşmesinde ilettiği 

bilgileri aktarmıştır. Oğlunun Düzce T tipi hapishanesinden Samsun Bafra T Tipi Hapishanesine 

7 Mayıs 2021 tarihinde kendilerine haber verilmeden sevk edildiğini,  Düzce’de olmadığını 

tesadüfen öğrendiklerini, nereye sevk edildiğini bulmak için yoğun çaba harcadıklarını, 

endişelenerek akıbetini öğrenmek için Jandarma ve polis karakollarına başvurduklarını, 



Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2021 Yılı Hak İhlalleri Raporu  
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr 

Sayfa 47 / 151 
 

kendilerine yine de bilgi verilmediğini,  haklarında dava açacaklarını söyledikten sonra Samsun 

Bafra T Tipi Hapishanesine sevkinin yapıldığını ve  hapishanenin karantina koğuşunda olduğunu 

öğrendiklerini belirtmiştir.  

9 Mayıs Çarşamba günü oğlu ile telefonla konuşan Anne Aynur Keleş, komisyonumuzla 

konuşmayı paylaşmıştır. S. K. Telefon görüşmesinde: “Beni 7 Mayıs günü Samsun Bafra T tipi 

Hapishanesine sevk ettiler. Bafra hapishanesindeki girişte çıplak arama dayattılar, kabul 

etmedim ve saldırdılar. Ben de slogan atarak direndim, zorla üzerimdeki giysilerimi çıkararak 

darp ettiler, hatta boynumun üzerine dizlerini koyarak bastırdılar. O gün boyun ağrısından 

dolayı hiç uyuyamadım. Direniş sırasında “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek” sloganı attım 

sürekli ama kar etmedi saldırı devam etti.  

Şimdi çıplak aramaya karşı direndiğim için ve slogan attığım için disiplin soruşturması 

açacaklarını söylediler. İşkence ve darp nedeniyle hastaneye gitmek istemedim. Hastaneye 

gitmek bir sorun dönüşte karantinada kalmak başka bir sorun. Hastane de zaten işkence raporu 

vermeyecek diye düşünerek gitmedim hastaneye. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül zaten çıplak 

arama normal olarak uygulanan bir arama böyle durumlarda diye açıklama yaptı basına dönük.  

Şimdi Avukat görüşlerindeki gibi küçük bir hücrede tutuluyorum. Nevresim falan yok. 

Battaniye ile idare ediyorum. Çıplak arama hem onur kırıcı ve ahlaki olarak doğru değildir. 

Ama bakanlık böyle diyorsa gerisini siz düşünün.  

Saldırdıklarında gardiyanlar: Sizin ağa babalarınız var biliyoruz diyerek bilinçli ve kasti bir 

saldırı olduğu belli. Bu konuda aile olarak Adalet Bakanlığı, Savcılığa, TBMM ve milletvekilleri 

ile görüşürsünüz” diyerek konuşma bitirildi. 

17.05.2021 tarihinde 18 mahpus adına Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesinden 

gönderdiği mektubunda  

M.O, N. G., Ş. Y., Z. S., İ. Ö., S. D., İ. E., N. E., İ. A., İ. K., A. Y., Y. D., M. P., N. K., M. 

K., K. K., Z. K., Y.Ş.;  

“Kaldığım Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı CİK’de bir süredir ekonomik açıdan yaşadığım 

sorunlar ile ilgili yazma gereği duydum. Kaldığım cezaevi kurumu yüzlerce tutuklu hükümlü 

barındırdığı için bu sadece beni etkileyen bir durum değildir. Bütün tutuklu hükümlüler aynı 

ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Söz konusu olan durum fahiş fiyatlarla ilgili bir konudur. 

Ekonomik alanda fiyatların yükselişi söz konusu olup bir hayat pahalılığı yaşanmaktadır. Bu 

fiyat yükselişinden dolayı, halkın özellikle temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve özel sektörün 

fahiş fiyatlarla satış yapmasının önüne geçilmesi için kamu kuruluşlarınca belirli düzenlemeler 

yapılmıştır. Buna göre özellikle temel ihtiyaçlar noktasında kamu kurumlarının asgari fiyat 

belirleme durumları gelişerek, gerekli önlemler alınmış, kontrol mekanizmaları kurulmuştur. 

Bulunduğu 5 nolu L tipi kapalı cezaevinde kapalı görüş ziyaretlerinde ve kargo vasıtasıyla 
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ailelerimiz tarafından getirilen baksır, atlet, külot, çorap, yüz havlusu, banyo havlusu, terlik gibi 

temel insani bedensel ihtiyaçlarımız cezaevi idaresi tarafından yasaklanarak, alınmamaya 

başlandı. Zaten fahiş fiyatlar ile kantinden satılı yapılan gıda maddelerini ekonomik 

zorluklardan dolayı almakta zorlanırken, bu durum bizleri daha da maddi zorluklar içerisine 

sokmuştur. Hayat pahalılığının yaşandığı günümüzde kamu kurumları ekonomik kolaylıkların 

sağlanması için gerekli uğraşı vermesi gerekirken, insanın temel ihtiyaçlarının aileler tarafından 

dışarıdan getirilmesinin birden yasaklanması tam tersi bir etkiye sebep olmaktadır. Baksır, atlet, 

külot, el yüz havlusu, banyo havlusu gibi temel insani ihtiyaçların ailelerimiz tarafından 

getirilmesi yasaklanırken, cezaevi kurum kantininden alınabileceği cezaevi idaresince fiyat 

listesi ile belirtilmiştir. Ailelerimiz tarafından getirilen bu temel ihtiyaçlar kuruma alınmıyorken, 

bu durumda cezaevi idaresince yapılması gereken, satışı yapılan bahse konu temel ihtiyaçların 

asgari, ekonomik açıdan zorlanmayacak fiyatlarda satışın yapılmasıdır. Fakat fiyatlardaki fahiş 

rakamlar âdeta şok etkisi yaratmıştır. Kurum idaresince satışı yapılan bahse konu eşyalar şu 

şekildedir: Baksır 10 TL, pamuk el yüz havlusu 15 TL, askılı beyaz gri atlet 10 TL, kollu beyaz 

gri atlet 11 TL, slip külot 6 TL, pamuk banyo havlusu 28 TL, bambu el yüz havlusu 23 TL, bambu 

banyo havlusu 34 TL, tek kişilik çarşaf 40.80 TL, yastık kılıfı 8.50 TL. Özellikle yeni tutuklanıp 

cezaevine gelenlere çarşaf ve yastık kılıfı verilmeyip fahiş fiyatlara alınması zorunlu 

kılınmaktadır. Bu fiyatlar benim ekonomik maddi anlamda zorlanmama neden olup, 

ihtiyaçlarımı karşılayamayacağım miktarlardadır. Bütün bu hususlara ilişkin isteğim, fiyatların 

asgari ölçüde olup ekonomik olarak bu eşyaları alabileceğim miktarda olmasıdır. Cezaevi 

idaresinin belirlemiş olduğu fiyatlar, satın alamayacağım ölçüdedir. Dolayısıyla fiyatların 

belirlenmesini cezaevi idaresinin inisiyatifine bırakılmasını istemiyor, kamu kurumlarınca bu 

fiyatların dengeli, ölçülü ve ekonomik pahalılık göz önüne alınarak alınabilecek ölçüde 

düzenlenmesini istiyorum.” Demiştir.  

17.05.2021 tarihinde Maltepe 1 Nolu L Tipi Hapishanesinden gönderdiği 

mektubunda  G.O :  

“26 Ağustos 2020 tarihinde Adalet Bakanlığına yazmış olduğum dilekçe üzerine, sağlık 

kurulu raporu alınması amacıyla 16 Eylül 2020 tarihinde hastaneye götürüldüm. Kayıtlar 

yapıldı ve akabinde 23 Eylül, 5 ve 7 Ekim 2020 tarihlerinde olmak üzere toplamda 3 kez 

hastaneyle ilgili polikliniklere götürüldüm ve herhangi bir sorun sıkıntı yaşanmadı. Ancak 9 

Ekim 2020 tarihinde kalan poliklinik bölümlerine gitmek için çağırıldım. Cezaevinin mahkûm 

kabul bölümüne götürüldüm. Orada askerlerin arama adı altında keyfi ve adeta hasmane bir 

tutum sergilemeleriyle karşılaştım. İnsan onurunu zedeleyen bir saldırgan tutumla karşılaşınca 

bu keyfi muameleyi kabul etmedim. Askerler ayakkabılarımı çıkarıp, kendim ayakkabımın 

içindeki keçeyi kaldırıp bizzat onlara gösterip ayakkabıyı yere vurarak içinde bir şey olmadığına 

emin olduktan sonra giymemi istediler. Ben de bunu yapamayacağımı ancak ayakkabımı 
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çıkarabileceğimi, aramanın ise onların işleri olduğunu söyledim. Tamamen keyfi ve siyasi 

kimliğimi hedef alan bir husumet duygularıyla hareket ettiler. Açıkçası yasal olmayan bir 

mevzuatı uygulamak istiyorlardı. Bunu reddettiğim nedeniyle insan onurunu inciten bir tutumla 

karşılaştım ve sağ tarafımdan askerlerin hırpalamalarına maruz kaldım. İlgili bölümde zaten 

kameralar mevcuttur. Bu nedenle 12.10.2020 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Savcılığı nezdinde, 

ilgili askerler hakkında suç duyurusunda bulundum. Çünkü askerler kendileri yapması gereken 

bir aramayı usulünden farklı çok keyfi bir boyutta bana yaptırmak istemişlerdi. Kanunen bu 

başlı başına bir suç ve görev ihlali kapsamındadır. Bunun yanlış olduğunu belirtmem üzere fiziki 

ve psikolojik şiddet, hakarete maruz bırakıldım. KOAH hastalığım nedeniyle almam gereken 

sağlık kurulu raporu için hastaneye gitmekten vazgeçmek zorunda bırakıldım. Ortamı provoke 

eden insanı tahrik eden, hakarete maruz bırakan bu tutum nedeniyle yapmış olduğum suç 

duyurusu Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma no: 2020/181242, karar no: 

2021/25096 ve 04.03.2021 tarihli kararıyla kovuşturmaya yer olmadığına dair karar tarafıma 

11.03.2021 tarihinde tebliğ edildi. Bu karara karşı 15 Mart 2021 tarihinde Anadolu 10. Sulh 

Ceza hâkimliğine itirazda bulundum. Ancak Anadolu 10. Sulh Ceza Hâkimliği değişik iş no: 

2021/1954 d. İş ve 31.03.2021 tarihli kararda söz konusu savcılığın kararını usul ve yasaya 

uygun bularak itirazımı reddetti. Bunun üzerine 22.04.2021 tarihinde bana tebliğ edilen bu 

kararı AYM’ye göndermek istiyorum. Bu durum ile alakalı hâkimler ve savcılar kuruluna 

başvuruda bulunarak bu olayın soruşturmasını yürüten savcı hakkında suç duyurusunda 

bulundum. Karşılaşmış olduğum bu durum üzerine Adalet Bakanlığına 26.10.2020 tarihinde 

yazıp bu koşullar altında hastaneye gitme olanağı kalmadığı nedeniyle bakanlığın var olan 

dosya üzerinde işlem görerek, sağlık nedenlerinden dolayı kalan cezanın infaz durdurularak 

tahliye edilmeme için işlem başlatılmasını istemiştim. Adalet Bakanlığının 30.10.2020 tarih ve 

57551099-207.06-E.6686/126377 sayılı yazısı Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 02.11.2020 

tarih ve B.M 2020/151711-CTE sayılı yazısı tarafından tebliğ edildiğinden bu yana yaklaşık 6 ay 

geçmiş ve halen bir işlem yapılmadı. KOAH hastalığı nedeniyle geçirmiş olduğum pnömotoraks 

ameliyatları sonrasında kalıcı ve kritik bir hastalığın pençesinde bulunuyorum. Özellikle son 

yıllarda ve pandemi süreci bu durumun ağırlaşmasına, tedavi olma imkânımın ortadan 

kalkmasına gerekçe oluşturan bir durum yarattığını belirtmekte fayda görüyorum  

2- Bulunmuş olduğum cezaevinde yaşanan sorun ve sıkıntılara ragmen hergün bunlara 

bir yenisi eklenerek devam ediyorum. Bunun bir örneği burada yaşandı. Bir gardiyanın tamamen 

keyfi bir tutumundan kaynaklı 1 ay disiplin cezası verdiler bana, gerçekten gülünç ve akıl alamaz 

bir hadise. Bu olay halen infaz hakimliğinde devam ediyor. Nasıl bir süreç izleneceğini 

bilemiyorum. Ben de merak ve endişe ile bekliyorum.  
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3- Sadece faks yazdığı için E. N. arkadaşıma 2 ayrı cezayı, 11’er günlük verdiler. 

İletişim hakkımızı kullanmak bir suç unsuru olarak biz sayasi tutsaklara karşı kullanılıyor.  

4- Yeni Yaşam, Birgün, Evrensel gazetelerini alamıyoruz.  

5- Açlık grevlerimiz 5’er günlük dönüşümlü olarak devam ediyor. 28 Kasım 2020 

tarihinden itibarem süren açlık grevi için günlük olarak 1 limon, 2 karbon iaşe bedeli olarak 

veriliyor. Bunun dışında hiç bir şey verilmiyor. 

6- İHD ve diğer örgütleri dahil yasal hak olarak belirtilen eşyalar alınıp 

değiştirilemiyor. Cezaevinin kendine özgü kuralları esas alındığı nedeniyle eşya alma hakkının 

ihlali somut olarak yaşanıyor. 

7- Pandemi nedeniyle herhangi bir tedbir veya uygulama yapılmadığı, yapılan tek şey 

bizim birçok hakkımızın ihlali oldu. Aşı, ilaç, dezenfektan yapılmadı. Sıcak sular az veriliyor, 

ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. Kotaya bağlandığı söylense de söylenen miktarın çok altında 

sıcak su veriliyor. 

8- İdarenin verdiği tv kanalları kimi siyasi odakların reklam ve propagandasını 

yapmaktan ibaret olan kanallardır, hiç bir talebimiz dikkate alınmıyor. 

9- Defalarca kimi kurumlara belirttiğim sorunları paylaştık ancak şimdiye kadar bir 

düzelme göremedik.  

Sormuş oluğunuz hususlar hakkında genel boyutta bunları belirtmekle yetineceğim.  

Göstermiş olduğunuz ilgi ve duyarlılık konusunda zor spas diyorum. Hepinize, çalışanlarınıza 

başarı ve sabırlar diliyor, selam ve saygılarımı gönderiyorum.” Demiştir.  

20.05.2021 tarihinde Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesinden gönderdiği mektubunda 

S.B:  

 

 “Selamlarımı yollarken yaptığınız kutsal niteliğinde çalışmalarınızda üst başarılar 

diliyorum. 

Saygıdeğer insan hakları savunucuları ve sosyal yardım destekçileri. Görüş ve siyasi 

fikirlerimden dolayı cezaevinde bulunmaktayım. Üç çocuklu bir ailem var ve şu an dışarıda 

hiçbir gelirleri olmadan, komşuların yardımıyla geçimlerini kıt kanaat sağlamaktadırlar. Evimiz 

kira ve üstelik gelen faturalar ciddi derecede yüksek olmaktadır. Şahsımın giderleri de 

hesaplandığında ciddi bir meblağ ortaya çıkmaktadır. Sizden talebim odur ki bana yardım 

desteğinizde bulunmazdır. Maddi olarak desteğinizi beklemekteyim. Kurumsal olarak bu konuda 

hassas olduğunuzu bilmekteyim.”demiştir.  

25.05.2021 tarihinde başvuruda bulunan; G. Y.:  
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“Babam F. Y. 2,5 yılı aşkın süredir Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır. 

Bu süre boyunca cezaevi idaresinin farklı zamanlarda farklı muamelelerine maruz kalmıştır. 

Ceza İnfaz Kurumu disiplin cezası yoluyla mahpusların denetimli serbestlik hakkından 

yararlanmasının da önüne geçmektedir. 2019 yılında yapılan aramalardan kaynaklı verilen 

disiplin cezaları İnfaz Hâkimliğince kaldırılınca bu defa mahpuslar Silahlı Örgüt Üyeliğinden 

yeni bir soruşturma ve kovuşturma maruz kalmıştır. Bu yeni ceza davası nedeniyle tutuklu 

bulunan mahpuslar vardır. Babam da bu dosyada sanık olarak yargılanmakta olup ilk 

duruşması 15 Haziran 2021 tarihinde görülecektir. 

Babamla 5 Mayıs 2021 tarihinde yaptığım telefon görüşmesinde; Son açılan davadan 

kaynaklı tutuklu bulunan Hüseyin Döken isimli tutuklu idareye çağrılmıştır. Mahpus Savcı 

odasında bir süre bekletilmiştir. Daha sonra odaya gelen ve polis olduklarını düşündükleri 3 kişi 

H. D. isimli mahpusa bahsi geçen dosya ile ilgili sorular sorarak baskı altına almıştır. Mahpusa 

göre bu eylem ajanlık dayatmasıdır. 

Babam da hem son yaşanan olaylar hem de genel olarak var olan sorunların gündeme 

gelmesi için İnsan Hakları Derneğine başvuru yapmamı söyledi. Bizler de aile olarak 

yaşananlardan endişeliyiz. İlgili cezaevine gidilerek mahpuslarla görüşme alınmasını rica 

ederim.”demiştir. 

09.06.2021 tarihinde Bandırma 2 Nolu T Tipi Hapishanesinden gönderdiği 

mektubunda Ş.B:   

“Size yazmamızın sebebi bulunduğumuz Bandırma 2 Nolu T Tipi cezaevinde uzun süredir 

hastaneyle ilgili sorunlar yaşamaktayız. Asker “ağız içi” arama adı altında “BEDEN İÇİNE” 

müdahale eden bir onur kırıcı arama dayatıyor. Bu uygulamaları kabul etmediğimizde “tek 

taraflı bir tutanakla kendi isteğiyle hastaneye gitmiyor” deniliyor. Cezaevi idaresine, savcılığa, 

Adalet bakanlığına, Meclis İnsan Hakları Komisyonuna vb kurumlara yazmamıza rağmen bir 

çözüm bulamadık. İdare, bizden kaynaklanmıyor, asker dayatıyor dese de sorunumuzu çözmek 

için bir şey yapmıyor. Ciddi anlamda sağlık sorunu yaşayan, kalp krizi riski olan, acile giden 

arkadaşlarımıza sedyede bile bu muamele yapılıyor. “AĞIZ İÇİ” ara açık bir onur kırma, 

BEDEN İÇİNE müdahale içeren bir işkence metodudur..Sizden talebimiz, bir heyet 

göndermenizdir. Yüne sorunlarımızın aşılması için girişimde bulunmanızdır.Selam ve 

saygılarımızı sunuyoruz.”  

11.06.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan A. N. D.: 

“05.09.2020 tarihi gecesi evimize baskın yapan polisler kapımızı tekmeleyip "aç kapıyı 

köpek" deyip onur kırıcı hakaretlerde bulundular ve çıplak bir şekilde abimi ters kelepçe yapıp o 

şekilde iki saat beklettiler. Yine polisler abime “savcı mavcı hikâye, seni en az iki sene içeride 

tutacağız” deyip tehdit ettiler.05.09.2020'den bu yana, Silivri 5 nolu Cezaevi 4 F koğuşunda 
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yatmaktadır.Kötü cezaevi koşulları nedeniyle, 5 nolu cezaevinden 9 nolu cezaevine sevkini istedi 

ve biz 5 defa Bakırköy Adliyesine dilekçe verip şikâyette bulunduk. Bize geri dönüş olarak "M. 

H. D. koğuşundan memnundur" diye imza attığını tebliğ ediyorlar. Abim M. H. D. ile 

görüştüğümüzde "hayır ben öyle bir imza atmadım, haberim yok ve ben 9 noluya geçmek 

istiyorum diyor. Abim adına sahte evrak düzenleyip, sahte tutanak imzalayıp, tutuklu yerinden 

memnun diyorlar ve hala ne yazık ki 7 kişilik koğuşta 40 kişi kalıyorlar. Çeşmelerden paslı su 

akıyor ve o paslı su ile banyo yapıyorlar.10.05.2021 tarihinde bizi telefonla arayan abim ve 

arkadaşları korona olmuşlar. Ne hastaneye götürülmüşler ne de doktor muayenesinden 

geçmişler. Abimin sağlık durumu hakkında endişeliyiz.26.05.2021 tarihinde abimin görüşüne 

gittim ve cezaevinde ishal ve kusma ile başlayan yeni bir salgın varmış.15 tutuklu bu salgına 

yakalanmış ve hastaneye ve doktora muayene edilmemişler.A. M. H. nin koğuş arkadaşı İ. A. da 

bu cezaevi koşullarından şikâyetçi, o da kendi sağlığından endişeli”. şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

 

 23.06.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan A. G.: 

 

“Adım A. G.. Oğlum Y.G. Silivri 2 nolu da tutuklu bulunuyor. Dün görüşte kendisi; 

kantinden istediklerimiz gelmiyor, yazıyoruz listeye, aynı ürün birine gelirken diğer başka kişiye 

geliyormuş, neye göre? En temel içecek olan içme suyu kısıtlı veriliyormuş. Çay için çeşme 

suyunu kaynatıp kullanıyorlar, şebeke suyu nereden geliyor? Yeni bir salgın da sulardan mı 

çıksın? 44 kişiye 2 tuvalet 2 duş bu sıcaklarda yetersiz. 

1 yıldır yumurta zaten gelmiyor(o da haşlanmış). Kitapları 2 haftada bir dışardan sipariş 

verilebilirken 1 aydır o da gelmiyormuş. Benim oğlumun hakkı olan sayı kadar verdiğim kitaplar 

bile eline geçmemiş 1 aydır. Koğuşlar bu sıcak havada 44 kişi, nefes almakta zorlanıyorlar. 

Hava akımı yok. Maalesef salgını destekler nitelikte bu şartlar. Oda sayısı yetersiz, koridorlarda 

bile yatak var. Ben çocuğumun sağlığından endişe duyuyorum. Bir an evvel gereğinin çözüme 

ulaşmasını talep ediyorum.”demiştir.  

23.06.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan N. G.: 

“Ben N. G.. Oğlum 5 yıldır tutuklu. 2 nolu A3 koğuşu Silivri Cezaevi'nde kalıyor. Şartları 

çok kötü. Koğuşlarda 47 kişiler, bazıları yerde yatıyor. Bu kadar insana 2 tuvalet 2 banyo var, 

yeterli mi, maalesef yetmiyor. Kantinden istedikleri gelmiyor. Yemekler ona göre sıkıntı, içme 

suyu bile kısıtlı geliyor. Doktora çıkmak istediklerinde her zaman çıkamıyorlar. Doktor 

istedikleri vitamini yazmıyor. Malum orada bütün vitaminleri alamıyorlar. Güneş, D vitamini, 

B12 bütün vitaminleri eksik. Vitamin verilmesini istiyoruz. Malum bu hastalık salgın bunca 
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kalabalık. Yumurta bile verilmiyor. Gereğinin yapılmasını istiyoruz” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

23.06.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan E. Ş.: 

“Oğlum Ü. T. Ş.(Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesi) , 15 Temmuz’dan sonra, hakkında hiçbir 

delil, hiçbir gerekçe olmadan haksız yere tutuklandı, vatan haini ilan edildi ve 5 yıldır hapiste. 

Hapishane koşulları çok kötü. Kantinde yumurta bile olmuyor. Simit, poğaça yok. TBMM İnsan 

Haklarından bir milletvekiliyle de bu konuyu konuşmuştum, belki bundan dolayı şimdi 3 günde 

bir 2 yumurta verilmeye başlandı. Eskiden parayla bir şeyler alıp içeri verebiliyorduk, artık 

hiçbir şeyi içeri almıyorlar. Ama kantinde de olmadığı için çocuklarımız mağdur durumda. 

Oğlum uzun süredir diş problemi var. En az 30 kez dilekçe verdim, dedi bana, hiç biri dikkate 

alınmamış. Diş ağrısından duramıyor, revire çıkarıyorlar ama revirdeki makine 1 senedir bozuk, 

diyorlar. Durumun acil değil deyip hastaneye de sevk etmiyorlar. Çocuğum sürekli diş ağrısı 

çekiyor. Oğlum revirdeki doktorun kendilerine hayvan gibi davrandığını, doğru düzgün muayene 

bile etmediğini söylüyor. Oğlum henüz çok genç ve kitap okumak istiyor, Fransızca öğrenmek 

istiyor ama 2 ayda 1 kitap hakları var. Önceden biz kitap gönderiyorduk ve alıyorlardı. Ama 

artık kitapları da almıyorlar. Sular sürekli kesiliyor. Bu durum su şebekesinden mi yoksa 

hapishaneden mi kaynaklı bilmiyoruz ama sürekli su sıkıntısı yaşıyorlar. Zaten çocuğum 15 

Temmuz’dan sonra gözaltına alındığında karakolda ters kelepçeyle uzun süre bekletilip, hakaret 

ve küfür edilip üzerlerine köpekler salınmıştı. Ben üzülmeyim diye darp edilmediğini söylemişti 

ama şimdi e-nabızdan gördüğüme göre o zaman çok darp edilmiş. Benim çocuğum bunları hak 

edecek hiçbir şey yapmadı. Talebim öncelikle diş tedavisinin yapılması ve kitaplarının 

verilmesi” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

24.06.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan B. A.: 

“Adım B. A.. Kardeşim A. K. Silivri 2 nolu cezaevinde tutuklu. Covid-19 bahane edilerek 

kantinden istedikleri yiyecek ve içecekler verilmiyor. Bunların içinde en önemli olanı su, içme 

suyu kısıtlı veriliyor ki bir koğuşta 44 kişi yaşıyorlar. Bunun yanında yumurta gibi temel ihtiyaç 

gıdaları da sınırlı veriliyor. 44 kişiye ait 2 tuvalet ve 2 banyo var. Bu sıcak havalarda 

havalandırmaya çıkmaları da kısıtlı. Kardeşimin sağlığından endişe ediyorum. Bu konuda 

kurumunuzda gereğinin yapılmasını, insani şartların sağlanmasını arz ederim. “ demiştir.  

24.06.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan H. Ç.: 

“Merhaba, benim oğlum (ismini vermek istemiyor) Silivri 1 Nolu L tipi Kapalı ceza infaz 

kurumunda kalıyor. Hava harp okulu öğrencilerinden. Çocukların haksız yere orada 

tutulmalarının yanı sıra bir de cezaevi yönetiminin aksaklıkları oluyor. 2 ay önce kargo 

gönderdim, hâlâ vermediler. Bu ilk de değil. Cezaevini aramamız da bir işe yaramıyor.  Bu 
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konuda bize yardımcı olur musunuz? Şimdiden teşekkür ederim. Saygılarımla.” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

24.06.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan ve ismini vermek 

istemeyen başvurucu: (İsmini vermek istemiyor) 

“Sayın yetkililer size Silivri Cezaevindeki insan hakkı ihlallerinden bahsedeceğim, lütfen 

ilgilenin. Bu haksızlığa zulme ses verin dur deyin. Bu yaz sıcağında koğuşlar çok kalabalık, 

musluk suyu ve temiz içme suyunda erişim zorluğu var. Kişi sayısına göre yemek yetersiz, 

paranızla dahi alış veriş kısıtlı. Taze sebze meyve ya az ya da yok. Bu salgın döneminde 

mahkûmların vitamin alması gerekmektedir. Bir yıldan fazladır kantinden parasıyla dahi 

yumurta alamıyorlar. Durumlar hiç insani değil. Yarın cezası bitip çıkacak insanları öldürmek, 

çeşitli hastalıklara yakalanmış, çürümüş olarak mı hayata bırakacaklar? Yargılamalar zaten 

başlı başına sorun. Hukuksuz çok uygulama var. Yıllardır Yargıtay’da bekleyen dosyalar, 

tutuksuz olması gereken yargılamalar vs. Silivri cezaevi ben tutuklu Harbiyeli öğrenci 

babasıyım. Benim oğlum 1 noluda 2, 4,5 yani öğrenciler dağınık, hemen her binada benzer 

sorunlar var. Harbiyeli aileleri olarak grubumuz var orada hepsi dile geliyor. Oğluma iki ay 

evvel gönderdiğim kargoyu henüz vermediler. Oğlumun ismini vermek istemiyorum hedef 

olmasın. Lütfen insaniyet namına ilgilenin gereğini yapın” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

24.06.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan F. O.: 

“Oğlum B.O Harbiyeli öğrencilerden. Silivri 2 Nolu L Tipi Hapishanesinde.  Son bir aydır 

hapishanede her şey çok kısıtlı. Su bile çok kısıtlı veriliyor. Kantinde çok zorunlu ihtiyaçlar 

dışında bir şey bulmak mümkün değil. Koğuşlarda çok fazla Covid-19 var. Sıcaklar iyice arttı ve 

koğuşlar çok kalabalık, 45 kişi kalıyorlar. Bu kalabalıkta yatacak yer bulmakta zorlanıyorlar, 

sırayla dönüşümlü olarak yatıyorlar. Yemekler iyi olmadığı için takviyelerle karınlarını 

doyuruyorlardı. Şimdi kantinde takviye olarak alabilecekleri bir şey de yok. Bizim çocuklarımız 

açıktan okul okuyorlar ve kitapları zamanında verilmiyor. Çocuğumun isminin kullanılmasını 

istemiyorum, diğer aileler de istemiyor. Çünkü bu sıkıntılarını ilettikleri öğrenilirse onlara daha 

çok baskı yapılmasından endişe ediyoruz. Silivri 2 Nolu da oğlumun kaldığı A-4 koğuşu ile 

birlikte A-5, A-6 ve A-7 koğuşu da benzer sorunlar yaşıyor. Zaten A-7 koğuşu, sürekli hastaneye 

gidip gelen sağlık sorunları mevcut olan Harbiyeli öğrencilerin kaldığı karantina koğuşu. 

Çocuklarımız zaten haksız yere hapse konulup cezalandırıldı, bir de böyle kötü koşullar 

oluşunca onlar için iyice endişeleniyoruz. Bu problemlerin çözülmesi için yardımınızı talep 

ediyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

24.06.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan Z. V.: 
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“Ben Z. V., Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 5 yıldır tutuklu bulunan 

hüküm özlü K. B nin . annesiyim. Oğlumla 45 gündür Corona karantinası bahane edilerek 

telefon görüşü de dâhil hiç bir şekilde görüştürülmüyorum. İlk testin yapıldığı 18.05.2021 

tarihinde 21 gün denilen karantina 2 kez uzatıldı. Son olarak Temmuzun 2’sine kadar 

karantinada olacağı söylendi. Toplamda 55 gün;  8 kez yasal telefon görüşü hakkımız 

kullandırılmıyor. Bununla birlikte yaz sıcağında içme sularının sınırlı verildiğini, havalandırma 

haklarının karantinadan dolayı kısıtlandığını duyuyoruz. 

Hem mahkûmların hem dışarıda ki ailelerin yasal hakları ellerinden alınıyor. Bu konuda 

kurumunuzca gereğinin yapılmasını arz ediyoruz. “ demiştir. 

 01.05.2021 tarihinde  Bakırköy Kapalı Kadın Hapishanesinden gönderdiği 

mektubunda G.A.: 

“Bakırköy Hapishanesinden bir grup sosyalist kadın olarak sizlerle yaşadığımız kimi hak 

gasplarını paylaşmak ve aracılığınızla kamuoyunda gündemleştirilmesini istiyoruz. Duyarlılık 

yaratmak amacıyla birçok kişi ve kuruma, aşağıda sizlerle paylaşacağımız sorunlarımızı ilettik. 

Sorunlarımızın çözümünde önemli katkılarınızın olacağına inanıyoruz. Şimdiden teşekkürler.  

1) İki yıldan uzun süredir sosyalist basına ulaşmamız engelleniyor. 5275 sayılı Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 62.maddesine 14.04.2020 tarihinde yapılan 

ek ile de “Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan 

gazeteler ceza infaz kurumuna kabul edilmez” hükmü getirilerek gazete almamız BİK’in ilan ve 

reklam verdikleri ile sınırlandırıldı. 

2) Dışarıdan yakınlarımız aracılığıyla veya bizim içeriden bedelini ödeyerek abone 

olabilmemizin (dergi ve gazete)  önü hapishane idaresinin kararıyla kapatıldı ve gazete dergi 

alımımız hapishane ile anlaşmalı 3 bayii ile sınırlandırıldı. Bu bayilerde talep ettiğimiz yayınlar 

yoksa nerede nasıl temin edebileceğimize dair bir yöntem sunulmuyor.  

3) Kitap almamız “hediye kabul etme hakkı” çerçevesi içerisinde değerlendirilerek 5275 

sayılı kanunun 69/1 gereği “iki ayda bir kez, ayrıca dini bayram, yılbaşı veya kendi doğum 

günlerinde” sınırlamasına tabi kılınıyor. Ve durum böyle iken kitap bulundurma hakkı 

daraltılarak (7 kitap) entelektüel gelişimimiz engelleniyor.  

Dil eğitimi kitaplarının da 7 kitap kotasına dahil edilmesiyle, eğitim ihtiyaçlarımızın 

kısıtlanması kurum idaresinin keyfine bırakılıyor. Eğitim hakkı yalnızca kayıtlı oluna bölümle 

sınırlandırılıyor. Oysa bireysel olarak farklı alanlarda çalışma-okuma yapabilmemiz 

gerektiğinde/gerekirken bölüm kitapları dışında ders/araştırma/inceleme kitabı almamız 

engelleniyor. Farklı hapishanelerin “sakıncalı” görmeyip aldığı kitaplar, kurum idaresince türlü 

gerekçelerle tarafımıza verilmiyor.  
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4) Günümüz dünyasında teknolojinin geldiği boyutla ilgili bilgim edinimi ihtiyacı yalnız 

basılı kaynaktan değil çoğunlukla internet ortamındaki devasa bilgi ağından da gideriliyor. 

İnternet erişimimiz yokken, ihtiyaç duyduğumuz bilgi ve belgelere bilgisayar çıktısı olarak 

ulaşmamızın engellenmesi uzay çağında cehaletin dayatılmasından başka bir şey değildir. 

Tarafımıza posta yolu ile gönderilen bilgisayar çıktıları herhangi bir incelemeye tabi tutulmadan 

çeşitli sebeplerle gönderi sahibine iade ediliyor. Bu gerekçeler “adreste yok” gibi komik 

sebepler olabiliyor. Bunlar yetmezmiş gibi el yazısıyla yazılmış olan kişilerin kendi üretimi 

hiçbir bilimsel, felsefi, politik, kültürel yazıya izin verilmiyor.  

5) 1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren “Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile 

Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” koşullu salıvermeyi idarenin oluşturduğu 

heyetin bir nevi yeniden yargılama sonucuna bırakılıyor. Politik tutsaklara infazın zaten eşitsiz 

uygulandığı koşullarda bu yönetmelik eşitsizliği derinleştiriyor. 

6) Covid-19 pandemisinden bu yana defalarca dilekçe yazmamıza rağmen ve üstelik zorunlu 

olmadıkça revire çıkmayı talep etmediğimiz halde kurum doktoru muayene etmiyor. Tıp 

eğitimine uygun davranmıyor. Kendisini korumaya alıp sağlık hakkımızı yok sayıyor. 

7) Tutsaklar olarak bizlerin tüm ihtiyaç ve gereçleri aile ve yakınlarımız tarafından 

karşılanıyor. İşsizlik ve yoksulluğun tavan yaptığı şu günlerde aile ve yakınlarımıza yatıracakları 

giyim eşyalarının etiketli olması dayatılıyor. Çoğunluğu açlık sınırında yaşayan yakınlarımızın 

her defasında yani eşya almasının nasıl mümkün olabileceği ile ilgilenilmiyor. SONUÇ OLARAK 

• Hakkında mahkeme yasaklama kararı verilmemiş tüm dergi ve sosyalist yayınlara 

ulaşmamız sağlanmalı, haber alma hakkımız güvence altına alınmalıdır. Dışarıdan abonelik 

şartları sağlanmalı ve yakınlarımızın gazete, kitap dergi yatırmaları yeniden sağlanmalıdır.  

• Kitap kotası kaldırılmalı, zaman sınırlandırması konulmaksızın entelektüel gelişim 

ihtiyaçlarımıza bağlı dil/araştırma kitapları gerekçesiz tarafımıza verilmelidir.  

• İnfazda eşitlik sağlanmalı, Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile Hükümlülerin 

Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik iptal edilmelidir.  

• Bilgisayar çıktısı, el yazısı ve fotokopilerin tarafımıza verilmesinin önündeki engeller 

kaldırılmalı ve bu hususta lehimize hüküm veren ağır ceza mahkemesi kararları emsal kabul 

edilmelidir. “ demiştir. 

04.05.2021 tarihinde derneğimizi telefonla arayarak başvuruda bulunan E. S.: 

 

“Ben  birkaç ay önce Edirne F Tipi Hapishanesinden tahliye oldum. Şu an oradaki mahpuslar 

dönüşümlü olarak açlık grevine devam ediyorlar. Bugün mahpus T. T. eşi D. T. aradı. Kendisi 

Antalya’da yaşıyor. Mahpusların yazdığı mektuplara idarenin el koyduğunu ve dışarı 
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göndermediğini söyledi. Mahpuslar bu durumu size bildirmemizi istemişler. Mahpus aileleri, bu 

durumla ilgili bir şeyler yapmanızı istiyor.”demiştir.  

10.06.2021 tarihinde  Edirne F Tipi Hapishanesinden gönderdikleri mektubunda  

H. A.–  G. D. - H. A: 

 “Merhabalar İHD Çalışanları, 

Tutsaklar arası tüm sosyal, insani ilişki ve iletişimi kesmek için ağır bir tecrit uygulanmakta, 

bunun için saldırıp zorla yerini değiştirmek dâhil her türlü yöntem kullanılmakta, kimsenin 

kimseyle ilişki kuramayacağı bir ortam oluşturulmak istenilmektedir. Bu izolasyonla sosyal 

ölüler yaratılmak istenmektedir. 

Ortak alan faaliyetlerine çıkarılmamaktayız. Yer değişimi yapılmamakta, tutsaklar yıllarca 

aynı hücrede tutulmakta, tutsakların istediklerine göre değil idarenin isteğine göre yer 

değişiklikleri zorla yapılmaktadır. Yeni tutuklanan arkadaşlar çıplak arama işkencesine tabi 

tutulmakta, uzun süre kafesli hücrelerde bekletilmekte ve aynı davadan yargılandığı 

arkadaşların yerine başka örgütlerin kaldığı odalara istekleri dışında konulmaktadır. 

Diğer cezaevlerinde ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü arkadaşların havalandırma kapıları 

günde en az 3-4 saat açılıyor olmasına rağmen, burada sadece 1 saat açılmaktadır. 

Arkadaşların birbirleriyle, diğer tutsaklarla temasına izin verilmemekte, ortak alanlara 

çıkarılmamaktadır. 

Hastane-mahkeme dönüşü arkadaşlarımız kafesli hücrelere konularak cezalandırılmakta, bu 

şekilde hastane-mahkemeye gitmekten vazgeçmemiz istenmektedir. 

Ağır hasta arkadaşlarımız hem tahliye hem de tedavi edilmeyerek ölüme mahkûm 

edilmektedir. Örneğin A. D. arkadaşımız ileri düzeyde kalp, böbrek, prostat hastasıdır ve ağır 

işitme kaybı yaşamaktadır. Tahliye edilmediği gibi tedavisi de basit ilaçlarla geçiştirilmekte. Ve 

bu nedenle hastalıkları kötüleşerek ölümcül risk doğuracak düzeye ulaşmaktadır. CHRON 

hastası olan D. A. arkadaşımızın sağlık raporu olmasına rağmen CHRON diyeti 

verilmemektedir. Normal yiyecek de arkadaşımızı sürekli zehirlemektedir. Bu tutum nedeniyle 

yakın zamanda Hadi Yalçın arkadaşımız vefat etmiştir. 

Birçok gazete, dergi ve kitaplara keyfi olarak el konulmaktadır. Bu belirttiğimiz hak 

ihlallerinin takipçisi olmanızı istiyoruz. “ demiştir. 

 

5- 26.04.2021 tarihinde  Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Hapishane sinden gönderdiği 

mektubunda B:  

 

 “Merhaba, Selam ve saygılarımı gönderiyor ve her anlamda iyi olmanızı diliyorum. 
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Değerli avukat hanım, belki siz beni tanımıyor veya hatırlamıyorsunuz ama sizinle bu 

cezaevinde görüşmüştük. İki defa görüştük ve belki lazım olur diye mevcut adresinizi bana 

vermiştiniz.  

Benim sizden ya da İHD merkezinden bir ricam, talebim var. Ben 9 yıldır bu cezaevindeyim 

ve hala 9 yıl cezam var. Ben yıllardır ailemin ikamet ettiği Şanlıurfa iline (ve ona yakın yerlere) 

nakil istiyorum. Ama Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü her defasında 

talebimi reddediyor. Bunun için ben meseleyi AYM’ye taşımak istiyorum.  

Çünkü ailemin ikametinden çok uzak bir yerde tutularak hukuksuzluk yaşanıyor. 

Hatırlayacaksınız, Av. S. A. (Avşar Hukuk Bürosu Diyarbakır’da bulunuyor) tam da bu uzaklık, 

nakil meselesi için 2018 yılında AİHM’e götürdüğü davaları kazanmıştı. 2 hükümlünün ve 

ailelerinin hakları ihlal edildiğine dair Türkiye tazminata mahkûm edilmişti.  

Ben de kendi, nakil taleplerimin reddini AYM’ye taşımak istiyorum ama yol yöntemi 

bilmiyorum. Nereye, hangi kuruma, neyi nasıl yazacağımı bilmiyorum. Acaba nereye nasıl 

başvuracağımı bana yardımcı olur musunuz? Örneğin Adalet Bakanlığının ret kararı bana 

geldiğinde nereye itiraz etmem gerekiyor? AYM başvuru formunu doldurduğumda mesela, hangi 

haklarım ihlal edilmiş diyeyim. Yasal, hukuki olarak neleri yazayım? 

Bu konuda bilgilenmek istedim ama pek kimsenin bildiği bir şey yok. Onun için size yazdım. 

Umarım bana yardımcı olursunuz” demiştir. 

 

6- 24.05.2021 tarihinde Tekirdağ 2  Nolu F Tipi Hapishane sinden gönderdiği 

mektubunda T.L:  

“Yasaların ve anayasanın gereklerinin dahi yerine getirilmemesi bağlamında süren 

tartışmalara 17 yıldır hapiste tutulan biri olarak durumumu size aktararak katılmak istiyorum.  

1 Ekim 2004 tarihinde gözaltına alınıp tutuklandım. Ankara 11. ACM 28.08.2012 tarihinde 

müebbet ağır hapis cezasına hükmetti. Bu karara yaptığımız itiraz lehimde bir sonuç vermedi ve 

karar Yargıtay 9. Dairesi tarafından 08.07.2013 tarihinde onaylandı. Bu aşamadan sonra AYM 

ye bireysel başvuruda bulundum. Neticede AYM 15 Kasım 2015 tarihinde “tanık sorgulama 

hakkı kapsamında tespit edilen ihlal yönünden, ihlalin ve sonuçlarının ortadan kaldırılması 

amacıyla yeniden yargılama yapılmak üzere” dosyayı 11. ACM ye geri gönderdi. 11. ACM bu 

karara rağmen uzun tutukluluğu dikkate alıp infazı durdurup tahliyeme karar verme yerine 

tutukluluğuma devam kararı vererek uzun aralıklarla yapılan duruşmalarla 5,5 yıldır yargılama 

yolunu tuttu. Daha önce farklı dosyalarda AYM nin benzer kararları aldığında mahkeme 

heyetlerinin hemen toplanıp 24 saat geçmeden infazın durdurulmasına, tutuksuz yargılamaya 

karar verdiğine çokça şahit olmuştuk. Ama söz konusu biz devrimciler, sosyalistler olduğumuzda 
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bırakın 24 saati benim örneğimde görüldüğü gibi AYM nin kararı üzerinden 5,5 yıl geçmesine 

rağmen tutuklu yargılanmaya devam ediliyorum. Keza 11. ACM nin hakkımda kurduğu hükmün 

dayanağı yapılan hukuki hiçbir geçerliliği olmayan bir kişinin polis ifadesiyle ilgili tanık ve 

diğer tanıklar dinlenmiş olmasına ve aleyhimde tek bir beyanın olmamasına rağmen her 

duruşmanın ardından “dosya kapsamına, aşamasına ve önceden kesinleşen cezanın niteliğine 

göre bu aşamada hükümlü Tahir Lâçin’in infazının durdurulmasına yer olmadığına” denilerek 

tahliye talebimiz reddediliyor. Bu açıkça anayasa ve yasaların hiçe sayılması, çiğnenmesi 

anlamına gelir. Sonuçta 28.08.2012 tarihinde Ankara 11. ACM nin verdiği karar AYM nin ihlal 

kararı ve yeniden yargılama kararıyla ortadan kalkmıştır. Keza hakkımda hüküm kuran 11. 

ACM ve bu hükmü onaylayan Yargıtay 9. Dairesi hâkimlerinin (savcılar da dâhil) FETÖ üyesi 

olmak ve paralel yargı oluşturmaktan görevden alınmışlar, yargılanmışlar, ceza almışlardır. 

Yalnız başına bu durum bile hakkımda kurulan hükmü ortadan kaldırır. Bütün bu gerçeklere 

rağmen 17 yıldır tutukluyum. Bu adil yargılama hakkının açık ihlalidir. İsterse yer yerinden 

oynasın yeter ki adalet yerini bulsun diyen adalet bakanının söyleminin pratikte mahkeme 

salonlarında hiçbir karşılığının olmadığının açık bir göstergesidir. Sonuçta 17 yıldır haksız 

hukuksuz bir zorbalıkla karşı karşıyayım. 25 Haziran 2021 tarihinde saat 10.00’da bir duruşma 

daha yapılacak. Neticenin değişmeyeceğine şüphem yok. O nedenle bu haksızlığı hukuksuzluğu 

size ve sizin aracılığınızla kamuoyuna demokratik kurumlara duyurmak, ilgilerini ve tepkilerini 

duymak istiyorum. Sayısız hak ihlalleri ve keyfiyetler olduğunu biliyorum. Bu da onlardan biri. 

Umarım olanağınız ve fırsatınız olur ve bu haksızlığa, hukuksuzluğa da bir biçimde tepki 

verirsiniz.” Demiştir. 

 

7-  25.05.2021 tarihinde  derneğimize başvuruda bulunan; G. Y.: 

 

“Babam F. Y. 2,5 yılı aşkın süredir Bursa H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır. 

Bu süre boyunca cezaevi idaresinin farklı zamanlarda farklı muamelelerine maruz kalmıştır. 

Ceza İnfaz Kurumu disiplin cezası yoluyla mahpusların denetimli serbestlik hakkından 

yararlanmasının da önüne geçmektedir. 2019 yılında yapılan aramalardan kaynaklı verilen 

disiplin cezaları İnfaz Hâkimliğince kaldırılınca bu defa mahpuslar Silahlı Örgüt Üyeliğinden 

yeni bir soruşturma ve kovuşturma maruz kalmıştır. Bu yeni ceza davası nedeniyle tutuklu 

bulunan mahpuslar vardır. Babam da bu dosyada sanık olarak yargılanmakta olup ilk 

duruşması 15 Haziran 2021 tarihinde görülecektir. 

Babamla 5 Mayıs 2021 tarihinde yaptığım telefon görüşmesinde; Son açılan davadan 

kaynaklı tutuklu bulunan H. D. isimli tutuklu idareye çağrılmıştır. Mahpus Savcı odasında bir 

süre bekletilmiştir. Daha sonra odaya gelen ve polis olduklarını düşündükleri 3 kişi H. D. isimli 
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mahpusa bahsi geçen dosya ile ilgili sorular sorarak baskı altına almıştır. Mahpusa göre bu 

eylem ajanlık dayatmasıdır. 

 

Babam da hem son yaşanan olaylar hem de genel olarak var olan sorunların gündeme 

gelmesi için İnsan Hakları Derneğine başvuru yapmamı söyledi. Bizler de aile olarak 

yaşananlardan endişeliyiz. İlgili cezaevine gidilerek mahpuslarla görüşme alınmasını rica 

ederim.”demiştir. 

 

8- 28.05.2021 tarihinde Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesinden yaptığı başvuruda I.U: 

 

“Öncelikle çalışmalarınızda başarılar dilerim. Belki problemim sizi alakadar eden bir konu 

değildir. Ama arayıp da çaresini bulamadığım bir konuda sizin değerli görüşlerinizden istifade 

etmek istedim. Şahsım 12.04.2017 tarihinde gözaltına alındım. Silahlı terör örgütüne üye olmak 

suçlamasıyla 14.04.2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine konuldum. Hakkımda bu suçlamadan 

6 yıl 3 ay 29.06.2018 tarihinde ceza verildi. Bu tarihten günümüze kadar Silivri L Tipi Kapalı 

CİK – hükümözlü- olarak bulunmaktayım. Dosyamı istinaf mahkemesine itiraz için gönderdim. 

Onaylanınca bu sefer de Yargıtay’a itirazda bulunmak amacıyla gönderdim. Dosyam 2 yılı aşkın 

süredir Yargıtay’dadır. Olumlu ya da olumsuz hiçbir sonuç çıkmadı. Cezam onaylansa dahi 6 yıl 

3 ay olan cezamın 3/4 ünü infaz etmiş bulunmaktayım. 27.12.2020 tarihinden bu yana denetimli 

serbestlik hakkımdan da yararlanamıyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekiyor. 

Avukatım elinden gelenin tümünü yaptığını söylüyor. Bu süreci hızlandıracak veya 

sonuçlandıracak bir yol var mıdır? Şayet varsa tarafımın bilgilendirilmesini sizden rica 

ederim.” Demiştir.  

