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MARMARA BÖLGESİ HAPİSHANELERİ HAK İHLALLERİ 

RAPORU (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2022) 

 

 

 
 

 

 

 

A- GİRİŞ 

 

Bu rapor; Marmara Bölgesi'nde bulunan hapishanelerden İHD İstanbul Şubesi’ne 2022 yılının  

Nisan, Mayıs, Haziran aylarında yapılan hak ihlali başvuruları ve bu aylara ilişkin basın 

taraması yolu ile tespit edilen vakaların derlenmesi ile oluşturulmuştur. Raporda Marmara 

Bölgesi dışından derneğimize gelen       ve takibi yapılan başvurulara da ayrıca yer verilmiştir. 

Raporumuzda yer alan 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. 

Nisan, Mayıs, Haziran aylarında şubemize; Silivri Ceza İnfaz Kurumları (CİK) Kampüs 

Cezaevleri, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı CİK, Tekirdağ  2 Nolu F Tipi Kapalı CİK, Kandıra 

F Tipi CİK, Metris 2 Nolu CİK, Bakırköy Kadın Kapalı CİK, Balıkesir Bandırma 1 Nolu T 

Tipi CİK, Gebze Kadın Kapalı CİK,  Denizli T Tipi CİK, Antalya Elmalı Açık CİK, Maltepe 

1 Nolu Kapalı CİK, Ankara Sincan Yüksek Güvenlikli CİK, Ağrı Patnos Açık CİK, Kayseri 

Bünyan 1 nolu T Tipi CİK, Balıkesir Burhaniye T Tipi CİK, Bodrum S Tipi CİK olmak 

 

İNDEKS 

 
 

A- Giriş ....................................................................................... ……2.sf 

B- Raporda yer alan başlıca ihlaller ve örnekler……………………9.sf 

C- Başvuruların takibi…………………………………………….…14.sf 

D- Sonuç………………………………………………………………14.sf 

E-   Başvuru Özetleri…………………………………………………..17.sf 

F- Basın taraması yolu ile tespit edilen ihlal örnekleri……………..46.sf 
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üzere 17 hapishaneden başvuru yapılmıştır. 

Hapishanelere göre başvuru sayıları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

  

Tablo 1 

 

 
 

 

Derneğimize Nisan ayında 26, Mayıs ayında 10, Haziran ayında 55 olmak üzere toplam 91 

başvuru yapılmıştır. Yapılan başvuruların aylara göre dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2 
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Derneğimize yapılan 91 başvurunun 42’i kadın, 2’i LGBTİ+,  47’i erkek ve 17’i adli, 74’ü politik 

mahpuslar tarafından yapılmıştır. Adli-politik başvurucu/mahpus sayısı Tablo 3’te, cinsiyet 

kimliğine göre  başvurucu mahpus sayısı Tablo 4’te gösterilmiştir.  

 

Tablo 3                                                                 Tablo 4 

      

  

Derneğimize yapılan her bir başvuru birden çok ihlal iddiası içermektedir. Derneğimize 

yapılan 91 başvuruda Nisan ayında 413, Mayıs ayında 175, Haziran ayında ise 651 olmak üzere 

toplam 1239 hak ihlali tespit edilmiştir. Basın taraması yolu ile tespit edilen 350 hak ihlali 

ile toplam ihlal sayısı 1589 olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen ihlallerin aylara göre dağılımı 

Tablo 5’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 5   
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Derneğimize yapılan başvurulardan tespit edilen toplam 1239 ihlalin alanlarına göre 

dağılımı (Tablo 6) 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) 

 

Tablo 6 

Marmara Bölgesi Hapishanelerinde Başvurulardan Tespit Edilen 

Hak İhlalleri Tablosu - Nisan-Mayıs-Haziran 2022 

Yaşam hakkı ihlali   

- ölüm  (1)  (basından tespit edilen +10) 

(4’ü Marmara Bölgesinde olmak üzere 

toplam 11 ölüm) – 6 intihar ,3 hastalık 

sonucu ölüm olarak kayıtlara geçti. )  

-İntihar girişimi (3) 

-İntihara zorlama ( 7) 

-Ölümle tehdit (4) 

- Can güvenliği endişesine yol açan 

davranışlar  (15) 

 

 

4

0 

 

İ

H

L

A

L 

Kötü Muamele, Darp, İşkence  

-Kötü muamele ( 57 ) 

-Psikolojik baskı  ( 80 ) 

- Hücreye koyma   ( 28) 

- Çıplak arama   ( 16 ) 

- keyfi ağız içi araması  ( 14 ) 

- Dayak, işkence  ( 66 )   

- Baskın hücre araması (5 ) 

- Aramalarda eşyaların dağıtılması 

(12) 

- Adli ve politik mahpusları aynı 

yere koyarak çatışma yaratma (3) 

- dayak sırasında iz bırakmaması 

için sopaların bezle sarılması (7) 

-Irkçı söylem (17) 

-Ailelere küfür, hakaret (12) 

-Cezaevi müdürünün saldırı emri(1) 

-Aç bırakma ( 8) 

-Mahpusların darp raporu almasının 

engellenmesi ( 8) 

-Mahpusları pişmanlığa zorlama(40) 

 

4

4

3 

 

İ

H

L

A

L 

Sağlık Hakkı İhlali 

 

-Hastane sevklerinin iptali(55) 

-Revire çıkarılmama ( 60 ) 

- Düzenli kullanılan ilaçların 

verilmemesi  ( 14 ) 

-Ameliyatların ertelenmesi  ( 4) 

- Laboratuvar sonuçlarının verilmemesi  

(  9 ) 

-Diş tedavisi yapılmaması  (15) 

 

2

5

9 

 

İ

H

L

A
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- Diyet yemeği verilmemesi (21 ) 

-Kelepçeli muayene zorlanma(55)                                

-Sağlık raporu verilmemesi(11) 

-Ortopedik yatak verilmemesi (11) 

-Hastaneye hücreli ring aracıyla 

götürme (2) 

-Doktorun kelepçeyle 

muayene etmek istemesi (2) 

 

L -Sürgün sevk ( 13) 

-Mahpuslar hakkında asılsız tutanak 

düzenleme ( 5) 

-Ayakta sayım ( 26 ) 

-Oda değişikliği talebinin 

karşılanmaması (17) 

-Politik mahpusların yanına geçme 

talebinin karşılanmaması (8) 

 

Yeterli ve Sağlıklı Beslenme ve 

Temiz Suya Erişim Hakkı İhlali, öz 

bakım ihtiyaçlarının karşılanmaması 

 

-Yemeklerin az ve kalitesiz verilmesi         

( 20 )  

-Suların kirli akması      ( 40) 

- Sıcak su verilmemesi (  2 ) 

- Temiz içme suyu verilmemesi (7 ) 

-Temizlik malzemelerinin verilmemesi 

( 18 ) 

- Kantinde çeşit azlığı, fahiş fiyat 

uygulaması (  23) 

 

 

 

1

1

0  

 

İ

H

L

A

L 

 

İletişim Hakkı İhlalleri / Tecrit 

 

-Sohbet, spor, ortak alanların 

kullandırılmaması  (15 )  

-Görüş yasağı, görüş iptali  ( 26 ) 

- Telefon hakkının engellenmesi (9) 

- Süreli süresiz yayın, kitap ve 

mektup yasakları ( 35) 

- Kitap sınırlaması   ( 10 ) 

-Mektupların geç verilmesi  (   1 ) 

- Gönderilen mektupların adresine 

ulaşmaması, sakıncalı diyerek el 

koyma ( 17) 

 -Muhalif televizyon kanallarının 

izlenmesinin engellenmesi   ( 9) 

-Koğuş değişikliği talebinin 

karşılanmaması ( 5) 

-Telefonda tek numara arama 

zorunluluğu ( 3 ) 

-Gelen kargonun verilmemesi    (7) 

 

 

1

8

2  

 

İ

H

L

A

L 

Haksız tutukluluk ve adil yargılanma 

hakkı, infaz sürecinde yaşanan 

ihlaller 

-Denetimli serbestlik engeli (3) 

- Tahliyelerin engellenmesi (4)   

- Uzun tutukluluk  (15) 

-İnfaz yakma tehdidi (53) 

 

1

6

6 

 

İ

H
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- İnfaz yakma (4) 

-Gözlem kurulunun mahkeme gibi 

çalışması   (43)  

-Mahpusların iyi halli olmaması (40) 

-Mahkeme evraklarının 

verilmemesi(4) 

L

A

L 

-Aramalarda mahpusların not, defter 

ve el yazması çalışmalarına el 

konulması              (22)  

-İlan verilmeyen gazetelerin 

alınmaması     ( 3) 

-Görüntülü telefon görüşmesi 

yaptırmama ( 4)  

-Dışarıyla iletişimi kesme ( 2) 

- Ailelere bilgi vermeme ( 8) 

-Görüşlerin yarım saate 

 indirilmesi   (2)  

-APS mektupların geç verilmesi(4)  

 

Adalete Erişim Hakkı İhlali 

- Dilekçelerin işleme konmaması (10 ) 

- Dilekçelere cevap vermeme    (  6) 

- Dilekçelerin yırtılması (  2) 

- Mahpuslara dava açma (8) 

 

2

6 

 

İ

H

L

A

L 

Başvurularda tespit edilen                     1239 İHLAL                    TOPLAM           

      1589 İHLAL  Basın taramasından tespit edilen            350 İİHLAL 

 

 

 

Tablo 7  

Marmara Bölgesi Hapishanelerinde Basın Taraması Yoluyla Tespit Edilen 

Hak İhlalleri Tablosu - Nisan- Mayıs- Haziran  - 2022 

YAŞAM HAKKI İHLALLERİ  

 

- 06.04.2022 -  Metris R Tipi cezaevinde kalan Halit Çelik yaşamını yitirdi. 

-07.04. 2002 - 3 Nisan 2022  günü Manisa Akhisar Cezaevi’nde tutulduğu tek kişilik 

odada beyin kanaması geçiren Mehmet Sevinç kaldırıldığı hastanede yaşamını 

yitirdi.  

- 12 Nisan 2022 tarihinde Silivri 5 nolu L Tipi cezaevinde Ferhan Yılmaz ve ismi 

öğrenilemeyen bir mahpus yaşamını yitirdi. Aileleri, olayı .toplu intihar olarak 

duyurdu.  

- 07 Mayıs 2022 tarihinde Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Yusuf Akmısır isimli 

 

10 

ihlal 
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mahpus yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin intihar olduğu iddia edildi. 

- 20 Mayıs 2022 tarihinde, Adana Ceyhan M Tipi Cezaevi’nde tutulan Y. E. Y. isimli 

bir mahpus yaşamını yitirdi.  Y. E. Y.’nin ölüm nedeninin intihar olduğu iddia edildi.  

- 25 Mayıs 2022 tarihinde Batman Beşiri T Tipi Cezaevi’nde tutulan Sıddık Uğur 

isimli mahpus yaşamını yitirdi. Sıddık Uğur’un intihar ettiğini iddia edildi. 

- Denizli D Tipi Cezaevi’nde tutulan Hakan Kaşarlıoğlu 4 Haziran 2022 tarihinde 

geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 

- 13 Haziran 2022 tarihinde Bayburt Cezaevi’nde tutulan Muhammet Yıldırım isimli 

mahpusun intihar girişimi sonrasında kaldırıldığı Trabzon Devlet Hastanesi’nde 

yaşamını yitirdi. 

- 13 Haziran 2022 tarihinde Denizli Cezaevi’nde beyin kanaması geçiren Fethi Ün 

isimli mahpusun 3 ay infaz erteleme kararı ile tahliye edildiği ve kaldırıldığı hastanede 

yaşamını yitirdi. 

- 20 Haziran 2022 tarihinde Maraş Türkoğlu L Tipi Cezaevi’nde Yakup Cem Alkan 

isimli mahpusun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cezaevi idaresi ailesine intihar ettiğini  

bildirdi. 

İşkence, darp, kötü muamele vb.                                                                                                                31 

Çıplak arama                                                                                                                                               18 

Ağız içi araması                                                                                                                                           18 

Küfür, hakaret, psikolojik bası                                                                                                                     39 

Sürgün sevk                                                                                                                                                 28 

Eşyalara el koyma                                                                                                                                        27 

Yemeklerin az ve kalitesiz oluşu                                                                                                                 30 

Hücreye koyma                                                                                                                                            28 

Hastaneye götürmeme                                                                                                                                 10 

Ameliyatın yapılmaması                                                                                                                              1 

İlaçların verilmemesi                                                                                                                                    9 

Covid hastaların hastaneye götürülmemesi                                                                                                  5 

Telefon görüşmesinin kesilmesi                                                                                                                   3 

Görüntülü telefon görüşmesi yaptırmama                                                                                                    11 
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Kitap, gazete ve dergilerin verilmemesi                                                                                                       15 

Sosyal faaliyet alanlarının kullandırılmaması                                                                                                8 

20 kişilik koğuşta 70 kişinin kalması                                                                                                             1 

Koğuşlarda böcek bulunması ve ilaçlamanın yapılmaması                                                                           4 

Elektrik faturalarının yüksek gelmesi                                                                                                            4 

Açlık grevleri                                                                                                                                                 8 

İmralı cezaevinde bulunan Abdullah Öcalan’ın avukatlarının görüşme talebinin reddi                            41 

 Basın taraması yoluyla tespit edilen                              Toplam:            350    İHLAL  

 

 

 

 

 

B- RAPORDA YER ALAN BAŞLICA HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA 

VE          ÖRNEKLER 

 

İşkence-Darp-Kötü Muamele 

Bu rapor döneminde: psikolojik baskı, hücreye koyma, çıplak arama, aramalarda ağız içine 

bakılması, dayak, baskın hücre araması, aramalarda hücrelerin dağıtılması, ölümle tehdit, can 

güvenliği endişesi, çatışmaya imkan yaratmak maksadı ile adli ve politik mahpusları aynı 

yere koyma, ırkçı söylem, aç bırakma, intihara zorlama, mahpusları pişmanlığa zorlama, 

sürgün sevk, ayakta sayım, oda değişikliği talebinin karşılanmaması gibi çeşitli şekillerde 

cereyan eden işkence ve kötü muamele ihlal sayısı;  443 ‘ü başvurulardan olmak üzere toplam 

503 olarak tespit edilmiştir.  

Üstte yer alan Tablo 6 ve Tablo 7 de işkence ve kötü muamelenin ne şekillerde gerçekleştiği 

görülmekte, altta yer verdiğimiz başvuru örnekleri ve başvuru özetleri ayrıntılı olarak durumu 

gözler önüne sermektedir. Başvuruların tamamına yakınında yaşamın her alanına yayılmış 

işkence ve kötü muamele şikayeti bulunmakta, intihar olaylarının ve şüpheli ölümlerin 

işkence ve kötü muamele uygulamalarının yoğunluğu ile paralel seyrettiği dikkat 

çekmektedir. 

 

 H. K. (Silivri 5 Nolu) 

 

H. K.’ın ses kaydında söyledikleri:  

“06.04.2022 tarihinde saat 7-7.30 civarları sayım esnasında geldiler burada mahkum 
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arkadaşımıza tokat attılar. Hiçbir şey yokken geldiler arkadaşımıza tokat attılar. İçeride bir 

dürü hakaret edici şeyler söylüyorlar. O esnada ben hastalığımdan dolayı, psikolojik 

sorunlarımdan dolayı atak geçirdim. Bu nede dolayı da bana birçok zulüm yaptılar. Aldılar 

götürdüler bahçeye. Hakarette bulundular, vurdular ondan sonra olayı kapattık dediler. 

Koğuşta arama bahanesiyle geldiler bizi aldılar götürdüler bahçede vurdular. Götürdüler 

yumuşak odaya attılar bir sürü hakaret ettiler. Botlarla kafamıza basıyorlar. Kendilerini haklı 

çıkartıyorlar. Bide bizden davacı olmak için tutanak tutuyorlar. Bizim üzerimize oynuyorlar. 

Biz onlara sert müdahalede, bir temasta bulunmadık. Buna rağmen bizi haksız çıkarıyorlar, 

bizim hakkımızda dava açıyorlar. Dün bahçede bana vurdular. Baktılar üstümde ip var mı diye. 

Baktılar yok bana diyor ki kendini öldürsene, assana.  Gitti ayakkabımı getirdi ben kendimi 

astım. Sonra yalandan geliyorlar kurtarıyorlar. Biz karar verdik kendimizi öldüreceğiz. Burada 

5-6 kişi daha var. C.A, O.A, T.O, bir sürü kişi var kendine zarar verecek, öldürecek bunların 

zulmünden dolayı. Burada pisliğin içinde bizi yatırıyorlar, ekmek yok, yatak yok. Bana diyor ki 

as kendini görüyeyim. Bize darp raporu da aldırmıyorlar, tehdit ediyorlar biz de korkudan 

hiçbir şeyimiz yok diyoruz. Benim can güvenliğim yok.” 

 

 M. S. F. (Bodrum S Tipi Kapalı Cezaevi) 

 

11.04.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan Ş. F.: “Merhaba, ben M. S. F.' in 

abisi … kendisi Kalın bağırsak kanseri ve aynı zamanda anemi taşıyıcısıdır. Kendisinin Cezaevi 

koşullarında kalması zaten mümkün değilken, kendisine yapılan birçok insan haklarına aykırı 

zulüm ve eziyet söz konusudur.07 Nisan tarihinde yatmakta olduğu Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza 

Evinden apar topar Bodrum S Tipi Kapalı Ceza evine sürgün edilmiştir. Bu kendisinin yaşamış 

olduğu ilk sürgün değil tabi ki. Kardeşimin söylediğine göre Bodrum S Tipi Kapalı Ceza evinde 

kendisine Çıplak arama dayatılarak kendisine darp uygulanmıştır. Ve tek hücrede şuan 

tutulmaktadır. Kendisi tek hücrede kalamaz yoğun kanamaları ve buna bağlı baygınlıkları 

olmaktadır. Bu durumda yanında ona müdahale edebilecek ve yardımcı olabilecek bir 

mahkûmun olması şarttır. Kardeşim bu cezaevine gönderilerek açık bir şekilde ölüme terk 

edilmiştir. Biz ailesi olarak kendisinin hayati durumundan endişeliyiz.” 

 

 C. A. (Silivri 5 Nolu) 

 

12.04.2022 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan F. A.: “Oğlum kızımı aramış. Abla 

bizi kurtarın burada bize çok işkence yaptılar, arkadaşımızı götürüp işkence yaptılar demiş. 

Gardiyan demiş ki ip var mı sende arkadaşı da bende yok demiş. Gardiyan gidip ip getirmiş. 

Çocuk gidip kendisi asmış. Bizim çocuklarda kurtarmaya gitmiş. Kurtarmaya gitti için 

çocuklarımızı dönmüşler, işkence yapmışlar. Cuma gününden beri haber alamıyoruz. Cuma 

akşamı avukatla beraber Silivri cezaevine gittim. Silivri hastanesine de gittim sordum. 

Cumarteside cezaevine gittim almadılar. Dilekçe yazdık çocuğumun sevkini istiyorum diye. 

İçerisi çok pismiş, yemek vermiyorlarmış. Çocuklarımızın hayatından endişe ediyoruz. 

Cezaevinden bilgi alamıyoruz son yaşanan olaylara da ilgili de bir mahpusu yaşamını 

yitirdiğini, birinin yoğun bakımda olduğu haberini aldık. Daha öncede oğlum şiddete uğramış, 

burnu kırılmış. Bunu bize yeni söyledi. Daha öncede karanlık odaya alıp dövmüşler. Ben 

şikayetçi oldum ama bir şey yapılmadı.” 
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   İletişim Hakkı İhlalleri- TECRİT 

 

Hapishanelerin sorunlarının başında iletişim hakkının ihlali gelmektedir. Dış dünya ile 

bağını kopararak, sosyal ilişkilerinden ve dayanışmadan yoksun bırakarak uygulanan ağır 

tecrit yoluyla, mahpus koşulsuz itaate zorlanmakta, kişiliği yok edilmeye çalışılmaktadır.  

 

  Altta yer verdiğimiz örnekler ve başvuru özetlerinden de görüleceği üzere; Sohbet, spor, 

ortak kullanım alanlarının kullandırılmaması, görüş yasağı, görüş iptali, telefon hakkının 

engellenmesi, süreli süresiz yayın, kitap ve mektup yasakları, kitap sınırlaması, mektupların 

geç verilmesi, gönderilen mektupların adresine ulaşmaması, sakıncalı diyerek el konulması, 

muhalif televizyon kanallarının izlenmesinin engellenmesi, aramalarda mahpusların not, 

defter ve el yazması çalışmalarına el konulması, açık görüşlerin yarım saate indirilmesi, gibi 

çeşitli şekillerde cereyan eden  iletişim hakkı ihlali sayısı;  182’si derneğimize yapılan 

başvurulardan, 78’i ise basın taramasıyla olmak üzere toplam 260 olarak tespit edilmiştir.  

 

  

 E. K.(Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi)  

 

14.04.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulanan F. N.: “ Ben F. N. oğlum E. K. 

