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MARMARA BÖLGESİ HAPİSHANELERİ   

HAK  İHLALLERİ RAPORU( OCAK-ŞUBAT-MART / 2022) 

 

 

 

 

 

A- GİRİŞ     

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

Şubesi’ne 2022 yılı Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılan hak ihlali başvuruları,  gönüllü dernek 

avukatlarımızın hapishanelere yaptıkları ziyaretlerden edindikleri bilgiler ve basın taraması yolu ile tespit 

ettiğimiz hak ihlallerinin derlenmesi ile hazırlanmıştır.  

 

Marmara bölgesi dışında bulunan hapishanelerden derneğimize gelen ve takibi yapılan başvurular da söz 

konusu olup bu başvurular da ayrıca gösterilmiştir.  Raporumuzda 2022 yılının ilk üç ayına ilişkin 

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

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

veya derneğe gelmek suretiyle yapılmıştır.  

 

Bu rapor döneminde; 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, Bakırköy Kadın Kapalı CİK, , Gebze Kadın 

Kapalı CİK, Bolu F Tipi Kapalı CİK, Maltepe 2 ve 3 Nolu L Tipi Kapalı CİK, Maltepe 1 Nolu T Tipi CİK, 

Manisa T Tipi Kapalı CİK, Kocaeli 2 Nolu T Tipi CİK, Sinop E Tipi Kapalı CİK, Van T Tipi CİK, Tarsus 

2 Nolu  T Tipi CİK, Şakran 4 Nolu T Tipi CİK, Erzincan T Tipi CİK, Kırklareli E Tipi Kapalı CİK, Alanya 

L Tipi Kapalı CİK, Urfa T Tipi CİK, Denizli T Tipi CİK, Düzce T Tipi CİK, Sincan Kadın Kapalı CİK. 

olmak üzere toplam 21 hapishaneden 186 başvuru yapılmıştır. Hapishanelere göre başvuru sayıları 

(Tablo 1)’de gösterilmiştir. 
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Tablo 1: 

 

 

 

Derneğimize Ocak ayında 95, Şubat ayında 59, Aralık ayında 32 olmak üzere toplam186 başvuru 

yapılmış olup, başvuruların aylara göre dağılımı (Tablo 2) de gösterilmiştir. 

Tablo 2 

 

 

Derneğimize yapılan toplam 186 başvurunun 20’si adli 166’sı politik, 22’si kadın, 164’ü erkek  7’si 

yabancı uyruklu mahpuslar tarafından yapılmıştır. Adli- politik mahpus sayısı (Tablo 3) de, 

başvurucu/mahpusların cinsiyet kimliklerine  göre dağılımı (Tablo 4) de gösterilmiştir. 
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Tablo 3 :                                                                                  Tablo 4: 

                                                   

 

 

Derneğimize yapılan her bir başvuru birden çok ihlal içermekte olup, basın taraması yoluyla tespit 

edebildiğimiz 623  ihlalin yanında, derneğimize yapılan 186 başvuruda Ocak ayında 1733, Şubat ayında 

1185,  Mart ayında 690 olmak üzere 2985  ihlal tespit edilmiştir. Toplam ihlal sayısı , 4’ü yaşam hakkı 

ihlali olmak üzere 3608 olmuştur. İhlallerin aylara göre dağılımı Tablo 5 de gösterilmiştir. 

Tablo 5  

 

 

 

Başvurularda tespit edilen toplam 2985 ihlalin alanlarına göre dağılımı (Tablo 6) ‘da ayrıntılarıyla 

gösterilmiştir. Bu tabloda başvurular üzerinden ihlaller gruplandırılmış, basın taraması yoluyla tespit 

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

tablosu ise ( Tablo 7 )‘de gösterilmiş ve kendi bölümünün girişine ayrıca eklenmiştir) 
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Tablo 6:  

Marmara Bölgesi Hapishanelerinde Başvurulardan Tespit Edilen  

 Hak İhlalleri Tablosu  

Ocak-Şubat-Mart 2022 

 

İşkence, darp,kötü muamele 

-Darp,işkence  ( 71) 

-Kötü muamele (81) 

-Hücreye koyma (30) 

-Çıplak arama ( 40) 

-Aramalarda ağız içine bakılması 

(12)  

- Süngerli hücreye koyma (21) 

-psikolojik baskı ( 87)  

-Onur kırıcı davranış ve küfürlü 

konuşma (50 ) 

- Ölümle tehdit (9) 

- Mahpusların hücre cezası ve 

sürgünle tehdit edilmesi (22) 

- Haftada 2 defa hücre araması 

yapılmak istenmesi (12) 

- Aramalarda eşyaların kırılması, 

kitapların yırtılması (35) 

- Kalabalık gardiyan gruplarınca 

hücrelerin basılması (20) 

-Havalandırmanın üstünün tel 

örgüyle kapatılması (25) 

-Sayımların ayakta, tek sıra, askeri 

nizamda yapılmak istenmesi (11) 

- Mahpuslara üst araması sırasında 

diz üstü çöktürmeye zorlama (8) 

-Üst aramalarında mahpusların 

giysilerin zorla çıkarılması (23) 

-Kamera olmayan bölümlerde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

 

O 

 

P 

 

L 

 

A 

 

M 

 

834 

 

Sağlık Hakkı İhlali 

  -Hastane sevklerinin iptali, geç götürme( 43) 

 -Revire çıkarılmama ( 35 ) 

-Düzenli kullanılan ilaçların verilmemesi (17) 

-Ameliyatların ertelenmesi (3) 

-Kemoterapiye götürmeme (2) 

-Tetkik sonuçlarının verilmemesi(12) 

- Diyet yemeği verilmemesi ( 21 ) 

- Hastanede yatağa kelepçelenme  (3) 

-Muayene sırasında jandarmanın odadan 

çıkmaması (17) 

-Kelepçeli muayene(24) 

- Mahpusları hastaneye gitmekten caydıracak 

ağırlıkta karantina uygulaması ( 25 ) 

- Hastane gidiş gelişlerinde ağız içi araması 

dayatması nedeni ile hastaneye gidememe ( 25) 

-Aramalar nedeni ile hastaneye gidemeyen 

mahpuslara kendi isteğiyle gitmiyor diye tek 

taraflı tutanak tutulması (21) 

-Hastaneye yatması gereken mahpusun 

yatırılmaması(8) 

- Raporu olmasına rağmen ortopedik yatak 

yerine sünger yatak verilmesi (1) 

-Dışarıdan alınan ilaçların verilmemesi (2) 

-Komadaki mahpusun ailesine haber 

verilmemesi (1) 

 

Covid-19 ve Buna Bağlı İhlaller; (372 İhlal) 

 

 

 

 

 

 

T 

 

O 

 

P 

 

L 

 

A 

 

M 

 

1032 
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mahpuslara işkence yapılması (27) 

-Irkçı söylem (19) 

-İtirafçı mahpusların politik 

mahpusların yanına konularak 

provakasyon ortamı yaratılmak 

istenmesi (12) 

-Adli mahpuslarda sayıma bir kişi 

bile gecikse bütün koğuşa ceza 

verilmesi (5) 

-İç sürgün (67) 

-Sürgün sevk (49) 

-Terör kimliği dayatması(21) 

-Muhbirlik dayatması (13) 

-Mahpusla işkence yapılmadan önce 

rapor alınması (7) 

-Hücrelere ip atarak mahpuslara 

intihar edin denmesi (4) 

-Ölümle tehtid (34) 

-Kantinde alınan bıyık makasına suç 

aleti denilerek el konulması (1) 

- Cezaevi müdürünün ben ankaradan 

geldim gerisini siz düşünün diye 

tehdit etmesi (18) 

-Covid- 19 pozitif (5) 

- Hijyen önlemlerinin yetersizliği, yeterli hijyen 

ve temizlik malzemeleri,maske, eldiven, 

kolonya vb verilmemesi. (54) 

- Karantina adı altında hücreye koyma (56 ) 

- Aramalarda hücreye girerken covid 

önlemlerinin alınmaması, maske ve eldiven 

kullanılmaması( 34) 

-Aşılamanın yetersizliği ( 76) 

- Mahpuslara maske takmak zorunluyken 

gardiyanların maske takmaması ( 49) 

-Covid bahanesiyle yaşanan hak gaspları ( 98) 

 

 

Yeterli ve Sağlıklı Beslenme ve Temiz  Suya 

Erişim  Hakkı  İhlali, Öz bakım

 ihtiyaçlarının karşılanmaması ( 400 İhlal ) 

-Yemeklerin az, kalitesiz ve bayat verilmesi (85) 

-Suların kirli akması ( 20 ) 

- Sıcak su verilmemesi ( 34 ) 

-Soğuk suların sık kesilmesi  ( 30 )  

- Kalariferlerin yanmaması ( 45 ) 

-Kantinde çeşit azlığı ve pahalı olması ( 67 ) 

-Hücre giderlerinin tıkalı olması ( 5 ) 

- Diyet yemeği verilmemesi ( 19 ) 

-İshal mahpusa diyet yemeği verilmemesi ( 1 ) 

-Sürekli aynı yemeklerin verilmesi ( 35 ) 

-İçme suyu alımına sınırlama getirilmesi , 40 

kişiye haftada 10 litre (11) 

- Telefon kulübelerinin koğuş mutfaklarına 

konulması (4) 

-Elektrik faturalarını ödeyemeyen mahpusların 

elektriklerinin kesilmesi (4) 
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İletişim Hakkı İhlalleri 

-Gönderilen mektupların  adresine 

ulaşmaması, sakıncalı diyerek el 

koyma ( 34) 

- Mektupların geç verilmesi ( 17) 

-Kitap sınırlaması ( 14) 

- Görüş yasağı ( 32) 

-Telefon görüşmesinin kesilmesi(54) 

- Açık görüş yaptırılmaması ve 

görüş süresinin yarım saatle 

sınırlanması (138) 

-Televizyon yayınının kesilmesi(19) 

- Avukat görüşünün kapalı görüş 

kabininde yapılması ( 8) 

-Koli alımına 2 ay sınırlaması 

getirilmesi (27) 

--Mahpusların sohbet spor hakkı da 

engellenmek suretiyle ağır tecrit 

uygulanması ( 99) 

-Sosyal faaliyet yasağı ve ortak 

alanın kullandırılmaması (45) 

- Kapalı görüşe gelecek kişinin 

görüş yapma yeterliliğine sahip 

olması şartı nedeniyle görüş 

engelleri ( 13) 

- Resim boyası, kuru kalem, pastel 

boya verilmemesi (8) 

-Kırtasiye malzemelerinin 

verilmemesi ( 21) 

-Yazılan dilekçelerin reddi(28) 

-Dilekçelerin işleme konulmaması  

(21) 

-Kütüphaneden yararlandırmama (1) 

 

 

 

 

 

T 

 

O 

 

P 

 

L 

 

A 

 

M 

 

804 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnfazda Eşitlik ilkesi ihlalleri 

- Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alan 

mahpusların günlük havalandırma sürelerinin 1 

saatle sınırlandırılması ( 36) 

-Koşullu salıvermede ‘iyi hal’ engeli ( 10) 

-İyi hal için mahpusları bağımsız koğuşuna 

geçmeye zorlama ( 35) 

-Muhbirlik dayatması (6) 

-Uzun tutukluluk ( 19) 

- Adil yargılanmama şikayetleri(58) 

-Ağır müebbetlik mahpusların ziyaretçileriyle 

ayrı ayrı görüşmesi  (11) 

-İnfaz yakma (21 ) 

-Disiplin cezası(37) 

-Halay çektiği ve türkü söylediği gerekçesiyle 

disiplin soruşturması açılması (18) 

---------------------------------------------------------- 

 

 

Açlık Grevi  

-Hapishanelerdeki uygulamalarla ilgili açlık 

grevi ve Ölüm orucu (27) 

-Tıbbi takibin yapılmaması (10) 

-Açlık grevindeki mahpusların taciz 

edilmesi(14) 

-Açlık grevindeki mahpuslara tuz ve şeker 

verilmemesi (13) 

 

 

 

 

 

 

 

T 

 

O 

 

P 

 

L 

 

A 

 

M 

 

251 

 

 

 

 

 

 

----- 

 

 

 

T 

 

O 

 

P 

 

L 

 

A 

 

M 

 

64 
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-Ailelere mahpuslar hakkında bilgi 

verilmemesi (55)  

-Faksların gönderilmemesi (9) 

-Mektupların karalanarak 

gönderilmesi (11) 

-Bilgisayar çıktıları ve fotokopilerin 

verilmemesi (19) 

-Defter verilmemesi(25) 

-Gazetei dergi ve günlük gazetelerin 

verilmemesi (78) 

-Parasını ödedikleri halde görüntülü 

telefon görüşünden yararlanamama 

(18) 

-Görüş cezası (10) 

 

 

Başvurularda tespit edilen                                TOPLAM   2985 İhlal 

 

 

TOPLAM 

3608 

İHLAL 

 

Basın taramasından tespit edilen    

 

TOPLAM   623 İhlal 

 

 

Tablo 7:  

 

Marmara Bölgesi Hapishanelerinde Basın Taraması Yoluyla Tespit Edilen  

Hak İhlalleri Tablosu  

Ocak-Şubat-Mart - 2022 

 

Yaşamını yitiren mahpuslar;       

-Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan MEHMET HANEFİ BİLGİN isimli mahpus 30 

Ocak 2022 tarihinde yaşamını yitirdi.  Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği 

iddia edildi. 

- İstanbul Metris 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus TURGAY 

DENİZ’in (39) Ocak ayı içinde durumunun ağırlaşması üzerine ailesine haber 

verilmeden Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Durumunun daha da ağırlaşması üzerine 

cezaevi idaresinin ailesini aradığı ve TURGAY DENİZ’in tahliye edildiği, 2 

Şubat 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. 

- Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi’nde tutulan İSA YAŞAR (57) isimli mahpusun 

 

 

 

 

 

4 
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6 Şubat 2022 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

- Bilecik M Tipi Cezaevi’nde tutulan TANER IŞILDAK (46) isimli bir mahpusun 

23 Şubat 2022 tarihinde kaldığı koğuşta asılı vaziyette bulunduğu öğrenildi. 

İntihar ettiği iddia edildi. 

 

 

                    

-İşkence, darp, kötü muamele  25 

-Terör kimliği takma dayatması   24 

-Süngerli hücreye koyma   2 

-Disiplin soruşturması   14 

-Ajanlık dayatması 2 

-Ekonomik kriz nedeniyle yemek çeşitlerinin azltılması  46 

-İletişim ve Haberleşme cezası 22 

-Sıcak suların akmaması, kaloriferlerin yanmaması             33 

-Çıplak arama               20 

- Gece koğuş araması                  3 

-Havalandırmaların üzerinin tellerle kapatılması    4 

-Covid pozitif olan mahpuslara ilaç verilmemesi           74 

-Kelepçeli muayene                  4 

-Sürgün sevk   54 

-Ağız içi araması  11 

-Damacana suya kota konması             34 

-Ellerin arkadan kelepçelenmesi                   2 

-Koğuşların kalabalık olması   42 

-Sosyal alandan yararlanmama                26 

- Kadın koğuşlarının aranması sırasında erkek gardiyanların kadın mahpusların 

özel eşyalarını aramak istemesi  

              5 

-Halay çektikleri için disiplin soruşturması açılması                15 

-Telefon da tekmil dayatması   5 

-Yüksek elektrik faturası                 12 

-Hastane sevklerinin yapılmaması                10 



Sayfa 10 / 107 
Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu – (Ocak-Şubat-Mart 2022) 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

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

-Kelepçeli muayene dayatması                   2 

Revire çıkarmama                 5 

Kitaplara el koyma                 10 

-Keyfi kitap sınırlaması                  5 

Resim kalemlerinin alınmaması                  2 

Ders kitapları ve defterlerin  verilmemesi                  2 

Mahpusun kendi yazısının da bulunduğu kitabın sakıncalı diye verilmemesi                 5 

-Açlık grevi               38 

-Sıcak suların akmaması               18 

-Soğuk suların sık sık kesilmesi                 4 

-Abdullah Öcalan ile görüşme talebinin reddi                44 

 Basın taraması yoluyla tespit edilen                          Toplam 623 İHLAL 

 

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

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

aramaları yoluyla işkence ve kötü muamele, ırkçı ayrımcı yaklaşımlar, ölümle tehdit,politik mahpusların 

yanına itirafçı mahpusların konularak provokasyon ortamı yaratılması,  mahpusların infazlarının 

yakılması, gardiyanlar tarafından hücrelere ip atılarak “intihar edin” baskısı yapılması, politik 

mahpusların bağımsızlar koğuşuna geçmeye zorlanması, askeri nizamda tek sıra halinde ayakta sayıma 

zorlanma, sağlık ve tedavi hakkı alanındaki ihlaller, keyfi yasak ve uygulamalar devam etmiştir. COVİD 

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

izolasyon derinleşmiş kalıcı hale getirilmiştir.  Covid salgını sürecinde yaşanan hastane randevularının 

iptali, kelepçeli muayene ve olumsuz karantina uygulamaları nedeniyle hastaneye sevkler ve tedaviye 

erişimde yaşanan sorunlar  hasta mahpusların yaşamlarını yitirmelerini hızlandırmıştır. 

Görüşlere getirilen kısıtlamalar  artarak devam etmiş, ayda dört kez olan kapalı görüş  2 ye, ayda bir kez 

bir saat olan açık görüş yarım saate düşürülmüştür. Hastası mahpuslara halen yeterli beslenme 

sağlanmamaktadır. Hücre ve üst aramalarında gardiyanlar maske ve eldiven kullanmamakta, mesafeyi 

korumamakta, uyarıda ya da itirazda bulunan mahpuslara disiplin soruşturmaları başlatılmaktadır. 

Mahpuslara maske takma zorunluluğu varken , gardiyanlar maskesiz ve hiçbir önlem almayarak 

mahpusların sağlıklarını tehlikeye atmayı sürdürmektedirler. 

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

etmeyen mahpuslar saldırıya uğramış hapishanenin kamera olmayan bölümlerinde işkence yapılmıştır. 

Mahpuslar  karantina uygulaması  adı altında tek başlarına hücrelere konularak aylarca buralarda tek 

başına bırakılmış,  sistematik bir uygulama olan tecrit  uygulaması ağırlaştırılmıştır. Ayrıca, mahpuslara 

görevli memura direnmekten davalar açılmış, mahpusun yaptığı şikayetlere ise “kovuşturmaya yer 

yoktur” cevabı verilmiş, dosyalar kapatılmıştır. 

Yukarıda da değindiğimiz üzere pandemi süreci, hak gaspları için fırsat olarak kullanılmıştır.  Her türlü 

baskı , keyfi uygulama, yasak yaygınlaştırılmış, bu uygulamalar kalıcı hale getirilmiştir. Bu uygulamalar 

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. 

Hapishanelerde yaşanan ağır sorunlardan biri de tahliyesi gelmiş ya da açık cezaevine gitmesi gereken 

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

olmuştur.  Mahpusların hangi koğuşta kaldıkları,  görüşçülerinin kimler olduğu, kimin para yatırdığı, 

okuduğu kitaplar, halay çekmesi, kutlama ya da anmaya katılması, türkü söylemesi vb. durumlar dahi 

iyi hal değerlendirmesi sırasında ölçüt olarak kullanılmakta,  mahpusun tahliyesi verilen olumsuz 

raporlarla engellenmektedir.  

Raporumuzun ekinde paylaşacağımız başvuru özetleri ve basın taraması yolu ile tespit edilen vakalardan 

görüleceği gibi; kötü muamele, hak gaspları, ayrımcı uygulamalar, bin bir çeşit yasak ve uygulama ile 

mahpusların yaşamları çekilmez hale getirilmektedir.  

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.  Diğer bir sorun ise infaz koruma memurlarının, müdürlerin  mahpuslara 

dönük küfür, hakaret kötü muameleyle ortamı sürekli germeleridir. Mahpuslara düşmanca davranış ve 

keyfiyet had safhaya varmış bulunmaktadır. Hücre aramalarında covid tedbirlerini almamaları, hücrelere 

baskın aramalar, gece hücre araması yapılmak istenmesi, haftada iki kez hücre araması yapılması, 

aramalara gardiyanlarla birlikte polis ve istihbarat elamanlarının girmesi, eşyaların kırılması, 

dağıtılması, kişiler hedef alınarak hücrelerine baskın yapılması, Adalet Bakanlığının emriyle denilerek 

mahpusun tek kişilik hücreye konması, yine aile ve avukat görüşlerinde yaşanan sorunlar, görüşlerde iki 

kişi ziyaretçi sayısının iki kişi ile kısıtlaması, görüşe gelecek kişinin “görüşme yeteneğine sahip olması” 

şartı ve görüşe gelecek kişinin gelmeden belli bir süre önce geleceğini bildirmesi zorunluluğu gibi yeni 
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yeni zorlamalar da devreye sokulmuştur.  

Bu üç ayın en yoğun yaşanan sorunlarından biri de çıplak arama uygulaması ve ağız içi araması 

olmuştur. Mahpusların giysilerinin zorla çıkarılarak diz çökmeye zorlanması mahpusların bunu kabul 

etmediklerinde hastane ve  mahkemeye götürülmemeleri yanında tutanak tutularak disiplin soruşturması 

başlatılmasıdır. Bir diğer sorun ise mahpusların iç sürgün dedikleri istekleri dışında sürekli hücreleri 

basılarak bulundukları hücrelerden başka hücrelere götürülmeleridir. 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,  aynı cezaevindeki mahpusların 

birbirleriyle posta yoluyla haberleşmelerinin istenmesi, televizyon yayınının kesilmesi, mahpuslara 

metal yemek kaşığı verilmemesi var olanların ise toplanması ,bıçakların  toplatılması, ekonomik kriz 

gerekçesiyle yemek çeşitlerinin azaltılması, bir haftalık bayat yemeklerin verilmesi, üç kişiye bir tabak 

verilmesi, yemeklerin az verilmesi, sürekli aynı yemeklerin verilmesi, içme suyuna kota getirilmesi  gibi 

uygulamalar sürmektedir. Sıcak su verilmemesi, suların sık sık kesilmesi, su ısıtıcısı, leğen gibi eşyalara 

el konulması uygulamaları ile durum mahpuslar aleyhine daha da zorlaştırılmaktadır. 

Önemli sorunlarından bir diğeri; 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. 

Mahpusların derneğimize erişimine getirilen sınırlamalara ve çıkarılan güçlüklere rağmen 

yapılan başvurular, sorunların raporumuza yansıyabilenden çok daha fazla olduğuna işaret 

etmektedir. 

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

aşağıda kısaca değinilmiş olup, başvuruların tamamı ekteki dosyada özetlenmiştir. 

 

B- RAPORDA YER ALAN BAŞLICA HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA VE 

ÖRNEKLER: 

İŞKENCE-DARP-KÖTÜ MUAMELE 

 

Anayasada ve uluslar arası sözleşmelerde “mutlak yasak” olarak tanımlanmasına rağmen; İşkence ve 

kötü muamele  bu rapor döneminde de önemli bir ihlal alanı olmaya devam etmiştir. İnfaz koruma 

memurlarının, idarenin ve jandarmanın kötü muamele uygulamalarının devam etmesi yanında, çıplak 
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arama ve itirafçıları politik mahpusların yanına koyarak provokasyon ortamı yaratılması, 

mahpusların intihara zorlanması  vb. uygulamalar a ilişkin şikayetler giderek artmaktadır.  

 

• F. K., H. S. ve Ö. A.- 23.03.2022- (2 Nolu F Tipi Hapishanesi Tekirdağ) 

“0310.2021 tarihinde beraberimdeki 3 arkadaş ile (F. A.-B. Ö. ve M. E.) beraber Kırıkkale F Tipinden 

buraya irademiz dışında getirildik. Kuruma kabul esnasında ve sonrasında yaşadıklarımız, sizlere ama 

hatlarıyla paylaşmak istiyoruz. Ve bu paylaştıklarımızla ilgili vicdan sahibi kurumlarla da sizlerin 

paylaşmasını rica ediyoruz. 

Kuruma kabul esnasında işlemlerimizin ardından önce detektör ile daha sonra el ile fiziki üst aramam 

yapıldı. Daha sonra beraber getirdiğim eşyalarımı almak için beni bir odaya aldılar. Odaya alınınca 6-7 

personel vardı. Bu personeller odanın kapısını kapattıkları gibi “çıplak arama” yapacaklarını söylediler. 

Bende kuruma ilk defa tutuklanıp gelmediğimi, yüksek güvenlikli bir cezaevinden nakil geldiğimi, kaldı ki 

üst aramamanın da hem detektörle hem de el ile yapıldığını söylemeye çalışırken birden üzerime 

çullandılar. Kendimi bir anda yerde buldum. Yerdeyken tekmeler ile bana vuruyorlardı. Elim ile kafamı 

korumaya çalışırken onlarda göğüs ve kafama vuruyorlardı. Sağ kulağımın zarı daha önce ameliyat ile 

nakil yapılmıştı. Kulak zarım nakildir. Bunu belirtmeme rağmen (kuruma ilk girişte) kafama tekme ile 

vurmaya çalışmaları niyetlerini gösteriyordu. Darbelere bağlı olarak kulağımda halen daha çınlamalar (2 

ay geçmesine rağmen) devam etmektedir. Yine boynumda kolumda morarmalar oluşmuştu. Sol gözümün 

sol tarafı şişkin ve morarmış bir şekilde birkaç gün kaldı. Bütün ısrar ve taleplerime rağmen doktora tedavi 

ettirilemedim ve durumu anlattım. Biz sana darp raporu hazırlarız dedi ama 22 ay geçmesine rağmen 

herhangi bir rapor tarafıma verilmiş değildir. Ve tedavi için hastaneye sevkim yapılmamıştır.  

Bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulundum. Lakin 45-50 gün geçmesine rağmen herhangi bir gelişme 

olmadı. Suç duyurusuna dair hiçbir cevap alamadım. Suç duyurusu dilekçemi gönderip- 

göndermediklerinden de şüpheliyim. Sizlere geç yazmamın sebebi belki savcılıktan bir cevap gelirde onu da 

paylaşırım diye düşünmemdi. Yoksa daha erken yazacaktım.” 

• E. Ş.- 06.01.2022 

“Oğlum Ü. T. Ş.a ters kelepçe yapmışlar. Kolu zedelenmiş. Başına basmışlar ve dövmüşler. Olay arama 

sırasında koğuşta gerçekleşmiş. Bugün açık görüş vardı oğlum orada anlattı. Gardiyanlar bağırmış. 

Oğluma ters kelepçe yapmışlar. Oğlumu döven gardiyanın adı H. Görüntüler varmış. Oğlum hükümlü 

askeri öğrenci. Ben bugün müdürle konuştum ama başmüdür değilmiş. Müdür bana “hem siz hem de 

oğlunuz abartıyorsunuz, oğlunuz isyan çıkardı” demiş. Öyle bir şey yokmuş, oğlum isyan çıkarmamış. 

Oğlumun koğuşunu değiştirmişler, şu an hangi koğuşta kaldığını bilmiyorum. Lütfen öğrenin, oraya gidin.”  

Avukatının anlatımı: “06.01.2021 tarihinde Silivri 5 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda saat 09.00 

sularında arama ve radyo toplamak için infaz koruma memurları F7 koğuşuna gelip burada bulunan 

tutukluları bahçeye toplamıştır. Bu esnada koğuştaki iki kişi aramaya nezaret etmek için çeride bulunması 

gerekmektedir. Buna rağmen H. adlı (esmer uzun boylu ince yapılı) memur bağırıp çağırarak içeride 

bulunan tutukluların dışarıya çıkmasını istemiştir.  Müvekkil Ü. T. Ş.’da memurdan sesini yükseltmemişini 

istemiştir. Memur bunun üzerine daha sinirli bir şekilde tepki vermiş içeriden gelen başka bir memur (mavi 

gözlü beyaz tenli orta boylu subay traşlı) aramaya engel mi oluyorlar şeklinde ifadelerde bulunarak olayı 

farklı bir noktaya çekmeye çalışmıştır. Müvekkil böyle bir durum olmadığını izah etmeye çalışırken Müdür 

yardımcısı (kısa boylu, ince yapılı, saçları olmayan) benim memuruma mı direniyorlar “Alın” şeklinde 
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beyanda bulunmuştur. Olaya şahit olmadan böyle bir tepki vermiş bunun üzerinde müvekkil Ü. T. Ş. 

bahsedilen iki memur tarafından boğazından tutularak sıradan çıkarılmış akabinde kollarından tutularak 

sürüklenmiştir. Sürüklenerek dışarıya çıkarılan müvekkilin kafasına, sırtına basılarak ve yere yatırılarak 

ters kelepçe yapılmıştır. Dışarıya götürülürken de aynı muamelelere maruz kalan müvekkilin 

ayakkabılarından biri çıkarılmıştır. Yukarıda bahsedilen H. adlı memur “Milleti galeyana getirip terör 

propagandası yapar mısın” şeklinde olmayan olaylar üzerinden algı yaratmaya çalışmıştır. Koğuş 

arkadaşlarının durumunu anlamlandıramayıp neden böyle yapıldığını soran H. Ç. ve A. F. C. adlı kişiler 

yine olayla ilgisi bulunmayan S. M. de aynı şekilde koğuş dışına çıkarılıp ters kelepçe yapılmıştır. Müvekkil 

Ü. T. Ş.’un kelepçesi fazlaca sıkılmış ve müvekkilin kolu kırılmaya çalışılmıştır. Müvekkil ve diğer koğuş 

arkadaşları cezaevi içinde faklı bir yere götürülmüş burada baş memur Y. tarafında da azarlanmıştır. Y. 

adlı baş memur müvekkilime “Ben memurum sen mahkûmsun” demiştir. Müvekkil hali hazırda tutuklu 

statüsünde olup herhangi bir suçtan mahkûm değildir. Y. adlı baş memur yukarıda bahsedilen müdür 

yardımcısından talimat alarak müvekkilin ve koğuş arkadaşları A. F. C., H. Ç.’in koğuşlarını 

değiştirmiştir. Müvekkil ile aynı gün yapılan görüşmede sağ kolunda sıkıntı bileklerinde ciddi derecede ve 

boynunda kızarıklık, sağ bileğinde yara mevcut olduğu görülmüştür.” 

 

İLETİŞİM HAKKI İHLALLERİ 

 

 

Hapishanelerde yaşanan en önemli ihlal başlıkları arasında yer alan iletişim hakkı ihlalleri, bir 

işkence yöntemi olarak tanımlanan tecrit uygulamasının düzeyinin de göstergesi durumundadır. 

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

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

çalışılmaktadır. İletişim yasakları ağırlıklı olarak;tek ya da küçük grup halinde tutulma,  aile ve 

arkadaş görüşlerinin, kitap gazete alımının, radyo, televizyon,  mektuplaşma hakkının, sosyal alan 

kullanımı hakkının, sohbet hakkının sınırlanması ya da tamamen yasaklanması şeklinde karşımıza 

çıkmaktadır. 

 

• Z. T, H. K., Ü. C., M. A., Ş. A., D. F., M. Y., A. R. Y., İ. A., M. K., K. A., E. Ş., S. G., Y. Ç., A. A., S. 

A., E. Ö., O. K., C. Y., H. T., S. T., M. H., S. B., Ü. K., E. N. - 07.02.2022- Maltepe 1 Nolu L Tipi 

Cezaevi 

“Bizler hükümlüler olarak şuan Maltepe 1 Nolu L Tipi cezaevinde kalmaktayız. Pandeminin başlamasıyla 

birlikte var olan ve yıllardır devam eden çözülmeyen sorunlarımız gün geçtikçe bizleri daha da olumsuz 

etkilemektedir. Mevcut çözülemeyen sorunlar ayı zamanda uzak yerlerde ikamet eden ailelerimizde ciddi 

manada hem maddi zorlamakta hem de olumsuz etkilemektedir. 

Kurallar ve uygulamalar pandemi gerekçe gösterilerek yürütülmektedir. Pandemi sürecinde alınan 

tedbirler devam ediyor. Dolayısıyla normalleşme söz konusu değildir. Bu gerçeklikten hareketle ziyaret 

sürelerinin kısıtlı şekilde yapılıyor olması Adalet Bakanlığının genelgesinde ifade ettiği şeylerle 

uyuşmuyor, tamamen birbirlerine zıttır. Çünkü “hiçbir tutuklu ve hükümlü pandemi sürecinde mağdur 

edilmeyecek” denilmişti. Ama burada bizler ve ailelerimiz mağdur edilmekteyiz. Eğer cezaevlerinde 
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pandemi koşulları ortadan kaldırılmış ise ziyaret sürelerinin insani bir şekilde makul bir süreye çekilerek 

yapılması elzemdir. Kaldı ki pandemi koşulları halen ortadan kaldırılmadan devam etmektedir. Bu 

nedenle bizlerin ve ailelerimizin ziyaretler konusunda yaşadığı sorunlara bir çözümün getirilmesine 

kurumunuzdan istiyoruz. Aynı zamanda şimdiye kadar ailelerimizle haftalık olarak telefonda yirmi (20) 

dakika konuşuyorduk. Burada görüntülü telefon sisteminin uygulamaya konulmasıyla birlikte yirmi (20) 

dakikalık telefon görüşmesi de ortadan kaldırılarak on (10) dakikaya indirilmiştir.  

Yasa ve yönetmeliklerle güvence altına alınan haklar bu şekilde peyder pey en olumsuzundan 

uygulanmaktadır. Pandemi nedeniyle uzak yerlerde ikamet eden ailelerimiz gerek kısıtlı sürelerde yapılan 

ziyaretlerimiz olsun gerekse de telefon sürelerinin on (10) dakikaya indirilmesi sebebiyle bizleri çok güç 

bir durumun içerisine sokmuştur. Bu anlamda hem bizlere hem de ailelerimize bu olumsuz uygulamalar 

reva görülmektedir.  

İHD kurumu olarak aile ziyaretlerinin süresinin bir (1) saate çıkarılması için gerekli duyarlılığı 

göstereceğinize inanıyor ve bu sorunumuzun aşılması için ilgili (Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet 

Başsavcılığı, Meclis İnsan Hakları Alt Komisyonu, İnsan Hakları Derneği, CHP İnsan Hakları Masası 

vd.) kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz.  

Bunun için;  

1- Yapılan aile ziyaretlerinin süresinin mağduriyet yaratmayacak şekilde bir (1) saatten az olmamak 

şeklinde uygulanmasını, 

2- Pandemi öncesi bir (1) açık ziyaret olmak üzere toplamda dört (4) defa ziyaret yapılmaktaydı. 

Şuan bu iki (2) kapalı, bir (1) açık şeklinde indirilmiş durumdadır. Şayet tüm cezaevlerinde normalleşme 

dönülmüşse normal zamanlardaki gibi dört (4) ziyaretin yapılmasını,  

3- Pandeminin devam etmesi gerçekliğinden hareketle on (10) dk.’ya indirilmiş telefon görüşmesinin 

A. Bakanlığının söylediği şekilde yirmi (20) dk. Biçimde yapılmasını, çünkü korona virüs- omicron 

nedeniyle bir çoğumuzun ailesi zorluklardan ziyarete gelememektedir.  

4- Bir diğer husus ise; bu cezaevinde görüntülü telefon sistemine geçildi, sesli telefonla konuşma 

olanağı ortadan kaldırıldı, görüntülü telefon uygulaması gerekçe gösterilerek telefon sürelerimiz on (10) 

dk.’ya indirildi. Hali hazırda pandemi devam ettiği için bizlerde ziyaretlerime gelemeyen ailelerimizle 

görüntülü telefon olanağından yararlanmak istiyoruz, yada sesli telefon ile A. Bakanlığının ifade ettiği 

yirmi (20) dakika şeklinde görüşme- konuşmak istiyoruz…”  

• B., -11.03.2022- (Silivri L Tipi 5 Nolu F 1 Koğuşu) 

“Merhaba insan hakları derneği ben H. Y. Silivri’deki 5 buçuk yıldır zindanda olan bir harbiyeli 

annesiyim.   Sizlerden ricam ne olur sesimiz olun. Açık görüşler 60  dakika dediler ama yarım saat anca 

görüş yaptık. Bizim telefon görüşümüz 20 dakikayı 10 dakikaya düşürdüler. … Neden bizim çocuklarımız 

her şey mahrum ediliyor bunlar öğrenci suçsuz yere gençliklerini aldılar geleceklerini aldılar yetmedi 

mi?” 
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SAĞLIK VE TEDAVİ HAKKI İHLALLERİ:  

Komisyonumuza yapılan tüm başvurularda sağlık ve tedavi hakkına erişimde yaşanan sorunlara 

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

sevk taleplerinin hiç ya da geciktirilerek karşılanması, hapishane revirinde uzman hekim 

bulunmaması, kelepçeli muayene ve tedaviye zorlanma, muayene odasında asker bulunması, 

ilaçların düzenli olarak verilmemesi, hastanelerin mahpus koğuşlarının olumsuz koşulları, ağır hasta 

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

karşılanmaması gibi süren sorunlara pandemi sürecinde yenileri eklenmiştir. Diğer bir sorun ise acil 

durumlarda bile mahpusun ’suçuna’ göre ambulansla mı ring aracıyla mı gideceğinin belirlenmesi, 

mahpusun ilaçlarını gardiyanın gözetiminde içmeye zorlanması, kemoterapiye gitmesi gereken 

mahpusların götürülmemesi, hastaneye gidiş gelişlerden sonra karantina uygulanması, giderek 

yaygınlaşan ağız içi araması, tedaviye erişimin durma noktasına gelmesi, özellikle ağır ve kronik 

hastalığı olan mahpuslar bakımından yaşam hakkı ihlallerine zemin hazırlamaya devam etmektedir. 

  

• R. K.- 14.01.2022- (F Tipi Cezaevi Edirne) 

“Sizlere, bulunmuş olduğum Edirne F Tipi Cezaevinde hasta arkadaşlarımın durumu hakkında yazmak 

istedim: bulunmuş olduğum cezaevi ve Türkiye’nin değişik birçok cezaevlerinde her gün cenazelerin 

çıkmakta olduğu söz konusudur. Ölümcül hastalığı olan binlerce insan halen cezaevinde tutulmakta ve 

tedavileri yapılmamaktadır. Tutsak aileleriyle son vedalaşma hakkı bile tanınmayarak zindanın 

hücrelerinde, hastane bodrumlarında ölüme terk edilmektedirler. Sadece son iki  yıldır bulunmuş 

olduğumuz cezaevinde İ. A. ve A. Y. arkadaşlarımız tedavi ve tahliye edilmediklerinden dolayı 

yaşamlarını yitirmişlerdir. Zindanlarda çok sınırlı ve kısıtlı haber alma durumuna rağmen son iki üç 

hafta içerisinde G. G., H. G., A. U., V. E. vb. insanlar kaldıkları cezaevlerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. 

 Bir hastalık belirtisi olduğunda, durumları çok ağırlaşana kadar hastaneye götürülmüyoruz. Hiç 

tahlil, film-ultrason çekimi ve ciddi bir tanı girişimi olmadan revirce yazılan ilaçlarla, bazen yıllarca 

oyalanıyor, hastalık ilerledikçe ve tedavi edilemez duruma geldikten sonra hastane ve tedavi süreci 

başlatılıyor. Hastane sevkleri çok geciktiriliyor. Bazen de hiç yapılmıyor. Bazen çift kelepçe, yatağa 

zincirlenme vb. insan onurunu zedeleyen uygulamalarla hastane sevkleri imkansız bir hale getiriliyor.  

Ölümcül hastalıklar tespit edilip Adli Tıp Kurumuna ceza erteleme, tahliye için sevk edilen hasta 

tutsaklar, özellikle bu kurum tarafından doğrudan ve resmi raporlarıyla idama mahkum edilmektedirler. 

Adeta Adli Tıp Kurumu bir idam mangası ve gaz odası işlevi ve görevi görmekte, sanki zoraki ötenazi 

anlamına gelebilen “cezaevinde kalabilir” diye adeta kişiler hakkında sahte raporlar hazırlamakta ve 

bunun bir sonucu her gün yeni insanların ölümüne şahit olmaktayız.  
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Hasta arkadaşlarımız hastaneye ya çok geç sevk edildiği gibi tahlil, film sonuçları ve teşhis de 

kendilerine ya hiç bildirilmiyor ya çok geç bildiriliyor. Bunun bir sonucu olarak da hastalıkların daha da 

kalıcı bir hale dönüşmesine sebep oluyor.  

Kaldığımız cezaevinde bulunan K. B., E. K., F. E. ve A. D. arkadaşlarımızın birden çok ölümcül 

hastalıkları olmasına rağmen ve ileri yaşlarda olmalarına rağmen tedavi ve tahliye edilmiyorlar. Bunun 

bir tek nedeni olsa gerek. Onunda arkadaşlarımızın siyasal tutsak ve rehine olarak tutulmaktan, 

görülmekten ileri gelmektedir. 

 E. K., F. E., K. B. arkadaşlarımız dışarıda yaşlarından dolayı oturdukları mahalle ve köylerde “Ak 

Sakallılar” olarak kendi çevrelerinde kavgalı, husumetli, olan aileleri barıştırmak ve kan davalarını sulh 

yoluyla çözmeye çalıştıkları için akıl almaz bir şekilde “alternatif yargı” kurdukları iddiasıyla 73-82 

yaşları arasında bulunan bu insanlara müebbet hapis cezası gibi bir zulme ve cezaya uğramışlardır.  

E. K.: 73 yaşındadır. Müebbet cezası verilmiştir. Damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, 

diyabet, prostat, kemik erimesi, romatizma, diyabete karşı vücut yaraları, sağ omuz köprücük kemiği 

kırık, cilt hastalığı, el ve ayaklarında uyuşma, el titremesi, guatr hastalığı ve böbrek hastalığı gibi 

birbirinden ağır ölümcül hastalıklarla boğuşmakta ve tek başına yaşamına idame edememektedir.  

K. B.: 83 yaşındadır. Kalp yetmezliği, diyabet, yüksek tansiyon, koa, astım, prostat, Parkinson ve ona 

bağlı titreme hastalıkları vardır. Daha önce beyin ameliyatı geçirmiştir ve işitme engellidir. Tek başına 

yaşamını idam ettirememektedir.  

F. E.: 73 yaşında. Dışarıda sağlık durumu uygun olmadığı için emekli edilmiştir. İki böbrekte kist, 

bağırsak yırtığı, varis, kalp hastasıdır. Anjiyo olmuştur. İşitme engellidir. Gözleri çok az görmektedir. 

Psikolojik rahatsızlığından dolayı emekli edilmişti. Ve halende ilaçlarını kullanmaktadır. 

A. D.: 60 yaşında. Ağırlaştırılmış müebbetten dolayı 21 yıldır cezaevindedir. Doğuştan kronik böbrek 

yetmezliği hastasıdır. Kalıcı olan bu hastalığından dolayı sağ böbrek tamamen işlevini yitirmiştir. Sol 

böbreğinde üç adet kist mevcut olup böbreği yarım yamalak çalışıyor. Mesane divertükül hastalığı 

nedeniyle mesane duvarında büyüğü 25mm çapında oluşan yaygın divertüküller oluşmuştur. Mesane 

kasları işlev görmediğinden dolayı küçük idrarda zorlama ve tıkanma yaşanıyor. Mesanede birikme 

yaşandığından dolayı böbreklerde hasar oluşmasına neden olmaktadır. Prostatta büyüme durumu 

oluştuğundan dolayı zorlama ve kabızlık. Bağırsak hastalığından dolayı sigmoid kolonda lümende 7,5mm 

çapında polipord müdüllerden oluşum mevcuttur. Bundan dolayı bağırsaklarda hareketsizlik ve kabızlık 

yaşanıyor. Uzun süren yakına bakma durumundan dolayı gözlerinde oluşan miyop ve katarak 

hastalığından dolayı görmede zorluk yaşıyor. Büyüğü sağ akciğerde 5mm çapında ölçülen bilaterel 

nodüller mevcuttur. Bundan dolayı nefes alıp vermekte zorluk yaşıyor. Kronik istemi kas hastalığı ve 

damar tıkanıklığı (stabil) koroner arter hastalığı- pilaklı kroner arter – hastalığı mevcuttur. Bundan 
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dolayı sağ göğüste uyuşma ve titreme oluşuyor. Damar tıkanıklığı ve anjiyo olmuştur. Mesaneden açık 

ameliyat olmuş, kronik böbrek yetmezliğinden dolayı defalarca ameliyat olmuştur. Ve işitme engellidir. 

Ağır, ölümcül ve kalıcı olan bu hastalıklardan dolayı arkadaşımız tek başına yaşamını idame 

edememektedir. Bu sayılan hastalıkların tümünde raporları söz konusu mevcuttur”.  

İNFAZDA EŞİTSİZLİK 

 

 

• İ. B. - 08.02.2022F. C., P. Y. (Alanya L Tipi Cezaevi)  

“F. C.: 27 yıldır cezaevinde. Tahliye için denetimli serbestlik için savcılığa müracaatında olumlu sonuç 

almasına rağmen idare pişman değildir diye denetimli serbestlik vermemektedir…Pazar günü 

(06.02.2022) tarihinde Alanya cezaevinde yatmakta olan kızım Z. B. telefon görüşünde bu bilgileri bize 

iletti. Gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.” 

• G. Y., S. B., S. E.- 07.02.2022- (1 Nolu F Tipi Kandıra ) 

“Hapishanelerde kitap sadece 2 ayda bir kez alınabiliyor ve hediye yerine konularak sınırlandırılıyor. 

Birçok dergi alınamıyor. Abone olmadan dergi alınamadığı gibi BİK ilanı olmayan gazeteler verilmiyor. 

Dışarıda satılan politik dergilere hapishanede yasak konuyor. Kitap ve yayınlar güvenlik bahanesiyle 

yasaklanarak tutsakların okumayan, düşünüp sorgulamayan insanlar haline getirilmesi amaçlanıyor.” 

   

COVİD-19 SÜRECİ VE YAŞANAN SORUNLAR 

• F. A.- 19.01.2022 -(1 Nolu F Tipi Hapishanesi Tekirdağ) 

“Covid-19 salgını dolayısıyla 2 yıldır olağanüstü koşullarda tutuluyoruz. Alınan tedbirlerden herkes 

etkilendi ama tedbirler çoğunlukla kısıtlama temelinde olduğu için bundan en fazla etkilenen 

hapishaneler oldu. Ülkenin tamamında, kısıtlayıcı tedbirler 2001 Temmuz’unda Kasım ayına kadar 

kademeli olarak kaldırıldı. Son günlerde alınan yeni kararlarla da PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, 

karantina uygulamaları neredeyse uygulanmayacak seviyelere getirildi. Kısaca, ülkede salgın yokmuş 

gibi davranılmaya başlandı. Ama hapishanelerde bir iki rötuş dışında kısıtlayıcı tedbirler olduğu gibi 

sürdürülmektedir. Dışarıda binlerce insan konserlerde, statlarda, miting meydanlarında toplanıyorken 

biz burada 9-10 kişi sohbete, spora, atölyeye, kütüphaneye vb.  faaliyetlere birlikte çıkamıyoruz. Üstelik 

üç doz aşımızı yaptırdığımız halde faaliyetlerden yararlandırılmıyoruz.  

Kurum personeli normal düzene geçti. Günde 2 defa vardiya değişiyor. Her gün dışarıdan gelen 

personelle doğrudan temasımız oluyor. Covid-19 salgını dolayısıyla günde 2 defa dışarıdan gelen 
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personelin bizimle temasında bir risk görülmüyor ama dışarıyla hiçbir teması olmayan tutsaklar 9 kişi ile 

birlikte spor-sohbet vb. ortak faaliyetlere birlikte çıkarılması riskli görülüyor.  

Salgın başladıktan sonra bir süre sosyal etkinlik ve faaliyetler tamamıyla durduruldu. Daha sonra aynı 

hücrede bulunduğumuz üç veya dört arkadaşımızla (tekli hücrelerde aynı havalandırmayı paylaşanlarla, 

bu da bir kişi, iki kişi veya en fazla üç kişi …) sınırlı sayıda ayda sadece 1 defa 1 saat ile sınırlı olmak 

üzere spor faaliyeti başlatıldı. En son 2002 yılı Ocak ayı itibariyle ayda 2 gün olmak üzere sınırlı sayıda 

yine sadece 1 hücre ile sınırlı resim atölyesi (genel bir uygulama olmayıp, puanlama sistemine bağlı 

olarak sadece cezası 1 yılın altına düşen hükümlüler için geçerli) faaliyetleri başlatıldı. Salgının 

başından şuana kadar bu 2 kısıtlı sosyal faaliyet dışında bir normalleşme adımı atılmadı. Sadece bir 

hücreyle sınırlı olan bu 2 kısıtlı sosyal faaliyetin sosyal ve kültürel yaşamı iyileştirmediği aşikardır. 

Özellikle kurum personelinin tamamen normalleşmeye geçmesine rağmen ihtiyaçlarımızı 

karşılayamamaktadır.  

Şuan Covid-19 nedeniyle hiçbir yerde kısıtlayıcı tedbirler uygulanmazken hapishanelerde uygulanıyor 

kısıtlamalar “ salgın için alınan tedbirler” boyutunu aşmış spor, sohbet, atölye, kütüphane, açık ve kapalı 

görüş haklarımızın ihlaline dönüşmüştür.   

Salgın başladıktan sonra uzun bir süre ziyaretler tamamen kaldırıldı. Bir süre sonra kısıtlı bir şekilde 

kapalı ziyaretlere izin verildi. Geçtiğimiz günlerde yine bazı kısıtlamalar getirilerek ayda iki kez kapalı ve 

bir defa yarım saat olacak şekilde açık görüş yapılmasına izin verildi. Bu durum ağırlaştırılmış müebbet 

hükümlülerde ayda 1 kez 1 saat kapalı, 1 kez yarım saat açık görüş şeklinde düzenlendi. İlgili yasaya göre 

tutuklu ve hükümlülerin ayda üç kez kapalı, bir kez de açık görüş yapma hakları var. Salgın başladığında  

hiçbir hükümlü-tutuklunun hak kaybında uğramayacağını “normalleşme” sağlandığında ziyaretlerin 

geriye dönük telafi edileceği belirtilmiş, sözü vermişti.  Bu söz yerine getirilmediği gibi açık görüş süresi 

sınırlı sayıda ziyaretçi ile yapılması şartı ile yarım saate indirildi. Bunun yanı sıra ayrıca 20 Aralık ’21 

tarihi itibariyle ile haftada 20 dakika olan (ağırlaştırılmış hükümlülerde haftada 10 dakika) telefon 

görüşme olanağımız 10 dakikaya (ağır hükümlülerde 15 günde bir 10 dakikaya) düşürüldü. Kısıtlamalar 

büyük oranda sürdürülüyorken telefon görüşme süresi düşürüldü.  

Ağırlaştırılmış müebbet ile hükümlendirilmiş mahpuslar yıllardır zaten çok ağır şartlarda tutulmaktadır. 