 

9- 28.05.2021 tarihinde Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesinden yaptığı başvuruda  M. 

S. Ç. ;  

 

 “Şahsım 12.04.2017 tarihinde gözaltına alındım. Silahlı terör örgütüne üye olmak 

suçlamasıyla 14.04.2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine konuldum. Hakkımda bu suçlamadan 

6 yıl 3 ay 29.06.2018 tarihinde ceza verildi. Bu tarihten günümüze kadar Silivri L Tipi Kapalı 

CİK – hükümözlü- olarak bulunmaktayım. Dosyamı istinaf mahkemesine itiraz için gönderdim. 

Onaylanınca bu sefer de Yargıtay’a itirazda bulunmak amacıyla gönderdim. Dosyam 2 yılı aşkın 

süredir Yargıtay’dadır. Olumlu ya da olumsuz hiçbir sonuç çıkmadı. Cezam onaylansa dahi 6 yıl 

3 ay olan cezamın 3/4 ünü infaz etmiş bulunmaktayım. 27.12.2020 tarihinden bu yana denetimli 
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serbestlik hakkımdan da yararlanamıyorum. Bu konuda nasıl bir yol izlemem gerekiyor. 

Avukatım elinden gelenin tümünü yaptığını söylüyor. Bu süreci hızlandıracak veya 

sonuçlandıracak bir yol var mıdır? “demiştir. 

 

 

 

10- 16.06.2021 tarihinde derneğimize gelerek. Silivri 8 Nolu L Tipi Hapishanesinde 

tutulan oğlu B. C. G  için yazılı başvuruda bulunan D. G.: 

 

“Kamu gücü kullananların madde bağımlısı oğlumun gizli polis vasıtasıyla tahrik, teşvik 

edilerek uyuşturucu satıcısından madde alımına teşvik edilerek temin edici konumuna 

düşürülerek komplo kurularak, oğlum uyuşturucu ticareti yapmakla itham edilmiştir. Hakkında 

22,5 yıl ceza istenmektedir. Bu haksız suçlamalara karşı Avukatı, K. B. ile birlikte hukuk 

mücadelesini sürdürmekteyiz. Mücadelemize destek olmanızı istiyoruz.” Demiştir.   

 

11- 17.06.2021 tarihinde Silivri 1 nolu Hapishanesinde tutulan kardeşi M.E için 

derneğimize telefon yoluyla yaptığı başvuruda bulunan A. .: 

 

 “Kardeşim M. E. 2020 yılının başlarında siyasi mülteci olarak Avrupa’ya geçti. Pandemi 

sürecine denk geldiği için planladığı şekilde ilerleyemedi. Daha sonra bir süre Sırbistan’da 

Avrupa Birliği kontrolünde olan bir mülteci kampında kaldı. Bir şekilde oradan Bosna Hersek’te 

yine Avrupa Birliği kontrolünde olan fakat daha sıkı bir kampa götürüldü. Bu arada öğrendik ki 

Türkiye M.’ın iade edilmesi için yazı göndermiş. O ülkede bulduğumuz bir avukat aracılığıyla 

tekrar Sırbistan’daki kampa gönderilmesi için talepte bulundu. Kamp yönetimi M.’ın Bosna’daki 

kampta kaldığına dair bir evrak getirilirse kendisini o kampa göndereceğini söyledi. Bu evrak 

tedarik edilip yönetime sunuldu ve yönetim kısa bir süre sonra göndereceklerini söyledi. Ha 

bugün ha yarın derken bir ayı aşkın oyalamanın ardından hukuksuz bir şekilde Türkiye’ye 

getirildi. Bosna’daki kampta toplam altı ay kadar kaldı. Anladığımız kadarıyla kamptaki 

görevliler bu tip illegal işleri yaparak rüşvet yiyorlarmış. Şu an Silivri Kapalı Cezaevinde 

yatıyor. Kendisiyle yaptığımız görüşmede bu süreç içerisinde bir takım işkencelere de maruz 

kaldığını söyledi.Sonuç olarak tüm bu yaşananlar sebebiyle Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi’nde tazminat davası açmak istiyor. Bu konuda bizi yönlendirebilirseniz çok memnun 

oluruz. “ demiştir. 
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12- 17.06.2021 tarihinde  Edirne Hapishanesinde tutulan  M. Cesim, A. El Casim için 

derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan F. L.: 

 

“Merhaba, iki arkadaşım var, polis silah kaçakçılığından tutuklandı ve bu kişilerden değiller 

ve hiçbir sorunları yok. Polis geçen hafta 10/6/2021'de geldi ve onları tutukladı ve şu anda 

Edirne Cezaevindeler. Bu hikâyeyle hiçbir ilgileri yok ama kim olduğunu bilmediğimiz kişilerden 

biri artık kendilerine ve ailelerine iftira atıyor. İçlerinden birinin midesinden ameliyat olduğunu 

öğrenerek tutuklandıktan iki gün sonra ameliyat oldu ama ne yazık ki şu an tutuklu. Umarım bize 

yardım edebilir ve gerçeği gösterebilir ve onları ailelerine iade edebilirseniz acele edin, çünkü 

durumları çok kötü” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

13- 21.06.2021 tarihinde Silivri Açık Ceza İnfaz Kurumundan gönderilen mektupta:  

 

21.06.2021 tarihinde mahpus G. E.’in posta yoluyla Avrupa İnsan Hakları Türkiye 

Temsilciliği Daire Başkanlığına yazdığı dilekçenin yanlışlıkla derneğimize gelmesiyle, 

mahpusun dilekçesinde: 

Sayın ilgili, mağdur olduğum yükümlülüğü devam eden dosyamın “AYM” bireysel başvuru 

yoluna gidilmiş olup hak ihlalleri mevcut bulunmuştur. Ancak 30 gün başvuru süresi geçtiğinden 

zaman aşımından reddine karar kılınmıştır. Tarafımın AİHM başvuruda bulunmak istiyorum 

ancak bulunduğum kurum ve dosyamın ele alındığı mahkemece talep ettiğim olumsuz cevap 

alındığını bilgilerinize sunulur. Tarafıma AİHM bireysel başvuru formu ile kılavuzunu talep 

ediyorum. Konu ile ilgili bilgilendirmenizi rica ediyorum. Saygılarımla. Hükümlü G. E. Şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

NOT: Mahpusun dilekçesi, yanlış adrese teslim edildiğinin belirtildiği bir notla birlikte 

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına geri gönderildi. Ayrıca mahpusa AİHM başvuru formu ve 

kılavuz ile birlikte mektup gönderildi.  

 

14- 22.06.2021 tarihinde  Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Hapishansinden gönderdiği 

mektubunda  K:  

 

“2008 yılında üniversite öğrencisi olduğum zamanda 18 yaşından küçüklerin üye olmasının 

yasak olduğu bir arkadaşlık sitesinde biriyle tanıştım. Site içi mesajlaşmalarımızda yaşının 18 

den büyük olduğunu yazdı. Bir zaman sonra sevgili olduk ve Nisan 2008 de aramızda onun isteği 

ve ısrarıyla ile (daha önceden tecrübesi olduğunu belirtti ve beni ikna etti) aramızda cinsel ilişki 
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yaşandı. Kısa bir zaman sonra ayrıldık. Olaydan 3 ay sonra bu kişinin beni yolda başka kızla ele 

ele görmesi sonucu o gün evden kaçarak sabaha karşı 5 de 2 erkekle bir evde bulundu ve o an 

babasından korkarak benim ismimi ortaya atıp kendisine tehdit ile tecavüz edip şantaj yaptığım 

yalanını babasına söylemiş. Ve sonrasında olay ortaya çıkarak yargıya intikal etmiştir.  

Gözaltına alındığım zaman adliye bahçesinde ağlamaklı ve üzgün durumda bulunan ailemin 

yanına bir bayan avukatın yardımcı olmak için gelmesiyle o avukatı ailem maddi olarak çok zora 

düşmesine rağmen (kardeşim liseyi bırakıp çalışmak zorunda kaldı) davada beni savunması için 

tuttu. Sonrasında bu avukatın yönlendirmesi ile savcılık ifadesinde ve nöbetçi mahkemede susma 

hakkımı kullandım, Sonrasında tutuklandım. (İlk 8 duruşma tutuklu kaldım, 364 gün). 

İlk duruşmada ifademi olayı olduğu gibi anlatarak verdim. Tek bir fark vardı. Olayın bir kez 

yaşanmasına rağmen ve karşı tarafında da olayın bir kez yaşandığını söylemesine rağmen 

avukatım olayın 2 kez yaşandığını söylememi istemesiydi. Ve bunu bana söylettiği için de 

kararda zincirleme suçundan cezam arttı. 

Yargılama Bursa 1. Ağır Ceza mahkemesinde görüldü ve 24 duruşma sonucunda (yaklaşık 5 

yıl sürdü) 20 yıl hapis cezası aldım. Olaydaki kızın gerçek yaşının 15’den küçük olduğu ( gerçek 

yaşını olay ortaya çıkınca öğrendim) ve olay sebebiyle psikolojisi bozulduğu ve alıkoyma suçunu 

da otomatikman işlediğim gerekçeleriyle hüküm kuruldu. Hiç sabıkam olmadığı için de iyi hal 

uygulandı ve cezam 16 yıl 8 ay oldu. Gerekçeli karar 2013 yılında yazıldı. Yargıtay 2018 yılında 

cezayı onadı ve tekrar tutuklandım. 

Aşağıda dosya ve olayla ilgili delil ve belgeleri sizlere sıralayacağım. (karışık olarak) 

1) 2008 yılındaki kız arkadaşım ve kız kardeşim davada tanık olacaktı fakat avukatım 

tanıkları ilk duruşmada, duruşma salonuna soktuğu için mahkemece tanıklıkları ret edildi. 

2) Tehdit ve şantaj ile tecavüz iddasıyla dava açıldı fakat dava sonunda olayın rızaya dayalı 

olduğunun sabit olduğu ortaya çıktı. Ayrıca mağdurun ifade ve beyanlarına itibar edilemeyeceği 

mütaala ve gerekçeli kararda belirtildi.  

3) ATK’da hazırlanan ruh ve beden sağlığı raporu sadece mağdurun ifade ve beyanları ile 

düzenlenmiştir. Oysaki mahkeme, mağdura itibar edilemeyeceğini açıkça belirtmiştir. Olayın 

oluşuna aykırı şekilde zor olarak değerlendirilmesi sonucu hazırlanan raporu mahkeme cezaya 

esas olarak almıştır. Olay tarihi Nisan 2008, olayın ortaya çıkış tarihi Temmuz 2008 ATK 6. 

İhtisas Kurulu mağdurun psikolojisinde sorun yok muayene kaydı Aralık 2008 (olaydan 8 ay 

sonda her şey normal) ATK 6. İhtisas Kurulu psikolojisi bozulmuştur oy çokluğu kararı 2010, 

olaydan 4 yıl sonra Genel Kurul’da yapılan muayene sonucu oy çokluğu ile psikolojisi 

bozulmuştur kararı vardır 2012 yılı. 
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4) 2. duruşmada mağdurun ablası tanık olarak dinlenmiştir. Kardeşinin beni sevdiğini ve 

kardeşinin masum bir çocuk olmadığı yönünde beyanlarda bulunmuştur.  

5) 2. duruşmaya çocuk mahkemesinde görevli bilirkişi psikolog katılmıştır. Mağdurun 

yaşından büyük gösterdiğini, yaşının üstünde konuşma ve söylemlerde bulunduğunu beyan 

etmiştir. 

6) mağdur sadece 2.duruşmaya katılmıştır. 2.duruşmada olmayıp son duruşmalarda olan bir 

hakim, mağduru fiziki olarak görmemesine rağmen duruşmada küçük gözüktüğünü savunmuştur. 

Adil ve tarafsız davranmamıştır. 

7) Yargıtay onamasında 8-9 ay sonra mağdur mahkemeye dilekçe vererek beni kandırdığını, 

vicdanen huzursuz olduğunu belirterek ben ve ailemden özür ve af dilemiştir. 

8) Yargıtay onamasından sonra mağdurun ifade değiştirmesi yeniden yargılama sebebi 

olarak gösterilen bir emsal karar ile yeniden yargılama talep ettik fakat ret edildi. 

9) Yal konusunda kandırıldığım ve davada gerçek dışı beyanlarda bulunduğu gerekçesiyle 

mağdura karşı tazminat davası açtım ve kazandım. Karar kesinleşti. (2021 yılı) 

10) Bu karar ile yeniden yargılama talep ettim fakat daha önce yeniden yargılama talebinde 

bulunduğum gerekçesiyle ret edildi. Kısacası okumadan ret kararı verildi.  

11) İlk duruşma öncesi mağdurun bilgisayarı ve arkadaşlık sitesindeki profili ve 

mesajlaşmalarımızın incelenmesini ve dosyaya eklenmesini talep ettik fakat talebimiz ret edildi. 

Mesajlaşmalarda aramızda geçen yaş konusundaki mağdurun beyanları vardı. Sitede kayıt için 

yaş şartıda (18) belirtilmektedir.  

12) Mağdura kemik yaşı testi yapılmasını talep ettik fakat hastane doğum raporu var 

gerekçesiyle talep ret edildi ve ayrıca tutanaklara geçirilmemiş. Onamadan sonra fark ettik. 

13) Benzer davalarda mağdur hastane doğum raporuna sahip olsa dahi, kemik yaşı testi 

yapılmaktadır. Bu durum davanın maddi unsurunu ortaya çıkarmakta, suçun vasfı ve niteliğini 

değiştirmektedir. Çok büyük ölçüde benzerlik gösteren emsal karar (gerekçeli karar dahil) 

elimde mevcuttur. Bu kararı emsal göstererek yeniden yargılama talep ettik yine ret edildi.  

14) ATK raporunda muhalefet şerhi sebebiyle mahkemece şüpheden Sanık Yararlanır ilkesi 

gereğince oy çokluğu ile alınan rapor, sanık lehine değerlendirilmiş olan farklı bir emsal karar 

mevcuttur. 

15) Mağdurun ifade değiştirmesi ile ilgili Anayasa Mahkemesine başvurduk fakat kabul 

edilemez kararı çıktı. 

16) TCK 103/6 maddesinin değiştirilmesi ile ilgili lehime uygulanmadığı gerekçesiyle 

Anayasa Mahkemesine tekrar başvurduk ama yine kabul edilemez kararı çıktı. 
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17) Mağdurun 2008 yılında ATK kızlık raporu “eski yırtık” olarak tespit edilmiştir.  

18) Davanın başlarında, mağdurun kendi facebook profilindeki yaş bilgilerinin dokümanları 

çıkarılıp dosyaya eklenmiştir. Kendi yaşının üstünde bilgiler kayıtlamıştır. Ayrıca tutuklu 

bulunduğum sürede başka erkeklerle öpüşürken çekilmiş bir fotoğrafını kendi profilinde 

paylaşmıştır. Mağdurun hayat tarzı, yaşam biçimi masum bir çocuk gibi olmadığı dosyaya 

sunulmuştur. 

19) ATK raporunda mağdurun geleceğe dair umutsuz olduğu da belirtilmiştir. Fakat 

rapordan kısa süre sonra mağdur çocuk doğurmuş ve sonrasında evlenmiştir. Şu anda kendisi 

evli ve 2 çocuk sahibi olmasına rağmen ara ara ailemi arayıp beni kandırdığı için özür 

dilemektedir. 

20) Şu anda ceza aldığım TCK 103/6 psikoloji maddesi, TCK’da yoktur. TCK’dan kalmış bir 

maddenin cezasını yatmaktayım. Yargıtay onamasından önce (2014 yılında) kalkmıştır. 

Hakimlerin kanunları uygulamada farklılık gösterebildiğini elimizdeki emsal kararlarla çok 

net şekilde görebiliyoruz. Yargılamam farklı mahkemeye çıkmış olsaydı şu anda hayatım çok 

farklı olabilirdi. Kemik yaşı testinin yapılması bile tüm her şeyi değiştirebilirdi. Bilirkişinin 

beyanlarını bile mahkeme dikkate almadı. Uzman kişinin bile mağdurun yaşı konusunda 

yangılıya düşmesi, benim mağdurla tanışma ortamımız, olayın oluşması ve diğer delillerde göz 

önünde bulundurulduğunda TCK 30.maddesinin uygulanmasından kaçınılması hakim kusurudur. 

CMK 311.maddesinde bile hakimin kusurlu davranması yeniden yargılama sebepleri arasında 

kanunda bulunmaktadır. Yine aynı maddede Yeni Delilin ortaya çıkması da (mağdurdan 

tazminat kazandığımın mahkeme kararı) yeniden yargılama sebeplerindendir. Ayrıca mağdurun 

yaşı konusunda uzman bilirkişinin beyanlarının açık olmasına rağmen, farklı anlamlar 

yüklenmesinde yeniden yargılama sebepleri arasındadır. 

Sonuç: Bu olay sebebiyle 4 yıl 4 aydır dört duvar arasındayım ve daha yaklaşık 7 yıl cezam 

(infaz hariç) bulunmaktadır. Daha kötüsü de sabıkama sicilime çocuk tecavüzcüsü olarak 

hayatım boyunca karşıma çıkacak olmasıdır. Samimi şekilde olup bitenleri size aktardım. Maddi 

manevi ailece tükenmiş durumdayız. 4 tane üniversite bitirdim lütfen sesimi duyun ve geleceğimi 

kurtarın. Hak etmediğim bir ceza sonucu ailemin ve sevdiklerimin de hayatları alt üst oldu. 

Lütfen yapılacak bir şey varsa yardımcı olmanızı istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim. “ 

demiştir.  

 

 

❖ M. Ç. (Şakran Kadın Kapalı Hapishanesi) 

02.07.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan M. Ç.in anlatımı: 
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“M. Ç.4 yıl 3 aydır tutuklu. Toplam cezası brüt 6 yıl 3 ay. Esas davasında avukatı Ş. Ö. idi, şimdi avukatı yok. 

Davası 9 Eylül’de. 4,5 ay infazı kalmış. Bağımsız koğuşa geçmezsen şartlı tahliyeni vermeyiz diyorlarmış 

(Cezaevi müdürü ). Tutuklu abisi U. ile telefon görüşmesine fiili engellemeler yapılıyor. Kürtçe kitapları 

vermiyorlar. Hastaneye gidiş gelişlerde sorun çıkarıyorlar. Mide ve göz rahatsızlığı varmış, ancak bana 

anlatmıyor. Aile görüş günlerini sürekli değiştiriyorlar. Bu da bizi çok zora sokuyor. İstanbul’dan gidip 

geldiğimiz için cezaevi idaresine de telefon açıp itiraz ettim ama “gel itirazını yüz yüze yap” dediler.” 

❖ U. Ç. (Ödemiş T Tipi Hapishane) 

02.07.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan M. Ç.’in anlatımına göre: 

“U. Ç.; L. G.’in ardından açlık grevine girmişti, sonuna kadar devam etti. O zaman hastaneye kaldırdılar. 

Şimdi yine açlık grevi var, buna da katılıyor. Bana sorunlarını söylemiyor. O yüzden hastalığı var mı 

bilmiyorum. Vasisi E. (eski mahpus, soyadını bilmiyorum). Avukatı, Diyarbakır’dan İ. E.” 

❖ M. S. (Van F Tipi Kapalı hapishane) 

27.07.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan İ. S.: 

“Kardeşim M. S., Temmuz 2016’dan beri tutuklu bulunmaktadır. Cezaevine girerken 13 derece olan göz 

bozukluğu şu an 17 dereceye ulaşmış durumda. Bulunduğu kentte zaman zaman hastaneye götürülse de etkili 

bir tedavi yapılmamakta ya da yapılamamaktadır. Bu nedenle göz bozukluğu giderek artmaktadır. Kardeşim 

hükümlü. “ 

❖ Z. M. (Bolu F Tipi Kapalı Kadın Hapishanesi) 

10.08.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan Ç. A.: 

“ Bolu F Tipinde tutuklu olan Z. M. Yaklaşık 2 aydır revire götürülmek için sürekli dilekçe vermesine rağmen 

revire götürülmüyor ve verdiği dilekçelerinin takip numarası da Z.’ya verilmiyor. Muhtemelen yazdığı 

dilekçelerin yerine ulaştırılmadığı kanaatindeyiz. Kendisi kalp hastası. Geceleri nefes darlığı yüzünden sürekli 

uykudan uyanıyorum, diyor. Artı, çene altında bir şişkinlik oluşmuş ve artık bu sıkıntılarının revirlik değil de 

tam teçhizatlı bir hastaneye gitmesi gerekiyor. Bunun için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına ve Bolu f tipi 

cezaevi savcılığına başvurulması talebinde bulunmanızı önemle rica ediyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

❖ H. K. (Elazığ T Tipi Kapalı Hapishanesi) 

19.08.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan B. K.: 

“İyi günler, ben B. K., H. K.’ın kızıyım. Ve aynı zamanda vasisiyim. Bundan yaklaşık 9-10 yıl önce …olay 

gerçekleşti. Babam kanser hastası, 55 yıl ceza verdiler. Olay yaşandığında babam haklı olmasına rağmen 

kriminolojideki belgeler de haklı olduğunu göstermesine rağmen 55 yıl ceza verdiler. Tamamen kimliğine 

verildiğini düşünüyorum. Babam kanser hastası. Hastalığı vücuduna giderek yayılıyor ve beyine kadar 

ulaşmış durumda. Ayrıca kalp kapakçığında açıklık var ve nefes almakta da güçlük çekiyor. Cezaevinde 

ameliyat edilmesi gerektiğini söylediler ancak cezaevi şartları bu duruma uygun değil. O koşullarda sağlığına 

bakması da mümkün değil. Bulunduğu ortam, şartlar elverişli değil. Bundan yaklaşık 8 ay önce Covid-19 

virüsüne de yakalandı. Ve hastalığı iyice nüksetti. Hastalığı mide ile böbrek arasında ve üreme devam ediyor. 

Ayrıca testislerine de sıçramış durumda. Bana bu konuda yardımcı olmanızı rica ediyorum. Ve bu yaşanan 

olayla ilgilenebilecek yardımcı olabilecek bir avukat talep ediyorum.”  

❖ B. M. (Kırklareli E Tipi kapalı Hapishanesi) 

31.08.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan H. T.: 

“Oğlum B. M., psikolojik rahatsızlıkları olan biri. Size daha önce de başvurmuştum, durumunu biliyorsunuz. 

En son 2 ay önce görüşüne gidebildim. Sağlığım iyi olmadığı için görüşüne sık gidemiyorum. Telefonla da en 

son geçen Pazar günü konuştum. Yine beni tanıyamadı, annesi olduğumu hatırlamıyor, bana aşkım, sevgilim, 

diyor. Hapse girmeden önce de onu tedavi ettiriyordum ama hapse girdikten sonra iyice kötüleşti. Bu hafta 

kendini bıçaklamış. Ona telefonda kim yaptı diye sordum, kendim yaptım dedi. Gardiyanları aradım, kendisi 

yapmış hemen doktora götürdük dediler. Daha fazla bilgi veremiyoruz deyip beni doktora bağladılar. Doktor 
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da, burada, tedavisi yaptık, dedi. Hala doktorun yanında mı değil mi bilmiyorum. Ama çok endişeleniyorum. 

Ben zaten gardiyanlara da sürekli tembihliyorum, onun psikolojisi iyi değil, dikkat etsinler diye. Onlar da, 

elimizden geleni yapıyoruz diyorlar. Derneğe gelecektim ama 3 aydır hastayım, daha yeni toparlanmaya 

başladım, o yüzden gelemedim size telefon ediyorum. Benim oğlum hapishanede daha fazla kalırsa onu 

kaybederim diye korkuyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

❖ B. M. (Kırklareli E Tipi kapalı Hapishanesi) 

07.09.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan H. T.: 

“Geçen Perşembe günü oğlumun görüşüne gittim. Pazar günü de telefonla görüştüm. Oğlumun psikolojik 

rahatsızlığı giderek kötüleşiyor. Beni bazen tanıyor bazen tanıyamıyor. Bazen sevecen davranıyor bazen 

küfrediyor. Oğlum hapishaneye girmeden önce madde bağımlısı olduğu için ben onu Zeytinburnu’nda 

hastaneye götürüp tedavi ettiriyordum. Daha iyi olmuştu. Sonra hapse girince durumu tekrar bozuldu ve 

kötüleşti. Hapishanenin doktoruyla da görüştüm. Geçen hafta Bakırköy’e hastaneye götürdüklerini söyledi. 

Sadece uyku ilacı verip göndermişler. Oğlum Zeytinburnu’nda tedavi görürken iyileşmeye başlamıştı, 

oradakiler durumunu biliyordu. Ama Bakırköy’dekiler bilmiyor. Oğlum şu an normalde açık cezaevinde 

olmalıydı ama psikolojik durumundan dolayı açığa çıkarmıyorlar. Cezası sürekli artıyor, o nedenle tam 

olarak ne kadar cezası kaldığını bilmiyorum. Vasisi benim. Avukatı yok. Mahkemede devlet avukat vermişti 

ama o da, yapabileceğim bir şey yok, demişti. Bir avukatı olsa belki onu çıkartabilir. Sizden yardım etmenizi 

istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

❖ A. Y. -Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi) 

17.09.2021 tarihinde gönderdiği mektubunda ; “Sağ, yani baskın elimi bilekten kaybetmiş durumdayım, yani 

amputedir. Sol ayağımda şarapnel yarası bulunmaktadır. Devlet hastanesinden ve Adli Tıptan %56 oranında 

engelli olduğuma dair raporum bulunmaktadır. 3 yıl önce yaptığım 32 günlük açlık grevinden sonra her 2 

böbreğimde ve karın bölgemde ağrılar yaşamaktayım. Kimi zaman unutkanlık yanı sıra baş ağrıları, astım, 

koah, nefes darlığı, kimi zaman halsizlik yorgunluk ve yer yer yürüyüşlerde denge bozukluğu bulunmaktadır. 

Sol kulağımın yanı sıra boğazım ve prostatın ilk belirtileri de ilerlemiş yaş nedeniyle kendini göstermeye 

başlamıştır. Bir de bel fıtığım vardır. 32 günlük açlık grevinin bende bıraktığı kalıcı hasarların teşhisi ve 

tespiti için hastaneye gidiş gelişlerim devam etmektedir. 

-Engelli halimle ve bel fıtığımla ve ağırlaşmaya başlayan hastalıklarım nedeniyle kişisel ve yaşamsal 

ihtiyaçlarımı kendi başıma karşılamakta zorlanıyorum.  Şimdiye kadar gerek sözlü gerek yazılı olarak cezaevi 

idaresine, cumhuriyet başsavcılığına, adalet bakanlığına, Cumhurbaşkanlığına, cezaevi sivil izleme heyetine 

ve anayasa mahkemesine yani mümkün olan her merciye  dilekçeler yazdım. Cezaevi idaresiyle ve cezaevi 

sivil izleme heyetiyle doğrudan görüştüm. 

-Şu anda kalmakta olduğum cezaevi F tipi olduğu için insanların özgün durumları, benim gibi elsiz olmak 

dâhil, göz ardı ediliyor. 

Sağlık kurulu raporuyla engelli durumum açık olmasına rağmen hiç bir ihtiyacım için cezaevi idaresi olumlu 

yaklaşım göstermiyor. F tipi dışındaki cezaevlerinde özgün durumum gerektiği şekilde dikkate alınır 

umuduyla defalarca  nakil talebinde bulunduysam da hiç birinde olumlu sonuç alamadım. 

-01.09.2021 tarihleri arası bir sefere mahsus adalet bakanlığınca sevk- nakil talebinde bulunabileceğimizi 

belirtmiş. Bahse konu olan tarihler arasında İstanbul cezaevlerinden birisine sevk dilekçemi yazacağım. 

-Kendi başıma hayatımı idame ettiremiyor olmam nedeniyle yasaların verdiği haktan 

yararlandırılmayacaksam, en azından ihtiyaçlarımı daha kolay karşılayabileceğim F tipi dışındaki bir 

cezaevine naklimin yapılmasını talep ediyorum.” 

❖ E. E. (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi) 

23.09.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan N. E.: 

“Merhaba, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi hapishanesindeki kardeşim E. E.'in tedavi hakkının engellenmesi ile ilgili 

şubenize başvuru yapmak istiyorum. Tekirdağ Devlet hastanesi E.un kafasında mermi çekirdeği var derken 

hapishane reviri yok diyor. Ancak durumu netleştirmek için dahi gerekli muayene ve tedavi işlemleri 

gerçekleştirilmiyor. Bu arada E.'un yüzündeki uyuşmalar artış gösteriyor. E.'un en kısa zamanda hastaneye 
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sevk edilerek gerekli muayenelerin yapılması ve tedavi sürecinin başlatılması gerekiyor.  

E.'un sağlık raporlarına henüz ulaşamadık, avukatı başvuru yaptı ancak bekliyoruz. E. E. kendisi de 

tedavisinin engellenmesi ile ilgili suç duyurusunda bulundu ancak henüz bir sonuç alabilmiş değil.  

E. E., 01.01.1974 doğumlu, 47 yaşında. 19 Aralık 2000'de F tiplerine geçiş sürecinde yaralanmıştı. Şu an 

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi'nde müebbet hükümlüsü olarak kalmakta. Yaşadığı sağlık sorunu ile ilgili 

daha açıklayıcı bilgi aşağıdaki haberde bulunmaktadır.  

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi hapishanesindeki kardeşim E. E nin tedavi hakkı engelleniyor. Bu konuda şubenizin 

gerekli işlemleri başlatmasını talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

❖ E. E. (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi) 

24.09.2021  tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan N. E.: 

“Merhaba, Kardeşim E. E. ile ilgili yeni aldığım bilgi şu şekilde: Daha önce kafasında mermi çekirdeği 

bulunduğu belirtilen, yüzündeki ve ağız içindeki uyuşmalarla ilgili hastane sevki gerçekleştirilmeyen E. E.’in 

bacağındaki rahatsızlık nedeniyle hastaneye gidip geldiği, ardından ise karantina hücresinde tecride alındığı 

öğrenildi. 18 Eylül 2021 Cumartesi günü karantina hücresinde fenalaşan E. önce gardiyanlar tarafından 

bekletilmek istense de durumunun kötüye gitmesi üzerine ambulans çağırılarak Tekirdağ Devlet Hastanesi 

Acil bölümüne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk muayenede doktorların E.’e nabzının aşırı derecede düştüğü 

ve ayrıca biraz daha gecikse şeker komasına girebileceğini belirttiği öğrenilirken dört saat serum takıldıktan 

sonra E.’in hapishaneye geri gönderildiği, ileride Dahiliye bölümüne sevk edileceği öğrenildi. Daha önce 

nabız, tansiyon ya da şekerle ilgili bir hastalık bilgisi bulunmayan E. E.’in sağlık sorunlarının boyutlanarak 

arttığı öğrenildi.” 

 

❖ M. K. (Patnos L Tipi Hapishane) 

02.07.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan E. K.: 

“Ağrı/Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan kız kardeşim M. K. ile yapmış olduğumuz 

son telefon görüşmesinde İstinaf mahkemesinin açmış olduğu mahkeme günü, bir grup erkek gardiyanın (30 

Kişilik) fiziksel saldırısına maruz kaldıklarını, almış olduğu darbeler ve geçirmiş olduğu şuur kaybı nedeniyle 

hastaneye kaldırıldığını, hastanede savcının kendisiyle görüşmesinin engellendiğini, darp raporlarında da 

belirtilen vücudunun genel hatlarındaki kırık-kesik-kanama-morluk vb bulgular nedeniyle durumunun iyi 

olmadığını aktardı. Yaşanan bu hukuk dışı tahammülü aşan elim vukuatın üzerinde durulması hususunda 

tarafınıza düşen tüm kanallarınızı kullanmanız ricasıyla, önemle arz ediyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

❖ E. S.- M. A.- M. A. T.- E. T.-M. İ.- Ş. B.. Bandırma 2 Nolu T Tipi Hapishanesi  

08.07.2021 tar ihli mektupta:  “Merhabalar, Uzun süredir bulunduğum Bandırma 2 Nolu T Tipi cezaevinde 

sağlık ve yaşam hakkımız keyfi ve gayrı hukuki bir şekilde gasp edilmekte ve risk altına alınmaktadır. Ortada 

hiçbir neden yokken, makul bir gerekçe bulunmazken hastane geliş gidişlerinde keyfi bir şekilde onur kırıcı 

bir arama yöntemi olarak ağız açma uygulaması dayatılmaktadır. İnsan onuruna aykırı bu uygulamayı 

reddettiğimiz için tedavi hakkımız engelleniyor. Uzun yıllardır cezaevlerinde bulunuyoruz. Her birimizin ciddi 

ve hayati risk taşıyan hastalıkları mevcuttur. Buna rağmen durumumuz, yaşamımız önemsenmemektedir. Tüm 

çözüm arayışlarımız sonuçsuz kalmaktadır. Bu nedenle aşağıda yazılı dilekçe metnini kısa bir süre önce 

Adalet Bakanlığı ve Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığına göndermiş bulunuyoruz. Sizlerden, insan hakları 

savunucuları olarak, muhalefet partileri olarak konuyu takip etmenizi, herhangi birimize bir şey olması 

halinde aşağıdaki metni bir belge olarak kabul etmenizi, , gerektirdiği duyarlılığı göstermenizi bekliyoruz. 

Dilekçelerimiz yaşam hakkımızdan ve tedavi alma isteğimizden kendi rızamızla vaz geçtiğimiz anlamına 

gelmiyor, böyle anlaşılmamalıdır. Bu uygulamanın onur ve haysiyet kırıcı olduğunu beyan etmek ve bundan 

dolayı bir çözüm bulunamamasından kaynaklıdır. Sizlere ilettiğimiz dilekçe metni, cezaevi idaresi, Adalet 

Bakanlığı ve ilgili devlet kurumlarının sorumluluğunun beyanıdır. Aynı metin resmi yollardan Cumhuriyet 

Başsavcılığına ve Adalet bakanlığına da iletilmiştir. 
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Metin şöyledir: 

“Anayasa’nın 17. Maddesine göre; herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına 

sahiptir. (…) Kimseye işkence ev eziyet yapılamaz, kimse insan haysiyetiyle bağdaşmayan bir cezaya veya 

muameleye tabi tutulamaz. 

Yine 5275 sayılı Ceza İnfaz Kanununun 2/2 maddesine göre; ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında 

zalimane, insanlık dışı, aşağılayıcı ve onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz. 

Atıfta bulunduğum her iki maddeye Bandırma 2 Nolu T Tipi CİK’de uyulmamaktadır. Anayasa ve kanundışı 

bir şekilde haysiyetimi zedeleyici, insanlık dışı, aşağılayıcı, zalimane ve onur kırıcı bir davranışa maruz kalma 

temelinde hastane sevklerinde ağız içi arama uygulaması dayatılmaktadır. 

Maddi ve manevi varlığımı korumak en temel insan hakkımdır. Haysiyet dışı, onur kırıcı bir muameleyi 

reddetmek anayasal ve yasal hakkımdır. Ağız içi arama muamelesine dair idareye defalarca sözlü ve yazılı 

olarak şikâyetimi belirtmeme rağmen, idare bunun çözümü için hiçbir uğraş içinde olmadı. 

Tüm bu nedenlerden dolayı bundan sonra ölümcül bir sağlık sorunu yaşasam dahi hastaneye gitmeyeceğimi, 

koğuşta bulunan arkadaşlarıma, ölümcül bir sağlık sorunu yaşadığım anda dahi idareye haber verilmemesini 

belirttim. 

Yapılan muamele çağdışı bir infaz rejimidir. İnsana, köle ve hayvan muamelesi yapılmaktadır. İnsanlık 

haysiyet ve onurunu korumam, sağlık sorunumdan daha önemlidir. Bu durumu devletin bilgisine sunuyor, 

başıma bir şey gelmesi durumunda Bandırma 2 Nolu T Tipi CİK idaresi ve güvenlik sorumlularının sorumlu 

olacağını belirtmek istiyorum.”  

❖ Z. M. (Bakırköy Kadın Hapishanesi) 

14.07.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan G. D.’in anlatımında; 

Uluslararası Göçmen Kadınlar Dayanışma Derneği’nden aradığını belirterek devamla; “11 Temmuz günü 

Büyükçekmece’de sokakta tacize ve sözel saldırıya uğrayan İran Azerisi Z. M., kendisine yönelik bu tacize 

karşı yakında bulunan bir Türk bayrağını eline alarak “siz beni taciz ediyorsunuz, bu bayrak altında 

yaşamayı hak etmiyorsunuz” diye bağırmış. Etraftakiler suçlarını örtmek için kadına saldırınca, bipolar, 

epizod tanısı olan kadın kontrolünü kaybetmiş. Bu arada eşi gelmiş. Çevrede toplananlar ikisine de saldırmış, 

linç etmeye çalışmışlar. Gelen polise, bayrağı yırttı hakaret etti, diyerek şikâyet edilen kadın, 12 Temmuz 

günü tutuklanarak Bakırköy Kadın Hapishanesine konulmuş. A Haber, ırkçı bir dille olayı vermiş. Kadın ve 

eşi bu haberler nedeniyle tehdit altında.”  

❖ M. P. Gebze Kapalı Kadın Hapishanesi  

16.07.2021 gtarihli mektubunda M.P:  “ ….Hapishanede tadilat işleri başladı ve hala devam ediyor. 3 gün 

soldaki arkadaşların yanında kaldık. O sırada da bizim hücre boyandı. İnanır mısın bizler de kaç gündür 

ortalığı ancak temizledik. Eşyaları yıkayıp yerleştirdik. Ben de hemen elime kâğıdı kalemi aldım sana hal 

hatır sorup merhabamı göndereyim dedim. Şu an saat gece 22.30, öyle de yorgunum ki temizlikten kaynaklı. 

Ama araya bayram tatilinin girmesini istemedim. Faksını almak beni de çok sevindirdi. Uzun zamandır 

görüşemedik. Korona içeride de dışarıda da ciddi mağduriyetler yaratıyor. Sağolasın Gebze’ye gelince 

görüşmek istemişsin ama senin dışında nedenler varmış. Olsun, haber bırakman da iyi olmuş. Böylece sana 

ulaşabildim. Şimdi buraya yeni müdür geliyor. Ben durumumu eski müdürle görüşmüştüm. Ama öğrendiğim 

kadarıyla Adalet Bakanlığı henüz sevklerin yolunu açmamış. Avukatım ve ben sevklerin açılmasını bekliyoruz. 

Seni bilgilendireyim dedim. Sağlığımla ilgili elinden geleni yapacağını söylemişsin, çok teşekkür ederim. 

Avukatımla görüştükçe yeni bilgi olursa seninle de paylaşırım. İyi bayramlar diyeyim.” 

❖ 23.07.2021 -  Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishane Hapishanesinde bulunan; 

E. G.-  F. K.- M. E. -  M. İ.- C. M.- E. T.- İ. D.- M. A. T.- D. M.- S. Y.- M. M.- Ş. B.- M. A.,-K.Ç.-  

gönderdikleri mektupta; 

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

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

herhangi bir yaklaşımın olmadığı söylendi. Ancak gerçek böyle değil. Şu an bulunduğumuz cezaevinde insan 
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onurunu aşağılayan birçok yaklaşımlarla karşı karşıya bulunmaktayız. Çoğu zaman revir için yazmış 

olduğumuz dilekçelere cevap verilmezken, kimi zaman da yazmış olduğumuz dilekçelere hastalıklar 

detaylarıyla yazılmadığı gerekçesiyle geri getiriliyor. Bu durum doğrudan hastanın mahremiyetini hiçe 

saymadır. Dilekçelere istenilen şeyleri yazamadığımız için de revire çıkartılmıyoruz. Diğer bir konu da 

hastane sevkleridir. Sevkimiz yapılıyor, hastaneye götürülürken cezaevi çıkışında arama esnasında bizlerden 

“ağzımızı açmamızı” istiyorlar. “Ağız içi araması” dayatılıyor. Bu durumda insan onurunu aşağılayan bir 

yaklaşımdır. Ağzımızı açmadığımız için yani bu uygulamayı kabul etmediğimiz için de sevklerimiz iptal 

ediliyor ve hastaneye götürülmüyoruz. Çok acil, hayati hastalıklarımız olmasına rağmen tedavi hakkımız bu 

gerekçelerle engelleniyor. Sizlerin de bildiğiniz üzere Covid-19  tedbirleri alınmadığı takdirde hastalığın 

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

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

hijyen zaten hiç yok. Özcesi sanki böyle bir hastalık yokmuş gibi davranılıyor. Bizlere yönelik yaklaşımları 

böyledir. Doğrudan hayatımız tehlikeye atılıyor. Askerler bize temas ediyor ve o şekilde koğuşlara geri 

dönmek zorunda kalıyoruz.” 

❖ H. E. (Silivri 6 Nolu L Tipi Hapishanesi) 

26.07.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan B. E.; 

“18.07.2021 akşam saatlerinde diş ağrısı nedeniyle gardiyanlardan revir isteği geri çevrilmiş. İlerleyen 

saatlerde ağrıya dayanamayınca mahkûm arkadaşlarından temin ettiği ağrı kesicileri aralıklı olarak birkaç 

tane içmiş. Durumu fenalaşınca koğuş arkadaşları gardiyanlara haber vermiş. 6 nolu gece vardiyasında 

bulunan E. B. ve B. Adında iki gardiyan gelip alıyor revire götürüyor ve “sen mahsus yapıyorsun” diyerek 

tokat atıyor. Kardeşimin “benim bir kızım var abi, 7 yıldır mahsus bir şey yapmadım, tek bir olaya 

karışmadım” demesi üzerine malta adı verilen yere götürülüp, ismini bilmediği ama orada gardiyan olarak 

görev yapan 2 kişi geliyor. “Toplam 4 gardiyan tarafından tekmelerle yerde defalarca vurularak kendimden 

geçmiştim. Koğuşa bıraktılar ve arkadaşlarımın yardımıyla yatağa yatırıldım” dedi. “İnfaz, yetki bizde, 

istersek senin infazını yakarız” diyorlarmış. Ben, Silivri 6 Nolu gece vardiyasında görev yapan E. B., B. Ve 

diğer 2 kişinin cezalandırılmasını talep ediyorum.” 

 

❖ Z. M. (04.08.2021)- Bolu F Tipi Hapishanesi 

“Merhaba, ben Ç. A., tutuklu yakınıyım. Bolu F tipinde tutuklu bulunan Z. M. Geçtiğimiz Mayıs ayının ilk 

haftası ablamla yapılan telefon görüşmesinde eniştemi soruyor. Ablam da, içeride kahvaltı yapıyor, diyor. 

Sonra yeğenimle konuşuyor, o da dışarı çıktı deyince kaygılanmaya başlıyor. Eniştem kalp hastası, baypaslı. 

Biz son iki yılda hem abimi hem yeğenimi kaybettik. Ona söylememiştik. Sonradan öğrendiği için o an 

eniştemi de kaybettiğimizi düşünüyor ve cezaevi idaresiyle görüşüyor. Bizlerle tekrardan iletişim kurabilmek 

için oradaki tüm imkânları zorluyor birkaç gün boyunca. Cezaevi psikiyatristi bizimle iletişime geçti. 

Eniştemle de görüşme sağlandı. Eniştem görüşe de gidip geldi. Hatta geldikten sonra bir kalp krizi geçirdi, 

anjio oldu. Tüm bunları da rapor edebiliriz. Eniştem yaşıyor diye yaşanan sıkıntının asılsız çıktığı için 20 

Temmuz’dan sonra 4 haftalık telefon cezası verildi. Pandemiden dolayı görüşler zaten kısıtlı. Tek iletişim 

imkânımızın olduğu telefon hakkımızın da elimizden alınması biz aileyi ve Z. İ oldukça mağdur etti. 

Bilgilerinize arz ederim selamlar saygılar” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

❖ M. E. (İran) Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi  

05.08.2021 tarihli mektubunda M.E: Daha önce de size iki mektup yazmıştım. Önceki mektuplarla durumumu 

ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Ben İran vatandaşı olduğum için burada cezaevi koşullarını da ekleyince çok 

ciddi sıkıntılar ve psikolojik olarak çok zorlanıyorum. 7 yılı aşkındır TC adalet bakanlığına ilgili kurumlara 

ve gerekirse İran’ın Ankara ev İstanbul büyükelçiliklerine defalarca yazdım. Ama hiçbir şey değişmedi. Zaten 

İran büyükelçiliklerine yazdığım mektuplara cevap bile verilmedi. Yani mektupların ulaşıp ulaşmadığını bile 

bilmiyorum. Hem adalet bakanlığının hem de İran konsolosluğu çok sorumsuzca ve umursamaz bir yaklaşım 

sergiliyorlar. Ne kadar mağdur olduğumu ve haklı olduğumu biliyorlar ama hem beni hem de ailemi 

cezalandırmada kararlılar. Geçen ay benim durumumla alakalı İran konsolosluğuna yazmıştınız. Konsolosluk 

da Tekirdağ Cumhuriyet başsavcılığına yazı yazmıştı ve savcılık da bana bu yazışmaları iletti. Benim için 
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hakeza adalet bakanlığına da yazı yazacağınızı bildirmiştiniz, konsolosluğa. Bu çabanızdan dolayı sizlere çok 

teşekkür ediyorum. Ama şimdiye kadar değişen bir şey olmadı. Ayrıca Nisan (bu yıl) yaşlı bir kadın ve bir 

erkek görüşüme geldi. Adalet Bakanlığının yabancılar komisyonu olduğunu söylediler. Yaşadığım mağduriyeti 

sordular. Ben de anlattım. Elimizden geleni yapacağız dediler. İran’a gidemesen bile Ağrı Doğubeyazıt’a sevk 

edeceğiz dediler ama sonra hiçbir şey değişmedi. Ayrıca kardeşimin telefon numarasını istediler. İade için 

buraya gelmesi gerektiğini söylediler. Bir iki defa kardeşimle konuştuktan sonra ona yardımcı olmamızı 

istiyorsanız örgütün (PKK) yerini göstermeniz gerekecek demişler. Kardeşim de tepki göstermiş ve bir daha 

kardeşimi aramamış. Ben ve ailem hiçbir örgütle ne ilişkisi ne de bağı vardır. Sizden istediğim bir şey var. 

Eğer mahsuru yoksa benim için Adalet Bakanlığına ve İran konsolosluğuna bir daha yazabilir misiniz? Benim 

istediğim tek şey cezamı aileme yakın bir yerde çekmektir. Bu yüzden Türkiye’de hiç kimsem olmadığı için 

mağduriyetim katlanarak devam edecek. Ben cezamı ülkemde çekmek istiyorum. Bunu engelleyecek bir sorun 

yoktur. Eğer istedikleri para ise parayı ödeyebiliriz yeter ki bu işkence son bulsun. Ayrıca bu durum böyle 

devam ederse mecburen tekrar ölüm orucuna girmek zorunda kalacağım. Maalesef bu kaçınılmaz gibi 

duruyor. Böyle bir adım attığım zaman size yazarım.” 

❖ M. E. T. (Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesi) 

06.08.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan Y. T.: 

“Ben sizi Şemdinli’den arıyorum. 2017 yılında abim M. E. T. ve bir diğer abim tutuklandı. İkisi de Silivri 

Hapishanesine konuldu. Bir yıl orada birlikte kaldıktan sonra M. E. T. 2018 yılında Bandırma 2 Nolu L Tipi 

Hapishanesine sürgün edildi. 45 gün önce mahkeme için İstanbul’a getirildi. Ancak mahkemesi Aralık ayına 

ertelendi. Böyle olunca da Silivri 5 Nolu hapishanede hücreye konuldu. Abim 45 gündür tek başına hücrede 

tutuluyor. Hapishaneyi arayıp neden koğuşa alınmadığını ve karantina süresi bittiği halde hala hücrede 

tutulduğunu sorduk. Ancak onlar, abimin orada misafir pozisyonunda olduğu için koğuşa alınamayacağını 

söylediler. Abim orada çok kötü durumda. Kendisiyle konuştuğumuzda, eğer koşullar böyle devam ederse 

açlık grevine başlayacağını söyledi. Bizim buradan avukat gönderme şansımız yok. Bir avukatı vardı ancak 

avukat Konya’ya taşınmış ve para vermezsek gidip görüşmeyeceğini söyledi. Abimin durumu iyi değil, sizden 

bir avukatın gidip abimi görmesini talep ediyoruz” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

❖ B. B. M. (Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesi) 

06.08.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan D. M.: 

“Abim B. B. M. ile bu sabah telefonla konuştuk. Kendisi 8 gündür ölüm orucunda olduğunu söyledi. Dün gece 

3 civarı kurum infaz koruma memurları kendisini alıp dövmüşler. Abimin tahliyesi sadece 2 ay kaldı. 

Tanıdığımız bir avukat vardı, onu aradık. O da bizi size yönlendirdi, sizin yardımcı olabileceğinizi söyledi. 

Henüz hiçbir girişimde bulunmadık, ne yapmamız gerektiğini bilmiyoruz. Bize yardımcı olmanızı talep 

ediyoruz. “ Şeklinde beyanda bulunmuştur. 

❖ E. E. (Kayseri  Bünyan Kadın Kapalı Hapishanesi)  

25.08.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan A. K.: 

“2017’den beri tutuklu bulunan E. E., 37. Ağır Ceza Mahkemesinde dava süreci devam ediyor. Kendisiyle ile 

birlikte aynı davada bulunan kişiler tahliye edilmiştir, ancak E. gazetecilik faaliyetleri nedeniyle 4 yıldır 

tutsaktır. Önce Silivri Hapishanesinde tutulurken sonrasında Karabük’e, oradan da Kayseri Bünyan’a 

gönderilmiştir. Arkadaşımız bu sevkler sırasında işkenceye uğramış ve kendi isteği dışında bu hapishanelere 

gönderilmiştir. Bünyan’da yaklaşık 2 yıldır bulunmaktadır. Sevk talebi vardır. Tek tutulmaktadır. Talepleri 

karşılanmadığı için kapı dövme eylemi gerçekleştiriyor. Buna bağlı olarak sağlık sorunları ortaya çıkmıştır. 