İstanbul Silivri 5 nolu L tipi cezaevinde yaklaşık 1 aydır oğlumla görüşemiyorum bize ne 

olduğunu söylemiyor ama bizi arayan mahkum anneleri oğlumun koğuşunda isyan olduğunu 

söylüyor birden görüş yasağı getiriliyor orası dağ başı değil hiçbir gardiyan sayımda gidip 

orda onca mahkumu darp edemez ben akşam aradığımda cezaevini dinlemeden yüzüme 

kapatılıyor nereye başvursak boş sanki herkes anlaşmalı ben oğluma yetişemiyorum Bingöl’de 

oturuyorum bu isyan her neyse bitsin zaten 1 ölüde çıktı koğuşlarından ben oğlumun haberini 

öyle alamam zaten cezaevi her şeyi yalanlıyor lütfen bir çare bulunsun.” 

 

 

 K. (Ankara Sincan S Tipi Hapishanesi) 

 

14.06.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan G. K.: “ Görüşçüsü olduğum 

A. K.’ın yıllardır görüşçüsüyüm. A.’in sürgün sevke gönderildiğini duydum ve sürgünün Ankara 

Sincan olduğunu öğrenince direk Ankara’ya gittik. Ankara Sincan yerini öğrenebilmek için H 

tipi F tipi ve bütün tipleri dolaşmamıza rağmen bilgi vermediler. En son 2. S tipi bizi 1. S tipine 

bizi yönlendirdi. Orada da tüm resmi işlemlere rağmen 1 nolu S tipinde olduklarını 

öğrenmemize rağmen görüş yaptırmadılar. Bunun üzerine savcılığa gitmemize rağmen 

savcılıkta görüş izin verilmedi. Sonrasında öğrendiğimizde 1. S tipinde A. ve Ö. dışında siyasi 

tutuklu bulunmamakta ve Feto tutuklularının yoğunlukta olduğu bir hapishane. Biz tutsak 

yakını ve aileler olarak yakınlarımızın bu durumda can güvenliğinin olmadığı konusunda 

kaygılarımız var. Her an kötü bir haber alma huzursuzluğundayız. İHD’nin bize bu konuda 

destek sunmasını bekliyoruz. Hukuki destek talep ediyoruz.” 

 

Sağlık Ve Tedavi Hakkı İhlalleri 

 

Altta yer verdiğimiz örnekler ve başvuru özetlerinden de görüleceği üzere; 



Sayfa 12 / 53 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu (Nisan- Mayıs - Haziran 2022) -3 Ağustos 2022 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

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

Komisyonumuza yapılan başvuruların tamamına yakınında sağlık ve tedavi hakkına 

erişimde yaşanan sorunlar öne çıkmaktadır. Bu rapor döneminde 259’u başvurulardan 

olmak üzere toplam 285 sağlık ve tedavi hakkı ihlali tespit edilmiştir.  

  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 

yetersizliği ve olumsuz koşulları, diş tedavilerinin yapılmaması, ağır hasta mahpuslar 

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

karşılanmaması gibi süren sorunlara pandemi sürecinde yenileri eklenmiştir. Acil 

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

belirlenmesi, politik mahpusların tedavisinde doktorların kelepçeyle muayene etmek 

istemesi ve mahpusa kışkırtıcı, onur kırıcı davranışlarda bulunulması, mahpusun ilaçlarını 

gardiyanın gözetiminde içmeye zorlanması, kemoterapiye gitmesi gereken mahpusların 

götürülmemesi, hastane gidiş gelişlerden sonra karantina uygulanması, giderek 

yaygınlaşan ağız içi araması, zaman zaman tedaviye erişimin tamamen durdurulması ;  tüm 

bu uygulamalar, özellikle ağır ve kronik hastalığı olan mahpuslar bakımından yaşam hakkı 

ihlallerine zemin hazırlamaktadır.  

 

 

 

 H. Ç. (Metris)  

 

21.04.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan M. Ç.: “Merhaba ben M. Ç. Metris 

ceza evinde yatan eşim H. Ç. in 06.04.2022 tarihinde sabah saat 09.30 10.00 civarı cezaevinden 

kayınpederime oğlunuz vefat etti cenazesi otopsi için adli tıbba götürülüyor diye telefon geldi. 

Biz cenazemizi defnettikten sonra cezaevi ile görüşmeye gittik cezaevi müdürü ve bas gardiyan 

görüşmeye geldiler bize esimin orda üç gün karin ağrısı çektiğini ve ölümünden bir gün önce 

ambulans geldiğini fakat ambulans görevlilerinin esimin hastaneye gitmesine gerek 

görmediklerini söylediler. O günün sabahı saat 06.00 esimin fenalaştığını ambulans 

çağırdıklarını ama hastaneye götüremeden esimin vefat ettiğini söylediler. Esim bize ceza 

evinden bir kişi ile para istemek için haber göndermişti bizde bu olaylar olduktan sonra o kişi 

aradık. Onların kardeşi varmış ceza evinde bende orda ne oldu esim niye vefat etti diye aradım 

onlarda kardeşiyle konuşmuş esimin orda hasta olduğunu cezaevindekilerin ihmali olduğunu 

bunun için koğuştaki 25 kişi de şahitlik yapacağını bana söylediler. Benim esimin herhangi bir 

hastalığı da yoktu” 

 

 K. (Tekirdağ 2 Nolu Cezaevi) 

 

04.04.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan S. K. Kardeşim A. K.8 yıldır tutuklu 

6 yıldır Tekirdağ 2 Nolu cezaevinde 5 yıl boyunca hasta olmasına rağmen tedavi için doktora 

götürülmedi 10 ay önce bel fıtığı teşhisi ile Tekirdağ’da ameliyat edildi şikayetleri artınca ve 

sağ ayağı felç olunca hastaneye götürülüyor  bu seferde ALS teşhisi konuluyor daha önce 

yapılan ameliyat ve teşhisin yanlış olduğu doktorlar tarafından kendisine söyleniyor. Bu arada 

hastalığı ilerlediği için ihtiyaçlarını tek başına karşılayamıyor, ve onu İstanbul Metris R 

bölümüne sevk ediyorlar burada tedavisi yapılıyor, bu arada başka hastanelerde götürülüyor 
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şu an sağ gözü büyük oranda görme kaybı sağ kulakta da işitme kaybı var diğer göz ve kulakta 

da kayıp başlamış ayrıca yüz kısmında da felç olayı başlamış bu süreçte cezası da onandı 2 

ağırlaştırılmış onandı ayrıca 302 den de yargılanıyor ailenin korkusu bu süreçte tekrar 

Tekirdağ’a götürülmesidir çünkü hem tedavi imkanı yok orda ceza onandığı için tek hücreye 

konulacak ( tek başına ihtiyaçlarını karşılayamıyor) bu yüzden Metriste kalmasını istiyoruz.” 

 

 

 

 

Haksız Tutukluluk Ve Adil Yargılanma Hakkı İhlalleri 

 

Derneğimize yapılan başvurulardan tespit edilen toplam 166 haksız tutukluluk ve adil 

yargılanma hakkı ihlali, altta yer verdiğimiz örnekler ve başvuru özetlerinden de görüleceği 

üzere;; denetimli serbestlik engeli, tahliyelerin engellenmesi, uzun tutukluluk, infaz yakma 

tehdidi, infaz yakma, gözlem kurulunun mahkeme gibi çalışması, sudan bahanelerle 

mahpusların iyi halli sayılmaması, mahkeme evraklarının verilmemesi gibi şekillerde vuku 

bulmuştur.  

 

 

 

S. S. (Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi) 

 

10.05.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan M. S.: “Kızım S. S. 25 Mart 1992 

yılında gözaltına alınmıştır. 09.04.1992 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuş ve o 

tarihten bu yana cezaevindedir. 146/1’de yargılanarak müebbet cezası almıştır. İlk cezaevinde 

girdiğinde verilen müddetnamesinde 25 Mart 2022 tarihinde tahliye olacağı yazıyordu. Tekrar 

bir müddetname düzenlenerek infazı yakılmış ve koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik 

hakkı ihlal edilmiştir. Son müddetnamede tahliye tarihi 16.03.2028 olarak belirtilmiştir.” 

 

 

 S. B, G. Y. ve müvekkilleri (KOCAELİ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi) 

 

29.06.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan Av. A. Ç.:  “Nasılsınız? 

Bizler memleket gibiyiz. Her gün haberleri izlerken adaletsizlikleri, açlık ve yoksulluğu 

görüyoruz. Öfkemiz artıyor. Burada adaletsiz bir şekilde tutuluyor ve pek çok hak ihlaliyle 

mücadele etmeye devam ediyoruz. Size kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Halkın Hukuk 

Bürosu avukatlarından ve Çağdaş Hukukçular Derneği üyesiyim. 2017’de bürolarımız ve 

evlerimiz basılarak gözaltına alındık, hukuksuzca tutuklandık. İlk duruşmada hepimiz tahliye 

olurken saatler sonra hiçbir şey değişmemişken hakkımızda tutuklanmak üzere yakalama 

çıkarılmıştır. “Tanıyorum, Halkın Hukuk Bürosu” avukatıdır diyen gizli tanık beyanıyla ‘ceza’ 

verildi. Nereden geldiği, tanıdığı, kim olduğu belli olmayan içeriği hiçbir şey ifade etmeyen 

beyanlarla tutuklandık ‘ceza’ aldık. Oysa Halkın Hukuk Bürosu avukatı olduğumuz gizli bilgi 

olmadığı gibi bir suç da teşkil etmez.” 
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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. 

Ayrıca mahpuslara talepleri doğrultusunda örnek dilekçeler gönderilmekte, hukuki sürece dair 

soruları mektupla cevaplanmakta, gerekli hallerde mahpuslar hapishanede ziyaret 

edilmektedir. 

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 

büyükelçilikler ile de yazışmalar yapılmaktadır. Bu rapor döneminde resmi kurumlarla toplam 

29 yazışma yapılmış olup 22 geri dönüş olmuştur.  

 

 

D-                     SONUÇ OLARAK 

 

           

 

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

görüleceği gibi;    Bu üç ay boyunca yine  mahpuslara yönelik her türlü hak ihlali artarak devam 

etmiş, mahpus ölümleri artmış,  tahliye tarihi gelen mahpuslar olumsuz değerlendirmeler ve 

yeni cezalarla hapishanede tutulmaya devam edilmiş, sorunlara çözüm bulması gereken 

yetkililer sorunları görmezden gelmeyi tercih etmişlerdir. Bu durum, açlık grevi ve ölüm 

orucu eylemlerine zemin yaratmış, mahpuslar bu yolla sorunların çözümüne olanak yaratmaya 

çabalamak zorunda kalmıştır.  

 

   Bu dönemde, işkence ve kötü muamelenin yaygınlaştırılması yanında, sağlık ve 

tedaviye erişimde yaşanan sorunların çözülmemesinin, yaşam hakkı ihlallerinin 

artışındaki rolü giderek daha görünür hale gelmiştir. Raporumuza yılın 2. Üç ayı için 11 

olarak yansımakla birlikte yılbaşından bu yana yapılan çeşitli çalışmalarda en az 35 mahpusun 

yaşamını yitirdiği belirtilmektedir.  

 

   Tahliye tarihi gelmiş ya da açık cezaevine gitmesi gereken mahpusların olumsuz ‘iyi 
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hal’ değerlendirmesi ile özgürlüklerinden mahrum bırakılmaları, hasta mahpuslar 

sorunu yanında  son bir yılın en önemli sorunlarından biri olarak önemini 

korumaktadır. Hasta mahpusların tedavi maksatlı infaz ertelemesi taleplerine karşılık Adli 

Tıp Kurumu ve toplum güvenliği kriteri engeli halen yürürlükte bulunuyor.  Şartlı tahliye, 

denetimli serbestlik  ve açık cezaevine nakillerde söz konusu olan “iyi hal” 

değerlendirmesinde ise  ; mahpusun hangi koğuşta ve kimlerle kaldığı, mahpusa gelen 

ziyaretçilerin kimler olduğu, mahpusa kimin para yatırdığı, okuduğu kitaplar, halay çekmesi, 

kutlama ya da anma yapması, türkü söylemesi vb. durumlar  ölçüt alınmakta, olumsuz 

raporlarla mahpusun tahliyesi de dahil yasal haklarından yararlanması engellenmektedir.  

 

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

mektup yasakları, faksların gönderilmemesi, mektupların ne yazıldığı anlaşılamayacak 

şekilde karalanması ve geç gönderilmesi,  resmi kurumlara yazılan yazılar ve suç duyurusu 

dilekçelerinin gönderilmemesi, sohbet ve spor haklarının kullandırılmaması, 

havalandırmadan yeterince yararlanamamaları, hapishane kantinlerinde fahiş fiyat, çeşit 

azlığı, sadece belli markaların bulunması, bazı ihtiyaç malzemelerinin kantinde satışının yasak 

olması, ekonomik kriz gerekçesiyle yemek çeşitlerinin ve miktarının azaltılması, kalitesinin 

düşürülmesi, temiz içme suyu  ve temizlik malzemesi verilmemesi, elektrik faturalarının çok 

yüksek gelmesi ve benzeri sorunlar devam etmektedir.   

 

   İnfaz uygulamalarında mahpuslara düşmanca davranış ve keyfiyet had safhaya 

varmış bulunmaktadır. Gece hücre araması yapılmak istenmesi, eşyaların kırılması, 

dağıtılması, Adalet Bakanlığının emriyle denilerek mahpusun tek kişilik hücreye konması, 

yine aile ve avukat görüşlerinde yaşanan sorunlar, görüşe iki kişi ziyaretçi alma kısıtlaması, 

görüşe gelecek kişinin “görüşme yeteneğine sahip olması” şartı ve görüşe gelecek kişinin 

gelmeden belli bir süre önce “geleceğini bildirmesi” zorunluluğu, çıplak arama ve ağız içi 

aramasını kabul etmeyen mahpusların  giysilerinin zorla çıkarılarak diz çökmeye zorlanması, 

mahpusların bunu kabul etmemeleri halinde hastaneye ve mahkemeye götürülmemeleri ve ek 

olarak tutanak tutularak haklarında disiplin soruşturması başlatılması  gibi zorlamalar devam 

etmektedir.  

 

   Bu dönemin önemli tartışma konularından biri de S ve Y Tipi olarak adlandırılan 

Yüksek Güvenlikli hapishaneler olmuştur. Y Tipi hapishanelerle ilgili henüz ayrıntılı 

bilgiler edinilememiş olsa da her iki tip hapishanenin de ağır tecrit amaçladığı, yetkililerin 
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açıklamaları ile kamuoyu bilgisine ulaşmış bulunmaktadır. Tek ve 3 kişilik hücrelerden 

oluşan, kapıların merkezi sistemle açılıp kapandığı, tuvaletle mahpusun kaldığı yerin 

birbirinden ayrılmadığı, mahpuslara sosyalleşme imkanı tanınmayan,  ayakta sayımın 

dayatıldığı, mahpuslardan gardiyanlara başkan ya da abi diye hitap etmelerinin istendiği , 

işkence ve kötü muamele şikayetleri ile gündeme gelen S tipi hapishanelere yapılan sürgün 

sevklerin artışı, bu hapishaneleri ve birlikte geliştirilen uygulamaları tartışma gündemine 

taşımıştır.  

 

Bilindiği üzere, 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. 

 

Sağlık örgütleri tarafından, yeniden tırmanışa geçtiği söylenen Covid 19 pandemisinin, 

temel hakların kullanımında artan hak ihlallerine ve ağır tecride fırsat olarak kullanılması 

yanında, sağlık ve tedavi hakkına erişim ve yaşam hakkına yönelik tehdidi odevam 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 ihtiyacı önemini koruyor.  

 

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. 

 



Sayfa 17 / 53 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu (Nisan- Mayıs - Haziran 2022) -3 Ağustos 2022 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

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

E- BAŞVURU ÖZETLERİ 

                                                                                                                                       

 

NİSAN 2022 

 

 E. P. (Denizli F Tipi cezaevi) 

02.04.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan E. P.: “Merhaba, umuyor ve 

diliyorum ki iyisinizdir. Denizli valiliğini üzerinden yapmış olduğunuz başvuruyu öğrendim, bu 

yönlü teşekkürlerimi iletiyorum. 

6 yıla takın bir süredir hapishanedeyim, dışarıda olmayan fakat içeride başlayan ve artan 

kimi sağlık sorunlarım söz konusu. Bu sağlık sorunlarım git giderek artıyor ve zamanla daha 

olumsuz sonuçlara yol açacak hapishane olgusu ve hapishanede sağlık bir bütünen işkence 

aracına çevrilmiş durumdadır. 

TMK çerçevesine evde infaz ya da erteleme yapmamaktalar. Objektif bir şekilde mevcut sorun 

ve hukuksuzlukları sıralamak istiyorum. 

6 yıla yakın bir zamandır içerideyim. 05 Eylül 2016’da İstanbul’da 1 aya yakın gözaltında 

kaldıktan sonra tutuklanarak astronomik rakamlarca verilen karar çerçevesinde içerideyim. 

Hukukluğun normlarının dışında gelişen bir süreç CMK 148’e göre yasadışı ifadelerle 

mahkemede geri çekilmesine rağmen oldubittiye getirilerek onaylandı. Bitti, bitmedi. 

1 aya yakın gözaltında kaldığım 4 yıl sonra verilen beraat kararınca karakola bomba atma 

gibi hayal ürünü evraklarca dosyalar düzenlendi. En nihayetinde nedenlerini bilmediğimiz 

uygulamalar değil, sınıfta, dışarıda her yerinde eşine ender rastlanan olaylar değil, iş sadece 

oldubittiye getirilen kararlarla kalmıyor. 

Silivri’de kalırken birçok hastalığım orada çıkmasına rağmen (2017) iki defa götürüldüğüm 

hastane sadece bir defa doktoru gördüm. Yatış verdi gerisi yok olmaz denilerek bir daha 

gitmediğim hastanenin verdiği testler 2018 yılında Bandırmada anca yaptırmaya başlamıştım. 

Sonrası Akhisar Adlileri birkaç haftada hastaneye götürülürken 8 ay sonraya hastane sevki 

alan bir idareyle karşılaştım ardından Denizli T Tipine geldim. 

Sanırım şimdiye kadar buranın hastanesine kadar sorunlu ir hastane görmedim, doktorun işi 

hastayla ilgilenme, Tıp’ın prensipleri ve Hipokrat yemini olması gerekirken paraya karşı 

yeminli gibi ve doktorun doktor olma vasfına aykırı ne varsa yapmakta, üzerinde giydiği beyaz 

önlük Dolar ve Euro işaretli. 

Hastaneye gittiğimde yaşamış olduğum olayları sıralamak gerekirse. 

28.12.2020 muayene için Denizli Devlet Hastanesine gittiğimde bir gardiyanın dosyası bu 

demesi sonrası Acil Yeşil alanda muayene bile etmeden çıkabilirsin. 

2021 Şubat ayı revir çalışanı dilekçemin arkasına hipertansiyon yazıp revirce dâhiliyeye sevk 

edildim. Anlatmaya başladıktan sonra git bir daha gel. 

Bir başka olayda; geçen yıl Ağustos ayında covid nedeniyle göğüs hastalıklarına sevk edildim. 

Beni covid gerekçesiyle tomografi ve MR’a sevk etti. 10 Ağustos tarihinde o zamanı kapsayan 

sağlık prosedürünce şüpheye ilişkin uygulanması gereken yol haritası uygulanmadı, tekrar 

hapishaneye getirildim. Akciğerlerimde belirlenmeyen bulgular var. (evrakları İzmir İHD 

sekreteri Ali Aydındadır) sonrasında benden testler istiyor. 2021/2777- hastane dosya no 
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13142283 (Arb-Hma-biyokimya-po-ap-kontrolü) o tarihler incelenirse cezaevi dışına hiç 

çıkmadığım anlaşılacaktır. 

Benim sağlığımı hedef almanın bedeli ise normal. Hastaneye gittiğim Şubat ayından bu yana 

ise benzer yaklaşımlar devam etmektedir. 18 Mart’ta hastaneye sevkim vardı ilgili revir çalışanı 

gelerek Pamukkale doktoru gelirken gitsin bir daha sevk alıp gelsin demiş. Hapishanede dosya 

ekseriyetli uygulanan bir sağlık politikası var. Kemiklerim erime aşamasında. 6 yıldır doğru 

düzgün tedavi gömüyorum. Benim sağlığım şuan bulunduğu düzeyden daha kötüye gideceği de 

zamanın göstereceği bir şey değildir.”  

 

 M. Y. (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi C-74 Koğuşu)  

04.04.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan A. Y.: “Öncelikle çalışmalarınızı 

takdir eder ve emeği geçen tüm arkadaşlara en içten dileklerimle saygılarımı sunarım.  