Salgın süreci onlar için daha ağır geçmektedir. Son uygulama ile onların aileleri ile yaptıkları telefon 

görüşmeleri de iki haftada bire düşürüldü. Yarım saat açık görüş hakkı verilmesine istinaden telefon 

görüşmelerinin kısıtlanması bizler kadar ailelerimizi de mağdur etmektedir. Zira genel olarak ailelerimiz 

binlerce kilometre uzak olan şehir ve ilçelerden ziyaretimize gelmektedir. Yani her zaman ziyaretimize 

gelme olanakları çok düşüktür. Özellikle anne babalar, yani ileri yaş grubu kronik hasta olup risk 

grubundadır. Dolayısıyla zaten çok düşük olan ziyarete gelme olanakları salgın riski nedeniyle tamamen 

ortadan kalkmış durumdadır.  Tüm bunlara ve kısıtlamaların büyük oranda devam etmesine rağmen, 
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salgında hala daha yüksek risk oluşturuyorken; kimi kullandırılmayan, kaldırılan hakların telafisinin 

yapılma sözü de verilmişken ek olarak verilmiş olan telefon hakkı geri alınmıştır.  

Bir taraftan salgının büyük bir risk olduğu düşünülerek sosyal ve kültürel faaliyetler kısıtlanıyorken, 

diğer taraftan kısıtlamaların ruhsal ve bedensel sağlığımız üzerinde yarattığı olumsuz etkiler 

ıskalanmaktadır.  

Öte yandan hapishanelerde karantina süreleri 15 gün olarak devam ettirilmekte ve bu süre boyunca 

havalandırmaya çıkarılmamakta, kullandırılmamaktadır.  

Talebimiz, Covid-19 kapsamında herkes için uygulanan standartların hapishanelerde uygulanmasını: 

spor, sohbet, kütüphane, atölye, hobilere nakillerimizin yapılmasına engel teşkil eden tüm kısıtlamaların 

kaldırılmasını istiyoruz. Sizin aracılığınızla duyuruyoruz…” 

 

            C- BAŞVURULARIN TAKİBİ 

 

Hapishanelerden derneğimize yapılan başvurular Hapishane Komisyonumuz tarafından tek tek 

değerlendirilmektedir. 

Hapishanelerden mektup yoluyla yapılan başvurularda, gelen mektupların tamamına komisyonumuz 

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

yapacaklarımız konusunda bilgilendirilmektedir. 

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

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

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

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

yapılmaktadır. 

Bu rapor döneminde resmi kurumlarla toplam 60 yazışma yapılmış olup 23 geri dönüş olmuştur. 

Mahpuslara talepleri doğrultusunda örnek dilekçeler gönderilmekte, hukuki sürece dair soruları 

mektupla cevaplanmaktadır. 

 

D- SONUÇ ; 

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

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

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

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

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



Sayfa 21 / 107 
Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu – (Ocak-Şubat-Mart 2022) 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

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

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

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

olumsuz örneklerle desteklenmiş, yeni bir sorun alanı yaratmıştır. 

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

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

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

alınması ve pandemi süresince serbest bırakılarak riskten korunmaları sağlanmalıdır. 

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

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

meselelere yetkililerin ve kamuoyunun dikkatini çekerek hak ihlallerinin önlenmesini amaçlıyoruz. 

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

hazırladığımız rapor ihlallerin önlenmesi için yetkilileri uyarmak yanında, hapishanelerde yaşanan 

devasa sorunlara ilişkin duyarlılık ve mahpuslarla dayanışma çağrımızdır. 

 

     E-   RAPORDA YER ALAN BAŞVURU ÖZETLERİ  

 

OCAK 2022 

• M. D.-03.01.2022- A. D. (İstanbul Maltepe 1 Nolu Kapalı Cezaevi) 

“Eşim Maltepe cezaevinde tutuklu bulunmaktadır cezaevi pandemiden dolayı birçok konuda kısıtlamaya 

gitmiştir. Bugün telefonda beter haldeydi eşim. Rica ediyorum mide yarası olan bir mahkûmun ilacı 

nasıl verilmez? Ücretliyse biz karşılayalım kendi hesabında nakit bulunduğu halde iki gündür sürekli 

kustuğunu yemek yiyemediğini söylüyor. Perişan halde bir ilacı çok gören kurum bir buçuk aydır bu 

ilacı eşime vermiyor sizden rica ediyorum yardımcı olur musunuz? İstanbul Maltepe 1 nolu kapalı 

cezaevi B4 koğuşunda yatmakta olan eşim A. D. İKİ GÜNDÜR MİDESİNDEN CAN ÇEKİŞİYOR 

İCERDE İLACINI VERMİYORLAR LÜTFEN YARDIM EDİN. CİMER de dahil her kurumuna ulaşmaya 

çalıştım asla telefonlara cevap vermiyorlar yani zaten asla revire çıkarmıyorlar pandemi dolayısıyla 

içeride ağır şartlardalar temel ihtiyaç olan sağlığa da ulaşamamak ne demek aklım almıyor rica 

ediyorum yardımcı olun bizlere.” 

 

• İ. B.- 03.01.2022- Z. B. (Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi) 

“Pandemiden dolayı 2 yıldır açık görüş yapılmamaktadır. 30.12.2021 tarihinde yapılan açık görüşe 

gittik. İçeri alındık fakat bizi gardiyanlar çocuklarınız görüşe çıkmıyorlar dedi. Sebebini sorduk bizleri 

dışarı çıkardılar. Dışarıda müdürle tesadüfü görüştük. Sıkıntıları söyledik. Cezaevi savcılığıyla 

görüştük. O da soruna çözüm bulmadı. Sadece kapalı görüş izni verdi. Çocuğun yanına gittik. Bize 
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kimlik dayatması yaptılar bundan çıkmadık dedi.”  

 

• B. Ö.- 03.01.2022-B. Ö. ( 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi Tekirdağ) 

“Başlarken öncelikle selam ve saygılarımızı iletiyor, çalışmalarınızda üstün başarılar temenni ediyoruz. 

Bilgilerinize sunacağımız sorun ve sıkıntılar hakkında kısmi bilgilerinizin olduğunu sanıyoruz zira, 

İstanbul şubeniz avukatlarından sayın D. hanımefendi gelmiş ve geldiği her seferde de durumu rapor 

şeklinde kendisine aktarmışızdır.  

Önem arz eden sorun ve sıkıntımızı açıklayacak olursak; 03.10.2021 tarihinde toplamda 10 arkadaş 2 

cezaevinden (Tokat T Tipi ve Kırıkkale F Tipi) buraya sevk olduk. 

Mahkûm kabul işlemlerimiz bittikten sonra 14 günlük karantina gözle süreci denilerek şu an 

tutulduğumuz, havalandırma üzeri tel kafes ile kapalı odalara alındık. 14 günlük karantina süreci 

bitmiş, ardından pcr testi yapılmış ve üstünden yaklaşık 2 ay daha geçmiş ve biz hala burada 

tutuluyoruz. 

Cezaevi idaresine çeşitli kez dilekçe ile “havalandırması tel kafes ile kapalı odalarda kalmak 

istemediğimiz, A ve C Bloklarda kalan dava arkadaşlarımıza yakın veya onların yanına geçiş yapmak 

istediğimizi talep etmiş, ancak talebimiz karşılanmamıştır. 

Bu nedenle bilginizse sunduğum sorunun çözümü hususunda bakanlık, idare ve kamuoyu nezdinde 

girişimde bulunmanızı talep ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.”  

• R. A.- 03.01.2022- Tekirdağ 2 Nolu F Tipi CİK. 

“Kardeşim M. Ş. A. halen Tekirdağ f tipi 2 no’lu kapalı hapishanesinde hükümlü olarak bulunmaktadır. 

kendisi ile yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde baskı altında olduğunu can güvenliliğin olmadığını 

belirtmiştir. 19/12/2021 tarihinde aynı koğuşunda kaldığı arkadaşı V. E.’in darp edilmesi sonucunda 

intihar süsü verilerek yaşamına son verilmiştir. Yeni hapishane yönetimi kendisi ile aynı düşüncede olan 

kişileri yaşamları ile tehdit edildiğini belirtmiştir. Tekirdağ  f tipi 2 no’lu hapishanesinde can 

güvenliliğin olmadığı bana söylemiştir. ben ve ailem Van ilinde ikamet etmekteyiz. Kardeşimin can 

güvenliği olmadığından dolayı Van iline yakın bir hapishaneye sevkinin sağlanmasını istiyoruz. 

Derneğinizden sürecin takibi için hukuki yardım talep etmekteyiz.” 

 

• S. İ.- 04.01.2022 - Denizli T Tipi Hapishanesi 

“Ağır hasta tutsak E. P. in engellenen tedavisinden kaynaklanan ciddi sağlık sorunlarından haberdar 

etmek isterim sizleri Kalp ritmi bozukluğu, Koah, Kemik erimesi,  Her iki gözde görme kaybı, Hiper 

tansiyon 

Tedavisi engellenen oğlum 90 gün açlık grevi yapmıştı bir kaç ay önce bu pazar 02/01/2022 tarihinde 

yaptığımız telefon görüşünde kalp çarpıntısının attığını, akciğerde leke olduğunu ama sonucunun ne 

olduğunu bilmediğini böbrek ve şekerden kaynaklanan sağlık sorunlarını bacağının taş kestiğini 

ayaklarında midesinde ağrıların olduğunu Kemik erimesinden kaynaklı ciddi bel ağrısı yaşadığını 
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söyleyen oğlum E. P. yatırılan paranın kendisine verilmediğini kantin ihtiyaçlarını gideremediğini ırkçı 

saldırıların devam ettiğini hedef gösterildiğini sağlık personelinin kendisini açlık grevindeyken 

tartakladığını iletti tedavisi engellenen oğlum E. 

E.P.’ın bir çok sağlık sorunu varken tedavisi engelleyerek daha çok hastalığa neden olduklarını ve 

beslenememesinden de kaynaklanan sağlık sorunlarının tek başına hücrede çok zorlandığını da bahsetti 

Denizli t tipi hapishanesinin tedavilerini engelleyerek ölüme terk edildiğini, can güvenliğinin olmadığını 

söyledi.” 

 

• E. T.- 05.01.2022- Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi 

“Selam ve sevgilerimi sunarım hepimize, yollamış olduğunuz mektubu aldım, ban değer verip sağlığımı 

önemseyerek benim için Bakanlığa ve başkaca kurumlara yazınız hakkında çok sevindim, mektubumu 

28.09.2021’de APS ile yolladım ki 2 günde elinize ulaşsın, demek ki pullu mektup yollasaydım 

kaybolacaktı. Yatak konusunda yine sünger visco ortopedik alacaklarını söylediler. Ölüm orucunu 

19.günde 12 Ekimde sonlandırdım. Beni buradan yollayın dedim sürgün edeceklerdi. 17 Kasım’da üst 

yazımı yazıp Bakanlığa yolladılar sürgün etmek için. 29 günde cevap ret geldi sevkime. Bu seferde 7 

resmi kuruma ve size yazmamın intikamı olarak hastaneden aldığım gıda raporumda yazan gıdaları her 

zaman almalarına rağmen sırf şikayetlerimden sebep rahatsız oldukları için hasmane tutumla son kez 

alacağız deyip 15 Ekim’de aldılar. Ben de hukuksuzluğu kabul etmem dedim, yollayın beni buradan, ret 

geldi. Ama yine haber yolladılar, yollayacağız seni diye. Elimde 2 ayrı gıda raporum doktor onaylı 

kaşeli, 5-6 tane talep dilekçem ve dış kantinden aldıkları Migros, Carrefour, Bim, DMR, Cem 

Marketlerin fişlerinin fotokopisi de bunları Tekirdağ 1. İnfaz hakimliğine yolladım. Raporlarıma cevap 

bekliyorum. Yasal şikayet hakkımızı aramamızı bile edepsizlik sayıp, yasal raporumu hiçbir kurul kararı 

olmadan yok saydılar. Kurul kararı istedim vermediler. Bunların hepsi ortopedik yatak (raporum ve bel 

fıtığı- boyun fıtığı, radyolojik sonuçlarım olmasına rağmen) talep etmem sonucunda bu tavır halen 

devam ediyor. 1 aydan fazladır visco sünger ortopedik yatağı dahi aldıramadım sipariş verdiler. 

Mağazalar stok yapıp satıyorlar, yılbaşının geçmesini bekliyorlarmış. Şuan yine sürgün yazımı yazıp 

beni yollama derdindeler çünkü yasal hakkımı arıyorum ve gıda raporumu talep ediyorum diye. 

Gördüğünüz gibi %100 haklıda olsak lafımızın bir hükmü-değeri olmuyor onlara karşı.Yan odadaki 

siyasi arkadaşların da sizlere çok selamları var. Mücadeleniz için minnettarım. 

Bir sorar mısınız yetkili yerlere bir insanın devlet hastanesinden gıda raporu (yasal) olmasına rağmen 

Türkiye’de keyfi olarak almayan tek bir cezaevi var mıymış burası hariç! 

Bu şikayetlerim sonucu başıma kim bilir neler gelecek çünkü hasmane bir tutum var bana karşı, yaşayıp 

göreceğiz. Nice cezaevlerinde insanlarımıza intihar etti denilerek tutanak tutuluyor, neden bir şey 

olmuyor çünkü iş bilenin kılıç kuşananın, yani her daim işi kılıfına uydururlar. Bu ülkede bizler 10-0 

yeniğiz onlara karşı. Cezaevlerinde yüzlerce farlı görüşe sahip insanlar var. Bizlerin ortak özelliği 

tutsağız ve en önemlisi İNSANIZ. İdeoloji görüş yarıştırmıyoruz. Hapishanelerde nice insanlar 
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katlediliyor daha yeni Garibe Gezer Kandıra 1 Nolu R’de katledildi. Ciğerimiz sızladı ama intihar 

dendi. Yapılan işkence ve cinsel saldırı yok sayıldı. Bende oranın 2 Nolu F’sinde zulme, işkenceye 

uğradım. Buraya sürgün edildim 2017’de. Her canlı yaşama hakkına sahip, Allah dahi insanın insana 

zulmetmesine izin vermezken, her türlü haksızlık. Bu mektubu sizlere yolladığım 3 Ocak 2022 Pazartesi 

günü gıda raporumla ilgili raporlarımı, dış kantinden aldırdığım gıdaların faturalarını da, ifademi de 

Tekirdağ 1. İnfaz hakimliğine kapalı zarfla yolluyorum. Meclis insan hakları komisyonundan 

29.12.2021’de gelen mektubumu açıp okuyup öyle vermişler. Meclisten gelen mektubu nasıl açarlar, bu 

ne yasa tanımazlık.” 

 

• K. İ.- 06.01.2022  - Bolu F Tipi CİK 

“Merhabalar kolay gelsin benim akrabam A. D. A. yaklaşık 7 yıldır örgüt üyeliğinden tutuklu olarak 

cezaevinde yaklaşık 4 - 5 ay önce Kırıkkale f tipi cezaevinden Bolu f tipine sürgün edildi bundan 

yaklaşık iki hafta önce çarşamba günü bizi arayarak '' hücreye alındığını nedenini bilmediğini'' söyledi. 

En sonra bu hafta çarşamba günü aradığında ''hala hücrede tutulduğunu cezaevi idaresinin kendisine 

bilgi vermediğini sadece adalet bakanlığının özel talimatı ile hücreye alındığını'' söylendiğini söyledi. 

Yaklaşık 12 gündür tek başına hücrede tutuluyor. Bugün cezaevi ile yaptığımız görüşmede bize '' tutuklu 

hastaneye gidip geldiğinden dolayı 14 gün karantina da kalacak ondan dolayı hücreye alınmış. 

Covidden  dolayı dışarı çıkıp gelenler karantinaya alınıyor. '' denildi ama tutuklumuz bize hastaneye 

falan gitmediğini söyledi. Biz ''hastaneye falan mı gittin ondan seni karantinaya almış olabilirler mi 

dedik yok '' dedi. Her hafta çarşamba günü telefon açıyor bize. Açıkçası biz şu anda çok kaygılı ve 

tedirginiz bu konuda bize yardımcı olmanızı istiyoruz. Cezaevlerinde son zamanlarda yaşanan ölüm 

haberleri bizi kaygılandırıyor. Bir şeyler yapılmasını istiyoruz. Yapabilecekleriniz için şimdiden 

teşekkür ederiz..” 

 

• E. A.- 06.01.2022- (Bolu F Tipi) 

“Ben E. A. yedi yıla yakındır tutuklu A. D. A. in kız kardeşiyim. Kendisi bir kaç ay önce Kırıkkale 

cezaevinden Bolu cezaevine sevk edildi. Geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesinde kendisine hiç bir 

bilgi verilmeden yalnız yatak olan bir odaya koyulduğunu belirtti. Ve cezaevini aradık. Şu sebeple 

olabilir bu sebeple olabilir şeklinde net olmayan bilgiler verildi. Sonrasında tekrar abim ile görüşme 

yapınca "ısrarlarım sonucu Adalet Bakanlığı'nın özel talimatıyla bu odada kalman gerekiyor bilgisi 

bana verildi" dedi. Son zamanlarda cezaevinde yaşanan hukuksuzluklar, işkenceler, cezaevinden çıkan 

şaibeli ölümlerden ötürü aile olarak tedirgin olduk. Kendisi de tedirgin. Bu konuda bize dönüş 

yapmanızı ve ne yapmamız gerekiyor ya da sizin ne yapmanız gerekiyor konusunda bilgi vermenizi rica 

ediyorum. Şimdiden emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz” 

 

• H. T.-  06.01.2022- (Kırklareli hapishanesi E Tipi Hapishanesi) 
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“25 Ocak’ta açık görüş varmış. Gidecekmiş. Geçen ay kapalı görüşe de çıkmamış. B.M daha gelme 

demiş. Çocuğum hasta daha önce de size başvuru yaptım. Çocuğumun durumu iyi değil. Hasta, beyni 

gitmiş. Bana yardım edin. Beni tanımıyor bazen. Tedavi ettirmeye uğraştım, tutukladılar.” 

 

• E. Ş.- 06.01.2022- Silivri 5 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu 

“Oğlum Ü. T. Ş.a ters kelepçe yapmışlar. Kolu zedelenmiş. Başına basmışlar ve dövmüşler. Olay arama 

sırasında koğuşta gerçekleşmiş. Bugün açık görüş vardı oğlum orada anlattı. Gardiyanlar bağırmış. 

Oğluma ters kelepçe yapmışlar. Oğlumu döven gardiyanın adı H. Görüntüler varmış. Oğlum hükümlü 

askeri öğrenci. Ben bugün müdürle konuştum ama başmüdür değilmiş. Müdür bana “hem siz hem de 

oğlunuz abartıyorsunuz, oğlunuz isyan çıkardı” demiş. Öyle bir şey yokmuş, oğlum isyan çıkarmamış. 

Oğlumun koğuşunu değiştirmişler, şu an hangi koğuşta kaldığını bilmiyorum. Lütfen öğrenin, oraya 

gidin. “ 

Avukatının beyanı: “06.01.2021 tarihinde Silivri 5 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumunda saat 09.00 

sularında arama ve radyo toplamak için infaz koruma memurları F7 koğuşuna gelip burada bulunan 

tutukluları bahçeye toplamıştır. Bu esnada koğuştaki iki kişi aramaya nezaret etmek için çeride 

bulunması gerekmektedir. Buna rağmen H. adlı (esmer uzun boylu ince yapılı) memur bağırıp çağırarak 

içeride bulunan tutukluların dışarıya çıkmasını istemiştir.  Müvekkil Ü. T. Ş.’da memurdan sesini 

yükseltmemişini istemiştir. Memur bunun üzerine daha sinirli bir şekilde tepki vermiş içeriden gelen 

başka bir memur (mavi gözlü beyaz tenli orta boylu subay traşlı) aramaya engel mi oluyorlar şeklinde 

ifadelerde bulunarak olayı farklı bir noktaya çekmeye çalışmıştır. Müvekkil böyle bir durum olmadığını 

izah etmeye çalışırken Müdür yardımcısı (kısa boylu, ince yapılı, saçları olmayan) benim memuruma mı 

direniyorlar “Alın” şeklinde beyanda bulunmuştur. Olaya şahit olmadan böyle bir tepki vermiş bunun 

üzerinde müvekkil Ü. T. Ş. bahsedilen iki memur tarafından boğazından tutularak sıradan çıkarılmış 

akabinde kollarından tutularak sürüklenmiştir. Sürüklenerek dışarıya çıkarılan müvekkilin kafasına, 

sırtına basılarak ve yere yatırılarak ters kelepçe yapılmıştır. Dışarıya götürülürken de aynı muamelelere 

maruz kalan müvekkilin ayakkabılarından biri çıkarılmıştır. Yukarıda bahsedilen H. adlı memur 

“Milleti galeyana getirip terör propagandası yapar mısın” şeklinde olmayan olaylar üzerinden algı 

yaratmaya çalışmıştır. Koğuş arkadaşlarının durumunu anlamlandıramayıp neden böyle yapıldığını 

soran H. Ç. ve A. F. C. adlı kişiler yine olayla ilgisi bulunmayan S. M. de aynı şekilde koğuş dışına 

çıkarılıp ters kelepçe yapılmıştır. Müvekkil Ü. T. Ş.’un kelepçesi fazlaca sıkılmış ve müvekkilin kolu 

kırılmaya çalışılmıştır. Müvekkil ve diğer koğuş arkadaşları cezaevi içinde faklı bir yere götürülmüş 

burada baş memur Y. tarafında da azarlanmıştır. Y. adlı baş memur müvekkilime “Ben memurum sen 

mahkûmsun” demiştir. Müvekkil hali hazırda tutuklu statüsünde olup herhangi bir suçtan mahkûm 

değildir. Y. adlı baş memur yukarıda bahsedilen müdür yardımcısından talimat alarak müvekkilin ve 

koğuş arkadaşları A. F. C., H. Ç.’in koğuşlarını değiştirmiştir. Müvekkil ile aynı gün yapılan görüşmede 

sağ kolunda sıkıntı bileklerinde ciddi derecede ve boynunda kızarıklık, sağ bileğinde yara mevcut 
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olduğu görülmüştür.” 

• E. D.- 06.01.2022 (Maltepe 1 nolu T tipi Kapalı Cezaevi )  

“Kardeşim A.D. 2015 den beri ceza evinde yatıyor 2 ya da 3 yıl önce Maltepe 1 nolu ceza evine 

gönderildi orada ki gardiyanlar kardeşime sen bizim muhbirimiz ol biz seni rahat ettirelim diyor. 

Kantinci olursun öyle böyle neyse kardeşim bunların teklifi kabul ediyor sonra bir süre sonra içeriden 

bir gardiyan muhbirin kardeşim olduğunu diğer mahkumlara söylüyor ve kardeşim içeride hasım sahibi 

oluyor. Daha sonra kardeşimi bir koğuşta zar zor çıkarttık başka koğuşa aldık ama bu sefer bir süre 

sonra tekrar eski koğuşa gitmesi için baskı yapıldı dayak şiddet tehdit zaten kardeş de bu yazılı olan 

yukarı da ki mektup da şahsı geçen kişilerden şikayetçi olduğunu beyan ediyor. İçerideki gardiyan 

müdür mahkumlar baya bir sıkıntılar var dayak atmadan önce doktora gidip temiz darp raporu alıyorlar 

ve sonra kamera olmayan tenha yerlerde soğuk su ile ıslatıp cop ile dövüyorlar. Ellerini demir kapıya 

sıkıştırıyorlar. Kardeşim ve arkadaşlarına 1 haftalık kokmuş yemekleri veriyorlar. Ölüm tehditti 

ediyorlar buradan ancak ölünüz çıkar gibisinden tehditler.  Kardeşimin bir an önce oradan başka bir 

ceza evine nakil edilmesini istiyorum mümkünse eğer Sakarya’nın Ferizli ilçesinde ki L tipi kapalı ceza 

evine gönderilmesini istiyorum. Ben Sakarya’da yaşıyorum. 4 çocuğum var sürekli Maltepe ye 

gidemiyorum çalıştığım için ve zaten maddi durumum da zayıf. 3 çocuk okutuyorum lütfen kardeşime 

yardımcı olun kardeşim geçen akşam intihar etmiş boğazını kesmiş cam ile onlar onu cop ile dövdükten 

sonra ama kardeşim boğazını kesse de revire göndermemişler. Şuan da Maltepe 1 nolu L tipi ceza 

evinde sizlerden iyi haber bekliyoruz psikolojik olarak çökmüş durumda can sağlığından şüphe ediyoruz 

ve kardeşimin kâğıtta yazdığı isimlerin hepsinden şikâyetçiyim. Avukatım beni direk sizlere yönlendirdi 

sizlerden güzel haberleri bekliyorum.” 

• S. A.- 07.01.2022- (Erzincan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) 

“5 Ekim 2015 yılında ikindiye doğru Şanlıurfa Balıklı gölde gezerken iki polis memuru ifade vermem 

gerekçesiyle karakola gitmemiz gerektiğini söylediler. Ne ifadesi diye sorduğumda, bilmiyoruz gidince 

öğrenirsin dediler ve onların aracıyla beni Şanlıurfa Tem şubesine götürdüler. Kısa bir süre bir odada 

yalnız kaldıktan sonra içeriye birkaç kişinin girdiğini anladım. Yüzüm duvara dönük olduğu için onları 

göremedim. İçeriye girdikleri gibi “haydi başlayalım, işimiz var…” dediler. Biraz konuştuktan sonra 

onların dediği her şeyi kabul etmemi ve getirdikleri kağıt/kağıtları imzalamamı istediler. “Ne kağıtları 

ben bir şey imzalamıyorum” deyince, benden yaklaşık olarak bir ay kırk gün önce tutuklanan R. Ç. adlı 

kişinin hakkımda beyanı olduğunu söylediler ve R. Ç.’a yardım ettiğimi söylediler. R. Ç.’ın AK Partili 

binasına ses bombası atan birisiyle birlikte yakaladığını söylediler. “Sen R. Ç.’ın ifadesini kabul et ve 

onlara yardım ettim de” dediler. Böyle şeylerle alakamın olmadığını, söylenenlerin bir iftira olduğunu, 

beni çevremdekilere sorun kimse buna inanmaz, ben böyle şeylere girmem…” dedim. Beni 

araştırdıklarını söylediler. Peki bir suç işlemiş miyim dediğimde enseme vurarak biz soruları sorarız 

dediler. “HDP İl binasına neden gidiyorsun, neden HDP’nin seçim çalışmalarına katılıyorsun?” 

dediler. HDP’yi sevdiğimi, bu yüzden HDP’nin seçim çalışmalarına katıldığımı, bunun neresinin suç 
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olduğunu söyledim. “Bundan sonra bizden habersiz HDP’ye gitmeyeceksin ve gel bizimle çalış, sana 

para vs verelim” dediler. Ben kabul etmeyince hakaret, küfür ve dövmeye başladılar. Benden iki şey 

işitiyorlardı: Yapmadığım bir şeyi kabul etmemi ve onlarla çalışmamı! Ki benim suçsuz olduğumu da iyi 

biliyorlardı. Bana “Eğer dediklerimizi yapmazsan hayatını mahvederiz yok eğer dediklerimizi yaparsan 

bir sorun olmaz vs” dediler. Böylesi iftira ve suçlamaları kabul etmediğimi, sırf HDP’liyim ve HDP’nin 

çalışmalarına katılıyorum diye beni suçlayamayacaklarını, hukuk ve adaletin olduğunu söyleyince hem 

beni dövüyorlardı ve hem de hukuk ve adalet biziz diyorlardı. “Biz yaptın yapmadın demiyoruz, kabul et 

diyoruz, bizimle çalış diyoruz, yoksa cezaevine gidersin…” diyorlardı. Gözaltında yaşadıklarımı 

anlatsam sayfalar sürer. Bu yüzden özetin özeti olarak yazmaya çalışıyorum. 

Tüm baskı, hakaret, tehdit ve dövmelerine rağmen bu iftira olan beyanı kabul etmedim ve 06/10/2015 

tarihinde savcılığa çıkartıldım. Savcılık tutuklanmam talebiyle beni mahkemeye sevk etti. Mahkeme 

huzurunda “Beyanın yalan olduğunu, hiçbir ilgi ve alakamın olmadığını ve suçsuz olduğumu” söyledim. 

Hakim tutuklanmamı isteyince “Neden efendim, ben suçsuz ve mağdurum. Siz adaletsiniz, niye suçsuz 

yere beni cezaevine yolluyorsunuz?” dedim. Hakim ise zaten bir şey yok, bir beyandır, en fazla bir ayda 

çıkarsın, elimden bir şey gelmez gibi şeyler söyledi. O zaman aklıma gözaltındayken “hukukta, adalette 

biziz” cümlesi geldi. Ellerim kelepçelenerek arabaya bindirildim ve Şanlıurfa E Tipi cezaevine 

götürüldüm. Yolda giderken polis bana bir sigara verdi ve “Ne zaman istersen bize haber ver, biz gelip 

seni buradan çıkarırız. Dediklerimizi kabul edince hemen haber ver” dediler. “Suçsuz bir insanı suçsuz 

yere cezaevine yolluyorsunuz, sizde suçsuz olduğumu, bunların bir senaryo olduğunu çok iyi 

biliyorsunuz…”dedim. 

Şanlıurfa E Tipi cezaevinde kısa bir süre kaldıktan sonra Osmaniye cezaevine sürgün edildim. Yaklaşık 

altı (6) ay sonra bana iddianame geldi. İddianamede hakkımda bir tek R. Ç.’ın gerçeklerle alakası 

olmayan beyanı vardı. İddianameye bakan tüm avukatlar: “Böyle şey mi olur, ilk mahkemede 

bırakılırsın, hatta beraat edersin. Soyut ve çelişkili bir beyanla ceza verilmez…” diyorlardı. Çıktığımız 

ilk mahkemede suçsuz olduğumu, hakkımdaki beyanın bir iftira olduğunu, benim herhangi bir ilgi ve 

alakamın olmadığını ve mağduriyetimi söyledim. R. Ç. ve S. K.’ı aynı mahalleden olduğumuzdan dolayı 

tanıdığımı, başka hiç kimseyi tanımadığımı, S. K. ve R. Ç. ile hiçbir örgütsel vs bağım olmadığını, R. 

Ç.’ın kendisini kurtarmak için benim hakkımda bunları söylediğini, tek bir soyut ve gerçeklerle alakası 

olmayan bir beyandan dolayı tutuklu olduğumu vs söyledim. Çıktığım tüm mahkemelerde suçsuz 

olduğumu delillerle kanıtlamaya çalıştım. Ki suçsuz olduğumu iddianamede yer alan gördü tanıklarının 

beyanları, müştekilerim beyanları, olay yeri ve çevre kamera kayıtları, olayı yeri ve yakınlarında 

olmadığıma dair sinyal tespitleri ve tutulan tutanaklar, bizzat olayda yaralı olarak yakalanan gözaltı ve 

mahkeme huzurunda olayı, neden, nasıl ve niçin yaptığını söyleyen R. Ç. mahkeme huzurunda 

gözaltında işkence ve kötü muamele gördüğünü (işkencede çekilen bir fotoğrafı dosyada varır.) 

işkenceden kendisi kurtarmak için aklına benim ismimin geldiğini, hiçbir alakamın olmadığını, suçsuz 

yere cezaevinde olduğumu ve bundan dolayı vicdan azabı çektiğini vs mahkeme huzurunda defalarca 

söylemiştir ve gözaltı beyanında dönmüştür. Bunlar duruşma tutanaklarında mevcuttur. Yine olayda 
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yaralı olarak yakalanan Ş. Ç. beni hiç görmediğini ve tanımadığını yaşananlarla bir alakamın 

olmadığını söylemiştir. Soyut, yalan ve gerçeklerle alakası olmayan bir beyana karşılık suçsuz 

olduğumu gösteren bunca delil ve kağıt olmasına rağmen suçsuz olduğumu ispatlayamıyorum. R. Ç.’ın 

bu gözaltı beyanın yalan, yanlış ve iftira olma olasılığı yok mu? 

Dosyayı baştan beri takip eden mahkeme heyeti ve iddia makamı, 2018 yılında iddia makamının 

mahkemeye sunduğu mütalaasında üç (3) mahkeme üst üste tahliyemi istemiştir. Yine 2018 yılında 

iddianamede yer alan olaylar ile benimde ismimin geçtiği AK Parti ilçe binasına yönelik yapılan olay 

birbirinden ayrıldı ve AK Parti ilçe binasına yapılan olayla ilgili yargılanmamız devam etti. Dosyayı8 

baştan beri takip eden mahkeme heyeti 2018 yılında değişti ve ondan sonra sürekli geçici heyetler 

mahkeme yaptı. En son gelen mahkeme heyeti suçlu suçsuz ayrımı yapmak yerine, zaman kaybetmeden 

bir iki duruşmada hemen karara gitti. Dosyada ismi geçen herkese suçlu mu değil mi bakmaksızın 

TCK’nın en ağır cezasını verdi. Yıllarca adalet beklerken 13/02/2020 tarihinde skandal bir karar ile bir 

insan ömrünün yetmeyeceği bir ceza sahsıma verildi. Bana verilen bu cezanın tek gerekçesi sadece ve 

sadece gerçeklerle alakası olmayan, çelişkilerle dolu, iftira olan bir gözaltı beyanıdır. Doğrusu verilen 

cezanın gerekçesi bile yapılmamıştır. Oysa TCK’nın eğer cezasına karar verilirken hiçbir şüpheye yer 

bırakılmamalıdır. En basit örnekle talep ettiğimiz AK Parti binasına keşif talebimiz bile kabul 

edilmemiştir. Mahkeme kararları akla, vicdana, kanun ve yasaya ve somut delillere göre olmalıdır. 

Oysa şahsıma verilen böylesi bir cezanın tek gerekçesi R4ecep Çalışkan’ın gözaltındaki uydurma 

beyanıdır. Kaldı ki Recep Çalışkan onlarca defa mahkeme huzurunda gözaltı beyanından dönmüş, 

kendini kötü muamele ve işkenceden kurtarmak için aklına ismimin geldiğini söylemiştir. Ayrıca 2018 

yılında mahkemeye üç (3) mütalaasında da tahliyemi isteyen iddia makamı yerine heyet değişikliğiyle 

2020 yılında gelen savcılık en ağır ceza ile cezalandırılmamı istiyor. Peki yeni gelen savcılık ne delil 

sunmuş ya da ne değişmiş? Hiçbir şey. Hiçbir delil sunamamış. Bunun aksine ben suçsuz olduğumu 

ispatlayan deliller sunmuşum, ki suçsuz olduğumu ispatlayan deliller (gördü tanıkları ve müştekilerin 

beyanları, çevre ve olay yerini görüntüleyen kamera kayıtları, sinyal tespiti, Ş. Ç.’in beyanları vs) 

iddianame ve dosyada yer alıyor. Yasa aynı yasa, kanun aynı kanun! Peki nasıl oluyor da biri tahliyemi 

istiyor, biri de en ağır cezayı istiyor? Yaşananlara objektif (tarafsız) olarak bakıldığında suçsuz 

olduğum ortadadır. Büyüklerimizin çok anlamlı bir sözü vardır: “Başkasına yapılan felaket ile saadet 

olmaz.” Bir hukuk devleti böyle bir kararı göz ardı etmemelidir. “Her verilen karar mahşeri vicdandır.” 

En büyük güç adil karar vermektir. Herkes gibi bende bu ülkenin çocuğuyum. Bu ülkenin huzuru ve 

mutluluğu hepimizin huzuru ve mutluluğudur. Bu ülkenin değerleri hepimizin değerleridir. Hepimiz bu 

ülkenin daha güzel olmasına diliyoruz. Eğer hepimiz eşitsek, birimizin mutsuzluğu ve huzursuzluğu ve 

uğradığı haksızlık hepimizin mutsuzluğu, huzursuzluğu ve haksızlığıdır. Şahsıma yönelik bu karar adil 

olmadığı gibi hakkaniyete ve hukuka aykırıdır. Böylesi bir karardan mutsuz ve huzursuzum. Yıllardır tek 

bir saat bile rahat bir uyku uyumamıştım, içtenlikle gülememişim. Ailemle, sevdiklerime uzun uzun 

sarılıp hasret giderememişim, ailemin zor günlerinde de mutlu günlerinde de yanlarında olamamışım ve 

daha neler neler. Bu kadar kolay mı suçsuz bir insanı yaftalamak, ceza vermek ve yarınlarını, 
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hayallerini alt üste etmek. 

“Terörist demek ve ilan etmek bu kadar kolay mı? Suçlu suçsuz terörist, saz çalan terörist, hakkını 

isteyen terörist, soğan, patates terörist… Birde aileme, sevdiklerime, çevreme, arkadaşlarıma, 

komşularıma sorun, onlar ne diyecekler? En çok değer verdiğiniz birisini, kardeşinizi, çocuğunuzu 

düşünün, suçsuz ama suçsuzluğunu ispatlayan delillere rağmen bir türlü suçsuz olamıyor, suçsuzluğu 

görülmek istenmiyor. Peki suçsuz olabilmek için ne yapmalı, e isteniliyor? Ailemden, sevdiklerimden 

ayrı altı yılımı cezaevinde bitirdim. Suçsuz yere tam altı yıl. Bu altı yılın her gününde suçsuzluğuma 

karar verilip aileme ve sevdiklerime kavuşacağım anı bekledim. Hiçbir den bu umudumu kesmedim ve 

bu umudumu halen koruyorum. Özlem, hasret, zorluk ve özgürlüksüz altı yıl…” 

• F. Ç.-10.01.2022-   (1 Nolu F Tipi Kapalı CİK Tekirdağ) 

“Annemin aktarımlarına göre bir arkadaşı kendisini aramış. Fakat kim aramış bilmiyorum. Arayan 

arkadaşı ismini söylemişse bile, annem unutmuş olabilir. Yaşı ve hastalıklarından dolayı unutkanlık 

epey ilerledi. Bildiğiniz gibi bir buçuk yıl önce apar topar buraya sürgün edildim. Doğrusu buralar pek 

yaramadı bana. İlkin mide, bağırsak problemlerim arttı. Daha onlarla uğraşırken Mayıs ayının ilk 

günlerinde kimi fiziki problemlerde yaşamaya başladım. İki-üç gün içinde neredeyse yatalak hale 

geldim. Uzun süre hastalığıma teşhis konulamadı. En son Eylül ayında üniversite hastanesinde yapılan 

EMG testinde motor nöronlarda bloklar tespit edildi. “Kronik Enflamatuar Demiyenilizan 

Polinörtopati” (CİDP) diye bir hastalık tespit edildi. Eğer yanlış bilmiyorsam, fizikal Stephan 

Hawkins’le hastalıklarımız aynı. Vücudumun herhangi bir yerinde oluşan iltihaplanma, önce bacak 

sinirlerime, oradan da bütün sinir sistemine yayılmış. Bu nedenle sinir sistemi devre dışı kalmış. Bu da 

tüm duyularımı, iç ve dış organlarımın devre dışı kalmasına neden oluyor. Denge ve güç kaybı, his 

kaybı, koku ve tat kaybı, şiddetli mide bulantıları, koordinasyon bozukluğu ve daha birçok soruna neden 

oluyor. Öncesi kaslarla çalışan bütün organlarda işlev bozukluğu oluşuyor. En çok da nefes almakta 

zorluk oluşuyor. Hastalığa teşhis konulduktan sonra bir süre hastanede yattım. İnsan yapımı ilik 

verdiler. Sonrasında da kortizon tedavisi gördüm. Kortizona halen devam ediyorum. Şimdi durumum 

çok daha iyi. Tam bir iyileşme olmasa da, artık kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilecek kadar toparlardım. 

Doktorlarda ilerisi için olumlu bir tablo çiziyor.  

Bir süredir aile üzerinden avukatım olan V. Ö.’a ulaşmaya çalışıyorum. İnfaz yasasında kimi 

değişiklikler oldu. Dosya arkadaşlarımdan Nuh Taş (şimdi Yozgat Zindanında, avukatı Antep’ten B. Ö.) 

“memura mukavemet” ve “3713 sk’un 7/2 maddelerinden infaz indirimi aldığını, cezasının düştüğünü 

yazmış. Ben başvuruda bulundum ama ret cevabı geldi. Onun dışında da AYM’nin TCK 220/6 maddeleri 

içn aldığı “kanunluk ilkeleri taşımıyor” pilot kararı var. Yani bu maddeden yargılanıp ceza alanların 

“hak ihlali ”ne uğradığını belirtiyor. Vekâletim V. de olduğu için başka avukata da başvuramıyorum. 

Aile internetten bir telefon numarasına ulaştı, fakat telefonlarına cevap verilmiyor.” 

• M. D.- 10.01.2022- (2 Nolu F Tipi CİK Tekirdağ) 

“Sayın İHD cezaevi komisyon üyeleri, 04-10-2021 tarihinde daha önce kalmakta olduğum Kırıkkale F 
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Tipinden şuanda bulunduğum 2 Nolu Tekirdağ F Tipine sürgün edildim. Bu cezaevine geldiğim günden 

bu yana yaklaşık 2.5 aydır karantina koşullarında tutulmaktayım. 14 günlük pandemi karantina  

sonrasında yapılan PCR testim negatif olmasına rağmen halen karantina koşullarında kalmaktayım. 14 

günlük karantina sonrası ayrı olarak tutulduğum ayrı bloktan (3) arkadaşlarımın bulunduğu bloklardaki 

(A-C) arkadaşlarımın yanına gitme talebim kabul edilmemektedir. 

Keza sizlerin de bildiği gibi ailelerinden uzak olarak tutulan binlerce siyasi tutsak olarak bende Van’da 

ikamet eden ailemden çok uzak bir cezaevinde kalmaktayım. Buda aynı zamanda ailemin görüşlerime 

gelme imkânlarını çok zorlaştırmaktadır. Arkadaşlarımın bulunduğu oda veya koridorlardan birine 

geçme isteğim ailemin görüşüme gelme imkânlarını bir nebze de olsa yaratabilecektir. Bu gerekçe ile 

cezaevi idaresine yaptığım tüm başvurularıma olumlu bir yanıt verilmemesi keyfi bir yaklaşımdır. Çok 

zor olan görüş yapma imkanlarımı bir nebze imkan dahiline gelmemesi, infaz yasasında hak olan görüş 

hakkımı kullanamama sebebiyet vermektedir. Bir nevi tutulduğum koşullar itibariyle görüş haklarımdan 

yararlanma imkânımın yoksunluğu aynı zamanda en insani hak olan ziyaret hakkımı kullanamamamı 

doğurmaktadır. 

Yine geldiğim günden bu yana kalmakta olduğum odanın havalandırması üzeri kafes telleriyle kapalıdır. 

Zaten ağır olan infaz koşulları var olan kafes telleri: ile daha da (psikolojik, duygusal vb.) 

ağırlaştırmaktadır. Tel kafesli odada tutuluyor olmak başlı başına psikolojik ve duygusal işkence 

durumudur. Tel kafesli odalarda kalmak istemediğime dair defalara başvurmama rağmen hala isteğim 

dışında tel kafesli bir odada tutulmaktayım.  

Değerli komisyon üyeleri tel kafesli bir odada ve arkadaşlarımın bulunduğu bloklardan uzakta farklı bir 

blokta tutulmam tamamen keyfi bir uygulamadır. Ve bu durum yukarıda da belirdiğim gibi 

mağduriyetler yaratmakla birlikte psikolojik ve duygusal olarak işkence halidir.  

Benimle birlikte 8’i Kırıkkale F Tipi ve 2’si Tokat T Tipi olmak üzere 10 arkadaşım aynı koşullarda 

kalmaktadır ve aynı mağduriyetleri yaşamaktadır. Bu mektup ile arkadaşlarımla birlikte karşılaştığımız 

keyfi uygulamaları sizlerle paylaşıp bu konuda bir çaba içerisinde olmanızı temenni etmektir.  

İHD gibi değerli çalışmalar yapan bir sivil toplum örgütü olarak bu konuda elinizden geleni 

yapacağınıza inancım tamdır. Tüm ülkedeki yaşanan hak ihlallerine karşı yürütmekte olduğunuz insan 

hakları mücadelenizi çok anlamlı bularak, yürüttüğünüz değerli çalışmalarda üstün başarılar 

diliyorum”.  

• K. U.- 10.01.2022- ( Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli CİK) 

“Abim M. S. U. 2017 yılından beridir tutukludur. Abim, 2017 yılında Antalya’da tutuklandı ve 4 ay 

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 bulunan V. E.’in yan koğuşunda bulunduğunu ve 

V. E.’in rızası dışında koğuşunun güvenlik gerekçesiyle değiştirilip daha sonra ise tek kişilik hücreye 
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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.” 

• E. E.- 12.01.2022- Silivri 2 nolu L Tipi  

“2 noluda arama yapmışlar bugün her şeyleri dağıtıp birçok eşyalarını almışlar. Bıçaklara varıncaya 

kadar leğenlerini, ketılın birini de almışlar sıcak su akmıyormuş 2 noluda. 5 noluda da sıcak su 

akmıyor. Zulüm devam ediyor ailelerden gelen bazı şikayetler. Silivri’ye avukat grubunuz gitmiyormuş 

bu yetkililer iyice azıttı. Sıcak su yok leğenlerini almışlar çamaşır nasıl yıkayacak bu insanlar. Lütfen 

artık ciddi bir şeyler yapın. Pkk’lara dokunamıyorlar arkaları kuvvetli diye garip sorun çıkarmayan 

tertemiz öğrencileri vs eziyorlar. Lütfen ciddi şekilde bir şeyler yaptırım olsun işin suyu çıktı resmen bu 

devirde işkence. Biz Harbiyeli öğrenci aileleri olarak sorunlarımızı size iletiyoruz belki bizden gizlenen 

dağa neler vardır. Benim oğlum Silivri 1 nolu da o sadece sıcak su sorunundan bahsetti diğer bilgiler 

ailelerden gelenler 2 ve 5 nolu binalardan. Öğrencilerin her şeyleri dosyaları temiz kasıtlı olarak 

tutuklular sayı çok gözüksün diye iki yıldan fazla dosyaları Yargıtay’da bekletiliyor.” 

• F. S.-12.01.2022- Silivri 2 nolu Cezaevi 

“Merhaba ben askeri öğrenci annesiyim adım Nurşen Satan. Bugün oğlumla telefonda görüştüm. Silivri 

2 nolu cezaevinde detaylı arama yapmışlar ve her şeyleri dağıtıp ketılın bir tanesini almışlar. 

Bıçaklarını almışlar 2 tane küçük bıçak bırakmışlar. Leğenlerine varınca kadar almışlar. Daha aklıma 

gelmeyen birçok şeyi almışlar ve bunları cezaevinin onayıyla koğuşlara alınıyor. Neden tekrar bunlar 

toplanıyor anlam veremiyorum. Silivri 2 nolu cezaevinde sıcak sular akmıyor. Silivri 5 nolu cezaevinde 

de sular akmıyor. Bu demek ki Silivri Cezaevi'nde sıcak suları hiçbir yerde akmıyor.” 

• F. G.-  12.01.2022- (Silivri 7 Nolu CİK)  

 “R. G. yaklaşık 4.5 (dört buçuk) yıldır Silivri cezaevinde tutulmaktadır. Cezası bittiği halde keyfi 

uygulamalar sebebi ile cezası 3 (üç) ay daha uzatıldı. Gerekçesinde cezaevinde verilen disiplin cezaları 

gösterilmiştir. Buda hukuki bir durum değil. İHD’den talebimiz bu hukuksuzluğa karşı sesimizin 

duyurulması.” 

 

• H. S.- 12.01.2022 -  Silivri 5 nolu CİK 

“Hapishanede bulunan A. B. isimli arkadaşım hapishane müdür ve başgardiyanından tek kişilik hücrede 

kalma talebi keyfi ret edilmekte. Yakın süreçte anne ve babasını kaybetti. Bu durumu idare A. 

arkadaşıma bildirmiyorlar. Kendi dilekçe yazıp öğrenmekte. Mahkeme tarafından barolar birliğinden 

avukatı vasi olarak atamaları ciddi mağduriyet yaşatmıştır. Ailesi ile irtibata geçememektedir. PKK 

davasından olan dosyalarından dolayı adli koğuşlarda can güvenliği tehlike altında kaldığını kendisi 

belirtmiştir. Siyasi dosyalarında avukatlığını E. K. ilgilendiğini belirtti. Çok acil durumda E. K. veya 

avukat arkadaşların yanına gidip sorunlarını çözmesi gerektiğini bu durumu ve İHD’ye belirtmemi 
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istemiştir. Yapılacak işlem ve yardım için duyarlılığınıza teşekkür ederim. İyi çalışmalar.” 

• K. B.-  14.01.2022 ( F Tipi Cezaevi Edirne) 

“Ağır ve ölümcül hastalığı olan binlerce insan halen cezaevlerinde tutulmakta ve tedavi 

edilememektedir. Cezaevlerinden hemen her gün cenazeler çıkmaktadır. Tutsaklara, aileleri ile son 

vedalaşma hakkı bile tanınmayarak, zindan hücrelerinde, hastane bodrumlarında ölüme terk 

edilmektedir.  

Devlet, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu ve hastaneler bu insanlık suçun ortağıdırlar. Sadece son 2 

yılda kalmakta olduğumuz Edirne F Tipi Cezaevinde İ. A., H. Y. adlı arkadaşlarımız tedavi ve tahliye 

edilmedikleri için yaşamlarını yitirmişlerdir.  

Sınırlı haber alma durumuna rağmen, son 2 haftada G. G., H. G., A. U. ve V. E. kaldıkları cezaevlerinde 

yaşamlarını yitirmişlerdir. Bu durum artık toplu bir cinayet hali almıştır.  

Bir hastalık belirtisi olduğunda durum çok ağırlaşana kadar hastaneye götürülmüyoruz. Hiç tahlil, film, 

ultrason çekimi ve benzeri ciddi bir tanı girişimi olmadan, cezaevi revirinde yazılan ilaçlarla aylarca 

bazen yılarca oyalanılıyor, hastalık ilerledikten ve tedavi edilemez duruma geldikten sonra hastane, 

tedavi süreci başlatılıyor. Hastane sevkleri çok geciktiriliyor bazen hiç yapılmıyor. Bazen çift kelepçe 

yatağa zincirleme vb. onura aykırı uygulamalarla hastaneye gidiş imkansız hale getiriliyor. Hastane ve 

revir doktorlarının çoğu tutsakları düşman olarak görmekte, insani ve mesleki görevini yapmamaktadır. 

Ölümcül hastalıklar tespit edilip Adli Tıp Kurumuna, ceza erteleme, tahliye için sevk edilen hasta 

tutsaklar, bu kurum tarafından doğrudan ve resmi raporla idama mahkum edilmektedir. Adli Tıp 

Kurumu bir idam mangası ve gaz odası görevi görmekte, zoraki “ötenazi anlamına gelen cezaevinde 

kalabilir.” Sahte raporları ile hemen her gün yeni bir ölümün ve cinayetin müsebbibi olmaktadır.  