Uzun süre tekli hücrede tutulduğu ve görüş cezaları nedeniyle yakınlarıyla görüştürülmediği için psikolojik 

sorunları oluşmuştur. Ailesi İstanbul’da yaşamaktadır. Kayseri uzak olduğu için ulaşımda sıkıntı 

yaşanmaktadır. Ailesine yakın bir hapishaneye sevk edilmesi için girişimde bulunmanızı talep ediyorum” 

şeklinde beyanda bulunmuştur. 

❖ A. F. K.- K. Ç.- N. A.- H. A.- N. E.- İ. A.- M. D.- Aliağa-İzmir  2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi 

26.08.2021 tarihli mektupta; “ Burada telefona çıkmayan arkadaşları odaya getirdikten sonra tekrar telefona 

çıkarmama kararı alındı ve uygulanıyor. Gerekçesi ise personel yoruluyormuş. Kitap kısıtlamasını uygulamak 
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istiyor, görüşe geç çıkarılıyoruz, ailelerime çıplak arama dayatılıyor. Bazı personeller tahrikvari ve 

provokasyonvari yaklaşıyor, odalarımız aramalar adı altında dağıtılıyor, cezaevi girişinde çıplak arama 

dayatılıyor. Hastane sevkleri geç yapılıyor, kelepçeli muayene ve tedavi dayatılıyor. Kantinden istediğimiz 

malzemeler getirilmiyor, her şey çok pahalı satılıyor, odalarımız değiştirilmiyor. Örgüte yardım gerekçesi öne 

sürülüyor. Diğer tutukluların odaları değiştirilirken bize bu uygulama dayatılıyor. Radyolarımız toplatıldı ve 

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

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

Zorla elbiselerim çıkarıldı, darp edildim, sırtıma başıma yumruk vurdular. Aynı dosyada bulunduğum Ş. Y. 

arkadaşım da aynı uygulamaya maruz kaldı.”  

❖ E. Ş. (İzmir Şakran Hapishanesi) 

26.08.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan E. Ş.: 

“İzmir Şakran Cezaevinde bulunan kardeşim E. Ş. için İHD İzmir Şubesini aradım. Onlar da size 

başvurmamı, sizin onlara yönlendireceğinizi söylediler. Kardeşime ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi ve 

yaklaşık 15 yıldır hapishanede. Daha önce Diyarbakır’daydı, yaklaşık 5 yıl önce sürgün sevkle Şakran’a 

gönderildi. Vekâleti olan avukatı şu an askerde. Vasisi, amcamız E. S.. Dün diğer kardeşim görüşüne gitmişti. 

Ona anlattığına göre; 15 gündür tek kişilik hücrede kalıyormuş. Herhangi bir disiplin cezası olmamasına 

rağmen neden hücrede tutulduğunu anlamadık. Kendisi de bu durumdan çok rahatsız. Yanındaki hücrelerde 

de adli mahpuslar varmış. Acaba bir provokasyon mu amaçlıyorlar diye tedirgin oluyor. Kardeşimin başına 

kötü bir şey getirilebileceği endişe taşıyoruz. Sizden bu konuyla ilgilenmenizi talep ediyoruz” şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

❖ O. Y. (Silivri 9 Nolu L Tipi Hapishanesi) 

01.09.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan Y. Y.: 

“Eşim toplamda 20 yıla yakın ceza almıştı. Daha önce bunun 5 senesini geçirmişti. Bu sefer de 5 sene civarı 

oldu ve 2-2,5 sene kadar bir cezası kaldı. Vasisi benim.  Eşim 10 ay kadar önce Silivri 5 Nolu Hapishaneden 9 

noluya geçirildi. Oraya geçirildiğinden bu yana da tekli hücrede kalıyor. Çok sıkıntıları var. Bugün telefonla 

görüştüğümüzde, mutlaka İHD’den bir avukatla görüşmek istediğini söyledi. Mümkünse en kısa zamanda 

derneğinizden bir avukatın oraya gidip kendisiyle görüşmesini talep ediyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

❖ Ç. Ü. G. (Edirne E Tipi Kapalı Hapishanesi) 

01.09.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan Ş. G.: 

“Eşim Ç., 2019 yılında hasta olan babasının yanına gidip döndükten sonra Habur kapısında görev yapan 

Jitem görevlisi tarafından gözaltına alınarak tehdit, işkence, darp ve cinsel istismara maruz kalıyor. Kaldığı, 

tutulduğu 4 gün içinde eşime sistemli işkence ve cinsel istismar uygulanmıştır. Bu istismarın sonucu bir çocuk 

sahibi olan eşim birkaç kez intihar girişiminde bulundu. 2019’dan beri yetkili mercilere yaptığımız başvurular 

sonuçsuz kalmıştır. Bu duruma daha fazla dayanamayarak yurt dışına çıkmak istedik. 05.08.2021 tarihinde 

eşimle İpsala’da gözaltına alındık. Daha önce sürekli tehdit edilen eşim tutuklanarak Edirne E Tipi Kapalı 

Hapishanesine götürüldü. Eşimin psikolojisi iyi değil.” 

❖ B. Ö. ( Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi)  

08.09.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan E. Ö.: 

“Eşim ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü ve 10 yıldır hapiste. Vasisi, amcası O. Ö., telefonu … Biz ailesi 

olarak Gaziantep Şahinbey’de yaşıyoruz. 3 çocuğumuz var ve çocuklarımız 3 senedir babalarını görüşe 

gidemiyorlar. Daha önce de sevk için başvurmuştu. En son bu ayın 1 ve 3’ünde de sevk başvurusunda 

bulundu. Eşim, aynı tarihlerde benim de talepte bulunmamı istemişti. Ben de ayın 2’sinde CİMER’e yazdım. 

E-Devletime ayın 7’sinde cevap geldi, talebimin 06.09.2021 tarih ve 84398 sayılı yazı ile Gaziantep 

Cumhuriyet başsavcılığına iletildiği yazıyordu. Eşimin bize yakın bir yere sevkinin yapılmasını istiyorum. 

Sevki yapılırsa masraflarını ben karşılayacağım. Çocuklarım için bu yakınlara gelmesi için elinizden geleni 

yapmanızı rica ediyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 
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❖ R. K. –Hacılar/Kırıkkale FTipi Hapishansi 

13.09.2021 tarihli mektubunda R.K: “Tutulmakta olduğumuz Kırıkkale F-Tipi Hapishanesi’nde maruz 

kaldığımız hak ihlallerini şöyle sıralayabiliriz: 

1-2020 yılı Mart ayından bu yana Kırıkkale F Tipi Hapishanesi’ndeki devrimci-yurtsever tutsaklar, başta açık 

görüş, haftalık ortak sohbet etkinliği, atölye çalışmaları olmak üzere birçok haktan, imkândan mahrum 

bırakılmıştır. Covid-19 aşılarının iki doz halinde yapılmış olmasına rağmen, sayılan haklardan 

mahrumiyetimiz devam etmektedir. Ülke genelinde normalleşme sürecine geçilmiş olmasına rağmen, 

hapishane şartlarında en küçük bir iyileşme gerçekleşmemektedir. Kapalı görüş hakkımız dahi iki ziyaretçiyle 

sınırlanarak ayda iki defa uygulanmaktadır.  

 Kâğıt üzerinde haftalık 1 saat olan spor faaliyeti hakkımız sanki uygulanıyormuş gibi gösteriliyor. 

Oysaki aylardır açık spor sahalarına hiç çıkarılmayan tutsaklar vardır. Yasal hak olarak farklı hücrelerde 

kalan on kişi birlikte spora çıkarılması gerekirken, çok ender olarak aynı hücre kalan en fazla dört kişi spor 

sahasına çıkarılmaktadır.  

 Kısaca, telefon hakkı dışında hapishanede kalan tutsakların kendi aralarında ve aile yakınlarıyla 

ilişkilerini sağlayan, toplumsallıklarını canlı tutan tüm haklar bir buçuk yılı aşkın bir süredir askıya alınmış 

durumdadır. Hak mahrumiyetinin gerekçesi olarak pandemi gösterilmektedir.  

2-Pandemi sürecinde karşılaşılan diğer bir hak ihlali de bu süre zarfında en asgari düzeye inen sağlık-tedavi 

haklarımızın durumudur. Taleplerimize rağmen revire çıkarılmadığımız durumlar oluyor. Hastane sevkleri 

çok geç tarihlere veriliyor. Zaman zaman da aksatılıyor. Diş rahatsızlıklarında ise daha ciddi sorunlarla karşı 

karşıya bırakılıyoruz.  

 Arkadaşımız A. B.’ın beş yıl önce bedeli karşılanarak, implant tedavisi başlatılmış olmasına rağmen 

çeşitli bahanelerle diş tedavisi halen tamamlanmamıştır. Ağzında sağlam diş kalmadığı için geçen süre içinde 

arkadaşımız mide-sindirim sorunları yaşamaya başlamıştır. Son olarak hastaneye götürüldüğünde, implant 

malzemelerinin dövize endeksli olduğu ve dövizin artması gerekçe gösterilerek kendisinden ek ücret olarak 

400 TL istenmiş ve tedavisi yapılmadan hapishaneye geri gönderilmiştir. Zor durumda bırakılan arkadaşımız, 

istenilen ek ücreti karşılamasına rağmen, bu sefer de randevusu Aralık 2021 tarihine verilmiştir.  

 Aynı şekilde arkadaşımız R. K.’ün kimi kronik sağlık sorunları bulunmaktadır. Son olarak Mart 

2021’de Kırıkkale Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tomografi tetkik sonuçlarında Rektum (Kalın 

Bağırsak), mide ve dalağında nodül ve kitleler tespit edilmiştir. Rektumda tespit edilen ve asimetrik yapıda 

olan kitlenin kanser olabileceği ihtimali söylenmiş ve zaman kaybetmeden MR, Kolonoskopi ve Endoskopi 

tetkikleri yapılması istenmiştir. Buna rağmen durumun aciliyeti dikkate alınmadan tetkik randevuları altı ay 

sonrasına verilmiştir. Bunun üzerine randevuların erken bir tarihe çekilmesi için çeşitli girişimlerde 

bulunulmuş fakat bu tarihe kadar olumlu bir gelişme olmamıştır. Arkadaşımızın tedavisi zamana yayılarak 

yaşamı riske edilmektedir ve tedavi hakkı ihlal edilmektedir.  

 C. Ö. arkadaşımızın tedavisi de geciktirilmektedir. Kendisinde Tiroid Kanseri ve böbrek, akciğer, 

koltukaltı lenflerinde şüpheli kitleler mevcuttur. Arkadaşımızın kasık fıtığı sağlık sorunu bir hayli ilerlemiş 

olmasına rağmen ameliyatı üç ay geciktirildi. Koltukaltından biyopsi verilmesinden bu yana üç ay geçti, halen 

müdahale yapılmadı.  

3-M. T. yakın zamanda babasını, E. Y. ise nenesini kaybetti. Arkadaşlarımız taziye haklarını kullanmak için 

hapishane idaresine başvuru yaptılar fakat taleplerine olumlu cevap verilmedi, taziye hakları gasp edildi.  

4-Yeni Yaşam, Evrensel gibi gazeteler tutsaklara verilmemektedir. Söz konusu gazeteler hakkında herhangi 

bir yasaklama, toplatma kararı mevcut olmamasına rağmen, bu gazetelere ayrımcılık yapılmakta ve tutsaklar 

gazete okuma haklarından mahrum bırakılmaktadır. Dergilere ise abone olmamız dayatılmaktadı. A..’a 

görüşçüleri tarafından getirilen Komün Dergisi 7. sayısı fiilen, yani ortada idari-adli bir karar olmaksızın 

kendilerine verilmemiştir.  

5-Hücre aramaları kasıtlı olarak hafta sonları yapılmakta, aramayı yapan gardiyanlar kimi zaman maske, 

eldiven gibi koruyucu materyal kullanmamaktadır. Hafta içi onlarca gardiyan bulunmasına rağmen aramalar 

mesai dışı zamanlarda tacize varacak biçimde yapılarak tutsaklar psikolojik baskıya maruz bırakılmaktadır. 

6-Tutsaklar infaz mevzuatına göre yanlarında metal yemek kaşığı bulundurma hakkına sahip olmasına 
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rağmen, hapishane idaresi bir süreden beri kantinde metal kaşık satılmasını yasakladığı gibi, tutsakların 

yıllardır yanlarında bulunan kaşıklara da kanunsuz şekilde aramalarda el konulmaktadır. Plastik kaşıkların 

hijyen ve sağlık açısından sakıncalı olduğu, kanserojen özellikler taşıdığı bilinmesine rağmen, hapishane 

idaresi inatla metal kaşık vermemekte direnmektedir. Bu uygulama ile tutsakların sağlık ve beslenme hakkı 

ihlal edilmektedir.  

 Kantinde satılan ürünler hem nitelik hem de nicelik açısından zayıf olduğu gibi, ürünler de oldukça 

pahalıdır.  

 Tutsakların ücretsiz olarak temiz sudan yararlanma hakkı bulunmasına rağmen, musluk suyunun kirli 

ve kalitesiz olması nedeniyle, genelde maddi imkânları kısıtlı olan tutsaklar kantinden parayla içme suyu 

almak zoruna bırakılmaktadır. İnfaz mevzuatına göre hapishane idarelerinin ‘beslenme hakkı’ kapsamında 

tutsaklara parasız sağlıklı su temin etme görevi vardır, ancak bu yükümlülük yerine getirilmeyerek ihlal 

edilmektedir.  

 Tutsaklara verilen yemekler genel olarak kalitesiz ve miktar olarak yetersizdir. Özellikle de akşam 

öğünlerinde verilen yemekler çeşit olarak çok yetersiz olması yanında yenecek gibi değildir. 

7-S. Ç.’e havalandırmada bulunan kamerayı kapattığı gerekçesiyle her biri 11 gün olmak üzere 6 kez hücre 

hapsi, aynı gerekçeyle E. S.’e ise her biri 11’er gün olmak üzere 4 kez hücre hapsi cezası verilmiştir. İtirazlar 

üzerine İnfaz Hâkimliği ve Ağır Ceza Mahkemesi cezaları haksız bularak iptal etmesine rağmen, hapishane 

idaresi inatla ceza vermeye devam etmektedir. 

8-Normalde tutsaklar mektup, kart vb. her türlü gönderilerini emanet para hesaplarında para bulunması 

kaydıyla hesaplarından gönderi bedeli kesilerek postalayabiliyorlar. Hapishane idaresinin birkaç ay önce 

gündeme getirdiği uygulama ile artık tutsaklar İadeli-Taahhütlü, APS mektup ve kartlar da dâhil olmak üzere 

zarfın üzerine ederi tutarından pul yapıştırmak zorunda bırakılmaktadır. Tutsakların iadeli taahhütlü, APS 

gibi mektupların gramajını tespit edebilmeleri mümkün değildir. Bu nedenle çoğu zaman mektuplar ‘pul 

eksik’ gerekçesiyle geri iade edilebilmektedir. Bu da, haberleşme hakkımızı kullanmamızda ciddi bir 

mağduriyete yol açmaktadır. Hapishane idaresinin keyfi uygulaması mektup gönderme-haberleşme hakkının 

ihlali niteliğindedir. 

9-Bir buçuk yıldır (pandemi süreciyle birlikte) haftalık 20 dakika olan telefon hakkımız tek bir numarayı 

arama zorunluluğuna indirgenmiştir. Yapılan bu uygulamayla tutsaklar farklı il ve ilçelerde bulunan 

yakınlarıyla üzerlerine kayıtlı bulunan telefon numaralarıyla ayrı ayrı 10’ar dakikalık görüşme haklarından 

mahrum bırakılmış tek numarayla 20 dakika görüşmek zorunda bırakılmaktadır. 

10-Bir süre öncesine kadar aynı hücrede kalan tutsaklar, birden fazla mektubu aynı alıcıya aynı zarf içinde 

gönderebiliyorken hapishane idaresinin keyfi uygulaması sonucu tutsakların bu haktan yararlanması ortadan 

kaldırılarak haberleşme hakları fiilen engellenmektedir.  

 İnfaz mevzuatına göre tutsaklar yanlarına kantinden almak şartıyla 1 adet radyo bulundurma hakkı 

mevcut olmasına rağmen, bir süreden bu yana hapishane idaresi aramalarda radyolara keyfi gerekçelerle el 

koymaktadır. Hapishane kantininden temin edilen radyolara el konulması, haber alma hakkının ihlalidir.” 

❖ F. R. -Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesi 

21.09.2021 tarihli mektubunda F.R:   “ İki yıldır Silivri 5 Nolu CİK’de bulunuyorum. Ailem Batman’da ikamet 

ediyor. İki yıl boyunca annem ve babam yanıma bir kere gelebildiler. Maddi durumumuz yok, bu sebepten 

dolayı ailem bana destek olamıyor. Annem %48 raporlu hastadır. Babam ise yaşlı olduğundan dolayı 

çalışamıyor. Babamın da sağlık sorunları var. Burada maddi ve manevi ağır mağduriyet yaşıyorum. Bu 

konuda maddi ve manevi destekte bulunmanızı arzuluyorum. 

Sayın başkanım, ben %79 sosyal kişilik sorunları olan ve ekte de raporlarımı yolluyorum. Raporum olmasına 

rağmen burada öğrendiğim kurumlara raporumla yardım talebinde bulundum. Olumlu bir cevap alamadım. 

Burada benimle ilgilenen kimse olmadığı için bir şey yapamıyorum. Bu konuda da yardımınızı bekliyorum. 

Sayın başkanım, bir başka talebim ise, benim gibi sağlık sorunları olan raporlarıyla talepte bulunan kişilerin 

hükümleri durdurularak tahliye oluyorlarken ben talepte bulundum. Yine kimsem olmadığı için olumlu hiçbir 

cevap alamadım. Aşağıda sağlık problemleri göz önüne alınarak tahliye edilen kişilere dair emsal kararları 

belirteyim, siz zaten biliyorsunuz. Bu durumların takipçisisiniz.” 
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❖ B. A. –Tarsus Kadın Hapishanesi /Mersin 

21.09.2021 tarihli mektubunda B.A: “ Burada yaşadığım bir olay hakkında konuşmak istiyorum. Burada H. Y. 

adlı 60 yaşında, şeker, tansiyon, kalp hastası bir anne var. Yataklarımız o kadar kötü ki spor salonunda hiç 

kullanılmamış yüz kadar yatak gördüm. Madem dedim yatak var, H. anneye verilsin. Bunun üzerinde durunca 

kıyamet koptu. Yataklarda yay yok ve direkt çöküyor. Üstelik beyaz olan yataklar, kullanımdan dolayı balgam 

sarısında. Üzerine ağda yapışmış. H. annenin yatağı böyleydi. Aslında benim de yatağım kötü ama kendim 

için istemiyorum, H. anne için istedim. Ama süreç öylesine tıkandı ki bugün (14.09.2021 – 15.00-15.30) 

müdür yanına çağırdı. O yaşlı kadına “sen kim oluyorsun, sen kimsin, kim oluyorsun” dedi. Tüm koğuşta sesi 

yankılanıyordu. Hiç sormadan “nasıl yatak istersin” dedi ve apar topar onlarca gardiyanla hücreye attı. Yine 

beni de aynı muameleyle hücreye attı. Gardiyanlara “neler oluyor” dedim. “Merak etme, müdürün siniri 

geçince sizi tekrar çağırır” dedi. Hücreye gittik. “Merak etmeyin herkese böyle oluyor, sinirlenince hücreye 

atıyorlar” dedi. Sonra hücreden çıktık.  

Hem burada mahrumiyet koşullarındayız hem de böyle keyfi bir muameleye maruz kalıyoruz. 3 saat 

sonrasında “çok butona basıyorsunuz, basmayın, tacizden tutanak tutacağız” dediler. H. annenin şekeri 

250’ye çıktı. Her gün 150’ydi. 10 saati bulan su kesintileri oluyor. Su, kuyu suyu, topraklı geliyor. Sıcak suyu 

mumla arıyoruz. Buzdolabımız ölmüş ve içinde hamamböcekleri var. Yemekler yenmeyecek kadar kötü. Aç 

kalıyoruz ama yemiyoruz. Koşullarımız çok kötü.” 

 

❖ K. Ö. (Diyarbakır 3 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi) 

23.09.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan G. A.: 

“Oğlum daha askere gitmeden 19 yaşındayken bir iftira sonucu hırsızlıkla suçlandı ve tutuklandı. 9 senedir 

hapiste. Ben Erzurum’da yaşadığım için bu 9 sene içinde oğlumu hiç göremedim, çok uzak olduğu ve sağlık 

sorunlarım olduğu için gidemiyorum. Daha önceleri oğlum defalarca, yakın bir yere sevk edilmesi için 

başvurdu ama hiç biri kabul edilmedi. Hapishanede kötü muameleye uğruyor, oğluma şiddet uyguluyorlar. 

Psikolojisini bozmak için, elbiselerini kucağına verip, haydi tahliye oluyorsun diyerek hapishane bahçesinde 

dolaştırıp geri koğuşuna getiriyorlarmış. Sonra da “sen buradan çıkamayacaksın, ölün dışarı çıkacak” diye 

dalga geçiyorlarmış. Oğlumun daha önce parmağını kırdılar, kelepçelerden bilekleri yara içinde kalmış. Bu 

yaşadıklarına dayanamayıp kendini asarak intihar etmeye çalıştı. 7-8 kere ölüm orucuna girdi. Oğlumun 

psikolojisi çok kötü. Aslında cezası doldu ama sürekli disiplin cezası veriyorlar, çıkarmıyorlar. Biraz önce 

telefonla konuştuk. Bana “anne benim artık burada can güvenliğim kalmadı, buradan sağ çıkamayacağım” 

dedi. Elimden bir şey gelmiyor, okuma yazmam yok, bana yardım edin” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

 

❖ B. G. (Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesi) 

07.08.2021 “ tarihli mektubunda B.G : “Sayın İnsan Hakları Yetkilileri, son gelişinizde görüşemedik, 

avukat görüş hakkım bittiği için. Sizlere kardeşim E. G.’ın telefon numarasını gönderiyorum, vasim olması 

için. Ayrıca kardeşimin ev adresini öğrenip bana bildirmenizi ve bana bir mektup göndermesini rica 

ediyorum. Ayrıca kardeşim E. G.’ın vasim olmasını istiyorum.”  

 

❖ A. G. (Bolu F Tipi Hapishanesi) 

16.08.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan S. G.;  

“Oğlum A. G. ile yaptığım son telefon görüşmesinde, oğlum talep etmesine rağmen açık görüş 

yaptırılmadığını söyledi. Genel bir uygulama olarak, pandemi gerekçesiyle açık görüşün yaptırılmadığını 

belirtti. bu durumla ilgili İHD’nin girişimde bulunmasını talep etti.” 

❖ F. Y. - M. R. A.. (Kandıra/Kocaeli 1 Nolu F Tipi Hapishanesi) 

20.08.2021 tarihli mektupta F.Y- M.R.A : “Bizler Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevinde olan tutuklu ve hükümlü 

siyasal tutsaklar olarak ağırlaştırılmış tecrit koşullarında maruz bırakıldığımız hak ihlalleri hakkında sizleri 
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bilgilendirerek,  tüm bu hukuksuzluklara bir an önce son verilmesi için sizleri görevinizin gereği olarak 

gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz. 

CPT en son 2020 yılı raporunda “tecrit, hak ihlalleri tüm cezaevlerine yayılmıştır” tespitlerine rağmen 1 

Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren yeni infaz kanunu ile birlikte ağırlaştırılmış tecrit koşulları 

yasallaştırılmıştır. 

2020 yılında tüm dünyaya yayılan Covid-19 tehlikesine karşı Dünya Af Örgütü, CPT ve birçok AB kurumu 

cezaevleri için Covid-19 tehlikesine dikkat çekmiş, tüm mahkûmların serbest bırakılması için çağrıda 

bulunmalarına rağmen bir kısım adli mahkûmu serbest bırakan TC devleti, yasaların eşitlik ilkesine aykırı 

davranarak ayrımcılık yapmış ve başta ağır hasta tutsaklar olmak üzere siyasi tutsaklar tahliye edilmeyerek 

Covid-19 tehlikesine karşı savunmasız bırakılarak ölüme terk edilmiş ve temel yaşam hakkı ihlal edilmiştir. 

Özelde cezaevlerinde genelde ise tüm Türkiye’de uygulanan anti- demokratik uygulamalara son verilmesi için 

Türkiye cezaevlerindeki siyasi tutsaklar Kasım 2020 tarihinden itibaren başlatılan beş (5) günlük dönüşümlü 

açlık grevi Temmuz 2021 tarihi ile birlikte on beş (15) günlük dönüşümlü açlık grevine dönüşerek devam 

etmektedir. Açlık grevi başta ölüm ve insan bedeninde kalıcı hasarların oluşması riski olması nedeniyle de 

uzman hekimlerce sürekli denetim ve gözetim altında olmayı gerektirir. Bulunduğumuz cezaevinde açlık 

grevlerinin başladığı günden şu ana kadar bu uygulama yapılmamış, yapılmamaktadır. Taleplerimiz ve temel 

yaşam hakkımız gözetilerek açlık grevinde olan arkadaşlarımızın uzaman hekimlerce günlük ve düzenli 

kontrollerinin yapılmasını istiyoruz. 

Mart 2020 tarihinden itibaren pandemi gerekçe yapılarak avukatlarımızla açık görüş yapma hakkımızın 

kısıtlanması nedeniyle hukuki işlemlerimiz sekteye uğramış ve bu yönlü mağduriyetlerin yaşanmasına da 

neden olunmuştur.  

Anayasayla güvence altına alınan her yurttaşın tüm sağlık hizmetlerinden adil ve eşit yararlanma hakkı / 

hakkımız hukuk dışı keyfi uygulamalarla ihlal edilerek tedavilerimiz birer işkenceye dönüştürülürken siyasi 

kimliğimizden dolayı da sistematik işkence uygulamalarına maruz kalıyoruz. Pandemiyle birlikte tedavi 

zincirindeki ihlaller pik yapmış ağır hasta ve kronik hastalıkları olan arkadaşlarımızla birlikte tüm siyasi 

tutsaklar bu vb. uygulamalara maruz bırakılmaktadır. Temel sağlık konularında yaşadığımız hak ihlalleri 

hakkında sizleri somut örneklerle bilgilendirmek istiyoruz. 

D. A.  adlı arkadaşlarımızın beyin kanaması riski olmasına rağmen acil müdahalesi yapılmadığı gibi acil 

doktorunun bilinçli engellenmesi ile gece saatlerinde hastaneye götürüldü ve MR çekme işlemi de uzatıldı. 

M. Ö. arkadaşımız hastalığından dolayı gittiği Kocaeli Tıp Fakültesinde kan ve idrar tahlili yaptırması 

gerekiyordu. Hükümlü olmasına rağmen ’50 TL borcunuz var’ denilerek tahlilleri yapılmadı. 

M. S. arkadaşımız muayenesinde “bağırsaklarında ur var” tespiti yapılıyor, lakin bunun içinde gerekli 

müdahale ve tedavi yapılmıyor. Sadece hastalığın tespiti ile sınırlı kalınıyor.arkadaşımız altı ayı aşkın bir 

süredir yoğun karın sancıları ve ishal sorunu yaşamakta sancıların yoğunlaştığı ve ishal sorunlarının arttığı 

dönemde acil müdahale edilmesi gerektiği noktada bilinçli müdahale geciktiriliyor ve hastalığının nedeni 

hakkında bilgilendirme yapılmadığından dolayı da bireysel olarak da tedbir ve önlem alamıyor. 

Yine B. K. arkadaşımız bel fıtığı tedavisinden dolayı gittiği hastanede “kelepçeli fizik tedavi uygulaması” 

dayatıldığından dolayı, doktorun bu faşizan yaklaşımını kabul etmeyerek tedavi olmuyor. 

Ek olarak da; tüm siyasi tutsaklar iki doz aşı olmalarına rağmen iki haftalık zorunlu karantina uygulaması 

dayatılıp, uygulandığından dolayı da birçok hasta tutsak bu uygulamalardan dolayı hastaneye gitmemekte ve 

tedavi olmamaktadırlar.  

Bulunduğumuz cezaevinde hukuk dışı uygulamalar karşısında yasal ve anayasal haklarımızı kullandığımızda 

ise ağır disiplin cezalarına maruz kalıyoruz. Hak ihlalleri hakkında Kocaeli İnfaz Hâkimliği ile 1. Ağır Ceza 

mahkemesine yaptığımız tüm başvurularda karar mercii ilgili mahkemeler değil cezaevi idaresi olmaktadır. 

Cezaevi idaresinin talimatları doğrultusunda karar veren bu mahkemeler sadece noter görevini 

yapmaktadırlar. 

Bu mahkemelerin nasıl işlediğine dair örnek vermek istiyoruz. 1. Ağır Ceza Mahkemesi iş no:2021-1837 … 

11.06.2021 tarihli örneğinde, Kocaeli İnfaz Hâkimliğinde sözlü savunma yapan arkadaşımız M. İ ’ın dosyası 

1. Ağır Ceza Mahkemesinde “İnfaz Hâkimliğinde savunma yapmadığı görüldüğünde…” denilerek dosyası 

onanıyor. Çok açık usul hatalarına rağmen ilgili mahkemelerin nasıl karar verdiklerine dair çarpıcı bir 
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örnektir.  

1 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe giren yeni infaz kanunu gerekçesiyle Resmi İlan Kurumunun reklam 

vermediği bazı gazeteler (yeni yaşam, azadiya welat) cezaevlerine verilmemektedir. Verilmeyen gazeteler 

Türk Basın Yasasının yayınlanmasına onay verdiği gazeteler olmasına rağmen bu gazeteleri satın alma 

taleplerimiz reddediliyor ve haber alma hakkımız da bilinçli olarak ihlal ediliyor.  

Mart 2020 tarihinden itibaren pandemi gerekçelendirilerek ayda bir defa ailelerimizle açık görüş yapma 

hakkımız kaldırılarak elimizden alındı. 1 Temmuz 2021’de normalleşmeye geçilmesine rağmen bu uygulama 

halen devam etmektedir. Yine ailelerimizle ayda üç defa kapalı görüş yapma hakkımız kısıtlanarak ayda 1 

defaya indirildi. Bu uygulamaya ek olarak kapalı görüşlerimiz “kapalı görüş yapma yeterliliğine sahip iki 

kişi” sınırlandırılarak HES kodu alma zorunluluğu, kapalı görüşe gelecek olan iki kişinin görüş öncesi 

belirtilen tarihte idareye bir dilekçe ile bilgilendirme zorunluluğu getirildi. Bu uygulamaya itaat edilmediği 

takdirde kapalı görüş yaptırılmayacağına dair beyanatlarda bulunuldu ve uygulandı. 

Bu uygulamaya örnek verecek olursak; M. R. A. arkadaşımızın 28.07.2021 tarihli kapalı görüşünde Kıbrıs’ta 

ikamet eden ve kapalı görüşüne gelen kardeşi, iki kişilik sayı kotası aşılmıştır denilerek görüş yapması 

engellendi ve kardeşi Kıbrıs’a dönmek zorunda bırakıldı. Bu uygulama ile sadece biz siyasi tutsaklar değil 

ailelerimiz de bilinçli olarak cezalandırılmaktadır. 

1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren tüm ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar kaldırılarak normalleşmeye 

geçilmesine rağmen Mart 2020 tarihinden şimdiye kadar bulunduğumuz cezaevinde bu uygulamalar devam 

etmekte, sohbet, spor ve aktivitelere çıkarılmadığımız gibi pandemi tecridi kalıcılaştırılmak istenmektedir. Bir 

buçuk yılı aşkın bir süredir hiçbir faaliyete çıkarılmadığımız gibi bulunduğumuz odalara resim 

malzemelerimizin (resim boyası, kuru kalem, kara kalem, pastel boya vb) verilmesi için yaptığımız başvurular 

da kabul edilmedi. Yine “halı sahanın tavanı çökmüş” denilerek halı sahaya çıkarılmadığımız gibi tamiratı da 

yapılmamaktadır. 

Yine kurum kantininde satılan ve kendi paramızla satın aldığımız radyolarımız hiçbir gerekçe olmaksızın 

aramalarda el konularak gasp edildi. 

Genel kampüs için yapılan yemeklerin tutuklu ve hükümlülerin ihtiyaçlarını karşılamadığı, genel sağlık 

sorunlarının gözetilmediği, yemeklerin hijyenik ve besleyicilik değerlerinin düşük olması, yemek çeşitlerinin 

çok sınırlı olması (her hafta aynı yemekler verilmekte), yine çok az verilmesi (üç kişiye bir tabak) vb 

konularda tüm ilgili kurumlara yaptığımız başvuru, şikayet ve suç duyuruları reddedilmekle kalmayıp daha da 

kötüleştirilerek cezalandırılmaktayız. 

Yine cezaevi kantininde sınırlı sayıda firma ve markaların ürünleri getirildiğinden dolayı seçeneksiz ve satın 

almak zorunda bırakılıyoruz. Kurum kantininde daha çok küçük ambalaj poşetlerde olan ürünler 

satılmaktadır. Alternatif daha ucuz ve ekonomik paket ürünlerin getirilmesine yönelik taleplerimize rağmen 

tüketici haklarına aykırı uygulamalara maruz kalıyoruz. Örneğin; 5-10 litrelik damacana su yerine, 1-1, 

litrelik su satılmaktadır. Kantine daha ucuz ekonomik paketlerin getirilmesi, seçeneklerin çoğaltılması ve 

kantine yeni ihtiyaçlarının getirilmesinin yanı sıra kırtasiye malzemeleri konusundaki kısıtlamalara son 

verilmesi, yine farklı defter çeşitleri, tükenmez kalem çeşitleri, hamur silgi, kalem açacağı, kara kalem 

malzemeleri, kitap kaplama cildi vb getirilmesini talep ediyoruz. 

Tüm bu belirttiğimiz hak ihlallerinin son bulması için sizlerin gerekli girişimlerde bulunmanızı istiyoruz.”  

❖ ( Akhisar- Manisa T Tipi Kapalı Hapishanesi) S. G. –  M. M. – C. A.- N. T.- H. Ş.-  Ş. A.- M. D.- Y. 

Y.-M.O.-N. G.- Ş. Y. Tarafından  11.09.2021 tarihinde gönderilen mektupta :   

“Bulunduğumuz cezaevinde 2017  tarihinden bu yana oda değişimi talepleri kabul edilmemektedir. 

Sosyalleşme faaliyetlerinin en asgari düzeyde tutulduğu bir cezaevinde tutuluyoruz. Yıllardır aynı 

arkadaşlarımızla 24 saat daracık bir mekânda hapisiz. (Bütün bilimsel, psikolojik, sosyolojik disiplinler 

açısından, kendi toplumsal pratiklerimiz açısından, yani hangi zaviyeden bakılırsa bakılsın bu uygulamanın 

bireyler ve birlikte kaldıkları insanlar açısından ciddi sorunlar doğuracağı açıktır. Yeni ilişkiler kurma, 

sosyalleşme imkânları bulma sadece istek ve arzularla ilgili değildir. Bundan öte insani bir istemdir. Kişinin 

böylesi taleplerine bu yönleriyle de bakmak gerekir. Aksi takdirde bütün talepleri “örgütsel iletişim” 

kategorisinde değerlendirmenin hem hükümlü tutuklular açısından hem de cezaevleri kurum düzenini 

sağlamada sürekli sorunlar doğuracaktır. Şu an dayatılan konseptin her türlü bireyler arası ilişkiler sorunları 
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ve bireyin ruhsal yapısında sarsılmaz sorunlara yol açacağı aşikârdır. Bu uygulama mantığıyla adeta, kavga 

edin, birbirinize kendinize zarar verin, o zaman belki oda değişimi yaparız denmektedir. Bir oda değişiminin 

yapılabilmesi için illa kavga mı etmemiz gerekiyor, yoksa sağlığımızı tehlikeye sokacak eylemlerde mi 

bulunmamız gerekiyor? Şu anda bunların ötesinde kalp ve solunum yolları ile ilgili sağlık sorunları yaşayan, 

kronik rahatsızlığı olan insanların bile sağlık nedeniyle yaptıkları talepler kabul edilmiyor. İdarenin oda 

değişim taleplerine doğru bir şekilde yaklaşması elzemdir. 

Cezaevlerinde en ağır şartlar altında tutulan ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerine dönük bir tedbir 

alınmamıştır. Bulunduğumuz cezaevinde zaten pandemi sürecinden önce de hücre havalandırmasına 

çıkarılma süreleri ülke genelinde neredeyse hiçbir cezaevinde olmayan bir saatle sınırlıydı. Pandemi 

sürecinde temiz hava alma, bulunduğumuz daracık mekânın temizliğini yapıp havalandırma için birçok defa 

havalandırma süresinin uzatılması yönünde dilekçeler verdik. Bu konuda aynı mevzuata bağlı, aynı 

yönetmeliğe tabi birçok F Tipi cezaevlerinde havalandırma sürelerinin uzatıldığını biliyoruz. Örneğin 

normalde 4 saat olup da bu süreçte 6 saate çıkarılan cezaevleri var. Salgın tehlikesi olduğu gibi devam 

etmektedir. Birçok cezaevinde hastalığa yakalananlar ve yaşamını yitirenler oldu. Aynı riskin burada 

olmadığı söylemek salgın gerçekliğine aykırı bir iddia olacaktır. Bundan dolayı son tahlilde insani bir 

gereksinim olan temiz hava alma, bulunduğumuz mekânın temizliğini yapma ve havalandırmak için şu an 

günde sadece 1 saat olan havalandırma süresinin ağırlaştırılmış müebbet hükümlüler için uzatılması 

gerekmektedir.” 

❖ D. T. -   Kandıra / Kocaeli 1 Nolu F Tipi Hapishanesi 

11.09.2021 tarihli mektubunda D.T:  “Son dönemlerdeki bazı hak gaspları ve sistematik sorunlara dair 

yazmak istiyorum. 

1)16-30 Ağustos tarihleri arasında 15 günlük destek açlık grevi yaptım. 27 Kasım 2020’den beri devam eden 

AG’ye, talepler aynı, destek amaçlı. Bu süreçte bir dizi sorun yaratıldı. Bizler ağırlaştırılmış müebbet olarak 

tekli hücrelerde kalıyoruz, şu an toplam 4 arkadaş olarak. Ancak, birçok konuda bizlerle erkeklere (a. 

müebbet) olsun yine bizle diğer tutsak arkadaşlara olsun, aynı hapishane içinde en başından beri hep farklı, 

keyfi uygulamalar söz konusuydu. Bu AG sürecinde de benzer bir durum oldu.  

Açlık grevine başladığımı bildirir ve taleplerimizi içerir ayrıntılı bir dilekçeyi ayrıntılı olarak yazmıştım, 

ayrıca açık hapishaneye de AG’ye uygun ürünler (su, şeker, limon ve çay-bitki çayı) verilmesini belirten 

dilekçe yazmıştım. 

Buna rağmen ve burada aylardır AG devam ediyorken, AG’m boyunca özellikle de ilk hafta her gün sürekli en 

az bir kez taciz edildim; gardiyanlar ya yemek ya da ekmek dağıtımında ekmek vb. vermeye ya da yemek teklif 

etmeye başladılar. Yine bu konularda provokatif sözler, mesela “ben sormak zorundayım, belki alıyorsundur 

vb.” gibi irademize yönelik saldırı niteliğinde söz ve davranışlar oldu. Üçlü hücrelerde bunu yapmaları 

imkânı yok, en azından bu aşamada. Ama teklilerde yapmaya cüret ediyorlar. 

Diğer bir konu meyve suyu, soda/maden suyu, ayran vb. içecekler kullanmadığımızı da açık hapishaneye 

yazdığımız dilekçede belirtmiş olmama rağmen, her gün mutlaka meyve suyu getirdiler. Bu durum da 

tacizkardır; bu, bize yemek vermek ya da yemek teklif etmekle eş anlamlıdır. 

Öte yandan açlık grevlerinde en çok kullanılan ve en temel, hayati olan ilk şey sudur. AG’ler bir yana, 

normalde bile, tutsaklara içme suyu verilmesi, BM, AK vb. kurumların ilgili sözleşme ve tavsiye karalarında 

birçok kez vurgulanıyorken, AG’de dahi verilmemesi bir hak gaspı, sağlığımıza dönük kasıtlı bir tutum. Ayrıca 

meyve suyunu almadığımızdan, eksik ürün verilmiş oluyor, bu, su verilmeyecekse bile çay, limon vb. ile 

dengelenebilecekken, bu da yapılmıyor. Açık bir usulsüzlük, gasp söz konusu. 

2)AG. Bittiğinde ise, buna uygun besin verilmedi. 29 Ağustos’ta iki günlük çay, şeker, limon verilmişti. Yani 

30’ununki de peşinen verilmiş. Oysa bu biliniyor ki, son günün akşamı AG’yi bitiriyoruz. Bu bilmedikleri bir 

durum değil diyet, normal yemek bile verilmiyor. Oysa zaten burada 5 yıldır bulunmaktayız, ben ve birçok 

arkadaş birçok kez, farklı tarihlerde gerek toplu gerek ayrı-farklı tarihlerde, daha az sayılarda katılımla 

AG’ler yapıldı, ama bu sorun da su sorunu da hep var oldu. Su açısından, bir tek 1 yıl kadar önce çözülmüştü, 

fakat yine kaldırıldı. Ayrıca, bazen AG’ler sonrası hiç diyet verilmiyor. Bana tartışmamız sonrası normal 

yemek alabileceğim söylendi ancak, kabul etmedim, çünkü uygun gıdalar değildi. Mutfakta mutlaka en 

azından yoğurt vardır ama vermediler. Savcılığa tüm bu süreçlere dair suç duyurusu yazdım. Henüz cevap 
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gelmese de, istisnasız tüm suç duyurularımızı reddediyorlar. Bazıları ise hiç ulaşmıyor zaten. 

Ertesi gün yani 31 Ağustos Salı öğlen de AG diyeti getirilmedi. Oysa özellikle ilk 24 saat kesinlikle çok 

önemlidir, diyet yenilmeli/ verilmeli. Fakat açık ki bilinçli bir tutumla, sağlığımızı bozmaya dönük bir 

tutumdur. Ta ertesi gün yani 31’inin akşamı verildi. Üstelik de biri mercimek çorbasıydı! Kesinlikle 

yenilmemesi gereken! Bunun dışında da 1 Eylül’de sadece öğlen diyet verildi. Yani toplamda 2 öğün. Bir daha 

da verilmedi/gönderilmemiş. 

Ayrıca 31’i Salı, ayın son günü, kantinde sayım oluyor, satış yapılmıyor bu yüzden. Ancak AG’i belirterek 

birkaç üründen oluşan bir kantin listesi yazdım, fakat getirmediler. Hâlbuki özgün durum (AG)  nedeniyle ve 

diyet yemek de getirilmediği için, kantini getirebilirlerdi. Ki sonuçta tüm mesai boyunca sayım yapmıyorlar. 

Ayrıca, istisna da olsa, sayım günlerinde kantin dağıtımı yaptıklarına tanık da olmuştuk. Açıkçası, kasıtlı ve 

iaşe/diyet politikasının devamı olan, sağlığımıza dönük bir tutumdu bu da, başka bir zemini anlamı yok. Sık 

sık oluyor bu grev süreçlerinde. 

3) Tabii hemen hakkımda soruşturma açıldı. Üstelik “iyi halli” olmama rağmen, yine her zamanki gibi en üst 

sınırdan, 3 ay, olarak etkinliklerden alıkoyma cezası” verildi… Cezaları önemsemiyoruz elbette. Zaten çok 

anlamsızdır. Bizler hak gaspları, saldırılar son bulsun diye AG yapıyoruz, karşılığında bir dizi hak gaspı ve 

fiili, resmi ceza ile yanıt veriliyor. Baskılar da cezalar da bizleri yıldıramadı, yıldıramayacak. Komik olan ise, 

etkinlik diye bir şey yoktu zaten, çok istisna spor sahası vardı, bunu kaldırmış oldular, ki neye göre, ne 

periyotta yapılıyordu onu bile bilmiyoruz, hiçbir düzeni, sistemi ve planlaması yoktu. Ayrıca, yıllar önce resim 

atölyesine çıkıyorduk. Bunu da keyfi olarak, hiçbir hukuki ve mantıki açıklama getirmeden kaldırdılar. Yani 

“cezamız” olmadığı halde, özellikle biz kadın ağır müebbetler fiilen bazı haklardan da yararlandırılmayarak 

aşırı bir tecride yıllardır tabii tutuluyoruz. 

AG’mize dair bu problemler geçmişten beri çokça ve hatta daha olumsuz şekillerde yaşatıldığı için biraz 

ayrıntılı yazdım. 

Diğer birkaç konuya da değinmek istiyorum: 

4)Mektuplarla ve fakslarla ilgili çokça sorun yaratılıyor. Kimi kez, hiç olmadık şekilde, bazı kelime veya 

cümleler “sakıncalı” denilerek karalama kararı çıkarılıyor. Buna dair ya bizden “ tamam, karalayıp 

yollansın” diye dilekçe vermemiz isteniyor. Kimi kez, mesela acilse vb. böyle yazmak zorunda kalıyoruz, 

ancak bu kararı (el koyma- karalama) ve sonra da karalayıp göndermeyi o kadar geciktiriyorlar ki. Üstelik 

belirttikleri kavramlar, cümleler denilen gibi de değil. Fakat kasıtlı olarak engellemek için yapılıyor. Ya da 

infaz hâkimliğine itiraz yazmamız gerekiyor, ki bu da hem itiraz dilekçesinin gönderilmesi hem hâkimliğin 

değerlendirip karara bağlaması, hem de cevabın bize iletilmesi, haliyle mektubun gönderilmesi ayları 

buluyor. Mesela bir arkadaşıma 8 Mart kutlama kartı yazmıştım. Bunu, somut bir ifade dahi belirtmeden 

kanun maddesini karar metninde aktarmışlar, yani “küfür, hakaret, tehdit, korku yaratma…” ifadeleri varmış, 

şeklinde yansıtmışlardı! Ben de 8 Mart’a az bir zaman kalmış olmasına rağmen, bu onur kırıcı bir suçlama 

niteliği, tam da bize karşı bir hakaret içeriği taşıdığında itiraz ettim. Ki kendileri de çok iyi bilir biz değil bir 

yoldaşımıza, arkadaşımıza, hele bir de kadına, üstelik 8 Mart kutlaması yazarken; hakaret etmeyi, 

düşmanlarımıza karşı dahi kaba bir ifade, hakaret söz sarf etmeyiz. Üslup temel bir ilkemizdir. Bunları çok iyi 

bilirler. Ancak, amaç farklı elbette… Ki infaz hâkimliği de lehime karar verdi. Benzer durumları ve sonuçları 

(lehte karar) başka arkadaşlar da yaşadı. Yani bu yöntem sistematik. Ki kendi infaz hâkimleri dahi, ki 

neredeyse her konudaki itirazlarımızı mutlaka reddederler, onlar bile lehimize karar verdi; keyfiyet o derece 

açıktır. 

Gönderdiğimiz fakslar, özellikle de sistematik yazışmadığımız, yani geri dönüşü teyidi, cevabı pek olmayan, 

tek taraflı yazışmalarda sıkça ulaşmadığı oluyor! Yani parayı kesiyorlar ama faksı yollamıyorlar. Özellikle 

yayınevleri ile yazışmalarımızda bu yapılıyor… Mesela geçtiğimiz ay Dönüşüm yayınlarından bana, üstelik 

taahhütlü olarak yollanan mektup gelmemiştir. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Su duyurusunun 

içeriğini farklı yansıtarak sadece buradaki PTT görevlisi söz konusuymuş gibi daraltmış, üstelik bu TM, kolay 

bir tarama ile hemen bilgisine ulaşılabilir, bunu dahi yapmadan, olumsuz yanıt vermişti. Yine geçen ay 

Ceylan yayınlarına yolladığım faks, iade edildi, üzerinde “faksa cevap verilmiyor” ibaresi var. Oysa bu 

mümkün değil, mesai saatlerinde mutlaka birileri olur. Ayrıca, buna da şükür demeliyiz! En azından faks iade 

edildi de gitmediğini biliyoruz! Fakat bu durumda para iade edilmiyor! Almadığımız hizmetin parası kesilmiş 

oluyor. Bu çok açık suçtur. İşte fakslarımızın da neden gitmediğinin cevabıdır. Ki buradaki PTT görevlilerinin 
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son yıllarda sıkça görevden alındığını biliyoruz, nedenini bilmiyorsak da tahmin ediyoruz. 

Ayrıca geçen ay İletişim yayınlarına gönderdiğim faksın da ulaştırtılmadığını öğrendim, ki iade de gelmedi! 

Bu durum bizim kitap ve yayınlara ulaşmamızın engellenmesi demek. Bilindiği gibi, neredeyse tek seçeneğimiz 

satın almak. Bu bizler için hayli zor, külfetli. Ancak, tüm koşulları zorlasak da işte bu defa da bu şekilde yayın 

ve ulaşmamız fiilen, keyfi olarak engelleniyor. Ve ne yazık ki bu çok sık oluyor… Mesela buradan ve C 

bloktan bazı arkadaşların da yılın başından beri Mücadele Birliği adlı dergiye abone olmaya çalıştıkları, 

fakat her defasında çeşitli sorunlar, mesela adres, İBAN, isim vb. sorun olmuş-varmış gibi yansıtılarak hala 

çözülmüyor. 