Sayın yetkili abim 2019 yılının Eylül ayında ağır bir ameliyat geçirdi kalın bağırsakları 

tamamen alındı, bu ameliyattan 3 ay sonra ikinci kez aynı hastalıktan tekrar bir operasyon 

geçirdi, 16 yıldır siyasi tutuklu olarak cezaevinde yatıyor, bu geçen sürede sağlık sorunları arttı 

ve geçirdiği bu operasyonlar neticesinde sağlığı,  cezasının infazını cezaevi koşullarında devam 

etmesini olanaksız hale getirmiştir, ağır hasta bir mahkumdur abim, üstüne bir de cezaevindeki 

hak ihlalleri ve tecrit ve de cezaevi yönetimi dahil, gardiyanların özellikle siyasi mahkumlara 

(küfür, hakaret, darp, işkence, keyfe keder koğuş aramaları, revire ve hastaneye gecikmeli 

olarak göndermeleri, ilaçlarını zamanın da vermemeleri gibi her türlü baskı altında tutmaları) 

bu yüzden abim için defalarca dilekçe yazmamıza rağmen hiç bir zaman geri dönüş yapılmadı 

bize, ailem Gaziantep te ikamet ediyor, abimin yakın bir yere nakili için aynı şekilde defalarca 

dilekçe yazdık, nakil masrafını biz karşılayacağız dememize rağmen bu konuda da geri dönüş 

olmadı. Bu konularda siz Sayın yetkililerden bize yardımcı olmanızı rica ediyorum.” 

 

 Ö. Ö.-(04.04.2022 (Gebze Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) 

04.04.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan Ö. Ö.: “ Eşi Ö.Ö. Hakkında Ankara 

11.  Ağır Ceza Mahkemesi'nin 22.11.2011 tarih,  2007/387  esas, 2011/288 sayılı karar dosyası 

ile TCK 314/2. Maddesi kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar 

verilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden mevzunu olduktan sonra Diyarbakır 

Valiliğine memur olarak atanıp sosyal hizmetler uzmanı olarak çalışmaktaydı. Üniversite 

öğrencisi olduğu yıllar içerisinde açılmış bulunan dava nedeniyle hapis cezası ile 

cezalandırılmasına karar verilmiştir. Beyninde tümör olması sebebiyle 27.10.2020 tarihinde 

İstanbul Acıbadem Hastanesinde açık beyin ameliyatı geçirmiş, ameliyat sonrası hakkında 

yakalama kararı olması sebebiyle de hastanede yakalanmış ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza 

İnfaz Kurumuna götürülmüştür. Yaptığımız başvurular sonucu İstanbul ATK tarafından 3 ay 

infaz erteleme kararı verilmiştir. 3 Ay bittikten sonra tekrardan tutuklanarak Kocaeli/Gebze 

Kadın Kapalı Cezaevine götürülmüştür. Sağlık Bakanlığı Darıca Eğitim ve Araştırma 

hastanesinin 24.12.2021 tarihli Sağlık Kurulunun vermiş olduğu kararda Hapishane 

şartlarında kalması uygun değildir raporu olmasına rağmen. İstanbul ATK tarafından red 

edilmiştir. Açık beyin ameliyatı geçirmesi sebebiyle temel yaşamsal ihtiyaçlarını tek başına 

karşılamayacak durumdadır. Başkalarının yardımı ve desteği ile ihtiyaçlarını giderebilecek 

durumdadır. Geçirmiş olduğu ameliyatın ağırlığı da dikkat alındığında ayrıca hijyen bir 
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ortamda bulunması gerekir. Yine sağlık raporları ve belgelerden de anlaşılacağı üzere 

beyninde birden fazla tümör olup tedavisi devam etmekte ve önümüzdeki süreçlerde tekrardan 

ameliyat geçirmesi gerekmektedir. 5275 Sayılı İnfaz Kanununda İnfazın ertelenmesinin 

koşulları düzenlenmiştir. Yasanın 16. Madde hükmüne göre; ''Maruz kaldığı ağır bir hastalık 

veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını yalnız idame ettiremeyen ve 

toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı değerlendirilen mahkûmun 

cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar geri bırakılabilir. '' 

Yukarıda da açıkladığımız üzere ağır hastalığı söz konusu olup geçirdiği ameliyat sebebiyle de 

yaşamını tek başına idame ettiremeyecek durumdadır. Yine hakkındaki hapis cezası 

kesinleşinceye kadar valilik bünyesinde memur olup sosyal hizmetler uzmanı olarak 

çalışmaktaydı. Eşim sosyal konumu da dikkate alındığında toplum güvenliğine tehlike 

oluşturmadığı çok açıktır 

           Eşim Ö. Ö. genç bir kadın olup haksız ve hukuksuz bir yargılama sürecinin kurbanı 

olmuştur. Ve hali hazırda da yaşadığı ağır sağlık sorunları sebebiyle yaşamı tehlike altındadır. 

En kutsal insani hak olan yaşam hakkının korunması elzemdir. Bu kapsamda tedavi sürecini 

geçirmesi adına infazının ertelenmesini yada ev hapsinin gerçekleşmesini talep ediyoruz.” 

 

 A.K.-04.04.2022- (Tekirdağ 2 Nolu Cezaevi) 

04.04.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan S. K.: “Kardeşim A. K. 8 yıldır tutuklu 

6 yıldır Tekirdağ 2 Nolu cezaevinde 5 yıl boyunca hasta olmasına rağmen tedavi için doktora 

götürülmedi 10 ay önce bel fıtığı teşhisi ile  Tekirdağ’da ameliyat edildi şikayetleri artınca ve 

sağ ayağı felç olunca hastaneye götürülüyor  bu seferde ALS teşhisi konuluyor daha önce 

yapılan ameliyat ve teşhisin yanlış olduğu doktorlar tarafından kendisine söyleniyor. Bu arada 

hastalığı ilerlediği için ihtiyaçlarını tek başına karşılayamıyor, ve onu İstanbul Metris R 

bölümüne sevk ediyorlar burada tedavisi yapılıyor, bu arada başka hastanelerde götürülüyor 

şu an sağ gözü büyük oranda görme kaybı sağ kulakta da işitme kaybı var diğer göz ve kulakta 

da kayıp başlamış ayrıca yüz kısmında da felç olayı başlamış bu süreçte cezası da onandı 2 

ağırlaştırılmış onandı ayrıca 302 den de yargılanıyor ailenin korkusu bu süreçte tekrar 

Tekirdağ’a götürülmesidir çünkü hem tedavi imkanı yok orda ceza onandığı için tek hücreye 

konulacak ( tek başına ihtiyaçlarını karşılayamıyor) bu yüzden metriste kalmasını istiyoruz.” 

 

 C. K. ve S. G.- 06.04.2022 -(1 Nolu F Tipi Tekirdağ) 

06.04.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan C. K. ve S. G.: “Merhaba, 

bu açık mektubu yaşamakta olduğumuz haksızlığa ve adaletsizliğe ses çıkarmanız isteğiyle 

yazıyoruz.Yeniden yargılanmamız üzerine alınan yargı kararı dolayısıyla 2021 yılından bu 

yana İst. 10. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmalara çıkmaktayız. 

19-20 yıldır F Tipi hapishanedeyiz. Zor koşullarda yaşadığımız bilindiği için koşullarımızı 

anlatmayacağız. 

Biz buraya sürükleyen adaletsizlikler zincirine değineceğiz. “Geç gelen adalet adalet 

değildir.” Demiş Pascal, ama biz geç gelecek “adaleti” dahi mumla arar durumdayız. 

“Serüvenimiz” gülsuyu Gülen su adlı gecekondu mahallesinde başladı. Ama bu “serüven” 

adliye koridorlarında bitecek gibi de değil, bu ülkede yaşayan herkesin başına gelebilecek 

türden, diğer yönüyle ise ibretliktir.  
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Dosya arkadaşları olarak hepimiz aynı mahallede yaşıyorduk. Birbirimizi okuldan, atölyeden, 

kahveden tanıyor, fırsat buldukça da birlikte zaman geçiriyorduk. Her mahallede, semtte 

fazlasıyla tanık olunan bir gençlik olayı, bizim için sonun başlangıcı oldu. Dosyada yer alan 

bazı arkadaşlarımızın da karıştığı bu olayda, tamamen istem dışı biçimde akranımız olan bir 

kişi hayatını kaybetmiştir. Gerisi ise bildik hikayedir. İşkenceli sorgularda alınan “itiraflar”, 

örgütlü suçla ilgisi olmayan ilişkilerin “açığa çıkması”, yapılmayan onlarca eylemin 

“üstlenilmesi” ve sonuç; bir gençlik olayının adına eylem yapıldığı iddia edilen örgütün dahi 

habersiz olduğu, üstlenmemiş ve kınamış bulunduğu bir olayın örgüt eylemine 

dönüştürülmesidir. 20 yıldır bu talihsiz olayın bir örgüt eylemi olmadığını anlatıyor, 

kanıtlamaya çalışıyoruz. İlk yargılanmamız İst. 2 Nolu DGM’de başladı ve devamında sadece 

tabelası farklı olan özel Yetkili Mahkemece zamanlandı. Mahkeme hiçbir ayrım gözetmeksizin 

hepimize “örgütlü suçlar” kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.  

“Örgütlü suçlara” dair dosyamızda hiçbir delil, belge, bulgu olmamasına rağmen, sadece 

emniyet aşamasında (zorla, tehdit ve şantaj yoluyla alınıp örgüte mal edilen) alınan ifadelere 

dayanarak ağır bir karar açıklandı. 

Yargıtay’ın “örgütlü suçlara” dair aldığı içtihat kararları doğrultusuna dosyamız 

incelendiğinde dahi hiçbir ilişki kurulmayacağı görülecektir. 

Dosyamıza bakan savcılar, hakimler, Yargıtay üyelerinin bir çoğu bugün FETÖ dosyasıyla 

ya hüküm giymiş ya ihraç edilmiş ya da firaridir. Z. Ö. bu dosyanın savcısı ve asli unsurudur! 

Dosyamızdaki ihlallerden kaynaklı avukatımızın AİHM’e yaptığı başvuru neticesinde devlet 

yargılamada ihlal yaptığını kabul ederek bu ihlalin sonuçlarını kaldırmaya dönük “dostane 

uzlaşma/çözüm” önerisinde bulundu. Tarafların kabulüyle bu doğrultuda yeniden yargılanma 

başladı. 

 Geldiğimiz aşamada Devlet Hak İhlali yapıldığını kabul etmiş olmasına rağmen ilgili 

mahkeme bu konuda eski hükmü hayata geçirme yolunda adım atmaya çalışmaktadır. 

Duruşmalarda arkadaşlarımız benim ve S. G. olay yerinde, yanında, yöresinde dahi 

olmadığımızı anlatmalarına rağmen, tanıklarımız gelip yeminli beyanlarda bulunmalarına 

rağmen olaya tanık olduğunu söyleyenlerin aleyhimizde hiçbir ifadesi olmamasına rağmen, 

yargılamadaki görevli savcı, FETÖ’cü yargı mensuplarının vermiş olduğu adil olmayan ve hak 

ihlali sayılan kararını tekrar talep etmektedir.   

Hakkımızda en ufak bir delil dahi ortaya koyamayan savcılık bizim için ağrı cezalar 

istemekten geri durmamaktadır. 

Yaşımızdan daha fazla yaşantımız oldu hapishanede. Bu vesileyle dosyamıza ve durumumuza 

ilgi göstermemizi ve yapabileceğiniz bir şeyler varsa bunları yapmanızı ve mağduriyetlerimize 

ses çıkarmanızı istiyoruz. 

Ben ve S. G. olayın yaşandığı gün ayrı ayrı yerlerdeydik. Tanıklarımızın ifadesi dosyadadır. 

Olaya dahil olduklarını söyleyen ve bizim olayda yer almadığımızı açıklayan 

arkadaşlarımızın ifadesi dosyadadır. 

Örgütlü bir suç diye lanse edilen olayın da örgütlü bir yönünün olmadığı dosyadaki delil vs. 

boyutuyla incelenebilir. Zaten mahkeme de aksini kanıtlayamamaktadır! 

Yıllar sonra hakkımızda ortaya çıkan bir şans oldu ve fakat o şansımızın da elimizden kayıp 

gitmesine göz yumulsun istemiyoruz! 

Yıllar yılar sonra hakkımızda “pardon” denilmesini hiç istemiyoruz! 
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Detaylı bilgilere ulaşmak için İstanbul Barosuna kayıtlı olan avukatımız G. A. irtibata 

geçebilirsiniz. İyi çalışmalar.” 

 

 B. İ.- 08.04.2022 -(2 Nolu F Tipi Kocaeli) 

08.04.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan B. İ. : “Merhaba arkadaşlar. 

İyi olmanızı diliyorum. Bizler iyiyiz. 

Dışarıda insanların elektrik faturası isyanlarını TV’de görüyorduk. Bizim de durumumuz 

kötüymüş de farkında değilmişiz. Son zamlardan sonra öğrendik gerçeği. Bize işletme tarifesi 

uyguluyorlarmış. Bunu öğrenince Adalet Bakanlığına dilekçe yazıp bu yanlışın giderilmesini, 

ev tarifesi uygulanmasını talep ettik. Bakanlık yazısında işletme olduğumuzu ve bu konuda bir 

değişiklik yapmayı düşünmediklerini belirtmiş. 

Bakanlık bu konuyu düşünmüyorsa da bir şey yapmalıyız ama ne? Tüketici Heyetine mi, 

Tüketici Mahkemesine mi, başka ir mahkeme ve ya kurumamı başvuru yapılmalı, birkaç 

kurumamı başvuru yapılmalı bilmiyoruz. Hukuksal desteğe ve önerilere ihtiyacımız var.  

Üç talebimiz olduğunu düşünüyoruz. 

1-Elektrik tarifesi evlere uygulanan tarife olmalı. Bizler geliri olmayan, ailelerine bağımlı 

insanlarız aslında hiç elektrik parası alınmamalı. Şu an bizden alınan birim ücret 2.60 TL. 

2-İndirimli gece tarifesi de uygulanmalı. 

3-Bunca yıl haksız yere kesilen fazla ödemelerimiz bize iade edilmeli. 

Bu konuda neler yapabiliriz? Öneri e yardımlarınızı bekliyoruz.  

Bakanlığın yazısını ve elektrik şirketinin bakanlık yazısıyla gelen tarife çizelgesin de ekte 

yolluyorum.Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum.” 

 

 H. K.-08.04.2022- (Silivri 5 Nolu) 

08.04.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan B. Ç. : “Merhabalar ben B. Ç.. 

Denizli’de yaşıyorum benim oğlum küçük yaşta 9-10 yaşlarında İstanbul İkitelli’de 

oturuyordum Parseller mahallesinde benim oğlum he okula gidiyordu hem de Migros’ta okul 

çıkışında sepetçilik yapmaya gidiyordu. Beni annem o arada hacca gitti, ben annemi görmeye 

gittim memlekete Muş Malazgirt’e annemi ziyaret etmeye gittim. O arada benim çocuğum gece 

saat 3’te marketler gece kapanıyordu 3-3.30 gibi eve geliyordu. Migros müdürü getiriyordu. 

Orada kalan sebzeler, çöpe atılan yiyecek içecekleri arabanın arkasına koyarak bize 

getiriyordu. Benim çocuklarım küçüktü, 5 çocuğum vardı, kiracıydım ve borcum vardı. Yani 

benim oğlum çalışan bir insandı, düzgün bir insandı. Benim çocuğum orada Ö. diye bir çocuk 

babası ve annesi ölmüş, çocuk sokak çocuğuydu. Benim çocuğumun önünü kesiyor ve benim 

çocuğumu döverek cebindeki parayı alıyordu. Millet bahşiş veriyordu. Millet alışveriş 

yaparken çantasını, poşetini götürüyordu arabaya. Bahşiş veriyorlardı. Biz o parayla 

geçimimizi sağlıyorduk. Çocuğum ondan sonra okula da gidiyordu. İkitelli okuluna gidiyordu 

benim çocuğum. Ben bunların hepsini araştırılmasını istiyorum. Keşke bunları daha önceden 

yapsaymışım, yapamamammışım çektiğim acılara yazık. Ondan sonra benim çocuğum bu sefer 

büyük adamların eline düştü. M. A. B. A.’ın kardeşi, Baran Aydın bunların hepsi balici. Esrar, 

eroin, hırsızlık her şey vardı bunlarda. Y., E., D., R., V., A. bunları götürdüler. Bunlar büyük 

adamlar olaylar yaparken çocuklarımızın üstüne atıyorlar, yani çocuklarımız onların suçlarını 
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kabulleniyordu. Çocukları götürüp bir depoya, bodruma koyuyorlardı kartonların içlerinde 

yatırıyorlardı çocuklar korkuyorlardı. Küçücük çocukları bıçaklıyorlardı. Ben gece gündüz 

İstanbul sokaklarında oğlumu arıyordum bulamıyordum. Bir gün gittim Ç., M. vardı bunlar 

çöpçüydü, Karadenizliydiler, İkitelli’de yerleri var halen var. Benim oğlumu götüren bunlar. 

Benim oğlumu götürüp te hırsızlık yaptırıyorlarmış pazarlarda. Biz gözümüzle bir şey 

görmedik. Karakolda gidip çocuklarımızın kayıp olduğunu, kayıp ilanlarını veriyorduk. 

Gazetelere verdik. Çocuklarımızı arıyorduk bulamıyorduk. Polisler çocuklarımızı bulup 

getirdiği zaman çocuklar geldiği zaman kapımıza dayanıyorlardı. İki kere İstanbul’da benim 

evimi yaktılar. Gece evimizin içine ilaç sıktılar kapıları nasıl açtılar bilmiyorum. Biz o zaman 

korkmaya başladık. Diğer çocuklarımı aldım Denizli’ye geldim. Oğlum kayboldu oğlumu 

bulamadım. Oğlum İstanbul’da kaldı. Ben defalarca İnönü mahallesindeki çocuk bürosuna 

gittim. Tek tek kapı kapı geziyordum oğlumu bulamıyordum. Evli olan kızım bir ev tarif etti 

oraya git dedi. İkitelli’de Batı Bahat hastanesi var. Oraya git arkasına mavi bir kapı var orayı 

çal şişman bir kadın çıkacak Diyarbakırlı E. D.’nun annesidir oraya git senin oğlunu onlar 

götürüyor hırsızlık yaptırıyor dedi. Onlar hırsızlık yaptırıyor üstüne yıkıyor çocuk arabada 

kalıyor. Ben gittim kapıyı çaldım bir kadın çıktı. Kapıyı açmadı perdenin arkasından sen kimsin 

dedi. Ben kapıyı çaldım, bağırdım, ağladım ben H.’in annesiyim Denizli’den geldim oğlumu 

görmeye ben oğlumu görmeden gitmem dedim. Ben oğlumu gördüm. Kadın orada eski 

battaniyeleri dikiyor ben onunla geçiniyorum diyor ama yalan söylüyor çocuklara hırsızlık 

yaptırıyor, esrar satıyor. Ben kapıyı çalarken iki tane çocuk çıktı. Birinin adın A. benim 

dünürümün oğlu biri de A. biri de H. K. içinde iki parça bez koymuşlar çocuklar orada uyumuş. 

Ben oğlumu oradan çıkardım. Oğlumu almadan gitmem dedim kadın oğullarını çağırdı dedi ki 

H.’in annesi gelmiş H.’i götürüyor. Üçü bana saldırdılar. Beni evin için sokup dövdüler. Ben 

ona rağmen müdahale ettim. Ben oğlumu aldım, oğlum korkudan gelmiyor. Ben gelmiyor anne 

beni öldürecekler, seni öldürecekler dedi. Ben çocuğumu zorla aldım gittim. Ben çocuğumu 

aldım geldim Denizli’ye geldiler Denizli’ye benim çocuğumu alıp götürdüler. Benim oğlum 

şuan 28 yaşında. Benim oğlum şuan cezaevinde. Silivri 5 Nolu cezaevinde. Benim oğlum 3 

günden beri arıyor. Benim oğlumu astılar, benim oğluma ilaç verdiler. Silivri Devlet 

Hastanesinde benim oğlum astılar. Ben gittim. Benim çocuğum 3-4 ay Bakırköy Devlet 

hastanesine kaldı. Ben oğlumun sevkini istedim vermediler. Çocuğum diyor ki geliyorlar bizi 

dövüyorlar, zulüm ediyorlar. 70 kişilik bir odadayız. Beni öldürecekler can güvenliğim yok 

diyor. Çocuk korkuyor. Bir şeyler yapalım, yardım edin. Bütün dosyaları oğlumun üstüne 

yıktılar.  Oğlum ve ben karakola gidip söylüyorduk zorla yaptırıyorlar diye ama hakim, savcı 

inanmıyordu. İş yerime geliyorlardı. İki kere kafama silah dayadılar. Neden şikayetçi 

oluyorsun, niye oğlunu arıyorsun diyorlardı. Çocukları balkonda, bahçede dövüyorlarmış, 

hücreye atıyorlarmış, ekmek vermiyorlar mı.” 

  

 H. K. (Silivri 5 Nolu) 

 

H. K.’ın ses kaydında söyledikleri:  

“06.04.2022 tarihinde saat 7-7.30 civarları sayım esnasında geldiler burada mahkum 

arkadaşımıza tokat attılar. Hiçbir şey yokken geldiler arkadaşımıza tokat attılar. İçeride bir 

dürü hakaret edici şeyler söylüyorlar. O esnada ben hastalığımdan dolayı, psikolojik 

sorunlarımdan dolayı atak geçirdim. Bu nede dolayı da bana birçok zulüm yaptılar. Aldılar 

götürdüler bahçeye. Hakarette bulundular, vurdular ondan sonra olayı kapattık dediler. 