Anayasa, TCK ve Ceza İnfaz Kanununda, tek başına yaşamını idame ettiremeyenlere tahliye edilmeleri 

gerektiği açıkça belirttiği halde, dördüncü evre kanser hastaları dahil yıllarca ölümcül hastalığı ve %95 

engelli raporları olanlar bile Adli Tıp Raporu ile içeride tutularak öldürülmektedirler. Yani ölüme terk 

edilmektedirler.  

Anayasanın 57.maddesi sağlıklı ve dengeli yaşam hakkını herkese tanıdığı halde bu hak, cezaevinde göz 

önünde bulundurulmamaktadır. Cezaevleri doktorları mesleki formasyon ve görevlerinin gereğini 

yapmak yerine cezaevi idarelerinin direktifleriyle hareket etmektedirler.  

Kaldığımız cezaevinde doktor bizi hasta ve tedavi edilmesi gereken insan veya birey olarak değil, 

cezalandırılması gereken mahkumlar olarak görmekte, bir gardiyan refleksi ile davranmakta; tedavi 

hastane sevkleri vb.ni elinden geldiğince engellemekte, idarenin talimatıyla hareket etmektedir. Örneğin 

E. K. arkadaşımızın kullanması zorunlu olan ilaçları idare ve revir tarafından kendisine verilmeyince, 

bu ilaçları dışarıda temin edip kargo ile getirttiriyor ancak dilekçe yazması durumunda kendisine 

ilaçların verileceği söyleniyor. Ama söz konusu olan ilaçları kendisine verilmediği gibi şikayetlerini 

doktora söylerken bile doktor: “ben seni gençleştiremem.” Şeklinde cevap vermektedir.  

Hasta arkadaşlar hastaneye çok geç sevk edildiği gibi tahlil, film sonuçları teşhiste kendilerine ya hiç 
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bildirilmiyor ya da çok geç bildiriliyor. Dolayısıyla tedavi süreçleri geciktirilerek basit bir hastalık bile 

ilerletilecek tedavi edilemez duruma getiriliyor.  

Kaldığımız cezaevinde bulunan K. B., E. K., F. E. ve A. D. arkadaşlarımızın birden çok ölümcül 

hastalıkları olmalarına ve ileri yaşta olmalarına rağmen tedavi ve tahliye edilemiyorlar. Oysa her türlü 

cinayet, hırsızlık ve vb. suç işleyenler sadece “yaşam haddinden” tahliye edilmekte, bu arkadaşlarımız 

siyasi Saiklerle hukuksuz olarak zindana alındıkları gibi yasal olarak sağlık sorunları nedeniyle tahliye 

edilmeleri gerektiği halde edilmemektedirler. 

E. K., F. E. ve K. B. arkadaşlarımız dışarıda yaşlarından dolayı, oturdukları mahalle ve köylerde “Ak 

Sakallılar” olarak kavgalı aileleri barıştırdıkları ve kan davalarını sulh yolu ile çözmeye çalıştıkları için 

akıl almaz bir şekilde “Alternatif Yargı” kurdukları iddiasıyla 70-80 yaşlarında müebbet hapis cezası 

ile bir zulme uğramışlar. Bu arkadaşlarımızın durumları özetle şu şekildedir:  

E. K.: 72 yaşındadır. Müebbet ceza verilmiştir. Kalp yetmezliği, damar tıkanıklığı, yüksek tansiyon, 

diyabet, prostat, kemik erimesi, romatizma, sağ omuz köprücük kemiği kırık, cilt hastalığı, el ve 

ayaklarda uyuşma, el titremesi, guatr hastalığı, böbrek hastalığı ve diyabetten kaynaklı vücut yaraları 

gibi birbirinden ağır ve ölümcül hastalıklarla boğuşmakta ve tek başına yaşamını idame edememektedir.  

K. B.: 82 yaşındadır. Kalp yetmezliği, diyabet, yüksek tansiyon, koa, astım, prostat, Parkinson ve ona 

bağlı titreme hastalıkları vardır. Daha önce beyin ameliyatı geçirmiştir, işitme engellidir. Tek başına 

yaşamını idame ettirememektedir.  

F. E.: 73 yaşındadır. Dışarıda sağlık durumu uygun olmadığından emekli edilmiştir. Yani malulen 

emeklidir. İki böbrekte kist, bağırsak fıtığı, bel fıtığı, varis ve kalp hastasıdır. Yüksek tansiyon hastası 

olup, anjiyo olmuştur. İşitme engellidir, gözleri çok az görmektedir. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle 

malulen emekli edilmiş ve halen ilaç kullanmaktadır.  

A. D.:  80 yaşındadır. Ağırlaştırılmış müebbetten dolayı 21 yıldır cezaevindedir. Doğuştan kronik 

böbrek yetmezliği hastasıdır. Kalıcı olan bu hastalığından dolayı sağ böbrek tamamen işlevini 

yitirmiştir. Sol böbreğinde üç adet kist mevcut olup, böbreği yarım yamalak çalışıyor. Mesane divertikül 

hastalığı nedeniyle idrarda zorlama ve tıkanma yaşanıyor. Buna bağlı olarak böbreklerde hasar, 

prostatta büyümeye bağlı zorlama, bağırsak hastalığından dolayı bağırsaklarda tembellik ve kabızlık 

yaşanıyor. Gözlerde miyop ve katarak olduğundan görmede zorluk yaşıyor. Akciğerlerde nodüller 

olduğundan nefes alıp vermede zorluk yaşıyor. Kronik istemi kalp hastalığı ve damar tıkanıklığı, kroner 

arter hastalığı mevcuttur. Anjiyo olmuştur. Böbrek yetmezliği ve mesaneden dolayı defalarca ameliyat 

olmuştur. İşitme engellidir. Edirne devlet hastanesi sağlık kurulunun düzenlemiş olduğu rapora göre “ 

hasta hijyen şartlarının sağlanması, nefroloji takip, üst merkez tedavi takibi uygundur.” Diye resmi 

olarak raporlaştırılmıştır. Buna rağmen arkadaşımızın tedavi süreçleri geciktiriliyor, zamanında 

hastaneye gönderilmiyor, düzenli tedavi imkanı sağlanamıyor. Bundan dolayı arkadaşımızın sağlık 

durumu gittikçe kötüleşiyor, ağırlaşıyor, hayati riskle karşı karşıyadır. 

Bu arkadaşlarımız tedavi edilmemekte, hastalıkları her gün ilerlemektedir. Acilen tahliye ve tedavi 
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edilmedikleri taktirde yaşamlarını yitirme ihtimalleri yüksektir. Bu nedenlerden dolayı:  

1- Bu arkadaşlar yaş ve hastalıkları nedeniyle tek başlarına yaşamlarını idame ettiremedikleri için 

acilen tahliye edilmelidir.  

2- Tahliye edilene kadar hastane sevkleri, tedavi, ilaç, tanı, takip vb. işlemler sağlık ve tıp kurallarına 

uygun olarak yapılmalıdır.  

3- Rink araçları havasız, dar, sarsıntılı oldukları için bu arkadaşları hastane sevkleri sırasında 

bayıltacak kadar zorlamaktadır. Bu arkadaşların tüm hastane sevkleri ambulans ile yapılmalıdır.  

4- Kullanmaları zorunlu olan ilaçları verilmesi, engellenmemeli ve devlet tarafında karşılanmalıdır.  

5- Tahliye oluncaya kadar daha iyi bakım görebilecekleri, bakım ve tedavi şartlarını daha uygun 

olduğu ve ailelerine yakın cezaevlerine sevk edilmelidirler. 

Sizlerden istediklerimiz, bu arkadaşlarımızın durumunu TBMM, Adalet Bakanlığı, Kamuoyu gündemine 

getirip takip etmeniz, Adli Tıp, Sağlık Bakanlığı nezdinde girişiminde bulunmanızdır. Defalarca ilgili 

mercilere başvurmamıza rağmen olumlu bir sonuç alamadık.  

Ayrıca sizden bir komisyon oluşturarak, bu arkadaşlarla yüz yüze görüşüp, durumlarını resmi ve ilgili 

diğer sivil toplum örgütlerine iletmenizdir. Gereken duyarlılığı göstermenizi bekliyor, bilginize 

sunuyoruz.” 

• M. P.-14.01.2022- (Gebze Kadın Hapishanesi Kocaeli) 

“Öncelikle İnsan Hakları haftası dolayısıyla, Hasta Tutsaklar Serbest Bırakılsın kartını aldım. Çok 

teşekkür ederim, sağ olun… Ben sana daha önce iki tane sanırım faks göndermiştim. Umarım 

almışsındır. Nasılsın, iyi misin ? Her zaman iyi olmanı dilerim. Tahmin ediyorum ki yoğunsundur. Ben 

de kafa olarak çok yoğunum. Burası benim hastalıklarıma ciddi zarar veriyor. Mesela ben 6 senedir 

hem yumurtalık hem mide kanseriyim ve en son bir yıl önce PET çektirdiğimde tertemiz olan midemde 

bugün tutulmalar var. İnan Yavuz Hoca bile (çapa) şaşırdı bu duruma. 6 yıldır (tümör midemde 

biliyorsun) tertemiz midede nasıl olurdu tutulmalar diye. Bilmiyorum hocanın dediğine göre ya 

midemde başka bir tümör oluştu, ya yara var, ya da ülser olasılıkları sıraladı. Yani kanserimde ilerleme 

de olabilir. Hoca “mide hassas bir organdır sen stresten uzak durmalısın, stres kansere zarardır. 

Mideni koruyacak gıdalar vardır” dedi. Tabi hoca doğru dedi, stres, hep kasar, gerginleştirir mideyi. 

Sonuçta gösterdi kendini. Oysa 6 yıldır çok mücadele ettim, kanserimi zararsız hale irademle getirdim. 

Ama stres ters düz etti emeklerimi. Hastanede de kelepçe açılmıyor asker bazen dakikalarca açın 

demiyor. Doktor odasından asker çıkmıyor ve ben öyle geri dönüyorum. Karantina ayrı bir sorun. 

Düşün kaç zaman geçti hala mideyi netleştirmek için hocanın istediği endoskopiyi çektiremedim. 

Uyutarak yapacaklarmış, önce anesteziye gideceğim. Anlayacağın, hastanesiyle, karantinasıyla, 

zeminiyle, ortamıyla, her şeyiyle bana stres olarak dönen bir yerde olmam inan göz göre göre 

hastalıklarımın derinleşmesi ve çoğalmasıdır. Örneğin burada olmasaydım asla kanserimi taşıdığım 

olumlu nokta bozulmazdı. Burada olduğum için kanserim yeniden belirdi. Kandıra 1 Noluya istediğim 

sevk olmadı. Tekrar yardım Kandıra’da hastalıklarımın seyri olumluya dönecektir biliyorum.” 
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• R. K.- 14.01.2022- (F Tipi Cezaevi Edirne) 

“Sizlere, bulunmuş olduğum Edirne F Tipi Cezaevinde hasta arkadaşlarımın durumu hakkında yazmak 

istedim: bulunmuş olduğum cezaevi ve Türkiye’nin değişik birçok cezaevlerinde her gün cenazelerin 

çıkmakta olduğu söz konusudur. Ölümcül hastalığı olan binlerce insan halen cezaevinde tutulmakta ve 

tedavileri yapılmamaktadır. Tutsak aileleriyle son vedalaşma hakkı bile tanınmayarak zindanın 

hücrelerinde, hastane bodrumlarında ölüme terk edilmektedirler. Sadece son iki  yıldır bulunmuş 

olduğumuz cezaevinde İ. A. ve A. Y. arkadaşlarımız tedavi ve tahliye edilmediklerinden dolayı 

yaşamlarını yitirmişlerdir. Zindanlarda çok sınırlı ve kısıtlı haber alma durumuna rağmen son iki üç 

hafta içerisinde G. G., H. G., A. U., V. E. vb. insanlar kaldıkları cezaevlerinde yaşamlarını 

yitirmişlerdir. 

 Bir hastalık belirtisi olduğunda, durumları çok ağırlaşana kadar hastaneye götürülmüyoruz. Hiç tahlil, 

film-ultrason çekimi ve ciddi bir tanı girişimi olmadan revirce yazılan ilaçlarla, bazen yıllarca 

oyalanıyor, hastalık ilerledikçe ve tedavi edilemez duruma geldikten sonra hastane ve tedavi süreci 

başlatılıyor. Hastane sevkleri çok geciktiriliyor. Bazen de hiç yapılmıyor. Bazen çift kelepçe, yatağa 

zincirlenme vb. insan onurunu zedeleyen uygulamalarla hastane sevkleri imkansız bir hale getiriliyor.  

Ölümcül hastalıklar tespit edilip Adli Tıp Kurumuna ceza erteleme, tahliye için sevk edilen hasta 

tutsaklar, özellikle bu kurum tarafından doğrudan ve resmi raporlarıyla idama mahkum edilmektedirler. 

Adeta Adli Tıp Kurumu bir idam mangası ve gaz odası işlevi ve görevi görmekte, sanki zoraki ötenazi 

anlamına gelebilen “cezaevinde kalabilir” diye adeta kişiler hakkında sahte raporlar hazırlamakta ve 

bunun bir sonucu her gün yeni insanların ölümüne şahit olmaktayız.  

Hasta arkadaşlarımız hastaneye ya çok geç sevk edildiği gibi tahlil, film sonuçları ve teşhis de 

kendilerine ya hiç bildirilmiyor ya çok geç bildiriliyor. Bunun bir sonucu olarak da hastalıkların daha 

da kalıcı bir hale dönüşmesine sebep oluyor.  

Kaldığımız cezaevinde bulunan K. B., E. K., F. E. ve A. D. arkadaşlarımızın birden çok ölümcül 

hastalıkları olmasına rağmen ve ileri yaşlarda olmalarına rağmen tedavi ve tahliye edilmiyorlar. Bunun 

bir tek nedeni olsa gerek. Onunda arkadaşlarımızın siyasal tutsak ve rehine olarak tutulmaktan, 

görülmekten ileri gelmektedir. 

 E. K., F. E., K. B. arkadaşlarımız dışarıda yaşlarından dolayı oturdukları mahalle ve köylerde “Ak 

Sakallılar” olarak kendi çevrelerinde kavgalı, husumetli, olan aileleri barıştırmak ve kan davalarını 

sulh yoluyla çözmeye çalıştıkları için akıl almaz bir şekilde “alternatif yargı” kurdukları iddiasıyla 73-

82 yaşları arasında bulunan bu insanlara müebbet hapis cezası gibi bir zulme ve cezaya uğramışlardır.  

Bu arkadaşlarımızın hastalıkları kısaca özetlemek için ise; 

E. K.: 73 yaşındadır. Müebbet cezası verilmiştir. Damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, 

diyabet, prostat, kemik erimesi, romatizma, diyabete karşı vücut yaraları, sağ omuz köprücük kemiği 

kırık, cilt hastalığı, el ve ayaklarında uyuşma, el titremesi, guatr hastalığı ve böbrek hastalığı gibi 

birbirinden ağır ölümcül hastalıklarla boğuşmakta ve tek başına yaşamına idame edememektedir.  
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K. B.: 83 yaşındadır. Kalp yetmezliği, diyabet, yüksek tansiyon, koa, astım, prostat, Parkinson ve ona 

bağlı titreme hastalıkları vardır. Daha önce beyin ameliyatı geçirmiştir ve işitme engellidir. Tek başına 

yaşamını idam ettirememektedir.  

F. E.: 73 yaşında. Dışarıda sağlık durumu uygun olmadığı için emekli edilmiştir. İki böbrekte kist, 

bağırsak yırtığı, varis, kalp hastasıdır. Anjiyo olmuştur. İşitme engellidir. Gözleri çok az görmektedir. 

Psikolojik rahatsızlığından dolayı emekli edilmişti. Ve halende ilaçlarını kullanmaktadır. 

A. D.: 60 yaşında. Ağırlaştırılmış müebbetten dolayı 21 yıldır cezaevindedir. Doğuştan kronik böbrek 

yetmezliği hastasıdır. Kalıcı olan bu hastalığından dolayı sağ böbrek tamamen işlevini yitirmiştir. Sol 

böbreğinde üç adet kist mevcut olup böbreği yarım yamalak çalışıyor. Mesane divertükül hastalığı 

nedeniyle mesane duvarında büyüğü 25mm çapında oluşan yaygın divertüküller oluşmuştur. Mesane 

kasları işlev görmediğinden dolayı küçük idrarda zorlama ve tıkanma yaşanıyor. Mesanede birikme 

yaşandığından dolayı böbreklerde hasar oluşmasına neden olmaktadır. Prostatta büyüme durumu 

oluştuğundan dolayı zorlama ve kabızlık. Bağırsak hastalığından dolayı sigmoid kolonda lümende 

7,5mm çapında polipord müdüllerden oluşum mevcuttur. Bundan dolayı bağırsaklarda hareketsizlik ve 

kabızlık yaşanıyor. Uzun süren yakına bakma durumundan dolayı gözlerinde oluşan miyop ve katarak 

hastalığından dolayı görmede zorluk yaşıyor. Büyüğü sağ akciğerde 5mm çapında ölçülen bilaterel 

nodüller mevcuttur. Bundan dolayı nefes alıp vermekte zorluk yaşıyor. Kronik istemi kas hastalığı ve 

damar tıkanıklığı (stabil) koroner arter hastalığı- pilaklı kroner arter – hastalığı mevcuttur. Bundan 

dolayı sağ göğüste uyuşma ve titreme oluşuyor. Damar tıkanıklığı ve anjiyo olmuştur. Mesaneden açık 

ameliyat olmuş, kronik böbrek yetmezliğinden dolayı defalarca ameliyat olmuştur. Ve işitme engellidir. 

Ağır, ölümcül ve kalıcı olan bu hastalıklardan dolayı arkadaşımız tek başına yaşamını idame 

edememektedir. Bu sayılan hastalıkların tümünde raporları söz konusu mevcuttur.  

Kısacası; bu arkadaşlarımız tedavi edilememekte, hastalıkları her geçen ilerlemektedir. Acilen tahliye 

ve tedavi edilmedikleri taktirde yaşamlarını yitirme ihtimalleri yüksektir. Bu nedenden dolayı:  

1- Bu arkadaşlar yaş ve hastalıkları nedeniyle tek başlarına yaşamlarını idame ettiremedikleri için 

acilen tahliye edilmelidir.  

2- Tahliye edilene kadar hastane sevkleri, tedavi, ilaç, tanı, takip vb. işlemler sağlık ve tıp kurallarına 

uygun olarak yapılmalıdır.  

3- Rink araçları basık, havasız, sarsıntılı olduklarından dolayı bu arkadaşlarımız hastaneye sevkleri 

sırasında bayılacak kadar zorlamaktadır. Bu arkadaşlarımızın tüm hastane sevkleri ambulans ile 

yapılmalıdır. 

4- Kullanmaları zorunlu olan ilaçları verilmesi, engellenmemeli ve devlet tarafında karşılanmalıdır.  

5- Tahliye oluncaya kadar daha iyi bakım görebilecekleri ve tedavi şartlarını daha uygun olduğu ve 

ailelerine yakın cezaevlerine sevk edilmelidirler. 

Sizlerden istediğimiz ise, bu arkadaşlarımızın durumunu Meclis Başkanlığına, Kamuoyunun gündemine 

getirip takip etmeniz ve Adli Tıp Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı vb. nezdinde girişimde 
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bulunmanızdır. Defalarca ilgili mercilere başvurulmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadık. Ayrıca 

sizlerden bir komisyon oluşturarak bu arkadaşlarımızla yüz yüze görüşüp durumlarını resmi ve ilgili 

diğer sivil toplum örgütlerine iletmenizdir”.  

• E. T.-17.01.2022- (1Nolu F Tipi Cezaevi A-31 Oda Tekirdağ) 

“Hepinizi selamlar saygılarımı sunarım. 28.09.2021 tarihli sıkıntılarım olan mektup gerekli yerlere 

yazıp bildirdiğinizi yaşmışsınız. 03.01.2022 tarihinde taahhütlü 2.mektubu yolladım, gıda raporlarımı 

hasmane tutum ile almayıp hak ihlali yaptıklarını Eylül 2021’de 7 resmi yere ve size şikayetim sonucu 

idare kurulu tavırlı hasmane tutum içindeler, 15.09.2021 FTR Tekirdağ şehir hastanesi doktoru 

tarafından belimde 2 fıtık ve disk rahatsızlığım sonucu ve 2 boyun fıtığım ve emarlarım sonucunda 

yıllarca hapishanenin sünger yataklarında yata yata 2.defa fıtığa yakalandım, bunun üzerinde sağlığım 

için doktor ORTOPEDİK yatak kullanması uygundur raporu verdi. Bende o raporla idareye başvurup 

Yataş Active Prime yaylı ortopedik yatak almak için hesabımdan kesilip alınsın diye talepte bulundum 

fakat şikayetlerimi sindirememişler olacaklar ki ret verdiler. Ben de kararla Tekirdağ 1.İnfaz 

hakimliğine 28.09.2021 tarihinde Dosya no:2021/3095- Karar no:2021/3273 dava ile K. Hakim dosyayı 

ele alıp doktorun raporda yaylı diye belirtmediği için idareyi haklı bulup yine aynı karara ulaşırsanız 

göreceğiz üzere hakim: doktor raporunda bu yatağın “yayı ortopedik olması gerektiğine” dair açık bir 

bilgi olmadığı, eğer doktor “ortopedik yaylı yatak” kullanması sağlığı için lüzumluysa raporda 

belirtilmesi halinde tarife uygun bir yatak verilebileceğini ancak mevcut raporum halinde kurum 

haklıdır denmiş. 

Bende bunun üzerine ağrılarım arttığı sünger yatakta yatmak sonucu her gece ağrıdan uyandığım ve 

boyun fıtığı ameliyatı yaptırmak için beyin cerrahına sevk yaptırdım hastaneye. 10 Ocak 2022 pazartesi 

baş memura dilekçe yazıp 1 aydır Visco sünger ortopedik alalım paranla 2.127.52 TL’ye deyipte bende 

de dilekçe almalarına rağmen 1 ay geçti almadılar. 10.11.12 Ocak tarihlerinde beni çağırmadılar inatla 

ve sağlığımı hiçe sayıp duyarsız kaldılar. Akabinde mahkemenin doktor raporunda YAYLI ORTOPEDİK 

YATAK yazsa verilirdi sözüne icaben ben 12.02.2022 tarihinde Beyin cerrahına gittim. Durumu anlattım 

sünger yataklar fıtık etti deyip mahkeme kararını okuttum. Doktor ameliyat yapamayacağını önce fizik 

tedavi gör sonra deyip rapora aynen şunları yazdı ret yazıyorum. 

“Hastanın bel ve boyun fıtığı olması, hastaya ameliyat düşünülmedi. Bel fıtığı açısından sünger 

ortopedik yataktan fayda görmediği, bundan dolayı ortopedik yaylı yatakta yatması önerilir, ağrı 

kaldırılmaması önerilir…” 

Yukarıdaki kelime rapora bakıp yazdım. Sizce bu 2.yatak ve son aldığım 12.02.2022 tarihli rapordur. 

Akabinde 13.02.2022 tarihinde idareye dilekçe ile başvurup yatakta %40 indirim var 31 Ocak’a kadar, 

daha önce mahkeme eski 1.raporumda ORTOPEDİ yatak yazdığı YAYLI diye belirtilmediğinden sizi 

haklı gördü ancak aynı kararda YAYLI diye yazması halinde verilirdi ifadesi karardır bağlayıcıdır. Bu 

sebeple YATAŞ Active prime yaylı ortopedik yatak aldırmak istiyorum hesabımdan kesilerek dedim. 

Hemen aynı gün süpersonik hızla kurul kararı alıp memurla yolladılar, yazana göre: 
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“Hükümlü E. T.’in Tekirdağ şehir hastanesi beyin ve sinir cerrahi polikliniğinde 12.01.2022 tarihinde 

yapılan muayenesinde “ortopedik yaylı yatak  yatması önerilir” şeklinde belirtildiği. Ceza infaz 

kurumumuzun F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz kurum olması, barındırılmakta olan hükümlü/tutuklu 

profili göz önünde bulundurulduğunda mevzuatta yer almayan yaylı ortopedik yatağın kişi ve kurum 

güvenliği göz önünde bulundurulduğunda hükümlü-tutukluların barındırılmakta oldukları odalara 

verilmesinin güvenlik riski yaratacağı ayrıca beyin ve sinir cerrahi polikliniğinin 12.01.2022 tarihli 

evraklarından da anlaşılacağı üzere yaylı yatak kullanması yönünde sağlığı açısından herhangi bir 

zorunluluk olmadığı “ortopedik yaylı yatakta yatması önerilir.” Denilmek suretiyle sadece kullanımının 

ÖNERİ olarak belirtilmesi vs vs. Tekirdağ 1.infaz hakimliğinin 22.10.2021 tarih 2021/3095 dosya 

2021/3273 karar sayılı gerekçeli kararı ile kurum uygulamasında usul ve yasaya aykırılık 

bulunmadığından bu yöndeki TALEBİNİN REDDİNE denilerek kurur kararı alınmış. Ancak hakimin, 

doktorun yaylı ifadesi yazsaydı verilir lafını atlıyorlar, ayrıca ÖNERİLİR yazmasını ise lafı cımbızla 

çekip raporun tamamında yazanı görmezden gelip, hastanın sünger yataktan fayda görmediği lafını 

görmüyor. Ayrıca siz cümleleri yorumlama analiz etme kurumusunuz. Burada tarafıma bilinçli bir baskı 

psikolojik yıldırma vs. her şey var. TBMM insan hakları komisyonuna yalan ve iftira ile cevabı yazı 

yazıyor. Beni karalıyor. Ben de 17.01.2022 5 sayfa Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına kanıt belge-

raporlarımla suç duyurusunda bulunup ceza davası ve tazminat davası açılması için başvurdum. TBMM 

cezaevlerini izleme kuruluna Cumhurbaşkanlığına, Tekirdağ 2.infaz hakimliğine bunların burada 2 gıda 

raporumu aldıkları halde gıdaları dış kantinden şikayetlerim sonucu almıyoruz artık demeleriyle şikayet 

ettim ve 2 ayrı biri yaysız ilk raporum, 2.si yaylı ortopedik yatak raporumu yine hasmane tutumla 

almayıp sağlığımı hiçe sayıp insanlık onurumu çiğnediğini yazdım. 

Şimdi diyorlar ki eşya mevzuatı genelgesinde yaylı yatak yok. Yalan söylüyorlar çünkü eşya mevzuatında 

yaylıda yok, ortopedik süngerde yok, ortopedik yastıkta yok, bileklik bandanada yok, yün demirsiz bel 

korsesi de yok,  bastonda yok vs. tüm bunlar yasak evet, ancak doktor raporuyla yasal hale gelir ve içeri 

sokulur. Tıpkı 15.10.2021de son kez aldıkları gıda raporum almış ürünlerin fişleri vs. olduğu gibi. 

Kelime oyunu yapıp resmi makamları manipüle edip makamını nüfuzunu kullanıp beni hasız çıkarmaya 

çalışan bu insanlar hakkında yazdığım yelere şikayet ettim. 14.01.2022 Cuma cezaevi 1.müdür Sn. Uğur 

Salt beye kapalı zarf ile 2 sayfa mektup yazdım. Bu yapıla zulümdür. Ben hastayım. 2 bel fıtığım, 2 boyu 

fıtığım ve disk sıkışmam var. Gıda raporumu alan sizsiniz beni TBMM insan hakları komisyonuna 

hakkımda ben idare bana yatak vermiyor demiş gibi gösterip biz ona kurumca ORTOPEDİK yatak 

verdik diye devlet yatağının ortopedik olduğu yalanını söyleyip, beni suçlayıp şahsın ısrarla yaylı 

isterim diye tutturduğunu belirtip suçlamış cevabı yazıda 28.08.2021 Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı 

aracılığıyla TBMM insan hakları komisyonuna sayı:2021/8456 Hakan Çavuşoğlu Bursa milletvekili 

komisyon başkanına. Onlarda yazdığı yanıltıcı-yalan beyan ve iftiralarına kanıp başkaca bir işlem 

yapılmasına yer olmadığı demişler.  

Müdür komisyonu aldatılmış. 2 bel fıtığım, disk sıkışmam, 2 boyun fıtığımı, bel emarımı, boyun emarımı 

ortopedik yatak raporumdan bahsetmeden yanıltıcı beyanla komisyonu yanıltıp durduk yere idare bana 
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hiç! Yatak vermiyor gibi göstererek raporlarımı vs. yasal hakkımı ve paramla sağlığım için almak 

istediğime değinmeyerek suç işlemiştir. 17.02.2022 tarihinde Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına 5 

sayfa şikayet ve suç duyurusunda bulunuyorum. 

Bana burada zulmediliyor. Hepsi cephe almışlar. 1.müdür görevini kötüye kullanıp devlet makamını 

keyfi kullanıp diğer 7 kurul üyesini de yönlendirip beni suçlayıcı yalan beyanlarda bulunuyorlar ve 

herkes bana bir tavır almış. Müdür beye canım pahasına haklı davamdan asla geri adım atmam ben 43 

yaşındayım havadaki gerginlik kokusunu alıyorum. Baş memurum bile benle görüşmüyor. Beni lütfen 

acilen buradan yollayın bu saatten sonra kimse kimseden memnun kalmaz deyip yazdım.  

 Bu arada 12.01.2022 beyin cerrahından yaylı yatak raporu alıp idareye alın diye başvurunca 

13.01.2022 öğleden sonra 14.30 civarı bir baş memur yollamışlar. Odama gelip mazgaldan konuştuk. 

Bana hitaben “E. idare diyor ki eski birinci yaysız ortopedik yatağı istiyorsan HEMEN! Alalım. 

Dedim 1 aydır neredeydiniz. Şimdi yaylı yatak raporu alınca mı bana iyilik yapacağınız tuttu. 

16.12.2021 tarihinde beni yukarıda 2.127.52 TL hesabımdan kesilip Yataş sünger Visco optimum 

support yatak alınsın dilekçem vardı alın dediğim ağrılarım var dedim de 1 aydır almayın sonra yaylı 

yatak raporu alınca mı HEMEN şimdi alalım diyorsunuz, beni yayalı yatak raporum var almıyorum 

sünger yatağı dedim. 

Sayın İHD çalışan kardeşlerim benim avukatım ardım arkam yok. Bunlar beni sahipsiz sandılar anca 

yaza yaza hak mücadelesi veriyorum. Size yemin olsun ki emar raporu 2 ayrı yatak raporu, mahkeme 

kararı, gıda raporlarım hepsi belgeli. Bu kadar haklı olamama rağmen sağlığım sırf 4 ay evvel onları 7 

resmi ve size şikayet ettim diye tavır cephe aldılar. Her türlü psikolojik zulmü reva görüp bizleri yasa 

kanunlara uyun deyip kendileri yasalardan muaf gibi davranıp devletin makamını görevini, kötüye 

kullanıp  bir mahpusa hele ki bunca sağlık sorunlarım ve belge ile rapor ile talepte ve paramla alacak 

olmama ve Türkiye’nin her yerinde raporla her şey yasal hale gelip alınırken bunlar hak gaspını reva 

görüp yanlarına kar kalacağını görüp yasa-hukuk tanımıyorlar. 

Sizlerden çok acil hukuki yardım istiyorum. Haklı davamda yanımda olmanızı, beni savunmanızı 

hakkımı aramanızı gerekli her yere yazıp görüşmenizi rica ediyorum. Ben bu mücadeleyi haklı olduğum 

için yasal raporum olduğu için bu insanları dava edip ceza ve tazminat cezai ile cezalandırılmalarını 

istiyorum ki benden sonraki başka tutsaklarda bu tür hukuksuzlukları dayatmaktan imtina etsinler. 

Lütfen yardımcı olun. Kimsenin yaptığı hukuksuzluk yanlarına kar kalmasın. Benim hakkımı 

savunmanızı yazdığım yerlerdeki şikayetlerimi dosya no ile takip edip bu insanların ceza alması için 

dosyaların takipçisi olmanızı beni bir müdafi edecek insanın hakkımı aramasını sizlerden rica ederim, 

lütfen yardımcı olun. Hepinize sevgi ve şükranlarımı sunarım.  

Bu arada Bakanlık 1 ile 10 Ocak arası sevk yazma izni verdi. Bunun üzerine 1.müdür bana haber 

yollayarak E.’e söyleyin yarın sevk dilekçesi versin demiş. Ben de 04.02.2022 Salı günü verdim. Kartal, 

Maltepe 1 nolu, Maltepe 2 noluya yazdım, arayıp sürgün ettirecek. Çünkü 17 Kasım 2021’de üst yazımı 

Bakanlığa yazıp sürgün yazımı yazdılar. Hak arama mücadelemden dolayı bana seni yollayacağız zaten 
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demişlerdi fakat 15.12.2021 günü sürgün sevkine bile ret geldi.  

Tüm bu olaylardan sonra beni burada tutmak istemeyeceği zaten belli. Bende acil beni yollayın dedim. 

Çünkü testi kırıldı. Bu saatten sonra kimse kimseden memnun kalmaz. Ben illaki gideceğim ancak haklı 

mücadelemden haklı durumdan geride kalanlara ibret olsun diye nerede olursam olayım buradaki 

hukuksuz dayatmalar için yazdığım şikayetlerimden ASLA vazgeçmeyeceğim.  

Kimse bana zulmedemez. Zulüm çok geniş açılımı olan bir kelimedir. Adaletin zıttı zulümdür. Her türlü 

haksızlık zulümdür. Meşru hakları ve talepleri yok saymak zulmüdür. Ben bana dayatılan zulme sessiz 

kalıp uysal koyun olmayacağım. Haklı davamı yasal çerçevede sürdüreceğim. Canım pahasına dahi olsa 

davamdan asla vazgeçmem. Hele ki yüzde yüz haklı iken. Konumları itibariyle işi kılıfına uydurup 

makamlarını yetkilerini lehlerine kullanıp bizler haksız çıkaranlara karşı lütfen yardımcı olun. 

Yardımlarınızı bekliyorum. İnsan onurum-şerefim-sağlığım, hayatım yaşam hakkım gasp edilip hak 

gaspı ile dayattıkları zulmü ben kabul edemem. Ben bir insanım, bir babayım, bir evladım.  

Kanunlardan kendini muaf görenler bir gün yargılanıp cezalandırılınca bir daha böyle bir hukuksuzluğa 

cüret edemeyecekler. NAZIMIN dediği gibi “Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar 

karanlıklar aydınlığa.” 

Bilin ki hapishanelerde son yıllarda şüpheli ölümler oluyor ve ben bir insanın intihar ettiğine hiç 

inanmadım. Ben inançlıyım asla katha canıma kastım olamaz. Bir gün bir yerlerde E. T. intihar etmiş, 

hap içmiş, bileklerini kesmiş, kendisi asmış gibi laflar duyarsanız bilin ki katletmişlerdir beni. Burası 

için demiyorum bunu genel anlamda diyorum.  

Hukuk okumadan cüppe giyen kendini hakim-savcı zannedip görev ve yetkilerine makamına güvenip bir 

insanın yasal haklarını yok saymak züldür. İnsan insana zülüm edemez. Hiçbir canlıya zülüm edemez 

kimse. Beni yargılayan bir mahkeme var ve cezan bu demiş iç kimse bir insanı aynı suçtan dolayı cüppe 

giyip ön yargılarla tekrar tekrar yargılama hakkına sahip olamaz. Onursuzca yaşamaktansa, onurluca 

dik durup haklı olarak ölmek en büyük onurdur bence.” 

• S. Ç.-18.01.2022- (1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi Tekirdağ) 

“Bu mektupla pandemi süreciyle birlikte genel olarak yaşanan ve bizleri de olumsuz etkileyen kimi temel 

sıkıntılarımızı sizlere paylaşmak, bunların aşılması için gereken duyarlılığı göstereceğinize, girişimlerde 

bulunacağınıza dair olan umut ve beklentilerimizi dikkatinize sumayı amaçladı. 

Bildiğiniz gibi 2020 Mart ayı itibariyle Covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde olağanüstü tedbirler 

alındı. Bu tedbirler genel olarak “kapanma” ve “kısıtlamalar” olarak tanımlandı. Ülkenin tamamında 

kısıtlayıcı tedbirler 2021 Temmuz’undan Kasım ayına kadar kademeli olarak tamamen kaldırıldı. Ama 

hapishanelerde bir-iki rutüş dışında kısıtlayıcı tedbirler olduğu gibi sürdürülmektedir. Dışarıda binlerce 

insan konserlerde, statlarda, miting meydanlarında toplanıyorken biz burada 9-10 kişi sohbet, spor, 

atölye, kütüphane vb. sosyal faaliyet yerine birlikte çıkamıyoruz. Üstelik üç doz aşımızı yaptığımız halde 

faaliyetlerden yararlandırılmıyoruz. 

Salgın başladıktan sonra bir süre sosyal faaliyetler tamamıyla durduruldu. Daha sonra aynı odada 
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bulunduğumuz üç veya dört arkadaşımızla sınırlı ve ayda sadece bir defa ve bir saat ile sınırlı olmak 

ürere spor faaliyeti başlatıldı. En son 2022 yılı Ocak ayı itibariyle ayda iki gün olmak üzere sınırlı 

sayıda yine sadece bir oda ile sınırlı resim atölyesi faaliyeti başlatıldı. Ancak başlatılan resim atölyesi 

uygulaması genel olmayıp, sadece cezası bir yılın altına düşmüş hükümlülere sınırlı bir uygulamadır. 

Salgının başından şuana kadar bu iki kısıtlı sosyal faaliyet dışında bir normalleşme adımı atılmadı. 

Sadece bir oda ile sınırlı olan bu iki kısıtlı sosyal faaliyetin, sosyal ve kültürel yaşamı iyileştirmediğin 

aşikardır.   

En önemlisi de kısa bir süre önce Kurum personeli normal düzene geçti. Günde iki defa vardiya 

değişiyor. Yani daha önce tedbir olarak Kurum personeli iki haftada bir kontrolü değişirken 

“normalleşmeyle” birlikte vardiya sistemine geçti. Dolayısıyla biz içerdekiler günlük olarak dışardan 

gelen personelle doğrudan temas halinde kalıyoruz. Bu durum bile içeride alınan tüm önlemleri 

tamamen anlamsızlaştırıyor. Yani Covid-19 salgını tedbirleri dolayısıyla günde iki defa dışarıdan gelen 

personelin bizimle temasında bir risk görülmüyor, ama dışarıya hiçbir teması olmayan tutuklu ve 

hükümlülerin dokuz (9) kişi ile birlikte spor, sohbet vb. orak faaliyetlere çıkarılması risk görülüyor. 

 Bu yaklaşım ciddi bir çelişkiyi içinde barındırıyor. Şuan Covid-19 salgın hasebiyle hiçbir yerde 

kısıtlayıcı tedbirler uygulanmazken hapishanelerde uygulanıyor. Kısıtlamalar “ salgın için alınan 

tedbirler” boyutunu aşmış adeta spor, sohbet, atölye, kütüphane, açık ve kapalı görüş haklarımızın 

ihlaline dönüşmüştür.  

Salgın başladıktan sonra uzun bir süre ziyaretler tamamen kaldırıldı. Bir süre sonra kısıtlı bir şekilde 

kapalı ziyaretlere izin verildi. Geçtiğimiz günlerde yine bazı kısıtlamalar getirilerek ayda iki kez kapalı 

ve bir defa yarım saat olacak şekilde açık görüş yapılmasına izin verildi. İlgili yasaya göre tutuklu ve 

hükümlülerin ayda üç kez kapalı ve bir kez de açık görüş yapma hakları vardır. Salgın başladığında 

Adalet Bakanlığı tarafından “hiçbir hükümlü-tutuklunun hak kaybında uğramayacağını, normalleşme 

sağlandığında ziyaretlerin geriye dönüş telafi edileceğini belirtmiş, sözünü vermişti…” Bu söz yerine 

getirilmediği gibi açık görüş süresi sınırlı sayıda ziyaretçi ile yapılması şartı ile yarım saate indirildi.  

Aynı şekilde 20 Aralık 2021 tarihi itibariyle haftada yirmi (20) dakika olan telefon görüşme olanağımız 

10 dakikaya düşürüldü. Yarım saat ile sınırlı açık görüşün verilmesine istinaden telefon görüşlerinin 

kısıtlanması bizleri kadar ailelerimizi de mağdur etmiştir. Zira genel olarak ailelerimiz binlerce 

kilometre uzak olan şehir ve ilçelerde ikamet ediyorlar. Bu nedenle her zaman ziyaretimize gelme 

olanakları çok düşüktür. Özellikle anne babalar yani yaşlıların çoğu kronik hasta olup risk 

grubundadır. Dolayısıyla çok düşük olan ziyarete gelme olanakları salgın riski nedeniyle tamamen 

ortadan kalkmış durumda. Onun için karşılıklı olarak sadece telefonla bilgi- haber alıp veriyoruz. Bu 

nedenle salgın dolayısıyla ikinci bir hak olarak verilen ve 20 Aralık 2021 tarihi itibariyle kaldırılan 10 

dakikalık telefon hakkı ailelerimize iletişi kurma imkânımızı en alt seviyeye düşürmüştür. 

Bu salgın sürecinde uygulanan kısıtlamalardan en çok mağduriyet yaşayan ağırlaştırılmış müebbet 

cezası alan arkadaşlarımız oldu. Yukarıda sıraladığımız tüm kısıtlama ve sıkıntıları onlar kat be kat 
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yaşamaktadırlar.  

Öncesi hükümetin başlatmış olduğu “normalleşme” döngüsünde cezaevleri pas geçilmiş, görmezden 

gelinmiştir. Bu ihmalkârlığın giderilmesi için biz hükümlü ve tutuklular özelde siyasi hükümlü ve 

tutukluların ruh ve beden sağlıkları göz önünde bulundurarak hukuken belirlenmiş tüm kültürel, sosyal 

ve sportif faaliyetlerin tam olarak uygulanması, ailelerimizle sağlıklı bir iletişimiz olması için, 

ailelerimizin bulunduğu yerlere nakillerimizin yapılması yönünde girişimlerde bulunmanızı, ilgili tüm 

mercilere ulaştırmanızı talep ediyoruz. 

Bu hususlarda çözümleyici bir çaba ve duyarlılık içerisinde olacağınıza olan inancımızla tekrardan 

sizleri selamlıyor, değerli çalışmalarınızda tüm arkadaşlar adında başarılar diliyorum.” 

 

• F. A.-19.01.2022 -(1 Nolu F Tipi Hapishanesi Tekirdağ) 

“Mektubunuzu 29 Aralık’ta aldık. İlgi ve duyarlılık için teşekkür ediyoruz. Burada ortak hazırladığımız 

metinde size ulaşmış, buna sevindik. Aynı şekilde size yine tutsaklarla ortak hazırladığımız metni 

gönderiyoruz. Bu metni yine aynı şekilde Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluna dilekçe 

olarak gönderdik. Esasında metin içeriği ek olarak verdikleri telefon görüşmesinin tekrar almaları 

üzerine olacaktı. Fakat diğer kısıtlamalarda devam ettiği için kimi şeyleri yeniden yazmak durumunda 

kaldık. Ki zaten hepsi birbiriyle bağlantılı sayılır. Ek olarak verdikleri telefon görüşmesini açık ziyaret 

hakkı verdikleri için geri aldılar. Halbuki salgın ve kısıtlamalar aynı şekilde devam etmektedir. 

Kendilerince önlem alıyorlar fakat oldukça çelişki kararladır. Zira zaten tecrit ve izolasyonda olan 

tutsaklar eskisi gibi toplu olarak faaliyetlere çıkamazken normalleşmeye geçerek normal mesailerine 

devam eden memurlarla tutsaklar sürekli temas halindedir. En basitinden yemek dağıtımını yapan 

görevliler hücre hücre gezerek yemek dağıtımı yapıyor… Memurlarla her zaman temas halindeyiz fakat 

aşılarını tamamlamış, hes kodlarını onaylatan, PCR testlerini istedikleri şekilde yapan ailelerimizle o 

kadar uzak yollardan gelmelerine rağmen yarım saat görüşmek hakkı veriliyor. Açıkçası endişemiz, 2 

yıllık kısıtlama uygulamalarını tutsaklara alıştırılmasıyla kalıcı hale getirilmesidir. 

Öte yandan S Tipi hapishanelerde gündemdedir. Bu tip hapishaneler hakkında çok sınırlı bilgimiz var. 

Fakat az çok öğrendiğimiz ve tahmin de ettiğimiz uygulananların şu an yaşadığımız kısıtlamalardan da 

ağır olacağı yönündedir. Bu tip hapishanelere götürmeler zorla sürgün şeklinde olacaktır büyük ihtimal. 

Açıkçası kabul edebileceğimiz bir durumda değildir.  

Gönderdiğimiz dilekçeleri her bir tutsak ayrı ayrı gönderdik. Bu anlamda sizlerin de ekte gönderdiğiniz 

metin ile ayrıca gündemde tutmanız girişimleriniz, açıklamalar yapmanız bizler için değerli olmakla 

beraber kimi şeylerin değişmesi içinde önemlidir. Ekteki metinden ayrıca 4-5 arkadaş daha sizlere 

gönderecek.  

Sizlerin de her zaman gündeminizde olan ve çalışmalarda yaptığınız hasta tutsaklar için her zaman 

endişeliyiz. Norma şartlarda sağlıklı tedaviye ulaşım noktasında sıkıntı yaşıyorken pandemi dönemi bu 

sıkıntılar oldukça arttı.  
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Ben ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsüyüm, tekli hücrelerde kalıyorum. Aynı havalandırmayı 

paylaştığım, aynı davadan hükümlü ama süreli cezası olan O. D. ile yan yana kalıyoruz. Statü gereği 

havalandırmaya beraber çıkamıyoruz. O bütün gün havalandırmada otururken benim üç saatlik 

havalandırmamda içeri giriyor. Öte yandan aynı statüde olan ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerde 15 

Temmuz darbe girişimden bu yana beraber havalandırmaya çıkamıyorlar. Ayrı ayrı üçer saat 

dönüşümlü olarak havalandırmaya çıkıyorlar. Pandemi öncesi beraber faaliyetlere çıkabiliyorken aynı 

havalandırmaya çıkarılmıyorduk. Bu halen daha devam ediyor.  

Tecrit tekli hücrelerde daha yoğun yaşanırken bir de pandemi kısıtlamalarıyla beraber getirilen 

uygulamalarla daha da yoğunlaşıyor.  

Siz mektubunuzda sormuşken bende kısaca bunlara da değinmek istedim.  

Tekrar ilgi ve duyarlılık için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileyerek tüm 

İHD emekçilerine saygı ve sevgiyle selamlıyoruz… Umutla ve dirençle.” 

• F. A.- 19.01.2022 -(1 Nolu F Tipi Hapishanesi Tekirdağ) 

“Covid-19 salgını dolayısıyla 2 yıldır olağanüstü koşullarda tutuluyoruz. Alınan tedbirlerden herkes 

etkilendi ama tedbirler çoğunlukla kısıtlama temelinde olduğu için bundan en fazla etkilenen 

hapishaneler oldu.  

Ülkenin tamamında, kısıtlayıcı tedbirler 2001 Temmuz’unda Kasım ayına kadar kademeli olarak 

kaldırıldı. Son günlerde alınan yeni kararlarla da PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, karantina 

uygulamaları neredeyse uygulanmayacak seviyelere getirildi. Kısaca, ülkede salgın yokmuş gibi 

davranılmaya başlandı. Ama hapishanelerde bir iki rötuş dışında kısıtlayıcı tedbirler olduğu gibi 

sürdürülmektedir. Dışarıda binlerce insan konserlerde, statlarda, miting meydanlarında toplanıyorken 

biz burada 9-10 kişi sohbete, spora, atölyeye, kütüphaneye vb.  faaliyetlere birlikte çıkamıyoruz. Üstelik 

üç doz aşımızı yaptırdığımız halde faaliyetlerden yararlandırılmıyoruz.  

Kurum personeli normal düzene geçti. Günde 2 defa vardiya değişiyor. Her gün dışarıdan gelen 

personelle doğrudan temasımız oluyor. Covid-19 salgını dolayısıyla günde 2 defa dışarıdan gelen 

personelin bizimle temasında bir risk görülmüyor ama dışarıyla hiçbir teması olmayan tutsaklar 9 kişi 

ile birlikte spor-sohbet vb. ortak faaliyetlere birlikte çıkarılması riskli görülüyor.  

Salgın başladıktan sonra bir süre sosyal etkinlik ve faaliyetler tamamıyla durduruldu. Daha sonra aynı 

hücrede bulunduğumuz üç veya dört arkadaşımızla (tekli hücrelerde aynı havalandırmayı paylaşanlarla, 

bu da bir kişi, iki kişi veya en fazla üç kişi …) sınırlı sayıda ayda sadece 1 defa 1 saat ile sınırlı olmak 

üzere spor faaliyeti başlatıldı. En son 2002 yılı Ocak ayı itibariyle ayda 2 gün olmak üzere sınırlı sayıda 

yine sadece 1 hücre ile sınırlı resim atölyesi (genel bir uygulama olmayıp, puanlama sistemine bağlı 

olarak sadece cezası 1 yılın altına düşen hükümlüler için geçerli) faaliyetleri başlatıldı. Salgının 

başından şuana kadar bu 2 kısıtlı sosyal faaliyet dışında bir normalleşme adımı atılmadı. Sadece bir 

hücreyle sınırlı olan bu 2 kısıtlı sosyal faaliyetin sosyal ve kültürel yaşamı iyileştirmediği aşikardır. 

Özellikle kurum personelinin tamamen normalleşmeye geçmesine rağmen ihtiyaçlarımızı 
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karşılayamamaktadır.  

Şuan Covid-19 nedeniyle hiçbir yerde kısıtlayıcı tedbirler uygulanmazken hapishanelerde uygulanıyor 

kısıtlamalar “ salgın için alınan tedbirler” boyutunu aşmış spor, sohbet, atölye, kütüphane, açık ve 

kapalı görüş haklarımızın ihlaline dönüşmüştür.   

Salgın başladıktan sonra uzun bir süre ziyaretler tamamen kaldırıldı. Bir süre sonra kısıtlı bir şekilde 

kapalı ziyaretlere izin verildi. Geçtiğimiz günlerde yine bazı kısıtlamalar getirilerek ayda iki kez kapalı 

ve bir defa yarım saat olacak şekilde açık görüş yapılmasına izin verildi. Bu durum ağırlaştırılmış 

müebbet hükümlülerde ayda 1 kez 1 saat kapalı, 1 kez yarım saat açık görüş şeklinde düzenlendi. İlgili 

yasaya göre tutuklu ve hükümlülerin ayda üç kez kapalı, bir kez de açık görüş yapma hakları var. Salgın 

başladığında  hiçbir hükümlü-tutuklunun hak kaybında uğramayacağını “normalleşme” sağlandığında 

ziyaretlerin geriye dönük telafi edileceği belirtilmiş, sözü vermişti.  Bu söz yerine getirilmediği gibi açık 

görüş süresi sınırlı sayıda ziyaretçi ile yapılması şartı ile yarım saate indirildi. Bunun yanı sıra ayrıca 

20 Aralık ’21 tarihi itibariyle ile haftada 20 dakika olan (ağırlaştırılmış hükümlülerde haftada 10 

dakika) telefon görüşme olanağımız 10 dakikaya (ağır hükümlülerde 15 günde bir 10 dakikaya) 

düşürüldü. Kısıtlamalar büyük oranda sürdürülüyorken telefon görüşme süresi düşürüldü.  