5-  Gardiyanlar artık neredeyse tümü maskesiz dolaşıyor. Biz bir yerlere çıkınca maske takıyoruz. Bize 

zorunlu kılıyorlar( ki zorunlu olmasa da takardık zaten) ama son aylarda tümü maskesiz dolaşıyor. Kendi 

içlerinde sorun olmayabilir, ancak sık sık gün içinde yüz yüze geliyoruz, sayımlar, havalandırma kapılarının 

açılması- kapanması, mazgaldan yemek, evrak, gazete, kantin vb. alırken veya bir konu konuşurken… Şimdi 

yeni ve daha hızlı bulaşan varyantlar ile virüs eskisinden de yaygın olmasına rağmen daha özensiz 

davranılıyor. 

Ayrıca önceden koridorlarda, duvarlarda el dezenfektanları vardı, telefona veya ziyarete çıkarken 

mendillere sıkıyor, ahizleri temizliyorduk. Ancak bunları tümden kaldırdılar.  Bir bilgi ya da açıklama da 

yok. Kantinden aldığımız ıslak mendiller de dezenfektanlar da alkolsüz. Oysa bakanlığın duyurularında alkol 

bazlı dezenfektan deniyor. En etkilisi o. Kantinde ise sıradan, bebeklere kullanılan ıslak mendil ve tene 

kullanılması uygun olmayan aletlerin yüzeylerin dezenfeksiyonunda kullanılan, hatta sulandırılmış çamaşır 

suyu olduğunu içeriğinden anladığımız sıvıları satıyorlar. Haliyle koruyucu olmadıkları gibi ayrıca zararlılar 

tenimize… Ama bu özellikle ziyaretçilerimiz açısından sorun, çünkü onların yanında herhangi bir dezenfektan 

ya da mendil, peçete vb. bulundurmaları engelleniyor. Oysa esasta da oraya lazım, çünkü dışarıdan gelen 

herkes bu ahizeleri kullanıyor, risk yayan ve risk altında olan esasen ziyaretçilerdir. O yüzden yanlarında 

dezenfektan bulundurmaları kadar doğal ve zorunlu bir şey olamaz. Sağlığımızı gerekçe gösterip açık 

ziyaretleri yasaklayanlar ziyaretçilerin sağlığını hiçe sayıyor, basit ve evrensel bir tedbiri bile çok görüyorlar. 

Son olarak şunu belirtmek isterim, size en son 27 Aralık 2019’da RR06020150589 no’lu barkodu olan bir 

taahhütlü mektup yollamıştım, mektubunuza cevaben… Ancak elinize ulaştı mı bilemiyorum. Mutlaka 

yazardınız, bu durumda ya benimki size ya da sizinki bana ulaşmadı. Bilginiz olsun. Özellikle kurum ve 

yayınlara dönük iletişimimiz sıkıntı, sorun yumağı oluyor. Ben mutlaka yanıt yazarım, yazarız. Ulaşmamış ise 

emin olun ki bize gelmediğinden ya da cevabımızın size ulaştırılmadığındandır.” 

❖ M. K.-    Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesi 

07.07.2021 tarihli mektubunda M.K: “ Maddi durumumdan dolayı avukat tutamıyorum. Barodan talep 

edeceğim avukatın yeterli olacağına inancım zayıf olduğu için sizden bir avukat talep ediyorum. Dosyam 1998 

tarihli olup şu anda hukuksuzca cezaevinde tutulmaktayım. 2 yıl 4 aydır Silivri L Tipi Kapalı cezaevinde 

hükümlü olarak bulunmaktayım. Evliyim ve 4 çocuk babasıyım. Şu anda ailem gerek benim cezaevinde olmam 

gerek pandemi süreciyle maddi manevi çok zarar görüyor. Bir an önce bir çare bulup aileme gerekli desteği 

verebilmek adına ve hukuksuzca cezaevinde bulundurulmama son vermek adına tek çarem size başvurmak. 

Beni anlayacağınızı ve gerekli tüm alakayı göstereceğiniz hususunda güvenim tamdır.”  

❖ M. N. İ. -   Şakran/Aliağa/izmir  Kadın Kapalı Hapishanesi 

16.07.2021 tarihli mektubunda M.N.İ: “Ben 05.05.2016 tarihinden bu yana tutukluyum. 19.07.2018 tarihinde 

tutuklu olduğum Isparta E Tipi Kapalı Hapishanesinden İzmir Kadın Kapalı Hapishanesine sevk yoluyla 

geldim. Koşullu salıverilme tarihim 09.01.2021 idi. Hak ederek tahliye tarihim ise 02.08.2022 şeklindedir.  

Koşullu salıverilme tarihimde, henüz süren ve sonuçlanmamış olan bir disiplin soruşturması gerekçe 

gösterilerek “iyi halli değildir” denilerek tahliye edilmedim. Bu tebliğin yapıldığı 31 Aralık günü 

“29.12.2020 tarihli 31349 sayılı resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Gözlem ve Sınıflandırma 

Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” uygulamasına göre Psiko Sosyal servis 

tarafından bireysel görüşmeye çağırıldım. Ancak görüşmem değerlendirmeye alınmadı. Yasanın “geriye 

dönük uygulanması” sonucunda kalmakta olduğum koğuşlarda toplamda 5 kişi tahliye olmamıştır. 

19.01.2021’de disiplin soruşturması cezam kesinleşti ve yeni şartlı tahliye tarihim 20.05.2021 olarak 
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belirlendi. Bunun için yapılan görüşme sonucunda ise iyi halli değerlendirilmediğim ve tekrar 

değerlendirmeye tabi tutulacağım tarafıma tebliğ edildi. Gözlem kurulu raporu: Herhangi bir disiplin cezam, 

soruşturmam olmamasına rağmen beni iyi halli olmadığım yönünde değerlendirmiştir. Ayrıca son 6 ayı 

kapsaması gereken uygulamada, tüm hapishane yaşamım ele alındı. Fakat değerlendirmede yalnızca, 

kurumda kalınan sürece bakılmaktadır. Benim değerlendirmeme ise Isparta E Tipi Kapalı Hapishanesinde 

kaldığım süreç dahi dâhil edilmiştir.  Söz konusu değerlendirmede gerçeği yansıtmayan anlatımlar da 

mevcuttu. Şöyle ki; pandemi nedeniyle zaten 1 yıldır spor ve etkinlikler yapılamazken, önceden katıldığım spor 

ve etkinliklere katılmadığım şeklinde yanlış beyanlarla değerlendirme yapılmıştır. Yine 2017 yılındaki bir 

mektup soruşturmam sanki bundan iletişim cezası almışım ve bu ceza devam ediyormuş gibi yazılmıştır. İki yıl 

önce süreli olarak girdiğim açlık grevi de süresizmiş gibi lanse edilmişti. Tüm bu çarpıtılmış ve gerçeğe uygun 

olmayan değerlendirmelere itirazımı yapmış bulunmaktayım. Gel gelelim infaz hâkimliği belirtmiş olduğumuz 

durumlara ve itiraza ilişkin hiçbir şeye açıklama yapma gereği duymaksızın kurum ile eşgüdümlü kararlarla, 

kopyala-yapıştır tekniği ile itirazları direkt reddetmektedir. Ağır ceza mahkemesine yaptığımız itirazlar da 

sonuç vermemektedir. Dilekçe ve mektuplarla yaşadığımız mağduriyetleri duyurmaya çalışsak da kendi 

kaderimize bırakılmış durumdayız. Adalet duygumuz iyice zedelenmiş durumdadır. Sesimizi duyurmaktan öte 

artık bu keyfi tutumların son bulmasını ve kişi hürriyetimizin daha fazla engellenmemesini istemekteyiz. 

Değerlendirme raporunda, “örgütlü hükümlü ve tutukluların bulunduğu koğuşta kaldığım gerekçesiyle 

örgüt mantığı içinde hareket ettiğim belirtilmiş ve bu da iyi halli olmadığıma dair gerekçe olarak 

bildirilmiştir. Yasaya göre aynı suçtan ceza alan kişilerin aynı bölümlerde koğuşlarda kalacağı yasal olarak 

düzenlenmiştir. Fakat yine çelişkili olarak aynı koğuşta kaldığım bir tutukluya iyi halli değerlendirmesi 

yapılmıştır. Değerlendirmeler keyfi kararlarla sürdürülmektedir.  

Psiko sosyal servisle yapılan görüşme sonucunda “geleceğe yönelik olumlu planlarım olduğu kanısına varılsa 

da yine yorumlarla ve somut olmayan gerekçelerle olumsuz değerlendirme yapılmıştır. Burada yapılan 

görüşme ve değerlendirmenin formalite olarak gerçekleştiğini ve hayatımızı belirleyen değerlendirmenin 

kararının aslında baştan belli olduğunu göstermektedir.  

Öyle ki, bu değerlendirme kapsamında okuduğumuz kitaplardan üzerine kayıtlı kitap türlerine tarafımıza 

gelen yasal dergi ve kitaplara, görüşçüye, yatırılan paraya kadar her şey sanki ortada bir suç varmış gibi 

değerlendirme kapsamında yer almaktadır. Zorla delil yaratılmaya çalışılmaktadır.  

Yine kısmi arama ve sayımlarda idare ve kurum personeli ile ilgili “çalışmalarını kolaylaştırma veya 

engellemeye yönelik” herhangi bir soruşturmanın olmadığı fakat “serzenişli” olumsuz söylemlerde 

bulunduğum belirtilmiştir. Somut bir delile dayanmayan yoruma dayalı saati günü belli olmayan bu iddiayı 

kabul etmesem de o olumsuzlukların olduğu bir arama ya da sayıma karşı çıkmak gayet insanidir. Bunun iyi-

kötü hal değerlendirmesi kıstası olmaması gerektiğini düşünüyorum.  

Değerlendirme “yeniden suç işleme, mağdura zarar verme vb” bir ihtimal üzerinden tamamen soyut ve ucu 

açık varsayımlarla yapılmaktadır. Fakat ortada bahsi geçen bir mağdur da mağduriyet de yoktur. Bu husus 

ispata dayalı bir olgudur. Ben ise kimseye zarar vermiş değilim. Zarar vermekle kastedilen düşüncelerimse 

eğer yani özgür ve eşit bir dünyada yaşamak istiyor olmamsa bunun yargılandığım süreç yargıda fetö 

hâkimiyetinin olduğu muallak bir süreçtir. Gerek davamla ilgili gerekse tahliye edilmemle ilgili olarak her 

türlü yasal yola başvurmaktayım. Bir düşünce tutuklusu olmama rağmen özgürlüğüm hala keyfi bir biçimde 

engellenmektedir. Ülkedeki birçok CİK’te uygulanmayan bu yasa, kalmakta olduğum kurumda katı bir 

biçimde uygulanmaktadır. Yasayı uygulayan kurumlarda da sayısız tahliye vardır ve hiçbir yerde böylesine 

katı ve keyfi bir tutum söz konusu değildir. 

Bir diğer önemli husus da yeni düzenlemeyle pişmanlığın koşullu salıverilme kriteri olarak düzenlenmiş 

olmasıdır. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında yapılan yargılamaların pişmanlık kapsamına 

girmesinin doğru olmadığını düşünüyorum. Bu da bu tip değerlendirmelerin düşünce ve ifade özgürlüğüne 

yönelik ihlalleri doğurabileceğini göstermektedir.  

6 ayda bir getirilen dönem değerlendirmeleri de yine keyfi kanı ve özensizlikleri içermektedir. 07.05.2021 

tarihli, 2021/2569 karar nolu dönem değerlendirmemin içeriğinde bana ait olmayan, “ağırlaştırılmış 

müebbet, tekli odada, dhkpc li, örgütsel grevlere girmiş, infaz edilmemiş disiplin cezaları vardır” ibareleri ile 

değerlendirilmiş durumdayım. Bu da söz konusu özellikleri bir kere daha ortaya koymaktadır.  

İdare ve gözlem kurulu başkanlığının 20.05.2021 tarihli 2021/2660 nolu kararına itirazımı Karşıyaka infaz 
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hâkimliğine (İzmir) yapmıştım. İtirazda duruşma avukatımla katılmak istediğimi belirtsem de, ne bu talebim 

ne de itirazlarım göz önünde bulundurulmadan direkt reddedilmiştir. (2021/530 infaz hâkimliği dosyası, 

2021/4941 nolu kararı ile). Bu karara ilişkin itirazımı da 1. Ağır Ceza Mahkemesine yapmış bulunmaktayım, 

yanıtı ise henüz gelmemiştir. Söz konusu kararlar ve itirazlar tarafınızca da incelenebilir.  

Gözlem değerlendirme raporu aşamasında sorulan sorular ve yapılan değerlendirmeler sonucunda adeta 

yeniden yargılamaya maruz kalmış durumdayız. Tahliye tarihi çoktan geçmiş biri olarak, yasanın geriye 

dönük uygulanması neticesinde ve saydığım gerekçelerle hem ailem hem de ben maddi ve manevi zarara 

uğramaya devam etmekteyiz. Eğitim-öğretimime devam edememekte, özgürlük hakkımdan yoksun 

bırakılmakta ve adeta yeniden cezalandırılmış durumdayım. İnfaz hâkimliğine ve ağır ceza mahkemelerine 

yaptığımız itirazlarımız olumlu bir şekilde dönmemektedir. Artık hakkımızı arayacağımız yer bulamamaktayız.  

Ayrıca, idare ve gözlem kurulunun inceleme ve değerlendirme esaslarına, değerlendirilecek kişinin kalacağı 

sürenin 60 günden fazla 6 aydan az olması gerekirken burada bu şekilde uygulanmamıştır.  

Belirtmiş olduğum nedenlerden dolayı yaşamakta olduğum hak ihlallerinin giderilmesi için, konunun 

araştırılmasını ve uygulama biçimi ile mağduriyetlerimin kayda geçmesini, benimle benzer durumda olan 

insanların tespit edilmesini ve özgürlük haklarımızın geri verilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını talep 

ediyorum. İnfaz hâkimlikleri ve ağır ceza mahkemelerine yaptığımız itirazlar sonuçsuz kalmaktadır. Adalet 

mekanizmalarının tıkanmışlığından dolayı sesimizi nasıl duyuracağımızı şaşırmış durumdayız. Vermekte 

olduğum hukuk mücadelesinde sizlerin de desteğini bekliyor ve insan hakları mücadelenizde başarılar 

diliyorum.” 

 

❖ C. K. -   Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesi 

28.07.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan R. K.: 

“Oğlum C. K., 2010 yılında Ümraniye ilçesinde polisler tarafından gözaltına alınmıştır. Karakolda 4 gün 

kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştır. Yargıtay tarafından dosya onanmıştır. Ramazan 

ayında tekrar polisler tarafından evden alınıp cezaevine gönderilmiştir. Hukuki durumunun ne olduğunu 

bilmek istiyorum. Oğlum astım hastası. Cezaevi koşulları çok zor olduğundan dosyası hakkında 

bilgilendirmenizi rica ediyorum. Oğlum pişmanlık yasasından faydalanmasına rağmen herhangi bir cezai 

indirim uygulanmamıştır.” 

❖ E. B. -   Metris T2 Hapishanesi 

31.07.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan E. B.: 

“Merhaba, ben tutuklu E. B.’ın babası E. B.. Şöyle ki, oğlum E. parkta biriyle kavga etmiş. O şahıs beni gasp 

etti iddiasıyla şikâyette bulunmuş. Aradan bir hafta geçtikten sonra Esenyurt Kıraç asayiş polisi mahallede 

bizim haberimiz olmadan yakalıyor. Mahalleden işkenceye başlayarak karakolda devam ediyor. Ailesine 

haber verilmiyor. Ertesi gün ben 155’i arayarak ve Esenyurt polis merkezine bizatihi giderek var mı diye 

sordum. Polisler bana yok dedi. O gün saat 14.00’e kadar gözaltında olduğunu bilmiyordum. 14.00’den sonra 

internetten Esenkent polis telefonunu buldum. Bize sabah asayiş teslim etti ve biz Büyükçekmece adliyesine 

gönderdik, oradan tutuklandı, bilgisini bana verdiler. 12/07de alınıyor 30/07de 5dakikalık telefon 

görüşmesinde çok işkence yapıldığını söyledi. Koğuşta 1 hafta ayağa kalkamadım, göğüslerime dizlerime 

vurarak bana işkence yaptılar, dedi. Polisin bir tanesi şöyle demiş; Pütürgelilerin adını kirletiyorsun diye 

vurmuş. Biz de Pütürgeliyiz ama tabi bunun gibi faşist olmadığımız için olsa gerek. Bir de ben özel avukat 

tutamadığım için bu çocuğu nasıl çıkarabiliriz? İlk defa böyle bir şey geldi başımıza. Ne yapmamız lazım? 

İfade gibi vesaire E.’in ifadesi şöyle; ben parkta kız arkadaşımla oturuyorduk, 45 dakika kadar. Ben 

tanımadığın şahıstan bir sigara rica ettim verdi. Daha sonra kız arkadaşımı taciz etmeye başladı. Ben 

müdahale ettim, şahsın eşyasını görmedim, almadım, zaten kendimde değildim.  Mobese kamerasında bir 

çanta kızın elinde tespit etmişler. Kız da tutuklu. E.’in ek olarak nasıl bir ifade vermesi gerekiyor? 

Saygılarımla. Biz şikâyetçi şahsın adresini ve kendisini de tanımıyoruz. Bana savcılıkta dosyayla ilgili hiç bir 

bilgi vermiyorlar. Kız da tutuklu. Kız tarafı özel avukat tutmuş. Anladığım kadarıyla suçu E.’in üstüne atmaya 

çalışıyorlar. Özellikle bu konuda ne yapmam lazım. Yardım rica ederim” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

❖ M. C.– Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi 
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 09.08.2021tarihli mektubunda M.C:  “Afganistan vatandaşıyım. 28 yaşındayım. Bu zamana kadar hiçbir 

yerde hiçbir suç ilememiş birisiyim. Sabıkam tertemizdir. 19 aydır cezaevindeyim. Ailem ve ben ciddi bir 

şekilde mağduriyetle karşı karşıyayız. Ailem maddi konularda çok sıkıntı yaşıyor. Çünkü ailem içinde benim 

büyük kardeşlerim var. Annem ve babam yaşlı insanlar. Ailemin bu durumundan kendimi hiç affetmiyorum ve 

pişmanlıktan vicdan azabı çekiyorum. Çünkü ailem bunu hiç hak etmiyor. Günah veya suç yapan benim ama 

cezayı benim ailem de çekiyor. Çok pişmanım. Özgürlük hakkım varsa etkin pişmanlıktan yararlanmayı talep 

ediyorum. Saygılarımla.” 

❖ Y. –Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi 

17.09.2021 tarihli mektubunda A.Y : “Adım A. Y. 1974 doğumluyum. 27.10.2005 yılında tutuklandım ve 

yargılamam sonucunda  müebbet cezası aldım. 16 yılı aşkındır cezaevindeyim. Geçmişte aldığım disiplin 

cezaları çok olmuş, birçoğunu iç hukuk yollarına başvurdum. 2015'te aldığım 3 hücre cezası sonucu infazım 

yandı, iç hukuk yollarını tükettikten sonra AİHM'e taşıdım aradan geçen iki yıl sonra ön bir oturumla hücre  

cezalarına bakmadıklarını söyleyerek böylece sonuçlandı. 

- Diğer bir konu 15.04.2020 tarihte çıkan 2. yargı paketi kapsamında engelli olduğum için yararlanmak için 

başvuruda bulundum. Ancak yasa benim yargılandığım suçtan dolayı kapsam dışı denilerek reddedildi.  

Ancak evrensel  hukuk kuralları ve aihm içtihatları ve anayasa mahkemesinin belirlediği gibi yoruma yer 

olmayacak üzere herkes kanunlar ve hukuk önünde eşit haklara sahip olduğunu dolayısıyla çıkan yasadan 

kapsam dışı bırakılıp yararlandırılmamam çok açık bir şekilde eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyleyerek 

08.06.2020 tarihinde anayasa bireysel başvuruda bulundum. Ve bu başvuru dosyam hala ordadır.” 

❖ S. B. (Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesi) 

12.07.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan N. B.: 

“Silivri 5 Nolu B-4 koğuşunda kalmakta olan eşim S. B., bir buçuk yıldır içeride. Benim maddi durumum çok 

yetersiz. 3 Çocuk var. 5,10,13 yaşlarında çocuklarım. Okula gidiyorlar. Evim kira. Hiçbir gelirim yok. Biz 

Siirt’ten geçim sıkıntısından dolayı İstanbul Esenyurt’a geldik. 1 yıl sonra eşim cezaevine girdi. 2019 yılında 

İstanbul’da ev tuttuk. Eşim işçi olarak çalışıyordu. Çocuklar küçük olduğu için ben çalışamıyorum. 

Derneğinize eşimin gönderdiği 20.05.2021 tarihli mektupla sizden yardım talep etmiş. Siz de aileyi tanımak ve 

aileyi tespit etmek istemişsiniz. Bu nedenle ben de durumumu belirten bu başvuruyu yapıyorum”. 

❖ J. B. -   Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Hapishanesi 

11.08.2021 tarihli mektubunda J: “İran vatandaşıyım. Dosya No: 2018/432 Esas’tan 13 yıl 9 ay hapis ve 

30.000 TL adli para cezası ile karşı karşıyayım. 3 yıldır cezaevindeyim. Ailem içinde en büyük benim. Annem 

ve babam yaşlı ve işsiz. Ailemin başka yerden hiç gelecek yoktur. Maddi durum ile ilgili çok sorun yaşıyorlar. 

Gerçekten ciddi bir mağduriyetle karşı karşıyalar. Ailemin bu durumunu düşünmekten psikolojim hiç iyi değil 

ve pişmanlıktan vicdan azabı çekiyorum. Yaptığım suçu mahkemede kabul etmiştim ve şu an çektiğim cezayı 

sadece ben değil ailem de çekiyor.” 

❖ İ. T.  -   Adana F Tipi Hapishanesi 

31.08.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan Z. T.: 

“Abim İ. T, sizin hasta listenizde de yer alan bir hasta mahpus. Dün babamız vefat etti. İzinli gelebilmesi için 

dün savcılığa başvurduk. Gelebilmesi için araba ve diğer şeyleri ayarlamıştık. Ancak dün resmi tatil olduğu 

için işlem yapmadılar ve talebimizi bugün Cumhuriyet Başsavcılığına ileteceklerini söylediler. Bugün hala bir 

haber çıkmayınca saat 11.00 gibi hapishaneyi aradık. Bize, ret cevabı geldiğini söylediler. Taziyeye gelmesi 

için savcılık onay vermiş ama Cumhuriyet Başsavcılığı reddetmiş.” 

 E. K. -Kocaeli 1 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi  

13.09.2021 tarihli mektubunda E: “Sayın büyüğüm, bulunduğum kurumdan bir başka kuruma naklimin 

yapılması ve bir takım konularda kurum aracılığıyla göndermek istediğim dilekçelerimin cıkış yapılmaması ve 

bazı kurum çalışanlarının olumsuz tutum ve davranışları nedeniyle tam 48 gündür ölüm orucundayım. 

Taleplerimle ilgili mağduriyetim giderilinceye kadar ölüm orucuna devam edeceğim. Tüm bu hususları 

bilgilerinize sunar tarafıma yardımcı olunmasını rica ederim”. 
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❖ D. T. -   Kandıra / Kocaeli 1 Nolu F Tipi Hapishanesi  

18.09.2021 tarihli mektubunda D.T: “Burada 9 Eylül Perşembe günü 2 arkadaşta Covid-19 çıktı. Aynı 

hücrede kalan A. B. ve Y. K.. Beraber kaldıkları N. A. arkadaş ise testi negatif çıktığı için ayrı bir hücreye 

karantinaya alınmıştır. Ancak onun da sorun ve şikâyetleri oluşmuş ve yeniden test yapılması ile N. arkadaşın 

da Covid-19 olduğu 13 Eylül’de tespit edilmiştir. 

Tüm bunlara neden olan ise keyfi aramadır. 27 Ağustos Cuma günü öğleden sonra kalabalık bir grup 

gardiyan, 11.,12., ve 13. Koridorlarda bulunan hücrelere “kısmi arama” yapmıştır. Bilindiği gibi pandemi 

gerekçesiyle tüm haklarımız kısıtlanmıştır, tam anlamıyla, birlikte kaldığımız arkadaşlar dışında bir başka 

arkadaşımın dahi uzaktan bile olsa görmemiz engellenirken tamamen taciz amaçlı bu tür aramalar 

yapılmaktadır. Zaten keyfi, hiçbir mantıklı gerekçesi olmayan bu aramalar pandemi ile birleşince tamamen 

‘cana kasıt’ niteliğindedir. Ki ilk dönemler geldiklerinde tulum, siperlik vs kullanıyorlardı. 27 Ağustos’ta ise 

sadece maskeleri vardı. Eldivenleri de, ama bu sonuçta kendilerini koruyan bir şey, bizi değil. Nihayetinde 

arkadaşlarımıza bu şekilde Covid-19 bulaştırıldı. Ve açık bir suçtur. Hepimizin sağlığı riske atılmış, üç 

arkadaşımız da, her gün dünyada binlerce insanın öldüğü bir virüse, üstelik hiçbir insani, tıbbi tedbir, koşul, 

imkân, bakım vb de sağlanmadan virüs bulaştırılmış ve koşullarda tutulmaktadırlar. Konuya dair suç 

duyurularında bulunduk. Ancak suç duyurularımıza ya hiç yanıt gelmiyor ya da geliyor ise de mutlaka 

reddediliyor. 

-Arama nedeniyle tüm 11.12 ve 13. Koridorlardaki arkadaşlar, ama aynı zamanda nihayetinde bu, 

gardiyanlar tarafından bulaştırıldığı için de, hapishanedeki tüm tutsaklar ve tüm gardiyanlar da şu an risk 

altında. Temaslı sayılmalı. Çünkü bu gardiyanların tümü kadındı, fakat bazıları idari bölümde çalışıyor ve 

başka iş trafiği vb nedenleri ile de erkek gardiyanlarla da temaslı haldeler. Dolayısıyla erkek tutsak 

arkadaşlarımız da dâhil şu an herkes risk altında. Ancak buna dair hiçbir önlem, bilgilendirme ve 

sorumluların cezalandırılması vb bir şey söz konusu yok. 

-Dahası, mesela gardiyanlar zaten maskesiz dolaşıyorlardı bir süredir. Bizimle yüz yüze gelinen tüm 

durumlarda da bu böyleydi. Arkadaşlarımıza covid-19 bulaştırılınca takmaya başladılar. Ama çok keyfi ve 

yüzeysel. Çünkü mesela 11 Eylül Cumartesi telefona çıktığımızda görevli gardiyanlardan biri maskesizdi, 

telefon dönüşü bize eşlik etti ve üstelik mesafe vb söz konusu değildi. Bugün de(15 Eylül Çarşamba) aşı 

olmaya gittik. Bu sırada gardiyanların maltada bir masaları var, orada üç tanesi maskesiz olarak oturuyordu. 

Bizimle o an bir temasları olmadı fakat sonuçta gün içinde oluyor. 

-Bugün (15 Eylül Çarşamba) üçüncü aşılar yapıldı. Buna dair günler öncesinden anons yapılmış ve aşı 

olmak isteyen ve istemeyenlerin dilekçe vermesi belirtilmişti. Bizler de verdik. Ancak, G. G. adlı arkadaşımız 

ilk aşıları da olmamıştı ve o çok daha önce birkaç kez aşı olmak istediğine dair dilekçe vermişti ve ayrıca 

revirden de yanına gelip bu konuda görüşme yapılmıştı kendisi ile. Yeni bir çok dilekçesi ulaşmış, işleme 

konulmuştu. Fakat bugün o aşıya götürülmedi. Bilgi de verilmedi kendisine. Tamamen keyfi bir durum. O ilk 

aşısını olacaktı ve Biontech istemişti. Bugün de Biontech yapıldı. Yani ona yapmamalarının hiçbir makul, 

hukuki vb bir yanı yok. Bilginiz vardır, arkadaş tek tutuluyor keyfi olarak ve birçok fiziki saldırı dâhil keyfi 

uygulamaya maruz bırakılmaktadır. Bunlar sizlere iletildiği için ayrıntıya girmeyeceğim ama bu keyfiyet ve 

saldırılar aşı yapmamaya dek vardı, bu çarpıcıdır, yaklaşımlarının özeti gibidir. 

-9Eylül’de bahsettiğim arkadaşlarda Covid-19 çıkmıştı, aynı günlerde K. A. adlı, Fethullahçılar davasından 

tutuklu, A-9.27’de halen tutukluda da Covid-19 belirtileri oluşmuş. Ki o koridora o gün (27 Ağustos) arama 

girmemişti. K. durumunu dilekçe ile revire ilettiği halde hiçbir şekilde ilgilenilmemiş, test dahi 

yapılmamıştır. Açık ki gerek ona yapılan bu uygulama, gerek arama ve devamlı temaslar gardiyanların 

maskesiz ve özensiz tutumları nedeniyle hepimizin enfekte olma olasılığı var. Ki bu bir kişide bu belirtileri 

açıkça yaşıyor, gerekli başvuruları da yapıyor ama test dahi yapılmıyor. Bunun anlamı açıktır, adeta ölüme 

itilmek gibi. Basında takip ettiğimiz, verilerin gizlenmesi, hatta verilerin veri olarak kaydedilmemesi vb 

toplumda yaşanan, daha açıkçası “resmi sağlık-covid-19 politikasının” içerideki yansımalarıdır bahsettiğim. 

-Son olarak şunu belirtmek isterim; Kocaeli 2 Nolu F Tipi hapishaneden B. İ. adına yolladığım APS mektup 

tam bir ay sonra kendisine ulaştırılmıştır. 06.07.2021’de yazdım, buradan 08.07.2021’de KP70079610547 

barkod noludur ve 06.08.2021’de ulaşmıştır kendisine. Maddi, manevi ve iletişim anlamında bizleri zarara 

uğratan, suç olgusu söz konusu. Sık sık benzer şeyler yaşanıyor  maalesef.” 
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❖ K. E.- Y. İ.- M. D. -    Tekirdağ  2 Nolu F Tipi Hapishanesi 

22.09.2021 tarihli mektupta :  “…Tabii mahpuslar ve özellikle biz devrimci/komünist tutsakların da, payına 

düşen hali hazırda yoğunca uygulanan tecrit ve tretman, yeni tip hapishanelerle, daha da ağırlaştırılması ve 

yeni bir düzeye taşınmak istenmesi oldu. Bu yeni tip hapishaneler arasında, Yüksek Güvenlikli Hapishaneler 

gibi, son dönemde birer birer açıldığını öğrendiğimiz S Tipi denen hapishaneler de yer almaktadır. Bizleri 

yalnızlaştırmanın (tüm sosyal ilişki olanaklaırndna koparmanın) ve devrimci kişiliklerimize (hatta insani olan 

herşeye) saldrımanın bu mekânlarının, ağırlıklı olarak tek kişilik hücrelerden oluştuğu belirtiliyor. 

Müstakil havalandırması, hatta peceresi bile olmayan, mahremiyeti (tuvaletin bel hizasında bir duvarla 

ayırmış olmasıyla yetinildiği söyleniyor) ortadan kaldıran, havalandırmaya her mahpusun/tutsağın ancak 

bir saat çıkarıldığı, sohbet ve spor gibi ortak kullanım alanlarının/imkânlarının bulunmadığı bu yeni S tipi 

hapishaneler, açıkça uluslararası/evrensel hukuka ve özellikle hapishanelerle/ tutsaklarla ilgili yapılmış 

sözleşmelere aykırıdır. Burjuva hukukun bile kazanılmış seviyesi bir kenara atılmaktadır. Kapatarak 

cezalandırma, herhangi bir süre tayin etmeden mahkûm etme yetmezmiş gibi, bir de sosyal/psikolojik var 

oluşumuzun en temel/ asgari koşulları ortadan kaldırılmak isteniyor. Bütün bunlar da sözde “iyileştirme” 

amaçlı yapılıyor. Öldürerek ıslah etme kafasının bu modern/ yeni versiyonu ancak ilki kadar saygıyı hak 

ediyor. İlkine olduğu gibi, bu sonuncusuna da sessiz kalınması, toplumların tarihsel gelişimi karşısında 

olduğu gibi, ezilen halkalrımızın geleceği bakımından da açık bir suça tekabül edecektir. 

Sömürü ve talan saltanatı sürdürülebilsin diye! Geniş halk kitlkeleri koyun/ sürü muamlesi görsün diye! 

Herhangi bir konuda istekte bulunup, bunu almak için mücadeleye girmeye cesaret edemesinler diye! 

Üzerimizde uygulanmak istenen bu yeni saldırıya sessiz kalmamız, kabullenmemiz beklenemez. Yine, ezilen 

halklarımızdan yana herhangi bir iddiası bulunan hiç kimsenin de aksi davranması düşünülemez. Bu türden 

faşist saldırılara karşı, eldeki her türlü imkânla direnilir, direnilmelidir sadece. Her türlü fiili direniş imkân 

ve yöntemleri meşrulaşır. Bu tip hapishanelere tıpış tıpış gideceğimiz, işleyişine itirazsız adapte olacağımız, 

koşullarına/ yapısına tahammül göstereceğimiz düşünülemez! Bu açıkça yanlış bir hesap olacaktır. 

Oluşabilecek tüm zararların ve olumsuzlukların sorumlusu da bizzat bu yanlış hesabın sahipleri, başta da 

Adalet Baknalığı olacaktır. 

Bu saldırıdan vazgeçilmesi, daha başındayken bu yanlıştan dönülmesi doğru olandır. Hukuk adına hareket 

eden veya hukuktan bahseden herkese de bu noktada bir sorumluluk düştüğü nettir. Aksi durumda elde 

edilecek tek şey: Diyarbakır, Ulucanlar, Metris, F Tipi hapishanelerden sonra, kanlı/kara bir zulüm örneği 

olacaktır. Biz devrimci/ komünist tutsaklar, tüm bu tarihi örneklerde olduğu gibi, kimliklerimizi korumak ve 

insanlık onurunu dimdik ayakta tutmak için, her türlü bedeli ödemekten yine tereddüt etmeyeceğiz. Bu da açık 

ve net irademizdir. 

Bu iradenin bilinmesi, dikkate alınması ve duyurulması kadar önemli olan başka bir nokta da: sessiz-sedasız – 

Ankara, Antalya, Iğdır gibi- birçok farklı ilde açılan ve örneğin yakın bir tarihte Tekirdağ’da da açılacağı 

bilinen S Tipi veya başka adlardaki bu hapishanelerin ne menem yerler/ mekânlar olduklarının izahatını 

istemek, buraların hangi amaçla ve politikayla kullanılacağının açıklanmasını sağlamak, oluşturacağı hak 

ihlallerinin ve tutsakların fiziksel, psikolojik sağlıklarını tehdit eder durumların ortadan kaldırılmasını temin 

etmeye uğraşmaktır.  

İnsan hakları alanında on yıllardır büyük emekleri olan kurumunuzdan da isteğimiz, sorunu gündeminize 

alarak belirtilen noktalarda girişimlerde bulunması, süreci yakından takibe alarak, insan onurunu ayakta 

tutma tavrımızı ve direnişimizi sahiplenmesidir. Gerekli duyarlılığın gösterileceği umuduyla ve 

çalışmalarınızda başarı dileklerimizle.” 

 

❖ M. D.- K. A.- B. F. ”– Tekirdağ  2 Nolu F Tipi Hapishanesi 

20.09.2021 tarihli mektupta :  “Sizlere bu mektubu Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’nden yazıyorum-uz. 

Sizlerinde yakından bilip takip ettiğiniz üzere 2016 darbe girişimi ve akabinde ilan edilen OHAL ile birlikte 

ülke işsizlik, yoksulluk ve açlığım tavan yaptığı bir cenderenin içine sürüklenmiştir. İktidar bloğu elinde 

bulundurduğu baskı mekanizmalarıyla tüm topluma dayattığı korku, yılgınlık ve umutsuzluğu daha da 
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arttırıyor. Egemenliğini sürdürmek adına baskı ile tüm temel hak ve özgürlükleri hunharca yok sayıyor. Bu 

talan düzenine karşı duran, ses çıkaran kesimlerin ve olası bir hak arayışının önünü yargı, medya, hapishane 

vb. kurumlar ile gözaltı ve tutuklamalarla kesmek istiyor. 

İktidarın ülke içinde ve dışında sürdürdüğü bu saldırgan politik duruş, 15 Temmuz’dan itibaren 

hapishanelerde de kendini gösterdi ve hapishaneler yangın yerine dönüştürüldü. Kendi hukuk mevzuatları, 

yasa ve yönetmelikleri vb.ler de hiçe sayılarak hapishanelerde hemen her şey yasaklanmış, bütün haklar gasp 

edilmiş ve tutsakların üzerindeki tecridi daha da ağırlaştıran yeni uygulamalar devreye konulmuştur. Bu 

durumu gerek sizlere gerekse Adalet Bakanlığı, TBMM İnsan Hakları Komisyonu vb. ilgili tüm kurumlara 

yazdığımız mektup ve dilekçelerde anlatmıştık. Ve bu hukuk yasa tanımazlığın, hak gaspları ve tecridin 

sistematikleştirilmeye çalışıldığını, dolayısıyla hapishanelerde yeni bir yapılandırmaya gidilerek yeni bir 

saldırı hamlesi oluşturulmaya çalışıldığını belirtmiştik. 

Bugün geldiğimiz aşamada bu belirlenmemiz ve öngörümüzün yeni açılan “S tipi Yüksek Güvenlikli 

Hapishanelerle “ pratik uygulamada hayata geçirildiğini görüyoruz. Devlet ideolojisinin ve bu ideolojinin 

referanslarıyla tanzim edilip maddi bir güçle uygulanmaya çalışılan “hukuk” mevzuatının “suçlu” olarak 

nitelendirdiği ve hapsettiği bireylere karşı “özel”” politikalarının olduğunu ve uygulandığını tarihsel 

tecrübelerle ve on yıllarıdır bir fiil yaşayarak görüyor- biliyoruz. 96 yılında devrimci tutsakların direnişiyle 

geriletilen, ancak 99 ve 2000 yılında devletin yüzlerce devrimci tutsağın canına mal olsa da hayata geçirdiği f 

Tipleri politikası bunun en somut örneğidir. Tutsakların tüm haklarının kağıt üzerinde kaldığı, işkencenin en 

steril biçimi olan tecrit-tredman sisteminin bir infaz rejimi olarak benimsendiği hak arama yollarının biçimsel 

olmaktan öteye gidemediği, hapishane idarelerinin hukuk(suzluk)u bir silah olarak tutuklu ve hükümlüleri 

“dize getirip” ”ıslah edip” kimliksizleştirmenin aracı olarak kullandığı bir hapishaneler gerçekliğinden 

bahsediyoruz.  

Devlet F Tipi tecrit saldırısıyla arzu ettiği sonuçlara ulaşamamış olacak ki, şimdi de devrimci tutsakları S Tipi 

hapishanelere koyarak sonuç almaya devrimci tutsakları teslim almaya çalışıyor! Zaten kısıtlı olan ve uzun 

zamandır da kullandırılmayan haklarımız (sohbet, spor, açık görüş vs.) tam olarak ortadan kaldırılmaya, 

devrimci tutsakları kendi aralarındaki sosyal ve siyasal ve toplumsal ilişkilerinden tam anlamıyla soyutlayıp 

yalnızlaştırarak; tecrit tredmanın yanında fiziki saldırı/işkencenin dozajını arttırarak yalnızlaştırıp siyasal 

kimliksizleştirmeye çalışmaktadır. 

S TİPİ hapishaneler daha açılır açılmaz baskı, tecrit, işkence vs. ile gündeme geldi. S Tiplerine sürgün/sevk 

edilen tutuklu ve hükümlülere hapishaneye ilk kabul girişinde çıplak arama dayatılmış, bu dayatmayı kabul 

etmeyen tutsaklara fiziki saldırılar yapılmıştır. S Tipine konulan tutsakların başta İHD olmak üzere ve ilgili 

kurumlara gönderdikleri dilekçe ve postalarda; S Tipi H. hanelerde ısrarla ayakta sayım, hücreden 

çıkıldığında duvar dibinden sıra halinde yürütülmeye çalışıldıkları; hücrelerin sık sık “arama” adı altında 

basılarak eşyaların dağıtıldığı, mimari olarak tuvalet yatma yeri, oturma ve mutfak vb. aynı yerde olduğu 

hücre kapılarının açılıp kapatılmasının merkezi sistemde yapıldığını; tutsakların havalandırma haklarını 

kullanabilmeleri için hücreden alınarak başka bir yere götürüldüklerini, en alt kattaki hücrelerin 

pencerelerinin diğer demir parmaklıkların yanı sıra tel kafesle de kapatıldıklarını, içerdeki tuvaletin kapalı 

olarak değil Amerikan tipi gibi “direkt hücrenin içinde bel hizasına kadar örülü bir metrelik duvarın 

arkasında olduğunu… Tutsaklardan gardiyanlara “abi” ya da “başkan” diye hitap edilmeleri istendiğini. 

Giysi-eşya sınırlamasının çok katı bir şekilde uygulandığını; tutsakların sürgün/sevk sırasında beraberinde 

getirdiği buzdolabı, TV, semaver vb. eşyaların kendilerine verilmeyip, oranın kantininden paralarıyla yeniden 

satın almalarının dayatıldığına, gazete-dergi gibi süreli süresiz yayınların dışarıdan gönderildiğinde 

tutsaklara verilmediğini, sadece bayide satılan dergi-gazetelerin ücreti ödenerek verildiğini… S Tiplerine 

sürgün götürülen tutsakların mektup postlarında ayrıntılı anlatılıyor. 

Düşünürün biri “Bir ülkenin adalet düzenini anlamak istiyorsanız o ülkenin hapishanelerine bakın!” demişti. 

S Tipi h.hanelerle yaşamın tamamen hücreleştirileceğinin mesajı verilmektedir. Hücrelere dayalı “master 

planı” doğrultusunda tecrit- tredmanla toplumsal yaşama yabancılaştırma ve bireycilik dayatılacaktır. S Tipi 

hücrelerle daha da yalnızlaştırılmak isteniyoruz! 2000’lerde dayatılan F Tipi saldırısının devamı 

tekrarlanmaktadır! 

Evet gündem yoğun, ayyuka çıkan hukuksuzluk ve alaetsizliklerle tam bir zulüm! Hapsihanalerde yaşadığımız 

sorunlarda dâhil, özel olarakta “S Tipi” hücre hapishanesi saldırısını gündeminize almanızı, bu saldırıların 
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durdurulması, tutsakların o zulüm kuyularını koyulmasını engellemek için harekete geçmenizi, girişimlerde 

bulunmanızı istiyoruz.” 

 

❖ M. A. – Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi  

25.09.2021 tarihli mektubunda M.A: “ Sizlere bu mektubu Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi’nden 

yazıyoruuz.  

Sizlerin de yakından bilip takip ettiğiniz üzere 15 Temmuz 2016 darbe girişimi ve akabinde ilan edilen OHAL 

ile birlikte ülke işsizlik, yoksulluk ve açlığım tavan yaptığı bir cenderenin içine sürüklenmiştir. İktidar bloğu 

elinde bulundurduğu baskı mekanizmalarıyla tüm topluma dayattığı korku, yılgınlık ve umutsuzluğu daha da 

arttırıyor. Egemenliğini sürdürmek adına baskı ile tüm temel hak ve özgürlükleri hunharca yok sayıyor. Bu 

talan düzenine karşı duran, ses çıkaran kesimlerin ve olası bir hak arayışının önünü yargı, medya, hapishane 

vb. kurumlar ile gözaltı ve tutuklamalarla kesmek istiyor. 

İktidarın ülke içinde ve dışında sürdürdüğü bu saldırgan politik duruş, 15 Temmuz’dan itibaren 

hapishanelerde de kendini gösterdi ve hapishaneler yangın yerine dönüştürüldü. Kendi hukuk mevzuatları, 

yasa ve yönetmelikleri vb.ler de hiçe sayılarak hapishanelerde hemen her şey yasaklanmış, bütün haklar gasp 

edilmiş ve tutsakların üzerindeki tecridi daha da ağırlaştıran yeni uygulamalar devreye konulmuştur. Bu 

durumu gerek sizlere gerekse Adalet Bakanlığı, TBMM İnsan Hakları Komisyonu vb. ilgili tüm kurumlara 

yazdığımız mektup ve dilekçelerde anlatmıştık. Ve bu hukuk yasa tanımazlığın, hak gaspları ve tecridin 

sistematikleştirilmeye çalışıldığını, dolayısıyla hapishanelerde yeni bir yapılandırmaya gidilerek yeni bir 

saldırı hamlesi oluşturulmaya çalışıldığını belirtmiştik. 

Bugün geldiğimiz aşamada bu belirlenmemiz ve öngörümüzün yeni açılan “S tipi Yüksek Güvenlikli 

Hapishanelerle “ pratik uygulamada hayata geçirildiğini görüyoruz. Devlet ideolojisinin ve bu ideolojinin 

referanslarıyla tanzim edilip maddi bir güçle uygulanmaya çalışılan “hukuk” mevzuatının “suçlu” olarak 

nitelendirdiği ve hapsettiği bireylere karşı “özel”” politikalarının olduğunu ve uygulandığını tarihsel 

tecrübelerle ve on yıllarıdır bir fiil yaşayarak görüyor- biliyoruz. 96 yılında devrimci tutsakların direnişiyle 

geriletilen, ancak 99 ve 2000 yılında devletin yüzlerce devrimci tutsağın canına mal olsa da hayata geçirdiği f 

Tipleri politikası bunun en somut örneğidir. Tutsakların tüm haklarının kağıt üzerinde kaldığı, işkencenin en 

steril biçimi olan tecrit-tredman sisteminin bir infaz rejimi olarak benimsendiği hak arama yollarının biçimsel 

olmaktan öteye gidemediği, hapishane idarelerinin hukuk(suzluk)u bir silah olarak tutuklu ve hükümlüleri 

“dize getirip” ”ıslah edip” kimliksizleştirmenin aracı olarak kullandığı bir hapishaneler gerçekliğinden 

bahsediyoruz.  

Devlet F Tipi tecrit saldırısıyla arzu ettiği sonuçlara ulaşamamış olacak ki, şimdi de devrimci tutsakları S Tipi 

hapishanelere koyarak sonuç almaya devrimci tutsakları teslim almaya çalışıyor! Zaten kısıtlı olan ve uzun 

zamandır da kullandırılmayan haklarımız (sohbet, spor, açık görüş vs.) tam olarak ortadan kaldırılmaya, 

devrimci tutsakları kendi aralarındaki sosyal ve siyasal ve toplumsal ilişkilerinden tam anlamıyla soyutlayıp 

yalnızlaştırarak; tecrit tredmanın yanında fiziki saldırı/işkencenin dozajını arttırarak yalnızlaştırıp siyasal 

kimliksizleştirmeye çalışmaktadır. 

S TİPİ hapishaneler daha açılır açılmaz baskı, tecrit, işkence vs. ile gündeme geldi. S Tiplerine sürgün/sevk 

edilen tutuklu ve hükümlülere hapishaneye ilk kabul girişinde çıplak arama dayatılmış, bu dayatmayı kabul 

etmeyen tutsaklara fiziki saldırılar yapılmıştır. S Tipine konulan tutsakların başta İHD olmak üzere ve ilgili 

kurumlara gönderdikleri dilekçe ve postalarda; S Tipi H. hanelerde ısrarla ayakta sayım, hücreden 

çıkıldığında duvar dibinden sıra halinde yürütülmeye çalışıldıkları; hücrelerin sık sık “arama” adı altında 

basılarak eşyaların dağıtıldığı, mimari olarak tuvalet yatma yeri, oturma ve mutfak vb. aynı yerde olduğu 

hücre kapılarının açılıp kapatılmasının merkezi sistemde yapıldığını; tutsakların havalandırma haklarını 

kullanabilmeleri için hücreden alınarak başka bir yere götürüldüklerini, en alt kattaki hücrelerin 

pencerelerinin diğer demir parmaklıkların yanı sıra tel kafesle de kapatıldıklarını, içerdeki tuvaletin kapalı 

olarak değil Amerikan tipi gibi “direkt hücrenin içinde bel hizasına kadar örülü bir metrelik duvarın 

arkasında olduğunu… Tutsaklardan gardiyanlara “abi” ya da “başkan” diye hitap edilmeleri istendiğini. 

Giysi-eşya sınırlamasının çok katı bir şekilde uygulandığını; tutsakların sürgün/sevk sırasında beraberinde 

getirdiği buzdolabı, TV, semaver vb. eşyaların kendilerine verilmeyip, oranın kantininden paralarıyla 
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yeniden satın almalarının dayatıldığına, gazete-dergi gibi süreli süresiz yayınların dışarıdan 

gönderildiğinde tutsaklara verilmediğini, sadece bayide satılan dergi-gazetelerin ücreti ödenerek 

verildiğini… S Tiplerine sürgün götürülen tutsakların mektup postlarında ayrıntılı anlatılıyor. 

Düşünürün biri “Bir ülkenin adalet düzenini anlamak istiyorsanız o ülkenin hapishanelerine bakın!” demişti. 

S Tipi h.hanelerle yaşamın tamamen hücreleştirileceğinin mesajı verilmektedir. Hücrelere dayalı “master 

planı” doğrultusunda tecrit- tredmanla toplumsal yaşama yabancılaştırma ve bireycilik dayatılacaktır. S 

Tipi hücrelerle daha da yalnızlaştırılmak isteniyoruz! 2000’lerde dayatılan F Tipi saldırısının devamı 

tekrarlanmaktadır! 