Koğuşta arama bahanesiyle geldiler bizi aldılar götürdüler bahçede vurdular. Götürdüler 



Sayfa 23 / 53 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu (Nisan- Mayıs - Haziran 2022) -3 Ağustos 2022 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

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

yumuşak odaya attılar bir sürü hakaret ettiler. Botlarla kafamıza basıyorlar. Kendilerini haklı 

çıkartıyorlar. Bide bizden davacı olmak için tutanak tutuyorlar. Bizim üzerimize oynuyorlar. 

Biz onlara sert müdahalede, bir temasta bulunmadık. Buna rağmen bizi haksız çıkarıyorlar, 

bizim hakkımızda dava açıyorlar. Dün bahçede bana vurdular. Baktılar üstümde ip var mı diye. 

Baktılar yok bana diyor ki kendini öldürsene, assana.  Gitti ayakkabımı getirdi ben kendimi 

astım. Sonra yalandan geliyorlar kurtarıyorlar. Biz karar verdik kendimizi öldüreceğiz. Burada 

5-6 kişi daha var. C.A, O.A, T.O, bir sürü kişi var kendine zarar verecek, öldürecek bunların 

zulmünden dolayı. Burada pisliğin içinde bizi yatırıyorlar, ekmek yok, yatak yok. Bana diyor ki 

as kendini görüyeyim. Bize darp raporu da aldırmıyorlar, tehdit ediyorlar biz de korkudan 

hiçbir şeyimiz yok diyoruz. Benim can güvenliğim yok.” 

 

•H. K.- 08.04.2022 -(Silivri 5 Nolu) 

“Silivri 5 Nolu L tipi kapalı ceza infaz kurumunda yatmakta olan abim bizi 06.04.2022 

tarihinde arayarak hayatından şüphe ettiğini söyleyerek sesimi duyurun dedi cezaevindeki 

memurlar tarafından şiddete maruz kaldığını söylemesi üzerine, telefon konuşmamız bir anda 

cızırtılı oldu ses gelmedi, gitmedi ve abim tekrardan 08.04.2022 tarihinde bizi arayarak, sizi 

bir daha arayamayabilirim, ararsam da çok zor ararım dedi, ve anlatmaya başladı 06.04.2022 

tarihinde saat akşam sıraları 19.00 19.30 sıralarında sayım esnasında geldiler burada oruçlu 

bir arkadaşımıza tokat attılar ortada hiçbir sebep yokken, hakaret edici, gururumuzu, 

onurumuzu kırıcı sözler söylediler, o esnada ben hastalığımdan dolayı, psikolojik 

sorunlarımdan dolayı atak geçirdim ve bu yüzden bana çok eziyet ettiler, zulüm yaptılar, alıp 

bizi bahçeye çıkarttılar, bize hakaret ettiler, vurdular bunun üzerine gene de biz olayı kapattık. 

Sonra tekrar geldiler koğuşa sayım ve arama bahanesi ile, gelip burada bizi bahçede gene 

eziyet ettiler benim sakallarımı elleriyle yoldular, sonra yumuşak odaya attılar eziyet ettiler, 

botları ile kafamıza bastılar. Bide kendilerini haklı çıkartıyorlar tutanak tutuyorlar sırf bizi 

suçlu göstermek için, biz burada kesinlikle memurlara temasta bulunmadık, müdahale etmedik, 

buna rağmen bizi haksız çıkartıyorlar. Ben dün bahçedeyken benim üstümde ip olup, 

olmadığına baktılar, benim üzerimde ip yoktu, gidip ayakkabımdaki ipleri aldırdılar, kendini 

as öldür dediler, hadi asta göreyim seni dedi, ben kendimi asmak zorunda kaldım, sonra 

geldiler beni kurtarmaya çalıştılar, biz artık kararımızı verdik kendimizi öldüreceğiz, canımıza 

kıyacağız, burada 5-6 arkadaşım daha var, T. O, O. A., C. A., daha ismini sayamadığım 

arkadaşlarım var biz hepimiz SİLİVRİ 5 NOLU L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU 

memurları yüzünden kendimizi öldüreceğiz.  

Bizi bursa pisliğin içinde yatırıyorlar, ekmek yok su yok, bizi doktora götürdüler 

götürürlerken de eğer darp cebir alırsanız bunun daha seansları olur diyerek korkutup darp 

cebir raporu da aldırmıyorlar dedi..  

Lütfen sizden ricam gereğinin yapılmasını istiyorum eğer orada abim H. K. ın başına bir şey 

gelirse bunun sorumlusu Silivri 5 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu memurları dır, o 

kurumun ihmalidir.  

Biz de abimde kendisinin can güvenliğinden şüpheliyiz.  

Biz Denizli’de ikamet ediyoruz, abim orda cezaevinde yatıyor, ne halde ne durumda 

olduğundan şuan bilgimiz yok.” 

 

•M. S. F.-11.04.2022- (Bodrum S Tipi Kapalı Cezaevi) 
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11.04.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan Ş. F.: “Merhaba, ben M. S. F.' in 

abisi Ş. F. kendisi Kalın bağırsak kanseri ve aynı zamanda anemi taşıyıcısıdır. Kendisinin Ceza 

evi Koşullarında kalması zaten mümkün değilken, kendisine yapılan birçok insan haklarına 

aykırı zulüm ve eziyet söz konusudur.07 Nisan tarihinde yatmakta olduğu Ödemiş T Tipi Kapalı 

Ceza Evinden apar topar Bodrum S Tipi Kapalı Ceza evine sürgün edilmiştir. Bu kendisinin 

yaşamış olduğu ilk sürgün değil tabi ki. Kardeşimin söylediğine göre Bodrum S Tipi Kapalı 

Ceza evinde kendisine Çıplak arama dayatılarak kendisine darp uygulanmıştır. Ve tek hücrede 

şuan tutulmaktadır. Kendisi tek hücrede kalamaz yoğun kanamaları ve buna bağlı baygınlıkları 

olmaktadır. Bu durumda yanında ona müdahale edebilecek ve yardımcı olabilecek bir 

mahkûmun olması şarttır. Kardeşim bu ceza evine gönderilerek açık bir şekilde ölüme terk 

edilmiştir. Biz ailesi olarak kendisinin hayatı durumundan endişeliyiz. Siz İHD den talebimiz 

kendisi ile biran önce bir avukat görüşmesi sağlanıp, Biz aile bireylerine ulaşılarak Muğla 

Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasıdır. Ve yine gerekli girişimlerde bulunulmasını rica 

etmekteyiz.” 

 

 H. Ö.-11.04.2022- (Kadın Kapalı Cezaevi B-4 Gebze) 

11.04.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan H. Ö.: “Sayın İHD 

Yetkilileri! 

Yaklaşık olarak 3 yıldır tutukluyum ve pandemi koşul sebebiyle ve mevcut koşullar gereği 

sağlığımızda ötelediğimiz ya da ötelemek zorunda kaldıklarımız oldu. Şuan mevcut hali ile 

sağlığımızda ötelemek zorunda kaldıklarımız daha yoğun kendini göstermekte ve ben de bu 

durumun mağduriyetini yoğun yaşamaktayım. 

29.03.22 tarihli Gebze Fatih hastanesi göz polikliniğinde çalışan doktora 10.00-10.30 

saatlerinde tedavi için götürüldüm. Cezaevinde hastaneye ilk gidişim oldu. Sizlerin de bildiği 

ve empati kurabildiği gibi kelepçe ile muayene birey psikolojisinde yoğun tahribatlar 

yaratmakta. Doktorla (ismini hatırlayamadığım) göz ağrısı ve görmede yaşadığım problemlere 

rağmen elimdeki kelepçenin psikolojik olarak beni zorladığı üstelik hastaneye tedavi için 

gittiğimi ve bana bir hasta gibi yaklaşmasını belirtmeme rağmen hastalığım önemsenmeden 

kelepçe ile muayene olmamada herhangi bir problem görmediğini belirtti. Ancak sizlerin de 

bileceği üzere hastaneye tedavi amaçlı gidişlerimiz doktorun vermiş olduğu Hipokrat yemini 

gereği kişi gözetmeksizin en iyi tedaviyi uygulayacağına olan inancımızdır. Bugün yaşattırılan 

durum inançlarımı sarsmakta. Üstelik hastaneye cezaevinden giden kişilerin hastalığından 

önce nereden geldiklerini önemseyip, ötekileştirilmesini insani olarak doğru bulmamaktayım. 

Hasta hastadır nereden geldiğinden önce sağlığının önemsenmesini yaşamsal buluyorum. 

Maruz bırakıldığım durum beni duygu olarak zorlamakta. 

Misyonununuz gereği duyarlı yaklaşacağınıza inanıp gerekli işlemler için elinizden geleni 

yapacağınıza inanıyorum. Her daim iyi olmanızı diliyorum.” 

 

  M. A.- 11.04.2022 -(Silivri 5 Nolu L Tipi CİK) 

11.04.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan M. A.: 

“Tutuklu bulunduğum Silivri 5 Nolu L Tipi K.C.İ.K’da 2021/432 sayılı esas dosyam adına 

mevcutlu görüşebileceğim müdafi talebini bilginize sunar, şahsi müdafi ve maddi durumum 

olmadığından dolayı dilekçemin dikkate alınıp gereğinin biran önce yapılmasını öncelikle rica 
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sonrasında arz ve talep ederim.” 

 

•   N. A.- 11.04.2022 -(Balıkesir Burhaniye T Tipi) 

11.04.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan S. A.: “Merhaba iyi günler. Ben 

Balıkesir Burhaniye de hükümlü kardeşi S. A. Benim abime yaklaşık dört aydır bu ceza evi 

yönetimi tarafından haksızlık ve işkenceye uğramıştır abimin antik kişisel bozukluğu 

olduğundan dolayı elinde tekli koğuşta kalması için raporları mevcuttür ancak ceza evi kurumu 

bu raporu dikkate almayarak abime sürekli psikoloji baskı yapmışlardır. Abimin açlık grevi 

girdiği sıralarda covid olmadığı halde sen covidsin diyerek covidli hasta karantinasına 

götürülmüştür. 

Bu psikolojik baskı ve ırkçı yaklaşımdan dolayı abim yaklaşık 34 gündür ölüm orucuna 

girmiştir biz ailesi olarak psikoloji olarak tamamen çöküntü içerisindeyiz kronik hastası olan 

babam babamda bu konudan da dolayı iki kere kalp spazmı geçirmiştir biz ailece çok ama çok 

tedirginiz. 

Abimin kendine daha fazla zarar vermesinden çok korkuyoruz biz en son 8 Nisan da aradı 

kendine Zarar vereceği söyle bize bu konuda acilen bir yardım yapmanızı rica ediyoruz” 

 

•  N. A. 11.04.2022 -(Balıkesir Burhaniye T Tipi) 

 

Cezaevinden gelen ses kaydı:  

“Malta’da boynumu kestiğim zaman oda değil maltanın dışında çünkü beni tahrik ediyorlar. 

Boğazımı kestiğim zaman bunun sorumlusu T. müdürdür. Bana herhangi bir zarar geldiği 

zaman bütün bunun sorumlusu T. müdürdür. Herhangi bir infaz koruma müdürleri tarafından, 

onları üstüme saldığından sorumlusu T. müdürdür.  10 tek numaralı odada kalıyorum. Bütün 

psikolojik, kurum doktur, infaz koruma baş memuru, hazır kıta A. S., kurum birinci müdürü N., 

cezaevi savcısı bunlar sorumludur. Kapıya gelen bütün infaz koruma memurları beni bizzat 

tahrik ediyorlar, ateşliyorlar, tehdit ediyorlar, hakaret ediyorlar. Kurumda bulunan bütün infaz 

koruma memurlarından şikayetçi ve davacıyım. Ağzım 15 gün boyunca dikili kaldı. Herhangi 

bir koğuşa verilirsem, koğuşta yararlanırsam, birine zarar verirsem sorumlusu T. müdürdür. 

Odada tek yaşıyorum, havalandırmaya çıkarmıyor, TV ve kettlemı almış, psikolojik baskı 

yapıyor. Sürekli infaz koruma memurlarını üstüme salıyor. Bana teşkilat kurdurtuyor burada, 

beni öldürmenin peşinde. Bütün mahkumlarla iş birliği yapıyor koğuş içerisinde. N. A. vurun, 

kesin yada öldürtün onu. Ben de birine zarar verirsem bunun sorumlusu T. müdürdür. Yaklaşık 

30 gündür açlık grevindeyim. Kalıcı bir hasar kalırsa T. müdür sorumludur.”  

 

•    C. A. (12.04.2022) (Silivri 5 Nolu) 

12.04.2022 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan F. A.: “Oğlum kızımı aramış. Abla 

bizi kurtarın burada bize çok işkence yaptılar, arkadaşımızı götürüp işkence yaptılar demiş. 

Gardiyan demiş ki ip var mı sende arkadaşı da bende yok demiş. Gardiyan gidip ip getirmiş. 

Çocuk gidip kendisi asmış. Bizim çocuklarda kurtarmaya gitmiş. Kurtarmaya gitti için 

çocuklarımızı dönmüşler, işkence yapmışlar. Cuma gününden beri haber alamıyoruz. Cuma 

akşamı avukatla beraber Silivri cezaevine gittim. Silivri hastanesine de gittim sordum. 

Cumarteside cezaevine gittim almadılar. Dilekçe yazdık çocuğumun sevkini istiyorum diye. 
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İçerisi çok pismiş, yemek vermiyorlarmış. Çocuklarımızın hayatından endişe ediyoruz. 

Cezaevinden bilgi alamıyoruz son yaşanan olaylara da ilgili de bir mahpusu yaşamını 

yitirdiğini, birinin yoğun bakımda olduğu haberini aldık. Daha öncede oğlum şiddete uğramış, 

burnu kırılmış. Bunu bize yeni söyledi. Daha öncede karanlık odaya alıp dövmüşler. Ben 

şikâyetçi oldum ama bir şey yapılmadı.” 

 

•A.Ç. 12.04.2022 

 A. Ç. (Silivri 5 Nolu) 

12.04.2022 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan A. Ç.: “oğlum bizi aradı. Bizi 

canımız tehlikede dedi. Anne ne yaparsan yap sevkimi buradan al dedi. Çağlayan Adliyesine 

git dilekçe ver, şikayet et dedi. Ses kaydını CD yap dedi. Dün CD’yi Silivri Savcılığına verdim. 

Şikâyetçi oldum. 5 gündür haber alamıyoruz telefon cezası vermişler. 5 gündür Silivri 

cezaevindeyim. Silivri Devlet Hastanesinde de gittim. Oğlumda haber alamadım.” 

 

• S. G. Ş 13.04.2022   

F.G. (Silivri 4 NoluL Tipi Cezaevi) 

“Abim F. G. 13 yıldır cezaevin de şuan Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı Ceza evinde hükümlü 

olarak yatmaktadır kendisi veremin ilerlemiş  olan MDR tedavisi görmüştür. Ve tedavide 

kullandığı ilaçların faydası olduğu kadar zararları da vardı abim de işitme kaybı oldu. 2013 

yılın da DR.SADİKONUK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ de sağlık kurulu % 41 raporu 

verilmişti. 27.09.2019 ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ de beş buçuk saatlik 

bir ameliyat geçirdi diyafram yırtılmış bütün organları yırtık içine dolmuş ve abim sağlık 

durumu iyi değil astım ilaçları kullanıyor kendisi hasta koğuşun da kalıyordu uzun süredir fakat 

6 aydır normal koğuşa almışlar daha önce de koğuş değişmek istediler sağlık sorunlarından 

dolayı cezaevi ve sağlık bakanlığına yazmıştım hasta koğuşun da sigara içilmiyor normal 

koğuşlar da 40 50 kişi varmış ve sigara içiliyor bu koşullar da sağlık durumu ile ilgili endişem 

var. Avukatı olmadığı için ve avukat hakkı olduğu için derneğin gönüllü bir Avukatı tarafından 

ziyaret edilmek istediğini arz ederim. Ben kardeşi S. G. Ş.” 

 

• F. N. 14.04.2022 

 E. K. (Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi)  

14.04.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulanan F. N.: “ Ben F. N. oğlum E. K. 

İstanbul Silivri 5 nolu L tipi cezaevinde yaklaşık 1 aydır oğlumla görüşemiyorum bize ne 

olduğunu söylemiyor ama bizi arayan mahkûm anneleri oğlumun koğuşunda isyan olduğunu 

söylüyor birden görüş yasağı getiriliyor orası dağ başı değil hiçbir gardiyan sayımda gidip 

orda onca mahkumu darp edemez ben akşam aradığımda cezaevini dinlemeden yüzüme 

kapatılıyor nereye başvursak boş sanki herkes anlaşmalı ben oğluma yetişemiyorum Bingöl’de 

oturuyorum bu isyan her neyse bitsin zaten 1 ölüde çıktı koğuşlarından ben oğlumun haberini 

öyle alamam zaten cezaevi her şeyi yalanlıyor lütfen Bir çare bulunsun.” 

 

• H. K. 

E. K. (Silivri 5 Nolu L Tipi) 
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16.04.2022 tarihinde telefon yoluyla başvuruda bulunan H. K. : “Kardeşim E. K. Silivri 5 

Nolu L Tipi hapishanesinde kalıyor, olayın yaşandığı koğuşta. 1 aydır hiçbir haber alamadık. 

Biz Bingöl Genç ilçesinde yaşıyoruz. Bu yüzden ziyarete gidemiyoruz. Savcılığa Bingöl’e sevk 

için dilekçe verdik. Bir buçuk ay önce telefon görüşmesinde N. isimli biri gardiyanın kendisini 

dövdüğünü söyledi. Kardeşimin son durumunu, olayda yaralanıp yaralanmadığını öğrenmek 

için yardım talep ediyorum. Hapishaneyi aradık fakat bir bilgi verilmedi.”  

 

 Y. E. Ç.: -18.04.2022 -(Metris T 1 Hapishanesi) 

18.04.2022 tarihinde telefon yoluyla başvuruda bulunan Y. E. Ç.: “ Metris T 1 

Hapishanesinde B. Ç. ile görüşmeye gittim. Açık görüş için ismimi yazdırdığım halde “isminiz 

yok” diye görüşe almadılar. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.” 

 

 M. E.-20.04.2022- ( 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi Tekirdağ) 

20.04.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan Muhammed Ersen: “ 

Merhabalar. Öncelikle en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

Bir konu hakkında sizi bilgilendirmek ve yardımınızı talep etmek için yazıyorum. 

Ben 18.04.2022 tarihinde pazartesi günü ölüm orucu eylemine başlamış bulunuyorum. 

Maalesef böyle bir şeye mecbur kaldım. Kurumunuza daha önce (12.10.2020 tarihinde) mektup 

yazarak kendi durumumla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmıştım. Aynı sıkıntılar maalesef devam 

etmektedir. Önceki ölüm orucu eylemim 9 gün sürmüştü çünkü 9. gününde bulunduğum cezaevi 

kurum 1.müdürü benimle görüşerek talebimin insani olduğunu, bana hak verildiğini, bu yüzden 

sevk konusunda endişelenmemem gerektiğini sevkimin çıkması için elinden geleni yapacağını 

söylemişti. Ben de bu iyi niyeti ve olumlu çabayı boşa çıkarmamak adına eylemi bıraktım ama 

1 yıl 6 ay olalı ben bu sevki bekliyorum. Defalarca sevkler açıldı ama her defasında yazdığım 

sevk dilekçeme ret cevabı verildi.  

09.11.2013 tarihinden beri Tekirdağ 1 Nolu’da tutuluyorum. Burası çok ama çok uzak bir yer 

benim için ve ailemle iletişim sıkıntısı yaşıyorum. Yani 10 yıl 6 ay geçti cezaevindeyim bir kere 

bile ailemle kapalı veya açık görüşe çıkamadım. Ailemin koşulları bu kadar uzak bir yere gelip 

gitmeye el vermiyor. Bu yüzden hem ben hem de ailem mağdur durumdadır. Ailemin yüzünü 

neredeyse unutmuş olduğumu söylersem abartılmış sayılmam. Bu ailem için de geçerli. 

Benim istediğim şey cezamı aileme yakın bir yerde çekmektir. Zaten Türkiye-İran Devletleri 

arasında mahkum iade anlaşması vardır. Ailem, akrabalarım ve tüm yakınlarım İran’da olduğu 

için ancak cezamı ülkemde bitirebilirim. Bu arada daha 11-12 yıl cezam var. Bütün bu cezaları 

bu şekilde çekemem ve bu benim için mümkün değil. Sevkimin önünde herhangi bir engel yok. 

Ben talebim gerçekleşmeden eylemi bırakmayacağım. Bu konuda çok kararlıyım çünkü deyim 

yerindeyse bıçak kemiğe dayanmıştır. Hem de çoktan. Sizden ricam bu süreçte beni yalnız 

bırakmamanız! Eler yapılması gerektiğini biliyorsunuz. 

Bu arada İran Konsolosluğuyla da iletişime geçemiyorum. Yazdığım mektuplara ne cevap 

veriyor ne de herhangi bir çaba gösteriliyor. Kurumunuz bir kere benim durumumla ilgili 

konsolosluğa yazı yazmıştı. Bu ilgili yerleri biraz hareketlenmişti. Bu defa kaç gün bu eylem 

devam edeceğini bilmiyorum. Bütün gelişmeler talebim gerçekleşmesine bağlı olacak. 