Ağırlaştırılmış müebbet ile hükümlendirilmiş mahpuslar yıllardır zaten çok ağır şartlarda tutulmaktadır. 

Salgın süreci onlar için daha ağır geçmektedir. Son uygulama ile onların aileleri ile yaptıkları telefon 

görüşmeleri de iki haftada bire düşürüldü. Yarım saat açık görüş hakkı verilmesine istinaden telefon 

görüşmelerinin kısıtlanması bizler kadar ailelerimizi de mağdur etmektedir. Zira genel olarak 

ailelerimiz binlerce kilometre uzak olan şehir ve ilçelerden ziyaretimize gelmektedir. Yani her zaman 

ziyaretimize gelme olanakları çok düşüktür. Özellikle anne babalar, yani ileri yaş grubu kronik hasta 

olup risk grubundadır. Dolayısıyla zaten çok düşük olan ziyarete gelme olanakları salgın riski nedeniyle 

tamamen ortadan kalkmış durumdadır.  Tüm bunlara ve kısıtlamaların büyük oranda devam etmesine 

rağmen, salgında hala daha yüksek risk oluşturuyorken; kimi kullandırılmayan, kaldırılan hakların 

telafisinin yapılma sözü de verilmişken ek olarak verilmiş olan telefon hakkı geri alınmıştır.  

Bir taraftan salgının büyük bir risk olduğu düşünülerek sosyal ve kültürel faaliyetler kısıtlanıyorken, 

diğer taraftan kısıtlamaların ruhsal ve bedensel sağlığımız üzerinde yarattığı olumsuz etkiler 

ıskalanmaktadır.  

Öte yandan hapishanelerde karantina süreleri 15 gün olarak devam ettirilmekte ve bu süre boyunca 

havalandırmaya çıkarılmamakta, kullandırılmamaktadır.  

Talebimiz, Covid-19 kapsamında herkes için uygulanan standartların hapishanelerde uygulanmasını: 

spor, sohbet, kütüphane, atölye, hobilere nakillerimizin yapılmasına engel teşkil eden tüm kısıtlamaların 

kaldırılmasını istiyoruz. Sizin aracılığınızla duyuruyoruz…” 

• S. E., S. B., G. Y., A. O. K. - 19.01.2022 -(1 Nolu F Tipi Hapishanesi Kandıra) 

Nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Size Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesinden 18 kadın özgür tutsağın 

sesini duyurmak için yazıyorum. Yaşadığımız çağda duyarlılık azalsa da insan vicdanının ölmediğini 
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inanarak yazıyoruz size. Her gün haberlerde içimizi yakan yoksulluk haberlerini izlerken bu koşulların 

değişmesi, ülkemizin demokratik, bağımsız bir ülke olması ve sömürünün son bulması içim mücadele 

eden bizler tutsağız. Fakat özgür tutsaklar olarak adalet için yapabileceklerimiz olduğuna inanıyoruz. 

Belki sokaklarda sesimizi duyuramıyoruz ama bir tek canımız var vs. onu ortaya koyuyoruz. Bunu için; 

S. B. 19 Aralık’ta ölüm orucuna 

G. Y. 25 Aralık’ta açlık grevine başladı! 

Bu iki genç insan neden canını ortaya koydu, talepleri üzerinden anlatalım. 

1) Dijital kopyalanabilir verilerle, gizli tanıklık, iftiracılıkla yargılanmalara son verilsin. 

Üzerinde oynanabilir dijital veriler hukuki delil olarak da kabul edilemez. Değiştirilebilen dijital 

verilerle insan ömrünün sonuna kadar hapis cezası veren bu yargılamalara son verilmelidir. Polisin 

ezberlettiği ifadelerle gizli tanıklık uygulanmasına, psikolojik sorunları olan, tanımadığı hakkında iftira 

atanların tanık gösterilerek hüküm verilesine son verilmelidir. 

2) Keyfi uygulanan disiplin cezalarına ve infaz yakmalara son verilsin! 

Hapishane idareleri tutsaklara boyun eğdirmek için keyfi olarak disiplin cezaları uyguluyor ve zaten 

fiziki özgürlüğünden mahkum bırakılan bizlerin görüş, mektup, telefon yasakları ve hücre cezaları ile 

dışarıyla bağımız koparılıyor ve tecrit işkencesi artıyor. Disiplin cezası alanların tahliyesi infazları 

yakılarak engelleniyor. Teslim alamadıkları tutsakları tahliye tarihleri gelse bile iyi halli değil diyerek 

tahliye etmeyerek cezalandırılıyorlar.  

3) S. B. gibi öğretmenlerin KHK ile işten atılmalara son verilsin! 

KHK ile ihraç edilen öğretmenler açlığa mahkum ediliyor. Ya inşaatlarda çalışırken ölüyorlar. 

Öğretmenler ya bunalım yaşayıp intihar ediyor. İktidarda dışarıda boyun eğdirmediği insanları açlıkla 

boyun eğdirmeye çalışıyor. S. B. gibi emeğin, hakkını sahip çıkan işini geri isteyenler hapse atılıyor. 

KHK ile ihraç edilen öğretmenlerin işe geri alınması gerekirken ölümlerini, açlıkların seyirci 

kalınmamalıdır.  

4) Kitap yayın yasaklarına son verilsin ! 

Hapishanelerde kitap sadece 2 ayda bir kez alınabiliyor ve hediye yerine konularak sınırlandırılıyor. 

Birçok dergi alınmıyor. Abone olmadan dergi alınamadığı gibi BİK ilanı olmayan gazeteler verilmiyor. 

Dışarıda satılan politik dergilere hapishane yasak koyuyor. Kitap ve yayınlar güvenlik bahanesiyle 

yasaklanarak tutsakların okumayan, düşünüp sorgulamayan insanlar haline getirilmesi amaçlanıyor.  

5) Sohbet hakkı tam uygulansın! 

2000-2007 yılları arasında hapishanelerde 120 devrimcinin ölüm orucunda şehit düşerek kazanıldığı ve 

Adalet Bakanlığının 45 /1 nolu genelgesi ile somutlanan 10 kişinin 10 saatlik sohbet hakkı her 

hapishanede farklı uygulanarak kısıtlanıyor.  Pandeminin başından beri hiç uygulanmayan 10 kişinin 10 

saatlik sohbet hakkı kimi hapishanelerde 4.5 saat kimi hapishanelerde 3 saat uygulanabiliyor. 122 

insanın hayatı uğruna kazandığı sohbet hakkının uygulanmasını istiyoruz.  

6) Hasta tutsaklara özgürlük! 
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A. O. K. başta olmak üzere hapishanelerdeki koşullar nedeniyle hastalanan ve hastalıkları büyük bir 

hızla ilerleyen tüm hasta tutsakların tahliye edilmesi gerekir. Dışarıda bağımsız hekimlerce muayene e 

tedavi edilmedikleri için hastalıkları zamanında teşhis edilmeyen, acil kanser ameliyatları dahi 

ertelenen tutsakları içeride ölüme terk edilmemeli, sağlıklarına kavuşmaları için özgür olmaları gerekir. 

7) Emperyalizmle yapılan anlaşmalara son verilsin! 

35 milyon metrekare toprağı Amerikan toprağı olsun, 100 ABD üssü bulunan ülkemiz siyasi, ekonomik, 

kültürel olarak emperyalizme bağımlıdır. Tanrı bağımsız Türkiye için emperyalizm ile yapılan tüm 

anlaşmalara son verilmelidir. Halkın kurtuluşu tam bağımsızlık kazanılmadan sağlanamaz. Yer altı- yer 

üstü kaynaklarımızı, sevgimizi ve beynimizi sömüren emperyalizm yoksulluğumuzun sebebidir.  

Demokratik bir ülke olmamamızın sebebi emperyalizm ile kurulan siyasi ekonomik tüm bağlar derhal 

kesilerek emperyalist boyundurluğa sebep olan gizli ve açık tüm anlaşmalara son verilsin.  

Ayrıca haksız yere 47 yıl hapis cezası alan G. Y.’ın bir talebi daha var.  

Uyuşturucuya karşı müdahale edenler değil, Uyuşturucu satanlar yargılansın ! 

Uyuşturucunun ticaret yolu haline getirilen ülkemizde her gün bağımlılık artmaktadır. Çocuk yaşlara 

kadar kullanım yaşı düşmekte, ölümler artmaktadır. Geleceğimizi çalan uyuşturucuya karşı müdahale 

eden devrimciler tutuklanmaktadır. İstanbul Gazi mahallesinde H. F. G. uyuşturucuya karşı  savaş ve 

kurtuluş merkezinde 400’den fazla bağımlıyı ilaçsız yöntemlerle kurtaran devrimciler tutuklandı. Merkez 

kapatıldı. Torbacıları yakalayıp onları halka teşhir eden ve uyuşturucuyu meydanda yakan imha eden 

devrimcilere ceza verildi. İktidar uyuşturucu konusunda iki yüzlü politikalar sürdürüyor. Çeteler serbest 

uyuşturucu baronları dışarıda! Ama uyuşturucuya karşı mücadele verenler hapishanede. G. Y.’da 

bunlardan biridir. Ve serbest bırakılmalıdır.  

G. Y. talepleri kabul edilmez ise direnişini ölüm orucuna çevirecektir. Geçtiğimiz yıl yapılan ölüm 

orucunda Grup Yorum üyeleri H. B., İ. G., halkın hukuk bürosu avukatı E. T. ve M. K. hayatını adalet 

için kaybetmiştir. Onlarla birlikte yola çıkanlar ölüm orucuna arz verildiğini adalet mücadelesinin 

süreceğini söylemişti ve işte şimdi adalet kavgası sürüyor. Bu kavgayı kazanmak adaletsizliğe karşı 

duyarlı,  vicdanlı herkesin yükseltmesiyle mümkündür. Adalet için yeni canları kaybetmeden sesimizi 

yükselterek birlik olursak ölüm orucu direnişi talepleri kabul edilebilir. Adalet hepimizin için gereklidir. 

Adaletin olmadığı bir ülkede hiçbir sorunumuz çözülemez.”  

• N. İ. 19.01.2022 - ( Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi) 

“Merhaba Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli cezaevinde yatmakta olan oğlum T. İ. bugün 

telefon konuşmasında 5 kişi ile birlikte süresiz açlık grevine girdiğini belirtti. Bunun üzerine cezaevi 

idaresi tarafından hat kesildi. Tekrar aradı biraz normal konuştuktan sonra hak ihlali ve işkence 

yaptıklarını söyledi bunun üzerine tekrar hat kesildi hayati tehlikesi olduğundan endişeleniyoruz.” 

• V. D.- 20.01.2022- (F Tipi Hapishanesi Edirne) 

“Size F Tipi hücresinden yazıyorum. Demokratik kitle örgütü olmanız nedeniyle hapishanelerden düzenli 

mektup almanız, tutsakların yaşadıkları sorunlarda takipçiniz olmanız, kurumunuzdan seslerinin 
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duyurmalarını istemeleri doğaldır. Bugüne kadar tutsakların seslerine, yaşadıkları hak gaspları 

karşısında, mücadelelerindeki desteğiniz istenilen düzeyde, nitelikte olmasa da bunu yaptınız. 

Tutsakların sesini halka duyurdunuz. 

“Yine düştük yollara…” zorlu, acılı. Ki bugün hapishaneler de yirmi yıldır uygulanan tecrit sonucu 

hasta tutsakların sessiz sedasız cenazelerinin çıktığı dönem. Kanser hastası A. O. K. gibi hasta tutsaklar 

tahliye edilmiyor. E son yakından takip ettiğiniz üzere H. G. göz göre göre tedavisi engellenerek, tahliye 

edilmeyerek ölmesi beklendi. İşte bu yüzden bugün yine ölüm orucundayız. 19 Aralık 2021 tarihinden bu 

yana Sincan Kadın Hapishanesinde kalan S. B. hasta tutsakların sesini duyurabilmek, tedavilerinin 

önündeki siyasi iradeyi aşmak için ölüm orucunda, “hasta tutsaklara ne olacaksa bana da o olsun” 

demektir. Bunu gün gün bedeni eriyerek söylüyor. Haykırıyor. Aynı şekilde Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 

hapishanesinde kalan G. Y. 25 Aralık 2021 tarihinden bu yana süresiz açlık grevinde. Tek talebi var “S. 

B.’ın talepleri kabul edilsin yoksa bende ölüm orucuna çeviririm.” 

• O. K., İ. A., Y. Ö., C. B. ve M. T.- 20.01.2022- (F Tipi Cezaevi Edirne) 

“1. Bilindiği üzere cezaevlerinden her gün cenazeler çıkmaktadır. Ölümcül hastalığı olan binlerce 

insan halen içeride tutulmakta ve tedavi edilmemektedir. Tutsaklara aileleriyle son kez vedalaşma hakkı 

bile tanımayarak zindan hücrelerinde, hastane bodrumla5rında ölüme terk edilmektedir.  

2. Devlet, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Hastaneler bu insanlık suçunun ortağıdırlar. Sadece 

son iki yılda kalmakta olduğumuz Edirne F tipi zindanında İ. A., H. Y. arkadaşlarımız tedavi ve tahliye 

edilmedikleri için yaşamını yitirmişlerdir. 

3. Sınırlı haber alma durumuna rağmen son iki haftada G. G., H. G., A. U. ve V. S. kaldıkları 

cezaevlerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Bu durum artık toplu bir cinayet hali almıştır.  

4. Bir hastalık belirtisi olduğunda durum çok ağırlaşana kadar hastaneye götürülmüyoruz. Hiç tahlil, 

film-ultrason çekimi vb. ciddi bir tanı girişimi olmadan revirde yazılan ilaçlarla aylarca, bazen yıllarca 

oyalanıyor, hastalık ilerledikten ve tedavi edilemez duruma geldikten sonra hastane, tedavi süreci 

başlatılıyor. Hastane sevkleri çok geciktiriliyor, bazen hiç yapılmıyor. Bazen çift kelepçe, yatağa 

zincirleme vb. onura aykırı uygulamalarla hastaneye gidiş imkansız hale getiriliyor. Hastane ve revir 

doktorlarının çoğu tutsakları düşman olarak görmekte insani ve mesleki görevi yapmamaktadır. 

5. Ölümcül hastalıkları tespit edilen ATK’na ceza erteleme, tahliye için sevk edilen hasta tutsaklar, 

bu kurum tarafından doğrudan ve resmi raporla idama mahkum edilmektedir. ATK bir idam mangası ve 

göz odası görevi görmekte, zoraki ötenazi anlamına gelen “cezaevinde kalabilir” sahte raporlar ile 

hemen her gün yeni bir ölümün ve cinayetin müsebbibi olmaktadır. 

6. Anayasa TCK kanununda tek başına yaşamını idare ettiremeyenlerin tahliye edilmeleri gerektiği 

açıkça belirtildiği halde dördüncü evre kanser hastaları dahil yıllarca ölümcül hastalığı, yüzde 95 

engelli raporu olanlar bile ATK raporu ile içeride tutularak öldürülmektedir. 

7. Anayasanın 57. Maddesi sağlık ve dengeli yaşam hakkını herkese tanıdığı halde bu hak cezaevinde 

ayaklar altındadır. Cezaevi doktorları mesleki formasyon ve görevlerinin gereğini yapmak yerine 
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cezaevi idarelerinin direktifleriyle hareket etmektedirler. 

8. Kaldığımız cezaevlerinde görevli    adlı doktor bizi “tedavi edilmeleri zorunlu bireyler” olarak 

değil, cezalandırılması gereken mahkumlar olarak görmekte. Bir gardiyan refleksiyle davranmakta ve 

tedavi, hastane sevkleri vb.ni elinden geldiğince engellemekte, idarenin talimatıyla hareket etmektedir. 

Örneğin E. K. arkadaşı8mız kullanması zorunlu ilaçları idare ve revir tarafından kendisine verilmeyince 

bu ilaçları dışarıdan temin edip kargo ile ve savcılığın onayı ile getirtiyor, dilekçe yazması durumunda 

ilaçların kendisine verileceği söyleniyor. Ama söz konusu doktor kullanması zorunlu ilaçları vermediği 

gibi “biz seni gençleştiremeyiz” diyerek alay ediyor.  

Hasta arkadaşlar hastaneye çok geç sevk edildiği gibi tahlil, film sonuçları teşhiste kendilerine ya hiç 

bildirilmiyor ya da çok geç bildiriliyor. Dolayısıyla tedavi süreçleri geciktirilerek basit bir hastalık bile 

ilerletilecek tedavi edilemez duruma getiriliyor.  

Kaldığımız cezaevinde bulunan K. B., E. K., F. E. ve A. D. arkadaşlarımızın birden çok ölümcül 

hastalıkları olmalarına ve ileri yaşta olmalarına rağmen tedavi ve tahliye edilemiyorlar. Oysa her türlü 

cinayet, hırsızlık ve vb. suç işleyenler sadece “yaşam haddinden” tahliye edilmekte, bu arkadaşlarımız 

siyasi saiklerle hukuksuz olarak zindana alındıkları gibi yasal olarak sağlık sorunları nedeniyle tahliye 

edilmeleri gerektiği halde edilmemektedirler. 

E. K., F. E. ve K. B. arkadaşlarımız dışarıda yaşlarından dolayı, oturdukları mahalle ve köylerde “Ak 

Sakallılar” olarak kavgalı aileleri barıştırdıkları ve kan davalarını sulh yolu ile çözmeye çalıştıkları için 

akıl almaz bir şekilde “Alternatif Yargı” kurdukları iddiasıyla 70-80 yaşlarında müebbet hapis cezası 

ile bir zulme uğramışlar. 

Bu arkadaşlarımızın hastalıkları kısaca özetlemek için ise; 

E. K.: 72 yaşındadır. Müebbet cezası verilmiştir. Damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, 

diyabet, prostat, kemik erimesi, romatizma, diyabete karşı vücut yaraları, sağ omuz köprücük kemiği 

kırık, cilt hastalığı, el ve ayaklarında uyuşma, el titremesi, guatr hastalığı ve böbrek hastalığı gibi 

birbirinden ağır ölümcül hastalıklarla boğuşmakta ve tek başına yaşamına idame edememektedir.  

K. B.: 83 yaşındadır. Kalp yetmezliği, diyabet, yüksek tansiyon, koa, astım, prostat, Parkinson ve ona 

bağlı titreme hastalıkları vardır. Daha önce beyin ameliyatı geçirmiştir ve işitme engellidir. Tek başına 

yaşamını idam ettirememektedir.  

F. E.: 73 yaşında. Dışarıda sağlık durumu uygun olmadığı için emekli edilmiştir. İki böbrekte kist, 

bağırsak yırtığı, varis, kalp hastasıdır. Anjiyo olmuştur. İşitme engellidir. Gözleri çok az görmektedir. 

Psikolojik rahatsızlığından dolayı emekli edilmişti. Ve halende ilaçlarını kullanmaktadır. 

A. D.: 60 yaşında. Ağırlaştırılmış müebbetten dolayı 21 yıldır cezaevindedir. Doğuştan kronik böbrek 

yetmezliği hastasıdır. Kalıcı olan bu hastalığından dolayı sağ böbrek tamamen işlevini yitirmiştir. Sol 

böbreğinde üç adet kist mevcut olup böbreği yarım yamalak çalışıyor. Mesane divertükül hastalığı 

nedeniyle mesane duvarında büyüğü 25mm çapında oluşan yaygın divertüküller oluşmuştur. Mesane 

kasları işlev görmediğinden dolayı küçük idrarda zorlama ve tıkanma yaşanıyor. Mesanede birikme 
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yaşandığından dolayı böbreklerde hasar oluşmasına neden olmaktadır. Prostatta büyüme durumu 

oluştuğundan dolayı zorlama ve kabızlık. Bağırsak hastalığından dolayı sigmoid kolonda lümende 

7,5mm çapında polipord müdüllerden oluşum mevcuttur. Bundan dolayı bağırsaklarda hareketsizlik ve 

kabızlık yaşanıyor. Uzun süren yakına bakma durumundan dolayı gözlerinde oluşan miyopu ve katarak 

hastalığından dolayı görmede zorluk yaşıyor. Büyüğü sağ akciğerde 5mm çapında ölçülen bilaterel 

nodüller mevcuttur. Bundan dolayı nefes alıp vermekte zorluk yaşaya Kronik istemi kalp hastalığı ve 

damar tıkanıklığı (stabil) koroner arter hastalığı mevcuttur. Bundan dolayı sağ göğüste uyuşma ve 

titreme oluşuyor. Damar tıkanıklığından dolayı anjiyo olmuştur. Mesaneden açık ameliyat olmuş, kronik 

böbrek yetmezliğinden dolayı defalarca ameliyat olmuştur. Ve işitme engellidir. Ağır, ölümcül ve kalıcı 

olan bu hastalıklardan dolayı arkadaşımız tek başına yaşamını idame edememektedir. Yapılan muayene 

ve tetkikler sonucunda arkadaşımızda mevcut olan bu hastalıkların tümü tespit edilip resmi 

raporlandırılmıştır. Bunun sonucunda Edirne Devlet Hastanesi Sağlık Kurlunun düzenlemiş olduğu 

rapora göre; hasta hijyen şartlarının sağlanması nefroloji takibi üst medikal tedavi takibi uygundur diye 

resmi Bu sayılan hastalıkların tümünde raporları söz konusu mevcuttur. Buna rağmen arkadaşımızın 

tedavi süreçleri geciktiriliyor. Zamanında hastaneye gönderilmiyor. Düzenli tedavi imkanı sağlanmıyor. 

Bundan dolayı arkadaşımızın sağlık durumu gittikçe ağırlaşıyor, hayati riskle karşı karşıyadır.  

Bu arkadaşlarımız tedavi edilememekte, hastalıkları her geçen ilerlemektedir. Acilen tahliye ve tedavi 

edilmedikleri taktirde yaşamlarını yitirme ihtimalleri yüksektir. Bu nedenden dolayı:  

1- Bu arkadaşlar yaş ve hastalıkları nedeniyle tek başlarına yaşamlarını idame ettiremedikleri için 

acilen tahliye edilmelidir.  

2- Tahliye edilene kadar hastane sevkleri, tedavi, ilaç, tanı, takip vb. işlemler sağlık ve tıp kurallarına 

uygun olarak yapılmalıdır.  

3- Ring araçları havasız, dar, sarsıntılı oldukları için  bu arkadaşları hastaneye sevkleri sırasında 

bayılacak kadar zorlamaktadır. Bu arkadaşlarımızın tüm hastane sevkleri ambulans ile yapılmalıdır. 

4- Kullanmaları zorunlu olan ilaçları verilmesi, engellenmemeli ve devlet tarafında karşılanmalıdır.  

5- Tahliye oluncaya kadar daha iyi bakım görebilecekleri ve tedavi şartlarını daha uygun olduğu ve 

ailelerine yakın cezaevlerine sevk edilmelidirler. 

Sizlerden istediğimiz bu arkadaşlarımızın durumunu Meclis Başkanlığına, Kamuoyunun gündemine 

getirip takip etmeniz ve ATP, Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmanızdır. Defalarca ilgili 

mercilere başvurulmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadık.”  

• G. D., Y. B., M. A., H. A. ve F. T. 20.01.2022- (F Tipi Cezaevi Edirne) 

“Son zamanlarda hasta tutsaklara karşı ciddi hak ihlalleri yaşanmaktadır bunun üzerine sizlere durumu 

aktarma gereği duyduk. Cezaevlerinden hemen her gün cenazeler çıkmaktadır. Ölümcül hastalığı olan 

binlerce insan halen içeride tutulmakta ve tedavi edilmemektedir. Tutsaklara aileleriyle son vedalaşma 

hakkı bile tanınmayarak zindanın hücrelerinde, hastane bodrumlarında ölüme terk edilmektedir. Devlet, 

Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Hastaneler bu insanlık suçunun ortağıdır. Sadece son iki yılda 
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kalmakta olduğumuz Edirne F tipi zindanında İ. A., H. Y. adlı arkadaşlarımız tedavi ve tahliye 

edilmedikleri için yaşamını yitirmişlerdir. Sınırlı haber alma durumuna rağmen bildiğimiz kadarıyla  

son iki haftada G. G., H. G., A. U. ve V. S. kaldıkları cezaevlerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Bu durum 

artık toplu bir cinayet hali almıştır. Bir hastalık belirtisi olduğunda durum çok ağırlaşana kadar 

hastaneye götürülmüyoruz. Hiç tahlil, film-ultrason çekimi vb. ciddi bir tanı girişimi olmadan revirde 

yazılan ilaçlarla aylarca, bazen yıllarca oyalanıyor, hastalık ilerledikten ve tedavi edilemez duruma 

geldikten sonra hastane, tedavi süreci başlatılıyor. Hastane sevkleri çok geciktiriliyor, bazen hiç 

yapılmıyor. Bazen çift kelepçe, yatağa zincirleme vb. onura aykırı uygulamalarla hastaneye gidiş 

imkansız hale getiriliyor. Hastane ve revir doktorlarının çoğu tutsakları düşman olarak görmekte insani 

ve mesleki görevi yapmamaktadır. Ölümcül hastalıkları tespit edilen Adli Tıp Kurumuna ceza erteleme, 

tahliye için sevk edilen hasta tutsaklar, bu kurum tarafından doğrudan ve resmi raporla idama mahkum 

edilmektedir. Adli Tıp Kurumu bir idam mangası ve göz odası görevi görmekte, zoraki ötenazi anlamına 

gelen “cezaevinde kalabilir” sahte raporlar ile hemen her gün yeni bir ölümün ve cinayetin müsebbibi 

olmaktadır. Anayasa TCK ve Ceza İnfaz kanununda tek başına yaşamını idare ettiremeyenlerin tahliye 

edilmeleri gerektiği açıkça belirtildiği halde dördüncü evre kanser hastaları dahil yıllarca ölümcül 

hastalığı, yüzde 95 engelli raporu olanlar bile Adli Tıp Kurumu raporu ile içeride tutularak 

öldürülmektedir. Anayasanın 57. Maddesi sağlık ve dengeli yaşam hakkını herkese tanıdığı halde bu hak 

cezaevinde ayaklar altındadır. Cezaevi doktorları mesleki formasyon ve görevlerinin gereğini yapmak 

yerine cezaevi idarelerinin direktifleriyle hareket etmektedirler. Kaldığımız cezaevlerinde görevli    adlı 

doktor bizi “fizik hasta ve tedavi edilmeleri zorunlu bireyler” olarak değil, cezalandırılması gereken 

mahkumlar olarak görmekte. Bir gardiyan refleksiyle davranmakta ve tedavi, hastane sevkleri vb.ni 

elinden geldiğince engellemekte, idarenin talimatıyla hareket etmektedir. Örneğin E. K. arkadaşımız 

kullanması zorunlu ilaçları idare ve revir tarafından kendisine verilmeyince bu ilaçları dışarıdan temin 

edip kargo ile ve savcılığın onayı ile getirtiyor, dilekçe yazması durumunda ilaçların kendisine 

verileceği söyleniyor. Ama söz konusu doktor kullanması zorunlu ilaçları vermediği gibi “biz seni 

gençleştiremeyiz” diyerek alay ediyor.  

Hasta arkadaşlar hastaneye çok geç sevk edildiği gibi tahlil, film sonuçları teşhiste kendilerine ya hiç 

bildirilmiyor ya da çok geç bildiriliyor. Dolayısıyla tedavi süreçleri geciktirilerek basit bir hastalık bile 

ilerletilecek tedavi edilemez duruma getiriliyor.  

Kaldığımız cezaevinde bulunan K. B., E. K., F. E. ve A. D. arkadaşlarımızın birden çok ölümcül 

hastalıkları olmalarına ve ileri yaşta olmalarına rağmen tedavi ve tahliye edilemiyorlar. Oysa her türlü 

cinayet, hırsızlık ve vb. suç işleyenler sadece “yaşam haddinden” tahliye edilmekte, bu arkadaşlarımız 

siyasi saiklerle hukuksuz olarak zindana alındıkları gibi yasal olarak sağlık sorunları nedeniyle tahliye 

edilmeleri gerektiği halde edilmemektedirler. 

E. K., F. E. ve K. B. arkadaşlarımız dışarıda yaşlarından dolayı, oturdukları mahalle ve köylerde “Ak 

Sakallılar” olarak kavgalı aileleri barıştırdıkları ve kan davalarını sulh yolu ile çözmeye çalıştıkları için 

akıl almaz bir şekilde “Alternatif Yargı” kurdukları iddiasıyla 70-80 yaşlarında müebbet hapis cezası 
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ile bir zulme uğramışlar. 

Bu arkadaşlarımızın hastalıkları kısaca özetlemek için ise; 

E. K.: 72 yaşındadır. Müebbet cezası verilmiştir. Damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, 

diyabet, prostat, kemik erimesi, romatizma, diyabete karşı vücut yaraları, sağ omuz köprücük kemiği 

kırık, cilt hastalığı, el ve ayaklarında uyuşma, el titremesi, guatr hastalığı ve böbrek hastalığı gibi 

birbirinden ağır ölümcül hastalıklarla boğuşmakta ve tek başına yaşamına idame edememektedir.  

K. B.: 81 yaşındadır. Kalp yetmezliği, diyabet, yüksek tansiyon, koa, astım, prostat, Parkinson ve ona 

bağlı titreme hastalıkları vardır. Daha önce beyin ameliyatı geçirmiştir ve işitme engellidir. Tek başına 

yaşamını idam ettirememektedir.  

F. E.: 73 yaşında. Dışarıda sağlık durumu uygun olmadığı için emekli edilmiştir. İki böbrekte kist, 

bağırsak yırtığı, varis, kalp hastasıdır. Anjiyo olmuştur. İşitme engellidir. Gözleri çok az görmektedir. 

Psikolojik rahatsızlığından dolayı emekli edilmişti. Ve halende ilaçlarını kullanmaktadır. 

A. D.: 60 yaşında. Ağırlaştırılmış müebbetten dolayı 21 yıldır cezaevindedir. Doğuştan kronik böbrek 

yetmezliği hastasıdır. Kalıcı olan bu hastalığından dolayı sağ böbrek tamamen işlevini yitirmiştir. Sol 

böbreğinde üç adet kist mevcut olup böbreği yarım yamalak çalışıyor. Mesane divertükül hastalığı 

nedeniyle mesane duvarında büyüğü 25mm çapında oluşan yaygın divertüküller oluşmuştur. Mesane 

kasları işlev görmediğinden dolayı küçük idrarda zorlama ve tıkanma yaşanıyor. Mesanede birikme 

yaşandığından dolayı böbreklerde hasar oluşmasına neden olmaktadır. Prostatta büyüme durumu 

oluştuğundan dolayı zorlama ve kabızlık. Bağırsak hastalığından dolayı sigmoid kolonda lümende 

7,5mm çapında polipord müdüllerden oluşum mevcuttur. Bundan dolayı bağırsaklarda hareketsizlik ve 

kabızlık yaşanıyor. Uzun süren yakına bakma durumundan dolayı gözlerinde oluşan miyopu ve katarak 

hastalığından dolayı görmede zorluk yaşıyor. Büyüğü sağ akciğerde 5mm çapında ölçülen bilaterel 

nodüller mevcuttur. Bundan dolayı nefes alıp vermekte zorluk yaşaya Kronik istemi kalp hastalığı ve 

damar tıkanıklığı (stabil) koroner arter hastalığı mevcuttur. Bundan dolayı sağ göğüste uyuşma ve 

titreme oluşuyor. Damar tıkanıklığından dolayı anjiyo olmuştur. Mesaneden açık ameliyat olmuş, kronik 

böbrek yetmezliğinden dolayı defalarca ameliyat olmuştur. Ve işitme engellidir. Ağır, ölümcül ve kalıcı 

olan bu hastalıklardan dolayı arkadaşımız tek başına yaşamını idame edememektedir. Yapılan muayene 

ve tetkikler sonucunda arkadaşımızda mevcut olan bu hastalıkların tümü tespit edilip resmi 

raporlandırılmıştır. Bunun sonucunda Edirne Devlet Hastanesi Sağlık Kurlunun düzenlemiş olduğu 

rapora göre; hasta hijyen şartlarının sağlanması nefroloji takibi üst medikal tedavi takibi uygundur diye 

resmi Bu sayılan hastalıkların tümünde raporları söz konusu mevcuttur. Buna rağmen arkadaşımızın 

tedavi süreçleri geciktiriliyor. Zamanında hastaneye gönderilmiyor. Düzenli tedavi imkanı sağlanmıyor. 

Bundan dolayı arkadaşımızın sağlık durumu gittikçe ağırlaşıyor, hayati riskle karşı karşıyadır.  

Bu arkadaşlarımız tedavi edilememekte, hastalıkları her geçen ilerlemektedir. Acilen tahliye ve tedavi 

edilmedikleri taktirde yaşamlarını yitirme ihtimalleri yüksektir. Bu nedenden dolayı:  

1- Bu arkadaşlar yaş ve hastalıkları nedeniyle tek başlarına yaşamlarını idame ettiremedikleri için 
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acilen tahliye edilmelidir.  

2- Tahliye edilene kadar hastane sevkleri, tedavi, ilaç, tanı, takip vb. işlemler sağlık ve tıp kurallarına 

uygun olarak yapılmalıdır.  

3- Ring araçları havasız, dar, sarsıntılı oldukları için  bu arkadaşları hastaneye sevkleri sırasında 

bayılacak kadar zorlamaktadır. Bu arkadaşlarımızın tüm hastane sevkleri ambulans ile yapılmalıdır. 

4- Kullanmaları zorunlu olan ilaçları verilmesi, engellenmemeli ve devlet tarafında karşılanmalıdır.  

5- Tahliye oluncaya kadar daha iyi bakım görebilecekleri ve tedavi şartlarını daha uygun olduğu ve 

ailelerine yakın cezaevlerine sevk edilmelidirler. 

Sizlerden istediğimiz bu arkadaşlarımızın durumunu Meclis Başkanlığına, Kamuoyunun gündemine 

getirip takip etmeniz ve Adli Tıp, Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmanızdır. Defalarca ilgili 

mercilere başvurulmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadık. Ayrıca sizlerden bir komisyon 

oluşturarak bu arkadaşlarımızla yüz yüze görüşüp durumlarını resmi ve ilgili diğer sivil toplum 

örgütlerine iletmenizdir.” 

• M. S. U. - 20.01.2022-Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı CİK) 

“Abim M. S. U. 2017 yılından beridir tutukludur. Abim, 2017 yılında Muğla’da yakalanıp dosyasının 

olduğu Antalya’da L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 4 ay kadar 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 dün 

(19.01.2022) telefon görüşmesi yaptım, abim telefonda bana; baskıların arttığını, keyfi uygulamaların 

olduğunu, avlunun üstünün kafes usulü denen sistemle tel örgülerle kapatıldığını belirtti. Ayrı olarak Y. 

E. diye bir mahpusu darp ettiklerini, mahpusu hastaneye kaldırıldığını, vücudunda oluşan bazı yaralara 

dikiş atıldığını, cezaevinde geri getirilip orada bir daha darp edildiğini söyledi. Abim, bulundukları 

cezaevine yeni getirilen, ismi H. S. olarak bildiği bir mahpus ve ismini bilmediği başkaca iki mahpusa 

ciddi boyutta şiddet uygulandığını, daha sonra bu üç mahpusun tek kişilik hücrelere atıldıklarını, buna 

tanık olan diğer mahpusların bu duruma itiraz ettiklerini, kendisinin de içlerinde bulunduğu toplam beş 

mahpusun cezaevinde süren bu keyfi uygulamalara, işkence ve kötü muamelelere karşı 17.01.2022 

tarihinden itibaren süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine girdiklerini belirtti. Açlık grevinde giren 

kişilerden diğer ikisinin isimlerinin T. İ. ve H. K. olduğunu, açlık grevindeki iki mahpusun isimlerini ise 

bilmediğini söyledi. Abimin durumuyla alakalı endişelerimiz mevcuttur. “ 

• B. K.- 20.01.2022 -( Silivri 5 Nolu L Tipi K.C.İ.K.) 

“B. K.’la 12 ay gibi bir süre aynı koğuşta kaldım. Bu süre zarfında o kadar denememe rağmen benimle 

“nasılsın” sorusuna bazen karşılık vererek ama genel olarak ben dahil kimseyle konuşmuyor. Suç 

ortakları aynı koğuşta ve onlarla da konuşmuyor. Sabah, öğlen ve akşam yemeklerine genelde yemekte 

oluyor. Masada yemek yerken kendi kendine, el hareketleriyle konuşuyor, gülüyor. 

Akşamları özellikle gece yarısı maltaya inip saatlerce tek başına volta atıyor; el kol hareketleriyle 

mırıldanarak konuşuyor, bazen sesli şarkılar söylüyor, bazen dakikalarca kahkahalar atıyor. Hatta 
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defalarca mamurlar sayıma geldiğinde kahkaha (sessizce) atarken gördük. Kimseyle konuşmaz, 

kimseyle volta atmaz, bazen uzunca bir süre duş almaz ve aynı elbiseleri temizlemeden giyer. Ailesi 

kendisini reddetmiş bu bir sebep olabilir, abisiyle telefonda 3-4 haftada bir, o da parası bittiği için 

konuştuğunu biliyoruz. 

Bir avukatın gidip yüz yüze görüşmesi. (kendisi psikoloğa 2 kez çıktı ve tedaviyi reddediyor 

olabilir).Gerekirse koğuşla ilgili müdürle konuşup hastaneye sevki ve tedavisini talep edebiliriz. hukuki 

destek talep etmekteyiz.” 

• B. Ş.-24.01.2022i- ( 4 Nolu T Tipi Kapalı CİK Şakran) 

“Kucak dolusu sıcak sevgi, selam ve saygılarımı yolluyorum. Yeni bir yıla girerken geride bıraktığımız 

yıl ne yazık ki umut ve hayallerimizin gerçekleşmediği ve yarıda kalan bir yıl oldu. Acı ve gözyaşı, 

zorluk ve fakirlikle geçse dahi ama mücadele ve direniş dolu, inanç ve fedakarlıkla dolu bir yıl oldu. Bu 

duygularla yeni bir yıla girerken, daha bir umutlu ve inançlı, daha bir heyecanlı karşılamaya 

koyuluyoruz. Örneğin özgürlüğün, demokrasinin ve barışın hayat bulduğu bir yıl olacağı umut, heyecan 

ve inancımız her zamankinden daha fazladır. Bu kutsal ve güzel değerlere inananlara ve sahiplenenlere 

emek ve uğraşlarına saygı ve minnet oluyor, bu güzel duygularla başta senin, değerli ailenin tek tek 

üyeleri ve tüm arkadaş ve dostlara yeni yılınızı kutluyor, çalışma ve mücadelenizde nice büyük ve güzel 

başarı ve mutluluklar dilerim. Ağustos’ta Şakran T Tip’e getirildim. “Yabancıların”  burada tutma 

programı çerçevesinde. Şuanda hücredeyim. 10 adet kitap kotalığı dışında defter- yazı, dergi vb. 

yazınsal materyallerimi hala vermediler- vermeyecekler anlaşılan. Adres defterimi Bile vermediler.”  

• E. Z.-24.01.2022- (F Tipi Hapishanesi Bolu) 

 “Firari yazılar” ile ilgili faks yazmıştım. O zaman yaptığım itiraza 2 ay sonra İnfaz Hakimi yanıt 

verebildi ama idareyi haklı bulmuş! Ağır Ceza’ya itiraz ettim. Onun da cevabı gelince AYM’ye kadar 

gider bu süreç.Son dönemlerde her şeyde bir keyfiyet artışı görüyoruz. İktidarın dili fazlasıyla 

hapishaneye yansıyor!” 

• E. O,M. S., T. U. -24.01.2022- (1 Nolu F Tipi Kapalı CİK) 

“Covid-19 salgını dolayısıyla iki (2) yıldır olağanüstü koşullarda tutuluyoruz. Alınan tedbirlerden 

herkes etkilendi ama tedbirler çoğunlukla kısıtlama temelinde olduğu için bundan en fazla etkilenen 

cezaevleridir. 

Ülkenin tamamında kısıtlayıcı tedbirler 2021 Temmuz’undan Kasım ayında kadar koordineli olarak 

tamamen kaldırıldı. Dışarıda binlerce insan konserlerde, statlarda, miting meydanlarında 

toplanabiliyorken biz burada dokuz (9) kişi sohbete, spora, atölyeye, kütüphaneye vb. yerlere birlikte 

çıkamıyoruz. Üstelik üç doz aşımızı yaptığımız halde faaliyetlerden yararlandırılamıyoruz. 

Kurum personeli normal düzene geçti. Günde iki defa vardiya değişiyor. Her gün dışarıdan gelen 

personelle doğrudan temasımız oluyor. Covid-19 salgını dolayısıyla günde iki defa dışarında gelen 

personelin bizimle temasında bir risk görülmüyor, ama dışarıyla hiçbir teması olmayan hükümlü- 

tutukluların dokuz kişiyle birlikte spor, sohbet vb. ortak faaliyetlere çıkması riskli görülüyor.  
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Salgın başladıktan sonra bir süre sosyal etkinlik ve faaliyetler üç veya dört arkadaşımızla sınırlı olmak 

üzere, ayda sadece bir defa ve bir saat ile sınırı olmak üzere spor faaliyetleri başlatıldı. En son 2022 yılı 

Ocak ayı itibariyle ayda iki gün olmak üzere sınırlı sayıda, yine sadece bir oda ile sınırlı resim atölyesi 

genel bir uygulama olmayıp, cezası bir yılın altında düşmüş hükümlülerle sınırlı olan bir uygulamadır. 

Salgın başladıktan şuana kadar bu iki kısıtlı sosyal faaliyetler dışında bir normalleşme adımı atılmadı. 

Sadece bir oda ile sınırlı olan bu iki kısıtlı faaliyetin sosyal ve kültürel yaşamı iyileştirmediği aşikardır. 

Özellikle kurum personelinin tamamen normalleşmeye geçmesine rağmen sadece bir-iki kısıtlı faaliyet 

uygulaması ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır.  

Şuan Covid-19 salgın hasebiyle hiçbir yerde kısıtlayıcı tedbirler uygulanmazken cezaevlerinde 

uygulanıyor. Kısıtlamalar “ salgın için alınan tedbirler” boyutunu aşmış adeta spor, sohbet, atölye, 

kütüphane, açık ve kapalı görüş haklarımızın ihlaline dönüşmüştür.  

Salgın başladıktan sonra uzun bir süre ziyaretler tamamen kaldırıldı. Bir süre sonra kısıtlı bir şekilde 

kapalı ziyaretlere izin verildi. Geçtiğimiz günlerde yine bazı kısıtlamalar getirilerek ayda iki kez kapalı 

ve bir defa yarım saat olacak şekilde açık görüş yapılmasına izin verildi. İlgili yasaya göre tutuklu ve 

hükümlülerin ayda üç kez kapalı ve bir kez de açık görüş yapma hakları vardır. Salgın başladığında 

hiçbir hükümlü-tutuklunun hak kaybında uğramayacağını  “normalleşme” sağlandığında ziyaretlerin 

geriye dönüş telafi edileceğini belirtmiş, sözünü vermişti, bu söz yerine getirilmediği gibi açık görüş 

süresi, sınırlı sayıda ziyaretçi ile yapılması şartı ile yarım saate indirildi. Ayrıca 20 Aralık itibariyle, 

haftada 20 dakika olan telefon görüşme olanağımız 10 dakikaya düşürüldü. Yine salgın virüsü tutuklu ve 

hükümlüler için risk oluşturmaktadır. Bu yüzden tedbirlerin herkes için eşit uygulanması gerekmektedir.  

Ağırlaştırılmış müebbet ile hükümlendirilmiş hükümlüler yıllardır zaten çok ağır şartlarda 

tutulmaktadır. Salgın süreci onlar için daha ağır geçmektedir. Son uygulama ile onların aileleri ile 

yaptıkları telefon görüşmelerinde iki haftadan bire çıkarıldı. Yarım saat açık görüş verilmesine 

istinaden telefon görüşmelerinin kısıtlanması bizler kadar ailelerimizi de mağdur etmiştir. Salgının 

halen yüksek bir risk oluşturduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle yasalarla güvence altına alınmış 

haklarımız ile ilgili kısıtlamalar sürdürülmektedir. Ancak bu inanca ters orantılı bir şekilde, ek olarak 

verilen telefon görüşmesi kaldırıldı.  

Yarım saat açık görüş verilmesine istinaden telefon görüşmelerinin kısıtlanması bizler kadar ailelerimizi 

de mağdur etmiştir. Zira genel olarak ailelerimizin binlerce kilometre uzakta olan şehir ve ilçelerde 

bulunmaktadır. Bu nedenle her zaman ziyaretlerimize gelme olanakları çok düşüktür. Özellikle anne-

babalar yani yaşlıların kronik hasta olup, risk grubundadır. Dolayısıyla süresi çok düşük olan ziyarete 

gelme olanakları salgın riski nedeniyle tamamen ortadan kalkmıştır. Onun için karşılıklı olarak sadece 

telefon bilgi-haber alma durumu oluyor. Bu nedenle salgın dolayısıyla ikinci bir hak olarak verilen 20 

Aralık 2021 tarihli itibari ile kaldırılan 10 dakikalık telefon hakkının kısıtlanmaması, tekrardan 

uygulanmasını istiyoruz.  

Bir taraftan salgının büyük bir risk olduğu düşünülerek sosyal ve kültürel faaliyetler kısıtlanıyorken, 

diğer taraftan, kısıtlamaların ruhsal ve bedensel sağlığımız üzerinden yarattığı olumsuz etkiler 
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ıskalanmaktadır. Sosyal ve kültürel faaliyetler ruhsal ve bedensel sağlık için olmazsa olmazdır. 

Covid-19 kapsamında herkes için uygulana standartların cezaevlerinde de uygulanmasını, spor, sohbet, 

atölye, kütüphane, hobi faaliyetlerine ve ailelerimizin ikamet ettiği yerlere yakın cezaevlerine 

nakillerimizin yapılmasına engel teşkil eden tüm kısıtlamaları kaldırılmasını talep ediyorum.” 

• M. E. ,R. E., M. D., F. Ç.- 24.01.2022 -(1 Nolu F Tipi Kapalı CİK) 

“Covid-19 salgını dolayısıyla iki yıldır olağanüstü koşullarda tutuluyoruz. Alınan tedbirlerden herkes 

etkilendi ama tedbirler çoğunlukla kısıtlama temelinde olduğu için bundan en fazla etkilenen 

hapishaneler oldu. Ülkenin tamamında kısıtlayıcı tedbirler 2021 Temmuz’undan Kasım ayında kadar 

koordineli olarak tamamen kaldırıldı. Ama hapishanelerde bir-iki rütüş dışında kısıtlayıcı tedbirler 

olduğu gibi sürdürülmektedir. Dışarıda binlerce insan konserlerde, statlarda, miting meydanlarında 

toplanabiliyorken biz burada dokuz (9) kişi sohbete, spora, atölyeye, kütüphaneye vb. yerlere birlikte 

çıkamıyoruz. Üstelik üç doz aşımızı yaptığımız halde faaliyetlerden yararlandırılamıyoruz. 

Kurum personeli normal düzene geçti. Günde iki defa vardiya değişiyor. Her gün dışarıdan gelen 

personelle doğrudan temasımız oluyor. Covid-19 salgını dolayısıyla günde iki defa dışarında gelen 

personelin bizimle temasında bir risk görülmüyor, ama dışarıyla hiçbir teması olmayan hükümlü- 

tutukluların dokuz kişiyle birlikte spor, sohbet vb. ortak faaliyetlere çıkması riskli görülüyor.  

Salgın başladıktan sonra bir süre sosyal etkinlik ve faaliyetler tamamıyla durduruldu. Daha sonra aynı 

odada bulunduğumuz üç veya dört arkadaşımızla sınırlı olmak üzere, ayda sadece bir defa ve bir saat 

ile sınırı olmak üzere spor faaliyetleri başlatıldı. En son 2022 yılı Ocak ayı itibariyle ayda iki gün olmak 

üzere sınırlı sayıda, yine sadece bir oda ile sınırlı resim atölyesi faaliyeti başlatıldı. Ancak başlatılan 

resim atölyesi genel bir uygulama olmayıp sadece cezası bir yılın altında düşmüş hükümlülerle sınırlı 

olan bir uygulamadır. Salgın başladıktan şuana kadar bu iki kısıtlı sosyal faaliyetler dışında bir 

normalleşme adımı atılmadı. Sadece bir oda ile sınırlı olan bu iki kısıtlı faaliyetin sosyal ve kültürel 

yaşamı iyileştirmediği aşikardır. Özellikle kurum personelinin tamamen normalleşmeye geçmesine 

rağmen sadece bir-iki kısıtlı faaliyet uygulaması ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır.  

Şuan Covid-19 salgın hasebiyle hiçbir yerde kısıtlayıcı tedbirler uygulanmazken hapishanelerde 

uygulanıyor. Kısıtlamalar “ salgın için alınan tedbirler” boyutunu aşmış adeta spor, sohbet, atölye, 

kütüphane, açık ve kapalı görüş haklarımızın ihlaline dönüşmüştür. Yarım saat açık görüş hakkı 

verilmesine istinaden telefon görüşmelerinin kısıtlanması bizler kadar ailelerimizi de mağdur etmiştir. 

Zira genel olarak ailelerimizin binlerce kilometre uzakta olan şehir ve ilçelerde bulunmaktadır. Bu 

nedenle her zaman ziyaretlerimize gelme olanakları çok düşüktür. Özellikle anne-babalar yani yaşlıların 

kronik hasta olup, risk grubundadır. Dolayısıyla süresi çok düşük olan ziyarete gelme olanakları salgın 

riski nedeniyle tamamen ortadan kalkmıştır. Onun için karşılıklı olarak sadece telefon bilgi-haber alma 

durumu oluyor. Bu nedenle salgın dolayısıyla ikinci bir hak olarak verilen 20 Aralık 2021 tarihli itibari 

ile kaldırılan 10 dakikalık telefon hakkının kısıtlanmaması, tekrardan uygulanmasını istiyoruz.  