Evet gündem yoğun, ayyuka çıkan hukuksuzluk ve alaetsizliklerle tam bir zulüm! Hapsihanalerde yaşadığımız 

sorunlarda dâhil, özel olarakta “S Tipi” hücre hapishanesi saldırısını gündeminize almanızı, bu saldırıların 

durdurulması, tutsakların o zulüm kuyularını koyulmasını engellemek için harekete geçmenizi, girişimlerde 

bulunmanızı istiyoruz. 

Ayrıca tüm ilerici, demokratik, devrimci güçleri ve tüm duyarlı insanları tutsaklara yönelik hak gaspı ve 

saldırılara kariı özelde ise “S Tipi” hücre hanelere karşı olmaya, tepkimizde bizimle olmaya, seslerinizi 

sesimizle buluşturmaya çağırıyoruz.” 

• 01.10.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan H M: 

“Babam 1993 yılında Silvan’da gözaltına alınıp tutuklandı ve o tarihten bu yana hapiste. Vasisi 

oğlu M Ş, avukatı ise Batman’dan F . İlerlemiş prostat, hipertansiyon, diyabet, hemoroid gibi 

çok fazla hastalığı var. 20 gün önce telefonla konuştuğumuzda “İki gündür hücredeyim. Çok 

hastayım. Bana çok baskı kuruyorlar. Bu haftaya ölüm haberimi alabilirsiniz. Hazırlıklı olun” 

dedi. Son olarak Prostat enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan babam, İzmir Menemen 

Devlet Hastanesinde tedavi görmüş, hapishane idaresi, bize durumunun ağır olduğu bildirmiş 

ve refakatçi istemiş olmasına rağmen, refakatçi hastaneye kabul edilmediği gibi babam tedavi 

gördüğü 4 gün boyunca elleri kelepçeli olarak yatırılmış, kötü muameleye maruz bırakılmıştır.  

Babam arkadaşlarının yardımı ile hayatını sürdürüyor. Karantinada tek başına tutuluyor. Zor 

duyuyor, psikolojik olarak etkileniyor. Dışarıdan beslenemiyor. Diyet yemeği veriyorlar ama 

çok yetersiz. Tedavi sürecinde zayıfladı, hareket etmekte zorlanıyor. Hafıza problemi gelişti. 

Tedavi için İzmir Şakran Cezaevine gönderdiler. Babam müebbet hapis cezası almıştı. Cezası 1 

yılın altına düştü, 8 ay kaldı. Serbest bırakılması için girişimde bulunmanızı istiyorum. Aile 

olarak Diyarbakır’da oturuyoruz. Sevk talebimiz de var” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

• 02.10.2021 tarihinde  Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesinden gönderdiği mektubunda E. T.:  

 “Sayın İHD Yetkilileri, Selam ve sevgilerimi sunarım. Ben uzun yıllardır hapishanedeyim. 43 

yaşındayım. 10 civarı kronik rahatsızlığım var. Bulunduğum kurumda psikolojik zulme maruz 

kaldım, yasal haklarım yok sayıldı, ölüme terk edildim. Sistemli ve vicdandan yoksun 

yaklaşımla karşı karşıyayım. 

2004 yılında bel fıtığı oldum. 8 yıl ilaçlar- iğneler, ağrılarla yaşadım. En son 2012 yılında 7. 

Ayda cezaevinde Gümüşhane Devlet Hastanesinde bel fıtığı ameliyatı oldum. Orada dış 

kantinden doktorun reçetesi ile yaylı ortopedik yatak aldım, kullandım. Cezaevlerindeki sünger 
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yataklardan yüzlerce insan fıtık oldu. Bunlar insanlık düşmanı, sağlık düşmanı yataklardır. 

Ağır kaldırmamalıydım, fakat kova ile bahçeyi veya koğuş üst katını yıkarken mecbur 

kaldırdık. Su hortumu çoğu cezaevinde varken burada yasak. 2012 10. Ayda boyun fıtığı 

oldum, halen çekiyorum onu da. Geçen aylarda (Şubat) belimde fıtık ağrısı hissettim. Ağrılarım 

çoğaldı. Geçen ay doktora Tekirdağ Şehir Hastanesine gittim. Emar dedi, emar çekilip sonucu 

için hastaneye gittiğimde L4 ve L5’de belimde 2 fıtık çıktı ve disklerimde dejenerasyon çıktı. 

Her gün ağrılarım arttı. FTR polikliniği doktoru sünger yatakta yatmamam için ortopedik yaylı 

yatak rapor yazdı. Bu raporla cezaevi idaresine başvurdum. Katalog verdiler. Bana dikte ederek 

yine sünger yatak alabileceklerini söyleyip devlet raporunu yok saydılar, ölüme terk ettiler. 

Devletin yatağı sünger, onlar fıtık etti zaten. Kantinde 1320 liraya yine sünger satıyorlar. Bana 

yine dış kantinden sünger alacaklarmış. 

Bu tutum karşısında sağlığımın, canımın onlar için bir değerinin olmadığını hissedince 

24.09.2021 tarihinde süresiz olarak ölüm orucuna başladım. İaşe almadan (tuz-şeker-bal vs) 

hayatımı sadece su ile devam ettiriyorum. Çok hızlı kilo veriyorum. Ölümüme adeta gün 

sayıyor idare. Bir kez olsun çağırıp konuşmadılar. Bir de haksız olmalarına rağmen, kendi 

suçlarını bana disiplin cezası kesip yollayarak katmerlediler. Ben de reddettim, o ceza onların 

başarı belgesidir dedim. İdareciliği bir insanın yüzüne bakmadan, klavye başında ceza kesmek 

olarak gören bir zihniyete ne denir. 

Benim sağlığımı hiçe sayan bu zalimane tavır insanlık onurumu zedeledi. Bundan dolayı bedeli 

canımla ödeyeceksem onlar da yasalar önünde hesap versin ve sizler insan hakları savunucuları 

bizlerin yanında olsun. 

Yatak raporumu 15.09.2021 Tekirdağ Şehir Hastanesi FTR polikliniğinden aldım. 

Bu durumu 27.09.2021 tarihli 2021/8372 Çıkış Nolu dilekçe ile Adalet Bakanlığına yazdım. 

Ölümümün sebebi, sorumlusu idaredir, diye yaşadıklarımı anlattım. 

Yine 27.09.2021 tarihli 2021/8361 Çıkış Nolu dilekçe ile Cumhurbaşkanlığına yazdım, durumu 

anlattım, ölürsem sorumlusu idaredir, dedim. 

Bugün sabah da 28.09.2021 tarihinde, 

1-Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe yolladım (henüz Çıkış No gelmedi) 

2-Tekirdağ Adliyesi Cezaevi İzleme Kuruluna yolladım dilekçe 

3-Tekirdağ Valiliğine dilekçe yolladım, durumu anlattım 

4-Tekirdağ infaz hâkimliğine dilekçe yolladım. Hakkım olan yatağımı vermiyorlar ve 15 metre 

su hortumu, ağır kaldırma dedi doktor, diye karar istedim 

5-TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve Cezaevi İzleme kuruluna yazdım. 

Toplamda 7 dilekçe yolladım. 8. İse mektup olarak APS ile size yolluyorum. 

Beni ölüme terk eden vicdansız, duyarsız bir tavır sergileyen bu insanlardır. Ölümümün birinci 

sorumluları, bizlere kanun- hukuk diyenler, kendilerini her şeyden üstün görüyorlar. Kronik 

hastalıklarım var, ben sadece su ile yaşıyorum, ağzıma sudan başka bir şey girmiyor. Çok yakın 
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zaman sonra bedenim iflas edebilir. Bu açlık grevi değil. Ben, bana dayatılan bu onursuzluğu 

kabul etmiyorum. Siz dostlardan da yardımınızı bekliyorum. Bilirsiniz ki onlar her zaman haklı 

çıkarırlar kendilerini ve işi kılıfına koymada çok iyi yöneticilerdir. 

Hayatımın, ölümümün sorumluları beni insan yerine koymayan Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 

Cezaevi idare kurulundaki herkestir. Sizden cevap bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Herkesi 

sevgiyle selamlarım. Sağlıcakla kalın. Yardımınızı bekliyorum. 

•  06.10.2021 tarihinde derneğimize gelerek Gebze Kadın Kapalı Hapishanesi’nde 

tutulan A.A için yazılı başvuruda bulunan M. S.:  

“12 yıldır cezaevinde tutulan A. A. ağır şizofreni teşhisi konması ve tek başına yaşayamayacak 

durumda olmasına rağmen cezaevinde tutuluyor. Sağlık durumuna ilişkin bilgi edinmek 

istiyoruz. Talep: Sağlık durumunun takibi ve gerekli durumda kamuoyuna duyurulmasını talep 

ediyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

•  08.10.2021 tarihinde Maltepe l Tipi Hapishanesinde tutulan eşi Ö.S.M için 

derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan D. M.: 

“İyi günler ismim D. M.; Benim Eşim 5 Ekim 2018 yılından bu yana Maltepe L-2 C-5 

koğuşunda hükümlü mahkûm. Adı Ö. S. M.; benim eşimin rahatsızlıkları. Eşim 5 Temmuz 

2020’de baypas geçirdi, 4 damarı değişti. İleri düzeyde Koah ve tip 1 şeker hastası. Eşimin 

rahatsızlıkları ciddi boyutta. Kendine bakamıyor. Sürekli hasta, sürekli revire çıkıyor. Kalbi 

çok ağrıyor. Hastaneye sevk yazılıyor, covid-19 nedeniyle korktuğu için gitmiyor. Eşimin 

durumundan çok endişeliyim. Eşimin %68 engelli raporu var. Eşimin tahliyesi 2026 Nisan 7 

diye biliyorum. Beni vasi ilan ettiği belgede öyle yazıyor. Sizden ricam, lütfen yalvarıyorum 

eşimin cezası araştırılıp ev hapsi ya da bilemiyorum ne olursa. Ben korku içindeyim, 

uyuyamıyorum, gece her çalan telefondan korkuyorum. Eşimin sonunun orada olmasını 

istemiyorum. Yardım edin bize. Eşimin hayatından endişe ediyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

• 14.10.2021 tarihinde İHD Mersin Şubesinden e-mail yoluyla şubemize yönlendirilen 

başvuruda C. A.: 

“Dün saat 16.30’da oğlum İ. A.; (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi). Bana telefonda 

anlatamayacağı durumlar olduğunu, İHD’ye başvurmamı ve İHD’den bir avukatın kendisiyle 

görüşmesini talep etmemi söyledi. Oğlum Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevinden buraya sürgün 

edildi. Sürgün edilen M. F. A.’ın babası bana Kırıkkale’de oğlunun hakaret ve kaba dayağa 

maruz kaldığını, gardiyanların zulmünden bir askeri komutanların kurtardığını anlattı. Oğluma 

da benzer şeylerin yapılmasından şüpheleniyorum. İHD’den bir avukatın oğlumla görüşmesini 

istiyorum. “ 
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• 15.10.2021 tarihinde derneğimize gelerek kızı H.G için yazılı başvuruda bulunan B. G: 

“Kızım H. G. (Bakırköy Kapalı Kadın Hapishanesi) daha önce C9 koğuşunda kalıyordu. Bir 

hafta önce zor kullanarak koğuştakilerin hepsini B3 koğuşuna vermişler. B3 bakımsız, pis, 

içinde farelerin ve böceklerin bulunduğu bir odadır. Kızım ve birlikte kaldıkları diğer 

arkadaşları odayı hep birlikte temizlemek, boyamak istemişler. Cezaevi yönetimi buna 

müsaade etmemiş. Salı günü kapalı görüşe gideceğim. Olayın ayrıntılarını öğrenip size bilgi 

vereceğim. Kızım tutukludur, dosyası Yargıtay’dadır. Talep: Olayın takibi ve cezaevine 

derneğinizden bir avukatın gidip kızım ve beraberindeki diğer hükümlülerle görüşmesini 

istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

• 16.10.2021 tarihinde  Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesinden gönderdiği 

mektubunda Ö.T:  

 “Merhaba, öncelikle Kandıra 1 Nolu F Tipi hapishanesinden özgür tutsaklar olarak 

selamlarımızı gönderiyorum. … Bilirsiniz hapishanelerde sorunlar bitmez. Hapishanedeki 

tutsakların yaşadıklarına şahitsiniz. Bu hapishanede de pek çok sorun var. Ancak bunlardan bir 

kısmı itibariyle sorunlar artmış durumda. Geçtiğimiz Cuma gecesinden başlamak üzere üç gün 

üst üste gece sayıma gelindi. Kötü bir tabloydu. Yatan, yatmaya hazır tutsaklar ve içeri giren 

gardiyanlar. Ve yine geçen hafta başı pazartesi ve Cuma, yani aynı haftada iki kez aramaya 

gelindi. Bu durum da baskının yoğunlaşmış şeklidir. Tabiri caizse sürekli olarak ellerinin 

altında olmamıza rağmen üç gün arayla aramaya gelindi. Artan baskılara karşı gösterdiğiniz 

duyarlılığı bir kez daha bekliyoruz. Özgür tutsaklar olarak bizler selamlarımızı gönderiyoruz ve 

“yaşamak direnmektir / direnmektir yaşamak” diye bitiriyorum. Selamlar. Baskılar artıyor, 

tutsaklar kuşatılıyor ama duyarlılıklar bitmiyor, baskılara karşı çıkılıyor “ 

• 18.10.2021 tarihinde derneğimize gelerek kardeşi C.İ. için yazılı başvuruda bulunan N. A.; 

Silivri 7 Nolu L Tipi Hapishanesinde tutulan kardeşim C. İ. Mayıs 2021’den önce vurulmuştu. 

Tedavi süreci oldu ama ayağı tekrardan kötüleştiği için doktora çıkmak istemiş. Ama doktor 

olmadığı için bekletiliyor, tedavisi yapılmamış. Kardeşim Mayıs 2021’de tutuklandı. 

Mahkemesi devam ediyor.  Tedavisi için girişimde bulunmanızı istiyoruz” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

• 18.10.2021 tarihinde derneğimize gelerek kardeşi E.A. için yazılı başvuruda bulunan N. A.: 

Bakırköy Kapalı Kadın Hapishanesinde tutulan kardeşim E.A. 4 yıldır tutuklu, 20 yıl ceza aldı. 

Vasisi annem N. İ.’dir. Hapse girdiğinden bu yana böbreklerinden rahatsızdır ve iki hafta 

öncesi de bel bölgesinde yaralar çıkmıştır. Pandemi öncesinde böbrekleriyle ilgili revire gidip 

geliyordu. Ancak Pandemi başladığından bu yana, doktor yok deniliyor ve hiç muayene 
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edilememiş. Tedavisini olması için girişimde bulunmanızı talep ediyorum” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

• 06.11.2021 tarihinde hasta mahpus  A. Ö.için yazılı başvuruda bulunan vasisi N. Ç. :  

“A. Ö. Behçet hastası ve göz tutulumu olan bir tutsak. Uzun yıllardır gözüyle ilgili tedavi 

görüyor. Behçet hastalığı dışarıda bir insan için bile çok tehlikeli olan bir hastalık. Herhangi bir 

organı yok edebiliyor. A. Ö.'in ise gözüne vurdu. Uzun yıllar tanı konmadığı için körlükle karşı 

karşıya kaldığında (bundan dokuz yıl önce) dışarıdan uğraşlarla tanı ve tedavisini sağladım. Bir 

kaç tedavi denendi. Son 6 aydır uygulanan tedavi yanıt vermiyor. Bu nedenle yeniden kör 

kalmak üzereydi, en son yeni bir tedaviye başlandı. Bu tedavinin ölümcül yan etkileri var. 

Bunun nedeni pandemi döneminden beri dişlerinde yaşadığı apse (behçet hastalığında bedende 

asla bir iltihap oluşmamalı yoksa tedaviyi tamamen sekteye uğratıyor, ataklar yaşamasına yol 

açıyor). Dişleri apse yapıyor ve tedavisi sağlanmıyordu. Bu nedenle uygulanan gözüyle ilgili 

tedavi ne yazık ki işe yaramaz duruma geldi. Geçen hafta hapishane diş doktoru protez 

yapılmalı ama benim sevk etmek zorunda olduğum hastane protez yapamıyor, dolayısıyla 

boşuna sevk etmeme gerek yok demiş. Oysa acilen diş tedavisi görmek zorunda. Yoksa behçet 

atağına yol açıyor ve kısa sürede kalıcı körlüğe yol açacak. Hepimizin bildiği üzere içeride kör 

olarak yaşamak olanaksız.  Bunun dışında hemoreid için ameliyat gerekiyor. Oturamayacak 

düzeyde. Bel ve boyun fıtığı var fizik tedavi gerekiyor. Behçet nedeniyle bedeninde yaralar 

oluşuyor tedavi edilmeli. Tüm bu tedaviler için sürekli dilekçeler, hatırlatmalar, takipler onun 

derinden psikolojisini bozuyor. Talepleri aşağıya madde madde olarak yazacağım.  

-Çok acil diş tedavisinin (ücretlide olabilir) sağlanması, çünkü diş sorunu çözülmediği 

sürece göz tedavisi yanıt vermeyecek, oysa bu yeni başlanan tedavi son şansı. Her yol denendi 

tek çare bu son tedavi. Aksi durumda kalıcı körlük yaşayacak.  

-Bir yıldır hücrede yalnız. Göz tedavisi için sürekli hastaneye gitmesi gerektiği için sürekli 

karantinada, kapılar açılmıyor. Oysa başka hücrelerde kalan tutsakların kapısı açılıyor. Bu 

nedenle psikolojisi çok bozuk. Sürekli stres altında. Behçe’tin en büyük düşmanı stres. 

Kapısının mutlaka açılması gerekiyor.  

-Kronik hasta olmasına karşın, iki doz Sinovac aşısı yapıldı. (Daha önce corona geçirdi) 

3.doz Biontech aşısının acilen yapılması gerek çünkü sürekli hastaneye gitmesi gerekiyor.  

-A. Ö.'in 3 kitabı yayımlandı. Baskı aşamasında son bir kitabı daha var. Başka 

hapishanelerde yazarlara yazması için bilgisayar veriliyor. A. Ö.'e verilmiyor. Şu an yeni bir 

kitap daha yazmaya başladı. Ama dışarıda bunları bilgisayara geçirecek kişi bulmak çok zor. 

Önceki üç kitabını ben yazdım ama ben de kendim kitap yazıyorum dolayısıyla onun 

kitaplarını sürekli yazma olanağım yok.  Oysa yalnızca yazı yazması için bilgisayar olanağı 
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sağlansa daha hızla kitaplarını bastırabilecek. Malumunuz içeride tek başına bir insanın 

yazması, okuması onları yaşamaya bağlayan yegane unsur.  

Sizden ricam elzem bir biçimde en acil yollardan gerekli kurumlara başvuruda bulunmanız. 

Kör olmadan bir insana elimizi uzatmamız gerekiyor. Bilindiği üzere içerideki kişiyi dışarıda 

sahip çıktığımızda ancak yol alınabiliniyor. Aksi durumda seslerini duyurmanın yolu yok. “ 

• 09.11.2021 tarihinde, vasisi olduğu S.İ için yazılı başvuruda bulunan H.Ö:  

“Vasisi olduğum Tekirdağ 2 Nolu F Tipi ceza infaz kurumunda bulunan S. İ.’in bir bacağı 

kalçadan itibaren yoktur. İki koltuk değneği ile yaşamını devam ettirebilmektedir. Koltuk 

değneklerinden bir tanesi kırılmıştır. Bizden koltuk değneği gönderilmesini talep etmiştir. 

Bizde bir çift koltuk değneği kargo vasıtası ile yolladık. Yaklaşık olarak 1 aydır verilmediğini 

öğrendik. Kendisi koltuk değneklerinin verilmesini talep etmiş. Ancak kendisinden rapor 

istenmiştir. Oysaki cezaevi dosyasında tüm sağlık ve engellilik raporları bulunmaktadır. Ayrıca 

bir ayağının olmadığı ve koltuk değneksiz olarak yürüyemeyeceği ortadadır. Hem raporlarının 

olmasına rağmen kendisinden talep edilmesi hem de değneğin verilmemesi anlaşılır değildir. 

Bir an önce koltuk değneğinin verilmesi gerekmektedir. Ayrıca gözlerinden de rahatsız ve 

uzağı görmekte zorlanıyor. Talep etmesine rağmen yaklaşık 6 aydır doktora götürülmemiş ve 

başvurularına da cevap verilmemiştir. Biran önce de doktora götürülmesini talep ediyoruz.” 

Şeklinde beyanda bulunmuştur. 

• 20 Kasım 2021 tarihinde Tekirdağ 2 nolu F Tipi Cezaevinde tutulan kardeşi A.Y için 

başvuruda bulunan Ş.Y:  

Kardeşi A. Y.’in … “doğumlu olduğunu, 2005 yılında tutuklandığını, müebbet cezası aldığını, 

Bitlis Cezaevi ve Çorum Cezaevlerinde yattığını, yaklaşık 6-7 yıl önce Tekirdağ 2 Nolu F Tipi 

Kapalı Cezaevine gönderildiğini, sağ elinin olmadığını ve 1 bacağını da tam kullanamadığını, 

kendi ihtiyaçlarını gideremediğini, en son 9. Ayın 6’ veya 7’sinde ziyaretine gittiğini, ancak 

kendisini tanıyamadığını, aşırı derecede zayıflamış olduğunu, 23.08.2021 tarihinde tekli 

hücreye konulduğunu, bunun karantina koğuşu olabileceğini, eşyalarının verilmediğini, tekli 

odada kaldığını, bunun kendilerine karantinadan kaynaklı olduğunu söylediklerini ancak 

kendilerine inandırıcı gelmediğini, kapalı görüş için kardeşini görmeye gideceğini idareye 

telefonla söylediğini ancak idarenin “kapalı görüşün olmadığını, gelirsen karantinadan dolayı 

görüştüremeyeceklerini” söylediklerini, hak ihlalinin sonlandırılması konusunda yardım 

istediğini” aktarmıştır. 

• 25.11.2021 tarihli başvurusunda Y.Ç;  

“Geçen Cuma ya da hafta sonu Eskişehir H Tipi Cezaevinden bulunan Y. Ç Metris 2 Nolu R 

tipi cezaevine sevk edilmiş. Kendisi şizofren hastası ve dişleri döküldüğünden beslenemiyor. 
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Tedavisinin yazılması için başvuruları yapmıştır, avukat ziyaretinde de bulunmuştuk. En son 

hastanelere rapor için gönderildiğini öğrenmiştik ancak diş tedavisi için yazmamıza rağmen 

hala yapılmadığını öğrendik. İlaçlarını almadığı zaman kimseyi tanımıyor, öz bakımını 

yapamıyor. “ 

• 26.11.2021 tarihli başvurusunda H.O;   

Hasta Mahpus listemizde Tokat T Tipinde görülen Hasan Ortaç Tekirdağ 1 Nolu F Tipine 

sevk olmuştur. Hastalıkları: Tansiyon hastası ve unutkanlık başlamış. 

• 27.11.2021 tarihinde Silivri 6 Nolu L Tipi Cezaevinde tutulan abisi H.S için yaptığı 

başvurusunda M. S. : 

Abim H. S. 2017 yılında hapishaneye girdi. Önceden kolon kanseri nedeniyle ameliyat olmuştu. 

Sonradan hapishanedeki kötü koşullar nedeniyle hastalığı ilerledi. Görüşüne gittiğim 23.11.2021 

tarihinde bize akciğerinde tümör olduğunu belirtti ve hapishanede bu koşullarda sağlığını geri 

getiremeyeceği için daha uygun tedavi ve ameliyat için yeterli ve teknik sağlık araçlarına sahip 

olan hastaneye sevki için  acil olarak cezasının kalan kısmının ertelenmesini ve ailesinin yanında 

Okmeydanı Eğitim Araştırmada tedavisinin yapılması için Ceza ertelemesi ya da serbest 

bırakılmasını istedi. Tahliye edilip, tedavisinin ailesinin yanında yapılması için gereken işlemin 

yapılmasını istiyoruz. Hastaneye gidip gelemez. Zorluklar içerisinde oluğundan İstanbul’da 

ailesiyle kalıp, hastanede normal koşularda tedavisinin yapılmasını talep ediyorum. 

• 08.12.2021 tarihinde  Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevinde tutulan oğlu için yaptığı 

başvuruda F. Ö. A:  

Oğlum Kron hastası. Hastaneye gitmek istiyor. Askeri jandarma ağız araması yapmadan 

götürmem diyor. Oğlum ağız aramasına itiraz ediyor. Mahkemeye giderken ağız araması 

yapılmıyor. 4 aydır oğlum hastaneye gitmiyor. Hastalığı kötüye gidiyor ve ilerliyor. Gerekli 

girişimlerde bulunulmasını ve sorunun giderilmesini talep ediyorum. 

•  20.12.2021 tarihinde Gebze Kadın Kapalı Cezaevinden gönderdiği mektubunda M.P;  

“… Ben sana bir süre önce faks çekmiştim. Tabi alıp almadığını bilmiyorum. Umarım 

almışsındır. Faksta benim sevk dilekçesi verdiğimden (Kandıra) de bahsediyordu. Ama ne yazık 

ki isteğim olmadı. Özellikle hastalıklarımın seyrini olumluya çevirebileceğim yer Kandıra 

olduğu için istemiştim. Ama sanırım derdimiz anlatamadım. Demişimdir daha önce burası benim 

hastalıklarıma çok zarar veriyor. Bu benim için öylesine söylenmiş bir söz değil. Pratikte bunu 

dolu dolu yaşıyorum. Hem de nasıl? Örneğin, yakın zamanda kanserim için Çapa’ya Yavuz 

hocaya gittim. Bir yıldır PET çektirmiyordum. Şimdi çekilen PET’te midemde yoğun tutulma 

olduğunu gördü hoca. O bile şaşırdı, uzun yıllardır kanserim. (bir defa kemoterapi ilaçları içtim) 
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hep dengede tutuyordum. Derler ya onunla birlikte uyumlu yaşamaya alıştım denebilir. Ama işte 

buranın zemini, ortamı ve stresi bildiğin gibi değil. Stres benim tümör olan mideme yeni bir 

şeyler daha eklemiş bunu anlamak için burada endoskopi yapılacak. Uyutarak yapılıyormuş onun 

için ameliyata girer gibi ön hazırlık yapılıyor. Çok emek verdim kanser hastalığım ve diğerleri 

için. Şimdi burada böyle olunca insan daha çok üzülüyor. Yine de umarım endoskopide çok kötü 

sonuçlar çıkmaz. Seninle de paylaşayım dedim. İşte bu sevk o derece ihtiyaçtır. Ama yılbaşından 

sonra sevkler açılacakmış galiba yine başvuracağım. ..”  

• 29.12.2021 tarihinde  Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesindeki oğlu için yaptığı başvuruda  E.Ş.:  

“Silivri 5 No’lu Kapalı Cezaevinde 1 yıldız diş hekimi yoktu. Gelen diş hekimi malzemenin 

olmadığını bahane eder dolgu gibi ufak tefek işlemleri cezaevinde yapabilecekken yapmıyor ve 

zor durumda olup mecbur bırakıldığı için hastaneye sevk isteyen hastaların bu isteğini reddedip 

“ben ancak dişinizi çekerim başka bir şey yapamam” dediği için dişini kaybetmek istemeyen 

tutuklular aylardır ağrı içerisinde beklemektedir. Kaldı ki daha önceki 5 nolu diş hekimi dolgu gibi 

ufak işlemleri cezaevinde yapıyordu ve diğer cezaevlerinde de işleyiş bu şekildedir. Avukatımız 

cezaevini aradığında kendisine hastaneye sevk ettiklerini söylemişler fakat yalan söylüyorlar, kaldı 

ki pandemi döneminde hastaların gereksiz yere hastaneye gönderilmesi oldukça riskli durumdur. 

İnsan hakları ihlalidir. Bu şekilde hastaların en temel haklarından olan sağlık ve en uygun şekilde 

tedavi edilme hakları gasp edilmiştir. Bu bir kötü niyettir, işkence yöntemidir. Ayrıca bahane 

olarak öne sürdükleri malzeme olmaması durumu ile alakalı tutuklu aileleri olarak malzeme 

ücretini karşılamayı kabul etmekteyiz. Bir anne olarak bu durumun çözüme kavuşması için 

elinizden geleni yapacağınızı umut ediyor ve şimdiden çok teşekkür ediyorum. Cezaevinde Eylül 

ayından beri sıcak su vermiyorlar. İçerideki yakınlarımıza ve bizlere tadilat olduğunu söylediler. 

Avukatlarımıza ise bu durumun düzelmesini boşu boşuna beklemeyi, ödenek olmadığı için sıcak 

su vermiyoruz demişler. Kalorifer çok az yanmakta. Çocuklarımız pandemi döneminde soğuk su 

ile duş almaya mecbur bırakılıyor. Yani tadilat bahane ederek bizi süreli oyalıyorlar. 

• 31.12.2021 tarihinde  Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesindeki oğlu S.Y için yaptığı 2.  

başvuruda..  .:  

“Silivri 5 nolu kapalı cezaevine 1 yıldır diş hekimi yoktu. Yeni gelen Diş Hekimi malzemenin 

olmadığını bahane ederek dolgu gibi ufak tefek işlemleri cezaevinde yapabilecekken yapmıyor ve 

zor durumda olup mecbur bırakıldığı için hastane sevk isteyen hastaların bu isteğini reddedip “Ben 

ancak dişinizi çekerim başka bir şey yapmam” dediği için dişini kaybetmek istemeyen tutuklular 

aylardır ağrı içerisinde beklemektedir. Kaldı ki daha önceki 5 nolu diş hekimi dolgu gibi ufak 

işlemleri cezaevinde yapıyordu ve diğer cezaevlerinde de işleyiş bu şekildedir. Avukatımız 

cezaevi aradığında kendisine hastaneye sevk ettiklerini söylemişler fakat yalan söylüyorlar, kaldı 

ki pandemi döneminde hastaların gereksiz yere hastaneye gönderilmesi oldukça risklidir  ve hayati 
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derecede önem arz eden bir durumdur, İnsan hakları ihlalidir. Bu şekilde hastaların en temel 

haklarından olan sağlıklı ve en uygun şekilde tedavi edilme hakları gasp edilmiştir bu bir kötü 

niyettir işkence yöntemidir. Ayrıca bahane olarak öne sürdükleri malzeme olmaması durumu ile 

alakalı tutuklu aileleri olarak malzeme ücretini karşılamayı kabul etmekteyiz. Bir anne olarak bu 

durumun çözüme kavuşması için elinizden geleni yapacağınızı umut ediyor ve Şimdiden çok 

teşekkür ediyorum. Cezaevinde eylül ayından beri sıcak su vermiyorlar içerideki yakınlarımıza ve 

bizlere tadilat olduğunu söylediler. Avukatlarımıza ise bu durumun düzelmesini boşu boşuna 

beklemeyin ödenek olmadığı için sıcak su vermiyoruz demişler. Kalorifer çok az yanmakta 

çocuklarımız pandemi döneminde soğuk su ile duş almaya mecbur bırakılıyor. Yani tadilatı 

bahane ederek bizi sürekli bizi oyalıyorlar. Çözüm olarak dışarıdan Özel Diş Hekimi getirirlerse 

ücretini biz karşılayalım çocuklar Diş ağrısından kafalarını duvara vuruyorlarmış. Yazık günah 

değil mi bir anne olarak elimden hiçbir şey gelmiyor günlerdir ağlıyorum. Lütfen bir şeyler 

yapın.Ayrıca sıcak su içinde ödenek yok diyorlar onun da parasını biz verelim Yeter ki çocuklar 

üşümesin, kaloriferleri kapatmasınlar onun da parasını verelim Hasta olmasın yavrularımız.” 

•   06.10.2021 tarihinde Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesinden gönderdiği 

mektubunda E.A.; 

Ben trans tutsak E., Beni tanıyorsunuz uzun uzun kendimden bahsetmeme gerek yok. Yıllarca 

verdiğim hak mücadelelerime tanık oldunuz. “Esra ile Dayanışma İnisiyatifi”nden beni 

biliyorsunuz. Benim avukat desteğine ihtiyacım var. Gerek hak ihlalleriyle ilgili mücadelemde 

gerekse haksız yere aldığım cezalarda avukat desteğine ihtiyacım var. Benim avukatım vicdani 

retçi, şu an asker kaçağı durumuna düştü. Her ziyaretime geldiğinde ceza alıyor, gözaltına 

alınıyor. Bu nedenle artık benimle ilgilenemiyor, kendi sorunu yüzünden. Avukatımı da 

biliyorsunuz, G. S.. Ben hak savunucusuyum, şu an yeni bir mücadele içindeyim. Eylem 

yapacağım hak ihlalleri ile ilgili. İnisiyatiften detayları öğrenebilirsiniz. Hak ihlali dışarıda 2 tane 

dosyam var. Biri memura tehdit suçundan. Şikâyetçim yok, şikâyetçi olmayınca ben tahrik 

altında bu suçu, maruz kaldığım hakaretler sonucu bu suçu işlediğimi ispatlayamadım. 2 ay 15 

gün hapis cezası aldım. Yargıtay cezanın infazına yer olmadığına karar verdi. Buna rağmen 

şikâyetçi olmayan dosyayı uzlaşmaya sokmuşlar 2017 yılında. Uzlaşmayı da dolandırıcılık 

suçundan yapmışlar. Şikâyetçi olmayan şahıs uzlaşmayı kabul etmemiş. Yargıtay’ın infazına yer 

olmadığına kararını yok saymışlar, cezanın infazına karar vermişler. Bu kararı da bana tebliğ 

etmemişler. Şubat 2017 tarihli karar yıllar sonra karşıma çıktı. Bu ceza yüzünden Eskişehir’de de 

kurum müdürüne “sizi Allaha şikâyet ediyor, Allaha havale ediyorum” dedim diye bir tehdit 

cezası da oradan aldım. (Allaha havale etmek nasıl suç oluyorsa). 2 ay 15 gün yüzünden 

Eskişehir’deki 10 ay denetimli serbestlik cezası hapis oldu ve mükerrer oldu. Gerçi 10 ay cezayı 

Anayasaya bireysel başvuru yaptım. O ceza AYM’de. Fakat 2 ay 15 gün hapis cezası veren 
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mahkeme, 5 aydır yapılan yanlışlığın düzeltilmesi için yaptığım başvurulara cevap vermiyor. 

Başsavcılığa şikâyet dilekçesi de gönderdim, cevap vermiyor. Olmayan cezayı infaz ettirmeye 

çalışıyorlar. Avukatım da olmayınca bana cevap vermiyorlar. Dosyanın biri 2 ay 15 gün hapis 

cezası dosyası. Bu dosya usulsüz ve haksız yere. Diğer dosyam CİMER’e yaptığım başvuru 

sonucu gereğinden fazla ceza verildiği haksız ceza nedeniyle Kanun Yararına Bozma Talimatlı 

CİMER’den Adalet Bakanlığında. Kesin bozulacak, tekrar yargılanacağım. Bu da şu an hükümlü 

olduğum ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası. Bozulduğu an zaten tahliye edecek. Ağırlaştırılmış 

dışında ne ceza verirse versin cezasını fazlasıyla infaz ettim. Ağırlaştırılmış müebbetten de3 yıl 6 

ay kaldı bitmesine. Bu dosyanın takibi vs için avukat desteğine ihtiyacım var, yardımcı olursanız 

sevinirim. Şunu belirtmek isterim: Gerek yol gerek vekâlet ve dosyalar için masrafları vs 

karşılayabilirim. Masraflarda sorun yok, bu konuda yük olmam. Avukatlık ücreti verebilecek 

gücüm yok şimdilik. Ama çıktığımda fazlasıyla öderim. Şu an ödeyemem, zaten elişi yaparak 

geçimimi sağlıyorum. “Trans tutsak E’nın El işleri” sosyal medya adresinde satış yapıyorum, 

bakabilirsiniz. Dilerseniz elişi yaparak ödeyebilirim. Ne isterseniz yaparım sorun yok, 

beğendiğiniz ne olursa. Benim durumum bu. Kesin olan bir şey varsa o da, masraflar konusunda 

size asla yük olmam. İlk etapta vekâlet ve masraflar için vasimde param var, 500 TL vereceğim. 

Sonrasında masraf çıktıkça el işlerimin satışını yapan arkadaştan size para havalesi yapacağım. 

Masraflar konusunda hiç yük olmam söz veriyorum. Bana ne olur yardım edin, avukat desteğine 

ihtiyacım var, yalvarırım yardım edin. Çok acil avukata ihtiyacım var. Dernekten benimle 

ilgilenecek bir avukata çok acil ihtiyacım var. 

• 09.10.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan E. B.: 

“Bu sabah kardeşim E. B. ile yaptığımız görüşmede: 07.10.2021 tarihinde sabah 09.40 civarında 

koğuşlarımız değiştirilme bahanesiyle basıldı, darp edildik, tehdit edildik, birkaç arkadaşımızın 

kafası kırıldı. Arkadaşlarımızdan ayırdılar. Kaç yaralı var ve yaralıların nerede olduğunu tam 

olarak bilemiyoruz, dedi. Kardeşimin can güvenliğinden endişeliyiz. Kurumunuzun bir an önce 

gerekli işlemleri başlatarak Urfa Hapishanelerinde yaşananları gün ışığına çıkarmasını, 

endişelerimizi ve kaygılarımızı bertaraf etmesini talep ediyoruz. Talep: Hukuki girişimin 

başlatılmasını, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin sürdürülmesini talep ediyoruz” şeklinde 

beyanda bulunmuştur. 

• 11.10.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan A. B.: 

“Oğlum S. 09.10.2021 tarihinde Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevinden aradı: 07.10.2021 sabah saat 

09.40 sularında koğuşlarımız basıldı ve oda değişikliği yapılacağı söylendi. Resmi bir evrak 

istediklerinde everilmediğini söyledi. Bunun üzerine 80 kadar gardiyan müdür eşliğinde bizlere 

saldırdı ve kimi arkadaşlarımızın başı kırıldı, kimi arkadaşlarımız ise kol ve bacaklarından 



Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2021 Yılı Hak İhlalleri Raporu  
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr 

Sayfa 98 / 151 
 

yaralandılar, dedi. Revire götürmedikleri için kırık mı değil mi bilmiyoruz, dedi, ve bütün 

arkadaşlarımız darp edildi. Diğer 60 arkadaşımızın ise nereye götürüldüğünü ve sağlık 

durumlarının ne olduğunu bilmiyoruz ve endişeliyiz, dedi. Bizleir revire götürmüyorlar ve darp 

raporu vermiyorlar. Aynı günün akşamı bize tekrar eşyalarımızı almak için koğuşlarımıza 

götürdüklerinde bütün bardaklarımız ve eşyalarımızı kırılmış olarak bulduk. Erzaklarımızı da 

dökülmüş halde (şeker, çay vs) bulduk. Cezaevi müdürü yeni ve burada artık benim kurallarım 

geçerli sözleri ve tehditler savurdu, diye iletti. Urfa İHD ile iletişime geçtik. M. V. ile görüştük. 

ÖHD ve İHD avukatları hapishaneye gittiler ve bizim verdiğimiz bilgileri teyit ettiler.” 

• 15.10. 2021 tarihinde Silivri 5 Nolu L Tipi Hapishanesinden gönderdikleri  

mektuplarında M. O., N. G., Ş. Y., Z. S., İ. Ö., S. D., İ. E., N. E., İ. A., İ. K., A. Y., Y. D., 

M. P.: 

 Kaldığımız cezaevinde bütün tutuklu hükümlüler aynı ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Söz 

konusu olan durum fahiş fiyatlarla ilgili bir konudur. Ekonomik alanda fiyatların yükselişi söz 

konusu olup bir hayat pahalılığı yaşanmaktadır. Bu fiyat yükselişinden dolayı, halkın özellikle 

temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi ve özel sektörün fahiş fiyatlarla satış yapmasının önüne 

geçilmesi için kamu kuruluşlarınca belirli düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre özellikle temel 

ihtiyaçlar noktasında kamu kurumlarının asgari fiyat belirleme durumları gelişerek, gerekli 

önlemler alınmış, kontrol mekanizmaları kurulmuştur. Bulunduğumuz 5 nolu L tipi kapalı 

cezaevinde kapalı görüş ziyaretlerinde ve kargo vasıtasıyla ailelerimiz tarafından getirilen baksır, 

atlet, külot, çorap, yüz havlusu, banyo havlusu, terlik gibi temel insani bedensel ihtiyaçlarımız 

cezaevi idaresi tarafından yasaklanarak, alınmamaya başlandı. Zaten fahiş fiyatlar ile kantinden 

satılı yapılan gıda maddelerini ekonomik zorluklardan dolayı almakta zorlanırken, bu durum 

bizleri daha da maddi zorluklar içerisine sokmuştur. Hayat pahalılığının yaşandığı günümüzde 

kamu kurumları ekonomik kolaylıkların sağlanması için gerekli uğraşı vermesi gerekirken, 

insanın temel ihtiyaçlarının aileler tarafından dışarıdan getirilmesinin birden yasaklanması tam 

tersi bir etkiye sebep olmaktadır. Baksır, atlet, külot, el yüz havlusu, banyo havlusu gibi temel 

insani ihtiyaçların ailelerimiz tarafından getirilmesi yasaklanırken, cezaevi kurum kantininden 

alınabileceği cezaevi idaresince fiyat listesi ile belirtilmiştir. Ailelerimiz tarafından getirilen bu 

temel ihtiyaçlar kuruma alınmıyorken, bu durumda cezaevi idaresince yapılması gereken, satışı 

yapılan bahse konu temel ihtiyaçların asgari, ekonomik açıdan zorlanmayacak fiyatlarda satışın 

yapılmasıdır. Fakat fiyatlardaki fahiş rakamlar âdeta şok etkisi yaratmıştır. Kurum idaresince 

satışı yapılan bahse konu eşyalar şu şekildedir: Baksır 10 TL, pamuk el yüz havlusu 15 TL, askılı 

beyaz gri atlet 10 TL, kollu beyaz gri atlet 11 TL, slip külot 6 TL, pamuk banyo havlusu 28 TL, 

bambu el yüz havlusu 23 TL, bambu banyo havlusu 34 TL, tek kişilik çarşaf 40.80 TL, yastık 

kılıfı 8.50 TL. Özellikle yeni tutuklanıp cezaevine gelenlere çarşaf ve yastık kılıfı verilmeyip 
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fahiş fiyatlara alınması zorunlu kılınmaktadır 

• 03.11.2021 tarihinde 1. Nolu F. Tipi C.İ.K. Kandıra/ Kocaeli den gönderdiği 

mektubunda R. G. :   

Ben kendim 2016’dan şu yana fikirlerimden dolayı18 yıl cezaya mahkum edildim. Ailemde 

gerek benim içerde olmam, gerek bir kız kardeşimin kayıp olması ve gerekçe Kürt olmasından 

kaynaklı bir süredir sivil giyimli, kendilerini polis diye tanıtan kimi kişiler tarafından tehdit 

edilmekte, ajanlık yapmaları için zorlanmaktalar. Bu zorlamalar gerek telefon aramaları, 

mesajlar ve gerekse bire bir kardeşlerimin iş yerlerine gidip kendileriyle konuşup zorla ikna etme 

yönelimlerinde bulunmaktalar. Bu nesi, kimi belli olmayan siyah, Land Rover bir ciple ısız bir 

yere götürüp, ajanlık vs. teklif ediyorlar. Bu dayatmalar son zamanlarda bir hayli artmış 

vaziyette. Bu nedenle ailemin hayati güvencesinin kalmadığını bildirirken, bu durumun üzerinde 

özenle durmanızı sizden rica ediyorum. Ülkenin içine girdiği kutuplaşma, buhran ve çatışma 

ortamı düşünüldüğünde bu durumun bir hayli bizleri kaygılandırdığını belirtmek isterim. Hele ki 

Konya ve İzmir’de yaşanan katliamlardan sonra bu kaygıların katbekat artığını ifade etmek 

mümkün. Dolayısıyla bu durumun üzerinde duracağınıza olan inancımla, ailemin adresini ve 

numarasını da ayrıca aşağıda yazıyorum. Kendileri sizlere ulaşmak istemiş, lakin yol yöntem 

bilmediklerinden ulaşamamışlar. Dilerim sizler ulaşırsınız.” 

• 05.11.2021 tarihinde  Konya - Seydişehir Cezaevinde tutulan yakını için başvuruda 

bulunan S.Y:  

“2015 yılında Manavgat’ta bir aylık kısa bir evlilikte anlaşmazlık neticesinde eşi/kocası  

tarafından darp edilirken uzun boğuşma süresinde cinnet geçirerek kendini korumaya çalışarak 

bıçakla eşini yaralamış. 2015 yılında açılan dava sonuçlandı 6 yıl ceza 7 Ağustos 2021 tarihinde 

ceza kesinleşerek polis tarafından evden alınarak Seydişehir kapalı cezaevine konulmuştur. Karşı 

tarafa 2000 TL para cezası verildi. Mağdur kulak, dil, göz ve beyinden engelli olup ceza 

evindeki ihtiyaçları diğer bayan hükümlüler tarafından karşılanmaktadır. Mağdurun kulakları 

duymuyor, konuşamıyor. Evlilikte gözünü kaybetti diğer gözü de tedavi görmektedir. Kafası 

devamlı ağır şekilde ağrımakta. Çok zamanda ağrılarını çekemeyecek konumda olmaktadır. Bu 

konuda yardım talep ediyorum. 

• 18.11.2021 tarihinde Silivri 7 nolu L tipi kapalı ceza infaz kurumunda tutulan eşi için 

başvurusunda Ç.E:  

Eşim iki yıl önce İstanbul’da yakalanıp Metris kapalı ceza infaz kurumuna konuldu. Akabinde 

Silivri 5 nolu kapalı infaz kurumuna götürüldü. Burada 2 yıla yakın bu cezaevinde kaldı. Sürekli 

telefon üzerinde konuşuyorduk. Ancak 1 ay önce aramayınca endişelendim. Silivri 5 nolu 

cezaevini aradım. Bana 7 nolu kapalı cezaevine nakli yapıldığını söylediler. Bunun üzerine 7 
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nolu kapalı cezaevini aradım. Eşimin naklinin 7 nolu kapalı cezaevine yapıldığını, işlemleri 

bitince arayacağını ifade ettiler. Akşama doğru eşim aradı. 2 hafta önce saati gelmesine rağmen 

aramayınca yine endişelendim. Tekrar 7 nolu ceza infaz kurumunu aradım. Bana telefonların 

bozuk olduğunu, sorunun giderildiğini birazdan arayacaklarını ifade ettiler. Ancak tekrar 

aramayınca yine aradım. Bu sefer beni terslediler. Telefonlarımı açmamaya başladılar. Eşim 

tekrar aramaya başladı. Telefonda bana televizyon yayınını kestiklerini, koğuşlara kamera 

yerleştirdiklerini, görüşlerde kimlik gösterme, cezaevinin tutumunun değiştiğini, revirde sıkıntı 

yaşadıklarını, dışarıdan bir daha iç çamaşırı almamaya başladıklarını, halay çektikleri için 

disiplin soruşturmasına tabi tutulduklarını, nakil sırasında yanındaki kitap ve eşyaların daha 

teslim edilmediğine dair bir sürü hak ihlali doğursan sorunlar ifade etti. Ayrıca Nusaybin’de 

oturduğumdan dolayı eşimin ziyaretine gidemiyorum. Bana yakın olmamasından dolayı 

mağduriyet yaşamaktayız. U sorunlarla ilgili derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum. 

Eşimin kronik hastalıkları da bulunmaktadır. Revirde yaşanan sıkıntılardan dolayı da endişe 

duymaktayım. 

•    18.11.202 tarihinde  Silivri 5 nolu L tipi hapishanesinde tutulan yakını için yaptığı 

başvuruda Ç.G:  

Merhaba Silivri cezaevinde 5 nolu da sular sıcak akmıyor soğuk suyla duş alıyorlarmış yemekler 

az ve yemekte et yokmuş kantin çok pahalıymış kaloriferler sıcak değilmiş lütfen ilgilenmenizi 

rica ederim insanlık adına bu bir zulümdür 7 kişilik koğuşlarda 40, 45 kişi kalıyorlarmış 

•     20.11.2021 tarihinde.Ümraniye E Tipi kapalı cezaevinde tutulan oğlu Ç.B için 

yaptığı başvuruda G.B:  

Ben G. B. Ümraniye E Tipi kapalı ceza infaz kurumunda hükümlü oğlum Ç. B ye  cezaevi 

idaresi ve gardiyan yavuz tarafından işkence ve dayak uygulanıyor. Şikayetçi ve ihbar ediyor bu 

nasıl adalet işlem yapılmasını istiyorum. Kamera kayıtları incelensin oğlumun başka cezaevine 

sevk edilmesini istiyorum 

•    22.11.2021 tarihinde  Aliağa Yeni Şakran 4 Nolu T tipi Cezaevinde tutulan  oğlu için 

yaptığı başvuruda A.Ö:  

Oğlum B. 16 yıldır cezaevinde yatmaktadır. 4 sene önce Kandıra’dan Şakran 4. Nolu cezaevine 

gönderildi. Oğlum koğuş mümessilidir. Sübyan cezaevinden 18 yaşındaki çocuğu oğlumun 

bulunduğu koğuşa getirmişler. Oğlum o çocuğu korumak için ilgilenmiş ve yardımcı olmuş. O 

çocuk oğluma iftira atmış. Daha sonra B.’a cinsel istismarda bulunduğunu söylemiş. Bu 

söylemden sonra koğuştaki diğer mahkumlar oğluma hakaret etmişler ve kötü davranmışlar. 

Oğlumun psikolojisi bozuldu. Tek kişilik hücreye geçti. Camı kırarak boğazını kesmeye 
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çalışmış. Bu olaydan sonra oğlumu süngerli odaya koymuşlar. Oğlum bu iftirayı kabul etmediği 

için adli tıpa gitmiş. Sonucu bilmiyoruz. Bilgi vermiyorlar. Şuan Şakran 3 noluya götürdüler. 