Muhtemelen bulabilecekleri en iyi yöntem bana zorla yemek yedirmek olacak. Zaten eyleme 

başlamadan önce yemek yiyordum ama bu sorunumu çözmüyordu. Böyle bir uygulamaya 
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maruz kalırsam kararlılığımı daha fazla arttıracaktır.  

Sizleri tekrar selamlıyorum. Yaşam ve çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. 

Dayanışmayla…”  

 

 H. Ç.-21.04.2022- (Metris Cezaevi)  

21.04.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan M. Ç.: “Merhaba ben M. Ç.. 

Metris ceza evinde yatan eşim H. Ç. in 06.04.2022 tarihinde sabah saat 09.30 10.00 civarı 

cezaevinden kayınpederime oğlunuz vefat etti cenazesi otopsi için adli tıbba götürülüyor diye 

telefon geldi. Biz cenazemizi defnettikten sonra cezaevi ile görüşmeye gittik cezaevi müdürü ve 

bas gardiyan görüşmeye geldiler bize esimin orda üç gün karin ağrısı çektiğini ve ölümünden 

bir gün önce ambulans geldiğini fakat ambulans görevlilerinin esimin hastaneye gitmesine 

gerek görmediklerini söylediler. O günün sabahı saat 06.00 esimin fenalaştığını ambulans 

çağırdıklarını ama hastaneye götüremeden esimin vefat ettiğini söylediler. Esim bize ceza 

evinden bir kişi ile para istemek için haber göndermişti bizde bu olaylar olduktan sonra o kişi 

aradık. Onların kardeşi varmış ceza evinde bende orda ne oldu esim niye vefat etti diye aradım 

onlarda kardeşiyle konuşmuş esimin orda hasta olduğunu cezaevindekilerin ihmali olduğunu 

bunun için koğuştaki 25 kişi de şahitlik yapacağını bana söylediler. Benim esimin herhangi bir 

hastalığı da yoktu. Esimin ceza evini girmese de bizim aile içi kavgamızdan oldu 27.03.2022 

tarihinde esimle kavga ettik 14 yaşında kızımız polisi aramış bizde karakolda birbirimizden 

şikâyetçi olduk eşim tutuklandı ceza evinde toplam 8 gün kaldı 8.gun vefat etti biz esimi oraya 

olsun diye yollamadık biraz akıllansın istedik. Bu benim içinde vicdan azabı oldu 14 yaşında 

bir kızımız var ve yetim kaldı ailemiz perişan oldu bizim isteğimiz cezaevi kameraları incelensin 

gerçekler neyse çıksın bize yardım edin lütfen sizden haber bekliyoruz.” 

 

 H. Ü.-21.04.2022- (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi ) 

21.04.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan H. Ü.: “H. Ü. benim arkadaşım olur. 

Aynı zamanda onun cezaevi görüşçü listesindeyim. H. Diyarbakır 2 No’lu Yüksek Güvenlikli 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaydı. Dün (20.04.2022) ailesini aramış, ailesine 19.04.2022 

tarihinde, rızası dışında Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiğini, 

sevk edildiği cezaevine girişte kendisine çıplak arama uygulamasının dayatıldığını, kendisi bu 

muameleye reddettiği için infaz koruma memurları tarafından darp edildiğini ve ardından zorla 

çıplak olarak arandığını belirtmiştir. Hayati ailesiyle yapmış olduğu görüşmede uğramış 

olduğu bu hukuk dışı muamelelere karşı hukuki girişimlerde bulunulması gerektiğini, ivedilikle 

avukatlarla görüşmek istediğini beyan etmiştir. Arkadaşımın yaşamış olduğu bu hukuk dışı 

uygulamalara karşı ilgili cezaevinde kendisiyle görüşülmesini ve işkence/kötü muamele 

olayıyla alakalı her türlü hukuki yardım talep etmekteyiz.”  

 

 Ş. K.- 27.04.2022 -(Kayseri Bünyan 1 Nolu T Tipi) 

27.04.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan A. K.: “Kardeşim Ş. K. Kayseri 

Bünyan 1 Nolu T Tipinde yatan tutsak görüş gününü öğrenmek için aradığımızda bizim kuruma 

bağlı olmadığını dile getirildi. Ben de abimi arayıp böyle bir durum olduğunu söyledim. Abim 

aradığında abimi bekletirken ağıza alınmayacak küfre maruz kaldık bizde aynı şekilde edilen 

küfrü ona iade ederek telefonu suratımıza kapatarak bilgi verilmeden sonlandı. 
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Bize her hangi bir bilgi verilmeden kardeşimi 2 nolu t tipine götürdüklerini öğrendik adım 

Ahmet Kaygusuz aza alınmayacak küfre maruz kalan kişi abim S. K.” 

 

 Ö. Ş.- 27.04.2022 -(Antalya Elmalı Cezaevi)  

27.04.2022 tarihinde hapishaneden telefonla başvuruda bulunan Ö. Ş.: “2003-2004 yıllarında 

tutuklanmış. Yılı tam hatırlamıyor. 2-3 yıl tutuklu kalmış. 1181 gün tutuklu kalmış. 19 gün 

işkence görmüş. İşkenceden dolayı kısır kalmış. Tahliye olduktan sonra askere gitmiş. Çorlu 

askeri cezaevine koymuşlar orada 18 ay kalmış. 2004’te askeri cezaevinde kalmış. Askeri 

cezaevinde kaldığı dönemde İHD’den bir heyet ziyarete gitmiş. Bu ziyaretten sonra durum 

düzelmiş. Sora 11 ay askerlik yapmış. Sonra tekrar tutuklanmış. Şimdi Antalya Elmalı 

cezaevinde kalıyor.” 

 

•  N. G.-30.04.2022- (Silivri 7 Nolu) 

30.04.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan N. G.: “Nisan 2018 

tutuklandım. Nisan 2022’de şartlı tahliye oldum. Pek çok hak ihlali yaşadım. Ayrıntılı ekteki 

dilekçemde anlattım. Dün tahliye oldum.  

Nisan 2018’de tutuklandım. Nisan 2022’de tahliye oldum. Silivri cezaevinde yaşanan hak 

ihlalleri kışın sıcak su hiç verilmiyor. Yemekler hijyenik değil ve az dışarıda toplatma kararı 

bulunmayan kitap ve dergiler verilmiyor. Gazete benim istediğim gazeteyi okuyacaksın muhalif 

ve özgür basın gazeteler verilmiyor.  Revir doktoru A. E. S. 5 Nolu revir doktoru insanları denek 

tahtasına çevirmiştir, ciddiyetsizdir. En son 7 Nolu cezaevi müdürü arkadaşımızı tehdit etti ve 

tahliye olduğu gün sürgüne gönderildi. Adı Ş. Y.. 1 dilekçe veririm “bir kişi kayboldu ve seni 

öldürürüm”. Okuduğumuz kitaplardan aldığımız notlar tarafımıza verilmedi. Defalarca Adalet 

Bakanlığına yazdık dilekçeyle cevap bile verilmiyor. En son kaldığım 7 Noluda kitap kotası 

uygulandı kaldır dememize rağmen kaldırılmıyor. 3 yıla yakındır oda değişikliği yapılmıyor. 

Diğer koğuştaki arkadaşlarımızla ortak alana çıkarılmıyoruz pandemi diyorlar ama gerçek 

değil pandemi bahane kendileri topluca geziyorlar., yan yana oturuyorlar. Ayrıca koğuştaki 

herkes aşılandı hem de 3. doz. dışarıdan hediye gelen defterlerimiz tarafımıza verilmiyor. İç 

çamaşırı yasaklandı. Kantinden alın diyorlar ama cezaevi kantininde satılmıyor. Satılan çorap 

ve iç çamaşırları sağlıksızdır, kalitesizdir. 2 defa yıkadıktan sonra yırtılıyor. Kışın sıcak su 

bulamıyorsun. Hiç akmıyor politika haline getirilmiştir. Tahliyesi gelen arkadaşlarımızı 

bırakmıyorlar keyfi uygulamalar devam ediyor. 3 olmadı bir 3 ay daha uzatıyor.  

Hapishane arkadaşlarım M. A. ve M. O. 7 Nolu Silivri’deler avukat tarafından ziyaret 

edilsinler. Hak ihlallerinin önlenmesi için çalışmalar yapmanızı istiyorum.” Görüşmede alınan 

notlar: 

-Verilen gazeteler: Bir Gün, Cumhuriyet, Karar ve diğer ulusal basın. Yeni Yaşam ve Evrensel 

verilmiyor 

Taleplerimizi bildiren bir dilekçe verdiğimizde (7 Nolu) Müdür Ş. Y.’a “ben nasıl istersem 

öyle olur bir dilekçe veririm Adalet Bakanlığına, firar etti derim seni öldürür kaybederim” dedi. 

Ş. anlatmıştı. Ekim 2021’de oldu yaklaşık olarak. Dün Ş. sürgüne gönderildi. Nereye götürdüler 

bilmiyorum, endişeliyim. 

-(7 kitap) kotası uygulanıyor. İsteğimize rağmen kitap değişimi aylarca ertelenebiliyor keyfi 

olarak. 
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-Hapishane reviri doktoru lakayt davranıyor, hastanenin ya da revirin yazdığı ilaçların aslı 

verilmiyor, benzerleri veriliyor. 

-Koğuşta 30-35 kişi kalıyor. Koğuş kalabalık. Her gün sıcak su var ama yetersiz, aralıklı 

veriliyor bu nedenle yetmiyor. 

-Temiz içme suyu hiç verilmiyor, katinden alıyoruz. 

-İdare temizlik malzemelerini 3 aydan fazladır verilmiyor, parayla alıyoruz. 

-Koğuşlarda tadilat gerektiğinde, musluk bozulduğunda vs. idare kendi cebinden yaptırın 

diyor. Boğazımızdan kesip yaptırıyoruz, sonra bizi sürgün ediyorlar başka koğuşa. 

-Aile ziyareti yarım saate indirildi. (açık, kapalı) 

-Görüntülü konuşma talep etik “kampüs kararıdır siyasilere verilmeyecek” dediler.” 

 

MAYIS 2022 

 

•E. P. (Denizli T Tipi Hapishanesi)  

05.05.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan E. P.: “Öncelikle merhaba, 

En son sizin kurumunuz aracılığıyla yapılan başvuru neticesinde hastaneye sevkim yapıldı. 

Gittim fakat tedavi olanaklarından pek de yararlanmış sayılmam bu nedene yaşanan sorunları, 

özel uygulamaları sizinle paylaşmak. Hukuki açıdan da benim adıma başvuru yapmanızı 

istiyorum. 

Birinci olarak; 

Şubat ayında ben ortopedik yatak ve sandalye için idare gözlem kuruluna yazdım. Sonrasında 

revir doktoruna da çıkıp söyledim. Bana biz yapamayız bir şey hastaneye git denildi. 22 

Şubat’ta hastaneye gittim. Dexa çekimi yapıldı. MR için de 25 Mart’ta (bacağımdaki sorun 

nedeniyle) gittim. Hastane tarihleri bu sizin başvurunuz neticesinde. 25 Nisan’a geldiğimizde 

Şubat ayından bu yana ortopediye tekrar götürülmedim. Kemik erimemden dolayı herhangi bir 

ilaç yazmadı. Tedavi oluyormuş görüntüsü çiziliyor. 2 aya yakın bir süredir ilaç yazılmadığı 

gibi tekrar doktorada götürülmedim.  

İkinci olarak; 

Burada tedavi olanakları varmış gibi gösteriliyor. Aslında böyle bir durum yok. Formalite. 

İlk başta kendi yaşadıklarımı sizinle paylaşayım. Benim gibi formalite icabı durumları olan çok 

sayıda insan var.  

Devamında idare milletvekillerine yazılan mektupları göndermediğinden size evrak kaybolma 

riskinden yollayamıyorum fakat dosya ve evrak noları sabit olması nedeniyle bu şekilde yazmak 

zorunda kalıyorum. 

Geçen yıl Ağustos ayında (10 Ağustos 2021) covid gerekçesiyle hastaneye sevk edildim. 

Hastane dosya no Denizli Devlet Hastanesi 13142283 Göğüs Hastalıkları E. T. diye bir doktora 

götürüldüm. Beni covid şüphesiyle röntgene ve tomografiye sevk etti.  Beni herhangi bir şekilde 

18 Ağustos’ta 3 kutu ilacın dışında hastaneye götürmediler. Cezaevinin hazırladığı yazıca sayı 

2021/2277 doktor not düşmüş. 3 gün sonra “ARB-HMG-BİYOKİMYA-PA-AG KONTROLÜ” 

kontrolü uygundur. Burada doktor üzerine düşmüşü yapmış gözüküyor. 11 Eylül’de hastanede 

bulunan Yusuf Akbaba dinlenebilir. Durduk yere sevk iptal edebiliyorlar. Akciğerimde 
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belirlenemeyen lekeler var. Bu olay ortaya çıkmaması için 15 Eylül- 25 Mart tomografi çekimi 

istiyorum, çektirilmiyor. 

Üçüncü olarak; 

Hastanede tedavilerin bir başka boyuta ise muayene- doktor ve cezaevine bağlı gardiyan 

ilişkisi; şöyle ki: 

Uzun bir süredir sağlık sorunlarım söz konusu. Revir boyutunu ele almak gerekirse. Revir 

doktoru ırkçı ve ideolojik bir kişidir.  

Bu hapishaneye geldiğim ilk gün ilaçlarımı çöpe arttırmıştır. (28.12.2021) Kendisi 

tansiyonum ile ilgili sorunları yaptırdığı ölçümlerden biliyor. Bu konuyla ilgili yeterli tedavi 

koşulları yaratmamıştır. Üstün körü, gelişi güzel yaklaşımlarla ele alıyor. Hastane sevk 

yazıyor, revir işlerinden mesul bunu bile organize edemiyor. A. isimli revirden mesul müdürle 

birlikte. 

Devamında 10-17 Şubat tarihlerinde M. B. isimli arkadaşımla revire çıktım, yanımda şeker 

ölçüm aletimi götürdüm. Sizin de Denizli valiliğine başvuru evrakında yazıyor. Hipokrat 

yemininden uzak bu kişiye ayaklarım tabiriyle balon gibi şişiyor, şeker böyle çıkıyor. Sevk ettim 

diyor. Cezaevi yazı evrakında 2022/731/21.02.2022 tarih ve sayılı evrakta endokrine sevki 

uygundur diyor. İçeri giren gardiyan sevk için geldi. Pamukkale sevk ediyor. Sevk için diyerek 

tedaviyi engellemiş oluyor. Sevk için gittiysem Nisan’ın ilk haftası tekrar gidip Pamukkale’ye 

sevk oluyorum. Başlı başına çelişki, doktorun odasına girmeden hapishaneye geri getirildim. 

Aynı şekilde 14 Nisn2da Pamukkale endokrin bölümüne götürüldüm. Doktorun odasına 

götürülmeden tahlil-tetkik yapılarak geri getirildim. Devlet hastanesince Dexa kemik ölçümü 

bir günde yapılırken Pamukkale’de engellenen bir yaklaşım sergilendiğinden, doktor şu testleri 

istemiştir: boy, kilo ölçümü, hipofiz MR-scrotel HSG. Bu testler yapılmamıştır, cezaevi 

çalışanınca HST NO:1209773 hastanede gardiyanlar engelliyor. Aynı şekilde Mart ayında 

Halil Muratoğlu arkadaşımla revire ayaklarımda şişme ve ağrı nedeniyle çıktım. Ayak ve 

bacaklarımda sorunlar var. Doğru düzgün bir tedavi görmüş değilim.  

Akhisar idaresinin yazısında hastaneye 2019155215 22.11.2019 hst no: 10055331 ortopedi 

görmesi uygundur demiştir. Aynı şekilde Denizli Devlet Hastanesince lakin keyfi 

uygulamalarca tedavi engelleniyor. Revirde kimi testler yapabilirdi. Herhangi bir test 

yapılmadı.  

Başvurularınız çerçevesinde hastaneye gittiğim zaman eskiden olduğu gibi aynı sorunları 

tekrar yaşadım. 21 Eylül 2021’de idare sağlığımı sağlık hakkımı ihlal ediyor demiştim. Dilekçe 

yazarak hastaneye gitmedim idare aleni bir şekilde sağlığa kast edenleri ve bu uygulamaları 

görmüyor. Bilakis silaha dönüştürüyor. Y. A.’nın yaşadığı bu yönlü uygulamalar var. Ben 

herhangi bir şekilde tedavi süreçlerimi olumlu idarenin bilmesine rağmen tamamlayamıyorum, 

aksine daha hasta düşüyorum. Bu nedenle sağlığım ile ilgili yaşayacağım her türlü olumsuz 

sonuçtan; 

1-Revir doktoru 

2-Sağlık memurlar 

3-Revirden sorumlu müdür 

Tıbbi açıdan evrakları engelleyebilirler. Öyle de oluyor. Sorumlular başta bu kişilerdir. 

Sonrasında idari yönetimdir. 

Mektubuma binaen ve daha önce yazdığım sorunlara ilişkin başvuru yapmanızı ve bana 
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başvurunuz sonrası bilgi de vermenizi istiyorum. İyi çalışmalar.” 

 

•M. B. K. (Maltepe 1 Nolu Kapalı Cezaevi) 

06.05.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan B. K.: “Merhabalar ismim B. K. 

babam M. B. K. Maltepe 1 no kapalı cezaevinde kalıyor bugün arayıp idarenin kendisine aşırı 

baskı uygulandığını ve hayatından endişe duyduğunu belirtmiş lütfen çok acil ilgilenebilir 

misiniz? Bir avukat gönderin lütfen” 

 

•S. S. (Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi) 

10.05.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan M. S.: “Kızım S.S. 25 Mart 1992 

yılında gözaltına alınmıştır. 09.04.1992 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuş ve o 

tarihten bu yana cezaevindedir. 146/1’de yargılanarak müebbet cezası almıştır. İlk cezaevinde 

girdiğinde verilen müddet namesinde 25 Mart 2022 tarihinde tahliye olacağı yazıyordu. Tekrar 

bir müddet name düzenlenerek infazı yakılmış ve koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik 

hakkı ihlal edilmiştir.” 

 

•M.S.-12.05.2022 (2 Nolu F Tipi Cezaevi Tekirdağ) 

“Merhaba çok değerli insan hakları savunucuları: 

Öncelikle selam, sevgi ve saygılarımı sunuyor yaşam ve mücadelenizde, çalışmalarınızda 

kolaylıklar diliyorum. Sizin deyiminizle “öyle günler diliyorum ki sizin derneğinize ihtiyaç 

kalmasın!” 

Değerli insanlar, sizlerden bir isteğim bir ricam var. Bir konuda yardımınıza ihtiyacım var. 

Ben kayıp insanlar üzerine -onların anısına- bir araştırma yapıyorum. Çalışma yoğunluklu 

olarak Cumartesi Anneleri ve bu annelerimizin bekledikleri “kayıpları” üzerinde olacak. 

Çalışmanın merkezinde bunlar olmakla beraber genel konular; faili meçhul cinayetler, Roboski 

ailelerin durumu, Suruç, Amed, Ankara katliamları vd. konular da olacaktı. Ve tabi ki 

uluslararası örnekler de yer alacak kısmen. Bu konulardan sizden rica ettiğim yardım şöyledir: 

-Sizde varsa “uluslararası kayıplar kurultayları”na sunulan belgeler ve sonuç belgeleri 

-Cumartesi Annelerin öz yaşam öyküleri, yine “kayıpların” yaşam öyküleri 

-Bu konularda yazılan rapor, kitap, dergi veya herhangi bir kaynak 

Bu üç başlıkta –şıkta- belirttikleri kaynaklar sizde varsa bana yıllarsanız çok memnun olurum. 

İster siz yollayın, isterse de ödemeli yollayın benim açımdan sorun yok. Cezaevi koşullarında 

kaynaklara ulaşmak zorlu olduğunu kuşkusuz biliyorsunuz. Bu nedenle size yazdım ve eğer 

ekten zorlu bir iş çıkarmışsam size kusuruma bakmayın. Çünkü kime sorduysam sizi adres 

gösterdiler. Bu nedenle sizden yardım istemek zorundayım. Çünkü yıllardır sokaklarda oturup 

adalet ve çocuklarını isteyen annelerimizi tanımak ve anılarına bir şeyler yazmak istedim. 

Bunun için sizden yardım istedim. Harcayacağınız tüm emekler için şimdiden teşekkürlerimi 

sunuyorum” 

 

•Ö.Ş.- 12.05.2022 (Elmalı T Tipi Cezaevi Antalya) 

12.05.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan Ö.Ş.: “İNSAN HAKLARI 
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CEZAEVİ İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE 

Sayın başkanım benim ismim Ö.Ş. yazıyorum size Elmalı T Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumundan 

yazıyorum. Size başıma gelen getirilen olayları aksetmek istiyorum ve bu konuda sizden sesimi 

duyurabilmem için yardım istiyorum. 