Salgın başladıktan sonra uzun bir süre ziyaretler tamamen kaldırıldı. Bir süre sonra kısıtlı bir şekilde 



Sayfa 56 / 107 
Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu – (Ocak-Şubat-Mart 2022) 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

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

kapalı ziyaretlere izin verildi. Geçtiğimiz günlerde yine bazı kısıtlamalar getirilerek ayda iki kez kapalı 

ve bir defa yarım saat olacak şekilde açık görüş yapılmasına izin verildi. İlgili yasaya göre tutuklu ve 

hükümlülerin ayda üç kez kapalı ve bir kez de açık görüş yapma hakları vardır. Salgın başladığında 

hiçbir hükümlü ve tutuklunun hak kaybında uğramayacağını  “normalleşme” sağlandığında ziyaretlerin 

geriye dönüş telafi edileceğini belirtmiş, sözünü vermişti, bu söz yerine getirilmediği gibi açık görüş 

süresi, sınırlı sayıda ziyaretçi ile yapılması şartı ile yarım saate indirildi. Ayrıca 20 Aralık itibariyle, 

haftada 20 dakika olan telefon görüşme olanağımız 10 dakikaya düşürüldü. Kısıtlar büyük oranda 

sürdürülüyorken telefon görüşmeleri neden on dakikaya düşürüldü? Yine salgın virüsü tüm tutuklu ve 

hükümlüler için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle tedbirlerin herkes için eşit uygulanması 

gerekmektedir.  Ağırlaştırılmış müebbet ile hükümlendirilmiş mahpuslar yıllardır zaten çok ağır 

şartlarda tutulmaktadır. Salgın süreci onlar için daha ağır geçmektedir. Son uygulama ile onların 

aileleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde iki haftadan bire çıkarıldı. Yarım saat açık görüş 

verilmesine istinaden telefon görüşmelerinin kısıtlanması bizler kadar ailelerimizi de mağdur etmiştir. 

Salgının halen yüksek bir risk oluşturduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle yasalarla güvence altına 

alınmış haklarımız ile ilgili kısıtlamalar sürdürülmektedir. Ancak bu inanca ters orantılı bir şekilde, ek 

olarak verilen telefon görüşmesi kaldırıldı.  

Bir taraftan salgının büyük bir risk olduğu düşünülerek sosyal ve kültürel faaliyetler kısıtlanıyorken, 

diğer taraftan, kısıtlamaların ruhsal ve bedensel sağlığımız üzerinden yarattığı olumsuz etkiler 

ıskalanmaktadır. Sosyal ve kültürel faaliyetler ruhsal ve bedensel sağlık için olmazsa olmazdır. 

Covid-19 kapsamında herkes için uygulana standartların cezaevlerinde de uygulanmasını, spor, sohbet, 

atölye, kütüphane, hobi faaliyetlerine ve ailelerimizin ikamet ettiği yerlere yakın cezaevlerine 

nakillerimizin yapılmasına engel teşkil eden tüm kısıtlamaları kaldırılmasını istiyoruz.  

Değerli yetkililer yukarıda belirttiğim sorunların çözümü, isteklerimizin, taleplerimizin kabulü için ilgili 

mercilerde girişimlerde bulunmanızı, ilgilenmenizi istiyor, zor dönemlerde, zor koşullarda olduğumuz 

bu süreçte yaptığınız, yürüttüğünüz çalışmaları takdirle takip ediyor, çalışmalarınızda başarılar 

diliyoruz.”   

• E. E., N. Ş., Y. K., M. B.- 24.01.2022- (1 Nolu F Tipi Kapalı CİK Tekirdağ) 

“Ülkenin tamamında kısıtlayıcı tedbirler 2021 Temmuz’undan Kasım ayında kadar koordineli olarak 

tamamen kaldırıldı. Ama hapishanelerde bir-iki rütüş dışında kısıtlayıcı tedbirler olduğu gibi 

sürdürülmektedir. Dışarıda binlerce insan konserlerde, statlarda, miting meydanlarında 

toplanabiliyorken biz burada dokuz kişi sohbete, spora, atölyeye, kütüphaneye vb. yerlere birlikte 

çıkamıyoruz. Ve üstelik üç doz aşımızı yaptığımız halde bu faaliyetlerden yararlandırılamıyoruz. 

Bulunduğumuz cezaevlerinde kurum personeli normal düzene geçti. Günde iki defa vardiya değişiyor. 

Her gün dışarıdan gelen personelle doğrudan temasımız oluyor. Salgın dolayısıyla günde iki defa 

dışarında gelen personelin bizimle temasında bir risk görülmüyor, ama dışarıyla hiçbir teması olmayan 

hükümlü ve tutukluların dokuz kişi ile birlikte spor, sohbet vb. ortak faaliyetlere çıkması riskli 
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görülüyor.  

Şuan salgından dolayı hiçbir yerde kısıtlayıcı tedbirler uygulanmazken hapishanelerde uygulanıyor. 

Kısıtlamalar “ salgın için alınan tedbirler” boyutunu aşmış adeta spor, sohbet, atölye, kütüphane, açık 

ve kapalı görüş haklarımızın ihlaline dönüşmüştür. Salgın başladıktan sonra uzun bir süre ziyaretler 

tamamen kaldırıldı. Bir süre sonra kısıtlı bir şekilde kapalı ziyaretlere izin verildi. Geçtiğimiz günlerde 

yine bazı kısıtlamalar getirilerek ayda iki kez kapalı ve bir defa yarım saat olacak şekilde açık görüş 

yapılmasına izin verildi. Oysa ilgili yasaya göre tutuklu ve hükümlülerin ayda üç kez kapalı ve bir kez de 

açık görüş yapma hakları vardır. Salgın başladığında hiçbir hükümlü ve tutuklunun hak kaybında 

uğramayacağını  “normalleşme” sağlandığında ziyaretlerin geriye dönüş telafi edileceğini belirtmiş ve 

bunun sözü vermişti. Ancak  bu söz yerine getirilmediği gibi açık görüş süresi, sınırlı sayıda ziyaretçi ile 

yapılması şartı ile yarım saate indirildi. Ayrıca 20 Aralık itibariyle, haftada 20 dakika olan telefon 

görüşme olanağımız 10 dakikaya düşürüldü. Kısıtlar büyük oranda sürdürülüyorken telefon görüşmeleri 

neden on dakikaya düşürüldü? Yine salgın tüm tutuklu ve hükümlüler için risk oluşturmaktadır. Bu 

nedenle tedbirlerinde herkes için eşit uygulanması gerekmektedir.  Ağırlaştırılmış müebbet ile 

hükümlendirilmiş mahpuslar yıllardır zaten çok ağır şartlarda tutulmaktadır. Salgın süreci onlar için 

daha ağır geçmektedir. Son uygulama ile onların aileleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde iki 

haftadan bire çıkarıldı. Yarım saat açık görüş hakkı verilmesine istinaden ki yasalarca öngörülen 

hakkımızın çok altında bu süre bu telefon görüşmelerinin kısıtlanması bizler kadar ailelerimizi de 

mağdur etmiştir. Hele ki her bir tutuklu ve hükümlünün ailesinin farklı illerde ikamet ettiği düşünülünce 

verilen yarım saatlik açık görüşün hiçbir anlamı yoktur. Ki salgının yüksek bir risk oluşturduğuna 

inanılmaktadır. Ancak bu inanca ters orantılı bir şekilde, ek olarak verilen telefon görüşmesi kaldırıldı.  

Bir taraftan salgının büyük bir risk olduğu düşünülerek sosyal ve kültürel faaliyetler kısıtlanıyorken, 

diğer taraftan, kısıtlamaların ruhsal ve bedensel sağlığımız üzerinden yarattığı olumsuz etkiler 

ıskalanmaktadır. Sosyal ve kültürel faaliyetler ruhsal ve bedensel sağlık için olmazsa olmazdır. 

Herkes için uygulana standartların hapishanelerde de uygulanmasını, etkinliklere çıkarılmamamızı, 

ailelerimize yakın yerlere nakillerimizin yapılması önündeki kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyoruz. 

İnsan haklarına duyarlı bir kurum olarak ilgili mağduriyetlerimizi gözeterek gündeminize alacağınıza 

ve üzerinde duracağınıza inanıyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.” 

• S. H., S. A., M. E. Ü., M. S.,- 24.01.2022 (1 Nolu F Tipi A-36 Tekirdağ) 

“Covid-19 salgını dolayısıyla iki yıldır olağanüstü koşullarda tutuluyoruz. Alınan tedbirlerden en çok 

etkilenen bizler olduk.  Ülkenin kısıtlayıcı tedbirler 2-021 Temmuz’undan Kasım ayında kadar 

koordineli olarak tamamen kaldırıldı. Ama hapishanelerde bir-iki rütüş dışında kısıtlayıcı tedbirler 

olduğu gibi sürdürülmektedir. Dışarıda binlerce- on binlerce insan konserlerde, statlarda, miting 

meydanlarında toplanabiliyorken biz burada dokuz kişi sohbete, spora, atölyeye, kütüphaneye vb. sosyal 

ve kültürel etkinliklere birlikte çıkamıyoruz ve üstelik iki doz aşımızı yaptığımız halde bu faaliyetlerden 

yararlandırılamıyoruz. 
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Kurum personeli normal düzene geçti. Günde iki defa vardiya değişiyor. Her gün dışarıdan gelen 

personelle doğrudan temasımız oluyor, bu risk görülmüyor dışarıyla hiçbir teması olmayan hükümlü ve 

tutukluların dokuz kişi ile birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlere çıkarılması riskli görülüyor. Şuan 

dışarıda salgın sebebiyle hiçbir yerde kısıtlayıcı tedbirler uygulanmazken hapishanelerde uygulanıyor 

ve “ salgın için alınan tedbirler” boyutunu aşmış ve var olan sosyal ve kültürel haklarımızın ihlaline 

dönüşmüştür. 

 Salgın başlamasından sonra sosyal etkinlik ve faaliyetler tamamıyla donduruldu. Daha sonra aynı 

odada bulunduğumuz arkadaşlarımızla sınırlı olmak üzere ayda sadece bir defa spor faaliyetine tek 

çıkarıldık. En son 2022 yılı Ocak ayında iki gün olmak üzere sınırlı sayıda ve sadece cezası bir yılın 

altına düşenlerin odası resim atölyesine çıkacağı bildirildi. Salgının başından bu yana sadece bu iki 

kısıtlı sosyal faaliyet dışında ve son iki aydır yarım saatle ve iki kişinin gelmesiyle sınırlı olan açık görüş 

dışında bir normalleşme adımı atılmadı. Özellikle kurum personelinin tamamen normalleşmeye 

geçmesine rağmen sadece iki kısıtlı faaliyet uygulaması ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır.  

“yarım saat açık görüş hakkı” verilmesine istianeden telefon görüşlerinin kısıtlanması bizler kadar 

ailelerimiz de mağdur etmiştir. Genel olarak ailelerimiz, özelde anne ve babalarımız binlerce kilometre 

uzakta olan şehirlerden geliyorlar. Her zaman gelme olanakları çok düşüktürler, çoğu kronik hasta ve 

risk grubundadır ve salgın riskinden dolayı gelme olanakları ortadan kalkmıştır. 20-12-2021 tarihinde 

kaldırılan 20 dakikalık telefon hakkının kısıtlanmasını tekrardan uygulanmasını istiyoruz.  

Salgınla birlikte uzun bir süre ziyaretler tamamen kaldırıldı. Bir süre sonra kısıtlı bir şekilde kapalı 

görüşlere izin verildi. Geçtiğimiz günlerde de bazı kısıtlamalar getirilerek ayda iki kez kapalı ve bir 

yarım saat açık görüşe (ayda) izin verildi. Yasaya göre tutuklu - hükümlülerin üç kapalı ve bir açık 

görüş yapma hakları var, salgının başladığından yapılmayan görüşler “normalleşme” olduğunda geriye 

dönüş telafi edileceğini belirtilmişti.  Bu söz yerine getirilmediği gibi 20 dakika telefon görüşümüz 

neden kısıtlar büyük oranda sürdürülürken 10 dakikaya düşürüldü? Ağırlaştırılmış müebbet ile 

hükümlendirilmiş mahpuslar yıllardır zaten çok ağır şartlarda tutulmaktadır. Salgın süreci onlar için 

daha ağır geçmektedir. Son uygulama ile onların aileleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde iki 

haftadan bire çıkarıldı. 

Bir taraftan salgının büyük bir risk olduğu düşünülerek sosyal ve kültürel faaliyetler kısıtlanıyorken, 

diğer taraftan, kısıtlamaların ruhsal ve bedensel sağlığımız üzerinden yarattığı olumsuz etkiler 

ıskalanmaktadır. Bu faaliyetler ruhsal ve bedensel sağlık için olmazsa olmazdır. 

Covid-19 kapsamında herkes için uygulana standartların hapishanelerde uygulanmasını, tüm 

faaliyetlere ve ailelerimizin ikamet ettiği yerlere yakın hapishanelere nakillerimizin yapılmasına engel 

teşkil eden tüm kısıtlamaları kaldırılmasını talep ediyoruz.   

Bu taleplerimizi daha önce defalarca ilgili kurumlara ilettik. Ama şimdiye kadar hiçbir olumlu yanıt 

alamadık, onun için bu hak ihlalleri sizlere aktarmayı uygun bulduk. İnsan Hakları Derneği olarak bu 

konularda hassas ve duyarlı olduğunuzu biliyoruz. Bu taleplerimiz üzerine durup ilgili kurumlara da 
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ileteceğinizi inanıyoruz.” 

• R. T., Ş. K., E. A., M. Ş. A.- 24.01.2022- (1 Nolu F Tipi Kapalı CİK) 

“Covid-19 salgını dolayısıyla iki yıldır olağanüstü koşullarda tutuluyoruz. Alınan tedbirlerden herkes 

etkilendi ama tedbirler çoğunlukla kısıtlama temelinde olduğu için bundan en fazla etkilenen 

hapishaneler oldu. 

Ülkenin tamamında kısıtlayıcı tedbirler 2021 Temmuz’undan Kasım ayında kadar koordineli olarak 

tamamen kaldırıldı. Ama hapishanelerde bir-iki rütüş dışında kısıtlayıcı tedbirler olduğu gibi 

sürdürülmektedir. Dışarıda binlerce insan konserlerde, statlarda, miting meydanlarında 

toplanabiliyorken biz burada dokuz (9) kişi sohbete, spora, atölyeye, kütüphaneye vb. yerlere birlikte 

çıkamıyoruz. Üstelik üç doz aşımızı yaptığımız halde faaliyetlerden yararlandırılamıyoruz. 

Kurum personeli normal düzene geçti. Günde iki defa vardiya değişiyor. Her gün dışarıdan gelen 

personelle doğrudan temasımız oluyor. Covid-19 salgını dolayısıyla günde iki defa dışarında gelen 

personelin bizimle temasında bir risk görülmüyor, ama dışarıyla hiçbir teması olmayan hükümlü ve 

tutukluların dokuz kişiyle birlikte spor, sohbet vb. ortak faaliyetlere çıkması riskli görülüyor.  

Salgın başladıktan sonra bir süre sosyal etkinlik ve faaliyetler tamamıyla durduruldu. Daha sonra aynı 

odada bulunduğumuz üç veya dört arkadaşımızla sınırlı olmak üzere, ayda sadece bir defa ve bir saat 

ile sınırı olmak üzere spor faaliyetleri başlatıldı. En son 2022 yılı Ocak ayı itibariyle ayda iki gün olmak 

üzere sınırlı sayıda, yine sadece bir oda ile sınırlı resim atölyesi faaliyeti başlatıldı. Ancak başlatılan 

resim atölyesi genel bir uygulama olmayıp sadece cezası bir yılın altında düşmüş hükümlülerle sınırlı 

olan bir uygulamadır. Salgın başladıktan şuana kadar bu iki kısıtlı sosyal faaliyetler dışında bir 

normalleşme adımı atılmadı. Sadece bir oda ile sınırlı olan bu iki kısıtlı faaliyetin sosyal ve kültürel 

yaşamı iyileştirmediği aşikardır. Özellikle kurum personelinin tamamen normalleşmeye geçmesine 

rağmen sadece bir-iki kısıtlı faaliyet uygulaması ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır.  

Şuan Covid-19 salgın hasebiyle hiçbir yerde kısıtlayıcı tedbirler uygulanmazken hapishanelerde 

uygulanıyor. Kısıtlamalar “ salgın için alınan tedbirler” boyutunu aşmış adeta spor, sohbet, atölye, 

kütüphane, açık ve kapalı görüş haklarımızın ihlaline dönüşmüştür. 

Salgın başladıktan sonra uzun bir süre ziyaretler tamamen kaldırıldı. Bir süre sonra kısıtlı bir şekilde 

kapalı ziyaretlere izin verildi. Geçtiğimiz günlerde yine bazı kısıtlamalar getirilerek ayda iki kez kapalı 

ve bir defa yarım saat olacak şekilde açık görüş yapılmasına izin verildi. İlgili yasaya göre tutuklu ve 

hükümlülerin ayda üç kez kapalı ve bir kez de açık görüş yapma hakları vardır. Salgın başladığında 

hiçbir hükümlü ve tutuklunun hak kaybında uğramayacağını  “normalleşme” sağlandığında ziyaretlerin 

geriye dönüş telafi edileceğini belirtmiş, sözünü vermişti, bu söz yerine getirilmediği gibi açık görüş 

süresi, sınırlı sayıda ziyaretçi ile yapılması şartı ile yarım saate indirildi. Ayrıca 20 Aralık itibariyle, 

haftada 20 dakika olan telefon görüşme olanağımız 10 dakikaya düşürüldü. Yine salgın virüsü tüm 

tutuklu ve hükümlüler için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle tedbirlerin herkes için eşit uygulanması 

gerekmektedir.  Ağırlaştırılmış müebbet ile hükümlendirilmiş mahpuslar yıllardır zaten çok ağır 
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şartlarda tutulmaktadır. Salgın süreci onlar için daha ağır geçmektedir. Son uygulama ile onların 

aileleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde iki haftadan bire çıkarıldı. Yarım saat açık görüş 

verilmesine istinaden telefon görüşmelerinin kısıtlanması bizler kadar ailelerimizi de mağdur etmiştir.  

Yarım saat açık görüş hakkı verilmesine istinaden telefon görüşmelerinin kısıtlanması bizler kadar 

ailelerimizi de mağdur etmiştir. Zira genel olarak ailelerimizin binlerce kilometre uzakta olan şehir ve 

ilçelerde bulunmaktadır. Bu nedenle her zaman ziyaretlerimize gelme olanakları çok düşüktür. Özellikle 

anne-babalar yani yaşlıların kronik hasta olup, risk grubundadır. Dolayısıyla süresi çok düşük olan 

ziyarete gelme olanakları salgın riski nedeniyle tamamen ortadan kalkmıştır. Onun için karşılıklı olarak 

sadece telefon bilgi-haber alma durumu oluyor. Bu nedenle salgın dolayısıyla ikinci bir hak olarak 

verilen 20 Aralık 2021 tarihli itibari ile kaldırılan 10 dakikalık telefon hakkının kısıtlanmaması, 

tekrardan uygulanmasını istiyoruz. Salgının halen yüksek bir risk oluşturduğuna inanılmaktadır. Bu 

nedenle yasalarla güvence altına alınmış haklarımız ile ilgili kısıtlamalar sürdürülmektedir. Ancak bu 

inanca ters orantılı bir şekilde, ek olarak verilen telefon görüşmesi kaldırıldı.  

Bir taraftan salgının büyük bir risk olduğu düşünülerek sosyal ve kültürel faaliyetler kısıtlanıyorken, 

diğer taraftan, kısıtlamaların ruhsal ve bedensel sağlığımız üzerinden yarattığı olumsuz etkiler 

ıskalanmaktadır. Sosyal ve kültürel faaliyetler ruhsal ve bedensel sağlık için olmazsa olmazdır. 

Covid-19 kapsamında herkes için uygulana standartların hapishanelerde uygulanmasını, spor, sohbet, 

atölye, kütüphane, hobi faaliyetlerine ve ailelerimizin ikamet ettiği yerlere yakın cezaevlerine 

nakillerimizin yapılmasına engel teşkil eden tüm kısıtlamaları kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu 

konularda gereken kamuoyu desteğini göstereceğinize olan inançla çalışmalarınızda başarılar 

diliyoruz.” 

• C. A.-24.01.2022- (1 Nolu F Tipi Tekirdağ) 

“Kurum personeli normal düzene geçti. Günde iki defa vardiya değişiyor. Her gün dışarıdan gelen 

personelle doğrudan temasımız oluyor. Covid-19 salgını dolayısıyla günde iki defa dışarında gelen 

tutukluların dokuz kişiyle birlikte spor, sohbet vb. ortak faaliyetlere çıkması riskli görülüyor.  

Salgından kısa bir süre sonra sosyal faaliyetler tamamıyla durduruldu. Daha sonra aynı hücrede 

bulunduğumuz arkadaşımızla sınırlı olmak üzere (üç yada dört) ayda sadece bir defa ve bir saat ile 

sınırı olmak üzere spor faaliyetleri başlatıldı. En son 2022 yılı Ocak ayı itibariyle ayda iki gün olmak 

üzere sınırlı sayıda arkadaşımızla resim atölyesi, bağlama kursu başlatıldı. Ancak bu uygulama genel 

bir uygulama değildir. Cezası bir yılın altında düşmüş arkadaşlarımızla sınırlı olan bir uygulamadır. Bu 

faaliyetten cezası bir yılın altına düşmemiş olan arkadaşlarımız yararlanamamaktadır. Salgın 

başladıktan şuana kadar bu iki kısıtlı faaliyet dışında bir normalleşme adımı atılmadı.  

Salgın başladıktan sonra uzun bir süre ziyaretler tamamen kaldırıldı. Bir süre sonra kısıtlı bir şekilde 

kapalı ziyaretlere izin verildi. Geçtiğimiz günlerde yine bazı kısıtlamalar getirilerek ayda iki kez kapalı 

ve bir defa yarım saat olmak üzere açık görüş hakkı getirildi. Adalet Bakanlığınca salgın başladığında 

hiçbir hükümlü ve tutuklunun hak kaybında uğramayacağını  “normalleşme” sağlandığında ziyaretlerin 
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geriye dönüş telafi edileceğini belirtmiş, sözünü vermişti. Bu söz yerine getirilmediği gibi açık görüş 

süresi, sınırlı sayıda ziyaretçi ile yapılması şartı ile yarım saate indirildi. Ayrıca 20 Aralık itibariyle, 

haftada 20 dakika olan telefon olanağımız 10 dakikaya düşürülmesi anlaşılır ve kabul edilir değildir.  

Ağırlaştırılmış müebbetlik mahpuslar yıllardır zaten çok ağır şartlarda tutulmaktadır. Salgın süreci 

onlar için daha ağır geçmektedir. Son uygulama ile aileleriyle yaptıkları telefon görüşmeleri her hafta 

10 dakikadan iki haftada 10 dakikaya düşürüldü. Yarım saat açık görüş hakkı verilmesine istinaden 

telefon görüşmelerinin kısıtlanması bizler kadar ailelerimizi de mağdur etmiştir. Zira ailelerimiz genel 

olarak uzak şehirlerden ziyaretimize gelmektedir. Her zaman ziyaretlerimize gelme olanakları düşüktür. 

Özellikle anne-babalar yani yaşlıların çoğu kronik hasta olup, risk grubundadır. Dolayısıyla çok düşük 

olan ziyarete gelme olanakları salgın riski nedeniyle tamamen ortadan kalkmış durumda. Genel olarak 

arkadaşlarımız gelmelerini yüksek risk nedeniyle aynı zamanda istememektedir. Bu nedenle sadece 

telefonla haber alıp veriyoruz. Bu açıdan salgın dolayısıyla verilen ve  20 Aralık 2021 tarihli itibari ile 

kaldırılan 10 dakikalık ek telefon hakkının tekrardan uygulanmasını istiyoruz. Salgının bugün devam 

ediyor, her gün yüzlerce insanımız yaşamını yitiriyor. On binlerce insanımız hastalığa yakalanıyor. 

Salgın sonlanmamışken ek telefon hakkının kaldırılması kabul edilir değildir. Salgın nedeniyle yasak 

güvence altına alınmış haklarımızla ilgili “kısıtlanması halinde” terfi edileceği söylenirken, bu zamana 

kadar terfi etmeye ilişkin bir yaklaşım olmadığı gibi salgın tüm hızıyla sürüyor, kısıtlamalar devam 

ediyorken ek telefon hakkının sonlandırılması yine kabul edilebilir değil. 

Pandemi nedeniyle uygulanan tedbirler şuan neredeyse ülkenin tamamında ortadan kaldırılmış 

durumda. Hapishanelerde şişe devam ediyor. Kısıtlamalar “salgın için alınan tedbirler” boyutunu 

aşmış spor, sohbet, kütüphane, açık ve kapalı görüşüp haklarımızın ihlaline dönüşmüştür. Dışarıda 

uygulanmayan tedbirlerin sadece hapishanelerde sürdürülmesi başka açıdan değerlendirmek mümkün 

değildir. Herkes için uygulanan standartlar (salgın boyutuyla özellikle) hapishanelerde de 

uygulanmalıdır. Anayasal açıdan da zorunlu olan budur.” 

• M. S. U.- 24.01.2022 -(Tekirdağ 2 Nolu F tipi) 

“Abim M. S. U. Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalıyor. 22.12.2021 tarihinde yaptığımız 

telefon görüşmesinde cezaevinde baskıların arttığını keyfi muamelelere maruz kalındığını cezaevine yeni 

getirilen üç arkadaşın çıplak aramaya tabi tutulduğunu ve aynı cezaevinde bulunan V. E.'in intihar 

ettiğine inanmadıklarını, koğuşundan çıkarıldığı zaman darp edilerek götürüldüğünü anlatmıştı. 

Kendilerinin de can güvenliğinin olmadığını ve İHD'ye başvuruda bulunmamızı istedi. 19.01.2022 

tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde ise baskıların arttığını ve keyfi muamelerin son bulması 

haklarının verilmesi adına beş tutuklunun(T. İ., H. K., M. S. U. ve ismini bilmediğimiz diğer iki arkadaş) 

17.01.2022 tarihinden beri süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başladıklarını söyledi. Bugün altıncı 

gününe giren açlık grevindeki arkadaşlara destek ve kamuoyu oluşması adına sizin de gerek sosyal 

medya hesabınızdan paylaşıp gerekse durumu meclise taşıyıp bir an önce açlık grevinin son bulmasına 

desteğinizin olmasını istiyoruz.” 
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• H. K.-  25.01.2022 -(Tekirdağ 2.Nolu F Tipi kapalı Cezaevinde) 

“S. K.:Eşim H. K. 28.11.2016 tarihinden bu yana cezaevinde tutuklu bulunmakta. Şu an Tekirdağ 2.Nolu 

F Tipi kapalı cezaevinde yatmakta. Yaklaşık iki haftadır eşimin bizle yaptığı telefon görüşmesinde 

cezaevi yönetimi ve gardiyanlar tarafından sürekli tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını, bundan dolayı 

can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirtti. Eşimin anlatmalarına göre tutuklulara yönelik fiziki 

şiddete varan uygulamalarla karşılaştığını, eşim ve ismini bilmediğim bir kısım arkadaşları ile birlikte 

cezaevi yönetiminin bu tutumlarından dolayı 17.01.2022 tarihinden bu yana süresiz ve dönüşümsüz bir 

şekilde açlık grevine girdiklerini ifade etti. Bu duruma dair içinde bulundukları koşullara yönelik 

seslerinin duyulmasını istiyorlar. Cezaevinin bu uygulamalarından dolayı eşimin hayatından endişe 

duymaktayım. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” 

• H. S.-  25.01.2022 -(Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu) 

“M. S. :Kardeşim H. S. 1997 yılından beridir Türkiye’nin çeşitli hapishanelerinde kalmıştır. Kardeşim 3 

ay önce Tokat’tan kendi isteği dışında Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna 

gönderildi. Kardeşim ile Çarşamba günü telefon görüşü gerçekleştirdim. Kardeşim telefonda bana “Son 

bir haftadır her gün haber verilmeden odalara infaz koruma memurları tarafından girilerek baskın 

yapıp arama yapılıyor” dedi. Kardeşim daha önce böyle bir uygulamanın olmadığını; arama 

yapılmadan önce haber verildiğini söyledi. Derneğinizden bu konuda hukuki destek talep ediyoruz.” 

• Ç. Y.-26.01.2022- (Tarsus T 2 Nolu cezaevi) 

“Tarsus cezaevinde mahpuslara kıyafet verilmiyor. Parayla satılıyor. Kargolar çok geç veriliyor. Sıcak 

su akıtılmıyor. Petekler yanmıyor. Görüntülü arama adli mahpuslara veriliyor. Siyasi tutsaklara 

görüntülü arama hakkı verilmiyor. Haftalık 20 dakika hakları kısıtlanmış sadece 10 dakika telefon hakkı 

veriliyor. Tutsaklar onu kabul etmiyorlar. Avukatların idareyle görüşmesini istiyorlar.  

NOT: Vasisi benim ve kardeşim hüküm özlüdür. Dosyası 3 yıldır Yargıtay’da bekliyor. Aldığı hüküm 

Kırşehir ağır ceza mahkemesi tarafından 9.9 ay verildi. Parasını ödediğimiz halde görüntülü arama 

yapamıyoruz. Kıyafetler alınsın, görüntülü armaya izin verilsin. Konuyla ilgili avukat heyetinin idareyle 

görüşmesini istiyorum. Ayrıca kardeşimin dosyasının Yargıtay’dan takibini talep ediyoruz.” 

 

 15.01.2022- H. E. Van F Tipi CİK 

“Av. D. telefonla kendisine verilen bilgiyi aktardı. 1986 doğumlu M. E., 11 Ocak’ta Van’da gözaltına 

alınmış, hırsızlık şüphesiyle. Karakolda bekçi ve polislerin şiddetine maruz kalmış, ağır yaralanmış. 12 

Ocak’ta CBS’ne  sevk edilmiş ve tutuklanarak Van M Tipi Hapishanesine gönderilmiş. Hapishane darp 

raporu için hastaneye göndermiş ve aksi halde kabul etmeyeceğini söylemiş. Hastane nihayetinde basit 

tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde rapor vermiş. Aynı gün hapishaneye kabul edilen M. E. tek 

kişilik hücreye konulmuş ve sabah ailesine vefat haberi verilmiş. Aile İstanbul’da yaşıyor ve cenaze 

İstanbul’a gönderiliyor.”  

• 26.01.2022- M. E. (Van M Tipi Hapishanesi) 
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“Oğlum M. normal şartlarda İstanbul’da bizimle ikamet etmekteydi. En son bir suçtan dolayı Urfa 

Akçakale Açık Cezaevinde bulunuyordu. Ocak ayının 10’unda tahliye edildiğini de cenaze günü 

öğrendim. Ayın 13’ünde Van M Tip Cezaevinden aranarak oğlumun vefat ettiğini söylediler. Saat sabah 

10 gibi beni aradılar. Sonradan CMK’dan atanan görevli avukatlardan öğrendiğime göre, oğlum 

gözaltında alınırken bekçi ve polisler tarafından ağır darp edildiğini, o halde ters kelepçeyle karakolda 

yüzekoyun yere yatırıldığını öğrendim. Daha sonra oğlumun tutuklanmasına karar verilip ertesi günü 

Van M Tipi Cezaevine gönderiliyor. Oğlumun çok kötü darp edildiği görülüp, oğlum bu şekilde 

cezaevine bu şekilde almayacaklarını söyleyip hastaneden rapor isteniyor. İkinci sağlık raporundan 

sonra da yine cezaevine alınmıyor. Üçüncüsünde oğlum hastaneye götürülüp yeni bir rapor yazıldığında 

bu sefer cezaevi oğlumu kabul edip teslim alıyor. Cezaevine alındıktan sonra oğlum tekli hücrede 

tutuluyor. Ertesi günü cezaevi tarafından arandım ve oğlumun ölüm haberini aldım. Oğlum bekçi ve 

polisin kendisine uyguladığı işkencenin ardından konulduğu hapishanede tek kişilik hücresinde yaşamını 

yitiriyor. Oğlumun polis ve bekçinin darp edilmesiyle öldürüldüğü ortadadır. Herhangi bir rahatsızlığı 

daha bulunmamaktadır.Derneğinizden konunun takipçisi olup, bu süreçte yanımızda olmasını, konu ile 

ilgili basın açıklaması yapılmasını talep ediyorum.” 

 

• B. D.- 27.01.2022 -  

“Merhaba! T. D. tutuklu mahkumdu ben kardeşi B. D. abim 20 gün önce ameliyat edildi ameliyat 

edilmeyene kadar bizim haberimiz olmadı ameliyat edildi ve entübe oldu ondan sonra haberimiz oldu bu 

süreç içinde abimin kalbi durdu ve şuan bilinci kapalı şekilde yedi kule göğüs hastalıkları hanesinde 

yatıyor ve durumu kritik. Talebimiz bu süreçte yalnız kalmamak T.ya sahip çıkılması. Abim tahliye edildi 

zaten çünkü entübe hala.” 

• E. T.- 27.01.2022-  (Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi) 

“Yeni aldığım 12.01.2022 tarihli beyin cerrahından bel ve boyun fıtığından, sünger yataktan fayda 

görmediği bundan dolayı hastanın “YAYLI ORTOPEDİK YATAKTA YATMASI ÖNERİLİR” önerilir 

cümlesini yine kendilerine göre yorumlama heyeti gibi davranıp hakkım olan raporum olmasına rağmen 

mağdur ediliyorum. Sebebi ise 27 ve 28 Eylül 2021’de idareyi 7 resmi yere ve size şikayetim sonucu 

cephe alındı ve beni suçlu çıkarıcı ifadelerle TBMM İnsan Hakları Komisyonunu dahi kandırabiliyorlar.  

-Cumhurbaşkanlığına- 17.01.2022 tarih- 2002/588 çıkış nolu 3 sayfa ifadeyi yeni raporumu almıyorlar 

şikayetim 

-Tekirdağ Valiliğine- 17.01.2022 tarih- 2022/590 çıkış nolu idareyi şikayet 

-TBMM İnsan Hakları Komisyonu- 17.01.2022- 2002/583 5 sayfa 1 müdürün idarenin komisyonu 

aldattığı yasal raporumu engellediği şikayet 

-TBM Cezaevlerini İzleme Kurulu- 17.01.2022- 2022/582 çıkış no 4 sayfa idareyi gıda raporumu 

kestikleri ve yatak raporu Milletvekili Veli Ağbaba’ya mektup yazdım. 

-Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına- 17.01.2022- 2022/591 cezaevi 1.müdürünü şikayet suç duyurumu 
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iftira attığı için komisyonu ve savcılığı yalan beyanla aldattığı için 

-Tekirdağ 1.İnfaz Hakimliğine yeni yatak raporum için YAYLI ORTOPEDİK yatak için 18.01.2022- 

2002/742 çıkış no ile 

Ayrıca 21.01.2022 Cuma taahhütlü posta iğle Tekirdağ 2.İnfaz Hakimliğine gıda raporumu ve 2 adet 

reddiyat makbuzu yolladım. 7.ayda idarenin dış kantinden marketten aldığı biri 130TL kesim fişi, diğeri 

70TL civarı ekmek ve köfte çeşitleri yazıyor açıklama kısmında. 130TL’Lik kesim makbuzunda ise 

“doktor raporuna istifaden alınan ürün” yazıyor. 

Tekirdağ 2.İnfaz Hakimliğine gıda raporumla ilgili 

18.01.2022- 2022/741 çıkış no ile dilekçeler yazıp yolladım. İdarenin hasmane bir tutumla durduk yere 

daha önce alırken şikayetlerim sonucu hukuksuzca gıda raporumu almayacaklarını belirttiler suç 

işlediler. Ben bunları gıda raporuma istinaden PARAMLA satın aldım dış kantinden ve kurul kararı 

istedim. Öyle komik gerekçe yazmışlar ki çavdar ekmeğim için Tekirdağ açık ceza infaz kurumu fırında 3 

çeşit kepekli-normal-tuzsuz ekmek çıktığını, hükümlülere istediğinden 1 tane verildiği yazmışlar. Benim 

raporum var ve çavdarlı ekmeği dış kantinden Altınbaşak ekmek fırınından çekirdekli çavdar ekmeği 

tanesi o zaman 4 TL’den 2 tanesi 8 TL’ye alındığının fişleri de mahkemeye yolladığım idareden talep 

dilekçem baş memur imzası ve arka sayfada da alınan gıdaların fişlerin fotokopileri vardı. Onları alan 

bu idareydi ancak yasal şikayet hakkımı kullandım diye tavırlı davranıp gıda raporunu bundan böyle 

almayacağız dediler. 15 Ekim Cuma 20221 bende hayır ben kabul etmem bu hukuksuzluğu dedim ve 

beni bu cezaevinden acil yollayın dedim. Sürgün yazımı 17 Kasım 2021’de yazdılar. 15 Aralık2021’de 

ret geldi sürgün sevk yazıma. Bende gidemedim alın raporumdaki gıdaları dedim ama alenen suç 

işledikleri yasal gıda raporum ekte. Yasal 2 tane yatak raporum elinizde. Yatak için vs. diyorlar ki 

gerekçelerinde bunun istediği yaylı ortopedik yatak hükümlülerin odalarında bulundurabileceği eşya 

genelgesi mevzuatında yok ve yasak yaylı yatak. Bende diyorum ki yün bel korsesi de yasak, bastonda 

yasak, elektrikli ufo ısıtıcısı da yasak, bileklik bandana da yasak, hatta ortopedik yastıkta yasak, 

ortopedik visco sünger yatakta yasak, ancak hepsi içeriye doktor raporuyla alınınca yasal oluyor. Bir 

başka odadaki tutsağın elektrikli ufo ısıtıcısı var. Adam üşüyor ısınamıyor, gidip hastanede doktora 

durumu izah ediyor. Doktor rapor yazıyor, hastanın elektrikli ısıtıcı kullanması uygundur, o da idareye 

o raporla başvurup parasıyla dış kantinden aldırıp kullanıyor. Şimdi ben idareye desem ki falancanın 

elektrikli ısıtıcısı var bende isterim ona aldınız bana da alacaksınız desem, diyecekleri haklı olarak onun 

doktor raporu var sana alamayız yasak. Yani doktor raporu her yerde bağlayıcıdır. Şimdi ortopedik 

yastıklar var boyun fıtığına iyi geliyor. Bildiğiniz sünger yastık ya buda yasak, bende var. Nasıl var. Ek 

rapora bakın boyun fıtığından dolayı, ortopedik yastık kullanması uygundur yazmış doktor. Şimdi bu 

yastık ve elektrikli ısıtıcı eşya genelgesinde var mı ki alıp veriyorlar tabi ki yok. Zaten rapor olmadan 

alsalar suç işlerler rapor olunca almayanlarda suç işler. Hastanın sağlığını riske atarlar. 

Sizlere 10 sayfa TAAHHÜTLÜ mektup yolladım. 17.01.2022 pazartesi postaya verdim. Onu bile 4.gün 

yani 20.01.2022 Perşembe çıkışını yapıp sizlere ulaşmam bile geciktiriliyor. 
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1- Bel emarım 2 sayfa yolluyorum 

2- Boyun emarım 1 sayfa 

3- Gıda raporum 2 sayfa 

4- Boyun için ortopedik yastık raporum 1 sayfa 

5- TBMM’ne İnsan Hakları Kuruluna 28.09.2021 tarihli dilekçe fotokopisi 1 sayfa 

6- TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu’nun yazısı ve 2 sayfada Cumhuriyet 

Başsavcılığının 1.müdürün cevabı yazısı 2 sayfa (iftirası) 

7- Tekirdağ 1.İnfaz Hakimliği 2021/3095 dosya nolu gerekçeli kararı 1.yatak raporu başvurum 

üzerine 2.sayayı işaretli iyi okuyun 3 sayfa 

8- 1. Yatak raporum ortopedik 15.09.2021 tarihli 1 sayfa 

9- 2.yatak raporum yaylı ortopedik 12.02.2022 tarihli 1 sayfa 

Size 14 sayfa resmi belge ve raporlar yolluyorum. On dört sayfa resmi belge ve raporlar yolluyorum. 

Size bu 3 sayfa mektubu ve 14 sayfa resmi belgeyi 24.01.2022 Pazartesi sabahı APS ile yolluyorum ki 

elinize en hızlısından ulaşsın. 

Sayın İHD yetkilileri lütfen bana hukuki yardımda bulunun. İşte evraklar işte raporlar. Ben mağdurum. 

2 bel fıtığım, disk rahatsızlığım var, 2 boyun fıtığım var, sağlığım hiçe sayılıyor. Müdür bey ve 7 kurul 

üyesi alenen suç işliyor. Yasal haklarımı yok sayıyorlar. Doktor raporu bağlayıcıdır. Bu yaptıkları 

hukuksuz dayatmalar için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundum dava açılsın diye. Gıda 

raporum ve fişlerle ilgili Tekirdağ 2.İnfaz Hakimliğine, yaylı yatak yeni raporumla ilgili 1.İnfaz 

Hakimliğinde evrak ve size yolladığım belgeler onlara da yollandı. Ben hukuk mücadelesi veriyorum 

ancak hakkımı hukukumu savunacak avukatım yok. Ailem bu işlerden anlamaz garip insanlar. Ben bu 

davalar sonucu lehime sonuçlanacak haklı davam sonucunda da bana bu hukuksuzluğu dayatan 

1.müdür ve 7 kurul üyesi hakkında da en ağır ceza ve tazminat davaları açtırmak istiyorum ki bir daha 

benden sonraki insanlara da hukuksuz dayatma yapmaya kalkmasınlar. Bizler yasalara uyarsak onlar 

muaf olmamalı. Bir tutsağın yasal raporunu yok sayıp suç işlemek ne adil ne de vicdanidir. Ben 

sizlerden yardım istiyorum. Lütfen hakkımı arayın. Derneğiniz avukatlarını bana lütfen yönlendirin. 

Yazdığım dilekçe çıkış no ve tarihleriyle mahkemelere başvurularımı ve resmi yerlere yazdığım 

dilekçelerin akıbeti için lütfen uğraşın. 1.müdürün savcılık aracılığıyla komisyonu yanıltan, yalan 

beyanını ortaya çıkarın. Savcılıkta suç duyurum var. Hepinize teşekkürlerimi sunarım. İyi ki varsınız 

arkadaşlar.  

Gıda raporuma istinaden cezaevi idaresine dilekçe yazıp paramla dış kantinden aldırdığım gıdalar 

aşağıda yazılıdır. Ayrıca T4ekirdağ 2.İnfaz Hakimliğine 14.01.2022’de kurul kararına itiraz ve 

03.01.2022’de kapalı zarfla raporları, dilekçe talepleri ve arka sayfasında dış kantinden alınan 

gıdaların market fişlerini de yolladım. Carrefour, Migros, DMR market, Cem market, Altınbaşşak fırın 

ve 21.01.2022’de yine kapalı zarfla gıdaların alınıp hesabımdan kesildiğini gösteren makbuz ekstresinde 

yolladım raporumla beraber.  
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Aldırdığım gıdalar: 

-çavdar ekmeği 

-superfresh fish finger balık 

-superfresh dondurulmuş köfte çeşitleri 

-şütaş süzme peynir- süt ve süt ürünlerini yazabiliyorum her çeşit 

-kaşar lor peynir 

-ezine peyniri 

-ezine keçi peyniri 

-Koska kakaolu cevizli helva 

-haftada 4 çiğ yumurta ( bunu idare mutfaktan veriyordu) 

-et döner 200gr. 

-banvit tavuk döner 200gr. 

-balparmak çam balı 

-ayva reçeli 

-tat bamya konservesi, sebze çeşitlerini yazabiliyorum 

Marmara birlik yeşil dolma biberli zeytin 400gr. kavanoz 

 

İdare hasmane tavırlar şikayetlerimden dolayı artık almayacağız son kez yaz dediler. 15 Ekim 2021’de 

bende 5-6 parça yazdım. (faturası mahkemede) ancak son kez falan kabul etmem beni yollayın dedim, 

yollamadılar. Bende yeniden 20-27 Aralık ve 3 Ocakta 5-6 parça gıda yazdım. Kantinden olmayan ve 

raporumda yazanları. İdare çavdar ekmeği aldığım aldırdığım halde fişi olmasına rağmen ve 

raporumda yazmasına rağmen. Kurul kararında “kantinde 3 çeşit zeytin satılıyor” demiş. Oysa 3’üde 

siyah zeytin satılıyor. Ayrıca beş para etmez ve fark etmez çünkü raporumda yeşil zeytin yazıyor. 

Çavdar ekmeği içinde Tekirdağ açık ceza infaz kurumu normal-kepekli ve tuzsuz 3 çeşit ekmek çıkıyor. 

Biz istediğinden bir taneyi yemek iade olarak veriyoruz demiş. 

Yumurta içinde haftanın 3 günü pişmiş yumurta veriyoruz demişler. Oysa haftada 4 adet veren 

kendileridir. Çiğ olarak çünkü raporumda 2 günde 1 adet yumurta yazıyor şimdi ise harmane tavırdan 

dolayı yumurta yazıyor ya çiğ belirtilmemiş diye hakkımı yiyorlar. Peki mahkemeye belirttiğim üzere 15 

Ocak Cuma 2021’de son kez gıda raporumda yazan gıdaları verdim aldılar. Yumurta istedim onu 

mutfaktan sana 2 haftalık son kez vereceğiz dediler ve 16 Ekim cumartesi 2021’de 10 adet çiğ yumurtayı 

enden verdiler. Kanıtımı açıp baksınlar 16 Ekim 2021 cumartesi A11 koridoru kamera kayıtlarına bunu 

mahkemede belirttim.  

Daha önce aldıkları market fişleri de mevcut zaten mahkemede. Bu hakkımı mahkeme iade edince bu 

insanlar benim doktor tarafından yazılan yasal gıda raporumu alıpta sonra almayarak alenen suç 

işlediler ve dava açılıp ceza almalarını ve en ağır tazminat cezasına çarptırılmalarını istiyorum. Tüm 

belgeler-fişler-raporlar mahkemede.  
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Bu insanlar alenen yasa-hukuk tanımadan bir tutsağın yasal hakkını yok sayıp suç işlerken nasılsa bize 

bir şey olmaz diyorlar. Lütfen bu işin peşini bırakmayın ki bir daha başka insanlara yapamasın ve en 

ağır cezaları alsınlar. Bir nicelerinin gıda raporunda yazanları almadık, nice yatak raporu olanların 

yatağını almadık diyecek kadar kanun tanımıyorlar bazıları. Kurul başkanı, müdür bey bana karşı 

tavırlı ve bu yüzden 7 kurul üyesi de onun lehine karar alıp suç işlemişlerdir.  

Bu yatak raporunda doktor ORTOPEDİK yazdığı için talep ettiğim YAYLI ORTOPEDİK yatağı cezaevi 

idaresinin almamasını haklı buluyor. Ancak 2.sayfada Tekirdağ 1.İnfaz Hakimliği kararı devam ediyor 

ve eğer doktor “ortopedik yaylı yatak” yazsaydı verilirdi diyor. Bu bir karardır bunun üzerine 

12.01.2022 tarihi 2.yatak raporumu beyin cerrahı, sünger yataktan fayda görmediği bundan dolayı 

“ortopedik yaylı yatakta yatması önerilir” ve ağır kaldırmaması önerilir yazdı. Bu yeni raporla 

Tekirdağ 1.İnfaz Hakimliğine 17.01.2022 tarihinde başvurdum. İdare yaylı yatak hükümlülerin 

odalarında bulundurabileceği eşya genelgesinde yaylı yatak yok diye savunuyor. Ancak doktor rapor 

verince ki öyle oluyor o zaman mecburdur almaya, doktor raporu bağlayıcıdır. Hastalık söz konusu bel 

2 fıtık ve disk rahatsızlığı, 2 boyun fıtığı var ve emarları. Ortopedik yastık, bel korsesi, elektrikli ufo 

ısıtıcısı da yok genelgede yasak. Ancak doktor rapor verince yasal oluyor ve alınıyor ! 

TBMM’ne 28.09.2021 tarihinde 1.yatak raporumda ortopedik yatak kullanması uygundur yazması 

sonucu cezaevi almayınca ölüme orucuna başladı ve insan hakları komisyonuna bu dilekçeyi yolladım. 

Komisyonda Tekirdağ 1.müdür ise savcılık aracılığıyla cevabı yazısında savcılığı da, komisyonu da 

yalan beyanla kandırıyor. Cevabını yazısında bana iftira atıp 1.hükümlü her ne kadar kendisine yatak 

verilmediğinden bahsetmiş ise de: yani ben cezaevi idaresi bana yatacak yatak bile vermiyor demişim. 

Bu ön sayfadaki dilekçede bu birinci iftirasıdır. Bakın bakalım ben öyle bir şey demiş miyim? 

2.iftirasında ise hükümlüye kurumumuzca ortopedik! Yatak verildiği demiş. Bu da yalan çünkü kurum 

yatakları ortopedik değil normal süngerdir. 2004-2012 arası ilk bel fıtığım 2012 ameliyatım, 2.defa fıtık 

olmam sünger yataktandır 2021’de. 3.iftirasında ise kendisi ısrarla mevzuatta olmayan yaylı yatak 

talebinde bulunduğundan talebi karşılanamamıştır diyerek beni suçlu çıkarmıştır. Ben ısrarla yaylı 

yatağı doktor raporumda ortopedik yatak kullanması uygundur 2 bel fıtığı emarım disklerdeki sıkışma 

dejenerasyon, 2 boyun fıtığımda ve raporuma istianeden bunları almak istediğimden bahsetmeyerek 

savcılığı ve komisyonu aldatıp yalan beyanda bulunup görevini kötüye kullanıp iftira atmıştır. Bu 

sayfada yazan ifademi okuyun bakalım ben müdürün bahsettiği gibi elimde emarlarım ve yatak raporum 

olmadan mı talepte bulunmuşum. İftira atmış. Ben bunla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığında 5 

sayfa 17.01.2022 tarihli- 2022/591 çıkış nolu dilekçe yollayıp suç duyurusunda bulundum. Ayrıca 

Tekirdağ 1.İnfaz Hakimliğinin yatakla ilgili 22.10.2021’de verdiği gerekçeli kararda yolluyorum. 

Kurulu yatak raporunda doktorun yaylı ibaresi yanmadığı için haklı bulup yine devam karar 2. Sayfada 

doktorun yaylı ortopedik yatak yazsaydı verilirdi. Bir sonraki muayenesinde ibaresinde yok saydılar. 

Bende bunun üzerine 12.01.2022 tarihide beyin cerrahına mahkeme kağıdını okuttu. Oda 2.yatak 

raporumda yaylı ortopedik yatak yazdı. Alın dedim yine ret ettiler.”  
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• Y. Y.- 28.01.2022 -(Tekirdağ 2 Nolu F tipi cezaevi) 

“C. Y. :Merhaba, Kardeşim Y. Y Tekirdağ 2 Nolu F tipi cezaevinde tutukludur. Dün yaptığımız kapalı 

görüşte yönetim tarafında tecrit ve baskılara maruz kaldığını söyledi.  "Başıma herhangi bir şey gelirse 

buradaki yönetim ve müdüriyet sorumludur" beyanında bulundu. Bizde kardeşimizin hayatında endişe 

etmekteyiz. Çünkü 19 Aralık 2021 tarihinde cezaevindeki baskılardan ve tecritten dolayı arkadaşı V. E. 

intihar ettiğini kardeşim tarafında bize söyledi. Bu başvuruyu Cimer'e üzerinde adalet bakanlığına 

yazdım” 

• Y. İ., Ö. S., M.S. H., K. T., H. G., E. D. -31.01.2022- (F Tipi Kapalı CİK Edirne) 

 

1. Cezaevlerinden hemen her gün cenazeler çıkmaktadır. Ölümcül hastalığı olan binlerce insan halen 

içeride tutulmakta ve tedavi edilmemektedir. Tutsaklara aileleriyle son kez vedalaşma hakkı bile 

tanımayarak zindan hücrelerinde, hastane bodrumlarında ölüme terk edilmektedir.  