Orada karantinada tutuluyor. Gardiyanlar ve idare sürekli oğluma hakaret ediyorlar. Ne diyorsun 

lan, yumuşak, oğlum gibi ifadelerde bulunuyorlar. Şakran’a 1 ve 2 noluda daha rahat edeceğini 

düşünüyoruz. Sevkini oraya aldırmak istiyoruz. Çocuğumun hayatından endişe duyuyoruz. Ölüm 

orucuna gireceğini söylüyor. 4.koğuşta yaşadıkları oğlumun psikolojisini alt üst etti. Kalabalık 

bir koğuşta kalmaması gerekiyor. Bu yüzden 1 ve 2 noluya sevkini istiyorum. Telefon ediyorum 

bilgi vermiyorlar, kimseyle görüşemiyorum, bilgi alamıyorum. Çocuğumun hayatından endişe 

ediyorum. 

• 24.11.2021 tarihinde Silivri 8 Nolu L Tipi Hapishanesinde tutulan kardeşi için 

başvuruda bulunan E.E:  

"Kardeşim, bugünkü görüşte “ne olur SESİMİZİ DUYURUN; bir haftadır sıcak su yok, soğuk 

suyla duş alıyoruz, battaniyeyle oturuyoruz, kalorifer yanmıyor”, dedi. Dün battaniyelerin de 

birini almışlar. Silivri 8 Nolu'da kalıyor. Kurmay öğrenciyken tutuklandı."Zulüm devam ediyor 

bari bir battaniye dağa verseler parasıyla da olsa verilmiyor 

• 24.11.2021 tarihinde  İmralı Cezaevinde tutulan  A. Ö., H. Y., Ö. H., V. A. İçin 

başvuruda bulunan  Av. İ. B., Av. C. Y., Av. R. Ö.;  

“ İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ’NE 

Konu  : İmralı Cezaevinde tutulan müvekkillerimizden hiçbir şekilde haber 

alamamaktayız. Bahse konu cezaevinde yerinde inceleme yapılmasını ve kaygı verici bu duruma 

derhal son verilerek müvekkillerimizle fiziki temas sağlanması hususunda duyarlılık talebimizi 

içerir 

Açıklamalar : 

1- İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan müvekkillerimiz Sn. 

A. Ö., Sn. H. Y., Sn. Ömer H. K. ve Sn. V. A.’tan 25 Mart 2021 tarihinden bu yana haber 

alabilmiş değiliz. Bu görüşmeden önceki son temas ise yine telefon yoluyla olmak üzere 27 

Nisan 2020 tarihinde olmuştur.  

2- 14.03.2021 tarihinde gece saatlerinde birtakım İnternet sitelerinde ve sosyal medya 

hesaplarında Sayın A. Ö.’ın vücut bütünlüğüne ve yaşamına dair ciddi iddialarda bulunulması 

üzerine İmralı Cezaevinde bulunan müvekkillerimizin aileleri, müvekkiller ile telefon görüşme 

haklarını kullanmak üzere savcılıklara çağrılmışlardır. 25.03.2021 tarihinde savcılıklarda 

gerçekleşmesi planlanan görüşmelerde; Sayın Ö.’ın kardeşi ile yapmakta olduğu görüşme, çok 

kısa süre sonra bilmediğimiz bir sebeple kesintiye uğramış ve görüşmeye devam edilememiştir. 

Sayın H. Y.’ın da görüşmesi oldukça kısa sürmüş ancak Sayın Ö. H. K. ve Sayın V. A.’ın 

görüşmesi, savcılıklar tarafından tecrit koşullarına karşı protesto olarak görüşe çıkmadıkları 

beyan edilerek gerçekleşmemiştir. 

3- Sayın Ö. görüşmenin yapılabildiği kısa zaman aralığında mevcut izolasyon halinin kabul 

edilemez olduğunu belirtmiş hukuka aykırı bu duruma karşı başta avukatlarıyla görüşme hakkı 

olmak üzere yasalara uygun hareket edilmesini talep etmiştir. Görüşmeye devam edilemediği 

için tutulma koşulları, sağlık durumları, pandemiye karşı korunma tedbirleri ve benzer durumlar 

hakkında bilgi almak mümkün olmamıştır. Diğer müvekkillerin de süre gelen yasaya aykırı infaz 

koşullarını protesto mahiyetinde tutum içinde bulundukları iddiası, dış dünya ile bağları 
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tamamen koparılmış olan müvekkillerin yaşam koşulları ve bahse konu diğer hususlar hakkında 

derin kaygılara sebep olmuştur.  

4- Bu haklı endişe haline rağmen 25 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen bu ilişkilenme hali aynı 

zamanda müvekkillerle son temas tarihi olmaktadır. Aradan geçen sekiz aylık zamana rağmen 

müvekkillerin durumu hakkında bilgi edinmek mümkün olmamıştır. Bu süre zarfında 

müvekkillerle fiziki temas kurulamadığı gibi telefon ya da mektup yoluyla da iletişim 

kurmalarına müsaade edilmemiştir. Bu husus müvekkillerin mevcut durumları hakkında oluşan 

kaygıların büyüyerek devam etmesine neden olmaktadır.  

5- Söz konusu kaygıların giderilmesi ve müvekkillerimiz üzerinde sistematik bir şekilde 

sürdürülen mutlak tecrit uygulamalarının son bulması için İnfaz Hakimliğine yapılan 

başvuruların yanı sıra aile ve avukat ziyaretlerinin sağlanması talebiyle gerek Bursa Cumhuriyet 

Başsavcılığına gerekse de savcılık kanalıyla ceza infaz kurumu müdürlüğüne periyodik 

başvurularda bulunulmaktadır. Fakat yapılan başvurulara bugüne kadar herhangi bir olumlu 

cevap verilmemiştir.  

6- Müvekkiller fiili olarak ya da hukuki dayanaktan yoksun idare ve yargı kararlarıyla dış 

dünya ile temaslarını sağlayacak araçlardan (avukat ve aile ziyaretleri, telefon ve yazışma hakkı) 

tamamen yoksunlar. Dış dünya ile temaslarını sağlayacak mekanizmaların bir bütün olarak, aynı 

anda ve sürekli olarak engellenmesi ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı olduğu gibi insanlık 

dışı ve kötü muamele yasağının ihlalini oluşturuyor. 

7- CPT İmralı Cezaevini konu alan 2019 tarihli ziyaretine dair yayınladığı raporda, 

başvurucuların dış dünyayla temaslarında tam bir yasak halinin uygulanmasını, tutukluların hiç 

kimse ile görüştürülmediği bir tür hücre hapsi (Incommunicado) olarak değerlendirmiştir. Böyle 

bir durumun kabul edilemez olduğunu, ilgili uluslararası insan hakları belgelerine ve 

standartlarına aykırılığını belirtmiştir(CPT 5 Ağustos 2020 rapor, Pr. 48). 

8- Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Berzig v. Cezayir vakasında “incommunicado 

alıkoymaların, mağdurların kendilerini alıkoyan kişilerin insafına terk edilmiş olmaları, durumun 

özelliği gereği herhangi bir denetimin söz konusu olmaması sebebiyle, kabul edilemez bir yaşam 

hakkı ihlali riski yarattığını” ifade etmiştir (İHK, Berzig v. Algeria, Comm. No. 1781/2008, par. 

8.4.). Zira kaybolan kişinin “Yaşamı devletin sorumluluğu altında olan sürekli ve ciddi bir tehdit 

altındadır.” 

9- Müvekkillerin dış dünyadan tam bir izolasyon halinde tutuluyor olmaları, sekiz aydır 

kendilerinden hiçbir haber alınamıyor oluşu sağlık durumları, tutulma koşulları, özcesi maddi ve 

manevi varlıkları konusunda derin endişeler yaratmaktadır. Kurumunuzun üstlenmiş olduğu 

misyon ve hak ihlallerine karşı yürütmüş olduğu değerli çalışmalar hepimizin malumudur. Bu 

nedenlerle;  

- İmralı Yüksek Güvenlikli kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek yerinde 

incelemelerde bulunmanızı, 

- Sekiz aydır kendilerinden haber alınamayan müvekkillerimizle avukat ve aile ziyareti 

kapsamında fiziki temasın sağlanarak, endişe verici mahpusluk koşullarının yaşam ve sağlıkları 

hakkında yarattığı belirsizlik haline son verilmesi için gereken girişimlerde bulunmanızı talep 

ederiz. 

Gereken hassasiyeti göstereceğinize olan inançla bilginize sunarız. 

• 25.11.2021 tarihinde Bolu F Tipi Hapishanesinden gönderdiği mektubunda R.A:  

Uzun zaman oldu yazmıyordum. Hem zindanların durumunu zaten yakından takip ediyorsunuz. 

Fakat son zamanlarda alanımızda yaşanan durumları paylaşayım. Bu mektubu İHD ile de 

paylaşırsanız iyi olur. Ayrıca adımıza başvurulması gereken her yere başvurursunuz. Medya ile 

de paylaşırsanız mutlu olurum. 

Son iki haftadır birçok cezaevine asker ve sivil polislerle geniş kapsamlı operasyonlar 

düzenleniyor. Sürgünler yapılıyor. Kimi arkadaşlarımızı da hücreye alıyor. Bizim burada 
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gardiyan elbisesi giyen istihbarat elemanlarıyla tüm odalarımızın altını üstüne getire halde ince 

aramalar yaptılar. Bu arama operasyonu üç gün sürdü. Sabah saat 8den gece saat 7e kadar 

sürüyordu. Kendi paramızla aldığımız radyo, kulaklara, cımbız ve makaslara el konuldu. Ayrıca 

kapüşonlu tüm elbiselere el koydular. Gelenleri de içeri verilmiyor. Bu operasyon süreci 

boyunca Ankara’dan özel gelen istihbarat elemanlarının tümü pandemi kurallarını hiçe sayarak, 

maskesiz aramalara katılıyorlardı. Yarın öbür gün zindanlarda korona vakaları baş gösterirse hiç 

şaşırmam ki bazı cezaevlerinde şimdiden korona olan arkadaşlarımız vardır. Bu operasyon 

hukuksuz olduğu kadar aynı zamanda biz tutsakların yaşam hakkını ihlal ediliyor. Her türlü sevk 

istemelerimize koronayı gerekçe gösteriyorlar. Ret ediliyor. Fakat Adalet Bakanlığı istediği 

zaman yüzlerce arkadaşımızı birden sürgün edebiliyor. Peki, biz sevk isterken korona riskli ise 

onların yaptığında korona zararsız mı? Bunun adı hukuksuzluk. Ben istersem yaparım 

anlayışıdır. Eğer bunun önü alınmazsa yarın başka olaylara da yol açabilir. Özellikle sizler, 

demokratik kesimler ve medya acilen sahiplenmesi lazım. Sesimizi duyurması gerek. Aksi bir 

durumda yarın çok geç olur. Bu istihbaratla yapılan operasyonların bir diğer anlamı da bize 

mesaj veriliyor. Özellikle okumalarımıza, yaşadıklarımıza yönelik yasaklamalar olabilir ki kimi 

cezaevlerinde kitaplara tekrar sınırlama getiriliyor. Burada yarın öbür gün olursa hiç şaşırmam. 

Son günlerde cezaevi yönetimi hiç istememiz olmadan keyfi, hukuksuz bir şekilde zorla 

odalarımızı değiştiriyorlar. Bunu da zindandaki A takımı denilen saldırgan grupla yapıyorlar. 

Bizler eğer soğukkanlı ve duyarlı yaklaşmasak saldıracaklar. Zaten her zorla oda değiştirilen 

arkadaşlara yirmi otuz gardiyanla gidiyorlar ve acele toparlanıp, apar topar odasından çıkarıp, 

istemi olmayan başka odaya götürüyorlar. Bir nevi iç sürgün yapılan. Bunu son bir hafta her gün 

yapıyor. Aylarca oda değişimlerimize olumlu bir cevap verilmiyor fakat idare istediği gibi 

yapıyor. Bizim de odamız öyle zorla değiştirildi. İlkim istememiz yok, odamızdan çıkmak 

istemiyoruz dedim fakat yirmi otuz kişilik gelip zorla değişim yapacaklarını söyleyince, bizi 

buraya istememiz olmamasına rağmen getirildik. Bir nevi zindanlarda sanki bir oyunun 

peşindeler. Bizleri tahrik edip saldırmak istiyorlar. Bunun özellikle son istihbaratın 

operasyonundan sonra birçok cezaevinde aynı anda devreye koyulması. İnsan ister istemez 

düşünüyor. Sorduğumuzda da Bakanlığın talimatıdır diyorlar. Zaten bunun Ankara’dan izinsiz 

olmayacağını biliyoruz. Bütün bunların dışarıdaki durumlardan bağımsız olmadığını biliyoruz. 

Çok bilinçli ve bilerek cezaevinde gerginliği yaratmak istiyorlar. Yoksa neden hafta içi her gün 

arkadaşlarımızın bizim istememiz olmadan zorla odalarımız değiştiriliyor. Bizim tüm odamızı 

değiştirmek istememiz olumsuz cevap veriliyor fakat idare her gün arkadaşlarımızı isteği 

olmadığı halde istemediği odayı zorla alıp götürüyorlar. Eğer bunun önü alınmazsa yarın başka 

sorunlarla yüz yüze kalabiliriz. Eğer yarın öbür gün bizim cezaevinde olumsuz bir durum olursa, 

bu Bakanlığın ve idarenin saldırganlığı sorumludur. Bunların medyaya yansıtılmaktan ya da 

ulaştığınız her yere bu yaşanan gerginliğin iletilmesini istiyoruz. Çok geç olabilir. Odalarımızı 

istemimiz dışında zorla değiştiriyorlar. Saldırgan bir tavır hakim idarenin ve gardiyanlarda. Eğer 

bugüne kadar olumsuz bir olumsuz durum olmadıysa bizlerin sakin soğuk kanlığımızdır. 

Giderek sağlık konusunda cezaevinde büyük bir keyfiyet hakimdir. Bütün başvurularımıza ise 

olumsuz yanıt alıyoruz. Hep idare “haklı”dır her nedense. Hukuksuzluk burada da hat safada.  

İlaçlarımızı alamıyoruz, revire çok geç çıkarılıyoruz. Yaptığımız tahlillerimizi ancak iki ay üç ay 

sonra alıyoruz. Kontroller zamansız oluyor. Hastane sevkleri zor oluyor. Gitmek ise ayrı zulüm 

oluyor. Bu alandaki arkadaşlarımız %80 27,28 yıldır zindandalar. Birçoğunun ağır, kronik 

rahatsızlığı var. Ama kontrol, hastaneye götürülmekte büyük bir keyfiyet hakimdir. Bu konuda 

tüm hukuki yollarını kullanmamıza rağmen her nedense idare kurum doktoru haklı buluyor. 

Onun için bunların bir an önce hal olması gerek. Siz adımıza istediğiniz yere başvurabilirsiniz. 

Bu revir ve hastaneye gitmek en önemli olan yanıdır. İlaç meselesi ise tam bir işkenceye 

dönüşüyor. Yıllarca kullandığım ilaçları birden kesiyorlar, vermiyorlar. Ya da pek işe yaramayan 

bir ilacı onun yerine veriyorlar ki görüntüde veriliyor görünsün. Kronik hastalara grip aşısı 

parasız olmasına rağmen zindanda garip aşısını kendi paramızla yapmak zorunda kaldık, 

kalıyoruz. Onun için birçok kronik hastalığı olan arkadaşlarımızda olamıyor. Çıkıp medyada 

açıklıyor fakat perde arkasında tam tersini yapıyorlar. Bugün cezaevlerinde her şeyi tam bir 

işkence olarak kullanıyorlar. En insani olanı bile bir işkence haline dönüştürüyorlar. 
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Bir de yeni çıkarılan “iyileştirme” diye ucube bir şey var. Ona dayanarak cezası biten 

arkadaşlarımızı bırakmıyorlar. Bu yasama nedir belli olmayan ucube şeyi tam bir silah olarak 

kullanıyorlar. Tahliye olanlara açıkça onursuzluk dayatıyorlar. Bir nevi sistemin geldiği 

durumun aynasıdır. Kimse onursuzluğu kabul etmez. Kendilerinin yaşadığını başkalarına 

dayatıyorlar. Ama nafile bir çaba. Bütün bunların tespit edilmesi gerek. Daha önce Yargıtay’ın 

bir kararı olmasına rağmen biz ağırlaştırılmış müebbet olanların açık ziyaretle ailemizle iki üç 

kişiyle birlikte görüşme hakkımızı tekrar yeni çıkarılan bir yasayla elimizden alındı. Tekrar tek 

tek görüşmeyi getirdiler. Yani o kadar hukuksuzluk ve keyfiyetçiler hakim ki idare istediğini 

yapıyor. Yani Yargıtay’ın kararını bile tanımayan açıkça diğer herkese ziyarette 1.5 saatlik 

görüşme hakkı veriliyor. Bizim ağırlaştırılmış müebbetlere yine ayrı 1 saatlik hakkımız olacak. 

Siz bunu da muhatap olan yerlere başvurursanız mutlu olurum. Oysa yasada eşitlik hakkı diye 

maddeler olmasına rağmen bu eşitlik neden hep bize uğramıyor. Bizde bu dünyadanız. Açıkça 

düşmanlık yapılıyor. 

Cezaevi kantini açıkça suç işleyen fiyatları ateş pahasına. Tamam dışarıda da hayat şartları pahalı 

ama burada her şey iki üç katına satılıyor. Biliyorlar başka alternatifimiz olamadığını. Ha bire 

zamlıyorlar malzemeleri. Nerdeyse haftalık fiyatı yükselen eşyalar oluyor. Bunu ranta 

dönüştürüyorlar. Bunun Bakanlığın iziyle mi, idarenin kendi inisiyatifiyle mi yapıyorlar 

bilmiyorum. Ama çok fazla pahalı satılıyor.  

Bizler her şeye rağmen iyiyiz. Moralimiz yüksek. Yani direniyoruz. En büyük dostlarımızda siz 

değerli kurumlarda canla başla çalışanlarsınız. Yarın ne olur bilinmez fakat şimdilik her açıdan 

iyiyiz.” 

• 08.12.2021 tarihinde Silivri 5 nolu L Tipi Hapishanesinde tutulan müvekkili Ş.Y için 

başvuruda bulunan Ü.K:  

Müvekkilim Ş. Y. ile 29.11.2021 tarihinde yapmış olduğum görüşmede kendisinin ve 

beraberindeki birçok mahpusun yaklaşık 2 ay önce Silivri 5 No’lu L Tipi CİK’ten 7 No’lu L Tipi 

CİK’e sevk edildiğini, burada yaşanan hak ihlallerine karşı cezaevi müdürü ile görüşme yapmak 

için kendisiyle görüştüğünü, bu görüşme sırasında cezaevi müdürünün mahpusa “bak ben 25 

yıldır bu işi yapıyorum. Şuan için düştü derim, ayağı kaydı derim, tek bir imzama bakar” diyerek 

ölümle tehdit ettiğini tarafıma bildirmiştir. 

•  21.12.2021 tarihinde Tekirdağ 2 nolu F Tipi Hapishanesinde tutulan kardeşi Y.E. için 

yaptığı başvurusunda…:  

Tekirdağ F2 No’lu ceza evinde tutuklu Y. E. abisiyim kardeşim 20.12.2021 tarihinde gardiyanlar 

tarafından darp edilmiş derneğin ilgili makamlara sesimizi duyurmasını arz ederim. Bugün 

cezaevi müdürüyle görüşmek istedim kardeşim hakkında bilgi almak için görüşemedim savcı ile 

görüştüm çok fazla bilgi alamadım şikâyetçi olmamı söyledi. Cezaevinde her tarafta kamara var 

böyle bir şeyin çokta mümkün olmadığını söyledi. Kardeşimin ismini not aldı daha öncede böyle 

bir sorundan dolayı şikâyetçi olduk takipsizlik kararı verdiler. 

• 23.12.2021 tarihinde  Tekirdağ 2 nolu F Tipi Hapishanesinde tutulan abisi M.S.U için 

yaptığı başvurusunda K.U.: 

abim M. S. U. 2017 yılında beridir tutukludur. Abim, 2017 yılında Antalya’da tutuklandı ve 4 ay 
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kadar Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuldu. 4 ay sonra abim Tekirdağ 2 Nolu 

Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna kendi isteği dışında gönderildi. Abimle ilgili 

daha önce defalarca sevk dilekçesi verdik ancak bu taleplerimiz her seferinde reddedildi. Abimle 

bugün telefon görüşü yaptım, abim telefonda bana “Hapishanede ölü bunan V. E.’in yan 

koğuşunda bulunduğunu ve V. E.’in rızası dışında koğuşunun güvenlik gerekçesiyle değiştirilip 

daha sonra ise tek kişilik hücreye konulduğunu” söyledi. Abim, “V. E.’in hücresinde ölü 

bulunduktan sonra gardiyanların kendilerine intihar ettiğini söylediğini” aktardı. Abim telefonda, 

bu durumun şüpheli olduğunu ve bu hapishanede can güvenliklerinin olmadığını söyledi. 

Derneğinizden bu konuda hukuki destek talep ediyoruz ve bir heyetin Tekirdağ 2 Nolu Yüksek 

Güvenlikli Hapishanesine ziyaret düzenlemesini istiyoruz.  

• 24.12.2021 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesinde tutulan Y.Y için yapılan 

başvuruda;  

Başvuru yapılan mahpus ile 23.12.2021 tarihinde Tekirdağ 2 No’lu F tipi hapishanesinde yapılan 

avukat görüşmesinde 17.12.2021 günü infaz koruma memurlarının kendisini yere yatırarak sabit 

tuttuğunu, baş memurun kendisini defalarca coplan dövdüğünü, sonrasında süngerli odaya 

atıldığını saatlerce burada bekletildiğini, hastaneye çok geç götürüldüğünü, sağlık personelinin 

infaz koruma memurlarına “Neden bu kadar geç getirdiniz?” şeklinde sitem ettiğini, oradaki 

memurların olayı sanki hücre arkadaşları yapmış gibi anlatmaya çalıştıklarını, bu süreçte 2 defa 

hastaneye götürüldüğünü ve gözetim altında tutulduğunu, sonrasında 2 gün boş bir hücrede 

tutulduğunu, hiçbir eşyasının verilmediğini, daha sonra kendi hücresine götürüldüğünü, açık 

görüşe çıkarılmadığını, hücre arkadaşına idarenin kendi hazırladığı beyanı imzalatmaya 

çalıştığını, arkadaşının kabul etmediğini, ölüm orucuna başladığını, sadece su içtiğini, başka bir 

hapishaneye sevk edinceye kadar ölüm orucunu bırakmayacağını aktardı.  

Yapılan görüşmede mahpusun başında, alının üst tarafında sekiz dikişlik bir yara olduğu, 

gözaltılarında mor ezilmeler olduğu, yine kafasının yan taraflarında mor ezilmeler olduğu, sol 

gözünün kanlanmış olduğu, yürümekte zorluk çektiği, konuşurken nefes nefese kaldığı 

gözlemlenmiştir. Ayrıca kaval kemiğinin çok ağrıdığını, çatlamış olabileceğini, bacağında 

dikişler olduğunu, kafasının darbelere bağlı olarak çok ağrıdığını, vücudunun çeşitli yerlerinde 

morluklar olduğunu beyan etmiştir. Can güvenliğinin olmadığını söylemiştir. İlgili yerlere 

yazıların yazılması, sevk talebinin sağlanması, avukatın görüşmesini talep ediyorum. 

• 24.12.2021 tarihinde  Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesinde tutulan mahpuslar için 

yapılan başvuruda S.İ;  

Başvuru yapılan mahpuslar, Tekirdağ 2 No’lu F Tipi hapishanesinde 19.12.2021 tarihinde 

şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden Vedat Erkmen’in eski hücre arkadaşlarıdır. Kendileri ile 
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23.12.2021 tarihinde Tekirdağ 2 No’lu F Tipi hapishanesinde yapılan avukat görüşmesinde V. 

E.’in 15.12.2021 tarihinde akşam 16.30 sularında kendi yanlarından alındığını ve isteği dışında 

başka bir hücreye götürüldüğünü, V. E.’in intihar edebilecek birisi olmadığını, V. E.’in 

ölümünden sonra 22.12.2021 tarihinde V. E. ile aynı saatlerde hücrelerinden alınarak istekleri 

dışında başka bir hücreye götürüldüklerini, hücrenin havalandırmasının tel kafesli olduğunu, 

içinin ise yaşanılabilecek gibi olmadığını, kendilerinin de V. E. ile benzer bir sürece maruz 

bırakıldıklarını, sonlarının V. E. gibi olmasından endişe duyduklarını, eğer ki kendileri ile ilgili 

intihar ettiklerine ilişkin bir haber çıkarsa bunun doğru olmayacağını, intihar eylemi gibi bir 

eylemleri olmayacağını, bunu düşünmediklerini, herkesin bunun bilmesini istediklerini, sadece 

eski hücrelerine dönmek istediklerini aktarmışlardır.  Yapılan görüşmede mahpusların maruz 

bırakıldıkları psikolojik baskı nedeniyle oldukça tedirgin oldukları gözlemlendi. Ayrıca 

mahpuslar can güvenliklerinin olmadığını da beyan etti. İlgili kurumlara yazışmaların yapılması 

ve avukat görüşmesi talep ediyorlar. 

•  27.12.2021 tarihinde Edirne Kapalı F Tipi Cezaevinde tutulan abisi için yaptığı 

başvuruda H.A;  

Yaklaşık bir yıldır cezaevinde abim, üzerinde büyük bir baskı var. Hak ihlalleri var. Sevk 

olmasını istemesine rağmen hiçbir erekçe sunulmadan red cevabı alıyoruz. Can güvenliğinden 

korkuyoruz. birçok yerden avukatların gidip görüşmesini ve neden sevk edilmediğini 

öğrenilmesini istedik ama herhangi bir geri dönüş sağlanamadı. Ağrı, Van hapishanelerine 

sevkini istiyor. Avukatların gidip kendisiyle görüşesi ve sevkin neden yapılmadığını 

öğrenilmesini talep ediyorum. Mutlaka bir avukatın gelip öyle sevk isteyecek. Hak ihlalleri için 

de bilgi verecek. 

• M. K..- 31.12.2021 tarihinde,  Silivri  Kapalı CİK da tutulan abisi M.K için başvuruda 

bulunan S.K:  

“Tek kişilik hücrede kalıyor abim. 27 Aralık günü saat 20.30’da hücrede işkenceye maruz 

kalmış. Çok kötü dövmüşler. Yüzü hep kanlar içinde kalmış. Odanın içinde de kan varmış. Gelip 

rapor tutmuşlar ama sonra ilgilenilmemiş. Geri dönüş yapmamışlar. Abim savcılığa dilekçe 

vermiş. Gelip bakmamışlar bile. Müdahale de etmemişler.” 

• 11.10.2021 tarihinde   Kocaeli 2 Nolu F Tipi Hapishanesinden gönderdiği mektubunda 

Ş.A.G:  

Ben 25 yıldır cezaevinde olan bir mahpusum. Kanunda olmayan bir uygulama ile ‘taahhütlü 

mektubum’ tarafıma iade edildi. Konuyu sizlere aktarıp bu konuda hukuki destek istiyorum.Bir 

süre önce amatör olarak karikatür çizmeye başladım. Yaptığım çizimleri eşe dosta yollayıp 

onların fikirlerini alarak kendimi bu konuda geliştirmeye çalışıyorum. Kartal Kapalı H Tipi CİK 



Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2021 Yılı Hak İhlalleri Raporu  
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr 

Sayfa 107 / 151 
 

de adli davadan cezasını çeken yeğenime mektup ve karikatür yolladım. 16.08.2021 tarihinde F2 

personeline teslim ettiğim ‘taahhütlü mektup’ 08.09.2021 tarihinde postaya verildi. 

Kartal Kapalı CİK personeli, karikatürlerin içeriğinden hoşlanmamış olacak ki mektubu alıcısına 

vermemiş ve F2 personelini arayıp söz konusu mektubu geri yollayacaklarını belirtmişler. F2 

personeli ise ‘yasadaki mevzuat neyse öyle hareket edin’ demiş.Mektup zarfının ön yüzüne 

kırmızı kalem ile ‘içeriğinden dolayı iade’ yazısı yazılmış ve arkasında da ‘içeriğinden dolayı 

kuruma kabul edilmedi’ yazısı ile bazı numaralar yazılmış olarak 22.09.2021 tarihinde mektup 

tarafıma verildi.  

Mektubun böyle bir sepele iade edilmesi kanunda olmayan bir uygulama. İnfaz kanunu 68’de 

mektup ve faks gibi iletilerin nasıl bir uygulamaya tabi olduğu yazılıdır. Kartal personeli kendi 

dünya görüşü ve duygularını kanundan üstün tutarak keyfi bir davranış sergilemiştir. 

Karikatürlerin konularından ötürü benzer sorunu daha önce de yaşadım. O sorunu diyalog 

yoluyla aştım. Ancak o bile, mektubumun haftalarca bekletilmesine yol açmıştı. Bu sorun sürekli 

olarak karşıma çıktığından gerek sorunu aşmak gerekse görevli personellerin şahsi duygu ve 

düşüncelerini kanundan üstün görerek mektup, faks gibi iletileri, keyfi olarak haftalarca 

bekletmek ya da ‘ben bunu beğenmedim, içeriğinden ötürü iade ediyorum’ tarzındaki keyfi 

davranışlar sergilemelerini engellemenin yegâne yolu olarak kanunları hatırlatmak gerekiyor. 

Sizlere mahkemeye yolladığım belgelerin tamamını yolluyorum. Özellikle karikatürleri 

görmenizi istiyorum ki, birine ‘içeriğinden dolayı verilmedi’ tarzındaki bir cümle kurulsa akla 

her türlü şey gelebilir. Ben çizimlerimde asla küfür ve hakaret içeren kelimeler kullanmam. 

Haberlere konu olan söz ve davranışları karikatürize ediyorum. Yani yaşananlara ayna 

tutuyorum.Konunun özü ve özeti şu şekilde: Ben davaya konu olan mektubu ve beraberinde iki 

ayrı mektubu 16.08.2021 tarihinde F2 personeline teslim ettim. Mektuplar 08.09.2021 tarihinde 

postaya verilmiş. Kartal H Tipi Kapalı CİK personeli mektubu aldıktan sonra F2 personelini 

arayıp ‘içeriğinden dolayı mektubu kuruma almayacaklarını’ belirtmiş. F2 personeli ise 

‘kanunda yazılı olan ne ise öyle yapın’ demiş. Ancak Kartal personeli kanunu uygulamak yerine 

‘içeriğinden dolayı iade’ yazarak mektubu geri yollamış. 

Bu mektup 22.09.2021 tarihinde bana teslim edildi. Hafta sonu ailem ile yaptığım telefon 

konuşmasında yeğenim (mektup alıcısı) 21.09.2021 tarih ve saat 17.30’da Kartal Kapalı 

CİK’den başka bir kurum olan Kartal Açık CİK’e nakledilmiş. Taahhütlü mektubum barkod 

sorgusuyla, mektubun hangi saatte nerede olduğu sisteme işlenmektedir. Ayrıca mektubum 

Kartal CİK tarafından ‘görülmüştür’ damgası ile damgalanmış olmasına rağmen alıcısına 

verilmeyip ‘içeriğinden dolayı’ denilerek iade edilmiştir. 

Yapılan bu haksız ve hukuksuz uygulamayı aşmamda ve aynı sorunları yaşamamak için 

haksızlığı ve hukuksuzluğu kendisine hak görenlerin kanun önünde hesap vermeleri gerektiğini 
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düşünüyorum. Bu nedenle de konuyu yargıya taşıyorum. Karikatürlerdeki konuların, bireylerin 

dünya görüşüne veya beğeni ölçütüne göre engellenmesi insanı kötü etkiliyor. Tüm bu keyfiyet 

ve engellemeyi aşmam konusunda yardımınızı bekliyorum. Yardım ve desteğiniz için şimdiden 

teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.-1adet zarf fotokopisi -2 

yaprak (önlü arkalı 4 sayfa) mektup -2 yaprak dilekçe (başlığı daksille ben düzelttim) -25 adet 

karikatür. 

• 15.10.2021 tarihinde Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesinden gönderdiği mektubunda 

F.A:  

Sizlerle Covid-19 salgını nedeniyle alınan pandemi tedbirlerinin hapishanelere yansımalarını ve 

bunun neticelerini paylaşmak istiyoruz. Pandemi tedbirleri kapsamında 2020 yılı Mart ayı 

itibariyle hapishanelerde ziyaret, sosyal faaliyetler gibi haklarımız sınırlandı, askıya alındı. 

Aradan 1,5 yıl geçti ancak hiçbir şey değişmemiş gibi hala ilk günkü gibi namalar ve 

uygulamalar sürdürülmektedir. 1 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla hükumet "normalleşme" 

yönünde birçok kısıtlamanın kaldırılmasına karar verdi ve kamusal alanlar, iş yerleri, toplu 

ulaşım araçları (şehir içi ve şehirler arası) ile ilgili kısıtlamalar kaldırıldı. Toplumsal etkinlikler 

belli tedbirler eşliğinde başlatıldı. İnsanlar bir araya gelerek çeşitli sosyal etkinlikler 

düzenlemekte ve spor karşılaşmaları seyircili oynanmaktadır. Vakaların ve ölüm oranlarının artış 

gösterdiği bu dönemde okullar dahi açılmıştır. Dışarıda genel durum böyleyken hapishanelerde 

hala bir buçuk yıl önceki gibi uygulamalar katı bir şekilde sürdürülmektedir hiçbir esneme 

yapılmamaktadır. Kurum personeli tüm aşılarını tamamlamıştır. Tutsaklar da iki doz aşılarını 

olmuş, sırası gelenlere 3. doz aşılama başlamıştır. Tutsakların dışarı ile teması sadece zorunlu 

hallerde hastane ve mahkeme sevklerinde olmaktadır. Bu durumda da zaten hapishaneye 

dönüşlerinde 15 gün karantinada kalmaktalar ve gerekli testler yapıldıktan sonra normal hücre 

yaşamına devam etmektedirler. Bu tedbirlere rağmen hapishane içi sosyal faaliyetler 

yapılmamaktadır. Sadece 45 günde bir hücre mevcut sayısı kadar, yani beraber kalanlar spora 

çıkabilmektedirler, o da bir saat kadar halı sahada. Toprak/çim saha olmasına rağmen oldukça 

sağlıksız plastik sahaya çıkarılmaktayız. F tipleri üçlü ve tekli hücreden oluşmaktadır. Bu 

anlamda 40-45 günde 1 saat spor faaliyetine en fazla 3 veya tek kişi çıkabilmekteyiz. Ancak bu 

bile istikrarlı olmadığı gibi faydalı da olmamaktadır. Sosyal faaliyetler toplu yapıldığında 

anlamlı ve amacına uygun olur. 

Pandemi nedeniyle bugüne kadar toplumsal sorumluluk gözeterek hareket etmeye özen gösterdik 

tutsaklar olarak. Zaten tecritte yani doğal karantinada olmamıza rağmen aşılarımızı olduk, 

bugüne kadar ilk günkü gibi devam eden hapishane içi kısıtlamaları anlayışla karşıladık. Gelişen 

aşamada aynı sorumluluğun ilgili bakanlık tarafından gösterilmediğini, haklarımızın pandeminin 

ardına sığınarak gerekçelerle ihlal edildiğini görmekteyiz ve bu ihlal durumu süreğen bir hale 
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gelmektedir. Kısaca pandemi, haklarımızın ihlalini meşrulaştırmanın bir gerekçesine 

dönüştürülerek suistimal edilmektedir. Bunu kabul etmeyeceğimizi sizinle de paylaşırız. 

Kurum personeli ve tutsaklar aşılanmıştır. Dışarıdan kimseyle temasımız bulunmamaktadır. 

Buna rağmen karantina ve kısıtlamalarla daha da yoğunlaşan mutlak tecrit ve izolasyona tabii 

tutulmaktayız. Gelinen bu aşamada tedbirleri de göz önünde bulundurursak hapishanelerde 

hakkımız olan 10 kişinin katılacağı şekilde sosyal faaliyetlerin başlatılmasının önünde engel 

bulunmamaktadır. Gerekli tedbirler alınarak sosyal faaliyetler başlatılabilir. Bundan sonraki 

süreçte pandemi adı altında aynı uygulamalarda ısrar etmenin haklı hiçbir gerekçesi 

bulunmamaktadır.Bakanlığın sosyal faaliyetlerin ve açık görüş ziyaretlerinin başlatılması 

konusunda adım atmasını, demokratik kurumların da haklarımızın ihlaline dönüşen bu 

tutumundan vazgeçmesi için Bakanlık nezdinde girişimlerde bulunmalarını, duyarlılık 

göstermelerini istiyoruz. 

• 18.10.2021 tarihinde derneğimize telefon yoluyla başvuruda bulunan N. V.: 

“Dayım S. D. (Bolu F Tipi Hapishanesi) 12 yıldır hapiste. Emin değilim ama sanırım 

ağırlaştırılmış müebbet cezası var. Şu an bulunduğu Bolu F Tipi Hapishanesinde, alevi olduğu 

için ırkçılığa ve ayrımcılığa maruz kalıyor. Bugün bizi aradığında geçen Perşembe günü uğradığı 

saldırıyı anlattı. Ellerini kelepçeleyip darp etmişler, işkence yapmışlar. Can güvenliğinden endişe 

ediyoruz. Dayımın avukatı yok, Bolu Barosuna ulaşmaya çalıştık ama ulaşamadık. Savcılığa 

mail göndererek durumu anlattık. Ses kaydını da size gönderiyoruz. Kendisi durum ayrıntılarıyla 

anlatmış. Acilen müdahale edilmesi gerekiyor. Ona bir şey olacağından çok korkuyoruz. Vasisi 

kardeşi S. Y. 

• 10.11.2021 tarihinde, Silivri kapalı 2 nolu L tipi C.İ.K  da tutulan oğlu Y. G. İçin 

yaptığı başvuruda A.G : 

“Dün görüşümüz vardı. Sıcak suların kesildiğinde günde 2 saat sabahtan, 2 saat te akşam 

verdiklerini söyledi. Dilekçe yazdıklarında boru bakımı olduğunu ve 1 ay bu şekilde olacağı 

söylenmiş. Bakım varsa sıcak su nasıl gelebilir? Bir ay sürecek ne olabilir. 40 kişi koğuşta 2 saat 

yeter mi tek kovayla 2 duşla?  Yıkanmak, suyu ılıştırmak için de Kantinden kova istemişler o da 

gelmedi dedi. Sadece oğlum değil 2 nolu da başka koğuşlarda da varmış aynı sorun. Bazı 

gıdalarda listede olmasına rağmen gelmiyor diyor. Sizlerden rica ediyorum bu konuda ne 

gerekiyorsa yapacağınızı ümit ediyorum.” Şeklinde beyanda bulunmuştur.   

•  15.11.2021 tarihinde,  Tekirdağ 2 NOLU f Tipi kapalı cezaevinde tutulan oğlu Ö.A. 

için başvuruda bulunan M.A:  

Ben Muş ili … İlçesinde ikamet etmekteyim. Asıl ve uydurma iddialar ile oğlum Ö. A. 16 yıl 8 

ay ceza almış ve ilgili ceza onanmıştır. Oğlum mağdur edilmesi ve ailesi ile görüşmemesi için 
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sırası ile Van, Muş, Tokat ve en son Tekirdağ F tipi kapalı cezaevine sevk edilmiştir. Oğlum Ö. 

A. hali hazırda Tekirdağ F tipi kapalı cezaevinde bulunmaktadır. Öğrenmiş olduğum kadarı ile 

bulunduğu ceza evinde insanlık dışı işkenceye mağdur kalmıştır. Gördüğü işkence sonucu 

bilincini kaybeden oğlum 10 gün boyunca konuşamamıştır.  İnsanlık dışı işkencelerin 

mahkumların kaderi olmaması ve insanca bir yaşam için kurumunuz tarafından gereğinin 

yapılmasını talep ederim.  Tokat T tipi kapalı ceza evi den Tekirdağ 2 NOLU f Tipi Cezaevi 

sevki yapıldıktan sonra Tekirdağ 2 NOLU f Tipi Cezaevi de işkence ye maruz kalmıştır şiddetin 

boyutu çok ağır ve kendisi 1 hafta boyunca kendine gelememiştir gerekenin yapılmasını arz 

ederim. 

• 19.11.2021 tarihli, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesinde tutulan Ö.A için yaptığı 

başvuruda  D. Y:  

…Yapılan görüşmede başvurucu tarafından yaklaşık bir buçuk ay önce sabah 07:15 civarı Tokat 

T Tipi Hapishanesindeki koğuşlarının basıldığı, kendisi ile birlikte 4 mahpusun daha eşyalarını 

dahi toplamalarına izin verilmeden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesine sevk edildiği, yol 

boyunca herhangi bir sıkıntı yaşamadıkları, ancak Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesine girişte 

soyunma odası denen ve kamera olmayan bir odaya alındığı, burada önce gardiyanlar tarafından 

kendisine hakaret  ve küfür edildiği, sonrasında ise çıplak arama dayatıldığı, çıplak aramayı 

kabul etmeyince 5-6 gardiyan tarafından darp edildiği ve zorla kıyafetlerinin çıkarıldığı, 

sonrasında ise dizlerinin üstüne çökmesinin istendiği, yine kabul etmeyince gardiyanların 

kendisini kolları ve bacaklarından tutarak dizlerinin üstüne çökertmeye çalıştığı, sonrasında 

hücreye götürüldüğü, revire çıkınca revir doktoruna durumu anlattığı, ancak kendisinin herhangi 

bir suç duyurusunda bulunmadığı, Tokat T Tipi Hapishanesinden birlikte geldiği H.S. isimli 

mahpusla kaldığı, ilk bir ay boyunca kaldıkları hücrede soğuk su akmadığı, defalarca dilekçe 

yazdıkları, ancak cevap alamadıkları, gardiyanların “Kotayı doldurmuşsunuzdur.”, “Tesisat 

arızalı.” gibi cevaplar verdikleri, ayrıca hücrenin giderlerinin tıkalı olduğu ve havalandırmanın 

üstünün tel kafes ile kapalı olduğu, 1 ay kadar sonra ise hücrelerinin değiştirildiği, ancak yeni 

hücrenin de fiziki koşullarının çok kötü olduğu, kapıların, muslukların paslanmış olduğu, 

sıvaların döküldüğü, hücrenin birkaç yerinden su damladığı, Tokat’taki eşyalarının  bir kısmının 

yeni gönderildiği, gelen eşyaların kırık ve hasarlı olduğu, kitapların yırtılmış olduğu, bir 

kısmının ise kendilerine verilmediği aktarılmıştır.” 

• 18.11.2021 tarihinde Silivri L tipi 5 nolu Hapishanede tutulan oğlu için yaptığı 

başvuruda …:  

Merhabalar ben az önce sizinle konuşmuştum Silivri 5 nolu cezaevinde ki sıkıntıları size 

yazacağım. Benim oğlum ve 300 küsur öğrenciye suçsuz yere cezaevi Silivri zindanlarına attılar 

5 yılı geçti bu haksızlık yetmezmiş gibi içeride de bizim çocuklara pek iyi davranmıyorlar sabah 
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sayım yapıldığında avluya çıkartıp sayı olarak çocuklar bağırttıra bağırttıra kendilerini 

saydırtılıyorlarmış böyle bir hakları olmadığı halde. Sular soğuk akıyormuş soğuk suyla banyo 

yapıyorlarmış hep bahane uyduruyorlarmış tamirat oluyor diye eskiden atlet, külot, çorap 

alıyorlardı şimdi artık onu da almıyorlar virüslü hiç alakası yok geçen seneye kadar veriyorduk 

başka eşyalar da veriyoruz neden bu haksızlığı bize yapıyorlar böyle bir hakları yok 2 ayda bir 

kitap hakları var çocukların istediği kitapları veremiyoruz müzik notası çıktı diye almıyorlar 

mektup olarak gönderiyoruz posta ile tekrar üç aydır tekrar bize dönüyor bir hakları da yokmuş 

fotokopi çıktı al almama diye 2 yıldır diş tedavisi göremiyor oğlumun ve arkadaşlarının dişi 

ağrıdı halde acıdan kıvrandıkları halde Silivri 5 nolu da diş doktoru yok cimer'e yazdım benimle 

dalga geçer gibi savcılık yoluyla polis kapıma kâğıt getirdi 5 yıldır gittiği doktorları bana yazmış 

ben tekrar onlara yazdım biz mağduruz 2 yıldır çocuğum tedavi göremiyor diye ama cevap hala 

gelmedi biz sadece hakkımızı istiyoruz onlardan fazla bir şey istemiyoruz çocuklarımızın 5 yıldır 

üzerilerinde kafes çekmişlerdi kafes gibi tel çekmişlerdi şu anda PKK'lıların koğuşu ile 

değiştirdikleri için şu andaki avluda gökyüzünü görebiliyorlar çok şükür onların avlusunun üzere 

açıkken Bizim çocuklar 5 yıldır gökyüzüne bile hasret bıraktılar bazı cezaevlerinde hala bu sorun 

devam ediyor .Sizden bir ricam da çocuklarımız 5 yıldır cezaevinde büyüdü herkesler çıkıyor 

bizim çocuklar hala çıkmadı bizim çocukları da çıkarsınlar dışarıda yargılasınlar darbeyi 

planlayanlar yapanlar hepsi dışarıda masum yavrularımız vatan haini ilan edildi çok acı. 

• 13.12.2021 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesinden gönderdiği mektupta 

A.Y.:  

1- Bundan yaklaşık iki buçuk ay önce Kırıkkale T Tipi hapishanesinden H. A., H. B., M. E., F. 

K., K. Ç., F. A., B. Ö., M. D., İ. A. ve Tokat T Tipi hapishanesinden H. S. ve Ö. A. isimli 

arkadaşlarımız istekleri dışında buraya sevk edildiler. Arkadaşlarımıza daha hapishane girişinde 

fiziksel saldırı ve çıplak arama işkencesi uygulanmış devamında hiçbir örgütlü siyasi tutsağın 

bulunmadığı ve hücrelerin (odaların) havalandırma avlularının üstü tellerle örülerek adeta kafese 

dönüştürüldüğü B-1 ve B-2 bloklarındaki hücrelerde tutulmaktalar. Arkadaşlarımız sistematik bir 

işkence ile karşı karşıyalar. Oradan çıkarılıp A veya C bloktaki siyasi- örgütlü tutsakların 

bulunduğu yerlere alınmaları için defalarca dilekçe verip idare yetkilileri ile görüştürler ancak 

şimdiye dek bu talepleri yerine getirilmiş değildir. İşkence hali devam etmektedir. 

2- Kısa bir süre önce pandemi nedeni ile alınan önlemler tek seferde ortadan kaldırıldı. Sanki 

hala her gün yüzlerce insan korona dan dolayı yaşamını yitirmiyor, 10 binlercesi hastalığa 

yakalanmıyormuş gibi! Hapishanelerin yapısı gereği bulaşan hastalıkların en hızlı yayılabileceği 

mekanlar olduğu için risk çok daha yüksektir. Bunun anına zaten mevcut koşullarda sağlıklı 

beslenip yaşayabilme imkanımız olmadığı gibi birçok kronik ve ağır hasta arkadaşlarımız da var. 

Mevcut durum ölüme ve kalıcı hastalıklara zemin yaratmaktadır. Hal böyle iken önlemlerin 
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ortadan kaldırılmasından sadece birkaç gün sonra C blok 75 nolu hücre(oda)da bulunan 

arkadaşlarımız E. Ö., Y. K., C. İ., S. A. H. ve N. K. korona ya yakalandılar. Arkadaşlarımıza 

korona nın bulaşmasının tek yolu kurum personelidir, başka hiçbir ihtimal söz konusu değil. Şu 

an E. Ö. arkadaşımızın sağlık durumu kötüleşmiş, hastaneye yatırılmıştır. Y. K. arkadaşımızın da 

kronik nefes darlığı hastalığı olduğu için süreci ağır geçirmektedir. Arkadaşlarımızın virüse 

yakalanmasının sorumlusu idare ve Adalet Bakanlığı’dır ki yaşanabilecek her türlü olumsuz 

durumun sorumlusu yine onlar olacaktır. 

Sonuç olarak belirtilen her iki konuda duyarlı yaklaşmanızı şua n işkence altında tutulan 

arkadaşlarımızın o durumdan çıkarılmaları ve korona virüsünün bulaşmasını önleyecek 

tedbirlerin alınmasını sağlamak için girişimde bulunmanızı istiyoruz. 

• 15.12.2021 tarihinde  Edire F Tipi Cezaevinden gönderdikleri mektupta  B.A.,N. K., 

M. K., K. K., Z. K., Y. Ş.;  

1) İki yıldan uzun süredir sosyalist basına ulaşmamız engelleniyor. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun’un 62.maddesine 14.04.2020 tarihinde yapılan ek ile de 

“Basın İlan Kurumu aracılığıyla resmi ilan ve reklam yayınlama hakkı bulunmayan gazeteler 

ceza infaz kurumuna kabul edilmez” hükmü getirilerek gazete almamız BİK’in ilan ve reklam 

verdikleri ile sınırlandırıldı. 

2) Dışarıdan yakınlarımız aracılığıyla veya bizim içeriden bedelini ödeyerek abone 

olabilmemizin (dergi ve gazete)  önü hapishane idaresinin kararıyla kapatıldı ve gazete dergi 

alımımız hapishane ile anlaşmalı 3 bayii ile sınırlandırıldı. Bu bayilerde talep ettiğimiz yayınlar 

yoksa nerede nasıl temin edebileceğimize dair bir yöntem sunulmuyor.  