Ben Denizli Acıpayam doğumluyum. Acıpayam’ın bir kasabasında ikamet etmekteyim. Ben 

daha 19 yaşında iken yani 1995 yılında kasabamızda işlenen bir cinayet olayından dolayı 

jandarma tarafından gözaltına alındım. Tam 19 gün boyunca jandarma tarafından akla hayale 

gelmeyecek işkencelere maruz kalarak işlemediğim cinayet olayı üzerime yıkıldı. Bu işkenceler 

Acıpayam Kaymakamının talimatı ve bilgisi dahilinde. Burdur Gölhisar Cumhuriyet Savcısının 

talimatı ve gözü önünde jandarma komutanı B. C. Ç. tarafından yapıldı. Netice olarak 19 gün 

boyunca işkenceler yapılarak işkence altında bize ifadeler öğretilerek suçu kabullendirdiler. 

Bunun neticesinde beş buçuk yıl cezaevlerinde tutuklu olarak tutuldum. Cezaevlerinde diyorum 

mahkememiz memleketlerimizden çok uzaklarda Zonguldak’ta görüldü. Dolayısıyla biz de 

Zonguldak cezaevinde tutulduk. Beş buçuk yıl sonra yani 1881 gün sonra tesadüfen çıkan 

deliller sayesinde suçsuz olduğumuz anlaşıldı ve beraat ettik. Tesadüfen çıkan delillerde şuydu 

bizi karakolda işkence yaparak ifade öğretiyorlardı ve bu ifadeleri kamera karşısında 

söylememiz isteniyordu bizde onların söylediği şekilde gecenin saat 01.00-02.00’da 

Cumhuriyet Savcısının huzurunda karakolda söylüyorduk. Allah yaptıkları zulmü ellerine 

dolaştırdı bizi ifade aldıktan sonra kamerayı kapatmayı unutuyorlar. Cumhuriyet Savcısı 

Acıpayam kaymakamına bilgi veriyor telefonda ve bunu kameralar kayıt yapıyor. Kameralara 

kaydedilen sesin içeriği aynen şöyle “Efendim adamlar 11 gündür aç susuz hala biz yapmadık 

diyorlar Burdur’dan gelen özel sorgucular sorguyu bırakıp gittiler bunlar suçsuz bunlar bir 

şey bilmiyor bunlar bir şey bilseydi bizim attığımız dayağı yiyen adam bülbül gibi konuşurdu. 

Bunlar suçsuz diye bırakıp gittiler sorguyu ama biz devam ediyoruz soğuya” diye konuşma 

geçiyor. Mahkeme bu ses kayıtlarını deşifre için kriminale gönderiyor. Sesler Cumhuriyet 

Savcısının Acıpayam kaymakamına verdiği bilginin sesi olduğu anlaşılıyor. Yani bizim suçsuz 

olduğumuzu bile bile işkence ile ifade öğrettiler. Suçu bizim üzerimize yıktılar. Allah’tan adil 

hakkaniyetli hakimlere denk geldik suçumuzun olmadığı anlaşıldı beraat ettik. Zonguldak 

cezaevinden tahliye olduğum an beni kapıda asker aldı çünkü ben cezaevine 19 yaşında 

girmiştim. Bu neden askerliğimi yapamamıştım. Beni bir gün karakolda tuttular ertesi gün 

askerlik şubesine götürdüler. Bana askerlik şubesinden 2 gün yol izni verdiler. Sivas’a birliğime 

teslim olmam istendi. Ben durumumu izah ettim ben kaç yıldır memleketimden uzaklarda suçsuz 

yere aileme bile görmeden cezaevinde yatırıldım maddi, manevi askerliğe hazır değilim. Bana 

15-20 gün izin verin ailemi göreyim diye yalvardım. Sonuçta ben askerden kaçmadım sadece 

izin verin diye anlattım ama kime ne anlattıysam bize verilen emir bu şekilde diye cevap 

derdiler. Sonra bir günlüğüne Denizli’ye gittim. Bir gece kaldım. Cebime eş, dosta, akraba 

biraz para soktular. Ben birliğime Sivas’a teslim oldum. Orada 1 ay gibi bir askerlik yaptım 

sonra usta birliği olarak Tekirdağ Çorlu çıktı. Usta birliğime gittim. Sorunsuz 8 ay gibi bir süre 

askerlik yapabildim. Bu süre zarfında psikolojim iyice bozulmuştu bileklerimi keserek intihar 

ettim. Komutan ben iyileştikten sonra beni izne gönderdi çünkü artık askerlik yapamıyordum. 

Her gün korku içinde tedirgin bir şekilde psikolojim daha fazla dayanamadı çünkü beni 19 gün 

boyunca askerler işkenceler etmişti. Aynı üniformaları her gün görmek beni korkutuyor ve 

tedirgin ediyordu. Onun için intihar etmiştim. İzinden geri dönmeme kararı aldım zaten 

dönebilecek bir paramda yoktu. İlk gittiğimde tanıdıkları cebime biraz para koymuşlardı. 

Annem 1993 yılında vefat etmişti. Babam beni cezaevinden çıkartabilmek için köyde dedemden 

kalma olan tek evimizi de satmış. Kirada oturuyordu. Kira parasını ödeyemiyor bazen de zaman 
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zaman elektrikleri kesiliyordu fatura ödenmediği için. Yani devlet beni sadece beş buçuk yıl 

yatırmakla gençliğimin en güzel yıllarını almakla kalmamış köydeki itibarımızı, onurumuzu, 

haysiyetimizi de almış. Tüm bunlar yetmiyormuş gibi maddi olarak da bitirmişti. Bir aileyi 

zavallı babam 1993 yılında annemin vefatının acısı atlatamadan 1995 yılında oğlunun 

cezaevine girmesi onu da çok etkilemiş o da yıpranmıştı ve bu cinayet olayı üzerimize 

yıkıldığında köyümüzde aileme karşı yoğun bir kamuoyu baskısı olmuş aileme 

ötekileştirmişlerdi. Bunun için askerliğime gidemedim. Devlet beni eliyle suça itiyordu. 

Cezaevinden suçsuz olduğumuz anlaşıldı beraat ettik. İnsanların gözünde ben cezaevinden 

çıkıp geldiğimde benim ile yakın arkadaşlarım konuşmak istemedi. Yüzüme karşı insanlar yazık 

oldu gençliğine dediler arkamı dönünce bin tane dedikodu yaptılar. Ben askerden izine 

geldiğimde geriye dönmedim sonra yakalandım. Tekrar firar ettim yine yakalandım. Yine 8 ay 

askeri cezaevinde yatırdılar. Tekrar firar etim sonra yine yakalandım tekrar askeri cezaevi artık 

iyice psikolojim bozulmuştu. Askeri cezaevinde de intihar ettim. Bu askeri cezaevinde olduğum 

tarihlerde size telefonla arayarak durumumu anlattım. Siz bir avukat ve bir gözlemci 

göndermiştiniz yanıma. Olayları anlattım bu neden psikolojik olarak askerlik yapamadığımı 

devlet bunca yaptığından sonra bir gün dahi, psikolojik destek vermeden askere aldığını 

korktuğumu bu nedenle psikolojimin çok bozulduğunu askerlik yapmak istemediğimi söyledim. 

Avukat bey kanunen yapılacak bir şey olmadığını ama istediğim taktirde başka bir ülkeye iltica 

için başvurabileceğimi bunu kanunen Avrupa kanunlarına göre iltican kabul edileceğine 

söylediler ve ben yine askeri cezaevinde yatırılırken sürekli askeri kanun kitaplarını 

okuyordum. Askeri kanunlarda şöyle yazıyordu “18 ay ve üzeri cezaevinde yatıp beraat 

edenlere 3 ay zorunlu silah eğitimi yaptırırlar ve terhis edilir” yazıyordu. Bu kanuna göre 

talepte bulundum cevap bile verilmedi. Yani anlaşılan iki yıla aşkın süre askeri cezaevinde boşu 

boşuna haksız yere tutulmuştum ve 11 ayda toplam askerlik yaptırıldım. Hayatımın 5 yılı da 

askerlikle uğraşmak ile geçti. Sonra beş buçuk yıl suçsuz yere yatırıldığım için ve onca 

işkenceler için tazminat davası açtık bir avukat ile. Mahkeme onca yapılan işkenceler için 

gençliğimin en güzel yılları için bana hükmettiği tazminat maddi, manevi 20 bin TL idi. Bunu 

duyunca yemin ederim” hıçkıra hıçkıra ağlamak istedim çünkü benim yaşadığım acılar ile 

benim onurum ile alay edilmişti. Elbette benim ve ailemin yaşadığı acılar için 20 bin TL değil 

20 milyon TL verilse asla hiçbir şeyi eskisi gibi yapamazlar. Benden aldıkları bir güne bile 

telafi edemezler ama keşke benim onurum ile alay edeceklerine benden bir özür dileyip tüm 

bunları yapan sorumluları adalet önüne çıkartıp hesap sorsalardı. Avukatım bana dedi bu 

mahkeme kararı önemli değil Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine gideceğiz dedi. Mahkeme 

tazminat hesaplarken cumartesi, Pazar günlerini ve bayram tatil günlerinin çıkartmış. Beni 

askeri ücret ile çalışıyor hesaplamış vergilere ve sigorta primlerini kesmiş. 20 bin TL tazminat 

çıkartmış maddi ve manevi olarak. Bu karar gazetelerde alay konusu olmuştu. Siz bu kişiyi 

cumartesi, Pazar günleri ve bayram tatil günlerinde evine mi gönderdiniz diye. Utanç verici bir 

karardı. Sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemece kabul edildi. Dosyada bir tane eksik evrak 

olduğu için bu evrakın temin edilmesini avukatımdan istiyor mahkeme avukatın söz konusu 

evrakı temin etmek için suçsuz yere beş buçuk yıl yatırıldığımız dosyaya başvuruyor. Adliyeden 

ilgili dosyanın kayıp olduğu söyleniyor. Koskoca dosya adliyeden kaybolmuş. Bu nedenle 

avukatım evrakı bulamıyor. Tazminat davası Avrupa İnsan hakları Mahkemesinden eksik 

evraktan dolayı ret ediliyor yani onca işkencelerin ve gençliğimin en güzel yıllarının çalınması 

karşısında 20 bin TL ile kala kalkıyorum. “Biliyor musunuz ben o gördüğüm işkencelerden 

dolayı bir çocuk sahibi olamadım aynı benim yaşımda bir kişide aynı dosyadan işkenceler 

görmüştü onun da çocuğu olmadı gördüğümüz işkencelerden dolayı kısır kaldık.” Ve yine 

biliyor musunuz aynı bu tazminat davasına bakan karar veren mahkeme benim başka bir 
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davama da sahte bilirkişi raporu ile hüküm kurdu ve bu raporun sahteliği tam 16 yıl sonra 

anlaşıldı. Bu kurulan haksız hukuksuz hüküm kuruldu ve şimdi Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı 

soruşturma başlattı sahte bilirkişi raporu için. Sanıklar kısmına meçhul sanık suç kısmına özel 

belgede sahtecilik suçu yazılarak soruşturma yapıldı o da zaman aşımı doldu diyerek 

soruşturmaya yeri yoktur kararı verildi. Ne büyük bir adalet ne büyük bir adalet anlayışı değil 

mi? Aynı mahkemenin aynı mahkeme heyetinin bu şekilde bize karşı üç tane kasıtlı yargılaması 

var ve tüm o işkenceleri yaptıranlar yapanlar hepsi belli iken bir gün dahi soruşturma açılmadı. 

Her yere defalarca dilekçeler yazdım. Dilekçelerime cevap verilmedi ya da alakasız cevaplar 

verildi. Ben ilgili cevaba tekrar dilekçe yazdım. Anayasamıza göre işkence suçunda zaman 

aşımı söz konusu olamaz diye yazdım sonra bir daha cevap alamadım. Şimdi işkenceler yaptılar 

üzerime işlemediğim cinayet olayımı yıktılar bunun neticesinde beş buçuk yıl cezaevlerinde 

yatırdılar bunlara karşılık 20 bin TL tazminat verdiler. İki yıl askeri cezaevinde haksız yere 

yatırdılar 11 ay askerlik yaptırdılar bunlarla bitti mi zulüm tabi ki de hayır. Bu üzerime yıkılan 

cinayet olayı iki aile arasında olan bir kan davası olayı idi. Bizim aile ile ilgisi olmayan bir kan 

davası. Ben bu cinayet olayından tutuklu kaldığım için her ne kadar suçsuz olduğumu ispat edip 

beraat etsem de kamuoyunun gözünde de aklanamadığım gibi oğlu öldürülen ailenin gözünde 

de aklanamadım. Bu nedenle memleketimi terk etmek zorunda kaldım. Muğla Ortaca ’ya 

yerleştim. Ortaca ’da bir gün bara eğlenmeye gittik orada iki grup arasında kavga çıktı. Kavga 

bize de yansıdı. Biri kişi ölmüş iki kişi yaralanmış. Yine başladı suçsuz yere cezaevi hayatım. 

Bir yılda Muğla cezaevinde tutuklu kaldım. Suçumun olmadığı belli iken mahkeme bana bir yıl 

ceza verdi. Yargıtay ceza dairesi beraat etmem gerektiğine karar verdi beraat ettim çünkü 

suçum yoktu. Bu bir yıl tutuklu kalmamı o kadar kızamıyorum tamam suçum yoktu ama olay bir 

kavga olduğu için ve bir ölü iki yaralı olduğu için yargılama sırasında suçun nevine göre 

olabilir diyorum. Bu davada bir kasttın söz konusu olabileceğini düşünüyorum ama eskinden 

de suçsuz yere uzun süre tutulduğum için tatbikî de bir yılda olsa beni yıprattı. Sonra tekrar 

Acıpayam’a taşınmak zorunda kalmıştım. Acıpayam’da abim ve benim yargılandığımız bir ceza 

davasında dosyada sahte evraklar tespit ettik. Evraklar sahte olarak düzenlenmişti. Bunun 

hakkında suç duyurusunda bulunup şikayetçi olduk. Jandarma uzman çavuş evrakları sahte 

olarak bilerek kendisinin düzenlediğini kabul etti. Ama yeni hiç kimseye dava açılmadı. 

Acıpayam’da abim bar açtı işletiyordu. Ne zaman karakola veya adliyeye mağdur, müşteki şahit 

olarak gitsem beni bir şekilde sanık yapıyorlar ceza veriyorlardı. Şimdi infaz etmekte olduğum 

dosyalar bunlar. Bunlar ayrıntılı olarak yazmayacağım. Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığına 

hitaben yazdığım 21 sayfadan oluşan dilekçemi göndereceğim orada bu konuları ayrıntılı 

olarak bahsetmiştim ve tüm kurumlara, mercilere, yetkililere yazdığım dilekçelerin bir nüsna 

fotokopisini göndereceğin. O dilekçelerimden tüm konular ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştı. 

Sadece bir konu üzerinde durmak istiyorum Acıpayam polis karakolunun önünde kameraların 

önünde bir olay olmuştu. Ben poliste müşteki olarak orada bulunuyordum yani olayın özeti 

şöyle abimin barında çalışanlar abime ait personel evinde kalıyorlardı. Başka bir bar sahibinin 

abisi gelip bizim personele çok ağır sinkaflar ediyor. Personel evinin önünde bunlar kavga 

ediyorlar. Sonra o sinkaf edenin kardeşleri ve adamları geliyor bizim personeli dövüyorlar. 

Bizim personel evine silahla ateş ediyorlar. Ben polis 155 hattını arayarak olay yerine 

gidiyorum. Kavga eden silahlı öteki grup bu polisler yakalamış. Ben de personelden darp edilen 

garson ile şikâyetçi ve müşteki sıfatında polis karakoluna gidiyorum. Polis karakolunun önünde 

bekler iken garsonla polisin biri tekme tokat yanındaki garsona vurmaya başladı. Hiçbir olay 

yok iken polise karşı çıktım. Polis bu sefer bana hakaret ederek saldırmaya başladı. Ben de ona 

hakaret ettim. Öteki polisler beni tutup karakola alırken o polis silahını çekmiş beni nişan almış 

burmaya çalışıyordu. Hiçbir mukavemet yok iken ben de saldırı için hiçbir şey yok iken polisler 
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beni tutmuş gözaltına almışken o bana silahını çekmiş vurmak için nişan alıyordu. İşte ben bu 

davadan iki yıl üç ay ceza aldım tehdit ve hakaretten. Polisler beni karakolun içine aldılar. Ben 

beni dövecekler diye camı kırıp kaçmak istedim. Ertesi gün gidip camın parasını ödedim. Bana 

bu şekilde ceza verildi. Mahkemede ilk ifademden itibaren mahkemeden kamera kayıtlarının 

izlenmesini talep ettim. Olay polis karakolunun güvenlik kameralarının önünde olmuştur. 

İzleyin olay nasıl başlamış kim kime hakaret etmiş kim kimi tehdit etmiş anlaşılacaktır diye 

temyiz ederken de dilekçemde aynı hususu belirterek kamera kayıtlarının izlenmesini istedim. 

Yargıtay o şekilde onama yaptı. Kamera kayıt görüntüleri dosyada mevuttur. Gerekçeli kararda 

benim talebim yazılmış ama gerekçeli kararda hiç kamera kayıt görüntülerinden 

bahsedilmemiş. Nasıl bahsedilecek ki o görüntülerde suçlu kim belli oluyor. Şuan bu cezayı 

infaz etmekteyim ve ilgili mahkemeden kamera kayıt görüntülerinin tarafıma gönderilmesini 

benim bir suçumun olmadığını ispatlayan somut deliller olmasına rağmen ceza verildiğini be 

delillerin tarafıma verilmesini talep ettim. Mahkemenin bana cevabı dosyada herhangi bir 

kamera kayıt görüntüsünün olmadığıdır. Yani somut deliller yok edilmiş. Bu somut dediler 

hangi gerekçe ile kim yok eder ve ben tüm bunlar için TBMM’si insan hakları inceleme ve 

araştırma komisyonu başkanlığında sayfalarca defalarca dilekçeler yazdım. Oradan tarafıma 

verilen cevap “Anayasanın 138. Maddesinin ikinci fıkrasındaki hiçbir organ, makam, merci 

veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez; 

genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” “Fakat Anayasanın 148. Be Anayasa 

Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanun 45 ile 51. Maddeleri uyarınca 

Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsan Hakları 

sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasında 

iseniz, tüm yargı süreçlerinin tüketildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Anayasa 

Mahkemesine bireysel başvuru yapabilirsiniz.” “Ayrıca son olarak, iç hukuk yollarının 

tüketilmesi akabinde altı ay içerisinde Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi kapsamında güvence 

altına alınmış olan haklarımızın ihlal edildiği iddiasıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine 

de başvurabilirsiniz.” Diye cevap verildi. Şimdi bu cevabı ele alacak olursak öncelikle insan 

hak ve hürriyeti her şeyden önce gelir. Bunu gerek Anayasamız gerek birçok uluslararası 

anlaşmalar ile güvence altına alınmıştır. Yani anayasanın 138.maddesinden önce insan hak ve 

özgürlükleri için birçok madde vardır Anayasada sonra ben dilekçelerimde bana işkenceler 

yapıldığını suçsuz yere cezaevlerinde tutulduğumu sahte evraklar ile sahte bilirkişi raporları 

ile yargılandığımı benim suçsuz olduğumu ispat eden somut deliller karartılarak kasıtlı cezalar 

verildiğini dile getiriyorum. Bir insana suçsuz yere cezaevinde tutmakta bir insanlık suçudur. 

Tüm bu zulümleri mahkemeler, hakimler yapınca yasal mı oluyor? O zaman insan hakkı suçu 

işlenmemiş mi oluyor? Bir insanın suçunun olmadığını bile bile ona ceza vermek ne demektir? 

Bu zalimliktir bu zulümdür hiçbir vicdan bunu kabul etmez hiçbir din bunu kabul etmez ne 

demektir bir insanın suçunun olmadığını bile bile ona ceza verme. Size göndereceğim 21 

sayfalık dilekçede çok şeyi ayrıntılı yazmıştım ve ablamın size göndereceği dilekçe 

fotokopilerinde de çok şey ayrıntılı yazmaktadır. Her yere yazdığım dilekçelerin fotokopilerini 

gönderecekler. O dilekçelerimde her şey tüm boyutları ile yazılıdır. Bu bir insanlık suçudur bu 

bir zulümdür vahşettir. Elimden hayatımı geleceğimi her şeyimi aldılar ve tüm bunlar 

yapanlarda maalesef ki ülkemizde adalet dağıtmakla görevli yargı mensuplarıdır ve sesimi 

hiçbir yere duyuramıyorum. Lütfen benim sesimi duyurabilmek için yardım edin. Bu şekil her 

gün ölmekten ise ölmeyi tercih ederim. Bu nedenle sesimi duyurabilmek için ölüm orucuna 

başlayacağım. Muhtemelen bu mektup size ulaştığında ben ölüm orucuna başlamış olacağım 

çünkü bu zulüm karşısında çaresiz kaldım. Bütün yasal yollardan hakkımı aramaya çalıştım. 