2. Devlet, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Hastaneler bu insanlık suçunun ortağıdırlar. Sadece 

son iki yılda kalmakta olduğumuz Edirne F tipi zindanında İbrahim Akbaba, Hadi Yalçın adlı 

arkadaşlarımız tedavi ve tahliye edilmedikleri için yaşamlarında ölüme terk edilmektedir. 

3. Sınırlı haber alma durumuna rağmen son iki haftada G. G., H. G., A. U. ve V. E. kaldıkları 

cezaevlerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Bu durum toplu bir cinayet hali almıştır.  

4. Bir hastalık belirtisi olduğunda durum çok ağırlaşana kadar hastaneye götürülmüyoruz. Tahlil, 

film-ultrason çekimi vb. ciddi bir tanı girişimi olmadan revirde yazılan ilaçlarla aylarca, bazen yıllarca 

oyalanıyor, hastalık ilerledikten ve tedavi edilemez duruma geldikten sonra hastane, tedavi süreci 

başlatılıyor. Hastane sevkleri çok geciktiriliyor, bazen hiç yapılmıyor. Bazen çift kelepçe, yatağa 

zincirleme vb. onura aykırı uygulamalarla hastaneye gidiş imkansız hale getiriliyor. Hastane ve revir 

doktorlarının çoğu tutsakları düşman olarak görmekte insani ve mesleki görevi yapmamaktadır. 

5. Ölümcül hastalıkları tespit edilip Adli Tıp Kurumu’na ceza erteleme, tahliye için sevk edilen hasta 

tutsaklar, bu kurum tarafından doğrudan ve resmi raporla idama mahkum edilmektedir. Adli Tıp 

Kurumu bir idam mangası ve gaz odası görevi görmekte, zoraki ötenazi anlamına gelen “cezaevinde 

kalabilir” sahte raporlar ile hemen her gün yeni bir ölümün ve cinayetin müsebbibi olmaktadır. 

6. Anayasa TCK ve Ceza İnfaz kanununda tek başına yaşamını idame ettiremeyenlerin tahliye 

edilmeleri gerektiği açıkça belirtildiği halde dördüncü evre kanser hastaları dahil yıllarca ölümcül 

hastalığı, yüzde 95 engelli raporu olanlar bile Adli Tıp raporu ile içeride tutularak öldürülmektedirler. 

7. Anayasanın 57. Maddesi sağlıklı ve dengeli yaşam hakkını herkese tanıdığı halde bu hak 

cezaevlerinde ayaklar altındadır. Cezaevi doktorları mesleki formasyon ve görevlerinin gereğini 

yapmak yerine cezaevi idarelerinin direktifleriyle hareket etmektedir. 

8. Kaldığımız cezaevlerinde görevli  adlı doktor bizi “fiziki hasta ve tedavi edilmeleri zorunlu 

bireyler” olarak     gereken “mahkumlar” olarak görmekte. Bir gardiyan refleksiyle davranmakta, 

tedavi, hastane sevkleri vb.ni elinden geldiğince engellemekte, idarenin talimatıyla hareket etmektedir. 
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Örneğin E. K. arkadaşımıza kullanması zorunlu ilaçları vermediği gibi “biz seni gençleştiremeyiz” 

diyerek alay ediyor. 

9. Hasta arkadaşlar hastaneye çok geç sevk edildiği gibi tahlil, film sonuçları ve teşhiste kendilerine 

ya hiç bildirilmiyor ya da çok geç bildiriliyor. Dolayısıyla tedavi süreçleri geciktirilerek basit bir 

hastalık bile ilerletilerek tedavi edilemez duruma getiriliyor.  

10. Kaldığımız cezaevinde bulunan K. B., E. K., F. E. ve A. D. arkadaşlarımızın birden çok ölümcül 

hastalıkları olmalarına ve ileri yaşta olmalarına rağmen tedavi ve tahliye edilmiyorlar. Oysa her türlü 

cinayet işleyen katiller sadece “yaş haddinden” tahliye edilmekte, bu arkadaşlarımız siyasi saiklerle 

hukuksuz olarak zindana alındıkları gibi yasal olarak sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeleri 

gerektiği halde tahliye edilmemektedir. 

11. E. K., F. E. ve K. B. arkadaşlarımız dışarıda yaşlarından dolayı, oturdukları mahalle ve köylerde 

“Ak Sakallılar” olarak kavgalı aileleri barıştırdıkları ve kan davalarını sulh yolu ile çözmeye 

çalıştıkları için akıl almaz bir şekilde “Alternatif Yargı” kurdukları iddiasıyla 70-80 yaşlarında müebbet 

hapis cezası ile bir zulme uğramışlardır. 

12. Bu arkadaşlarımızın hastalıkları kısaca özetlemek için ise; E. K.: 72 yaşındadır. Müebbet cezası 

verilmiştir. Damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, diyabet, prostat, kemik erimesi, 

romatizma, diyabete karşı vücut yaraları, sağ omuz köprücük kemiği kırık, cilt hastalığı, el ve 

ayaklarında uyuşma, el titremesi, guatr hastalığı ve böbrek hastalığı gibi birbirinden ağır ölümcül 

hastalıklarla boğuşmakta ve tek başına yaşamına idame edememektedir.  

13. K. B.: 81 yaşındadır. Kalp yetmezliği, diyabet, yüksek tansiyon, koa, astım, prostat, Parkinson ve 

ona bağlı titreme hastalıkları vardır. Daha önce beyin ameliyatı geçirmiştir ve işitme engellidir. Tek 

başına yaşamını idam ettirememektedir.  

14. F. E.: 73 yaşındadır. Dışarıda sağlık durumu uygun olmadığı için emekli edilmiştir. İki böbrekte 

kist, bağırsak fıtığı, varis, kalp hastasıdır. Anjiyo olmuştur. İşitme engellidir. Gözleri çok az 

görmektedir. Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle emekli edilmiştir. Ve halende ilaç kullanmaktadır. 

15. A. D.: 60 yaşında. Ağırlaştırılmış müebbetten dolayı 21 yıldır cezaevindedir. Doğuştan kronik 

böbrek yetmezliği hastasıdır. Kalıcı olarak bu hastalığından dolayı sağ böbrek tamamen işlevini 

yitirmiştir. Sol böbreğinde üç adet kist mevcut olup böbreği yarım yamalak çalışmaktadır. Mesane 

divertükül hastalığı nedeniyle mesane duvarında büyüğü 25mm çapında oluşan yaygın divertüküller 

oluşmuş. Mesane kasları işlev görmediğinden dolayı küçük idrarda zorlanma ve tıkanmadan dolayı 

zorlanma ve kabızlık. Bağırsak hastalığından dolayı sigmoid kolonda lümende 7,5mm çapında polipord 

modül oluşum mevcuttur. Bundan dolayı bağırsaklarda hareketsizlik ve kabızlık yaşanıyor. Uzun süre 

yakına bakma durumundan dolayı gözlerinde oluşan miyopivek ve katarak hastalığından dolayı 

görmede zorluk yaşınıyor. Büyüğü sağ akciğerinde 5mm çapında oluşan bilalerol nodüller mevcuttur. 

Bundan dolayı nefes alıp vermekte zorluk yaşıyor. Kronik istemi kalp hastalığı ve damar tıkanıklığı 

(stabil) koroner arter hastalığı- plaklı korone anter- hastalığı  mevcuttur. Bundan dolayı sağ göğüste 
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uyuşma ve titreme oluşuyor. Damar tıkanıklığından dolayı anjiyo olmuştur. Mesaneden açık ameliyat 

olmuş, kronik böbrek yetmezliğinden dolayı defalarca ameliyat olmuştur. Aynı zamanda işitme 

engellidir. Ağır, ölümcül ve kalıcı olan bu hastalıklardan dolayı arkadaşlarımız tek başına yaşamını 

idame edememektedir. Yapılan muayene ve tetkikler sonucunda arkadaşlarımızda mevcut olan bu 

hastalıkların tümü tespit edilip resmi raporlandırılmıştır. Edirne Devlet Hastanesi Sağlık Kurlunun 

düzenlemiş olduğu rapora göre; “hasta hijyen şartlarının sağlanması nefroloji takibi üst merkez 

medikal tedavi takibi uygundur” diye resmi raporlandırılmıştır. Buna rağmen arkadaşımızın tedavi 

süreçleri geciktiriliyor, zamanında hastaneye gönderilmiyor, düzenli tedavi imkanı sağlanmıyor. 

Bunlardan dolayı arkadaşımızın sağlık durumu gittikçe kötüleşiyor, ağırlaşıyor, hayati riskle karşı 

karşıya kalıyor.  

Bu arkadaşlarımız tedavi edilmemekte, hastalıkları her gün ilerlemektedir. Acilen tahliye ve tedavi 

edilmedikleri taktirde yaşamlarını yitirme ihtimalleri yüksektir. Bu nedenden dolayı:  

1- Bu arkadaşlar yaş ve hastalıkları nedeniyle tek başlarına yaşamlarını idame ettiremedikleri dolayı 

acilen tahliye edilmelidir.  

2- Tahliye edilene kadar hastane sevkleri, tedavi, ilaç, tanı, takip vb. işlemler sağlık ve tıp kurallarına 

uygun olarak yapılmalıdır.  

3- Ring araçları havasız, dar, sarsıntılı oldukları için  bu arkadaşları hastaneye sevkleri sırasında 

bayılacak kadar zorlamaktadır. Bu arkadaşların hastane sevkleri ambulans ile yapılmalıdır. 

4- Kullanmaları zorunlu olan ilaçları verilmesi, engellenmemeli ve devlet tarafında karşılanmalıdır.  

5- Tahliye oluncaya kadar daha iyi bakım görebilecekleri baıım ve tedavi şartlarının uygun olduğu ve 

ailelerine yakın cezaevlerine sevk edilmelidirler. 

Sizden istediğimiz bu arkadaşlarımızın durumunu Meclis, Bakanlık, Kamuoyu gündemine getirip takip 

etmeniz, Adli Tıp, Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmanızdır. Defalarca ilgili mercilere 

başvurulmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadık. “ 

• Z. B.- 31.01.2022- ( Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi) 

“İ. B. :Alanya L Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan kızım Z. B.yla pandeminden dolayı 2 yıldır açık 

görüş yapılmamaktadır. Aralık ayında başlayan açık görüşe gittiğimizde görüşemedik. Görüşe 

çıkmadıklarını söylediler. Müdürle görüştüğümüzde kimlik kabul etmiyorlar. Daha önce kurumunuza 

başvuruda bulundum. Heyet olarak Antalya İHD arkadaşlar görüşe gitmişler fakat sorun halen 

çözülmemiştir. Sorun devam etmektedir. İdareyle görüşülüp soruna çözüm bulunmasını rica ediyorum. 

Savcıyla da görüştük. Cezaevlerinde tünel kazma oluyor bundan dolayı kimlik veriyoruz tanınması için. 

Savcı kimliği iki kişi kabul etmiyor oysa öyle bir şey yok.”  

• Ü. T. Ş.- 31.01.2022 

“Merhabalar olayı daha önce size anlatmıştım olumun ifadesini göndermiştim oğlumu suçsuz yere darp 

ettiler darp ettikleri yetmezmiş gibi şimdi de görüş cezası vermişler eğer infaz hakimliğine giderse anne 

dedi onlar hepsi kötü direk bakmadan cezayı onaylarlar dedi lütfen sizden yardım istiyorum oğluma 
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ceza vermelerine engel olur musunuz elinizden geleni yapar mısınız oğlumla tekrar görüşe gider misiniz 

bu nasıl bir şey hem darp edip hem de ceza vermeleri lütfen ceza onanmadan elinizden geleni yapar 

mısınız rica ediyorum lütfen rica ediyorum gerekeni yapar mısınız darp görüntüleri şu anda savcı da 

çok şükür alabildik ona da ulaşabilirsiniz hem suçsuz yere darp ettiler bu yetmezmiş gibi bir de görüş 

cezası vermişler onaylanmadan lütfen çok rica ediyorum ilgilenir misiniz şimdiden teşekkür ediyorum 

darp raporunda size atacağım ifadesini de attım.” 

• M. G. -31.01.2022- Sinop kapalı E tipi cezaevi 

“Ben M. G. Sinop kapalı E tipi cezaevinden insan haklarına, Adalet Bakanına şikâyet mektupları çıkış 

yapmıyor. Şikayet edeni de dövüyorlar ve Yozgat kapalı E tipi cezaevinde mahkûmları dövüyorlar. 

Aydın Nazilli kapalı E tipi ceza evinden hasta mahkumlar hastaneye çıkamıyorlar nedeni askerler iptal 

ediyor ve çok hastada olsan üç ayda zor hastaneye çıkıyorsun, bir de Nazilli açık Sultanhisar cezaevinde 

hasta mahkumlara bazı ilaçları kullandırmıyorlar eziyet çektiriyorlar. Haberiniz olsun ben bu 

cezaevlerinde kaldığım için biliyorum gerekeni yapın.” 

 

ŞUBAT 2022 

• N. G.-01.02.2022- (Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı CİK) 

“Merhabalar Ben N. G. abim A. D. 05.07.2016 yılında nöbetçi mahkeme kararı ile tutuklanarak Silivri 

cezaevine gönderildi. Silivri cezaevinde 4 ay kaldıktan sonra Kocaeli Kandıra 2 nolu f tipi kapalı ceza 

infaz kurumuna gönderildi. Abim A. D. 2019 yılında mide şikayeti üzerine Kocaeli devlet Hastanesi'ne 

götürülüyor. Bazı tetikler sonucunda mide de ülser teşhis ediliyor. Bu sonuç üzerine antibiyotik iğne 

tedavisine başlanması gerektiğini bilgisini veriyorlar ama cezaevi yönetimi kendisini tedaviye 

götürmüyor. Tedavisini ihmal ediyorlar bu süreçte abim sürekli rahatsızlanıyor hastaneye götürmek 

yerine revire götürülüyor. Ağrısı devam edince acil tıp geliyor bir ağrı kesici iğne yapıp gidiyorlar. 

Abim bu süreçte ağrı çekiyor ama bir tedavi görmüyor. 2020 yılında abimin kabızlıkları ve mide 

bulantıları başlıyor bunu üzerine Kocaeli üniversite hastanesine kaldırılıyor. Burada endoskopi ve bazı 

tetkikler sonucunda midedeki ülser tümöre dönüşmüş ve tümör ilerlememesi için hastane heyeti toplantı 

yapıyor ve önce kemoterapi ile tümör küçültüp sonrada ameliyat olması gerektiğinin kararını alıyorlar 

ve bunu da cezaevi yönetimine bildiriyorlar. Bir ihmal daha buradan geliyor. Abim A. D.’i kemoterapiye 

de götürmüyorlar. Bu yüzden kendisinin tedavisine başlanamıyor. Abimin bu sürecinde zorlu geçiyor. 

Artık kanamaları artıyor zayıflamaya başlıyor, yemek yiyemiyor ve bu süreç ile baş edemeyince 2021 

Nisan ayında bizlere anlatıyor. Bizler bu süreçte gereken mercilere durumu bildiriyoruz ama ilgilenen 

kimse yok ne Adalet Bakanlığı ne Sağlık Bakanlığı Cumhurbaşkanlığına Cimer üzerinden bildirdik. 

İlgilenen olmadı. Kocaeli cezaevi savcılığına dilekçe yazdık bunun üzerine tekrar abimi hastaneye 

götürdüler endoskopi ve tomografi çekildi tümör kansere dönüşmüş acilen ameliyat olması gerekiyor 

ama hastane yönetimi bu olaya bire bir şahit olmasına rağmen yine ilgisiz davrandı. Cezaevi 

Savcılığına dilekçeler yazdık ve bazı yerlere başvurmamız sonucunda abim 05.11.2021 yılında ameliyat 
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oldu ve midesi tamamı alındı ve mide etrafındaki lenflerine de sıçraması sonucunda lenfleride alındı. 

Abim bu kadar riskli bir amali yat sonucunda 6 günlük tedavi sonucu hastaneden cezaevine taburcu 

edildi.  Ameliyatın üzerinden 3 ay geçti abime daha bir tedavi uygulanmadı ve bu ihmaller halen devam 

ediyor. Kemoterapi görmesi gerekiyor ve bunun öncesinde tomografi çekilmesi gerekiyor. Bir aydır 

oyalanıyor makina bozuk ilaç yok diyerek. Lütfen bir ihmal daha yaşanmasın ve birde abim A. D. in 

cezası hale Yargıtay'da ve onanmamış yardımcı olun . 

17.02.2022- E-mail yoluyla gelen yeni bilgi;  

Ben N. G. abim için daha önce derneğinize başvuru yapmıştım. Evrak istemiştiniz eksik olan evrakları 

yollamak için yazıyorum. Bu arada abim A. D. Kocaeli Kandıra f tipi 2 nolu  kapalı cezaevinde mide 

kanseri yeterince vitamin değerleri düşük olduğundan sıkıntı yaşıyorken cezaevi yemeklerinde fazla 

kısıtlama yapılmış.  Bugün görüşünde kendisi belirtti. Bu şekilde rahatsız olmasına rağmen kantinde de 

sıkıntı yaşatılıyor kendi yapabileceği şeyleri de vermiyorlar. Pandemiden dolayı bizim çabamız 

uğraşımız ile ilgili olarak muayeneye gidiyor inanın yoksa hala ihmaller var.” 

• M. Y. -01.02.2022-  İ. Y. (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi) 

“Abim İ. Y. Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevinden yaklaşık 3 yıl önce Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevine 

sürgün edildi. Yaklaşık 3 yıldır bu cezaevinde kalmaktadır. Ben abimi 21.12.2021 tarihinde açık görüş 

için cezaevine ziyarete gittim. Görüş sırasında kendisi, aynı cezaevinde yan odasında kalan V. E. isimli 

mahpusun 19.12.2021 tarihinde yaşamını yittirdiğini dile getirdi. Hapishanedeki keyfi uygulamalar ve 

hak ihlallerin sürekli olduğunu ancak bu yaşanan olaydan sonra daha da arttığını, kitap ve mektup, 

sosyal aktivite gibi birçok konuda yoğun hak ihlallerine maruz kaldıklarını aktarmıştır. 12.01.2022 

tarihinde kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde cezaevi idaresinin ve gardiyanların keyfi 

tutumlarının, üzerlerindeki baskının daha da yoğunlaştığını can güvenliklerinin olmadığını dile 

getirmiştir. Ben de bu görüşmeden sonra abimin can güvenliğinden endişeliyim.  

İlgili kurumlara gerekli yazışmaların yapılmasını, derneğiniz tarafından bir heyetin cezaevinde ziyarete 

giderek keyfi uygulamaların ve baskının ortadan kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunulmasını 

talep ediyorum.” 

• S. K.- 02.02.2022 -  (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi) 

“Merhaba ben S. K. Mardin/Kızıltepe’den Tekirdağ 2 Nolu F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde yatan A. 

K.’ın abesiyim kardeşim 8 yıldır tutuklu son 6 yıldır Tekirdağ yüksek güvenlikli cezaevinde kalıyor. 4 

yıldır sağlık sorunları yaşıyor. Buna rağmen tedavisi yapılmadığı gibi revire bile çıkarmıyorlardı. 

Birçok kuruma başvurduk cezaevi yönetimi bakanlık dahil 8 ay önce bel fıtığı teşhisi konuldu ve 7 ay 

önce bel fıtığından Tekirdağ’da ameliyat oldu. Şikayetleri artmaya ve rahatsızlığı artı sağ ayak 

tamamen felç oldu diğer ayakta da belirtiler görülmeye başlayınca son yapılan tetkiklerde hastalığının 

ALS olduğu tespit edildi. Şu anda tek başına ihtiyaçlarını karşılayamıyor durumu gün geçtikçe sağlık 

durumu kötüleşiyor ve kaldığı cezaevinde tedavisi yapılamıyor. Biz yakınları olarak hastalığı ile ilgili 

tedavisinin yapılabileceği bir cezaevine naklini sonrada tahliyesini ya da infazının ertelenmesini talep 
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ediyoruz.             

Yaklaşık olarak 20 gündür metris cezaevi rehabilitasyon bölümünde yatıyor. Tek başına ihtiyaçlarını 

karşılayamıyor. Kaldığı yer temiz değil ve hijyen olmadığı söyleniyor. Aileye yakın bir cezaevine naklini 

istiyoruz.” 

• L. L. -03.02.2022 -  S. C. G., M. N., M. B., J. B., H. R. – Bakırköy Kadın Cezaevi 

“İyi günler. Ben L. Hollanda’da insan hakları konusunda uğraşlarım var. Telefonda K. hanım ile 

görüştüm. Ben Bakırköy Kadın Kapalı cezaevinde bir suçtan dolay bulundum ve tahliye oldum, daha 

sonra ülkem olan Hollanda’ya deport edildim. Burada bulunan bazı mahkûmların mağduriyetini ve 

gördükleri muameleyi size aktarmak istiyorum. Ayrıca onlar için insani yardım ve destekte bulunmak 

istiyorum. Bilhassa yabancı kökenli mahkûmlar çok mağdur durumdalar. Haklarını bilmiyorlar ve 

memurlar ve cezaevi birimini tarafından ayrımcılığa uğruyorlar. Bu cezaevindeki mahkûmların 

haklarının iyileştirilmesi hususunda sizinle beraber çalışmayı arzu ederim. Teşekkürler. L. 

Geri döndüğünüz için teşekkürler. Bakırköy Ceza İnfaz Kurumunun doktoru birçok mahkûmun ilaç 

ihtiyaçlarını karşılamıyor. Defalarca dilekçe yazılmasına rağmen ve bazı mahkûmların ciddi sağlık 

sorunları olmasına rağmen ilaçları ve tedavileri yapılmıyor. Bende ayni şeyi yaşadım. Birçok defa göz 

ve diğer rahatsızlıklarımdan dolayı dilekçe yazmama rağmen doktor bana geri donuş yapmadı. Son çare 

olarak Hollanda Konsolosu ve avukatımı devreye soktum. Avukatım doktoru savcılığa şikâyet etmekle 

uyardı ve akabinde tedavim yapıldı. Ancak çoğu kişi benim gibi şanslı değil. Avukatı olmayan ve 

Konsolosu ilgilenmeyen çok insan var. Ve bu kişilerin tedavileri halen yapılmıyor. 

Ayrıca, kişiler ve gruplar üzerinde korkutma ve sindirme yöntemleri uygulanıyor. Eğer bir şahıs sayıma 

geç kalırsa, koğuştaki herkes toplu olarak cezalandırılıyor. Memurların bazıları, mahkûmlara hakaret, 

küfür, aşağılama, tehdit gibi yöntemler uyguluyorlar. Normal isteklere sert tepki ve dışlama ile karşılık 

veriyorlar. LGBTİ bireylere ayrımcılık uygulanıyor, onların cezaevinde çalışmalarının önü kapatılıyor. 

Kurumda gecen sene sonunda kalırken, Kolombiya kökenli, 8 yıldan beri mahkûm olan, 28 yaşında bir 

bayan banyoda kendini asıp, intihar etti. Nedeni ise microcard çalmış olması ve mahkemeye çıkıp tekrar 

ceza alması, bu şahıs öylesin korkutulup, tehdit edildi ki, intihar etmesinin önü acilmiş oldu. Ve kişinin 

ölümünden sonra olay örtbas edildi. Ve daha başka hak ihlalleri de var, arzu ederseniz, size kişilerin 

isimleri ile birlikte iletebilirim. 

S. C. G., Guatemala vatandaşı, kendisi 5 yıldan beri Bakırköy cezaevinde bulunuyor, sizinle temasa 

geçmeye çalışmış. Onun anlatacağı çok şey var, Kendisi İspanyolca ve yeterli derecede Türkçe ve 

İngilizce biliyor. Onunla temasa geçerseniz çok yardımınız olacaktır 

 Ayrıca Uganda vatandaşı M. N. hanim var. Bu kişi bir yılı askın zamandan beri Bakırköy cezaevinde. 

Kendisi insan kaçakçılığından suçlanmakta, ancak sucu kanıtlanmış değil ve bir yıldan beri mahkemeye 

çıkmadan, içeride tutuklu olarak bulunmakta. Bu mahkemesiz tutukluluk hali insan haklarına aykırı. Ve 

M. B., kendisi Kenya vatandaşı, 2010 yılından beri Bakırköy cezaevinde, onunda sizinle paylaşacağı 

mağduriyet ve hak ihlalleri var. 



Sayfa 74 / 107 
Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu – (Ocak-Şubat-Mart 2022) 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

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

J. B., kendisi vatansız, yani hiçbir devletin pasaport ve vatandaşlığına sahip değil, en çok yardım ve 

desteğe ihtiyacı olanlardan biride bu bayan. 7 yıldan beri içeride, ve ülkesi olmadığı için hiçbir yere 

nakil edilemiyor. Birde H. R. var, bu bayanda 4 yıldan beri içeride, kendisi şizofreni hastası, normalde 

böyle bir şahsın cezaevinde olmaması ya da o şartlarda olmaması lazım. Umarım size adını verdiğim 

şahıslarla, temasa geçmeniz mümkün olacaktır. Herhangi bir bilgi ve açıklamaya ihtiyacınız olursa 

lütfen benimle ya da avukat arkadaşım Y. beyle temasa geçin Teşekkürler. Umarım Türkiye’ye giriş 

yasağım kalkar ve bende ekibinizle tutsak ve diğer insan hakları hususunda sizinle beraber 

çalışabilirim. Görüşmek üzere. L.” 

• Z. T, H. K., Ü. C., M. A., Ş. A., D. F., M. Y., A. R. Y., İ. A., M. K., K. A., E. Ş., S. G., Y. Ç., 

A. A., S. A., E. Ö., O. K., C. Y., H. T., S. T., M. H., S. B., Ü. K., E. N. - 07.02.2022- Maltepe 1 

Nolu L Tipi Cezaevi 

“Bizler hükümlüler olarak şuan Maltepe 1 Nolu L Tipi cezaevinde kalmaktayız. Pandeminin 

başlamasıyla birlikte var olan ve yıllardır devam eden çözülmeyen sorunlarımız gün geçtikçe bizleri 

daha da olumsuz etkilemektedir. Mevcut çözülemeyen sorunlar ayı zamanda uzak yerlerde ikamet eden 

ailelerimizde ciddi manada hem maddi zorlamakta hem de olumsuz etkilemektedir. 

Pandeminin başlamasıyla bütün aile ziyaretleri askıya alınmıştı. Sonraki aşamalarda Adalet 

Bakanlığının talimatıyla yeniden ziyaretlerin yapılmasına izin verildi. Bununla bağlantılı olarak 

yapılamayan ziyaretler “ ileriki bir tarihte telafi edileceği” belirtilmesine rağmen ortada kaldı ve 

yapılan aile ziyaretleri en alt sınırda yapılarak hem bizlerin hem de ailelerimizin ciddi şekilde sorun ve 

sıkıntı yaşamasına sebebiyet vermektedir. Şuan bulunduğumuz cezaevinde ayda iki (2) kapalı bir (1) 

açık ziyaret yarım saati geçmeyecek şekilde yaptırılmaktadır. Fakat pandemi devam ettiğinden herhangi 

bir iyileştirme veya normalleşme sağlanmazken ziyaretler çok sınırlı sürelerde tutularak (en fazla 35 

dakika) yaptırılmaktadır. Oysa pandemi şartları gözetilerek herhangi bir mağduriyete mahal vermeden 

yaptırılacağı ifade edilmişti. Ancak bulunduğumuz cezaevinde tatmin edici gerekçeler gösterilmeden 

aile ziyaretlerinin bu şekilde yapılıyor olması gerek bizler gerekse de ailelerimiz için manevi bir ıstıraba 

dönüşmüş durumdadır. Bu ıstırap gün geçtikçe daha da derinleşiyor ve çekilmez hale geliyor. Adalet 

Bakanlığının son yayınladığı genelgede bir buçuk (1.5) saati geçmeyecek şekilde aile ziyaretleri 

yapılacağı ifade edilmiştir. Şuana kadar en alt sınır neyse o uygulana geldi ve bizlere en olumsuz sınır 

neyse o uygulanmaktadır. Bu olumsuz uygulamada en çok yıllardır çocuğunu göremeyen ailelerimiz 

etkilenmektedir.  

Kurallar ve uygulamalar pandemi gerekçe gösterilerek yürütülmektedir. Pandemi sürecinde alınan 

tedbirler devam ediyor. Dolayısıyla normalleşme söz konusu değildir. Bu gerçeklikten hareketle ziyaret 

sürelerinin kısıtlı şekilde yapılıyor olması Adalet Bakanlığının genelgesinde ifade ettiği şeylerle 

uyuşmuyor, tamamen birbirlerine zıttır. Çünkü “hiçbir tutuklu ve hükümlü pandemi sürecinde mağdur 

edilmeyecek” denilmişti. Ama burada bizler ve ailelerimiz mağdur edilmekteyiz. Eğer cezaevlerinde 

pandemi koşulları ortadan kaldırılmış ise ziyaret sürelerinin insani bir şekilde makul bir süreye 
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çekilerek yapılması elzemdir. Kaldı ki pandemi koşulları halen ortadan kaldırılmadan devam 

etmektedir. Bu nedenle bizlerin ve ailelerimizin ziyaretler konusunda yaşadığı sorunlara bir çözümün 

getirilmesine kurumunuzdan istiyoruz. Aynı zamanda şimdiye kadar ailelerimizle haftalık olarak 

telefonda yirmi (20) dakika konuşuyorduk. Burada görüntülü telefon sisteminin uygulamaya 

konulmasıyla birlikte yirmi (20) dakikalık telefon görüşmesi de ortadan kaldırılarak on (10) dakikaya 

indirilmiştir.  

Yasa ve yönetmeliklerle güvence altına alınan haklar bu şekilde peyder pey en olumsuzundan 

uygulanmaktadır. Pandemi nedeniyle uzak yerlerde ikamet eden ailelerimiz gerek kısıtlı sürelerde 

yapılan ziyaretlerimiz olsun gerekse de telefon sürelerinin on (10) dakikaya indirilmesi sebebiyle bizleri 

çok güç bir durumun içerisine sokmuştur. Bu anlamda hem bizlere hem de ailelerimize bu olumsuz 

uygulamalar reva görülmektedir.  

İHD kurumu olarak aile ziyaretlerinin süresinin bir (1) saate çıkarılması için gerekli duyarlılığı 

göstereceğinize inanıyor ve bu sorunumuzun aşılması için ilgili (Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet 

Başsavcılığı, Meclis İnsan Hakları Alt Komisyonu, İnsan Hakları Derneği, CHP İnsan Hakları Masası 

vd.) kurumlar nezdinde girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz.  

Bunun için;  

1- Yapılan aile ziyaretlerinin süresinin mağduriyet yaratmayacak şekilde bir (1) saatten az olmamak 

şeklinde uygulanmasını,  

2- Pandemi öncesi bir (1) açık ziyaret olmak üzere toplamda dört (4) defa ziyaret yapılmaktaydı. 

Şuan bu iki (2) kapalı, bir (1) açık şeklinde indirilmiş durumdadır. Şayet tüm cezaevlerinde normalleşme 

dönülmüşse normal zamanlardaki gibi dört (4) ziyaretin yapılmasını,  

3- Pandeminin devam etmesi gerçekliğinden hareketle on (10) dk.’ya indirilmiş telefon görüşmesinin 

A. Bakanlığının söylediği şekilde yirmi (20) dk. Biçimde yapılmasını, çünkü korona virüs- omicron 

nedeniyle bir çoğumuzun ailesi zorluklardan ziyarete gelememektedir.  

4- Bir diğer husus ise; bu cezaevinde görüntülü telefon sistemine geçildi, sesli telefonla konuşma 

olanağı ortadan kaldırıldı, görüntülü telefon uygulaması gerekçe gösterilerek telefon sürelerimiz on (10) 

dk.’ya indirildi. Hali hazırda pandemi devam ettiği için bizlerde ziyaretlerime gelemeyen ailelerimizle 

görüntülü telefon olanağından yararlanmak istiyoruz, yada sesli telefon ile A. Bakanlığının ifade ettiği 

yirmi (20) dakika şeklinde görüşme- konuşmak istiyoruz.  

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi hem bizleri hem de ailelerimizi sorunlarla yüz yüze bıraktığı bu olumsuz 

uygulamaların düzeltilerek, bir keyfiyetin önüne geçilerek yasa ve yönetmeliklerde belirtildiği gibi 

uygulanması için gerekli duyarlılığı göstereceğinize inanıyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. “  

• G. Y., S. B., S. E.- 07.02.2022- (1 Nolu F Tipi Kandıra ) 

“Nasılsınız ? Umarım iyisinizdir.  Sizi Kandıra 1 Nolu F Tipi hapishanesinden 18 kadın özgür tutsağın 

sesinin duyurmak için yazıyorum. Yaşadığımız çağda duyarlılık azalsa da insan vicdanının ölmediğine 

inanarak yazıyoruz size. Her gün haberlerde içimi yakan yoksulluk hallerini izlerken bu koşulların 
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değişmesi, ülkemizin demokratik, bağımsız bir ülke olması ve sömürünün son bulması için mücadele 

eden bizler tutsağız. Fakat özgür tutsaklar olarak adalet için yapabileceklerimiz olduğuna inanıyoruz. 

Belki sokaklarda sesimizi duyuramıyoruz ama bir tek canımız var onu da ortaya koyuyoruz. Bunun için;  

S. B. 19 Aralık’ta ölüm orucuna ,G. Y. 25 Aralık’ta süresiz açlık grevine başladı ! 

Bu iki genç insan neden canını ortaya koydu, talepleri üzerinden anlatalım. 

1- Dijital, kopyalanabilir verilerle, gizli tanıklık, iftiracılıkla yargılanmalara son verilsin! 

Üzerinde oynanabilir dijital veriler hukuki delil olarak kabul edilemez. Değiştirilebilen dijital verilerle 

insan ömrünün sonuna dek hapis cezası veren bu uygulamalara son verilmelidir. Polisin ezberlettiği 

ifadelerle gizli tanıklık uygulanmasına, psikolojik sorunları olan, tanımadığı insanlar hakkında iftira 

atanların tanık gösterilerek hüküm verilmesine son verilmelidir. 

2- Keyfi uygulanan disiplin cezalarına ve infaz yakmalara son verilsin! 

Hapishane idareleri tutsaklara boyun eğdirmek için keyfi olarak disiplin cezaları uyguluyor ve zaten 

fiziki özgürlüğünden mahrum bırakılan bizlerin görüş, mektup, telefon yasakları ve hücre cezaları ile 

dışarıyla bağımız koparılıyor ve tecrit işkencesi artıyor. Disiplin cezası alanların tahliyesi infazları 

yakılarak engelleniyor. Teslim alamadıkları tutsakları tahliye tarihleri gelse bile iyi halli değil diyerek 

tahliye etmeyerek cezalandırılıyor.  

3- S. B. gibi öğretmenlerin KHK ile işten atılmalarına son verilsin! 

KHK ile ihraç edilen öğretmenler açlığa mahkum ediliyor. Ya inşaatlarda çalışırken ölüyor öğretmenler 

ya bunalım yaşayıp intihar ediyorlar. İktidarda dışarıda boyun eğdiremediği insanları açlıkla boyun 

eğdirmeye çalışıyor. S. B. gibi emeğine, hakkına sahip çıkan işini geri isteyen hapse atılıyor. KHK ile 

ihraç edilen öğretmenlerin işe geri alınması gerekirken ölümlerine, açlıklarına seyirci kalınmamalıdır.  

4- Kitap yayın yasaklara son verilsin ! 

Hapishanelerde kitap sadece 2 ayda bir kez alınabiliyor ve hediye yerine konularak sınırlandırılıyor. 

Birçok dergi alınamıyor. Abone olmadan dergi alınamadığı gibi BİK ilanı olmayan gazeteler verilmiyor. 

Dışarıda satılan politik dergilere hapishanede yasak konuyor. Kitap ve yayınlar güvenlik bahanesiyle 

yasaklanarak tutsakların okumayan, düşünüp sorgulamayan insanlar haline getirilmesi amaçlanıyor.  

5- Sohbet hakkı tam uygulansın! 

2000-2007 yılları arasında hapishanelerde 122 devrimcinin ölüm orucunda şehit düşerek kazandığı ve 

Adalet Bakanlığının 45 /1 sayılı genelgesi ile somutlanan 10 kişinin 10 saatlik sohbet hakkı her 

hapishanede farklı uygulanarak kısıtlanıyor.  Pandeminin başından beri hiç uygulanmayan sohbet hakkı 

her hapishanede farklı uygulanarak kısıtlanıyor. Pandeminin başından beri hiç uygulanmayan sohbet 

hakkı kimi hapishanelerde  4.5 saat kimi hapishanelerde 3 saat uygulandı. 122 insanın hayatı uğruna 

kazandığı sohbet hakkının uygulanmasını istiyoruz.  

6- Hasta tutsaklara özgürlük! 

A. O. K. başta olmak üzere hapishanelerdeki koşullar nedeniyle hastalanan ve hastalıkları büyük bir 

hızla ilerleyen tüm hasta tutsakların tahliye edilmeleri gerekir. Dışarıda bağımsız hekimlerce muayene 
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ve tedavi edilemediği için hastalıkları zamanında teşhis edilemeyen, acil kanser ameliyatları dahi 

ertelenen tutsaklar içeride ölüme terk edilmemeli, sağlıklarına kavuşmaları için özgür olmaları gerekir. 

7- Emperyalizmle yapılan anlaşmalara son verilsin! 

35 milyon metrekare toprağı Amerikan toprağı olan, 100 ABD üssü bulunan ülkemiz siyasi, ekonomik, 

kültürel olarak emperyalizme bağımlıdır. Tam bağımsız Türkiye için emperyalizm ile yapılan tüm 

anlaşmalara son verilmelidir. Halkın kurtuluşu tam bağımsızlık kazanılmadan sağlanamaz. Yer altı- yer 

üstü kaynaklarımızı, emeğimizi ve beynimizi sömüren emperyalizm yoksulluğumuzun sebebidir.  

Demokratik bir ülke olmamamızın sebebi emperyalizmdir. emperyalizm ile kurulan siyasi ekonomik tüm 

bağlar derhal kesilerek emperyalist boyunduruğa sebep olan gizli ve açık tüm anlaşmalara son 

verilmelidir. 

Ayrıca haksız yere 47 yıl hapis cezası alan G. Y.’ın bir talebi daha var.  

Uyuşturucuya karşı müdahale edenler değil, Uyuşturucu satanlar yargılansın ! 

Uyuşturucunun ticaret yolu haline getirilen ülkemizde her gün bağımlılık artmakta, çocuk yaşlara kadar 

kullanım yaşı düşmekte, ölümler artmaktadır. Geleceğimizi çalan uyuşturucuya karşı müdahale eden 

devrimciler tutuklanmaktadır. İstanbul Gazi mahallesinde H. F. G. uyuşturucuya karşı savaş ve kurtuluş 

merkezinde 400’den fazla bağımlıyı ilaçsız yöntemlerle kurtaran devrimciler tutuklandı. Merkez 

kapatıldı. Torbacıları yakalayıp onları halka teşhir eden ve uyuşturucuyu meydanda yakarak imha eden 

devrimcilere ceza verildi. İktidar uyuşturucu konusunda iki yüzlü politikalar sürdürüyor. Çeteler serbest 

uyuşturucu baronları dışarıda! Ama uyuşturucuya karşı mücadele verenler hapishanede. Gökhan 

Yıldırım da bunlardan biridir. Ve serbest bırakılmalıdır. “ 

• B. N.- 07.02.2022 - (Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Hapishanesi) 

“Abim 2008 yılından beri cezaevindedir. Abim şuanda Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli 

Hapishanesinde hükümlü olarak kalmaktadır. Abimle en son geçen hafta Cuma günü telefon görüşmesi 

gerçekleştirdik. Abim telefonda bizlere “hapishanede yaşamını yitiren V. E.’  

den sonra hapishanede can güvenliklerinin olmadığını ve İHD’ye başvuru yapmamız gerektiğini” 

belirtti. Abim telefonda durumu detayları ile anlatamadı. Ancak abimin durumundan endişeliyiz. Abim 

de derneğinizin avukatlarının görüşmesini ve hukuki desteğin verilmesini talep ediyoruz” 

• R. U. - 07.02.2022 - (Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Hapishanesi) 

“Abim M. S. U. 2017 yılında Muğla’da gözaltına alınıp Antalya L Tipi cezaevine gönderildi. Yaklaşık 3 

veya 4 ay kaldıktan sonra kendi isteği dışında cezaevi idaresi tarafından Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek 

Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. 22.12.2021 tarihinde abimle yaptığım haftalık telefon 

görüşmesinde; 18.12.2021 tarihinde V. E. adında bir tutuklunun gardiyanlar tarafından güvenlik 

gerekçesiyle koğuşunun değiştirilmek istenmesi ve bu duruma V. E.’in itiraz ederek “benim güvenlik 

sorunum yok yerimden memnunum” demesi üzerine gardiyanlar koğuşa saldırıp V. E.’i ve arkadaşlarını 

darp ederek odadan çıkardığını, V. E.’in darp edilerek zorla tek kişilik hücreye götürüldüğünü söyledi. 

19.12.2021 tarihinde ise V. E.’in hücrede ölü olarak bulunması ve cezaevi idaresi tarafından intihar 
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ettiği bilgisinin yalan olduğu ve arkadaşlarının gardiyanlar tarafından işkence edilerek öldürüldüğünü 

söyledi. Cezaevi idaresi V. E.’in “intihar” ettiği yönünde açıklama yapsa da otopsi işlemlerinin ailesi ve 

avukatları beklenmeden yapılması, cezaevine gelen Cumhuriyet Savcısına işkenceyi anlatan H. K.’ın 

gardiyanlar ve idare tarafından tehdit edilmesi bu konudaki şüphelerini arttırmaktadır.  

Abimle yaptığım telefon konuşmasında kendilerinin de can güvenliğinin olmadığını, cezaevi idaresinin 

keyfi muamelelerine maruz kaldığını, baskıların arttığını, idare ile sorunları görüşemedikleri ve 

muhatap bulamadıklarını, atölyeye çıkamadıklarını, gardiyanlar tarafından küfürlü sözlere maruz 

kaldıklarını, fiziki saldırılara varan tehditlerin olduğunu, cezaevine yeni gelen tutukluların çıplak 

aramaya maruz bırakıldığı, keyfi oda baskınların olduğunu, özel eşyalarına (not defteri) el konulup 

sonra kaybolduğunu söylemeleri, oda değişimlerinin keyfi yapıldığını, spora tek çıkarıldıklarını koğuş 

arkadaşlarıyla çıkarılmadıklarını ve son 5 yılda sadece bir defa arkadaşlarıyla spora çıkabildiğini, 

tutuklarının birbirleriyle sohbetlerinin yasaklanması, havalandırma bölümlerinin üstünün tel örgülerle 

kapatılarak kafes tipi algısı yaratmak istenmiş ve psikolojik baskı yapılmak istenmiştir. Yapılan bu 

insanlık dışı uygulamalar için abim can güvenliğinin olmadığı kaygısıyla İHD’ye başvurmamızı istedi ve 

22.12.2021 tarihinde size başvuru yapmıştım.  

19.01.2022 tarihinde abim M. S. U. ile yaptığımız haftalık telefon konuşmasında cezaevinde baskıların 

olduğunu, keyfi uygulamaların arttığını ve can güvenliklerinin bulunmadığı nedeniyle 17.01.2022 

tarihinde abim M. S. U., T. İ., H. K., H. G. ve A A. Y. ile birlikte toplamda 5 tutuklu süresiz ve 

dönüşümsüz açlık grevine başladığını söyledi.  

02.02.2022 tarihinde abimle yaptığımız telefon konuşmasında ise 17 gündür devam eden süresiz ve 

dönüşümsüz açlık grevinin devam ettiğini, açlık grevlerine Ş. Ö., ve A. A. adında 2 arkadaşlarının daha 

katıldığını söyledi. Cezaevi idaresi ile görüşemediklerini, yine baskı ve keyfi muamelelerin devam 

ettiğini, haklarından mahrum bırakıldıklarını, 17 günlük açlık grevi süresince sadece 1 sefer doktorun 

geldiğini, idarenin hafta içi doktor gönderemediklerini, bilerek hafta sonu açlık grevinde olanlara 

doktor isteyip istemediklerini sorduğunu ve eğer isterlerse ambulans çağırabileceklerini ancak salgın 

nedeniyle dışarıdan gelen doktorların ve sağlık ekiplerinin cezaevine corona bulaştırma ihtimallerinin 

olması nedeniyle tutukluların doktor istemedekilerini açlık grevinde olan tutuklulara verilen tuz ve 

şekerin bazen tuz bazen de şekerin eksik ölçülerde verildiğini anlatmıştır. 

İnsanlık dışı davranışlar, kışkırtıcı söylemler, fiziki saldırılara varan tehditler, keyfi koğuş baskınları ve 

aramalara karşı açlık grevine başlayan tutukluların üzerindeki baskıların kaldırılması ve haklarına 

kavuşması adına derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.” 

• R. A.- 07.02.2022 - (Tekirdağ F Tipi 2 Nolu Kapalı Cezaevi) 

“Kardeşim M. Ş. A. halen Tekirdağ F Tipi 2 Nolu kapalı hapishanesinde hükümlü olarak bulunmaktadır. 

Kendisi ile yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde baskı altında olduğunu can güvenliğinin olmadığını 

belirtmiştir. 19.12.2021 tarihinde aynı koğuşunda kaldığı arkadaşı V. E.’in darp edilmesi sonucunda 

intihar süsü verilerek yaşamına son verilmiştir. Yeni hapishane yönetimi kendisi ile aynı düşüncede olan 
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kişileri yaşamları ile tehdit edildiğini belirtmiştir. Tekirdağ F Tipi 2 Nolu hapishanesinde can 

güvenliliğin olmadığını bana söylemiştir. Ben ve ailem Van ilinde ikamet etmekteyiz. Kardeşimin can 

güvenliği olmadığından dolayı Van iline yakın bir hapishaneye sevkini sağlanmasını istiyoruz. 

Derneğinizden sürecin takibi için hukuki yardım talep etmekteyiz.” 

• M. G.- 07.02.2022- (5 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi Silivri) 

“5 yıla yakındır Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktayım. Ben şuan ciddi bir 

beyin hastalığına yakalanmışım. Geç muayene ve teşhis edildiği için telafisi imkansız bir duruma 

gelmiştir. Felç ve hayati risk taşıyan bir aşamadadır.  

Doktorlar zamanında hastaneye sevk edilmediğim için, müdahale edilmediği için iyi huylu iken kötü 

huylu beyin kanserine dönüşmüş dediler.  

Ben üç (3) yıl önce bazı rahatsızlıklarım olduğuna ilişkin cezaevi memurlarına sözlü yazılı başvurularda 

bulundum. Revire çıkmak için dilekçeler verdim. Uzun bir uğraştan sonra ancak revire çıkardılar. 

Revire çıkarıldıktan sonra kurum doktoruna (A. E. S.) rahatsızlıklarımı belirttim. 

Sol tarafımda baştanbaşa bir soğukluğun olduğunu yine ağrılar olduğunu söyledim. Yüzümün sol 

tarafında da belirgin kasılmanın ve herhangi bir mimiğin oluşamadığını belirttim. O an gülümseyerek 

sol tarafın nasıl hissiz kaldığını gösterdim. Bu durum açık bir şekilde belliydi zaten, bu belirtilerime 

karşı ilaçla tedavi yöntemi uygulamaya çalıştı. Ben ısrarla rahatsızlığımı tanımlayabilecek bir 

hastaneye sevkimin yapılmasını talep ettim, olumlu bir karşılık alamadım. 

Rahatsızlıklarım artarak devam etmeye başladı, bu sefer de aylarca revire dahi çıkamadım. Defalarca 

dilekçe yazmama ve butona basıp görevli memurlara sözlü rahatsızlığımı bildirip revire çıkmayı talep 

etmeme rağmen çıkarılmadım. Uzun bir süre sonra çıkarıldığımda ise tekrar aynı kurum doktoruna (A. 

E. S.) rahatsızlıklarımı bildirdiğimde, bende “felç” belirtileri var dediğimde doktor bana bakıp sert ve 

küçümseyici bir dille “sen nerden biliyorsun felç olduğunu” dedi. Ben ısrarla tekrardan hastaneye 

sevkimi istedim. Kurum doktoru ise bana bir iğne yaptırıp ilaç yazıp beni geri odama gönderdiler.  

Bu iğneden sonra ayak bileğimden kalçama kadar (sol) ağrılar arttı. Yaklaşık 3-4 ay kadar yürümekte 

zorluklar yaşadım ve o zaman içerisinde sürekli yine revire çıkma talebinde bulundum. Rahatsızlıklarımı 

bildirmek için çünkü vurulan iğne beni daha da beter etti.  

Tüm bu yaşadığım, maruz bırakıldığımda ihmallerle birlikte bu iğneden sonra daha çok mağdur 

edildim. Bu iğneden sonra bir (1) yıla aşkın süre boyunca talep etmeme rağmen yine doğru düzgün 

kontrollerim yapılmadı, muayene edilmedim. Hastaneye sevkimin yapılmasını istedim, yine yapılmadı.  

Uzun uğraşlarım sonucunda ancak gecikmeli sevkimi yaptırabildim (nöroloji bölümü). Silivri Devlet 

Hastanesine götürüldüğümde beni muayene eden doktor hakkında bir şeyler yazıp cezaevi ilgili 

memurlarına verdi. Bende geri cezaevine getirildim. Bir süre sonra tekrar bana hastaneye diyerek beni 

çağırdılar cezaevi kabul bölümünde 2-3 saat bekletildikten sonra hastaneye götürülmeden odama geri 

götürüldüm. Birkaç ay sonra hastaneye çağrıldım, Silivri Devlet Hastanesine gittim. Doktor ve hemşire 

tarafından sol kolumdan damar yolu açıldı. Ayrıca bir kağıt imzaladım. Tedavi edilmeyi beklerken 



Sayfa 80 / 107 
Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu – (Ocak-Şubat-Mart 2022) 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

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

tekrardan cezaevine geri getirildim. Kurum memuru “seni tekrar getireceğiz” dedi. Orada ne oldu ne 

yapıldı bilmiyorum. Ama şu gerçek ki bilinçli veya bilinçsiz ciddi ihmal sayılabilecek şekilde işlemlerim 

yapılmadı ve tedavime başlanmadı. 