3) Kitap almamız “hediye kabul etme hakkı” çerçevesi içerisinde değerlendirilerek 5275 sayılı 

kanunun 69/1 gereği “iki ayda bir kez, ayrıca dini bayram, yılbaşı veya kendi doğum günlerinde” 

sınırlamasına tabi kılınıyor. Ve durum böyle iken kitap bulundurma hakkı daraltılarak (7 kitap) 

entelektüel gelişimimiz engelleniyor.  

Dil eğitimi kitaplarının da 7 kitap kotasına dahil edilmesiyle, eğitim ihtiyaçlarımızın kısıtlanması 

kurum idaresinin keyfine bırakılıyor. Eğitim hakkı yalnızca kayıtlı oluna bölümle 

sınırlandırılıyor. Oysa bireysel olarak farklı alanlarda çalışma- okuma yapabilmemiz 

gerektiğinde/gerekirken bölüm kitapları dışında ders/araştırma/inceleme kitabı almamız 

engelleniyor. Farklı hapishanelerin “sakıncalı” görmeyip aldığı kitaplar, kurum idaresince türlü 

gerekçelerle tarafımıza verilmiyor.  

4) Günümüz dünyasında teknolojinin geldiği boyutla ilgili bilgim edinimi ihtiyacı yalnız basılı 

kaynaktan değil çoğunlukla İnternet ortamındaki devasa bilgi ağından da gideriliyor. İnternet 

erişimimiz yokken, ihtiyaç duyduğumuz bilgi ve belgelere bilgisayar çıktısı olarak ulaşmamızın 
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engellenmesi uzay çağında cehaletin dayatılmasından başka bir şey değildir. Tarafımıza posta 

yolu ile gönderilen bilgisayar çıktıları herhangi bir incelemeye tabi tutulmadan çeşitli sebeplerle 

gönderi sahibine iade ediliyor. Bu gerekçeler “adreste yok” gibi komik sebepler olabiliyor. 

Bunlar yetmezmiş gibi el yazısıyla yazılmış olan kişilerin kendi üretimi hiçbir bilimsel, felsefi, 

politik, kültürel yazıya izin verilmiyor. 

• 06.10.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan D. E.: 

“Toplam 9 yıl yatarı vardı, 4.5 yıldır içeride. Silivri’den Karabük’e sürgün edildi. Sonrasında 

keyfi baskılardan sonra Kayseri Bünyan Hapishanesine sevk edildi. Bu süreçte 3 kişi kaldılar. 

Sonrasında tek kaldığında tecrit baskı yapıldı. Bağımsızlar koğuşuna geçmesi baskısı kuruldu ve 

ablam da kabul etmeyince tekli hücrede 8 ay bırakıldı. Bu süreçte görüş yasağı konuldu ve 

telefon yasağı verildi. Haftada 2 defa arama hakkı varken bire düşürüldü. Ablam son görüşte 

baskılara karşı 26 gündür açlık grevinde ve isteği sevk talebi. Kendi arkadaşlarıyla kalmak 

istiyor. Kayseri Hapishanesi bu konuda adım atmıyor. Ailesi olarak biz Kayseri savcısına sözlü 

ve yazılı dilekçe verdik ama herhangi bir dönüş sağlamadılar. Ailesi olarak endişelerimiz var. 

Görüş yasağının kaldırılmasını istiyoruz ve sevk talebini istiyoruz. Sağlık problemleri olan birisi 

ve biz ailesi olarak endişe duyuyoruz. İleri derecede romatizması var. Bu süreçte avukatı yok. 

Pazartesi görüştüğümde vasisinin kim olduğu, son sağlık durumunu öğrenip derneğe 

bildireceğiz. Talep: Sevk talebi istiyoruz. Gerekli girişimlerde bulunmanızı, yazışmaları 

yapmanızı, dernek binasında basın açıklaması yapmayı talep ediyoruz” şeklinde beyanda 

bulunmuştur. 

• 11.10.2021  tarihinde kardeşi E.E için başvuruda bulunan D.E: 

“ Merhaba ben D E, E E’un kardeşiyim. 1-Vasisi bulunmuyor. 2-Avukat ismi C Y. 3-Ölçüm 

yaptırmak yok, tartılarına kendi isteğiyle çıkmıyor, tahmini 45 kiloyum diyor. Tıbbi takip yok, 

b1 vitamin kullanımı için revire çıkması lazım, çıkmadığı için kullanamıyor. Sevk için dilekçe 

vermiş. Yakın hapishaneler Kocaeli 1 nolu F, Silivri Kapalı, Bakırköy kadın hapishanesi. NOT. 

Telefon görüşmesinde 8.dk dan itibaren cızırtı ve karşı tarafın sesi kısıldı konuşamadık. 

Tekerlekli sandalyede konuştuğunu söyledi. Şu anda 2 kişi kalıyorlar, özellikle bunu da belirt 

dedi Bugün açlık grevinin 35. Gününde.” 

• 17.11.2021 tarihinde,  Silivri 9 No lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda  tutulan oğlu 

M.A.D için yaptığı başvuruda M. H. D. : 

Oğlum 37 yaşında 14 aydır tutuklu. 16 Aralık’ta ilk duruşması yapılacak. İki haftada bir kapalı 

görüş ve her hafta telefon hakkımız var. Geçen hafta 8 Kasım’dan bu yana görüşemedik. Geçen 

hafta telefon etmedi. Bugünde kapalı görüş için gittik ancak oğlum görüşe getirilmedi. Cezaevi 

yetkilisi ile görüştüm. Biz engellemiyoruz kendisi çıkmıyor dediler. Bugün yüzlerce kişi 
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çocuğuyla görüşemedi çünkü onlar da görüşe çıkmadı. Ailelerin çoğu Cumhuriyet Savcılığı’na 

gittiler bunun nedeni anlamak için. Ben de buraya geldim. İki haftadır görüşemiyoruz, çok 

endişeliyiz. Bunun nedenini öğrenmek için sizden yardım talep ediyorum. Oğlumun avukatı var. 

A. G.. Aradım ama kendisine ulaşamadım.  

• 18.11.2021 tarihinde, Silivri 3 nolu L tipi Cezaevinde tutulan oğlu için başvuruda 

bulunan M.P:  

Silivri 3 nolu cezaevinde sıcak sular akmıyor. Yemeklere et konmuyor ve kaloriferler yanmıyor. 

Dün görüş vardı. Oğlumla görüştük. Pandemiden dolayı açık görüş yok, kapalı görüş. Arada cam 

var. Ayrıca kantinde satılan ürünler, dışarısının neredeyse üç katıymış. Lütfen insanlık namına 

madem insanlık derneğisiniz, ilgilenebilir misiniz ? İlgileneceğinizi umuyorum ve sizlere 

teşekkür ediyorum. 

• 19.11.2021 tarihinde,  Silivri 2 nolu L Tipi hapishanesinde tutulan yakını için 

başvuruda bulunan Ş:  

Yaklaşık 1 aylık süreç içinde mağdur 22 koğuş arkadaşı ile beraber Silivri 5 nolu cezaevi F 11 

koğuşunda 2 nolu 7. koğuşa sevk edildiler. Sevk sırasında mahkumların hiçbir eşyasını almasına 

izin verilmemiştir. 2 nolu cezaevi 5 nolu’da kullanılan birçok eşyanın ise kullanılmayacağını 

söylemiştir. Bu süreç boyunca mağdurlara dilekçe hakkı tanımamıştır. Yönetime, müdürlüğe, 

TBMM’ye ve Adalet Bakanlığı’na göndermek istedikleri mektuplar alınmıştır. Ancak hiçbir 

evrak kayıt numarası verilmemiştir. Müdür ile defalarca muhatap olunmak istenilmesine rağmen 

mahkumlar ile baş gardiyanlar dahil kimse iletişime geçmemiştir. Bazı gardiyanlar mahkumların 

yemek y6edikleri masayı ve ekmek teknesini tekmelemiş, burada devlet biziz tarzı söylemlerde 

bulunmuşlardır. Mahkumların her zaman alınan şekilde yoklama alınmasını talep etmesine 

rağmen, gardiyanlar askeri nizamda tek tek sıralanıp esas duruşta yoklama vermelerini talep 

etmişlerdir. Son olarak mahkumlara her hareketleri için görüş ve telefon yasağı verilmeye 

çalışılmıştır. Bazı gardiyanların mahkumları özellikle tahrik ettiği ve sizin ailenizi tek sıraya uslu 

uslu dizdik sizi de yola getirmesini biriz tarzı söylemler kullandığını söylemişleridir. Ayrıca 

cezaevi yönetimin 2 ayrı soruşturma açıp 3 ayrı ceza verdiği, soruşturmasız ceza verildiği 

öğrenilmiştir. Mahkumların bu hukuksuz işlemlere hep karşı çıktığı anda hücre cezası ve sürgün 

ile tehdit edildikleri tespit edilmiştir. Ayrıca koğuş değiştirme işlemi 50 günü aşmasına rağmen 

mahkumlara hiçbir şekilde kitapları teslim edilmemiştir. TALEP: Mağdurların kitap hakkının 

verilmesini, cezaevi müdürü ile mahkumlar arasında bir iletişim kriteri kurulmasını, mahkumlara 

gayri kanuni davranan keyfiyetçi gardiyanlar etkin bir soruşturma ile tespit edilip 

cezalandırılması. 

• 06.10.2021 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan F. T.: 

“Abim B. T. (Van T Tipi Hapishane)1995’de Taksim’de patlayan bir çöp konteynır’ına ilişkin 
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örgüt üyeliğinden DGM’de yargılandı. Abime işkence altında imzalattırılan ve zorla kabul 

ettirilen beyanlarla müebbet hapis cezası aldı. Abimin yeniden yargılanması için sizden yardım 

talep ediyorum. Ayrıca abim hasta ve onun hasta mahpus listesine alınmasını talep ediyorum. 

Talep: Adil yargılanma için hukuki destek ve hasta mahpus listesine eklenmesini talep 

ediyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

• 10.10.2021 tarihinde derneğimize e-mail yoluyla başvuruda bulunan E. A.: 

“Merhaba iyi günler. Kandıra 1 nolu F tipinde yaklaşık 18 yıldır tutsak olan M. A.'ın kardeşiyim. 

Ağustos ayı içerisinde Kocaeli savcılığı tarafından yeniden düzenlenen müddet nameyle birlikte, 

abim Murat'ın şartlı serbestlik dâhil olmak üzere infazı yakılmıştır. Eski müddet nameye göre 

2034 yılında çıkması gerekiyordu. Yeni müddet name de ise, abim lehine olan bütün her şey 

disiplin cezaları bahane edilip göz ardı edilmiştir. Kocaeli savcılığının yeni müddet namesine 

göre abimin serbest bırakılma tarihi 2049 olarak belirlenmiş ve bu şekilde hukuksuza infazı 

yakılmıştır. 

• 16.10.2021 tarihinde  Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesinden gönderdiği mektubunda 

E.A.: 

“Merhaba öncelikle sevgi ve selamlarımı iletirim. Nasılsınız, umarım iyisinizdir. Av. G. Bey ile 

görüşmüşsünüz, ne konuştuğunuzu bilmiyorum ama size onun askerlik sorunu olduğunu söyledim. 

Ayrıca onun eşi benim vasim olur. İkisi de arkadaşım. G.’ın vurdumduymazlığı ev sorunları 

ertelemesi yüzünden N. ile aram açılıyor, ziyaretime gelemiyor. Her şeyi vasim aracılığıyla 

iletmek zorunda kalıyorum, 10 dakika telefonda ne anlatabilirim? Sorunları mektup yazsın diyor, 

sanki mektubu cezaevinden çıkarmak çok kolay. Mahkeme kararlarına rağmen ona gönderdiğim 

mektubu çıkarmadılar. Hem infaz hâkimi hem de ağır ceza hâkimi gönderilmesine hükmetti, yine 

de göndermediler mektubu. Sorunları ulaştırmayı başarsam da bugün yarın derken unutuyor. Bu 

defa da vasimle aram açılıyor. 

Ben sizden yardım istedim. Yardımcı olmak istemiyorsanız iki satır yazar bana söylersiniz, ben de 

başımın çaresine bakarım. Sizden yardım isteyenlere yardım etmeyecekseniz o derneğin amacı 

nedir? Neden ismini İnsan Hakları Derneği? Ben trans birey olduğum için en çok hak ihlaline 

maruz kalan birisiyim, şu an bile hak ihlalleri vb sebebiyle Açlık Grevi eylemindeyim. Bugün 8. 

Gün oldu, ne kadar süreceğini bilmiyorum. Sorunları da açık açık yazamıyorum. Ya yırtıp 

atıyorlar ya da el koyuyorlar. Milletvekiline yazdığım mektuba bile el koydular. İnfaz 

hâkimliğinden karar çıksın diye bekliyorum 1,5 aydır. Lehime çıkarsa, ki çıkacak, itiraz edecekler. 

2-3 ay da öyle geçecek. Ağır ceza lehime karar verse de o mektup çıkmayacak. Kısaca mektupla 

sorun iletilmiyor. Herkes istiyor açık açık yazayım mektupları, ulaştıramadıktan sonra. 

Avukatsızlıktan ‘kanun yararına bozma yönünden’ bir imkân yakalamıştım, hayal kırıklığı 

yaşadım. İlgilenseydi dosyam bozulurdu. Yargıtay’ın infaz edilmesine yer yoktur kararına rağmen 
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cezayı eklediler müddetname. 7 aydır İzmir 16. Asliye Ceza Mahkemesi cevap vermiyor. Kaç tane 

dilekçe yazdım, Gökhan’a yalvardım, ona bile bakmadı. 

Yardımcı olmayacaksanız iki satır yazarsınız, destek veremiyoruz dersiniz. Masrafları 

karşılayacağımı da söyledim, hepten de parasız değilim. İstediğinizde para çıkartabilirim 

hesabınıza. Benim tek arkadaşım G. ve N. değil. Çok şükür çalışıyor kazanıyorum.. Trans birey 

olduğum için yardımcı olmak istemiyorsanız bunu anlarım. Eğer uçuk kaçık avukatlık ücreti 

veremeyeceğim için yardımcı olmak istemiyorsanız o zaman derneğinizin ismini değiştirin, “İnsan 

Hakları Derneği” olamazsınız. Eğer yardım isteyene yardım etmiyorsanız niye insan hakları 

derneğisiniz. Ben 17 yıldır hak mücadelesi veriyorum. Aldığım haksız cezalar, darp, işkence, taciz 

gibi birçok şeye maruz kaldım. Hak yolunda hakaret vs leri saymıyorum. Dosyam disiplin cezası 

dolu. Benim yaptığım fedakârlığı kim yapıyor. Ben burada 1500 kişinin hakkını savunuyorum, tek 

başıma eylem yapıyorum. Sizse bana avukatlık desteği vermiyorsunuz öyle mi? Canınız sağ olsun, 

lütfen derneğinizin ismini değiştirin. 

Her zaman her yerde ayrımcılığa maruz kaldım. Bir adı insan hakları olan bir dernekte ayrımcılığa 

uğramamıştım. Teşekkür ederin onu da siz yaptınız. Diyecek başka sözüm de yok. İşinizde 

başarılar.  

• 09.11.2021 tarihinde, Tekirdağ F Tipi Cezaevinde bulunan kardeşi T. K. İçin 

başvuruda bulunan..:  

Kardeşim T. K.’ın 30 yıl doldurmuş olmasına rağmen hala salıverilmedi. Kardeşimin kendi 

parası ile aldığı radyonun bozulması nedeniyle 1 yıl daha cezasını uzatma kararı alınmıştır 

bunlara ek olarak kütüphaneden kitap almaması, su tüketiminin yanlış yapması gibi hususlarında 

olması ayrıca dikkat edilmesini rica ediyorum. Sizden tek isteğim kardeşimin bir an önce 

özürlüğüne kavuşmasıdır.  

• 22.11.2021 tarihinde İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan kızı için 

başvuruda bulunan..:  

Kızım M. Ç. 4 yıl 8 aydır cezaevinde. Normalde bugün 22 Kasım 2021 tarihinde cezası bitti ve 

tahliye olması gerekiyor ama cezaevi gözlem kurulu tahliyesini engelledi. 10 ay daha ek ceza 

verdiği için çıkamıyor. Bu haksız durumu giderilmesini istiyorum. 16 Mart 2016 yılında örgüt 

üyeliğinden ceza almıştır. Bu hukuksuzluğun giderilmesi için sizden hukuki yardım talep 

ediyorum. 

• 06.12.2021 tarihinde  Silivri 3 Nolu L Tipi Hapishanesinde tutulan O.O için başvuruda 

bulunan yakını;  

Samsun/Bafra T Tipi Kapalı Hapishanesinde kalan O. O. isminde bir mahpus vardı. Annesi ile 

telefonla görüştüm. 14 Haziran’da tahliye olmuş. İstanbul'da İş-Kur'a başvurmuş ve başvuru 
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sonrasında infazında eksik hesaplama var diye tutuklamışlar ve şimdi de Silivri'ye koymuşlar 

ancak kaç nolu da öğrenecek ve bilgi verecek. Hastalıkları: Tansiyon sorunu var. Astım hastası. 

Bağırsak düğümlenmesine bağlı olarak bağırsaklarında yırtılma oluşmuş, 4 ameliyatla 

bağırsakları yerine konulmuş. Sol sinüslerinde 1 mm büyüklüğünde kist olduğu ayrıca beyninde 

de leke olduğu söylenmiş.  Leke için MR çekilmesi gerekmekte. Psikolojik rahatsızlığı 

bulunmakta, düzenli ağır psikolojik ilaçlar kullanıyor. 

• 06.12.2021 tarihinde Silivri L Tipi hapishanesinde tutulan oğlu için başvuruda 

bulunan Z.K:  

Açıklama: Merhaba ben Z. K. oğlum F. K. cezaevinde İstanbul Silivri'de yatırıyor olması lazım 

bana öyle söyledi ben bir türlü ulaşamıyorum telefonlar sürekli meşgul bana yardımcı olun ne 

olur Ben Ankara'da ikamet ediyorum. Bu tehdide karşı gerekli kurumlara başvuru yapılmasını 

talep ediyorum. 

• 16.12.2021 tarihinde Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevinden gönderdiği 

mektubunda T.Ş:  

Merhaba, umarım iyisinizdir. Size kendimi tanıtayım aslında sizinle tanıştık. 1.No’lu F’ye 

geldiğinizde görüşmüştük. Size ameliyatımın sürekli geciktirildiği için müracaat etmiştim. Size 

müracaatımdan kısa bir süre sonra ameliyatım yapılmış ve ameliyattan bir süre sonrada siz 

gelip son durum hakkında bilgi almıştınız. Şu an için sağlığım iyi sayılır, olduğu kadar işte.  

Size bu mektubu yazıyorum ve yasal durumumla ilgili bütün evrakları gönderiyorum ve yardım 

etmenizi diliyorum. Yapacak başka bir şeyim ve çarem kalmadı. Aklımın erdiği ve bildiğim 

bütün yasal yolları denedim, fakat incelediğinizde sizin de anlayacağınız üzere; maruz 

kaldığım hukuksuzlukları bir türlü eski haline döndüremedim. Size gönderdiğim yasal 

evrakları, içinde bulunduğum durum ve taleplerim anlaşılır bir şekilde özetlemeye başlamadan 

önce son umudumun sizin olduğunuzu bilmenizi istiyorum. 

Ben yaklaşık 23 yıldır hapishanedeyim. Tarafıma 04.09.2018 tarihinde bir müddet name 

düzenlendi. Bazı itirazlarım oldu ama kabul görmedi. Nisan 2020’de 7242 sayılı kanun 

çıktıktan 45 gün kadar sonra 15.05.2020 tarihli yeni bir müddet name düzenlendi ve daha önce 

25 yıl üzerinden hesaplanan ağır müebbet cezasını disiplin cezaları gerekçesiyle 32 yıl 

üzerinden hesapladı. Hâlbuki ben tahliye olmayı bekliyordum çünkü 7242’ye göre 3 yıldan 

serbestlik ile infaz sırası bekleyen Kahramanmaraş’tan aldığım cezayı da kurtarıp beni dışarı 

atıyordu. Bütün itiraz süreci tamamladım en son Anayasa Mahkemesi bireysel başvuruda 

bulundum. Anayasa Mahkemesi cevabı beklerken 23.11.2020 tarihinde yeni bir müddetname 

geldi. Bu defa ağırlaştırılmış müebbettin cezasını 29 yıl üzerinden hesaplamışlar. Bu 

müddetname’ye de itiraz ettim ve cezamın 25 yıl üzerinden hesaplanıp tahliye edilmeyi talep 
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ettim. İtirazlarım; Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının birbiriyle çelişen üç müddetname’sine 

rağmen kabul görmedi. Hal böyle devam ederken Anayasa Mahkemesi yaptığım bireysel 

başvurunun cevabı geldi ve kabul edilemez olduğu yönünde karar vermiş fakat kararı okudum 

adım soyadımdan başka beni ilgilendiren bir cevap bulamadım. Benim başvuru gerekçem: 

cezamın infaz süresinin hesaplanmasında maruz kaldığım keyfiyet sonucu hukuksuzluk ve 

cezadaki kanun ilkesinin ihlali idi. Bana gönderilen kararda benim başvuruma ilişkin en ufak 

bir iz yok. Kararı okuduğunuzda sizde anlayacaksınızdır. Anayasa Mahkemesinden bu karar 

gelince durumu Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile bildirdim. Tekirdağ 

Cumhuriyet Başsavcılığı 22.11.2021 tarihinde dilekçeme cevaben itirazlarımı veya taleplerimi 

İnfaz Hâkimliğine yazmam gerektiğini belirtmiş. Geldiğim en son nokta bu haldedir. Bu son 

duruma göre İnfaz Hâkimliğine daha öncekilere benzer dilekçe yazmayı düşünüyorum fakat 

yine aynı döngüyü yaşayıp sonuç alamamaktan endişeleniyorum. Bu durumu ancak sizin 

yardımınızla çözeceğime inanıyorum çünkü benim dilekçelerimi okuduklarından bile emin 

değilim. Belki sizden bir avukat; benim taleplerimi dilekçemdeki gerekçelerimi daha etkili 

daha kapsamlı sözlü olarak veya sizin belirleyeceğiniz başka bir yöntemle çözüleceğine 

güveniyorum. 

Yazdıklarımla meramımı anlatabildim mi emin değilim ama sizden başka kimsem yok desem 

yeridir. Bir ailem var, iyi kötü 23 yıldır bir şekilde yardımcı oluyorlar ama yol yordam pek 

bilmezler. Adliyeden Hukuktan pek anlamazlar. Suçtan cezada anladıkları şey benim 

cezaevinde olduğumu bilmekten öteye geçmez. Yarım yamalak ta olsa maddeten yardımları 

halen devam etmekte ama 23 yıldır devam ediyor olmasını da yavaş yavaş yüksünmeye veya 

ihmalkar davranma eğilimleri başladı. 

Yani anlayacağınız hak ettiğim ve elimden alınan tahliye hakkımı ancak sizinle geri alabilirim. 

Bu durumun devam etmesi; özgürlüğümün çalınması, ailemle hali hazırda iyi olan ilişkilerimin 

bozulması ve Yargıtay’da olan dava dosyalarımı8n olası cezasının da üstümdeki ağır kasveti 

arttırması anlamına gelir.  

Bu mektupla ve yardım talebimle ne zaman ilgilenirsiniz bilmiyorum ama size ihtiyacım var. 

Son başvuru süreci için bekleyeceğim. Size yol gösterici ve konuya daha iyi vakıf olabilmeniz 

için size örnek bir talep dilekçesi gönderiyorum. 

NOT: Yasal durumum düzelirse yani eski 04.09.2018 tarihli müddetname’ye dönülürse 3 yıl 

denetimli serbestlik tedbiri ile hemen tahliye olurum çünkü ağır müebbet cezası 22.02.2021 

tarihinde sona ermiş olacak. 

• 22.12.2021 tarihinde Metris Cezaevinde tutulan yakını için başvuruda bulunan S.C.:  

Açıklama: Arkadaşımızın 10 gündür tutuklu olduğunu biliyoruz. Arkadaşımızdan haber 
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alamıyoruz. Ailesinden ilgilenebilecek kimsede olmadığı için buraya geldik. Arkadaş 9 

Aralık’ta bizi arayıp polisler tarafından gözaltına alındığını söyledi. Bize Metrise 

götürüleceğini söyledi. 1 Aralık’ta Metrise hakkında bilgi almak ve elbise götürmek için gittim. 

İç çamaşırı dışında bir şey almadılar. Metriste olduğunu söylediler ve karantinaya alındığını 

söylediler. Bana evet burada ama cezası görünmüyor diye bilgi verdiler. 8 Aralık tarihinde 

hastanede randevusu vardı. Akşam gelmediği için merak ettik. 9 Aralık’ta bizi arayıp 

gözaltında aldığını söyledi. Derneğinizden yardım talep ediyoruz. Bir avukat arkadaşın bilgi 

almasını talep ediyoruz. 

• 28.12.2021 tarihinde  Balıkesir Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan kızı G.Ç için 

başvuruda bulunan ..:  

Benim kızım G. Ç. toplam 7 yıl hapis cezası onaylandı ve infazını yargılanırken 3 yıl sonra 

tahliye edildi. Sonra mahkeme dışarıdan tutuksuz sürdü. Toplam 7 yıl hükmü onaylandı ve 

tutuklanarak Balıkesir kadın kapalı hapishanesine gönderildi. 3 Aralık 2021 tarihinde 

hükmünün tamamı olan toplam 7 yıl infazı tamamladı ama serbest bırakılmadı. Bırakılmama 

nedenini kendisine belirtmemişler ve ceza gözlem kurulu kararının ne olduğunu bilmiyor 

benim kızım. Sizlerden hukuki destek bekliyor, ne yapmam gerektiğini öğrenerek yerine 

getirmek istiyorum. Bu nedenle bir avukat desteğine ihtiyacımız var. Yargılanma döneminde 

ÖHD avukatlarından S. Z.’di. Hükmünden sonra hiç ilgilenmedi. Vasiliğin çıkardığı avukatı da 

S. Z.’di fakat ilgilenmedi. Gereğinin yapılmasını arz ederim. Bir an önce bir avukat desteği ile 

cezasını bitirmesine rağmen serbest bırakılmayan kızım G.’ın hukuki desteğini sağlamak için 

bir avukat bilgisi ve talebidir. 

• 15.11.2021 tarihinde  Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesinden gönderdiği mektubunda M.D:   

Merhaba, Covid-19 pandemisi kapitalist ilişkilerin ve burjuva devletlerin gerçek niteliklerini ve 

yüzlerini açık ederek, dünyada ve ülkemizde, ezilen halkların ağır bedeller ödemesine vesile 

olmaya devam ediyor. Kapitalist sermaye birikim sürecinin devamlılığının ve karın 

korunmasının, milyonların hayatına tercih edildiği yeniden yeniden deneyimleniyor! Evet, bir 

yandan kapitalist sistem böylece; meta üretimi ve tüketimi için doğanın yıkıma uğratıldığı, ülke 

pazarlarının birbirlerine bağımlı hale getirildiği bir dünya tablosunun yaratıcısı olarak, 

pandeminin müsebbibi olmakla kalmamış; Covid- 19 pandemisine ve -kuvvetle muhtemel 

olduğu belirtilen- çok daha ağır sonuçlar doğurabilecek başlıca pandemi tehlikelerine karşı, 

belirsizliğini ve kifayetsizliğini de sergilemiştir. Ama ne gam! Kapitalist devletler ve burjuvazi, 

bu badireden de karlı çıkmanın derdinde ve yarışındalar! Bu kervanda yer alan ülkemiz 

egemenleri ve yönetimi ile onların baskı ve cezalandırma araçlarından olan “Adalet” Bakanlığı 

gibi ! … 

Hapishanelerde Covide-19 pandemisi dolayısıyla karantina tedbirlerinin uygulanmaya 
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başlanmasının üzerinden 20 ay geçti. Uzunca bir süredir de, hükumet çevrelerinden ve Sağlık 

Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalarda, pandemiye yönelik izleyecekleri tek stratejinin aşılama 

olduğu belirtiliyor, vurgulanıyor. Buna rağmen hapishanelerdeki karantina uygulamasında 

herhangi bir değişikliğe gidilmediği gibi, benimsendiği söylenen aşılama stratejisinin –ülke 

genelinde olduğu gibi- sorunsuz ve sürecin ihtiyaçlarına uygun olarak hayata geçirildiği de 

söylenemez! (Halen birçok tutuklu- hükümlü corona nedeniyle hastalanmaya ya da virüs 

devam ediyor!) 

Şu an, tercih hakkı tanınmaksızın yapılan ve yeni varyantlar karşısında etkinliğini kaybeden2 

doz Sinovac aşılarının  ne zaman 3.doz ile takviye edileceği, bu kez talebimiz olan Biontech 

(mRNA) aşısının vurulup vurulmayacağı üstelik zamanı gelmişken, belirsizliğini koruyor. 

3.doz aşılarımızın Biontech (mRNA) aşısıyla geciktirilmeksizin yapılması yönlü 

başvurularımıza henüz yanıt verilmiş değil. 

Bu aşıların uygulanması, hem halen hapishanelerde ve bulunduğumuz hapishanede görülebilen 

covid-19 bulaşı’na karşı bizi koruyacak, hem de 20 aydır uygulanan ve artık aleni hak gasbına 

dönmüş olan karantina tedbirlerinin ortadan kaldırılmasının önünde bir engel bırakmayacaktır. 

Tabi bir bahane de! 

Eğer Adalet Bakanlığı bizi makbul vatandaşları kadar sevip önemsiyorsa (!), daha fazla 

gecikmeksizin, karantina tedbirleri kapsamında sürdürülen görüş/ziyaret kısıtlamalarına son 

vermelidir/ verilmelidir. Tutuklu/ hükümlülerin yasada belirtilen ziyaret haklarını kullanmaları, 

maske, hijyen ve aşı şartı gibi önlemlerle rahatlıkla mümkündür. Özellikle 20 aydır 

gerçekleştirilmeyen açık görüşler başlatılmalıdır. Aylık üç defa kapalı görüş hakkı 

bulunanlarımız açısından bu hakkın tam olarak kullanımı sağlanmalıdır.  Ziyaretçi sayısına 

getirilen kısıtlama da pandemi kriterleri çerçevesinde kaldırılmalıdır.  

Ayrıca, bizleri neredeyse mutlak tecrit altında bırakan, sohbet, spor, kütüphane sosyal 

faaliyetlerinin askıya alınması uygulanmasından da vazgeçilmelidir. Yeterince havalandırması 

mümkün olan ya da zaten açık alanda bulunan (spor sahaları gibi) mekanların etkin 

kullanımının önünün açılmasıyla bu sosyal faaliyetler gerçekleştirilebilir. (20 aylık süre 

zarfında sadece iki ay öncesinde, o da yalnızca 1 saat açık sahadan yararlanma imkanının 

tanınmasının, sözü edilmeye değer bir pratik olmadığı aşikardır.) 

Savunma hakkının etkin kullanımının engellenmesine de bir son verilmelidir. Duruşmaların 

SEGBİS üzerinden görülmesinin zorunlu olması terk edilmeli, gerçek bir yargılanmadan 

bahsedebilmenin asgari şartı olan, isteyen tutuklu/ hükümlülerin duruşmalara bizzat katılmaları 

mümkün hale getirilmelidir. Yine, avukat görüşlerinde, görüşmenin yüz yüze’liğine ve 

gizliliğine aykırı olan, ara bölmeler kaldırılmalı, kapalı görüş mahallerinin kullandırılması 

bırakılmalıdır. 
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Son olarak, tedavi hakkını kullanma ve sağlık birimlerine (revir ile hastanelere) ulaşma 

konusunda yaşadığımız sıkıntılar giderilmelidir. Son dönemde iş yoğunluğundan dolayı, zaten 

haftada iki defa ve yarım gün muayene olabildiğimiz kurum doktoru, haftada bir defa bile 

hapishaneye gelmemekte ve doktor/ personel yetersizliğinden dolayı aylarca revire bile 

çıkamamaktayız. Yapılan hastane sevklerine de götürülmemiz geciktirildiği gibi, istenen 

tetkik/tahliller için ancak aylar sonrasına randevu alınabilmektedir. Bu da, hastane sürecini 

daha da sıkıntılı getirmesi bir yana, hastalıkların erken tanısını dolayısıyla tedavisini imkansız 

kılmaktadır. Özellikle hastane ( ve mahkeme) dönüşlerinde maruz bırakıldığımız 14 günlük 

karantina, mahrumiyet dönemi olarak yaşanmakta, yeni yeni hastaneci mahsupların bir araya 

konmalarıyla, bu mahrumiyet ve eziyet aylarca sürebilmektedir. Tabi bulaşa da davetiye 

çıkarılmaktadır. Aşılamanın etkin yürütülmesi halinde buna da son verilebileceği açıktır. 

Bütün bu yasal, meşru ve makul istemlerin hayata geçirilmesi veya karşılanması noktasında 

beklentimiz, gereğinin yapılması için çabalanmasıdır. Gereken duyarlılığın gösterileceği 

ümidiyle.. 

•  18.11.2021 tarihinde  Silivri 2 nolu L Tipi Hapishanesinde tutulan yakını için 

başvuruda bulunan E.E.:  

Silivri 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda pandemi koşulları hiçe sayılıp koğuşlara 

gardiyan ve müdürleri kalabalık bir şekilde girmiş sosyal mesafeyi ihlal etmişlerdir. Açık 

görüşler sürekli iptal edildiği halde kurum içinde çalışan memurlar pandemi koşullarına 

uymamaktadır. Şikâyetleri kuruma yönlendirip daha dikkatli ve duyarlı davranmaları 

istiyorum. Arkadaşlar bugün görüş günümüzdü. 3 nolu cezaevinde ne kaloriferleri yanıyormuş, 

ne de sıcak sular 15 gündür akmıyormuş. Herkes ilgili yerlere şikâyet ederse belki insafa 

gelirler. Evet 1 noluda da sıcak su tazyiksiz ve az veriliyormuş kaloriferlerde geçen haftalarda 

yanmamış üşümüşler  Lütfen ilgilenin gerekli işlem başvuru duyuru neyse elinizden geleni 

yapın cezaevleri nazi kampı değildir birçok insan zaten haybeden tutuklu suçlu dahi olsa 

devletin görevi o insanları rehabilite etmek topluma kazandırmaktır isyankâr asi olacak 

durumlara düşürmek değil. 

• 18.11.2021 tarihinde  Silivri 2 Nolu L Tipi Hapishanesinde tutulan oğlu için 

başvuruda bulunan M.G:  

Silivri’de askeri okul öğrencisi oğlum var. Silivri 2 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

pandemi koşulları hiçe sayılıp koğuşlara gardiyan ve müdürleri kalabalık bir şekilde girmiş 

sosyal mesafeyi ihlal etmişlerdir. Açık görüşler sürekli iptal edildiği halde kurum içinde çalışan 

memurlar pandemi koşullarına uymamaktadır. Şikâyetleri kuruma yönlendirip daha dikkatli ve 

duyarlı davranmaları istiyorum. 

• 10.12.2021 tarihinde  Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinden gönderdiği mektupta S.:  
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Bulunduğum hapishane idaresi pandemi tedbirlerini kaldırıp normale geçti. Bu normal geçiş ile 

birlikte cezaevi personeli de eski vardiya- mesai sitemine geçiş yapmış bulunmaktadır. 

Personeller her gün gidip gelmektedirler. Bu durum tek başına cezaevi içinde virüsün 

yayılmasına yeterlidir. Dışarıya (evine) gidip gelen personeller normalleşmeyle birlikte artık 

sayımı koğuş içine girip almaya başladırlar, üst aramasını elle yapmaya başladılar. 

Bu normalleşme hapishane personellerinde daha fazla rahat davranmayı, tedbirsizliği ortaya 

çıkarmıştır. Sanki dışarıda her şey normalmiş gibi davranmayı, yüzlerce insan ölmüyormuş gibi 

ve virüs yokuş gibi yaklaşıyor. Halen bu virüs nedeniyle günde yüzlerce insan yaşamını 

yitiriyor, hasta düşüyor. Böyle olmasına rağmen cezaevi idaresi normalleşme adına bütün 

tedbirleri ortadan kaldırıyor. Şu aşamada pandemi tedbirleri olarak bir tek hastane, mahkemeye 

gidiş gelişlerde tutuklulara karantina uygulanıyor. Bunun dışında hiçbir tedbir yok. 

Karantinada karantina olmaktan çıkmış durumda. 

Bu normalleşmeden sonra bulunduğumuz alanda arkadaşlarımıza korona bulaştı. E. Ö., S. A. 

H., Y. K., C. İ. ve N. K. arkadaşlarımız şu an korona hastasıdırlar. Bu arkadaşlarımızın 

dışarıyla hiçbir teması olmadığını8 biliyoruz. Peki nasıl korona bulaştı bu arkadaşlarımıza. 

Personellerin içeride sayım almaları, elle arama yapmaları nedeniyle bu arkadaşlarımıza korona 

bulaştı. Bu durumun birinci derecede sorumlusu hapishane idaresidir. Daha öncede idarenin 

keyfi tutumları nedeniyle arkadaşlarımız korona’ya yakalanılmışlardı. Ayrıca kronik hasta olan 

arkadaşlarımız da var. Bu arkadaşlarımız daha çok risk altındadır. Adeta başta korona olan 

arkadaşlarımız v bütün tutsaklar ölüme terk ediliyor. 

Sonuç olarak; şu aşamada bütün tutukluların hayati tehlikeleri bulunmaktadır. Ve bunun baş 

sorumlusu idaredir. Bir an önce eski tedbirler geri getirilmelidir. Personellerin testi alınmadan 

hapishaneye alınmamaları gerekiyor. Testleri alınmadan hiçbir temas kurulmamalıdır. Ayrıca 

temizlik ve dezenfeksiyon için de tedbirler alınmalıdır. Bu konuda da hemen hemen hiçbir 

tedbir görülmüyor.  

 

E-  BASIN TARAMASI özetleri:  

F-  

Bu bölümde basın taraması yoluyla tespit edilen 6 vakaya yer verilmiştir.  

➢ 4 Ocak 2021- 213 gündür ölüm orucu sürdürmesinin ardından 3 Eylül 2020 tarihinde Yargıtay 16. 

Ceza Dairesi’nin infazının iyileşinceye kadar durdurulması yönündeki kararıyla tahliye edilen ve 9 

Aralık 2020 tarihinde Edirne’de gözaltına alınarak tutuklanan avukat Aytaç Ünsal’a, tutulduğu Edirne 

F Tipi Cezaevi’nde tedavisi için gerekli olan ilaçların verilmediği öğrenildi. Haberde tedavisinin 

yapılmaması nedeniyle Aytaç Ünsal’ın kilo kaybı yaşadığı, vücudunda morluklar oluştuğu, sinir ucu 
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iltihabı nedeniyle ağrılarının olduğu belirtildi. 

➢ 19 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 

mahpusların revire çıkarılmadığı, ilaçlarının mahpuslara gecikmeli verildiği öğrenildi. 

➢ 24 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde adil yargılanma 

talebiyle 213 gün sürdürdüğü ölüm orucunun ardından 3 Eylül 2020 tarihinde Yargıtay 16. Ceza 

Dairesi’nin infazının iyileşinceye kadar durdurulması yönündeki kararıyla tahliye edilen ve 9 Aralık 

2020 tarihinde Edirne’de gözaltına alınarak tutuklanan avukat Aytaç Ünsal’a tedavisi için gerekli 

diyetin uygulanmadığı, saf B1 vitaminin verilmediği öğrenildi. 

➢ 7 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Balıkesir Bandırma 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 

tutulan siyasi mahpusların hastane sevklerinin PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin 

kaldırılması talebiyle devam eden açlık grevini bırakma şartıyla yapıldığı öğrenildi. 

➢ 27 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Maltepe 3 Nolu Cezaevi ve Şanlıurfa T Tipi 

Cezaevi’nde bazı mahpusların uyuz hastalığına yakalandıkları ve tedavi edilmedikleri öğrenildi. 

➢ 30 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, 21 Mart 2021 tarihinde tutuklanarak Metris T 

Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürülen hasta mahpus Eyvaz Akıncı’nın (76) her gün alması gereken 

radyoterapi ve kemoterapi tedavisini alamadığı, bu nedenle de sağlığının kötüleştiği öğrenildi. 

➢ 5 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde mahpuslara 

günde 200 litre yerine 10 veya 15 litre su verildiği öğrenildi. 

➢ 13 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 

Ahmet Sürme isimli bir mahpusun çıplak arama dayatmasını kabul etmediği için infaz koruma 

memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Ahmet Sürme babası aracılığıyla maruz 

kaldığı fiziksel şiddet hakkında şunları belirtti: “Avukatla görüştükten sonra gardiyanlar bana ‘soyun’ 

dediler. Nedenini sordum, sonra soyunmayacağımı söyledim. Gardiyanlar, avukatın girişte X-ray 

cihazından geçerken cihaz öttüğünü, bu yüzden soyunmam gerektiğini belirtiler. ‘Avukat cihazdan 

geçerken ötmüşse gidin avukat arayın, niye benim üstümü arıyorsunuz’ dedim. Ne yaptılarsa 

soyunmadım, bunun üzerine gardiyanlar beni dövmeye başladılar. Beni yere attılar, sırtıma basıp 

elbiselerimi zorla çıkardılar. Üstümde sadece iç çamaşırımı bıraktılar. Beni yere yatırdıklarında 

sürekli tekmelediler, başımı tekmelediler, her yerimi morarttılar. Gardiyanlar şiddet uygulayıp beni 

zorla soyduktan sonra giyinmemi söylediler ama ben elbiselerimi giymeyeceğimi ve bu şekilde 

koğuşuma gideceğimi söyledim. Bunun üzerine tekrar beni dövüp yere yatırdılar, zorla elbiselerimi 

giydirdiler. Hastaneye götürmelerini istedim, ancak darp raporu almamam için beni hastaneye 

götürmediler.” 

➢ 17 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 3 mahpusun 

(Deniz Şah, Mehmet Dersulu ve İlhan Kaya) infaz koruma memurlarının fiziksel şiddetine maruz 

kaldığı öğrenildi. Maruz kaldıkları fiziksel şiddet sonucu Mehmet Dersulu ve Deniz Şah’ın 

vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları öğrenildi. 14 Ocak 2021 tarihinde ise Deniz Şah’ın infaz 
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koruma memurları tarafından başka bir odaya fiziksel şiddet kullanılarak zorla götürüldüğü bildirildi. 

Haberde ayrıca, mahpusların maruz kaldıkları fiziksel şiddeti belgelemek için gitmeyi talep ettikleri 

revire götürülmedikleri belirtildi. 

➢ 20 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Kandıra T Tipi Cezaevi’nde 16 kişilik 

koğuşlarda 28 kişinin tutulduğu öğrenildi. 

➢ 24 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 

mahpusların sosyal, kültürel ve sportif haklarının Covid-19 salgını gerekçe gösterilerek kısıtlandığı 

öğrenildi. 

➢ 26 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bolu F Tipi Cezaevi’nde İlhan Kaya isimli 

mahpusun 13 Ocak 2021 tarihinde infaz koruma memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldığı 

öğrenildi. 

➢ 1 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, 30 Ocak 2021 tarihinde tutuklanan Boğaziçi 

Üniversitesi öğrencileri Doğu Demirtaş’ın ve Selahattin Can Uğuzeş’in götürüldükleri Metris 

Cezaevi’nde infaz koruma memurlarının sözlü şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. 

➢ 8 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Ankara’daki “İşimi Geri İstiyorum” eylemi 

katılımcılarından Mehmet Dersulu’nun Bolu F Tipi Cezaevi’nde 25 gündür tek kişilik hücrede 

tutulduğu öğrenildi. Haberde ayrıca Mehmet Dersulu hakkında mektup ve kitap hakkı kısıtlandığı için 

yaptığı oturma eylemi gerekçe gösterilerek disiplin soruşturması açıldığı ve soruşturma neticesinde 

Mehmet Dersulu’ya iletişim hakkından mahrum bırakma cezası verildiği öğrenildi. 

➢ 8 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Murat Aktaş 

isimli mahpusun infaz koruma memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldığı ve başından yaralandığı 

öğrenildi. 

➢ 10 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde infaz koruma 

memurlarının fiziksel şiddetine maruz kalan Murat Aktaş isimli mahpus hakkında cezaevi idaresi 

tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi. 

➢ 11 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan rektörü 

protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan Anıl Akyüz, Necmettin Erdem, Akın 

Karakuş ve Murat Can Demirci’ye tutuldukları İstanbul Maltepe 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde battaniye 

verilmediği öğrenildi. 

➢ 16 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Düzce T Tipi Cezaevi’nde yapılan koğuş 

aramaları sırasında mahpusların infaz koruma memurlarının sözlü şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. 

➢ 19 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde hücrelerin 

yeterince ısıtılmadığı, Covid-19 salgınına rağmen mahpuslara verilen suya kota getirildiği, gönderilen 

kargoların mahpuslara verilmediği öğrenildi. 

➢ 19 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde infaz koruma 

memurlarının fiziksel şiddetine maruz kalan Murat Aktaş hakkında cezaevi idaresi tarafından disiplin 
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soruşturması açıldığı öğrenildi. 

➢ 24 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde adil yargılanma 

talebiyle 213 gün sürdürdüğü ölüm orucunun ardından 3 Eylül 2020 tarihinde Yargıtay 16. Ceza 

Dairesi’nin infazının iyileşinceye kadar durdurulması yönündeki kararıyla tahliye edilen ve 9 Aralık 

2020 tarihinde Edirne’de gözaltına alınarak tutuklanan avukat Aytaç Ünsal hakkında, tutulduğu 

koğuşun sosyal mesafe kurallarına uymayan ve maske ile eldiven takmayan infaz koruma memurları 

tarafından aranmasına itiraz ettiği gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldığı ve Aytaç Ünsal’a 1 gün 

hücre cezası verildiği öğrenildi. Haberde ayrıca Aytaç Ünsal’a verilecek kitap sayısının yılda 20 kitap 

ile sınırlandığı, gazetecilere ve milletvekillerine yazdığı mektupların “sakıncalı” oldukları 

gerekçesiyle gönderilmediği belirtildi. 

➢  4 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 3 mahpusun 

(Deniz Şah, Latif Mollaahmetoğlu, İlhan Kaya) 2 Mart 2021 tarihinde istekleri ve iradeleri dışında 

İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 

➢ 10 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden İstanbul Metris R Tipi utulan ve şizofreni 

hastası olduğuna ve cezaevi koşullarında yaşayamayacağına Cezaevi’nde tutulan ve şizofreni hastası 

olduğuna ve cezaevi koşullarında tek başına yaşayamayacağına dair hakkında Adli Tıp Kurumu 

raporu bulunan Kemal Gömi isimli bir mahpusun koğuşun havalandırmasında başka bir mahpusun 

saldırısına uğradığı öğrenildi. Olay sonrasında Kemal Gömi’nin havalandırma süresinin 2 saatten 1 

saate indirildiği, cezaevine gelen avukatı ile görüşmesine izin verilmediği öğrenildi. 

➢ 14 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Metris Cezaevi’nden İstanbul Silivri 5 

Nolu L Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 56 mahpusun 28 kişi kapasiteli bir koğuşa konulduğu, mahpuslara 

temizlik malzemesi, tabak ve kaşık verilmediği ve bu nedenle mahpusların sağlık sorunları yaşadığı 

öğrenildi. 

➢ 23 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu Kapalı Cezaevi’nde 

koğuşlarda günde 2-3 kez arama yapıldığı, aramalar sırasında mahpusların infaz koruma 

memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldıkları ve kişisel eşyalarına el konulduğu, koğuşlarda 

kapasitenin üzerinde kişi tutulduğu öğrenildi. 

➢ 23 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Hakan İnci 

isimli mahpusun istek ve iradesi dışında Aydın E Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 

➢ 24 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutulan Nuriye 

Gülmen’in hakkında açılan davanın duruşmasına kafesli araçla gitmeye zorlandığı, kabul etmemesi 

üzerine duruşmaya götürülmediği öğrenildi. 

➢ 25 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu Cezaevi’nde tutulan 200 

mahpus hakkında, kantin fiyatlarını protesto ettikleri gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldığı 

öğrenildi 

➢ 26 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde bir aydır 
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sıcak su akmadığı ve koğuşların ısıtılmadığı öğrenildi. 

➢ 29 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, isteği ve iradesi dışında Edirne F Tipi 

Cezaevi’nden Aydın E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Hakan İnci isimli mahpusun karantina süresi 

dolduğu halde tek kişilik hücrede tutulduğu, infaz koruma memurlarının fiziksel şiddetine maruz 

kaldığı öğrenildi. 

 

➢ 18 Ocak 2020 tarihinde basında yer alan haberlerden İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutulan 

Reyhan Coşmuşlu’ya gönderilen 4 kitabın Kürtçe oldukları ve çevrilmeleri gerektiği gerekçesiyle 

cezaevine kabul edilmeyerek iade edildiği öğrenildi. 

➢ 24 ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 

tutulan Şiyar Yıldırım isimli mahpusun Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları Komisyonu üyesi Ömer Faruk Gergerlioğlu’na 

cezaevinde maruz kaldığı hak ihlalleri ile ilgili yazdığı mektuba ‘örgütle iltisaklı olan kişilere 

cezaeviyle ilgili doğru olmayan bilgiler anlatacağı’ iddiasıyla el konulduğu öğrenildi. Yanı sıra Şiyar 

Yıldırım hakkında bu mektup nedeniyle disiplin soruşturması açıldığı öğrenildi. Haberde ayrıca eşi 

tarafından yazılan Kürtçe mektubun “Tercümanımız yok. Eğer tercüman parasını karşılarsanız, 

mektubu tercüme ederek içeriğini öğrendikten sonra size teslim ederiz’” denilerek Şiyar Yıldırım’a 

verilmediği belirtildi. 