Her türlü hukuksuzluk, kanunsuzluk yapıldı. Anayasa Mahkemesine başvuru yapmam 
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söyleniyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapmam söyleniyor. Dosyadan somut 

deliller yok edilirse ben nasıl hangi mahkemede hakkımı arayabilirim. Dosyanın tümü 

adliyeden yok edilirse ben nasıl hakkımı arayabilirim. Ben Anayasada yazdığı gibi her insanın 

adil yargılanma hakkı vardır maddesine göre yargılanmak isterim her insan kanun önünde 

eşittir ilkesi ile yargılanmak istiyorum. Sadece adalet istiyorum. Kimseden ne af ne merhamet 

istiyorum. Adil yargılanayım bana yeter. Ben suçsuzum. Neyin intikamı alınmaya çalışılıyor. 

Bu neyin ini neyin öfkesi anlamıyorum. Dünyaya geldiğime pişman ettiler. Bir insan nasıl bu 

kadar acımasız insafsız olabilir. Bir insan bir insanın suçsuz olduğunu bile bile ona nasıl ceza 

verebilir. Bu hangi vicdana sığar bu hangi insanlığa sığar bu zalimliktir. Bir gün değil bir ay 

değil bir yıl değil senelerce ben de insanım benim de her insan gibi yaşamaya hakkım var. Elbet 

suçum var ise bunun cezasını çekmeliyim ama suçun olmadan ve bunu bile bile nasıl bir insan 

ceza verilir. Bu kadarda mı insanlığın kaybetmiş bu insanlar anlamıyorum. Benden neyin 

intikamını almaya çalışıyorlar ben ne yaptım bu insanlara nedir bu zalimliğin nedeni. Lütfen 

yardım edin sesimi duyurabilmek için yardın edin. Sadece insan gibi yaşamak istiyorum. Bu 

zulüm bitsin istiyorum çünkü ben insanım. 

Sayın başkanım lütfen mektubu okuyun ve size gönderdiğim dilekçe fotokopilerini de okuyun 

ve yardım edin. Saygılarımla arz ederim.” 

 

•K. N (Maltepe 1 Nolu L Tipi Cezaevi) 

13.05.2022 tarihinde Balıkesir Şubemize başvuruda bulunan T.N.: “İki yıldır aranmaktadır. 

Yakalandıktan sonra Maltepe 1 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. 45 günden fazladır 

tek kişilik hücrede taleplerine karşılık sevk istendi Silivri cezaevine sevk istendi. Bu olmazsa 

var olan bir siyasi koğuşa verilmesini istedi. Cezaevi yönetimi aynı örgütten veya aynı 

düşünceden kimse olmadığı gerekçesiyle talep kabul edilmedi. Mağdur yakınma anlatılan ya 

beni ayrı bir siyasi koğuşu yada Silivri’ye naklini talep ettik. Cezaevi müdürüyle yapılan bu 

talepler konusunda Adalet Bakanlığından sevk gelmediği için bu talep uygun görülmedi. Aynı 

cezaevinde başka koğuşa PKK ve KCK koğuşuna dair gönderilmedi. Diğer koğuşlarda adli ve 

feto tutuklu ve hükümlüleri olduğu için bu talep ret edildi. Bizim talebimiz en kısa sürede 

mağduriyetin giderilmesi konumundadır. Ceza konusu 6-8 ay üyelikten partizan davasından 

ceza aldı. Mahkeme süreci 2021’da başlayıp 2020 yılına kadar devam etti. Hukuki destek 

talebimiz vardır.”  

 

•F. K. (Ağrı Patnos Açık Cezaevi)  

18.05.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan F.K.: “2013 Eylül ayından 

beri cezaevindeyim. Şuan covid hastalığından dolayı izindeyim. İki çocuğum yanımda biri 

zihinsel engellidir. Eşimden ayrıyım. Çocuğuma bakacak kimsem yok. Kalan cezamı denetimli 

serbestlikte çekmek istiyorum. Hukuki destek talep ediyorum.” 

 

•   E. Y. (Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevi) 

18.05.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan G.Y.: “Çocuğum engellidir. 

Raporu var. Çocuğum madde bağımlısı. 2016 yılında Bakırköy’de yattı, tedavi gördü. 

Hastanede yatmasına ve raporu olmasına rağmen ceza verdiler. Cezaevinde kalabilir demişler. 

Yaşamını çok zor sürdürüyor. Raporu olduğu halde cezaevinde kalıyor. Beraat etmesini 

istiyorum. Hukuki destek talep ediyorum.”  
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 M. B. K. (1 Nolu L Tipi Maltepe Cezaevi)  

23.05.2022 tarihinde whatsapp yoluyla babasının mektubunu ileten B. K.: “Genel sağlığımla 

ilgilidir. 29 yıldır kesintisiz olarak cezaevindeyim. 

1-Astım-koah    

2-Alerji 

3-Epilepsi 

4-Kronik romatizma 

5-Alerji 

6-Kronik reflü 

7-Çenemde kırık olduğundan dolayı sürekli şişiyor ve şiddetli ağrı oluşuyor. Yemek çiğnemez 

duruma geldim ve çok şiddetli ağrı var. Bel fıtığımda var ve bu sebepten dolayı tek başıma 

kendimi idare edemiyorum. Altmış yaşındayım ve kendimi tek başıma idame etmekte çok 

zorlanıyorum. Bu hastalıklarım tümü sağlık dosyamda mevcut.” 

 

 M. B. (Bandırma T Tipi 2 Nolu Cezaevi) 

25.05.2022 tarihinde İzmir İHD Şubenin e-mail yoluyla ilettiği Z. T. başvurusunda: 

“Kardeşim M. B. Bandırma T Tipi CİK 2 Nolu A17 koğuşunda kalmaktadır. Kardeşim kendisine 

kötü davranıldığı için geçtiğimiz zamanlarda intihara teşebbüs etti. Kendisini Bakırköy ruh ve 

Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırdılar ve bir dönem orada kaldı. Tekrar Bandırma’ya 

getirdiler. Her görüşmemizde ve telefon etmesinde kendisine kötü davranıldığı, darp edildiğini 

söylüyordu.  

Yaklaşık 20 gün önceki telefonunda koğuştaki bir tartışma sırasında gardiyanların ayırmak 

için kendisini tuttuğunu bu sırada tartıştığı kişi tarafından yüzünün kesildiğini söyledi. 

Hastaneye götürülüp dikiş atılmış. Sonra tekrar getirilip karantina koğuşuna konmuş.   

Biz Çarşamba günleri telefon görüşü yapıyoruz. 2 numara var. Biri benim diğeri de 

kardeşimin. Biz uzun süre görüştürülmedik. Sürekli cezaevini aradığımız için geçen hafta 

Çarşamba olması gereken görüşme yerine 24.09.2021 Cuma günü kardeşimi arattılar. 

Görüşmede kardeşim M.’a, cezaevinin bizimle görüşmek istemediğini söylediğimizde, hayır 3 

gündür hastanedeyim. Jilet yuttum. Artık yaşamak istemiyorum.  Ağzıma dikiş atıldı. Zaten 

yüzüm de çizik. Ameliyat da olmadım. Hakkınızı helal edin muhtemelen bir daha görüşemeyiz. 

Deyip kapatmış.  

27.09.2021’ de eniştem telefonla aranıyor. Kardeşim M.’un korona olduğunu söylüyorlar. 

Arayan numaraya ben dönüş yaptım. İstanbul/ Bakırköy ilçe sağlık müdürlüğü olduğunu 

söyledikleri bir yer çıktı. Ben Kardeşimin korona olup orada bulunduğunu söylemişsiniz. 

Görüşebilir miyim? Dedim. Görüştüremeyeceklerini söylediler. Aynı gün akşam 21.23’de ( 

hiçbir zaman o saatte kurum bizi aramaz) beni cezaevinden aradılar “M. B. covid oldu. Siz 

sürekli cezaevini arayıp gelmek istiyorsunuz. Buraya kadar zahmet etmeyin. Görüş covitten 

dolayı yaptırılmayacaktır.” Dediler. Ben de “ İntihar ettiğini biliyorum. Hala hayatta mı bilmek 

istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Bakırköy ne alaka covid testi nerede yapıldı” gibi sorular sordum. 

Onlar “ Hiçbir bilgi veremiyorum. Bana covid olduğu bilgisini size vermem söylendi. Başka 

bir şey söyleyemem.” dedi.  
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Kardeşim Bandırma’da karantina koğuşunda iken nasıl oldu da Bakırköy’den covid haberi 

geldi? Eniştemin telefonu hiçbir yerde yok iken nasıl oldu da o arandı? 

Bugün ( 30.09.2021)  1 ablam ve 2 kardeşim Bandırma Cezaevine gitti. Hem kardeşimle 

konuşmak hem de savcı ile görüşmek istediler. Savcılıkla görüşüp görüş iznini almalarına 

rağmen cezaevi idaresi covid bahanesi ile izin vermediler. Kardeşlerim idare ile görüşmek 

istemiş, idareden hiç kimsenin olmadığı söylenerek “ evinize gidin. Size haber verilir denmiş. 

Kardeşim M’den ameliyat olmak istemediğine dair imza alındığı söylenmiş. O nedenle ameliyat 

olmayacak ama merak etmeyin jilet midesinde denmiş. 

Kardeşim son telefonunda başıma bir şey gelirse cezaevi idaresi sorumludur. Durumumu 

müdüre anlattım. Demiş. 

Kardeşim M. sürekli olarak İzmir’e sevk istemesine rağmen ( annem engelli olduğu ve okuma 

yazma bilmediği için) bir disiplin cezası uydurulup sevki engelleniyor. 

Biz aile olarak kardeşimin yaşamından ve sağlığından endişeliyiz. 

Gerekli yazışmaların yapılması ve mümkünse avukat ziyareti talep ediyorum.” 

 

•  N. Z. Ü. (Bakırköy Kadın Kapalı CİK C-7 Koğuşu) 

11.05.2022 tarihinde mektup yoluyla Ankara şubemize başvuran N. Z. Ü.: “Öncelikle 

merhaba; bizlere insan fark etmeksizin insan hakları için hukuk ve adalet sağladığınız ve 

yarımcı olduğunuz için teşekkür ederim. 15 yaşımdan beri cezaevindeyim 3 yıldır tutukluyum. 

Sizlerin adresini telefon aracılığı ile ailemden aldım. Size yazma sebebim kesinlikle maddi bir 

destek değildir. Bir konuda sizden yardım bekliyorum. Bu konuda sizin yardımcı olabileceğinizi 

düşünüyorum ve ümit ediyorum. Destek alabileceğim inanın kimse yok. Artık neredeyse 

yazmadığım yer kalmadı. Konuşabileceğim konuyla ilgili sizden tarafıma avukat aracığı ile 

ulaşmanızı rica ediyorum. Lütfen bana yardımcı oldun. Dikkate alıp okuduğunuz için teşekkür 

eder iyi çalışmalar dilerim.”  

•14.06.2022 tarihinde avukat görüşü yapıldı. Yapılan görüşmede başvurucu; aynı cezaevinde 

kalan arkadaşları trans kadınlar Z.A. ve T. Ö’ ün aylardır hücrede tutulduğunu, seslerini 

duyuramadıklarını dernek adına onlarda görüşme sağlanmasını talep etti. Bunun yanında görme 

sorunu yaşadığını hastane sevk istediğini ancak sevkinin yapılmadığını,  revir doktorunun 

kendisiyle görüşme yapmak istemediğini bu nedenle uzun zamandır revire çıkarılmadığını ve 

sağlık sorunu yaşayan diğer arkadaşlarının da sevkinin yapılmadığını belirterek hem sevkinin 

yapılması için girişimlerde bulunulmasını hem de doktorla ilgili girişimlerde bulunulmasını 

istediğini belirttiği.  

 

•   Ö. T. Tekirdağ 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu 

 30.05.2022 tarihinde mektup yoluyla Ankara şubemize başvuran Ö. T.: “Sayın yetkili, 

Size bu mektubu Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan yazıyorum. Cezaevi 

idaresi bu tarz şikayetlerin dışarıya çıkmasını üst makamlara iletilmesini engellediği için 

yakınlarım vasıtası ile sizlere ulaştırıyorum. Bulunduğumuz kurumda işler maalesef devlet 

yönetim ciddiyetinden uzak lakayt ve keyfi uygulamalarla sürdürülüyor. Tüm imkânlar 

olmasına rağmen eğitim sosyal faaliyet konferans salonu spor salonu bunlar adeta müzelik 

yerler olmuş. Maksat evrak doldurup denetime gelenlere göstermelik şunu yaptık bunu yaptık 

diyebilmek. Bulunduğum kurum Türkiye’nin en çok şikayet edilen kurumdan en çok basına 
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şikayetlerle çıkan kurumdur. Daha 20 gün önce kantin fiyatları ile alakalı haberlere konu 

olmuştur. Gözlemlediğim ve idarenin yaptığı uyguladığı hukuk dışı uygulamalar özellikle 

kurum müdürlerinin keyfi emirleri revirlerin sağlıklı çalışmadığı defalarca dilekçe verilmesine 

rağmen gereğinin yapılmadığı olaylar cinayetler işkenceler vs. bunları detaylı olarak sizlere 

yazıyorum. 

1-Kurumda diş doktoru sadece diş çekimi yapıyor. Diş dolgusu yapamaz uğraşamazmış. 

Hastaneye sevk edelim deyip geciktiriyor. Diş odası var ekipmanlar var doktorumuzun maalesef 

keyfine göre hareket diyorlar. Durumdan müdürler haberdar fakat ilgilenmiyor uğraşmıyorlar. 

Önceden pandemi bahane ediliyordu şimdi o da yok ama dolgu ve diğer çekim harici tedavileri 

ısrarla yapılmıyor. Bir iki güne geçer deyip ağrı kesici falan sallıyorlar.  

2-Kurum revirine bir mahkûmun çıkması neredeyse imkansız. 2 ay üst üste her hafta dilekçe 

yazıyordum fakat nafile kurum doktoru lütfedip bizi çağırmıyor isme göre adam seçiyor. Mesela 

M, Ö, M. gibi isimler varsa işleri çok zor kolay kolay çağrılamazsınız. Doktor odasında kapı 

memurlarına izah ediyoruz detaylı açıklamalı dilekçeler veriyoruz nafile. Bizi hep 

geçiştiriyorlar.   

3-Cezaevinde 3 ay önce O. isimli baş memurun kafası kesilmeye çalışıldı. Boğazı kesildi. 

Kesen kişi Müslüm isimli bir hükümlü. Tutanaklara çok farklı konular yansıtılsa da işin aslı 

kurum müdürü bu hükümlünün dövülmesini işkence edilmesini istedi. Memurlar saldırdı 

devamında O. memur vuruldu. Buradaki insanları bu devlet işkence ederek mi ıslah etmeyi 

planlıyor. Yani zaten işleyen gözünü karartan buradaki bu profiller çağdışı orman kanunu 

işkence ile mi bu vatana hayırlı birey olacaklar Allah aşkına sosyolog psikolog eğitim birimi 

bunları neden buralara koydular. Bunlar aktif kullanılmayacaksa işkence ile mahkûm 

sindirilmeye çalışılacaksa mahkum gardiyan boğazı kesebiliyorsa burada devletimiz nerede 

ben göremiyorum. 

4-Birkaç sene evvel yine kurumda B/5 koğuşundan bir mahkûmun kafası kesildi. Bu olay idare 

tarafından yine ört pas edildi. Birbirleriyle uyum sağlamayan hükümlüler bile bile aynı 

koğuşlara veriliyor. Hakkaniyetli bir davranış yoktur. Kavga etmeleri için zemin hazırlıyorlar. 

Tutanak tutuluyor. Hep boş mahkûm dilekçe yazıyor beni bu koğuştan alın sıkıntı olacak diye. 

Ne ilgilenen var ne gereğini yapan. Mahkûm gözlem kurulu üst katta solatri bilgisayar oyunu 

oynuyor kahve yudumluyor mesai saatini bitirmeye çalışıyor. Kurum kayıtlarına bir bakın. 

Kesen kesilen intihar eden birbirini vuran mezbaha döndü burası. Nerede yetkililer bu mudur 

devletimiz. Devlet kurumumuz böyle mi olması böyle mi devlet temsilciliği.  

5-Kapalı spor salonuna soplara istiflenmiş. Sopalar çarşafa sarılmış. Maksat iz bırakmasın. 

Yıl 2022 cezaevi yönetiyorlar. Hayvana dahi ters davranın ondan hiçbir verim alamazsınız ve 

bu cezaevi kaynıyor yakında isyan çıkması olası ve burada çok kişi ölebilir. Bu yazdıklarımı 

araştırdığınızda zaten şaşıracak ve doğruluğunu göreceksiniz.  

6-T. K. isimli mahkum yaklaşık 1 ay kadar önce intihar etti. Hastaneye kaldırıldı. Son anda 

kurtarıldı. Bu kişi neden intihar etti kurum psikoloğu nerede sosyolog ne yapar neden 

göremezler anlayamaz. Bunların aldıkları maaş helal midir? Somut olarak kurum birimleri 

felaket derece eksik ve yetersiz çalışıyor ve bu kurum bu şikayetleri ilk değil defalarca 

yapılmasına rağmen halen değişen bir şey yok sayın yetkililerim.  

7-Kantin fiyatları her hafta değişiyor. Her hafta sürekli eksikler var. Düzenli ihtiyaçlar 

gelmiyor. Panayıra çevirmişler. Yazdığımız ürünler fiyatlar başka fişler başka. Ürünler 

denkleştirip veriyorlar onu da eksik veriyorlar. Onu da eksik veriyorlar. Zaten artık neden ne 

amaçla yapılıyor bilmiyoruz. 
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8-Müdür ile görüşme yapmak istiyoruz. Dilekçe yazıyoruz. Müdür padişah burada ilgilenme 

yok. Memur ile 30 saniye görüştürüp geçiştiriliyor. Durumu yarım yamalak anlarsa tabi. 

Müdürümüz üstten takılıyor. Görüşmüyor mahkûmlarla ama talimat iyi verir dövün vurun iz 

kalmasın.  

9-Sayın yetkililerim buraya dikkat edin. Sabah sayımlarına kovuşlarda hoparlör ile Erik Dalı 

çalıyorlar Ankara havaları çalıyorlar. O şekilde uyandırılıyor dalga geçer gibi. Bizler 

şerefimizle yatıyoruz sayın yetkilim. Bir de kendileri bir şarkı yapmış onu çaldırıyorlar 

psikolojik baskı yapıyorlar. Ciddiyet samimiyet sıfır. Sabah saatlerinde odada ibadet yapanlar 

var neden dinimize saygı duyulmuyor. 

10-Bir söz vardır vurma vurmasınlar çalma çalmasınlar insan insanın ölçüsü ve aynasıdır. 

Burada yalanlarda insan bu vatanın evladı bunlar yarın topluma iç içe olacaklar. Senle bizle 

belki de ailemizle çocuklarımızla belki aynı otobüste belki aynı simada olacak. Sizlere 

soruyorum sayın büyük devlet yetkililerim sesimize kulak verin. Burada bu uygulamalarla tam 

tersi ıslah değil daha canavar fabrikasına dönmüş durumda. Yarın bunların bedelleri çok. 

Birçok insan gözyaşı ve mağduriyetlerle ödeyecek çok acil ve çok ivedi şekilde bu kurum 

denetlenmelidir. İddialarımız araştırmalıdır mutlaka en az 30-40 ayrı mahkûmlarla rastgele 

konuşulmalıdır ve şikâyetlerini kendi kulaklarınızla duymanızı ve araştırılmalıdır. Bu milli bir 

meseledir yetkilim. 

11-Yani sayın yetkililerim sizlere demiyorum 14 kişilik koğuşta 24 kişiyiz artık bunları geçtik 

aştık bunları. Devletimiz farkında zaten hem de çok iyi farkında. Yarın sandıkta bu mahkûmlar 

gerekeni yapacaklardır. Zaten gerek işkenceler gerek hukuk uygulamalardaki hepimizin bildiği 

saçmalıklar herkes farkında ve emin olun bunların yansıması kaçınılmazdır. Türkiye’de 

insanlar gergin ve mutsuz. 2022 yılında balık istifi koğuşlar ülkenin dört bir yanında cezaevi 

yapılıyor durum içler acısı. 

12-Buraya kargo geliyor azı eşyalarımıza memurlar el koyuyor. Güzel tespih saat tatlı sert 

bazen arada veriyorlar. İyi olanları alıyorlar. Mektup şuan üç haftadır halen yok vermiyor 

bekletiliyor. Adamın babası vefat etmişti 1 ay sonra haberi oluyor. Mektup komisyonu 

enteresan. Başka cezaevlerinde haftada 2 gün dağıtılıyor. Burada 3 hafta da bir gün dışarıda 

insanlar evrak yolluyor. Mahkemeye çıkmamız gereken evraklar oluyor delil vs. gibi 1 ay sonra 

anca alıyoruz. APS bile yani acele posta servisi o bile adi pulla yollanan ile aynı zamanda 

elimizde ulaşıyor. Gevşek bir anlayış var. 