Bu süreler boyunca açıkça görüldüğü gibi tüm rahatsızlıklarıma, çektiğim sıkıntılara ve bunu ilgili 

muhataplara bildirmeme rağmen geçiştirilip gerekli ve ciddi hiçbir müdahale işlem ve tedavi yolu benim 

için açılmamıştır. Bu zamanlarda rahatsızlıklarım, bildirdiğim belirtiler önemsenip ciddiye alınsaydı 

durumum bu aşamada olmayacaktı.  

Daha sonra memurun seni sonra çağıracağız demesine rağmen ve sevkimin olmasına rağmen, 

doktorumda bunu gerekli görmesine rağmen yaklaşık 15-18 ay boyunca çıkarılmadım. Değil çıkarılmak 

odada hastalığımın daha fazla ilerlemesi için kendi halime bırakıldım. Tüm koşullar başta iyi huylu olan 

bu tümörün ilerlemesi için oluşturuldu. İhmal, görevini yapmama bu temelde kişinin hayatını riske atma, 

sağlık ve tedavi hakkını engelleme adına adeta gözlerimin içine bakıla bakıla beni ikinci derece tümör 

beyin kanserinin pençesine attılar.  

Üç (3) yıl boyunca onlarca dilekçe ve sözlü müracaatlarla sağlık sorunlarımın olduğunu sol tarafımda 

uyuşma ve soğukluğun olduğunu yüzümde kasılma ve ani baş ağrıları çektiğimi cezaevi ilgili birim ve 

görevlilerine, revir doktoruna “A. E. S.” bildirdim durdum, adeta haykırdım. Yapılması gereken yasal 

ve hukuki yönden her türlü çabanın içerisinde oldu. Beynimde sorunlar olduğunu hep dile getirdim. Ama 

her seferinde ilgisiz, duyarsız yaklaşımlarla muhatap oldum. Karşımda bürokrasinin kalın duvarını her 

seferinde buldum. Tek isteğim Yasa-Anayasada her vatandaşa tanınan sağlık-tedavi hakkının cezaevi 

koşullarında alabilmekti. Tek isteğim bu çerçevede bir MR çekmekti-çekebilmekti. İlk talep ettiğinde bu 

yapılabilseydi ikinci derece kötü huylu beyin tümörü (beyin kanseri) ile boğuşuyor olmayacaktım. İlk 

aşamada MR çekilip hastalığım görülecek ve iyi huylu iken tedavisi yapılıp iyileşecektim. Maalesef bu 

şekilde yaklaşılmadı.  

Belirttiğim bu iddialar cezaevi sağlık dosyamda, önceleri verdiğim dilekçelerimin kayıt listesinde ve 

revir muayene rapor ve reçetelerin incelendiğinde kanıtlanacaktır. 

Evet bu müdahale 04.10.2021 tarihinde “Başakşehir Çam Sat Kura Şehir Hastanesinde” yapıldı. Ama 

bundan önceki süreçlerde yaşanan ihlaller söz konusudur. Şikayete konu olan da budur.  

Yani kurum revirinde Silivri Devlet hastanesine kadar olan süreci kapsamaktadır. Hem kurumun aile 

hekimliği hem de Silivri Devlet Hastanesinde sağlığımın muayenesi ve tetkikleri için yapılmayanlardır.  

Dilekçelerimin genelinde hak ihlallerine ve mağduriyetime yol açan olay ve süreçleri somut bir şekilde 

açıkladım. Bütün bunlar yerinde ve zamanında alınması gereken önlemleri alınmayıp, hastalığımın 

giderek büyümesine ve riskli bir aşamaya gelmesine sebep olmuştur. Eğer zamanında uygulanan bir 

tedavi ve alınan bir önlem olsaydı daha az hasarla hastalığımı atlatmam mümkün olacaktı.  

Tüm bunlarla birlikte cezamın bitimine bir (1) yıl kadar denetimli serbestlik hakkımdan da 

yararlandırılamadım. 11.03.2021 tarihinde normalde cezam 1 yılın altına düştüğü için denetimli 

serbestlikten yararlanabilirdim. Bu durumda dışarıda yine tedavime olur birkaç ay öncesi de olsa daha 
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erken müdahale etme şansım olurdu. Tam teşekkürlü bir hastanede daha rahat, daha özgür koşullarda 

başvurabilirdim. Buna rağmen Denetimli serbestlik hakkında yararlandırılmadım. Beni hayati risk 

aşamasına itmeleriyle birlikte yasalarda hakkım olmasına rağmen çeşitli gerekçelerle (bu gerekçeler 

bana bildirilmedi) beni denetimli serbestliğe de ayırmadılar. İhmaller içinde hukuksuzluk…”  

İ. B. - 08.02.2022 -F. C., P. Y. (Alanya L Tipi Cezaevi) 

“F. C.: 27 yıldır cezaevinde. Tahliye için denetimli serbestlik için savcılığa müracaatında olumlu sonuç 

almasına rağmen idare pişman değildir diye denetimli serbestlik vermemektedir. 

P. Y.: Alanya L Tipi cezaevinde tutuklu olarak girince çıplak aramaya maruz kalmış.   

 Pazar günü (06.02.2022) tarihinde Alanya cezaevinde yatmakta olan kızım Z. B. telefon görüşünde bu 

bilgileri bize iletti. Gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.” 

• H. Z.- 08.02.2022- (Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi) 

"H. Z. Kocaeli Kandıra 2 nolu f tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunuyor Erzincan’ın Kemah 

ilçesinde yaralı yakalandı bir süre Erzincan cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra Giresun’a götürdüler 

orda birkaç sene cezaevinde yattı sonra Kırıkkale cezaevine gönderdiler orda da iki sene tutuldu. Şimdi 

ise 3-4 aydır Kocaeli Kandıra 2 nolu f tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuluyor ve hala tedavisi 

yapılmamış kurşunlar hala çıkarılmamış.En son bir hafta önce görüşüne gittiğimde işkence gördüğünü 

söyledi. 

Ailesi olarak çok endişeliyiz. Can güvenliği yok. Bu durumdan şikayetçiyiz. Can güvenliğinin 

sağlanması ve tedavisinin yapılmasını istiyoruz. Bu durumun gerekli yerlere bildirilmesini istiyoruz bu 

durumdan haberleri var mı bilgileri var mı? 

Tutuklu halen yargılanıyor. 2016 yılı Ekim ayında yaralı olarak Erzincan’da yakalandı. Halen 

dirseğinde kurşun var. Ameliyat edilmesi gerekiyor. 2016 yılından bu yana kaldığı hiçbir hapishanede 

müdahale edilmemiş. En son getirildiği Kocaeli 2 Nolu F Tipi Cezaevinde de hiçbir müdahale 

edilmemiş. Son yapılan görüşmede ise 2016 yılından bu yana ameliyat edilmeyen kardeşimin hala 

ameliyatı yapılmadığı için ağrıları artmış ve biran önce ameliyat olup dirseğindeki mermi çekirdeğinin 

çıkarılmasını talep etti.  

Avukat J. E.’nun ilettikleri: En son yazın görüştüm. Benim bildiğim 2016 yılında yaralı olarak 

tutuklandı. Bildiğim kadar dirseğinde 2 tane kurşun vardı. Ameliyat ile kurşunların bir kısmı çıkarıldı 

ama iki parça içeride kaldığını biliyorum. Hüküm özlü ve dosyası istinafta. Anayasa Mahkemesine 

başvuruda bulunduk uzun tutuklulukla ilgili. Başvurumuz reddedildi. Biz de Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesine müracaat ettik. Konusu uzun tutukluluk ihlali, yaşam hakkı ihlali ve adil yargılanmama.” 

• D.- 09.02.2022 - (F Tipi Kapalı Cezaevi Edirne) 

“Sizlere yazdığım mektuplar her nedense  size ulaşmadan / ulaştırılmadan gerisin geriye iade ediliyor. 

Bunun takip edilmesi gerekiyor. Çünkü aynı dönemlerde gönderdiğim diğer mektuplar yerlerine ulaşmış 

bulunmaktadır. Bundan dolayı postaneye gidip postane müdürüyle görüşmek gerekir. Her mahallenin 

postacısı ayrıdır. İkamet ettiğiniz mahalle postacısının postane müdürü tarafından uyarılması ve 
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postacının işini, takip edip etmediği yönünde öneri geliştirilebilir. Böyle bir talebin postane müdürüne 

verilmesine yararlı olacağını düşünüyorum, önemli buluyorum. 

Kalıcı- kronik hastalıklarımı gözler önüne seren belge ve raporları gönderiyorum. Toplam 15 sayfadan 

oluşmaktadır. 28-29 Haziran 2020’de Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından 

verilen rapor. Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sağlık Kurulu Raporu ve 

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3.İhtisas Kurulunun raporu ve kalıcı hastalıklarımdan 

dolayı kendilerince vermiş oldukları kararlar gönderdiğim bu belgelerde mevcuttur. Yani “ceza 

ertelemesine gerek olmadığı” yönünd0e vermiş oldukları kendilerince kararlar gönderdiğim bu 

belgelerde mevcuttur. 

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sağlık Kurulu Raporunda en son madde 

olan 4.maddesinde belirlendiği üzere “hükümlünün rahatsızlığının Anayasanın 104/2b maddesinde 

yazılı sürekli hastalık, sakatlık ve kocama hali niteliğinde olup olmadığı hususları çekilecek MR 

raporundan sonra netleştirilecektir” belgelenmesinden de anlaşıldığı üzere MR çekilmesi gerekir. 

Covid-19 pandemisi yayılmadan bir hafta önce MR çekilmesi gerekiyordu. Koronavirüsten dolayı MR 

çekimi ertelendi. Önümüzdeki Ekim ayı içinde MR çekimi için fakülteye gitme girişiminde/ müracaatında 

bulunacağım. Çekilecek MR sonucunda verecekleri karar sonuç raporunu da alıp sana göndereceğim. 

Bu belgeler eline ulaşır ulaşmaz uzman bir doktora gösterilmesinde yarar vardır. Verilen rapor ve 

belgelerde kalıcı hastalıklarım olduğu gibi gözler önüne sermiştir. Buna rağmen “cezaevinde kalabilir” 

diye belirlemişlerdir. Bu hastalıklarım yaşamımı ciddi bir şekilde etkilemektedir ve bunun vahametinin 

nereye ulaşacağını bilemiyorum. Bundan dolayı gönderdiğim belgeler uzman bir doktora gösterilmesi 

gerekiyor. Bunun için gereken bilgilendirmeyi telefonda dile getireceğim. Bu raporların fotokopileri 

doğallığında çoğaltılması gerekiyor, elinizin altında kalsın. 

Verilen ilaçları düzenli olarak kullanmaktayım ve günde 5 lt su içme zorunluluğu getirdim kendime. 

Böbrekler, sağ ve sol üreterler ve mesanedeki iltihabın birikmesini önlemek için bu uygulamayı sürekli 

kılmam gerekiyor. Ruhsal ve psikolojik olarak moralim her zamankinden daha yüksek olduğunu 

belirtebilirim. “ 

• E. E. -10.02.2022 - Oğlunun ismini vermek istemedi (Silivri 2 Nolu) 

“2 nolu cezaevi müdürünün yeni zulüm kararı haftada 10 litre içme suyu verecekmiş. Çocuklar bu suyu 

içsin mi yanı mı demlesin. Doymadınız doymadınız zulüm yapmaya. Ne istiyorsunuz evlatlarımızdan? Bu 

kiniz ne kadar büyükmüş. Allah senide başınızdakini de, sizleri destekleyenleri de iki dünyada susuz 

bıraksın. Kolunuzu kanadınız kırsın. Aynı acıları zulümleri evlatlarınızla birlikte yaşanmadan 

gebermeyin inşallah. Ey yüce Allahım yaşattıklarını yaşat tez zamanda.  

Silivri yine sapıttı suyu zaten bedava vermiyorlar insanlar parasıyla alıyor lütfen ilgilenir misiniz? 

Damacana sular kantinden sipariş verilip ücreti karşılığı satın alınıyor....Parasıyla aldıkları suya 

kısıtlama getirip sınırlı alım izni vermiş müdür bey ...Silivri ömrümüzü yemeye ant içmiş  parasıyla 

alınan suya sınırlama yapılmış...” 



Sayfa 83 / 107 
Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu – (Ocak-Şubat-Mart 2022) 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

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

• M. M. S. -11.02.2022- (2 Nolu F Tipi Tekirdağ) 

“Size bulunduğumuz Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesinin son durumuyla ilgili bilgilendirme ve 

paylaşımda bulunmak istiyorum. Burada keyfi ve düşmanca uygulamalar hapishane idaresinin yönetim 

modeli haline gelmiştir. İnsan onurunu ayaklar altına almaya yönelik kaba dayak, küfür, hakaret vb. 

aşağılayıcı üslup ve yaklaşımlar her düzeyden idarecinin ve kurum personelinin rutin haline 

dönüşmüştür. Yıllar içinde yaşanan işkence ve kötü muamelelerin dökümünü burada çıkarmamız 

imkansızdır. Sadece bir-iki aylık zaman dilimi içinde yaşananlar mevcut durumu özetleyecektir. 

Bunlardan en vahimi V. E. arkadaşımızın kaldığı odadan kendi isteği dışında alınıp “senin can 

güvenliğin yok” denilerek tek başına konulduğu, havalandırmasının üzeri telli olan bir odada, kurum 

müdürünün tek başına kalma dayatması ardından yaşanan durumdur. Dört gün sonra, yani 19 Aralık 

tarihinde arkadaşımız yaşamını yitirmiştir… Yine Y. E. isimli mahpus kurum personeli tarafından arka 

arkaya iki defa çok feci bir şekilde darp edilmiş, hastanelik hale getirilmiş, vücudunda açılan yaralara 

onlarca dikiş atılmıştır. Aynı zaman diliminde Y. Ü. isimli mahpus defalarca, kurum idaresinden, kaldığı 

odanın değiştirilmesini istemiş, bu gerçekleşmeyince de bileklerini kesip intihar girişiminde 

bulunmuştur. Son bir-iki ay içerisinde yaşanan bu üç örnek bile bu hapishanede yaşanan vahşetin 

boyutlarını gözler önüne sermeye yetmektedir.  

Daha önce kurum müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, İnfaz Hakimliği ve Adalet Bakanlığı nezdindeki 

girişimlerimiz de sonuçsuz kalınca, 17 Ocak 2022 tarihinde arkadaşlarımız süresiz- dönüşümsüz açlık 

greviyle bu saldırıların önüne geçme çabasına girişmişlerdir. Buna göre taleplerimiz; 

- İşkence, küfür, hakaret vb. her türlü onur kırıcı, rencide edici yaklaşımların, çıplak aramanın 

derhal son bulması; 

- Yaşam hakkı dahil, yaşanan ağır hak ihlallerinin bağımsız kurumlar tarafından incelenip, 

sorumluları hakkında soruşturma açılması ve bunların cezalandırılmaları; 

- İstem dışı oda değişimlerinin yapılmaması, bunun yerine oda değişimlerinin tutsakların kendi 

tercih ve isteklerine bağlı olarak gerçekleştirilmesi; 

- Kendilerini “tarafsız-bağımsız” olarak tanımlayan kişilerin siyasi tutsakların içinde onayları 

dışında getirilmemesi; 

- Burada yaşanan sorunlardan ötürü ve bunların dile getirilip çözülebilmesi için kurum 1.müdürü ile 

görüşme olanağının her koşulda sağlanması; 

- Her ne suretle olursa olsun, istemeyen hiç kimsenin, havalandırılmaların üzeri tellerle örtülü 

odalara yerleştirilmemesi; 

- Ağırlaştırılmış müebbet hükümlü tutsakların havalandırma sürelerinin en az dört saate 

çıkarılması; 

- İki ayrı blokta tutulan tutsaklara uygulanan tecridin kaldırılması, diğer bir anlatımla tutsakların ya 

tek bir blokta toplanması ya da ortak olarak toplu faaliyetlere çıkarılmaları; 

- Bloklar arası oda değişimlerinin isteklere göre yapılması; 
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- Tutuklu-hükümlü, “patlayıcı hükümlüsü” ayrımı gibi statü farkı iddiasıyla tutsakların 

sınıflandırılıp diğer tutsaklardan tecrit edilmemeleri; 

- Hasta tutsakların “sağlık önlemi” adı altında kendi  ruhsal ve fiziki koşulları aleyhine katı bir 

şekilde tecrit edilmemeleri, yaşam koşullarının iyileştirmesi ve sağlık sorunlarının ciddi boyutlara 

ulaşmadan gerekli tüm tedavi imkanlarının sağlanması; 

- Spor, sohbet, kültür-sanat-eğitsel atölyelerin, kütüphanenin tam olarak işletilip yürütülmesi; 

- Tutsakların sosyal etkinliklere çıkarılmasına yönelik listelerin bizzat bu etkinliklere katılacak 

kişilerin onayı ile hazırlanması; 

- Yönetmelikte tanımının yapılmamış olması gerekçesiyle kitap, dergi, gazete, bilgisayar çıktısı, 

fotokopisi vb. süreli-süresiz yayınlara keyfi olarak uygulanan sınırlandırma ve engellerin kaldırılması; 

abonelik şartının dayatılmaması; 

- Dışarıdan görüşçüler yolu ile ya da posta-koli ile gelen eşyaların yasaklı olmamasına rağmen 

çeşitli gerekçelerle sahibine verilmemesi, karşılığının çöpe atılmasına dayatılması uygulamalarına son 

verilerek, bu konuda depoların işletilmesi; 

- Tutsakların ücret talep edilmeksizin kurum içi posta yoluyla birbirlerine kart, mektup 

gönderebilmeleri, 

- Hibe yoluyla birbirlerine elektronik eşya, kitap vb. verebilmelerinin olanaklı kılınması; 

- Avukatlarla görüşmelerinin kayıt altına alınması uygulamasına son verilmesi; 

- Aile görüşü ziyaretlerinin bir buçuk saatlik limit üzerinden gerçekleştirilmesi; 

- Tahliyelerin engellenmesine yönelik hukuk-dışı idar i kararla son verilmesi olarak özetlenebilir. 

Bu yaşamsal taleplerimizin karşılanması çabasına duyarlılık ve katkı beklentisiyle, tekrardan 

çalışmalarınızda başarı dileklerimizi iletiyoruz.” 

• N. B.-11.02.2022 - (Kocaeli 2 Nolu T Tipi ) 

“Merhaba, öncelikle Allahın selamının üzerinize olmasını dileyerek çalışmalarınızda başarılar temenni 

ederim. Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse; ben yaklaşık 7 ay önce Kocaeli 2 Nolu T Tipi 

K.C.İ.L.’na getirildim ve 25.11.2021 tarihinde Yalova 1.Ağır ceza Mahkemesinde duruşmanın 

1.Celsesinde uyuşturucu ticareti yapma suçlamasıyla 12 yıl 6 ay hapis cezasına hüküm oldum. Açık 

yüreklilikle söylemek istiyorum ki, yapmadığım bir suçun cezasını aldım. Avukatım olmadığı için ve 

ekonomik durumumun bir avukatın avukatlık ücretinin karşılayacak düzeyde olmadığı için kendi 

savunmamı yapmakta mağduriyet yaşadım. Benim uyuşturucu konusunda yapmış olduğum tek hatam 

uyuşturucu kullanmaktan ibarettir. Üzerimde bunulan uyuşturucu maddesinin kullanmak için satın 

aldığımı itiraf etmeme rağmen ve kimseye uyuşturucu satmama veya temin etmem söz konusu değilken 

ve bu konuda bir delil veya şahit olmamasına rağmen bu cezayı aldım. Barodan tarafıma atanan 

avukatla görüşme yapma hakkım tarafıma sağlanmadı. Şahit olarak çağrılan polis mamurları 

gelmemelerine rağmen dinlenilmeden, varsayıma dayalı olarak hakkımda hapis cezası verildi. Bütün bu 

nedenlerle adil bir yargılanmam gerçekleşmedi. Hakkımda hüküm olunan bu cezaya itiraz yolum açık 
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olduğu için gerekli itirazları yazılı olarak hemen yaptım. Ancak bir avukatım olmadığı için sürecin 

gidişatı ve takipçisi olma konusunda mağduriyet yaşamaktayım. 

Şuan da ise maalesef maddi ve manevi ağır bir yıkım içinde kalmış durumdayım. Dışarıdayken kendi 

ayakları üzerinde duran bir insan olarak şuan da cezaevinde oluşum sebebiyle mağduriyet 

yaşamaktayım. Ailevi bakımdan varlıklı bir durumumuz olmamasına rağmen kendi yağımızda 

kavrularak hamdolsun kendimi ve ailemi hiç kimseye muhtaç etmiyordum. Başıma gelen bu musibetten 

ötürü adalet yerini bulana kadar sabretmem gerektiğinin bilincindeyim. Çok şükür devletimiz yaşamsal 

ihtiyaçlarımızı burada karşılıyor. Fakat dışarıda elime bakan ve ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü 

olduğum ailem ise benden daha çok mağdur durumdalar. 7 yaşındaki küçük kızım ve annesi, şuan 

yanlarında olamadığım için maddi ve manevi olarak mağdur durumdalar. Beni ise onlar için hiçbir şey 

yapamıyorum ve ne yapacağımı bilemiyorum! Şuan ev kirası, faturalar, yiyecek, giyecek ve bunun gibi 

yaşamsal giderlerini karşılayabilecek koşullara sahip değiller. Ev kirası borcu biriktiği için ev sahibi, 

onları evden çıkartmak istiyor. Ben burada mahpus olmama rağmen bu iki mazlum benden daha çok 

sıkıntı içerisindeler. Bu zor zamanlarımızda küçük kızım ve annesinin maddi ve manevi desteğe 

ihtiyaçları var. Canımın parçası olan bu iki mazluma yardımcı olabiliyorsanız Rabbim’de sizlere ve 

ailelerine darlık göstermesin. Sizleri zorlukla sınamasın. Hayırlarınızın karşılığını iki dünyada da gani 

gani versin. Kızım adı F. Z. Size durumu izah etmemdeki maksat bana bu konularda yardımcı olup 

olmayacağınızı öğrenmek istemem içindir. Açıkçası derneğinizle ve çalışmalarınızla ilgili bilgim yok 

denecek adar az. Bu sebeple derneğinizin çalışmaları, amacı, hizmetleri, yöntemleri ve varoluş sebebi 

gibi detaylı olarak sizi tanımama yardımcı olacak broşür, kitapçık gibi dokümanlarınızı tarafıma 

ulaştırmanızı rica ediyorum. 

Şuan da her türlü maddi ve manevi yardıma ve hukuki desteğe ihtiyaç duyan bir mahkum olduğumu 

itiraf eder şahsımındı derneğiniz için yapabileceğim bir hizmet olup olmadığın öğrenmek istiyorum. 

 E. İ. -11.02.2022- (T Tipi Kapalı Cezaevi a-45 Hücre- Oda Manisa) 

Nasılsınız? Umarım sıhhat ve afiyettesinizdir. Beni soracak olursanız iyi olmaya çalışıyorum. Adresinizi 

C.İ.S.S.T.O kitabından buldum ve işleyişinizi anlamak için mektup atmaya karar verdim. Kuruluş 

amacınız nedir? Aktif bir vakıf mısınız? Cezaevleri alakalı çalışmalarınız var mı? Varsa ne yönde? 

Araştırma üzerine mi yoksa yardımcı olabildiğiniz konular var mı? Belli bir katalog mu yoksa genel mi? 

Ve mahkumlar ile iletişim kuruyor musunuz? Bu konularda beni aydınlatmanızı rica ediyorum. Kitap, 

dergi vs. gönderebilirseniz mutlu olurum. Ben Ersin 2014’te Beykoz’da işlenen cinayetten yatmaktayım. 

Çocukluğumdan biridir yatıyorum. Doğma büyüme İstanbulluyum şuan 25 yaşındayım. Seneye denetimli 

serbestlikten yararlanacağım. Bu cezaevinde 1 buçuk ay önce geldim. Buradan önce Tekirdağ T-2, 

Tekirdağ Açık, Zonguldak Devrek, Maltepe Açık, Maltepe L-1, Maltepe L-2, Maltepe Çocuk 

Cezaevlerinde yattım. Cevap verip vermeyeceğinizi bilmiyorum. O yüzden çok uzun yazmayacağım 

çünkü mahpuslarla yazışıp yazışmadığınızı bilmiyorum. Dilerim yazışıyorsunuzdur. Sizlerden cevap 

bekleyeceğim. Sevgilerimi sunarım. Görüşmek ümidi ile.” 
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• Y. C., B. Ş., B. T., S. D.-11.02.2022- ( 1 Nolu F Tipi CİK Kocaeli) 

“Öncelikle e içten duygularla selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz; çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. 

Geçenlerde acı haberini almış olduğumuz G. G. arkadaşımızın şüpheli ölümüne dair size yazıyoruz. 

Bulunduğumuzu Kocaeli 1 Nolu F Tipinde G. G. arkadaşımız 09.10.2021 tarihinde hücre cezasını 

çektiği tek kişili hücresinde…( NOT: Mektubun bundan sonrası yok üstü kapatılıp öyle gönderilmiş. 

Yazılan yazılar yok.) Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. “ 

• D. K.-14.02.2022 - ( Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi) 

“Eşim F. K. yaklaşık 10 yıldır hapishanededir. Bu süre içerisinde Türkiye2nin çeşitli hapishanelerinde 

kalmıştır. Eşim 2 ay önce Kırıkkale 2 Nolu F Tipi hapishanesinden kendi isteği dışında Tekirdağ 2 Nolu 

F Tipi hapishanesine sürgün edildi. Eşimle en son geçen hafta Çarşamba günü telefon görüşmesi 

gerçekleştirdim. Eşim telefonda bana “Sürgün edildiği hapishanede kendisine ait olan hiçbir kişisel 

eşyanın kendisine teslim edilmediğini; 2 ay boyunca sürgün edildiği hapishanede tek kişilik oda 

(hücrede) bırakıldığını söyledi. Te kişilik odada (hücrede) bırakılmasının gerekçesi olarak da 

koronavirüs karantinası olduğunun kendisine söylendiğini belirtti. Eşim, korona testi verdiğini ve bunun 

negatif çıkmasına rağmen bu uygulamanın devam ettiğini söyledi. Eşim ayrıca sürgün sırasında 

kendisine fiziki şiddet uygulandığını aktardı. Eşim sıcak suyun kendilerine verilmediğini; ayrıca hasta 

olmasına rağmen hastaneye sevkinin gerçekleştirilmediğini” belirtti. Eşim daha önce birçok rahatsızlığı 

olmasına rağmen tedavisi gerektiği gibi gerçekleştirilmiyor. Eşim 6 ayda bir hastaneye giderek 

tetkiklerini yaptırması gerekir ancak dilekçe vermesine rağmen korona bahanesiyle hastaneye 

götürülmüyor. Eşim daha önce kaldığı cezaevinde de hastalıklarından dolayı cezaevi yemeklerini 

yiyemiyordu. Doktorlar eşime baharatlı, yağlı, acı ve asitli yemekleri yiyemeyeceğini söylemiş. Ancak 

cezaevinde buna uygun yemekler çıkartılmıyor. Eşimle telefonda çok kısa süre görüştüğümüz için diğer 

sorunlardan bahsedemedi. Eşim ayrıca kaldığı hapishanede birçok mahpusun yaşamını yitirdiğini ve bu 

nedenle tedirgin olduğunu belirtti. Eşimin hastalığından ve hapishane koşullarından dolayı durumundan 

endişeliyiz. Derneğinizden bir heyetin bu hapishaneye ziyaret etmesini ve hukuki destekte bulunulmasını 

talep ediyoruz.” 

 

Ç. - 17.02.2022 -T. F. Ç. (Silivri Cezaevi 5 Nolu L) 

“1) Haksız yere müebbet verildi, dosyası Yargıtay’da!2) Cezaevi şartları (!) 

• 7 kişilik koğuşlarda 45 kişi kalıyorlar! • Sıcak su verilmiyor! 

• Kaloriferleri bazen kapatıyorlar!• 45 kişilik koğuş için 10 LT ile kantinden kendi paralarıyla 

aldıkları su sınırlandırılıyor!!! 

• Görüntülü telefon görüşmesi hakkı verilmiyor!!! 

• Adli suçlulara tanıdıkları haftada 30 dakika görüntülü görüşme hakkı oğluma (tüm askeri 

öğrencilere) tanınmıyor! 

Özellikle su kısıtlaması ile görüntülü telefon görüşmesi hakkı için sizlerden destek beklemekteyiz! 
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Silivri cezaevi yönetiminin haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygulamalarını önlemek, kamuoyu ile 

paylaşmak. 

Özellikle; 

• İçme suyu kısıtlamasını gidermek! 

• Görüntülü telefon görüşmesini hakkının sağlanması! 

• Sıcak su verilmesi (çok uzun süredir devam ediyor, özellikle bu kış şartlarında temizlik ve hijyen 

açısından önem arz etmektedir)” 

• D. M. - 17.02.2022-  (Maltepe 2 Nolu L Tipi Hapishane) 

“İyi günler İsmim D. M. sizinle daha önceden görüşmüştük. Benim eşim hükümlü Maltepe ceza infaz 

kurum L2 C5 koğuşu Ö. S. M. size rahatsızlıklarını yazmıştım belgeler sunmuştum. 

Dun eşimin görüşü vardı çok hasta sizin cezaeviyle görüştüğünüzü söyledi. Acil hastaneye sevk 

yazmışlar acili bile önümüzdeki hafta eşimin hastalıkları çok ilerlemiş koha tip 1seker ve baypaslı eşim. 

Eşimde şekere bağlı kalp yetmezliği başlamış. Cezaevi de söylediğini aktarıyorum size yazmamın sebebi 

eşim bitmiş 55 60kg kadar düşmüş, nefes alamıyor. Elimde olan müddet namesinde tahliyesi 7nisan 

2023 diye yazıyor ama esim orda 13ay daha yasayamaz Allah biliyor ama siz önce hastane sonra adli 

tıp kurumu demişsiniz cezaevi yönetimine ben bir araştırma yaptım ne kadar doğru bilemiyorum ama 

çok çaresizim elim kolum bağlı onun can çekişmesine dayanamıyorum 2 yıldan az cezalar para cezasına 

çevrilebilirmiş. Ben eşimin kala 13 aylık cezasını parasını ödeyip tahliye edebilir miyim öncelik sizin 

söyledikleriniz tatbiki hastane adli tıp kurum son bir şans olarak para cezası bunu deneyebilir miyiz 

lütfen yardım edin.” 

• T. C. S. -22.02.2022-  (5 Nolu L Tipi Kapalı CİK Silivri) 

“Ben Silivri 5 Nolu B4 koğuşunda kalıyorum. Şu anda kampüs hastanesine gittiğim için b8’de 

karantinadayım.Şu anda burada yazamadığım sebepler için sizlerle görüşmek istiyorum. Bunun için yüz 

yüzde bir görüşme yaparsak sevinirim. Bu sebepten ötürü aşağıya gerekli bilgileri yazıyorum. Saygı ve 

sevgilerimle.” 

• İ. B. - 28.02.2022-  Z. B. (Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi A.11 Koğuşu) 

“3 Ocak ayında yaptığım başvurudan sonra açık görüşle ilgili sorun devam etmektedir. Bunun dışında 

psikolojik baskılar gün geçtikçe artmaktadır. Şubat ayında (25inde) gittiğimiz açık görüşe yine görüş 

yapamadık. Ciddi olarak ekonomik ve psikolojik sıkıntı içindeyiz. Bundan dolayı sorunun çözülmesi için 

gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ediyorum.” 

• M. A. - 28.02.2022 - (Silivri 3 Nolu) 

“Öncelikle cezaevlerinde insan hakları adına olan tüm normların ayaklar altına alındığı insan hasiyeti 

ve onuruyla bağdaşmayan tüm uygulamaların dayatıldığı böylesi bir dönemde pes etmeyerek inançla ve 

kararlılıkla yürüttüğünüz çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ettiğimi belirtmek istiyorum.  

Bulunduğum Silivri 3 Nolu hapishanesinde yaşadığımız hak ihlalleri ve karşı karşıya geldiğimiz keyfi 

yaklaşımlar altında siz özette olsa bilgilendirmeyi uygun gördüm. Biz koğuş olarak 4.5 ay önce bu 
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hapishaneye sürgün edildik. Buraya adım attığımız günden beri gayri insani uygulamalarla karşı 

karşıya kalıyoruz. Özellikle tellerle örülü kafes gibi bir odaya bırakıldık. Güvenlik kelimesi gerekçe 

gösterilerek tüm haklarımız kısıtlandı. Keyfi olarak odalar belirleniyor. Hastalığımızdan dolayı doktor 

tarafından adımıza yazılan ilaçlarımız gardiyan gözetiminde içmemiz dayatılıyor. Her ne kadar 

gelişmese de bizden 24 saat asker olarak itaat etmemiz isteniliyor. Bu uygulamaları kabul etmeyip itiraz 

ettiğimizde de soruşturma açılarak “eğer benim dediğimi yapmazsan yani itaat etmezsen senin infazını 

yakarım” tehdidinde bulunuyorlar. İnsan hakları ve evrensel hukuk normları adına kırıntılar dahi 

bulunmayan bu hapishaneden ve böyle bir zihniyetteki yönetimden hiçbir şey beklemenin anlamsız 

olduğunu ve bunu şikayetinin de sonuç alacağını pek düşünmesem de en azından bulunduğumuz 

koşullar hakkında bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Özellikle dikkat edilmesi gereken bir noktayı açmak 

istiyorum. İki gün önce bir gardiyan 74 yaşındaki bir arkadaşımıza bağırıp çağırıp yalancılıkla itham 

ettiği sırada buna itirazımız gelişti. İtiraz etmemiz soruşturma açılarak cevaplandı. Bağırıp, hakaret ve 

yalancılıkla ithamlarda bulunmaması gerektiğini noktasındaki itirazımız soruşturmada çok ilginç ve 

dikkat edilmesi gerekir ki panik ortamı yaratma, isyana teşvik ve galeyana getirme olayı olarak lanse 

edildi. Şunun üstüne basa basa belirtiyorum ki ne bugüne kadar isyana teşvik gibi bir durumumuz 

olmuştur ne de bugünden sonra bizim böyle bir durumumuz olacaktır. Hakarete uğramamıza ve bazı 

gardiyanlar tarafından tahrik edilmemize rağmen sağduyulu davranıyoruz. Yarın bir gün intihara teşvik 

ettiler adı altında bize bir yönelim olduğunda bilin ki sadece suçlarına kılıf uydurmaya çalışmaktadırlar. 

Zaten hapishane birinci müdürünün koğuşumuza gelip “ben Ankara’dan geldim artık siz anlayın niçin 

bunu diyorum” konuşması hiçbir şekilde tesadüf olmadığı gibi aynı müdür yani K  . T. gözetiminde 

arkadaşımızın ellerini ters çevrilip darp edilmesi de tesadüf değildir. Hapishane müdürünün bu 

uygulamalara göz yumması asıl niyeti kargaşa çıkaranlara zemin olmaktadır. Yarın bir gün başımıza 

gelecek bir ….. (kayıt kesilmiş)” 

 

MART 2022 

• T. C. S. - 01.03.2022 (Silivri 5 Nolu L Tipi) 

“Merhaba ben N. S. benim oğlum Silivri 5 Nolu L tipi kapalı infaz kurumu B 4 koğuşunda kalmaktadır 

yaklaşık 4 yıldır Almanya’da ikamet etmekteydi evrak eksikliğinden Türkiye’ye yolladılar havaalanında 

tutuklanıp cezaevine yolladılar. Almanya’ya gitmeden önce denetimini yaktı şuan da mütalaasına göre 

cezası yokmuş çıkması gerekiyormuş fakat sebebi bilinmediğinden dolayı bırakmıyorlar. Cezaevini 

aramanıza rağmen onlarda çıkmalarını söylediler. Fakat neden bırakamadıklarını bilmiyorlar. Onun 

için sizden bir avukat talep ediyorum oğlumun yanına gitmesi için. Yardımcı olursanız çok sevinirim.”  

• H. K.-  02.03.2022-(1 Nolu F Tipi Hapishanesi Tekirdağ) 

“İnsan Hakları Derneğine,2 Ocak 2022 Pazar günü saat 1.00 sularında kalmakta olduğum C-98 nolu 

hücrede aniden rahatsızlandım ve rahatsızlığımdan kaynaklı kusma başlayınca hücre butonuna basıp 

koridor görevlisi personele “acil hastaneye gitmek istediğimi” belirttim ve birkaç dakika sonra görevli 
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personel geldi, onun eşliğinde hücreden çıkıp hastaneye gitmek için kapı altına gittim. 

Kapı altında (hapishaneye mahkum giriş-çıkış bölümü) birkaç dakika bekledikten sonra çağrılan 

ambülans geldi. Ambulansın görevli doktoru “rahatsızlığımın ne olduğunu” sordu ve tansiyonumu 

ölçtükten sonra hastaneye sevkimi yaptı. Doktora “neden ambulans ile hastaneye götürülmediğimi” 

sordum. Doktor bana “acil başka bir yere gideceklerini” belirtti. O esnada iki asker gelip bana -

prosedüre uygun bir uygulama olup olmadığını bilmiyorum – adımı, soyadımı ve hangi nedenden 

hükümlü olduğumu sorup bu bilgileri bir kağıda yazıp gittiler. O arada ambulans gitti. Kapı altında 

görevli idari personel bana “ring aracının gelmesini beklemem için muayene odasının yan tarafındaki 

boş odada beklemem gerektiğini” söyledi. Ben boş odaya gittim. 

Beni hastaneye götürecek olan ring aracını beklerken 20 dakikaya yakın zaman geçti. Ağrılarım devam 

ettiğinden görevli personele “aracın neden geciktiğini” sordum. Görevli personel bana “aracın 

gelmesini bekliyoruz” dedi. Acı içinde 10-15 dakika daha bekledim. Bu arada benim rahatsızlığım daha 

da arttı ve personele “rahatsızlığım daha da arttı, nerede kaldı bu araba hemen nöbetçi müdür veya baş 

memur ile görüşmek istediğimi” belirttim. Görevli personel bana “hapishanede nöbetçi müdürün 

olmadığını, askerin de diğer bir hapishaneden (T Tipinden) hastaneye acil hasta götürdüklerini, 

döndüklerinde beni hastaneye götüreceklerini” belirtti. Tabi o esnada ben daha da fenalaşıp kusmaya 

başlayınca yeniden 112 acil ambulans çağrıldı ve kısa süre içinde ambulans geldi. Ambulansa 

bindirileceğim sırada beni hastaneye götürecek olan ring aracı da kapı altına tın tın tın yeni geliyordu. 

Ambulans görevlileri de benim bu halimle burada bu kadar süre bekletilip hastaneye götürülmediğim 

için askeri yetkiliyle tartıştılar. Orada bulunan yetkili asker ambulans görevlisi sağlık emekçilerine 

cevaben “bize gelen emir böyle günde bir araç dışarı çıkabiliyor. T Tipi hapishaneden hastaneye acil 

hasta mahkum götürdük. O hasta tutuklu-hükümlüyü hastaneye bıraktıktan sonra ve/veya geri 

getirdikten sonra ancak yeni birini hastaneye götürebiliyoruz” minvalinde bir açıklamada bulundu. Bu 

konuşmanın muhatabı ambulans doktora ve personelidir. Ben de tanığıyım. 

Kampüs içindeki güvenlik ve nakillerden sorumlu askere böyle bir uygulama yapma erini kim vermiştir? 

Verilen bu emir hukuka ve insan temel haklarına uygun bir emir midir? Daha acil bir sağlık sorunu 

yaşansaydı (kalp krizi, beyin kanaması veya mide kanaması) ve o hasta tutsak bu uygulamaya tabii 

tutulsaydı acaba nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Sonucu baştan ben söyleyeyim hasta kesinlikle 

yaşamını yitirirdi.  

Yukarıda görevli askerin bahsettiği böyle bir emir gerçekten var mı yoksa o an görevli askeri yetkililer 

işi ağrıdan alıp daha feci bir sonucun ortaya çıkması için mi hastaneye götürülmemi geciktirdiler? Bu 

konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığım sun duyurusunda, kamera ve ilgililerin iletişim 

kayıtlarının incelenmesi ve aracın gerçekten görevde olduğuna dair görev kağıtlarının kontrol edilmesi 

gerekir. Diğer hapishaneden hastaneye götürüldüğü iddia edilen hasta gerçekten hasta mıydı ve 

hastaneye götürüldü mü? Götürüldüyse ne işlem yapıldı? Çünkü ambulans ikinci kez kapı altına 

geldikten hemen sonra (1 dakika içinde) beni hastaneye götürmesini bir saate yakın beklediğim ring 

aracı hemencecik geliverdiler. Duvarın arkasında saklanmışlar gibi kuşkulanmadım değil. Ambulans 
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personeli ve askerler arasındaki bahsettiğim tartışma bu anda yaşanmıştır. 

Ambulansa bindirilmemle hemen sağlık görevlisi tarafından sol kolumdan hemen bir damar yolu 

açılarak kelebek takıldı ve ambulans içinde bir asker nezaretinde Tekirdağ Şehir Hastanesine 

götürüldüm. Bu hastaneye sevkim esnasında beni hastaneye götürmesi için beklediğim ring ise 

ambulansın arkasında hastaneye kadar koruma olarak geldi. 

Hastanenin acil bölümüne götürüldüğümde hemen nabız tansiyonumu ölçülüp kalp grafiğim çekildikten 

sonra bana sağlık görevlisi tarafından önceden açılmış dama yolundan bir arı kesici iğne yapıldı. 

(şırınganın içinde mercimek büyüklüğünde bir hava kabarcığının olduğunu üstünkörü veya bilerek 

yapılmaya çalışıldı)  Yapılan iğneden sonra hapishaneye geri döneceğim söylendi. Ben de acil bölümü 

doktoruna “test-tahlil vb. bir şey yapılmayacak mı? Benim rahatsızlığım nedeni ne?” diye sorduğumda 

doktor bana; “rahatsızlığımın –büyük ihtimal- böbreğinde tak olmasından kaynaklandığını, tatil günü 

olduğundan bütün servislerin kapalı olduğunu bu nedenle herhangi bir test-tetkik yapılamayacağını” 

belirtti. Rahatsızlığımdan ötürü tatil günü gerekçesiyle bütün servislerin kapalı olma meselesini 

tartışacak veya kritik yapacak durumda olmadığımdan hapishane aracına bindirilerek hapishaneye geri 

getirildim. Ancak iki gün sonra 4 Ocak Salı günü test ve tetkiklerimin yapılması için hastaneye 

götürülebildim. 

Bu onu hakkında gerek askeri gerek idari e hastane yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığında suç 

duyurusunda bulundum. Konu hakkında Adalet Bakanlığına yazarak gerekli düzenlemelerin yapılması 

için konu hakkındaki iki ayrı dilekçe yazarak taleplerimizi ilettik. 

Hapishanede bütün hapishanelerde acil bir durumda hasta tutsağın hızlı bir şekilde hastaneye 

götürülmesinin önündeki idari ve dış güvenlikten kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması için İnsan 

hakları Derneği olarak bu hukuk dışı uygulamaların takip edilmesini, kamuoyunun bilgilendirilmesini 

talep ediyorum. Bu meseleden kaynaklı 2016 yılında Bolu F Tipi Hapishanesinde R. Y. hastaneye geç 

götürüldüğü için kalp krizinden bu hapishaneden 2020 sonbaharında S. B. ve 2 Nolu F Tipinden H. 

P.’ta mide kanaması geçirdikleri halde hastaneden zamanında ve gerekli müdahaleler yapılmadığından 

yaşamlarını yitirmişlerdir.  

Halen hapishanelerde yaşanan eksiklikler, gecikmeler, geciktirilmeler ve hastanelerdeki zamanında ve 

doğru müdahaleler yapılmadığından hapishanelerde tutuklu ve hükümlülerin yaşamı risk altında 

bulunmaktadır. 

Konu hakkında gerekli düzenleme ve denetlemelerin yapılması için İnsan hakları Derneğinin gerekli 

duyarlılığın gösterilmesi kamuoyunu da bilgilendirmesini istiyorum.”  

• Ş. A.- 03.03.2022- (2 Nolu F Tipi Hapishanesi Tekirdağ) 

“İHD İstanbul Şubesine,Yaklaşık olarak 6 yıldır Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunmaktayım. 

Kurumda bulunduğum tarihten itibaren yasal olarak bizlere verilen birçok hakkımız engelleniyor. 

Haftalık olması gereken spor ve sohbetler sadece ayda bir olarak uygulanıyor. Oysa Bakanlık 

tarafından haftalık 20 saat olarak belirtilmiştir. Dışarıdan gönderilen gazeteler, kitaplar ve dergiler 
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verilmiyor. Posta ile gönderilen koliler yasadışı bir şekilde 2 ayda bir kabul edilip bu zaman dışında 

gelenler geri gönderiliyor. Görüş saatlerimiz kısıtlanıp Bakanlık tarafından pandemi dönemine özel 

verilen haftada 10 dakika fazla telefon hakkımız engelleniyor. 

Bağımsız ve itirafçı olanlar bilinçli bir politikayla yanımıza verilmek isteniyor. Bağımsız ve itirafçıları 

odalarımıza vererek can güvenliğimiz tehlikeye sokuluyor. Tahliye tarihleri gelen arkadaşlarımız 

uyduruk gerekçelerle bırakılmıyorlar. 

Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan arkadaşlarımızın günlük 4 saat olan havalandırma hakkı hiçbir 

erekçe yokken en alt sınıf olan bir saat olarak uygulanıyor. Birkaç ayda bir gerekçesiz olarak 

odalarımız değiştiriliyor. Görüş saatleri ve diğer nedenlerden dolayı oda değişim taleplerimiz kabul 

edilmiyor.  

Bu cezaevinde son yıllarda yaşanan baskı ve sindirme politikalarını kabul etmeyen 2 arkadaşımız 

cezaevinin baskı politikalarının protesto etmek için hayatlarına son verdiler. Tüm taleplerimize rağmen 

kurum idareyi hiçbir iyileştirme gitmemektedir.  

Bir aydan beridir arkadaşlarımız yukarıda yazdığım gerekçelerden dolayı süresiz açlık grevindeler. Bu 

cezaevinde yaşananlarla ilgili olarak gerekli duyarlılıkta bulunmanızı istiyorum.” 

• E. A.,  S. B., G. Y., A. O. K.- 03.03.2022- (Kadın Kapalı Hapishanesi Sincan) 

“Sayın İHD emekçileri, size Sincan Kapalı Kadın Hapishanesinden yazıyorum. 8 Mart Dünya Emekçi 

Kadınlar Günümüze sayılı günler kaldı. Eminim ki o gün ve o günlere yakın zamanlarda mikrofonu 

kapan kürsülerde kadın sorunlarından, kadınların yaşadıklarından konuşacaklar. Hem halkımızın 

gelenekte hem de devrimci gelenekten öğrendik ki biz kadın ancak ve ancak direnerek özgürleşiyor. 

Yaşamımızı sürdürdüğümüz bu dört duvar arasında bunu somutluyor. Kavganın içinde olmazsak, 

direnmezsek özgürde olamayacağız.  

8 Marta sayılı günler kaldı. Yanı başımdaki yoldaşım öğretmen S. B. bugün ölüm orucu direnişinin 

67.gününde. 67 gündür gün gün eriyor. Ve ölüme doğru yürüyor. Mektubum elinize ulaştığında daha da 

ilerlemiş günlerde olacaktır. Yani bedeni daha da ufalması demek bu. O küçükken bedeniyle ama gün 

gün büyüyen yüreğiyle zulme, zalimlere, tecrite meydan okuyor. O kadınların en güzeli, en yüreklisi. O 

halkın üzerindeki baskılara karşı direniyor. 

Öğretmen S. B. 19 Aralık 2021 tarihinden beri ölüm orucunda. Başladığı gün taleplerinin bulunduğu 

dilekçesini Adalet Bakanlığına ve hüküm verildiği mahkeme aracılığıyla ilgili Yargıtay Ceza Dairesine 

gönderdi. Ankara 28. ACM tarafından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tam 3 yıldır tutuklu. Ve 

“ADALET” istiyor. Ortada ve dosyada bulunmayan bir dijital delile dayanarak S. öğretmene ceza 

verildi. Haksız, hukuksuz yere hüküm verildi. S. öğretmen serbest bırakılmayı talep ediyor. Dijital delile 

dayanarak yapılan tutuklamanın verilen hükmün hukuksuzluğuna karşı direniyor. Dijital delil 

komplosuyla tutuklanan birçok kişi var. S. hocanın talebi komployla tutuklanan herkesin talebidir. 

Evet, S. öğretmen serbest bırakılmak başta olmak üzere gizli tanık, itirafçı beyanları ve dijital delil 

sonucu tutuklananların serbest bırakılmasını istiyor. Ayrıca tekerlekli sandalyeye bağımlı biçimde 
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hayatını idame ettirmeye çalışan hasta tutsak A. O. K.’nin serbest bırakılmasını istiyor. Tek kâbusu ring 

işkencesine son verilmesini istiyor. Tutsakların kitap yayın haklarını sağlanmasını, sohbet hakkının 

sağlanmasını istiyor. Disiplin cezalarının kaldırılmasını istiyor (ki S. öğretmen 800 güne yakın örneğin 

benim 6-7 yıla yakın hücrede cezan bulunuyor. Görüş yasakları ve diğer disiplin cezaları hariç. Birçok 

tutuklu ve hükümlü aynı durumda). 

Çocuklarımızı, genlerimizi zehirleyen uyuşturucu bağımlısı yapan çetelerin, bu işleri organize edenlerin 

yargılanması, tutuklanması S. hoca ve G. Y. talep ediyor. Ayrıca emperyalist ülkelerle kurulan 

ilişkilerden halkalarımız sosyal, siyasal ve ekonomik olarak etkileniyor. Açlık ve sefalet içindeler. Bu 

ilişkilere son verilmesini istiyor. 

Kısacası S. öğretmen ve G. Y. ADALET istiyor. Haksız tutuklanmaya son verilmesi bir an önce serbest 

bırakılmayı istiyorlar. 

Özellikle covid salgınından kaynaklı tutuklu ve hükümlülerin birçok hakkı ihlal edilmiş durumda. Bu hak 

ihlallerine son verilmesini doğal olarak istiyorlar. 

Sibel öğretmen ve G. Y.’ın yaşaması için gecikmeden duyarlılık sizden istiyorum. Onlar yaşamayı en çok 

hakkedenlerimiz. Mümkünse tarafınızdan gönderilecek bir heyetin S. B.’la görüşmesini, direk onun 

ağzından sorunu dinlemesini talep ediyorum. 

Gereken duyarlılığı göstereceğinizi düşünüyorum. Bu vesileyle tüm kadın çalışanlarınızın 8 Mart Dünya 

Emekçi Kadınlar Gününü kutluyor ve selamlıyoruz.”  