➢ 7 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Düzce T Tipi Cezaevi’nde mahpuslara Evrensel 

ve Birgün gazetelerinin ‘kurum disiplinini, düzenini veya güvenliğini bozan ya da tehlikeye düşüren, 

hükümlülerin iyileştirilmesi amacına ulaşmayı zorlaştıran yahut müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve 

yorumları kapsayan içerikleri taşıdığı’ gerekçesiyle verilmediği öğrenildi. 

➢ 12 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden haftalık Kürtçe yayınlanan Xwebun gazetesinin 

“Bolu F Tipi’ne kabul verilmesi için yabancı dilde olduğu” gerekçesiyle Adalet Bakanlığı Ceza ve 

Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü’nden izin istendiği, izin verilmemesi nedeniyle gazetenin mahpuslara 

verilmediği öğrenildi. 

➢ 22 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan 

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi avukat Engin Gökoğlu’nun eşine yazdığı mektubun büyük 

bir kısmının Cezaevi İdaresi Disiplin Kurulu’nun 18 Mart 2021 tarihli kararıyla sansürlendiği 

öğrenildi. Disiplin Kurulu’nun ilgili yazısında “her ne kadar mektubu eşine gönderiyor da olsa yazının 

basın organlarında yayınlanması, bunun daha önce örneğinin olduğu, infial yaratma ihtimaline karşı 

karalama kararı alındığı” belirtilmektedir. 

➢ 2 Şubat 2021 tarihinde basında yer alan haberlerde, Türkiye genelindeki çeşitli cezaevlerinde tutulan 

ve cezaları bitmiş olan 13 mahpusun 29 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan “Gözlem 

ve Sınıflandırma Merkezleri İle Hükümlülerin Değerlendirmesine Dair Yönetmelik” gerekçesiyle 

tahliye edilmedikleri iddia edildi. 
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➢ 8 Ocak 2021- Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulurken mide kanseri olan ve 4 Ocak 2021 tarihinde 

tahliyesine karar verilen HADİ YALÇIN isimli mahpusun, 8 Ocak 2021 tarihinde tedavi 

gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

➢ 13 Ocak 2021-  Basında yer alan haberlerde  SHAYAN KHEYRİANF, 13 Ocak 2021 tarihinde 

Denizli D Tipi Kapalı Hapishanesi,  intihar sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. 

➢ 18 Ocak 2021- Basında yer alan haberlerde  METİN YÜCEL’in 18 Ocak 2021 tarihinde Düzce T 

Tipi Kapalı Hapishanesi, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

➢ 30 Ocak 2021- basında yer alan haberlerden, İskenderun T Tipi Cezaevi’nde tutulan KAHRAMAN 

SEZER isimli mahpusun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

➢ 2 Şubat 2021-  tarihinde basında yer alan haberlerden, Malatya Akçadağ T Tipi Cezaevi’nde intihar 

girişiminde bulunan 4 mahpus arasında yer alan A. TURAN isimli bir mahpusun yaşamını yitirdiği 

öğrenildi. 

➢ 13.02.2021- Basında yer alan haberlerde  ERSOY KARAMUSTAFA’nın, Manisa T Tipi Kapalı 

Hapishanesinde Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. 

➢ 19 Şubat 2021 -  tarihinde İstanbul Maltepe Çocuk Cezaevi’ne götürülen Kadir Aktar, 19 Şubat 2021 

tarihinde yaşamını yitirdi. Cezaevi yönetimi KADİR AKTAR’ın ölüm nedeninin intihar olduğunu 

açıkladı. Aktar ailesinin avukatı ise basında yer alan açıklamasında “Adli Tıp Kurumu’nda 

gerçekleştirilen otopsi ön raporuna göre Kadir Aktar ası sonucu hayatını kaybettiğinin ancak 

bacaklarında ve kollarında iç kanama bulguları olduğunu (…) Kadir’in buralardan birtakım darbelere 

maruz kaldığının tespit edildiğini” belirtti. 

➢ 24 Şubat 2021- Tutulduğu Van F tipi Cezaevi’nde intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen 

RAMAZAN AKBAŞLI (55) isimli mahpus,  tedavisinin devam ettiği Van Dursun Odabaşı Hastanesi 

yoğun bakım servisinde 24 Şubat 2021 tarihinde yaşamını yitirdi. 

➢ 04.03.2021- Basında yer alan haberlerde  ÖNDER ATEŞ’in  04.03.2021’de  Samsun E Tipi Kapalı 

Hapishanesinde, Covid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği iddia edildi. 

➢ 05.03.2021- Basında yer alan haberlerde OSMAN SAFA’nın, 05.03.2021’de   Sakarya/Ferizli L Tipi 

Kapalı Hapishanesi, intihar sonucu hayatını kaybettiği iddia edildi. 

➢ 20 Mart 2021 - tarihinde basında yer alan haberlerden, 16 Mart 2021 tarihinde tutuklanarak Hakkari 

Kapalı Cezaevi’ne götürülen MACİT DEMİR isimli mahpusun 19 Mart 2021 tarihinde yaşamını 

yitirdiği öğrenildi. Basında yer alan haberlerde, Macit Demir’in intihar ettiği iddia edildi. 

➢ 29.03.2021-   Basında yer alan haberlere göre ,OĞUZHAN GÜRBÜZER 29.03.2021’de  Samsun 

Kapalı Hapishanesi’nde tutulduğu hücresinde ölü bulunduğu, %93 engelli olmasına rağmen 

hapishanede olduğu bildirilmiştir. 

➢ 12 Şubat 2021 - tarihinde basında yer alan haberlerde, İzmir Şakran 3 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 

tutulan M.Y isimli bir mahpusun 3 Şubat 2021 tarihinde cezaevlerindeki tecrit uygulamalarını 

protesto etmek için intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Haberde hayati tehlikesi olan M.Y’ın 
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Çiğli Devlet Hastanesi’nde tutulduğu belirtildi. 

➢ 23 Şubat 2021-  tarihinde basında yer alan haberlerde, Van F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan R. 

A. (55) isimli mahpusun intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Van Dursun Odabaşı Hastanesi 

yoğun bakım servisinde tedavisine devam edilen R.A’nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. 

➢ 7 Ocak 2021 - Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 7 Ocak 

2021 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir  cevap 

verilmediği öğrenildi. 

➢ 8 Ocak 2021 - Abdullah Öcalan ile İmralı adasında tutulan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve 

Veysel Aktaş’ın ailelerinin 8 Ocak 2021 tarihinde yaptığı görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 21 Ocak 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 21 Ocak 

2021 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurunun aynı gün içinde Abdullah 

Öcalan’a getirilen 6 aylık avukat ile görüş yasağı gerekçe gösterilerek reddedildiği öğrenildi. 

➢ 26 Ocak 2021 - Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 26 Ocak 

2021 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurunun aynı gün içinde Abdullah 

Öcalan’a getirilen 6 aylık avukat ile görüş yasağı gerekçe gösterilerek reddedildiği öğrenildi. 

➢ 28 Ocak 2021 -Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 28 Ocak 

2021 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

➢ 29 Ocak 2021 -Abdullah Öcalan ile İmralı adasında tutulan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve 

Veysel Aktaş’ın ailelerinin 29 Ocak 2021 tarihinde yaptığı görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 9 Şubat 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 9 Şubat 

2021 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

➢ 11 Şubat 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 11 Şubat 

2021 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

➢ 16 Şubat 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 16 Şubat 

2021 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurunun aynı gün içinde Abdullah 

Öcalan’a getirilen 6 aylık avukat ile görüş yasağı gerekçe gösterilerek reddedildiği öğrenildi. 

➢ 18 Şubat 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 18 Şubat 

2021 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurunun aynı gün içinde Abdullah 

Öcalan’a getirilen 6 aylık avukat ile görüş yasağı gerekçe gösterilerek reddedildiği öğrenildi. 

➢ 23 Şubat 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 23 Şubat 

2021 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 
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verilmediği öğrenildi. 

➢ 25 Şubat 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 25 Şubat 

2021 tarihinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan başvurunun aynı gün içinde Abdullah 

Öcalan’a getirilen 6 aylık avukat ile görüş yasağı gerekçe gösterilerek reddedildiği öğrenildi. 

➢ 2 Mart 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 2 Mart 2021 

tarihinde yapılan başvurunun Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aynı gün içinde Abdullah 

Öcalan’a getirilen 6 aylık avukat ile görüş yasağı gerekçe gösterilerek reddedildiği öğrenildi. 

➢ 9 Mart 2021 -Abdullah Öcalan ile İmralı adasında tutulan Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve 

Veysel Aktaş’ın ailelerinin 9 Mart 2021 tarihinde yaptığı görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 11 Mart 2021- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 11 Mart 

2021 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

➢ 12 Mart 2021- Abdullah Öcalan ile İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Hamili Yıldırım, 

Ömer Hayri Konar ve Veysel Aktaş’ın ailelerinin 12 Mart 2021 tarihinde yaptığı görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 14 Mart 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bolu F Tipi Cezaevi’nde yapılan koğuş 

aramaları sırasında mahpuslara ait eşyaların dağıtıldığı ve PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki 

tecridin sona ermesi talebiyle açlık grevinde olan mahpuslara hakaret edildiği öğrenildi. 

➢ 16 Mart 2021- PKK lideri Abdullah Öcalan’ın sağlık durumu ile ilgili sosyal medya hesaplarında 

çıkan iddialar üzerine avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 15 ve 16 Mart 2021 

tarihlerinde yapılan 2 ayrı acil görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 25 Mart 2021- tarihinde basında yer alan haberlerden, İmralı Yüksek Güvenlik F Tipi Kapalı 

Cezaevi’nde tutulan PKK Lideri Abdullah Öcalan, Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi 

Aktaş’ın ailelerinin telefon görüşmesi yapmak üzere Cumhuriyet Başsavcılıklarına çağrıldıkları 

öğrenildi. Abdullah Öcalan ile kardeşi Mehmet Öcalan arasındaki telefon görüşmesinin çok kısa 

süre sonra kesintiye uğradığı; Hamili Yıldırım’ın görüşmesinin de kısa sürdüğü, Veysi Aktaş ile 

Ömer Hayri Konar’ın cezaevindeki tecrit koşullarını protesto etmek için görüşmeye katılmadıkları 

bildirildi. 

 

➢ 26 Kasım 2020 tarihinde PKK davası nedeniyle hapishanede tutulmakta olanlar mahpuslar 

tarafından başlatılan açlık grevi dönüşümlü olarak devam etmektedir. Mahpuslar tarafından 

gönderilen mektuplarda; Açlık grevi nedeniyle mahpuslar hakkında disiplin soruşturmaları 

başlatıldığı, cezalar verildiği öğrenilmiştir. 

➢   07.01.2021 - Kayseri Bünyan T Tipi Cezaevi’nde açlık grevinde olan mahpuslara şeker ve karbonat 
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verilmediği öğrenildi. 

➢ 6 Nisan  Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 5 Nisan 2021 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

➢ 7 Nisan  Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 6 Nisan 2021 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

➢ 8 Nisan Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 7 Nisan 2021 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

➢ 9 Nisan Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 8 Nisan 2021 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 

➢ 10 Nisan Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 9 Nisan 2021 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 

➢ 13 Nisan Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 12 Nisan 2021 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

➢ 14 Nisan Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 13 Nisan 2021 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 15 Nisan Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 



Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2021 Yılı Hak İhlalleri Raporu  
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr 

Sayfa 131 / 151 
 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 14 Nisan 2021 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

➢ 15 Nisan Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

14 Nisan 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Gebze Kadın 

Cezaevi’nde mahpuslara yeterince sıcak su, temizlik malzemesi verilmediği, koğuşlarda 

kapasitenin üstünde mahpus tutulduğu öğrenildi. 

➢ 16 Nisan Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 15 Nisan 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 17 Nisan Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 16 Nisan 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 20 Nisan Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 19 Nisan 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 21 Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 20 Nisan 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 22 Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 21 Nisan 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 23 Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 22 Nisan 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 28 Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 27 Nisan 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi.  

➢ 29 Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 28 Nisan 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 4 Mayıs Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpus… 
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4 Ocak 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, adil yargılanma talebiyle 213 

gündür ölüm orucu sürdürmesinin ardından 3 Eylül 2020 tarihinde Yargıtay 16. Ceza 

Dairesi’nin infazının iyileşinceye kadar durdurulması yönündeki kararıyla tahliye edilen 

ve 9 Aralık 2020 tarihinde Edirne’de gözaltına alınarak tutuklanan avukat Aytaç Ünsal’a, 

tutulduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nde tedavisi için gerekli olan saf B1 vitamini verilmediği 

öğrenildi. 

➢ 4 Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 3 Mayıs 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 5 Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 4 Mayıs 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 6 Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 5 Mayıs 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 7 Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 6 Mayıs 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 8 Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 7 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

➢ 9 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kandıra 1 Nolu F Tipi 

Cezaevi’nde tutulan Garibe Gezer isimli mahpus hakkında ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde 

daha önce tutulduğu Kayseri Cezaevi’nde maruz kaldığı işkence ve diğer kötü muamelenin 

sorumlusu olarak cezaevi müdürünün ve başgardiyanın ismini söylediği gerekçesiyle disiplin 

soruşturması açıldığı ve soruşturma sonunda mahpusa 11 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 

Garibe Gezer hakkında PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için eylem 

yaptığı gerekçesiyle ikinci bir disiplin soruşturması daha açıldığı ve bu soruşturmada da 

mahpusa 11 gün hücre cezası verildiği bildirildi. 

 

➢ 12 Mayıs Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 
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11 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Düzce T Tipi Cezaevi’nden Samsun 

Bafra T Tipi Cezaevi’ne isteği ve talebi dışında 7 Mayıs 2021 tarihinde sevk edilen Selami Keleş 

isimli mahpusun cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasını kabul etmediği gerekçesiyle infaz 

koruma memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Haberde ayrıca Selami Keleş 

hakkında disiplin soruşturması açıldığı belirtildi. 

➢ 12 Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 11 Mayıs 2021 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

➢ 13  Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 12 Mayıs 2021 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

➢ 13-16  Mayıs; Cezaevinde Yaşamını Yitiren Mahpuslar… 

12 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutulan 

Erdal Kılınç isimli bir mahpusun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

➢ 16 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli 2 Nolu T Tipi 

Cezaevi’nde tutulan Şerif Vatansever isimli mahpusun Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği 

öğrenildi. 

➢ 16 Mayıs Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpuslar… 

15 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerde, İstanbul Silivri 5 Nolu Cezaevi’nde 

Covid-19 belirtisi gösteren mahpuslara test yapılmadığı iddia edildi. 

➢ 15 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Maltepe 2 Nolu 

Cezaevi’nde tutulan ve Covid-19 testleri pozitif çıkan 17 mahpusa dezenfektan ve maske 

verilmediği, konuldukları karantina koğuşunun hijyenik olmadığı öğrenildi. 

➢ 18 Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

➢ 19 Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 18 Mayıs 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 21 Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 
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PKK lideri Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 20 Mayıs 2021 tarihinde yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

 

➢ 22 Mayıs Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

22 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Sakarya L Tipi Cezaevi’nde 

koğuşlarda kapasitenin üstünde mahpus kaldığı öğrenildi. 

➢ 22 Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 21 Mayıs 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 23 Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 22 Mayıs 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 25 Mayıs Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

24 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi 

Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulan Garibe Gezer isimli mahpusun infaz koruma 

memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. 

➢ 26 Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 25 Mayıs 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 27 Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 26 Mayıs 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 28 Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 27 Mayıs 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 29 Mayıs Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 28 Mayıs 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

➢ 30 Mayıs Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 
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30 Mayıs 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi 

Cezaevi’nde tutulan Cihangir Çeliker isimli mahpusun infaz koruma memurlarının fiziksel 

şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. 

➢ 4 Haziran Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 3 Haziran 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 5 Haziran Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 4 Haziran 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 12 Haziran Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 11 Haziran 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 13 Haziran Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

13 Haziran 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Silivri Cezaevi’nde tutulan Murat 

Can isimli mahpusun bir trafik kazasında ölen anne ve babasının cenazesine katılmasına 

güvenlik gerekçesiyle izin verilmediği öğrenildi. 

➢ 15 Haziran Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 14 Haziran 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 16 Haziran Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 15 Haziran 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 17 Haziran Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 16 Haziran 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 22 Haziran Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 21 Haziran 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 23 Haziran Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 22 Haziran 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 24 Haziran Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 
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Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 23 Haziran 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 25 Haziran Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 24 Haziran 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 26 Haziran Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 25 Haziran 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

➢ 30 Haziran Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 29 Haziran 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

❖ 1 Temmuz Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları 1 Temmuz 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 2 Temmuz Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 2 Temmuz 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 5 Temmuz Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 5 Temmuz 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 6 Temmuz Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 6 Temmuz 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpuslar… 

7 Temmuz 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Düzce T Tipi Cezaevi’nde tutulan 13 mahpusun 

hastane sevklerinin 2 yıldır yapılmadığı öğrenildi. 

❖ 7 Temmuz Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 7 Temmuz 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi 

❖ Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

8 Temmuz 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Silivri L Tipi Cezaevi’nde Covid-19 testleri pozitif 

çıkan mahpusların telefon ve görüş haklarının kısıtlandığı öğrenildi. 

❖ 8 Temmuz Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 8 Temmuz 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 
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❖ 9 Temmuz Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 9 Temmuz 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

❖ Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

12 Temmuz 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri Cezaevi Kampüsü içinde yer alan 

cezaevlerinde mahpuslara verilen su miktarının az olduğu öğrenildi. 

❖ 12 Temmuz Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 12 Temmuz 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 13 Temmuz Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 13 Temmuz 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 14 Temmuz Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 14 Temmuz 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 15 Temmuz Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 15 Temmuz 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 17 Temmuz Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 17 Temmuz 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

❖ Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

25 Temmuz 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden Düzce T Tipi Cezaevi’nde siyasi mahpusların 

cezaevi idaresi tarafından “Sesinizi çıkarmayın. Durmazsanız, ses çıkarırsanız sizi adli suçluların koğuşunun 

içine atarız, onlar sizi paramparça edecekler” denilerek tehdit edildiği öğrenildi. 

❖ 26 Temmuz Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın ailesi tarafından 26 Temmuz 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

AĞUSTOS 2021 

❖ 2 Ağustos  Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın ailesi tarafından 2 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 3 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 3 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 4 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi…                        Abdullah 

Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 4 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 
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Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

❖ Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

4 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde dışarıdan 

gönderilen kitapların mahpuslara verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 5 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Antalya E Tipi Cezaevi’nde tutulan 

CENK SARI  isimli mahpusun geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

❖ 5 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Burdur E Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 

25 Temmuz 2021 tarihinde beyin kanaması geçirdikten sonra tahliye edilen MEHMET ÖZEN 

(37) isimli mahpusun yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

❖ 6 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın ailesi, avukatları ve vasisi tarafından 6 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 7 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Denizli T Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta 

mahpus İsmet Özçelik’e 20 gündür ilaçlarının verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 9 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın ailesi, avukatları ve vasisi tarafından 9 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 10 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 10 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 11 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi tarafından 11 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 12 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 12 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

❖ Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpus… 

13 Ağustos 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 

Bülent Kaya isimli mahpusun kelepçeli muayene dayatmasını kabul etmediği için tedavi edilmeden cezaevine 

geri götürüldüğü öğrenildi. Bülent Kaya ailesi aracılığıyla yaptığı ve basında yer alan açıklamasında şunları 

belirtti: Bel fıtığımdan dolayı ciddi rahatsızlıklarım var ve ağrılar ayaklarıma vurdu. Hastaneye gittim, doktor 

B. E., ellerim kelepçeli halde sedyeye uzanmamı istedi. Ben de bu halde uzanamayacağımı söyledim. Doktor 

bana, ‘Hesabına gelirse uzanırsın hesabına gelmezse uzanmazsın’ dedi. Kelepçeli tedaviyi kabul etmedim. 

Çektiğim o acılara rağmen doktor beni tedavi etmeyerek, geri cezaevine gönderdi. Salgından kaynaklı yine 15 

gün karantinada kaldım.” 

❖ 13 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları, vasisi ve ailesi tarafından 13 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme 
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başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 16 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 16 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 17 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 17 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 18 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 18 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 19 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 19 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 20 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 20 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 23 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 23 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 24 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 24 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ Durumunun ağırlaşması üzerine 25 Ağustos 2021 tarihinde tutulduğu Ankara Sincan 

Cezaevi’nden tahliye edilen hasta mahpus MEHMET ALİ ÇELEBİ (70), 4 Eylül 2021 tarihinde 

tedavi gördüğü İstanbul Çam Sakura Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 

❖ 25 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 25 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

❖ 26 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 26 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

❖ Abdullah Öcalan’ın avukatları, ailesi ve vasisi tarafından 27 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

❖ 31 Ağustos Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 31 Ağustos 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 
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EYLÜL 2021 

❖ 1 Eylül Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 1 Eylül 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

❖ 2 Eylül Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 2 Eylül 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

❖ 3 Eylül Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları, ailesi ve vasisi tarafından 3 Eylül 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

❖ 7 Eylül Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatlar tarafından 7 Eylül 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

12 Eylül 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Düzce T Tipi Cezaevi’nde siyasi mahpusların adli 

mahpusların tutulduğu koğuşlara gönderilmekle tehdit edildiği öğrenildi. 

❖ Cezaevlerinde Açlık Grevi… 

27 Kasım 2021 tarihinde Türkiye genelindeki cezaevlerinde PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin 

sona ermesi talebiyle başlatılan süresiz dönüşümlü açlık grevi, eylemin 290. günü olan 12 Eylül 2021 

tarihinde sona erdi. 

❖ 10 Eylül Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları, ailesi ve vasisi tarafından 10 Eylül 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 13 Eylül Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 13 Eylül 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 14 Eylül Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 14 Eylül 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

❖ 17 Eylül Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları, ailesi ve vasisi tarafından 17 Eylül 2021 tarihinde yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi.  

❖ 22 Eylül 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Afyon Bolvadin C Tipi Cezaevi’nde 

tutulan KENAN ÖZCAN isimli mahpusun 17 Eylül 2021 tarihinde Eskişehir Şehir 

Hastanesi’ne kaldırıldığı ve 20 Eylül 2021 tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

❖ 22 Eylül Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 22 Eylül 2021 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

❖ Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 
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25 Eylül 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan avukat 

Engin Gökoğlu’nun Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne isteği ve iradesi dışında sevk edildiği öğrenildi. 

          EKİM- 2021  

• 19 Ekim 2016 tarihinde yaralı olarak yakalanan ve şu anda Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde 

tutulan Hamdullah Zengin isimli mahpusun tedavisinin tamamlanmadığı ve kolunda halen 2 

kurşun olduğu öğrenildi. 

•      30 Eylül 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi.  

• 3 Ekim 2021 tarihinde, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutulan kanser hastası mahpus Ali 

Osman Köse’nin infaz erteleme talebiyle Adli Tıp Kurumu’na sevk edildiği ve ATK’nin 

“tedavisi cezaevinde yapılabilir” raporu vererek bu talebi reddettiği öğrenildi. 

• 1 Ekim 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın ailesi, vasisi ve avukatları tarafından yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

• 4 Ekim 2021 tarihinde, Kırıkkale Keskin Cezaevi’nde tutulan 80 mahpusun başka 

cezaevlerine sevk edildiği öğrenildi. Mahpusların hangi cezaevlerine sevk edildiği 

öğrenilemedi. 

• 5 Ekim 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

• 6 Ekim 2021 tarihinde, Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Garibe Gezer 

isimli mahpusun işkence ve diğer kötü muamele ile cinsel saldırıya maruz kaldığı öğrenildi. 

Haberde ayrıca mahpusun intihar girişiminde bulunduğu belirtildi. Garibe Gezer’in avukatı 

Eren Keskin, Cezaevi Başsavcılığı’na verdiği dilekçede işkence ve diğer kötü muamele ile 

cinsel saldırı iddialarına ilişkin şunları belirtmektedir: “Gezer, 15 Mart’ta Kayseri Ceza İnfaz 

Kurumu’ndan Kandıra Ceza infaz Kurumu’na sevk edildi. 22 gün hücrede tutuldu. Hücre 

cezası bittikten sonra 3 kişilik hücreye geçmeyi talep etti (…) 21 Mayıs 2021’de tekrar hücreye 

götürülmek istenen Gezer buna itiraz etti. Bu itiraz üzerine kadın gardiyanlar Gezer’i 

saçlarından ve kollarından tutarak yerde sürükledi. Gezer’in şalvarını üzerinden çıkardılar ve 

yarı çıplak halde erkek gardiyanların bulunduğu yerlerden götürülerek hücreye attılar. İki gün 

hücrede tutuldu. Durumu protesto etti ancak bu kez de hücre kapısını yumrukladığı için 

gardiyanlar hücresine geldi. Gardiyanlar Gezer’i tekme ve tokat atarak yeniden darp ettiler. 24 

Mayıs 2021’de erkek ve kadın gardiyanlardan oluşan 8 kişi hücreye gelerek Gezer’i dövdü. 

Kadın gardiyanlar, Gezer’in ellerini kırarcasına büktü erkek gardiyanlar postallarıyla boynuna 
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bastı. Gezer, tutuklular arasında süngerli oda diye bilinen odaya götürüldü. Gardiyanlar, odanın 

kapısında Gezer’in kıyafetlerini kaldırdı ve üst araması yaptı. Bu sırada Gezer’e cinsel saldırıda 

bulundu. Gezer, süngerli odanın süngerlerini sökmeye çalıştı. Kameradan bunu gören 

gardiyanlar tekrar hücreye geldi ve Gezer’i ağır şekilde darp etti. Gezer baygınlık geçirdi. 

Elleri arkadan kelepçelenerek odaya atıldı ve 3-4 saat boyunca odada bu şekilde tutuldu. Cinsel 

şiddetle baş edemeyen Gezer aynı gece hücresinde kendini çarşafla asarak intihar etmeye 

çalıştı. Çarşafın kopmasıyla düştü, kafasını çarptı. Çarpma nedeniyle kafa bölgesinde kanaması 

olmasına rağmen 1-2 saat müdahale edilmedi ve yerde bekletildi. (…) Maruz kaldığı cinsel 

işkence ve kötü muamelenin psikolojik etkilerini atlatamayan Gezer, 7 Haziran’da bu sefer 

hücresini yaktı. Tekrar süngerli odaya atıldı ve 24 saat burada tutuldu (…) Müvekkil süngerli 

oda diye tabir edilen odanın 2-3 metrelik bir yer olduğunu, tamamen deri ile kaplı olduğunu, 

kamerayla 24 saat izlendiğini, odanın yerinde dışkı bulunduğunu, sidik ve dışkı kokusunun 

dayanılamayacak derecede olduğunu, tuvalet olarak sadece odanın içinde bir delik olduğunu ve 

buranın da kameradan göründüğünü ifade etti.” 

• 7 Ekim 2021 tarihinde, Diyarbakır Kadın Cezaevi’nde tutulan 3 mahpusun (Evin Kaya, 

Dilan Yörüklü, Kumru Tokay) Mersin Tarsus Kadın Cezaevi’ne, 2 mahpusun (Elif Aydemir ve 

Saliha Ünder) ise Kayseri Bünyan Kadın Cezaevi’ne istekleri ve iradeleri dışında sevk 

edildikleri öğrenildi. 

•  7 Ekim 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

• 8 Ekim 2021 tarihinde, Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı tarafından rektör olarak 

atanan Naci İnci’nin protesto edildiği eyleme katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 kişinin 

(Enis Berke Gök ve Caner Perit Özen) götürüldükleri cezaevinde işkence ve kötü muameleye 

maruz kaldıkları, öğrenci olmalarına rağmen ders kitaplarının kendilerine verilmediği 

öğrenildi. 

• 10 Ekim 2021 tarihinde, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi 

Cezaevi’ne istekleri ve iradeleri dışında sevk edilen 8 mahpusun (Fatih Kaplan, Fikret Aslan, 

Mesut Eren, Bülent Özcan, Hüseyin Bektaş, Kenan Çiçek, İsrafil Aras ve Mehmet Develi) 

cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasını kabul etmedikleri için işkence ve diğer kötü 

muameleye maruz kaldığı öğrenildi. Haberde ayrıca mahpuslara 2 gün sonra götürüldükleri 

revirde maruz kaldıkları fiziksel şiddeti belgeleyecek rapor verilmediği belirtildi. 

•  12 Ekim 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 
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•  14 Ekim 2021 tarihinde, Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpusların koğuş 

aramaları sırasında infaz koruma memurlarının işkence ve diğer kötü muamelesine maruz 

kaldıkları ve “Artık bittiniz. Burada öleceksiniz” denilerek tehdit edildikleri öğrenildi. 

• 14 Ekim 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

• 15 Ekim 2021 tarihinde, İstanbul Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan Şırnak’ın Cizre 

ilçesinin eski Belediye Başkanı Aydın Budak’ın tedavisinin yapılmadığı öğrenildi. 

• 17 Ekim 2021 tarihinde, Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nden Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi 

Cezaevi’ne sevk edilen mahpusların cezaevi girişinde işkence ve diğer kötü muameleye maruz 

kaldığı öğrenildi. 

• 19 Ekim 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

• 20 Ekim 2021 tarihinde, 2 Ekim 2021 tarihinde Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nden 

Ankara Sincan Cezaevi’ne istek ve iradeleri dışında sevk edilen 10 mahpusun, cezaevi 

girişinde çıplak aramaya zorlandıkları, bunu kabul etmeyen mahpusların infaz koruma 

memurlarının işkence ve kötü muamelesine maruz kaldıkları ve mahpusların tek kişilik odalara 

konuldukları öğrenildi. 

• 21 Ekim 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

• 24 Ekim 2021 tarihinde, İstanbul Silivri 5 Nolu Cezaevi’nde tutulan bir mahpusun 

yakınının cezaevi girişinde çıplak arama uygulamasına maruz kaldığı öğrenildi. 

• 22 Ekim 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın ailesi, vasisi ve avukatları tarafından yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

• 26 Ekim 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

• 27 Ekim 2021 tarihinde, İstanbul Silivri Cezaevi’nde mahpusların kaldığı koğuşlarda 

kaloriferlerin yakılmadığı, mahpuslara sıcak su verilmediği, soğuk suyun sık sık kesildiği 

öğrenildi. Haberde ayrıca avukat görüşünden dönen bir mahpusun üst araması sırasında 

ayakkabısını çıkartıp eline almaya zorlandığı ve bunu kabul etmediği gerekçesiyle fiziksel 
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şiddete maruz kaldığı belirtildi. 

• 28 Ekim 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın ailesi, vasisi ve avukatları tarafından yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

KASIM 2021  

• 2 Kasım 2021 ve 4 Kasım 2021 tarihlerinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

• 9 Kasım 2021 tarihinde, Balıkesir Bandırma T Tipi Cezaevi’nde tutulan İlyas Arat isimli 

bir mahpusun ailesi ile yaptığı telefon görüşmesinin infaz koruma memurları tarafından, İlyas 

Arat’ın ellerinin cebinde olması gerekçesi ile kesildiği öğrenildi. 

•  9 Kasım 2021, 9 Kasım 2021, 12 Kasım 2021  tarihlerinde Abdullah Öcalan’ın avukatları 

tarafından yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi 

bir cevap verilmediği öğrenildi. 

• 15 Kasım 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Balıkesir Bandırma T Tipi 1 Nolu 

Cezaevi’nden Bitlis Ahlat T Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Naif İşçi isimli mahpusun tek kişilik 

hücrede tutulduğu öğrenildi. 

• 16 Kasım 2021 tarihinde, Balıkesir Burhaniye T Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet 

Boğatekin’in karikatür ve resim çizmek için kullandığı malzemelere infaz koruma memurları 

tarafında el konulduğu öğrenildi. 

•  16 Kasım 2021 tarihinde, Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Civan Boltan isimli mahpusun 

tedavisinin yapılmadığı öğrenildi. 

•  16 Kasım 2021, 19 Kasım 2021 ve 23 Kasım 2021  tarihlerinde Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

• 17 Kasım 2021 tarihinde, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan bazı 

mahpuslar hakkında halay çektikleri gerekçesiyle disiplin soruşturması açıldığı, mahpuslara ait 

kitaplara el konulduğu öğrenildi. 

• 21 Kasım 2021 tarihinde, İstanbul Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde mahpusların kaldığı 

koğuşlarda gece saatlerinde arama yapıldığı ve arama sırasında mahpusların fiziksel şiddete 

maruz kaldığı; kişisel eşyalarına el konulduğu; ayrıca mahpusların sosyal ve kültürel haklarının 

kısıtlandığı öğrenildi. 

• 28 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Silivri 3 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan yakınını 
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ziyarete giden bir kişinin çıplak arama dayatmasına maruz kaldığı ve bu sırada bayıldığı 

öğrenildi. Haberde ayrıca cezaevinde tutulan mahpusların koğuş dışına çıktıklarında üzerinde 

“terör” yazan bir kimlik taşımaya ve aileleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinden önce tekmil 

vermeye zorlandıkları belirtildi.  

İstanbul Silivri 4 ve 5 Nolu L Tipi cezaevlerinde mahpuslara düzenli sıcak su verilmediği, 

kaloriferlerin yanmadığı öğrenildi. 

• 23 Kasım 2021 tarihinde, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan 60 siyasi 

mahpus hakkında, koğuş dışına çıktıklarında üzerinde “terör” yazan bir kimlik taşımaya 

zorlanmalarını protesto etmek için telefon ve görüşe çıkmama eylemi yaptıkları gerekçesi ile 

disiplin soruşturması açıldığı ve soruşturma sonunda mahpuslara kınama cezası verildiği 

öğrenildi. 

• 23 Kasım 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 3 ve 7 Nolu L Tipi 

cezaevlerinde havalandırmaların üstünün telle kapatıldığı, mahpusların yanlarında 

bulunduracakları kitap sayısının 7 ile sınırlandığı öğrenildi. 

• 24 Kasım 2021 tarihinde, İstanbul Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan Şiyar 

Yıldırım isimli mahpusun cezaevi müdürü tarafından “25 yıldır bu işi yapıyorum. Bir imzaya 

bakar düştü kayboldu demek” denilerek tehdit edildiği öğrenildi. 

• 24 Kasım 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 15 

mahpusun istekleri ve iradeleri dışında başka cezaevlerine sevk edildi. Sevk edilen 

mahpuslardan isimleri öğrenilenler: Mahmut Balkaş, Kenan Avcı ve Abdurrahim Pamuk. 

Mahpusların hangi cezaevlerine sevk edildikleri öğrenilemedi. 

• 25 Kasım 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Silivri 8 Nolu Cezaevi’nde 

kaloriferlerin yanmadığı öğrenildi.. 

• 25 Kasım 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

• 26 Kasım 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 

tutulan 14 mahpusun 17 Kasım 2021 tarihinde istek ve iradeleri dışında Ankara Sincan 1 Nolu 

Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. Sevk edilen mahpuslardan isimleri 

öğrenilenler: Kenan Avcı, Mahmut Balkaş, Hasan Aşkın, Mehmet Güler, Şehmuz Musa, 

Mehmet Emin Çelebi, Halis Yıldeniz, Muhamed İsmail, Bedri Akın, Rahim Akalp, Mustafa 

Biçer, Hüseyin Barsak. 

• 27 Kasım 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Silivri Cezaevi’nde tutulan bir 
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mahpusu ziyarete gelen yakınının, 29 Ekim 2021 tarihinde infaz koruma memurlarının fiziksel 

şiddetine maruz kaldığı, mahpusa ve yakınına 1 ay görüş yasağı cezası verildiği öğrenildi. 

• 26 Kasım 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan 

Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

• 28 Kasım 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İskenderun T Tipi Kapalı 

Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Bangin Mohamed’in 12 Kasım 2021 tarihinde yaşamını 

yitirdiği öğrenildi. İnsan Hakları Derneği (İHD) İskenderun Şubesi Hapishaneler Komisyonu 

üyesi avukat Mehtap Sert basında yer alan açıklamasında, Bangin Mohamed’in ilaçlarının 

düzenli verilmediğini ve tedavisinin sağlanmadığını belirtmektedir. 

•  29 Kasım 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bursa İmralı Yüksek Güvenlikli 

Cezaevi’nde tutulan Abdullah Öcalan’ın avukat ile görüşme hakkının 12 Ekim 2021 tarihli bir 

mahkeme kararı ile 6 ay süreyle yasaklandığı öğrenildi. Yine basında yer alan haberlerde, 

Abdullah Öcalan’ın aile görüş hakkının ise 18 Ağustos 2021 tarihli mahkeme kararı ile 3 ay 

süreyle yasaklandığı belirtildi. 

ARALIK 2021 

• 30 Kasım 2021ve  2 Aralık 2021 tarihlerinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

• 3 Aralık 2021 tarihinde, Kocaeli Gebze Kadın Cezaevi’nde tutulan Aslı Calıhan isimli bir 

mahpusun tedavisinin kelepçeli muayene dayatmasını kabul etmediği için yapılmadığı 

öğrenildi. 

•  3 Aralık 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan 

Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

• 6 Aralık 2021 tarihinde, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan 2 mahpusun istekleri ve 

iradeleri dışında Trabzon’da bulunan bir cezaevine sevk edildiği öğrenildi. Mahpusların 

isimleri ve hangi cezaevine sevk edildikleri öğrenilemedi. 

• 7 Aralık 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 
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• 8 Aralık 2021 tarihinde, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan bir mahpusun başka bir 

cezaevine isteği ve iradesi dışında sevk edildiği öğrenildi. Mahpusun ismi ve hangi cezaevine 

sevk edildiği öğrenilemedi. 

• 9 Aralık 2021 tarihinde Kocaeli Kandıra Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde Garibe Gezer 

isimli mahpus tutulduğu tek kişilik hücrede şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdi. Cezaevi idaresi 

Garibe Gezer’in intihar sonucu yaşamını yitirdiğini iddia etti. Basında yer alan haberlerden, 

Garibe Gezer’in otopsisinin avukatlar beklenmeden Kocaeli Adli Tıp Kurumu’nda yapıldığı 

öğrenildi. Yine basında yer alan haberlerde hazırlanan ön otopsi raporunda Garibe Gezer’in 

ölüm nedeninin tespit edilemediğinin yazdığı bildirildi. Ablası Asya Gezer, kardeşinin 

ölümüne ilişkin basında yer alan açıklamasında şunları belirtti: “En son 16 Kasım’da 

konuştum. Üzerindeki baskıların azaldığını, bu nedenle moralinin iyi olduğunu söylemişti. 

Ancak önceki süreçlerden toplamda 20 hücre cezasının olduğunu söylemişti. Bu nedenle 

hücreye gireceğini söylemişti. Ocak ayında onun görmeye geleceğimi söylemiştim. Çok 

sevinmişti. Dört gözle beni bekleyeceğini söylemişti (…) Kardeşimin intihar ettiğine 

inanmıyorum.” Garibe Gezer’in 21 Mayıs 2021 tarihinde infaz koruma memurlarının işkence 

ve kötü muamelesine ve cinsel saldırısına maruz kaldığı basında yer almıştı. 

• 11 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, 9 Aralık 2021 tarihinde Kocaeli 

Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşamını yitiren Garibe Gezer’in ölümüne ilişkin 

olay yerinde yapılan incelemede avukatların hazır bulunmadığı ve hazırlanan olay yeri 

inceleme tutanağının avukatlara verilmediği öğrenildi. Garibe Gezer ile aynı cezaevinde kalan 

başka mahpuslarla da görüşen avukat Jiyan Tosun, basında yer alan açıklamasında şunları 

belirtti: “Öğle yemeğinden sonra arkadaşları Garibe’nin dışarıdaki havalandırmadan 

görülebilen hücresine baktıklarında Garibe’nin yemeklerinin masanın üzerinde ve yenilmemiş 

olduğunu, Garibe’nin de hücre içerisinde olmadığını görüyorlar. Endişelenip hemen 

gardiyanlara haber veriyorlar, gardiyanlar gelip kapıyı açtıklarında ise Garibe’yi hücresinde 

asılı halde görüyorlar. Herkes hücreye geliyor ve o esnada müdahale edilmiyor, Garibe asılı 

halde bırakılıyor. Kamera gelsin deniliyor, kamera gelene kadar da yine kimse Garibe’ye 

müdahale etmiyor.” 10 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, polisin Garibe 

Gezer’in cenazesinin Mardin’in Dargeçit ilçesine Mardin Büyükşehir Belediyesi’ne ait cenaze 

aracıyla taşınmasına izin vermediği ve bunun üzerine ailesinin kendi imkanları ile cenazeyi 

götürdüğü öğrenildi. 

•   12 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 9 Nolu 

Cezaevi’nde tutulan 5 mahpusun (İsa İpekli, Vahit Ufuk Yüksel, Nevzat İçem, Ömer Çelik ve 

Abdulstar Üzer) maruz kaldıkları hak ihlallerinin sona ermesi talebiyle 2 Aralık 2021 

tarihinden beri açlık grevinde olduğu öğrenildi. 
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•  10 Aralık 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde 

tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

• 13 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Elazığ Yüksek Güvenlikli 

Cezaevi’nde tutulan Haşim Gezer’in, Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde yaşamını yitiren 

kardeşi Garibe Gezer’in cenazesine ve Mardin’in Midyat ilçesinde yapılan taziyesine 

katılmasına güvenlik gerekçesiyle izin verilmediği öğrenildi. 

• 13 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Kandıra F Tipi 

Cezaevi’nde tutulan kimi mahpuslar hakkında aynı cezaevinde tutulan Garibe Gezer’in 

yaşamını yitirmesiyle ilgili alkışlı protesto eylemi gerekçe gösterilerek disiplin soruşturması 

açıldığı öğrenildi. 

• 13 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nden 

Giresun Espiye L Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 5 mahpusun sevk sırasında işkence ve diğer kötü 

muameleye maruz kaldığı öğrendi. Sevk edilen mahpuslardan Çekdar Özer ile telefonda 

görüşen eşi, basında yer alan açıklamasında şunları belirtti: “Eşim 36 saat sonra Giresun Espiye 

Cezaevi’nden beni aradı. Sevk sırasında birçok işkenceye maruz kaldığını anlattı. Eşim Edirne 

F Tipi Kapalı Cezaevi’nde ayın 8’inde koğuşundan alınıp Çorum’a doğru yola çıkarılmış. 

Geceyi Çorum’da geçirip, sabah Giresun’a doğru yola çıkarılmışlar. Çorum Sungur T Tipi 

Cezaevi’ne girişte gardiyanlar çıplak arama dayatmasında bulunmuş. Eşim ve beraberindeki 

diğer tutuklular bunu kabul etmediği için gardiyanların şiddetine maruz kalmış (…) 

Gardiyanlar daha sonra girişte bulunan X-ray cihazına Türk bayrağını asıp tutukluların altından 

geçmelerini ve kendilerine ‘biat’ etmelerini istemiş (…) Çorum’dan çıkarıldıktan sonra eşi ile 

birlikte diğer tutukluların mont giymelerine izin verilmemiş. Tutuklular soğuk havada montları 

alınarak, yolculuk ettiler. Kış ayındayız, hava zaten soğuk, bir de klimayı  

• 14 Aralık 2021 tarihinde tutulduğu İzmir Şakran T Tipi Cezaevi’nde yaşamını yitiren 

hasta mahpus Abdülrezzak Şuyur’a ilişkin Bayraklı Adli Tıp Kurumu’nda hazırlanan ön otopsi 

raporunda “şüpheli ölüm” yazdığı ve ölüm nedeninin detaylı otopsi raporunda yer alacağı 

öğrenildi. 

• 14 Aralık 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

• Hasta mahpus Halil Güneş 15 Aralık 2021 tarihinde tutulduğu Diyarbakır 2 Nolu F Tipi 

Cezaevi’nde yaşamını yitirdi. Basında yer alan haberlerde kanser hastası olan Halil Güneş’in 
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tek kişilik hücrede tutulduğu ve ilaçlarının kendisine düzenli bir şekilde verilmediği belirtildi. 

• 16 Aralık 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

•  17 Aralık 2021 tarihinde Bolu T Tipi Cezaevi’nde İlyas Demir isimli bir mahpusun 

tutulduğu tek kişilik hücrede yaşamını yitirdiği öğrenildi. İlyas Demir’in ölüm nedenine ilişkin 

ailesine bir açıklama yapılmadığı bildirildi.  İlyas Demir’in ablası Mahibe Demir basında yer 

alan açıklamasında şunları belirtti: “2013 yılından bu yana farklı cezaevlerinde tutuldu, 

psikolojik hastalıkları vardı ancak tedavi edilmedi.” 

• 18 Aralık 2021 tarihinde Antalya E Tipi Cezaevi’nde tutulan Mustafa Gaffar isimli 

mahpusun yaşamını yitirdiği öğrenildi.  Basında yer alan haberlerde, Mustafa Gaffar’ın ölüm 

nedeninin intihar olduğu belirtilmektedir. 

•  19 Aralık 2021 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde Vedat Erkmen isimli 

mahpusun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Haberlerde cezaevi idaresinin ailesine ölüm nedeninin 

intihar olduğunu söylediği belirtilmektedir. Basında yer alan haberlerde Vedat Erkmen’in 

birkaç gün önce can güvenliğinin olmadığı gerekçe gösterilerek tek kişilik bir odaya konulduğu 

ifade edilmektedir. 

Vedat Erkmen’in otopsi işlemlerinin 20 Aralık 2020 tarihinde ailesi ve avukatları beklenmeden 

yapıldığı öğrenildi. Ailesinin cenazeyi İstanbul’un Esenyurt ilçesindeki Digor Dağpınar 

Derneği’ne götürmesine polis tarafından izin verilmediği ve ailenin itirazları üzerine polisin 

cenaze aracını ilk önce İstanbul Kocaeli yolu üzerindeki bir tesise götürdüğü ve daha sonra 

tesiste bekleyenlere haber vermeden tekrar yola çıktığı bildirildi. Cenaze aracında abisi Sait 

Erkmen’in olmasına rağmen telefonuna polis tarafından el konulduğu için aracın nereye gittiği 

öğrenilemedi. Vedat Erkmen’in abisi Saim Erkmen basında yer alan açıklamasında şunları 

belirtti: “Kardeşim intihar edecek biri değildi. Devlet kendisi öldürdü. Örtbas etmek için de 

kendisi bizden ve avukatlarından habersiz Adli Tıp Kurumu’na (ATK) götürdü.” 

•  19 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bolu F Tipi Cezaevi’nde içinde 

kendisine ait bir yazının da yer aldığı kitabın sakıncalı olduğu gerekçesiyle Özer Özdurak 

isimli bir mahpusa verilmediği öğrenildi. 

•  17 Aralık 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde 

tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

•  20 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi 
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Cezaevi’nde tutulan Yasin Eneç isimli mahpusun infaz koruma memurları ile askerlerin 

işkence ve diğer kötü muamelesine maruz kaldığı ve başından yaralandığı öğrenildi. 

• 21 Aralık 2021 ve 23 Aralık 2021 tarihlerinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

• 22 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi 

Cezaevi’nde mahpusların tutulduğu koğuşlarda kaloriferlerin düzenli yakılmadığı, mahpuslara 

düzenli sıcak su verilmediği öğrenildi. Haberde ayrıca mahpusların yanlarında 

bulundurabilecekleri battaniye ve ayakkabı sayısının 1 ile, kazak sayısının ise 2 ile sınırlandığı 

belirtildi. 

• 24 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı 

Cezaevi’nde mahpusların istekleri dışında koğuşlarının değiştirildiği, bazı mahpusların tek 

kişilik koğuşlara konduğu ve koğuşların havalandırma bölümlerinin tel örgü ile kapatıldığı, 

• 26 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı 

Cezaevi’nde tutulan Yasin Eneç isimli mahpusun 17 Aralık 2021 tarihinde infaz koruma 

memurlarının işkence ve kötü muamelesine maruz kaldığı ve kafatasında kırıklar oluştuğu, 

yaralı halde süngerli oda tabir edilen izolasyon odasında 3 saat tutulduktan sonra hastaneye 

götürüldüğü öğrenildi. Yasin Eneç’in maruz kaldığı işkence ile ilgili Adalet Bakanlığı’na, 

savcılığa ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na yazdığı dilekçelere el konulduğu, hakkında 4 

ayrı disiplin soruşturması açıldığı bildirildi. 

• 26 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde 

tutulan mahpusların kişisel eşyalarına koğuş aramaları sırasında el konulduğu, havalandırma 

bölümlerinin Covid-19 salgını gerekçesiyle kapatıldığı öğrenildi. 

•  26 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde 

tutulan mahpuslara Covid-19 salgınından korunmaları için maske ve temizlik malzemesi 

verilmediği öğrenildi. 

• 26 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Balıkesir Burhaniye T Tipi 

Cezaevi’nde tutulan Veysel Işık isimli mahpusun, maruz kaldığı işkence ve kötü muameleye 

karşı 6 Aralık 2021 tarihinden bu yana açlık grevinde olduğu öğrenildi. 

• 26 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 

Cezaevi’nde tutulan Gökhan Yıldırım isimli mahpusun, maruz kaldığı hak ihlallerine karşı 25 

Aralık 2021 tarihinde süresiz açlık grevine başladığı öğrenildi. 

•  23 Aralık 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan görüşme 
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başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

• İstanbul Silivri Açık Cezaevi’nde tutulan Uğur Demirbay (24) isimli bir mahpusun 28 

Aralık 2021 tarihinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

• 28 Aralık 2021 tarihinde Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

• 30 Aralık 2021 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi 

Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve aynı cezaevinde Garibe Gezer’in yaşamını yitirmesi ile ilgili 

tanık olarak dinlenme talebi reddedilen Deniz Tepe isimli mahpusun 27 Aralık 2021 tarihinde 

süresiz açlık grevine başladığı öğrenildi. 

İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutulan 28 mahpusun maruz kaldıkları hak ihlallerini 

sona ermesi talebiyle 27 Aralık 2021 ile 30 Aralık 2021 tarihleri arasında 3 günlük açlık grevi 

yaptıkları öğrenildi.  
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