• E. E.: Oğlunun ismini vermek istemiyor- 10.03.2022- (Silivri 1 Nolu L Tipi) 

“10.03.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulanan E. E.: “ Çocuklarımız tutuklu durumdalar, 

Silivri cezaevi "hükümlüymüş" gibi değerlendirip telefon hakkını on dakika sesli aramaya düşürdü, 

haftalık 60 dakika görüntülü arama  pek çok cezaevinde tutuklular içinde uygulanırken Silivri 

yapmıyor...neden.....  Hükümlü ve tutuklular arasında ayrım yapılıyor mesela Harbiyeli öğrenciler 

haftada 10 dakika görüntüsüz arama hakkı veriyorlar lütfen bu konuyla ilgilenir misiniz?” 

• N. D.: Oğlunun ismini vermek istemiyor- 10.03.2022- (Silivri 1 Nolu L Tipi) 

“10.03.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulanan N. D.: “Günaydın benim oğlum Silivri 1 

nolu L tipi cezaevinde diğer mahkumlara verilen görüntülü görüşme hakkı bizim çocuklarımızda 

verilmedi ve telefon görüşmesi haftada 10 dakikaya düştü önceden 20 dakika iken her şey normale 

döndü diye ama görüş saatleri önceden 45 dakikaydı şimdi açık görüş sadece 30 dakika sesimiz 

olursanız teşekkür ederim. Oğlum hava harp okulu 1. Sınıf öğrencisiydi şimdi cezaevinde 15 

Temmuz’dan bu yana. Kardan dolayı bugünkü açık görüşmemiz vardı gidemedik onunla ilgili bir şey 

yapılabilir mi acaba ertelenmesi gibi çünkü hava şartlarından dolayı gidemedik Ankara'dan Silivri’ye.” 

• M. A.-10.03.2022- (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi) 

“Oğlum M. A. 14 yıldır Tekirdağ Kapalı Hapishanesinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Oğlum ile 

08.03.2022 tarihinde yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde bana gün aşırı koğuşlarının basıldığını ve 

keyfi aramalar yapıldığını, eşyalarına hiçbir gerekçe gösterilmeden el konulduğunu, 3 yıldır kendilerine 
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hiçbir gazete verilmediğini, infazının yakıldığını beyan etti. Oğlum neredeyse her telefon görüşmesinde 

bana bu ve benzer durumlardan bahsediyor. Kamuoyundan bilindiği üzere Tekirdağ Hapishanesinde 

mahpusların bir kısmı keyfi uygulamalar ve baskılar karşısında açlık grevi yapmaktalar. Ben oğlumun 

açlık grevinde olup olmadığını bilmiyorum. Oğlumun bana anlattıkları nedeniyle oğlumun can 

güvenliğinden ve sağlık koşulları açısından endişelenmekteyim. Bu nedenle derneğiniz üyesi avukatların 

kendisi ile görüşmesini ve gerekli başvurularda bulunmasını talep ediyorum. 

Derneğiniz üyesi avukatların kendisi ile görüşmesini ve gerekli başvurularda bulunmasını talep 

ediyorum.” 

• Y. C. - 10.03.2022- (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi) 

“Oğlum Y. C. Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesinde kalmaktadır. Kalmış olduğu hapishanede tecrit 

koşullar ve hapishane idaresinin baskıları iyice artmış. Oğlum hapishanede yaşadığı basıkları bir 

mektuba yazmış bana göndermiştir ve bunun İHD’ye başvuru olarak kabul edilmesini talep ediyorum. 

Başvuruma ilişkin gerekli yazışmaların yapılması talep ediyorum.  

2 Nolu F Tipi Tekirdağ Cezaevinden ben Y. C.. Şu anda bulunmakta olduğum cezaevinde; tecrit 

uygulanmakta, gardiyanlar tarafından işkence uygulanmakta, hakaret, zulüm, insana yapılmayacak 

ağırlıkta şiddet içermektedir. Özellikle hastaneye kontrole gidildiği zaman dönüşünde işkencelere ve 

hakaretlere maruz kalmaktayız. Arkadaşlarımızdan V. A. gardiyanlar tarafından işkence yapılarak 

öldürüldü ve arkadaşlarımıza intihar süsü verildi. Başka bir arkadaşımız Yasin aynı şekilde kemiklerini 

kırdılar. Her koğuşta 3’er arkadaş olmak üzere bu işkencelerin son bulması için açlık grevinde 15 gün 

arayla devralıyoruz. Biz cezaevi müdürüne dilekçe yazıyoruz. Bizlere her yetkinin gardiyanın elinde 

olduğunu, işkence olsun, hakaret olsun, o yetkiye sahip olduğunu söylemektedir. Bizleri de Vedat 

arkadaşımız gibi işkenceyle öldürüp daha sonrasın da üzerimize atıp intihar süsü verdirirler. Burada 

kesinlikle can güvenliğimiz bulunmamaktadır. Herkes bizim sesimiz duysun. Gereğinin yapılmasını arz 

ederiz.”   

• H. Ç.: Oğlunun ismini vermek istemiyor-10.03.2022- (Silivri 1 Nolu L Tipi) 

“İyi günler, öncelikle daha önce ki sorunlarımızla ilgilenip çözüme kavuşturduğunuz için çok teşekkür 

ederim.Silivri 1 nolu cezaevinde oğlum kalıyor. Askeri okul öğrencisiydi.Hafta da görüştüğümüz 20 

dakikalık sesli telefon görüşümüz 10 dakikaya indirilirken, adli suçlardan yatanlara haftalık 60 dakika 

görüntülü konuşma hakki verilmiştir.Haksız yere orda tutuldukları yetmiyormuş gibi bir de böyle 

kısıtlamalar yaşıyoruz.Cezaevinin keyfi yaptığı bu uygulama bizlere de, içeridekilere de yapılan 

psikolojik bir baskıdır.Lütfen bize yardımcı olur musunuz” 

• G. E., Ş. K., R. Ö. ve arkadaşları-11.03.2022- (Gebze Kadın Kapalı Cezaevi) 

“Merhaba arkadaşlar, tüm halkımızı sağlık ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığı böylesi bir 

süreçte hepinize öncelikle sağlık, özgürlük diliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. 

Bu mektubu sizlere Gebze Kadın Cezaevinden yazıyoruz. Ben ve arkadaşlarım sayıları yaklaşık altmışı 

bulan sol siyasi tutsaklardanız. Dönem dönem derneğinizin İstanbul başta olmak üzere çeşitli şubelerine 
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gerek mektupla gerekse avukatlarımız yoluyla başvurularda bulunmuş olsak da düzenli bir 

haberleşmemiz maalesef sağlayamadık. Dileğim, bu mektubumla sizleri içinde bulunduğumuz koşullar, 

maruz kaldığımız insan kadın hakları ihlalleri hakkında düzenli bilgilendirme ve İHD olarak yaptığınız 

çalışmalar ve sonuçları hakkında düzenli bilgilendirme şansını yakalamış olurum.  

Sizleri özellikle hasta tutsak arkadaşlarımın koşulları, ihtiyaçları ve pandemi gerekçesi ile maruz 

kaldığımız mağduriyetler hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum. Gebze cezaevinde 4 kanser hastası 

arkadaşımızın (2 meme, 2 rahim kanseri) yanı sıra birçok ağır ameliyat geçirmiş, ağrı kronik 

hastalıkları olan arkadaşlarımız, annelerimiz var. 60 yaşında iki annemiz (Ş. K., R. Ö.) böbrek 

yetmezliği, yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol vb. kronik rahatsızlıklarının yanı sıra kemik 

erinmesi, kıkırdak erimesi, eklem romatizması, menüsküs vb. rahatsızlıklarından dolayı çok zor 

yaşamaktadırlar. Yaşama nitelikleri çok düşük ve ıstırap vericidir.  

Kanser hastası arkadaşlarımız kemoterapi veya radyoterapiden sonra kendi haline bırakmaktadırlar. 

Hijyen ve beslenme koşulları her an yeniden kanser olma riskini taşımaktadır. Hiçbir sosyal faaliyet, 

hiçbir moral, motivasyon sağlayıcı, stres giderici imkan bulunmamaktadır. Bir çiçek yetiştirmek için bir 

avuç toprağımız bile yok. Her yer sadece beton ve demir. Kışın buz gibi dondurucu, yazın fırın gibi 

yakıcı betonlar. 

Ancak bu şikâyetlerimiz, pandemi kısıtlamaları karşısında lüks kalıyor. Pandemi gerekçesiyle ortak 

alan, kapalı ve açık görüş haklarımız kısıtlandı, bir daha da iade edilmiyor. Kapalı görüşler ayda 4 iken 

önce tamamen sonra da yarı yarıya kısıtlandı. Açık görüş önce tamamen kısıtlandı, sonrasında ise 

sadece 30 dakika olarak verildi. Öyle ki açık görüşte görüşme imkanımız kapalı görüşün yarısı kadardır. 

Görüş saatleri ise ailelerin gelebileceği saat ve günlerde değil, ailelerimizin ulaşmakta zorluk çektiği 

saatlerde düzenleniyor.  

Ortak alanlarımız yok. Var olana ise sadece odaca çıkabiliyorsun. Bu alanlarda sadece yüksek beton 

duvarlardan oluşuyor. Şikayetlerimiz, mağduriyetlerimiz karşısında siz siyasi tercihinizi yaparken bu 

koşulları göze aldınız, tercih yaptınız, katlanacaksınız diyor idare. 

İaşeler az denilerek, ki doğrudur, yemekler eksik veriliyor. Miktar, çeşit azdır. Meyve çok az veriliyor. 

Sebze hep aynı cins: kabak, patlıcan, arada bir mevsimlik sebze! 

Değerli arkadaşlar, ailelerimiz bizlere cüzi harçlıklar yolluyorlar. Ülkemizin kötü ekonomik koşulları 

ailelerimizi de zorluyor. Bizlere ekonomik katkı sunmaları giderek zorlaşıyor. Buna karşın elektrik 

parası tüm aylık harçlığımızı yutuyor. Aralıkta 214 TL olan elektrik parası Ocakta 50 TL’ye çıktı. 

(sadece 3 öğün çay pişiyor, TV izliyoruz. Bir de buzdolabımız var) Bu faturayı ödeyemiyoruz. 

Ödemezseniz elektriğinizi keseriz diyorlar.  

Kantindeki malzemeler çok pahalı ve her hafta zamlanıyor. Posta pulları çok çok pahalı. Bizlerden 

elektrik parası alınmamalı normalde! Bizlere özgür bir tarife ile posta ücretleri hafifletilmeli. 

Bize görüntülü telefon vereceklerini söylediler ancak telefon kulübeleri çok büyük ve yaşam 

alanlarımızın (mutfak, TC izleme, okuma, yemek yeme odası olarak kullandığımız odamızın) içine 
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yerleştirilmek isteniyor. Bizler ise odanın dışında, koridora yerleştirilmesini istiyoruz, kabul edilmiyor. 

Şu anki ankesörlüleri de kaldıracağız, telefon edemeyeceksiniz deniyor. Yani görüntülü telefon hakkı 

bize yaşam alanımızı daraltma aracı haline dönüştürülüyor. Oysa bu kabilenin içeriye konulması için 

hiçbir neden yok. Koridorlara konulabilir. İleride doktor muayeneyi, sayım, para akışı vb. bu dijital 

telefonla yapılacak deniliyor. Bu da bizleri tamamen insan ilişkilerinden mahrum bırakacak. 

Düşünebiliyor musunuz, doktorla dahi yüz yüze görüşme yerine dilekçeyle muayene olma gibi bir sistem 

düşünülüyor. Biz bunu insani bulmuyoruz. 

Gazete ve dergilere abone olamıyoruz. Siz abonelik formu getirin, biz içerinden abone yapalım deniliyor 

ancak bu da yapılamıyor, hep sorun çıkıyor. Dışarıda satılan gazeteleri alamıyoruz: özgür yaşam 

gazetesi gibi, evrensel gibi. 

Kolesterol, kemik erimesi gibi ömür boyu özel beslenme gerektiren hastalıklarımız için doktor “diyet 

yazıyor ancak diyet raporlarımızı yenileyin, belki iyileşmişsinizdir”  denilerek diyet yiyeceklerimiz 

kesildi. Hastaneye her an gidip, rapor güncelleme imkanımız ise zaten yok. 

Her şeyden önemlisi, bu pandemi boyunca sürekli baskın tarzında aramalar yapıldı. Son birkaç aydır da 

jandarmalar aramalara katılıyor. Saatlerce her tür eşyamız yerlere saçılarak, saatlerce aranıyor, 

yazdığımız mektuplar dahi götürülüyor, çoğu götürülen eşyamız geri verilmiyor. Bu denli sık ve uzun 

aramalar götürülen mutlaka grip oluyoruz, stres kaynaklı rahatsızlarımız artıyor.  

Değerli arkadaşlar, sizlere sadece en sık rastladığımız mağduriyetleri dile getirdik. Bunlara çok daha 

fazla noktayı ekleyebiliriz. Bizler bunları yeterli görüyoruz ancak öncelikle bizlerin koşularının 

düzeltilesi için neler yaptığınız, neler yapabileceğinizdir. Bunları ve cezaevlerine dair projelerinizi 

bilebilirsek, bizler sizlere daha detaylı ve somut bilgiler verebiliriz. 

En azından sesimizi duyurabilmeyi, kamuoyunda belli duyarlılıkları oluşturulmasını, ilgili yetkili ve 

kurumlara haklarımızın savunusunu yapma amaçlı başvurmalarınızı bekliyor, umuyor, diliyoruz. 

NOT: Boyun fıtığından kaynaklı kalem tutmakta zorlandığım için artık pek okunaklı yazamıyorum. 

Okumanızı zorlamamış olmayı umut ediyorum. 

Sevgili arkadaşlar, ilginiz, çabanız, emeğiniz için şimdiden hepinize teşekkürlerimizi iletiyor, hepinizi 

sevgiyle selamlıyoruz, nice sağlıklı, mutlu günler diliyoruz.” 

• B., -11.03.2022- (Silivri L Tipi 5 Nolu F 1 Koğuşu) 

“Merhaba insan hakları derneği ben H. Y. Silivri’deki 5 buçuk yıldır zindanda olan Harbiyeli 

annesiyim.   Sizlerden ricam ne olur sesimiz olun. Açık görüşler 45 dakika dediler ama yarım saat anca 

görüş yaptık. Bizim telefon görüşümüz 20 dakikayı 10 dakikaya düşürdüler. Adli suçlulara haftada 60 

dakika oda görüntülü olarak her Akşam 10 dakika görüşüyorlarmış. Neden bizim çocuklarımız her şey 

mahrum ediliyor bunlar öğrenci suçsuz yere gençliklerini aldılar geleceklerini aldılar yetmedi mi? 

Bu zulüm ne zaman bitecek ne bir Anne olarak sizlerden destek olmanızı istiyorum.Dayanacak gücümüz 

kalmadı.” 

• M. Y.: Oğlunun ismini vermek istemiyor- 14.03.2022- (Silivri 1 Nolu L Tipi) 
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“Merhabalar. Ben askeri öğrenci annesi M. Y. oğlum 5.5 yıldır Silivri'de mahkum en güzel yılları geçti 

gidiyor. Cezaevi haftada 20 dk. görüş hakkımız vardı onu da elimizden aldı. Kabin sistemi kurulmuş 

dışardan ücret ödüyoruz ve anca 10 dk. gibi kısacık konuşma yapabiliyoruz biz elimizden alınan 

hakkımızı geri istiyoruz. Başka bir konu ise uzak yollardan geliyoruz 30 dk. görüş yapıp çıkıyoruz 

önceleri bu süre 1saatti sonra 45 dk. düştü şimdi de 30dk indi. O kadar yol gitmişken en az 1 saat görüş 

yapabilmeliyiz. Zaten haksız bir şekilde orda yatıyorlar bu haklarımızda elimizden alınmamalı.” 

• R. B.-14.03.2022- (T Tipi Cezaevi B-17 DÜZCE) 

“30 yılım 4 ay sonra doluyor. Ama hem infazı ortadan kaldırdılar hem ek on yıl ceza savcı verdi bana. 

Mahkemeye itiraz ettim, mahkeme o 10 yılı düzeltti. İnfazı ise kaldırmadılar. Yani koşullu salıverme 

bunun nedenini ise üç defa hücre cezası almış olmama bağlıyorlar. Şu an 43 gün hücre var. 23 gün 

kantinden bir bıyık makası almıştım ve aramada suç aleti olarak aldılar. Yine 10 gün halay ve şarkı 

söylemişim toplu ceza verdiler. Kısaca hepsi buna benzerdir. Hapiste infaz hakimliği ve 1. Ağır Ceza 

onaylandı. Yine kitap, dergiler almışlar aramada ve 20 hücre ve 10 ay hapis cezası verdiler bana." 

Sevgili dostlar, 

Prometeus’un tanrılardan çaldığı umut ve sevgi ateşiyle sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi 

olmanıza çok çok sevindim. Doğrudur uzun bir zaman oldu diyaloğumuz kesilmiş. En son Aralık 2021 

tarihinde size göndermiştim. Biliyorsun son birkaç yıldır birçok mektup adrese ulaşmıyor. Yine de 

yazıyorum. Hatırlıyorum yakılan infazımla ilgili yazmıştım. Biliyorsun müebbet hapis almıştım. 30 yılım 

4 ay sonra doluyor. Ama hem infazı ortadan kaldırdılar hem ek on yıl ceza savcı verdi bana. 

Mahkemeye itiraz ettim, mahkeme o 10 yılı düzeltti. İnfazı ise kaldırmadılar. Yani koşullu salıverme 

bunun nedenini ise üç defa hücre cezası almış olmama bağlıyorlar. Şu an 43 gün hücre var. 23 gün 

kantinden bir bıyık makası almıştım ve aramada suç aleti olarak aldılar. Yine 10 gün halay ve şarkı 

söylemişim toplu ceza verdiler. Kısaca hepsi buna benzerdir. Hapiste infaz hakimliği ve 1. Ağır Ceza 

onaylandı. Yine kitap, dergiler almışlar aramada ve 20 hücre ve 10 ay hapis cezası verdiler bana. O 20 

gün hücre cezasını Yargıtay bozdu. Nedeni ise o kitap, dergiler alındığında ben o odada değildim. Bu 

doğru, o zaman başka odada kalıyordum ve hem savcılıkta, hem mahkemede dedim bu dokümanlar bana 

ait değil. Yine de on ay hapis cezası verdiler. Bana en son gelen müddet namede “hak ederek tahliye 

tarihi 03/08/2029 diyor. Kısaca durum ve son gelişmeler bu şekilde. Birkaç yere başvurdum ama hiçbir 

olumlu gelişme yok. Bir de “iyi halli” olmadığım için, hiçbir sevk talebimi kabul etmiyorlar. Şu ana 

kadar onlarca dilekçe yazdım idareye. Verilen hücreler yatırmak için ama uygulamıyorlar. Örneğin ilk 

hücre cezasını 2017 tarihinde vermişler. Üç-dört yıl oldu aile ziyaretime gelmiyor. Hem maddi sorunlar 

var, hem korona virüs belası var. Ne sevk ne sürgün ediyorlar. 

Sevgili A., o çok değerli ve benim için manevi yönü yüksek kartınız ve babanın şiiri çok anlamlıdır. 

Baban Süleyman, hakikaten iyi bir şairdir. “Ölüm kokuyor, makaralara sığmıyor acılarım, sağılmakla 

bitmiyor” diyor. Büyük bir yürek olduğu bellidir. Saygıyla S. amcayı anıyorum. Bizim genel 

durumumuzu özetliyor Nietzsche’nin bir sözü geldi aklıma. “Yok yok, iz yok, uçurum var, ölüm sessizliği 
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var” Günümüz dünyasında maneviyatı öldürüyorlar. Kıymetsiz ve kimliksiz duruma getiriyorlar. 

Biliyorsun sermaye, kâr olmadığı zaman ya da az kâr ettiği zaman hiç hoşnut olmaz. Bir de yüzde 300 

kâr olsa, işlemeyeceği cinayet, atılmayacağı tehlike yoktur. Günümüz dünyasında para kral, komutan ve 

cellat olmuş.” 

• Z. S.-17.03.2022- (Silivri 7 Nolu L Tipi ) 

“17.03.2022 tarihinde derneğe yazılı başvuruda bulunan H. S.: “7 yıl 16 ay ceza aldıktan sonra cezası 

normalde 12 Mart’ta bitti ama cezaevi idaresi disiplin cezası aldı diye serbest bırakmıyor.  

Gerekçesi: önce 5 nolu cezaevindeydi. Bir gece 7 noluya apar topar sevk etmişler. Hiçbir eşyasını 

vermeden almışlar. Daha sonra arkadaşları halay çekmişler. İdarede diyor ki yok işte slogan atmışlar 

diyorlar. İnfazını yakmışlar.  Derneğinizden yardım istiyorum.” 

• H. A.- 18.03.2022- (2 Nolu F Tipi Cezaevi Tekirdağ) 

“Ben Hristiyan olup ABD vatandaşlığına geçek için İstanbul Konsolosluğuna başvurum vardır. D. 

hanımın bilgisi vardır. Cezaevinde işkenceye karşı karşıyayım. Can güvenliğim yok. Her ay Adalet 

Bakanlığından can güvenliğim hakkında bilgi almanızı istiyorum. Ailemi telefonla bilgi verilmesini 

sizden bekliyorum. Sevgi, saygılarımla.” 

• İ. Ç.-19.03.2022- (Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi) 

“19.03.2022 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan M. C. Ç.: “Kardeşim İ. 8 yıldır içerde 

tutuluyor. Müebbet hüküm verildi. İstinaf mahkemesi savcının itirazı üzerine dosya bozuldu. 1 Nisan 

2022 mahkemesi yeniden görülecek.  

19.03.2022 tarihinde telefonda görüşmemizde bana ve arkadaşlarıma işkence ve hakaret ediliyor, olan 

haklarımızı keyfi ihlal ediyorlar. Üzerimizde baskı çoğaldı. Sizler dışarıdasınız kesin ve kesin bunu dile 

getirin. Bu baskıların sın bulması için gereken yerlere başvurun.Gerek hukuki yazışmaların yapılması 

gerek başka tutuklu ailelerle birlikte basın toplantısı yapabiliriz” 

• Y. A. -19.03.2022- (Denizli T Tipi Hapishanesi) 

“21.03.2022 tarihinde telefon yoluyla başvuruda bulunan R. A.: “Y. A.’nın Denizli T Tipi 

hapishanesinde yaşadığı hak ihlali ve hasta mahpus olması nedeniyle diyet yemekleri dahi verilmiyor ve 

ayrıca sürekli baskı, tehdit ve zor kullanarak hak ihlalleri yaptığını telefon ile iletti.” 

• M. S.-22.03.2022- (2 Nolu F Tipi Cezaevi Tekirdağ) 

“22.03.0222 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan M. S.: “Merhaba Değerli İHD 

çalışanlar! Öncelikle selam, sevgi ve saygılarımı sunuyor, sağlık ve iyi dileklerimle beraber değerli 

çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. 

Size yazmamın amacı bulunduğum kurumda yaşanan hak ihlalleri ve insanlık onurunu kıracak 

yaklaşımların yaşandığını bildirmek ve bunlara ses olup kamuoyuna duyurmanızın talebidir bu faksımın 

temel amacı. 

Beş yılı aşkındır bu kurumda bulunuyorum ve sayısız defa hak ihlaller,, çıplak arama da dahil çeşitli 

onur kırıcı yaklaşımlara maruz kaldım, şahit oldum. Bu uygulamalar kuruma girişten tut yaşamın bütün 
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alanlarına yayılmış durumdadır. En son yaşanan olay 3 ay önce Vedat Erkmen yoldaşımızın vefat veya 

katledilmesidir. Vedat arkadaşımızı isteği dışı odasından zorla alınıp cezaevinin en son hücresine 

götürüp üstü tel örgülü bir hücreye koyuyorlar. İki gün sonra da odadan cenazesini çıkartıyorlar. Bu iki 

gün içinde “donanımlı” “A takımı” gardiyanların defalarca odaya gidip gelmeleri bağırma-kargaşa 

sesleri yakın hücrelerden duyulmuştur. Yasin Eneç ve daha birçok mahkum da ağır ir şekilde darp 

edildiği idare tutanaklarında mevcuttur. Bunların yaşandığı bir kurum ve ortamda herhangi başka bir 

haktan söz etmek bile mümkün değil ve yoktur. Yılladır sohbet, spor, eğitsel vs. aktiviteleri görmedik 

bile. Oda değişimleri yapılmıyor. Daha nice sorunlar var ama sorunları konuşacak biri yok, beş yıldır 

buradayım müdürün simasını görmedim. Tam bunlara karşı iki aydır açlık grevi eylemi var bu kurumda. 

17 Ocaktan beri süresiz dönüşümsüz yaşanan bir eylemdir ve eylemcilerin durumu ağırlaşmıştır.” 

 

• F. K., H. S. ve Ö. A.- 23.03.2022- (2 Nolu F Tipi Hapishanesi Tekirdağ) 

“23.03.2021 tarihinde beraberimdeki 3 arkadaş ile (F. A.-B. Ö. ve M. E.) beraber Kırıkkale F Tipinden 

buraya irademiz dışında getirildik. Kuruma kabul esnasında ve sonrasında yaşadıklarımız, sizlere ama 

hatlarıyla paylaşmak istiyoruz. Ve bu paylaştıklarımızla ilgili vicdan sahibi kurumlarla da sizlerin 

paylaşmasını rica ediyoruz. (TİHV- İHD vb.) 

Kuruma kabul esnasında işlemlerimizin ardından önce detektör ile daha sonra el ile fiziki üst aramam 

yapıldı. Daha sonra beraber getirdiğim eşyalarımı almak için beni bir odaya aldılar. Odaya alınınca 6-

7 personel vardı. Bu personeller odanın kapısını kapattıkları gibi “çıplak arama” yapacaklarını 

söylediler. Bende kuruma ilk defa tutuklanıp gelmediğimi, yüksek güvenlikli bir cezaevinden nakil 

geldiğimi, kaldı ki üst aramamanın da hem detektörle hem de el ile yapıldığını söylemeye çalışırken 

birden üzerime çullandılar. Kendimi bir anda yerde buldum. Yerdeyken tekmeler ile bana vuruyorlardı. 

Elim ile kafamı korumaya çalışırken onlarda göğüs ve kafama vuruyorlardı. Sağ kulağımın zarı daha 

önce ameliyat ile nakil yapılmıştı. Kulak zarım nakildir. Bunu belirtmeme rağmen (kuruma ilk girişte) 

kafama tekme ile vurmaya çalışmaları niyetlerini gösteriyordu. Darbelere bağlı olarak kulağımda halen 

daha çınlamalar (2 ay geçmesine rağmen) devam etmektedir. Yine boynumda kolumda morarmalar 

oluşmuştu. Sol gözümün sol tarafı şişkin ve morarmış bir şekilde birkaç gün kaldı. Bütün ısrar ve 

taleplerime rağmen doktora tedavi ettirilemedim ve durumu anlattım. Biz sana darp raporu hazırlarız 

dedi ama 22 ay geçmesine rağmen herhangi bir rapor tarafıma verilmiş değildir. Ve tedavi için 

hastaneye sevkim yapılmamıştır.  

Bu konuda savcılığa suç duyurusunda bulundum. Lakin 45-50 gün geçmesine rağmen herhangi bir 

gelişme olmadı. Suç duyurusuna dair hiçbir cevap alamadım. Suç duyurusu dilekçemi gönderip- 

göndermediklerinden de şüpheliyim. Sizlere geç yazmamın sebebi belki savcılıktan bir cevap gelirde onu 

da paylaşırım diye düşünmemdi. Yoksa daha erken yazacaktım. 

Bir başka konu ise 2 aydan fazladır bu cezaevindeyiz. Fakat halen daha karantina koşullarında 

tutulmaktayız. Testlerimiz negatif çıkmasına rağmen tel kafesle kapatılmış odalarda tecrit bir halde izole 
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edilmiş bulunmaktayız. Cezaevi idaresinin bize söylediği şey “gözlem sürecine” tabi tutulduğumuzdur. 

Kanuni olarak yapılan bir şeydir. Fakat kanuni olan şeyde bile kanuna göre hareket edilmemektedir. 

Müsaadenize bu konudaki kanun hükmünü sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 23.maddesinin “e” şıkkında “Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 

müebbet cezalarına veya iki yıldan fazla süreli hapis cezasına mahkum olanlar, haklarında uygulanacak 

rejimi ve gönderilmeleri gereken infaz kurumu ve bu maksatla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek 

için kanunda gösterilen esaslar uyarınca gözleme tabi tutulurlar. Gözlem süresi altmış günü geçemez” 

diye açıkça hüküm koymuştur. Bu hükme göre bizlerin gözlem süreci bitmiştir. 70 gündür gözleme tabi 

tutuluyoruz. 60 günlük gözlem sürecinden sonra aynı davdan yargılandığımız arkadaşlarımızın yanına 

verilmemiz kanun, yukarıda belirttiğimiz kanun 24. maddesinde emretmektedir. Fakat mevcut durumda 

kanun dışı ve keyfi bir uygulama ile karşı karşıyayız. Bu belirttiğim durumlar açık insan hakları 

ihlalidir. Cezaevi idaresi insan olmaktan kaynaklı haklarımızı ihlal etmektedir. Tel kafesli odalarda 

gözlem sürecimi bitmesine rağmen tutulmamız keyfi bir uygulamadır. 

Sizlerin de bu konuda bilgilenmesi için yazmayı gerekli gördüm. Başta da belirttiğim üzere bu mektubu 

duyarlı kurum ve kuruluşlara paylaşırsanız çok iyi olur. Özelde TİHV, İHD ve TİHEK’le. Yine bu 

konularda duyarlı olan vekiller var. CHP milletvekili S. T. ve HDP milletvekili Ö. F. G. gibi. Onlarla da 

paylaşabilirseniz en azından yaşadıklarımız huşunda bir duyarlılık olmuş olur. Bu mektubu şuanda 

beraber kaldığımız H. S. ve Ö. A. arkadaşlar adına da yazıyorum. Aynı uygulamaları beraber yaşadık- 

yaşıyoruz.” 

 

• Ö., -24.03.2022- ( T Tipi 1 Nolu Kapalı CİK Şanlıurfa) 

“Ben cezamın infazı nedeniyle tekli oda A-43’e 14.03 tarihinde alındım. Ancak şuan bulunduğum oda 

daha önce geçici olarak kullanıldığından çok kirli bırakılmış. İlk zamanlarda nem rutubet, koku ve 

duvarların kirliliğinden hep midem bulanıyordu. Banyo bölümünün fayansları dökülmüş ve odanın 

boyanması gerekiyor. Oda dışarıda, idare ve gözlem kurulunca “iç posta” keyfi bir şekilde 

yasaklanmıştır. Bunların yanı sıra henüz pandemi koşulları görüşlerde iki kişi sınırlaması ortadan 

kalkmasına rağmen telefon süremiz 10 dakikaya düşürüldü. Diğer birçok cezaevinde duyduğumuz ve 

bize söylenenlere göre telefon süresi halen 20 dakikadır. Yine hemen hemen tüm cezaevlerinde 

uygulamaya konulan her hafta 30 dakika ve aynı hafta görüşün gelmediği taktirde 1 saatlik görüntülü 

konuşma sistemi bize verilmemektedir. Aynı davadan olmamıza rağmen bizi birlikte çıkarmaları 

gerekirken diğer arkadaş ile ben spor ve havalandırmaya tek tek çıkarılmaktayız. Görüş ve on beş günde 

bir on dakikalık telefon dışında hiçbir haktan yararlanamıyoruz. Üzerimizde ağır bir tecrit var. Burada 

“bucak” ilesine mensup kişiler için bir hafta öncesinde boyasından badanasına kadar kendilerine oda 

harılanırken benim gibilere ise bunları reva görüyorlar. Şuan için alım gücüm olmadığından idareden 

geçici olarak TV, buzdolabı talebim kabul edilmedi, birçok hususa ilişkin kurum müdürü ile görüşme 

talepleri dilekçelerime iki haftadır cevap alamamaktayım. Şuan bende göz rahatsızlığı çıktığından kitap 
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okumaya ara verdim. Dolayısıyla sosyalleşeceğim hiçbir araç-gereç yok. Belirtmiş olduğum bu huşuları 

ilgi yerele iletirsen (CCİT, İHD, Basın) sevinirim. Bir de gelen heyetlerle görüşememekteyiz.” 

• D.-27.03.2022- (Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi) 

“27.03.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan N. G.: “Ben   N. G. abim A. D.  Kocaeli 

Kandıra 2 nolu f tipi kapalı ceza infaz kurumunda yatmaktadır abim  3 yıl önce mide şikayeti üzerine 

Kocaeli devlet Hastanesi'ne kaldırılıyor  bazı  tetkikler sonucunda mide sinde ülser teşhis ediliyor ve 

tedavi  edilmesi gerektiğini söylüyorlar tedaviye düzenli olarak devam etmesi gerektiğini bildiriyorlar 

cezaevi yönetimine ama tedaviye  götürülmüyor  abimin şikayetleri sürekli artmaya başlıyor abim  2020 

yılında  durumu ağırlaşıyor Kocaeli üniversite hastanesine kaldırılıyor ülser  tedavi edilmediğinden 

tümöre dönüşmüş hastane heyeti abimin önce kemoterapi görmesi gerektiğini tümörü küçültüp sonrada 

ameliyat olması gerektiğini söylüyor ama tekrardan tedaviye yine götürülmüyor  abim bu süreçte tekrar 

rahatsızlanıyor sürekli acil tıp gelip iğne yapıp gidiyorlar abim bu süreçte sürekli rahatsızlanıyor  2021 

yılında abim tekrar hastaneye kaldırılıyor tomografi  çekiliyor ve abimin midesinde ki tümör kansere 

dönüşmüş  bu kadar ihmalin üzerine abimin halen tedavisi edilmiyor abimde durumunun ağırlaştığını  

tedavisinin de yapılmadığını anlattı  bizlerde aile olarak  gereken yerlere  başvurduk dilekçeler yazdık 

05.11.2021 yılında abimin ameliyatı yapıldı bizler aile olarak gereken yerlere yazdığımız için 

ameliyattan sonra cezaevi yönetimi bizim onları şikayet ettiğimizi ve cezaevi yönetimini mahkemeye 

verdiğimizi düşünerek abime  sürekli  baskı uyguluyorlar tehdit ediyorlar odası aranmış odasını 

dağıtmışlar abim A. D. diyor benim başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu cezaevidir böyle bir 

iddianın aslı yoktur  bizler aile olarak  burada bir insanın hayatı söz konusudur  2 yıllık bir ihmal 

vardır. Cezaevi yönetimin tehdit ve ithamlarından çok endişeliyim.” 

   

 F-  BASIN TARAMASINDAN TESPİT EDİLEN HAK İHLALLLERİ TABLOSU VE HABER   

ÖZETLERİ  

 

 

Marmara Bölgesi Hapishanelerinde Basın Taraması Yoluyla Tespit Edilen  

Hak İhlalleri Tablosu  

Ocak-Şubat-Mart - 2022 

 

Yaşamını yitiren mahpuslar;       

-Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan MEHMET HANEFİ BİLGİN isimli mahpus 30 

Ocak 2022 tarihinde yaşamını yitirdi.  Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği 

iddia edildi. 

- İstanbul Metris 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus TURGAY 

DENİZ’in (39) Ocak ayı içinde durumunun ağırlaşması üzerine ailesine haber 

verilmeden Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma 

Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Durumunun daha da ağırlaşması üzerine 

cezaevi idaresinin ailesini aradığı ve TURGAY DENİZ’in tahliye edildiği, 2 

 

 

 

4 
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Şubat 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. 

- Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi’nde tutulan İSA YAŞAR (57) isimli mahpusun 

6 Şubat 2022 tarihinde sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

- Bilecik M Tipi Cezaevi’nde tutulan TANER IŞILDAK (46) isimli bir mahpusun 

23 Şubat 2022 tarihinde kaldığı koğuşta asılı vaziyette bulunduğu öğrenildi. 

İntihar ettiği iddia edildi. 

 

 

 

 

                  

-İşkence, darp, kötü muamele  25 

-Terör kimliği takma dayatması   24 

-Süngerli hücreye koyma   2 

-Disiplin soruşturması   14 

-Ajanlık dayatması 2 

-Ekonomik kriz nedeniyle yemek çeşitlerinin azltılması  46 

-İletişim ve Haberleşme cezası 22 

-Sıcak suların akmaması, kaloriferlerin yanmaması             33 

-Çıplak arama               20 

- Gece koğuş araması                  3 

-Havalandırmaların üzerinin tellerle kapatılması    4 

-Covid pozitif olan mahpuslara ilaç verilmemesi           74 

-Kelepçeli muayene                  4 

-Sürgün sevk   54 

-Ağız içi araması  11 

-Damacana suya kota konması             34 

-Ellerin arkadan kelepçelenmesi                   2 

-Koğuşların kalabalık olması   42 

-Sosyal alandan yararlanmama                26 

- Kadın koğuşlarının aranması sırasında erkek gardiyanların kadın mahpusların 

özel eşyalarını aramak istemesi  

              5 

-Halay çektikleri için disiplin soruşturması açılması                15 

-Telefon da tekmil dayatması   5 
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-Yüksek elektrik faturası                 12 

-Hastane sevklerinin yapılmaması                10 

-Kelepçeli muayene dayatması                   2 

Revire çıkarmama                 5 

Kitaplara el koyma                 10 

-Keyfi kitap sınırlaması                  5 

Resim kalemlerinin alınmaması                  2 

Ders kitapları ve defterlerin  verilmemesi                  2 

Mahpusun kendi yazısının da bulunduğu kitabın sakıncalı diye verilmemesi                 5 

-Açlık grevi               38 

-Sıcak suların akmaması               18 

-Soğuk suların sık sık kesilmesi                 4 

-Abdullah Öcalan ile görüşme talebinin reddi                44 

 Basın taraması yoluyla tespit edilen                          Toplam 623 İHLAL 

  

          

OCAK- ŞUBAT- MART 2022 HAK İHLALLERİ -BASIN TARAMASI  

 

OCAK 2022 

• Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… 

Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım 

ve Veysi Aktaş’ın aileleri,  vasileri ve avukatları tarafından 1 Ocak -31 Mart 2022- tarih aralığında 

yapılan 35 görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 

• Cezaevinde Açlık Grevi… 

İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutulan Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukat Barkın Timtik’in adil 

yargılanma hakkı için 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana açlık grevinde olduğu öğrenildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

6 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde tutulan Emel 

Yeşilırmak’ın kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan kişiler tarafından ajanlığa zorlandığı öğrenildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

10 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Garibe Gezer’in Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi 
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Cezaevi’nde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesini protesto eden ve aralarında Halkların Demokratik 

Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın da olduğu 14 mahpus hakkında disiplin 

soruşturması açıldığı ve soruşturma sonunda 14 mahpusa haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun 

bırakma cezası verildiği öğrenildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

11 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Gebze Kadın Cezaevi’nde tutulan Selda 

Karataş isimli mahpusun davası ile ilgili bir gazeteciye yazdığı mektubun çeşitli kısımlarının bir 

hakimin isminin geçtiği gerekçesiyle sansürlendiği öğrenildi. 

 

11 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel 

Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından yazılan Efsun isimli kitabın hakkında toplatma kararı 

olmamasına rağmen Bolu F Tipi Cezaevi yönetimi tarafından Mustafa Taştan isimli mahpusa 

“müstehcen içeriklere sahip olmasından dolayı kurum güvenliğini tehlikeye düşürebileceği” 

gerekçesiyle verilmediği öğrenildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

14 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde mahpusların koğuş araması sırasında 

infaz koruma memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldığı, koğuşlarda kaloriferlerin yanmadığı, 

mahpuslara düzenli sıcak su verilmediği öğrenildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

17 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Düzce T Tipi Cezaevi’nde mahpuslara verilen 

yemeklerin az olduğu ve yılbaşından bu yana ekonomik kriz gerekçe gösterilerek yemeklerin 3 çeşitten 

2 çeşide indirildiği öğrenildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

19 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Tufan 

İlbaş isimli mahpusun, haftalık telefon görüşmesi sırasında cezaevinde işkence ve kötü muameleye 

maruz kaldığından söz etmesi üzerine görüşmenin kesildiği öğrenildi. 

• Cezaevinde Açlık Grevi… 

19 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 5 

mahpusun, maruz kaldıkları hak ihlallerinin sona ermesi talebiyle 17 Ocak 2022 tarihinden bu yana açlık 

grevinde oldukları öğrenildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

20 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde sayım sırasında 

Hüseyin Aydın isimli mahpusun infaz koruma memurları tarafından tehdit edildiği öğrenildi. Haberde 

ayrıca Edirne F Tipi Cezaevi’nde mahpusların kültürel ve sosyal haklarının engellendiği belirtildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

23 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde mahpuslara istedikleri 
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gazete, dergi ve benzeri yayınların haklarında toplatma kararı olmamasına rağmen verilmediği öğrenildi. 

• Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpuslar… 

23 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Ferzende Erbi 

(72), Abdullah Ateş (70), Ehettin Kaynar (72) ve Kerim Boran (81) isimli 4 hasta mahpusun 

tedavilerinin yapılmadığı, kullanmaları gereken ilaçların mahpuslara düzenli verilmediği, hastane 

sevklerinin havasız ve dar araçlarla yapıldığı öğrenildi. 

• Cezaevinde Açlık Grevi… 

Maruz kaldığı hak ihlallerini sona ermesi talebiyle 25 Aralık 2021 tarihinden beri Tekirdağ 1 Nolu F 

Tipi Cezaevi’nde süresiz dönüşümsüz açlık grevinde olan Gökhan Yıldırım’ın 22 Ocak 2022 tarihinde 

eylemini ölüm orucuna çevirdiği öğrenildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

24 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Erol Zavar isimli 

mahpusa yazarları arasında bulunduğu “Firari Yazılar” isimli kitabın ‘kurum güvenliğini tehlikeye 

sokacağı’ gerekçesiyle cezaevi idaresi tarafından verilmediği öğrenildi. 

• Cezaevinde Açlık Grevi… 

25 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 5 

mahpusun (Mehmet Süleyman Uçağan, Turfan İlbaş, Hüseyin Karadaş ve ismi öğrenilemeyen 2 

mahpus), Vedat Erkmen isimli mahpusun şüpheli ölümünün ardından can güvenlikleri olmadıkları 

gerekçesiyle 17 Ocak 2022 tarihinden beri süresiz dönüşümsüz açlık grevinde olduğu öğrenildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

27 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bolu T Tipi Cezaevi’nde koğuşlarda kapasitenin 

üzerinde mahpus tutulduğu öğrenildi. 

• Cezaevinde Yaşamını Yitiren Mahpus… 

Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet Hanefi Bilgin isimli mahpus 30 Ocak 2022 tarihinde 

yaşamını yitirdi.  Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen Mehmet Hanefi Bilgin’in 30 

yıldır cezaevinde olduğu ve tahliyesine 5 ay kaldığı öğrenildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

29 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Maltepe 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 

koğuşlarda kapasitenin üzerinde mahpus bulunduğu, kantinde satılan ürünlerin pahalı olduğu, aileleri 

tarafından gönderilen giysilerin mahpuslara verilmediği öğrenildi. 

30 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden Bolu T Tipi Cezaevi’nde koğuşlarda kapasitenin 

üzerinde mahpus tutulduğu öğrenildi. 

ŞUBAT 2022 

• Cezaevinde Yaşamını Yitiren Mahpus… 

İstanbul Metris 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus Turgay Deniz’in (39) Ocak 

ayı içinde durumunun ağırlaşması üzerine ailesine haber verilmeden Yedikule Göğüs Hastalıkları 
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ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Durumunun daha da 

ağırlaşması üzerine cezaevi idaresinin ailesini aradığı ve Turgay Deniz’in tahliye edildiğini, 

hastanede tedavi altında olduğunu söylediği bildirildi. Turgay Deniz tedavi gördüğü hastanede 2 

Şubat 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. 

Kardeşi Baver Deniz basında yer alan açıklamasında şunları belirtti: “Bize haber vermeden 

ağabeyimi hastaneye kaldırmışlar. Hastane ‘şansı yok’ dedikten sonra cezaevinden bizi arıyorlar. 

‘Turgay Deniz hastanede, tahliye ettik’ diye. Biz habersiz sevinçle hastaneye gittik, alıp eve 

götüreceğiz sanıyorduk, durumu ağırmış (…) Doktorlar bize dün ‘gelin son kez görün’ demişti, 

enfeksiyon yayılmış vücudunun her tarafına artık.” 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

5 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan 

4 mahpusun istekleri ve iradeleri dışında Afyon 1 Nolu T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 

Haberde sevk sırasında maruz kaldığı işkence ve diğer kötü muamele nedeniyle Hamgin Karakaş isimli 

mahpusun kulak zarının patladığı ifade edildi. Ayrıca cezaevi girişinde maruz kaldıkları çıplak arama 

dayatmasını kabul etmeyen 4 mahpusun işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı ve daha sonra 

tek kişilik hücrelere konulduğu bildirildi. 

• Cezaevinde Açlık Grevi… 

4 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, maruz kaldıkları hak ihlallerinin sona ermesi 

talebiyle Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 6 mahpus tarafından 17 Ocak 2022 tarihinde başlatılan 

açlık grevi eylemine 2 mahpusun daha katıldığı öğrenildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

7 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Maltepe 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde arıza 

gerekçesiyle mahpusların 8 gündür telefon hakkını kullanamadığı, 25 kişilik koğuşlarda 50 mahpusun 

tutulduğu öğrenildi. 

• Sağlık Hakkı Engellenen Mahpuslar… 

7 Şubat 2022 tarihine basında yer alan haberlerden Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus 

Abdürrahim Demir’in, kelepçeli muayene ve ağız içi arama dayatmasını kabul etmediği için tedavisinin 

yapılmadığı öğrenildi. 

• Cezaevinde Yaşamını Yitiren Mahpus… 

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi’nde tutulan İsa Yaşar (57) isimli mahpusun 6 Şubat 2022 

tarihinde sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

İsa Yaşar’ın oğlu basında yer alan açıklamasında şunları belirtti: “Babam hastaneye 

kaldırıldığında kalbi durmuş. Ölüm saati 21.15, bizlere 22.21’de haber verildi. Hastaneye 

gittiğimizde bizi cenaze aracı ile karşıladılar.” 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

9 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu T Tipi Cezaevi’nde telefon 
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süresinin 10 dakikaya, açık görüş süresinin 30 dakikaya düşürüldüğü öğrenildi. Haberde ayrıca 

görüntülü konuşma kabinlerinin sadece adli suçlardan tutuklu veya hükümlü mahpusların tutulduğu 

koğuşlara kurulduğu, siyasi mahpusların tutulduğu koğuşlara kurulmadığı belirtildi. 

9 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 

mahpuslara verilen içme suyuna kota konulduğu ve bu nedenle mahpusların çeşmeden akan suyu içmek 

zorunda kaldığı öğrenildi. 

• Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpuslar… 

10 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutulan Ahmet 

Dizlek isimli hasta mahpusun 3 aydır kemoterapi alamadığı öğrenildi. 

• Cezaevinde Şüpheli Ölüm… 

Bilecik M Tipi Cezaevi’nde tutulan Taner Işıldak (46) isimli bir mahpusun 23 Şubat 2022 

tarihinde kaldığı koğuşta asılı vaziyette bulunduğu öğrenildi. İntihar ettiği iddia edilen Taner 

Işıldak’ın ölümüne ilişkin Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheli olduğu gerekçesiyle 

soruşturma başlattığı bildirildi. 

• Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpuslar… 

23 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden Balıkesir Bandırma 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 

Covid-19 testi pozitif çıkan 74 mahpusa tedavileri için ilaç verilmediği öğrenildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

25 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde koğuş 

araması sırasında mahpusların erkek infaz koruma memurlarının da katıldığı “ince” arama dayatmasına 

maruz kaldığı ve buna karşı çıkan mahpusların fiziksel şiddete uğramakla tehdit edildiği öğrenildi. 

• Cezaevinde Açlık Grevi… 

27 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, maruz kaldıkları hak ihlallerinin sona ermesi 

talebiyle 17 Ocak 2022 tarihinden beri Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde devam etmekte olan açlık 

grevine katılan mahpusların sayısının 11 olduğu öğrenildi. 

MART 2022 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

28 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Düzce T Tipi Cezaevi’nde Covid-19 salgınına 

rağmen 8 kişilik koğuşlarda 25 kişinin kaldığı öğrenildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

8 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Gebze Kadın Cezaevi’nde mahpuslara 

yüksek elektrik faturası kesildiği öğrenildi. Haberde ayrıca mahpuslara verilen yemeklerin az ve 

kalitesiz olduğu belirtildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

10 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan 5 mahpusun 

istekleri ve iradeleri dışında Ankara Sincan Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Sevk edilen mahpusların 
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isimleri: Ramazan Çeper, Hüseyin Aydın, Enver Baysal, Hakan Adıgüzel ve Hüseyin Özmen. 

• Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

12 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Maltepe L Tipi Cezaevi’nde mahpusların 

sportif ve sosyal haklarının kısıtlandığı öğrenildi. 

• Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpuslar… 

12 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Maltepe L Tipi Cezaevi’nde mahpusların 

doktor ve diş hekimi sevklerinin yapılmadığı öğrenildi. 

• Cezaevinde Açlık Grevi… 

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 5 mahpus (Ahmet Arif Yöyler, Habip Güler, Tufan İlbaş, 

Hüseyin Karadaş ve Süleyman Ucakan) tarafından maruz kaldıkları hak ihlallerinin sona ermesi 

talebiyle 17 Ocak 2022 tarihinde başlatılan ve 6 mahpusun (Şahabettin Ogut, İlyas Yorgun, Ahmet 

Altay, Ahmet Sürme, Kutbettin Onur ve Yunus Konak) katılımıyla 11 kişi tarafından devam ettirilen 

süresiz dönüşümüz açlık grevinin, cezaevi idaresinin mahpusların taleplerinin yerine getirileceğini 

belirtmesi üzerine 16 Mart 2022 tarihinde sonlandırıldığı öğrenildi. 

• Cezaevinde İşkence ve Kötü Muamele… 

19 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde 

koğuş araması sırasında mahpusların infaz koruma memurlarının fiziksel şiddetine ve ölüm tehditlerine 

maruz kaldıkları ayrıca mahpuslara ait eşyalara zarar verildiği öğrenildi. 

19 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Gebze M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 

mahpuslara iki ayda bir verilen kitap sayısının 20 ile sınırlandırıldığı öğrenildi. 

• Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpuslar… 

19 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Gebze M Tipi Cezaevi’nde tutulan 

mahpusların, hastane sevkleri sırasında cezaevi çıkışındaki X-ray kapısından geçtikten sonra jandarma 

tarafından aranmaya zorlandıkları ve bunu kabul etmeyen mahpusların hastane sevklerinin yapılmadığı 

öğrenildi. 

• Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpus… 

26 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde 

tutulan hasta mahpus Tenzile Acar’ın kelepçeli muayene dayatmasını kabul etmediği için tedavi 

edilmediği öğrenildi. 
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