Sonuç olarak sayın yetkililerim sizlerin takdirine sığınarak acele olarak bu kurumdan bir an 

evvel mahkum hüküm tutuklu şerefiyle yatan kardeşlerimiz için ve onların aileleri için denetim 

yapılmasını bu kurum müdürü olan şahıs burayı çiftlik haline getirmiş. Duyarlıktan ve 

millilikten uzak dışarıya canavar yetiştiriyor. İnsanları kavgacı kutuplaştırmacı bir yalnızlığa 

iterek devletine hainlik yaparak insanlarımıza zulüm yaparak. Özetle sıkıntılarımız bunlardır. 

Eğer içimizde azda iman devlet sevgisi varsa bu konuları sayın yetkililerim sizlerden önemle 

ricamızı saygılarımızı sunarım.”  

 

HAZİRAN 

 

•    N. B. Ve 40 kişi 03.06.2022 (Kadın Kapalı CİK Gebze)  

“Sizlere mektubum Gebze Cezaevinden yaklaşık 40 arkadaşım adına yazıyorum. Sizleri 

zorlamayacaksa eğer artık daha fazla seyirci kalınamayacak kadar ağırlaşan bir bütün zindan 
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koşullarımızı (sorunlar itibariyle) paylaşmak istiyoruz. Zira sadece bir cezaevinde değil, biz 

tutsaklar olarak bütün cezaevlerinde çok ciddi anti demokratik, anti insani uygulama ve yaşam 

koşullarıyla karşı karşıyayız. Kuşkusuz hepsini burada sıralayamayacağım zira gelip bizzat 

yerinde incelemek lazım ama daha ciddi gördüğüm birkaç yönüyle sizlere paylaşacağım. Buna 

göre birincisi, hasta tutsaklara yaklaşım sorunu. Bizi bulunduğumuz cezaevinde dahil genel 

cezaevlerinde ciddi sayıda ağır hasta tutsaklar vardır. Kimisi kanser, kimisi yaralı, kimisi çok 

farklı boyutlarda fiziki hasarlı, beyninde tümör olan, ağır şeker, ağır tansiyon vs. öyle hastalar 

var ki iç organlarından üç, dört iken ameliyat geçirmiş ve bunların hepsi de doktor ve 

hastaneyle belli olduğu halde çok keyfi bir şekilde bırakılmıyorlar, adeta ölmelerini bekliyorlar. 

 

2.cezaevinde 30 yılını doldurmuş sayısız tutsaklar vardır. Ve bu tutsakların hemen hemen 

hepsi geçirdikleri ağır yaşam koşulların sonucu bedenen çökmüş durumdadırlar. Buna rağmen 

havadan sudan gerekçelerle ya infazları yakılıyor ya da “iyi halli değildir” denilerek tahliyeleri 

belirsiz zamanlara erteleniyor. Durmadan yeni genelgelerle yeni uygulamalar üretiliyor. Ve 

çıkarılan her bir genelge ile tutsaklar aleyhine kurallar biraz daha ağırlaştırıyor, tutsaklara 

yük bindiriyor. Bunun örneklerinden bir tanesi “Gözlem Kurulu” adıyla oluşturulan haksız 

hukuksuz bileşimdir. “Gözlem Kurulu” denilen şu bileşimler, oluşum itibariyle de görev 

itibariyle de infaz kanunu karşısında hukuksuzluk örnekleri gibi olmadık. Gerekçelerle kendini 

mahkeme yerine koyan infazları ya durduruyor ya erteliyor hatta tutsakları kendince 

pişmanlığa zorluyor. Daha doğrusu zaten bu kurula biçilen rol bu. 

Bütün bunların sonucunda tutsaklar bir bir ölüyor. Peş peşe cezaevinden cenaze çıkıyor. Son 

dört beş aydır hemen hemen her hafta tabutlar çıktı. Ve bu gidişle çıkmaya da devam edecektir. 

Bunlar normal görülmemeli çünkü normal değildir. Ölüme terk edilmişliğin sonucudur. En son 

Silivri’de çok şüpheli bir şekilde toplu ölümler gerçekleşti. Durumun ciddiyeti açısından çok iyi 

bir örnektir kanımca. Bütün bunları protesto amaçlı 3 günlük açlık grevine girdik. Dileğimiz 

bu durumun daha fazla devam etmemesi. Aksi halde tutsaklar olarak tüm zorluklara karşı 

koyduk, bundan böyle de gücümüz oranında karşı koyacağız. Ama istiyoruz ki sizin gibi sivil 

kurum ve kuruluşların da daha fazla çabası olsun. Çabalarımızla daha fazla zindanlarda 

ölümler gerçekleşmesin. İstiyoruz ki başta Silivri olmak üzere yaşamını yitiren tutsakların ölüm 

nedenleri ciddi araştırılsın müsebbipleri açıkça ortaya çıksın. 

Bunun dışında da bir sürü sorunlarımız var ama önemli gördüklerimizde şuan. İlgili olmanızı 

diliyor, saygı ile selamlarımızı belirtiyoruz.”  

 

 E. K. (Silivri 5 Nolu L Tipi C 14 Koğuşu) 

 09.06.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan H. K.: “Ben İstanbul Silivri 

cezaevinde yatan E. K’nin kardeşiyim. Abim bu 3 gündür arayıp cezaevinden darp yediğini 

söylüyor. Cezaevini arıyoruz başsavcılığı arıyoruz bir şey söylemiyorlar. Araştıracağız falan 

diyorlar bir şey yapmıyorlar. Biz gerekli bilgileri size aktardık son çaremiz sizsiniz.” 

 

•   M. M. (Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı CİK) 

13.06.2022 tarihinde mektup yoluyla Ankara şubemize başvuran M. M. : “Ben İstanbul 

Maltepe 3 Nolu L Tipi; Cezaevinden size sesleniyorum. Haksızlığa, insafsızlığa uğradığım için 

sizin kapınızı çalmaktayım. Yaşadığım zulüm ve acıyı anlatmak ve araştırmak istiyorum. Be 

yaklaşık 4 yıl işlemediğim bir suçun cezasını çekiyorum. Ben 9 ay şüpheli olarak tutuklandım 
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ve yargılandım. 4.duruşmdada bütün deliller belli olduktan sonra tahliye oldum. Bende Türk 

Adaletine ve Mahkemeye sadık kalarak duruşmalara tutuksuz olarak katıldım çünkü biliyorum 

suçum yok. Mahkeme zaten beni delillerle saldı. Ben de son duruşmada beraat almaya giderken 

hakkım olan beraatı beklerken /tabi savcı benim için beraat istemiş/ ben de beraat beklerken 

avı ve öfkeli bir şekilde 18 yıl 9 ay tutuklanarak ceza aldım. Yargılanan iki kişi hâkime karşı 

bazı iftiralar ve yerinde olmayan birkaç söz kullandılar. Bu olay olduktan sonra yargı yönü 

başka bir yol aldı ve ben o yargılama kurbanı oldum ve kesinlikle hakim sinirlenmesiydi o olay 

olmasaydı beraatımı alacaktım.  

Umarım az da olsa derdimi ulaştırmışımdır. Bana düşen zulüm hissettirmişim. 4 yıl 

cezaevinde suçsuzken yatmak çok ağır ve büyük bir zulüm. Siz insan hakları ben de hakkını 

arayan bir mazlum. Detaylı bir şekilde acımı anlattım. Lütfen sesimi duyun.”  

 

•   A. K. (Ankara Sincan S Tipi Hapishanesi) 

14.06.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan G. K.: “Görüşçüsü olduğum 

A. K.’ın yıllardır görüşçüsüyüm. A.’in sürgün sevke gönderildiğini duydum ve sürgünün Ankara 

Sincan olduğunu öğrenince direk Ankara’ya gittik. Ankara Sincan yerini öğrenebilmek için H 

tipi F tipi ve bütün tipleri dolaşmamıza rağmen bilgi vermediler. En son 2. S tipi bizi 1. S tipine 

bizi yönlendirdi. Orada da tüm resmi işlemlere rağmen 1 nolu S tipinde olduklarını 

öğrenmemize rağmen görüş yaptırmadılar. Bunun üzerine savcılığa gitmemize rağmen 

savcılıkta görüş izin verilmedi. Sonrasında öğrendiğimizde 1. S tipinde A. ve Ö. dışında siyasi 

tutuklu bulunmamakta ve Fetö tutuklularının yoğunlukta olduğu bir hapishane. Biz tutsak 

yakını ve aileler olarak yakınlarımızın bu durumda can güvenliğinin olmadığı konusunda 

kaygılarımız var. Her an kötü bir haber alma huzursuzluğundayız. İHD’nin bize bu konuda 

destek sunmasını bekliyoruz. Hukuki destek talep ediyoruz.”  

 

•    Ö. Ç. (Ankara Sincan S Tipi Hapishanesi) 

14.06.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan G. K.: “Görüşçüsü olduğum 

A. K’ın aynı süreci yaşayan Ö. Ç. içinde aynı kaygıları yaşamaktayız. Kendisi ile ilgili sağlıklı 

bilgiler alamamaktayız. Ve ikisinin aynı koğuşta olması talebimiz var. Hukuki destek talep 

ediyorum ”  

 

•   E. P. (Denizli T Tipi Kapalı CİK) 

20.06.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan E. P.: “Merhabalar, 

Son yazmış olduğum şikayetler sonrası idare baskı ve keyfiyet uğraşlarını arttırmıştır. 

-Kurum müdürü sorumlu baş memurlar yaşanan sorunları bilmekteler, görmezden 

gelmekteler. 

-Kendilerinden şikayetçi olduğum için intikam almaktalar. 

-Hakkında şikayetçi gardiyanlarda aynı şekilde 

-Mektuplarımı keyfi olarak engellemekte. Bunu yapanda korunmakta, işlem yapılmıyor. 

-Adlilerle aynı yerde tutmakta, karantina bitmişken (tekli) 

-Dilekçelerim engelliyorlar 
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-Cezaevi savcılığı olmak üzere sıralı hiyerarşiye, yaşananları gizliyorlar. 

-Sorun çözme değil üretme endeksli 

-Hukuki haklarım engelliyorlar” 

 

•    H. E. (Silivri 2 Nolu L Tipi A 12)  

21.06.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan B. E.: “Merhaba kardeşim H. E. 

2014’ten bu yana cezaevinde. Diğer mahkumlar tarafından seni öldüreceğiz, seni burada 

yaşatmayacağız şeklinde tehditler alıyor. Koğuşta can güvenliğim yok diyor. Koğuş değişikliği 

istiyor. Cezaevi kabul etmiyor. 3 gündür mahkumum uyuyamıyorum diyor. Silivri 2 nolu A12 

koğuşunda kendisi. Bize yardımcı olur musunuz çok acilinden. Ablası cezaeviyle telefonda 

görüşmüş cezaevi fiziksel bir kavga olmadığı için koğuş değişikliği yapılmayacağı söylenmiş. 

” 

 

•   E. D. (Maltepe L Tipi 1 Nolu Cezaevi) 

21.06.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan E. D.: “Merhaba E. D. isimli 

kardeşim L tipi Maltepe 1 nolu kapalı ceza evinde yatıyor. 

Sizlere buradan daha önce yazmıştım avukatlar kardeşim ile görüşmüşler şimdi ben ve 

kardeşim cezaevinde ki memurlardan şikayetçi olduğumuz için orada ona psikolojik baskı 

uygulanıyor. Koğuşu zorla değiştirilmek istenmiş. Ayrıca savcı kardeşimden dilekçe istemiş. 

Kardeşim bugün 21 Haziran 2022 tarihli günde dilekçe yazmış ama orada ki memurlar 

kardeşimin dilekçesini yırtmışlar. Daha önceden de aynı şeyler oluyordu. Dışarıyla iletişime 

geçilmesine izin vermiyorlar. Hatta memurlar diyor ki bizi telefondan şikayet ediyorsun bu 

gidişle telefon iletişimini de keseceğiz diyorlar. Bilginiz olsun ben kardeşim E. D.’in orda can 

sağlığından şüphe ediyorum. Sakarya’daki cezaevlerine sevki için sizlere rica ediyorum oradan 

kardeşim E.’ı çıkarın.” 

 

 M. L. (Tekirdağ 1 Nolu F Tipi) 

22.06.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan H. O.:   

''Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesinde tutulan vasisi olduğum M. L. ile 21 Haziran’da 

yaptığım açık görüşte hükümlü M. L. yaşadığı hak ihlallerini ifade etmiştir. Özellikle elektrik 

faturalarının çok yüksek olduğunu, yanında bulunan diğer arkadaşların ailelerinin uzakta 

olması ve ekonomik durumlarının kötü olması nedeniyle bu faturaları ödemekte çok 

zorlandıklarını belirtti. Öyle fatura ödemekten kantine herhangi bir ihtiyaçlarını dahi 

yazamadıklarını belirtti. Uzun zamandır kantine şeker yazdıklarını ama şeker olmadığı 

söylenerek bu ihtiyaçlarının karşılanmadığını söyledi. M.L. 14 Haziran günü, hastaneden gelen 

istek üzerine sevk edildiğini ancak sevk aracının kafes tipi olan araç olması ve böyle bir araçla 

gidip gelmesinin adeta işkenceye dönmesi nedeniyle kabul etmediğini vurgulayarak, zaten ciddi 

olan sağlık sorunlarını artırabileceğini ifade etmiştir. Talebim, bu ihlallerin raporlarda yer 

alması, kayıt altında tutulmasıdır. Basın ve kamuoyu ile paylaşılmasında herhangi bir sakınca 

yoktur.'' 

 

 K. Ö. (Silivri 3 Nolu L Tipi Cezaevi) 
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24.06.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan K. D. D.: “06.06.2022 tarihinde 

Silivri 3 nolu c 4 koğuşunda kalp krizi geçirdi. Halkalı Mehmet Akif Ersöz hastanesine 

kaldırıldı. Yapılan anjiyo sonucunda 3 damar tıkalı çıkarak ameliyat kararı alındı. Ayın 

13’ünde ameliyata alındı. 8 gün yoğun bakımda koah hastalığı nedeniyle hayatı riskle kaldı ve 

22’sinde yoğun bakımdan çıktı. 24.06.2022 yani bugün taburcu ediliyor. Cezaevi revir sağlık 

çalışanı bile bize böyle çabuk bir karar bizde beklemiyorduk diyor. Cezaevi şartlarında nasıl 

bakılacak bizde bilemiyoruz diyor. Benin babamın bilinci bile tamamen yerinde değil ve babamı 

cezaevine gönderiyorlar. 61 yaşında birden çok hastalığı var. Benim babam suçsuz yere ceza 

yatıyor. Benim hem oğlum öldü hem ben suçsuz yere ceza çekiyorum diyor. Benim babamın 

hayatından kim sorumlu? Benim babama orda bir şey olduğu taktirde kimden hakkımı 

savunacağım? Bu nasıl bir adalet lütfen yalvarıyorum bize yardım edin ben kızı K. D. D.” 

 

 S. B, G. Y.  (KOCAELİ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi) 

29.06.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan  A. Ç.:  “Nasılsınız? Bizler 

memleket gibiyiz. Her gün haberleri izlerken adaletsizlikleri, açlık ve yoksulluğu görüyoruz. 

Öfkemiz artıyor. Burada adaletsiz bir şekilde tutuluyor ve pek çok hak ihlaliyle mücadele 

etmeye devam ediyoruz.  

Size kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından ve Çağdaş 

Hukukçular Derneği üyesiyim. 2017’de bürolarımız ve evlerimiz basılarak gözaltına alındık, 

hukuksuz ca tutuklandık. İlk duruşmada hepimiz tahliye olurken saatler sonra hiçbir şey 

değişmemişken hakkımızda tutuklanmak üzere yakalama çıkarılmıştır. “Tanıyorum, Halkın 

Hukuk Bürosu” avukatıdır diyen gizli tanık beyanıyla ‘ceza’ verildi. Nereden geldiği, tanıdığı, 

kim olduğu belli olmayan içeriği hiçbir şey ifade etmeyen beyanlarla tutuklandık ‘ceza’ aldık. 

Oysa Halkın Hukuk Bürosu avukatı olduğumuz gizli bilgi olmadığı gibi bir suç da teşkil etmez. 

Böyle bir dosyada deliller toplanmadan savunma hakkımız kısıtlanarak, son sözümüz 

alınmadan dosya bitirildi. Jet hızıyla bir İstinaf incelemesiyle onama verildi. Meslektaşım büro 

arkadaşım Av. E. T. adil yargılanma hakkı için adalet talebiyle başladığı ölüm orucunda 

hayatını kaybetti. Bizler ise adalet mücadelemize devam ediyoruz. İçerde dışarda adaletsizliğe 

karşı durmak onurdur, görevdir. Bir halk aydını, avukat olarak hak arama mücadelesi 

halkımızın bizden beklentisidir. Bizlerde bunu yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugünlere 

damgasını vuran adaletsizliktir. İlerde bugünler yapılan adaletsizliklerle anılacak. Herkes de 

yerini alacaktır. Bizimki gibi dosyalar çok maalesef. Müvekkillerimin pek çoğu bu şekilde 

tutuklular ve ‘ceza’ alıyorlar. Diğer yandan hapishanelerde pek çok hak gaspıyla 

karşılaşıyoruz. Disiplin soruşturması açılıyor, disiplin cezaları verilerek infazlarımız yakılıyor. 

Slogan attığım için aldığım disiplin cezalarının toplamı 300 yılı geçiyor. Haliyle infaz da 

yakılmış oluyor. Yeni uyduruk dosyalar açılıyor. Pek çok Asliye Ceza davasıyla karşı 

karşıyayız. Hapishanelerde keyfiliğin sonu sınırı yok. Yasal değişiklikle 1,5 saat olan açık görüş 

hakkı 1 saat 10 dakika olarak uygulanıyor.  

Bugün benim durumumda olan pek çok siyasi ve adli tutuklu bulunmaktadır. Şen Yaşar ailesi, 

Çorlu aileleri, Soma aileleri, Gezi davası tutukluları, Gezi Parkıyla başlayan Haziran 

ayaklanmasında hayatını kaybedenlerin aileleri ve binlerce işçi, emekçi, halkımız… 

Bugün adaletsizliğe, zulme, baskıya karşı 2 müvekkilim bedenini açlığa yatırmıştır. 185 

gündür açlıklarıyla adalet istiyorlar. Halkın üstündeki baskı ve zulmün son bulmasını istiyorlar. 

Adil yargılanma hakkı ve hapishanedeki hak gasplarının son bulmasını istiyorlar. 

Adaletsizlikleri ortadan kaldırmak yerine yeni hapishaneler tasarlıyorlar. İçeride binlerce kişi 
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adalet bekliyor. En çok ihlal edilen hak, adil yargılanma hakkı. AYM Başkanı 8072 ihlal 

kararını adil yargılanma hakkının ihlalinden verdiklerini açıkladı. Adil yargılanma haklarını 

uygulamalarını, AYM kararlarına uyulmasını dile getirdi. 

S. B. ve G. Y.  tüm bunlara dikkat çekmek, halkımızın bu adaletsizliğe maruz kalmasına izin 

vermemek için ölüm orucundalar. Ölüm orucu kamuya bir sesleniştir. Hakkı ihlal edene değil. 

Size kendi yaşadıklarımın bir kısmından bahsettim, benim yaşadıklarımı yaşayan bu şekilde 

yargılanmalarla burada olan binler var. 

Dolayısıyla S. ve G.’ın talebi hepimizin talebidir. Kim bunlara hayır diyebilir ki? 

Kendim için asaleten, müvekkillerim için vekâleten adalet istiyorum!  

Sesimize ses olmanızı isteriz.   

 

        F-   BASIN TARAMASI YOLUYLA TESPİT EDİLEN HAK İHLALLERİ 

 

 

 

NİSAN 2022 

 

 29 Mart 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları 

tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 28 Mart 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Mart 2022 tarihinde verilen cevapta, Abdullah Öcalan 

hakkında 3 Şubat 2022 tarihinde verilen 3 ay aile ziyaretinden yoksun bırakma cezasının 21 

Şubat 2022 tarihinde kesinleşmesi nedeniyle görüşme yapılamayacağının belirtildiği öğrenildi.  

 31 Mart 2022 tarihinde İstanbul Bakırköy 

Kadın Cezaevi’nde koğuşlarda çok fazla böcek olduğu, mahpuslara verilen yemeklerin düşük 

kalitede ve yetersiz olduğu öğrenildi. 

 1 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde yapılan koğuş aramalarında 

mahpuslara ait kişisel eşyalara el konulduğu öğrenildi. 1 Mart 2022 tarihinde Bakırköy Kadın 

Kapalı Cezaevi’nde Sibel Gölbaşı isimli mahpusun SEGBİS ile ifadesinin alınacağı 

gerekçesiyle koğuşundan alınarak istihbarat görevlisi oldukları bildirilen kişilerle görüşmeye 

zorlandığı ve bu kişiler tarafından tehdit edildiği bildirildi. 

 1 Nisan 2022 -Abdullah Öcalan’ın ailesi ve 

vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın 

aileleri ve vasileri tarafından 1 Nisan 2022 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 2 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Urfa T Tipi Cezaevi’nde siyasi mahpusların görüntülü görüşme hakkından 

yararlandırılmadığı öğrenildi. 

 3 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, İstanbul Maltepe 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan yüzde 68 engelli 

raporu olan hasta mahpus Özgür Sinan Menteş’in tedavisinin düzenli yapılmadığı öğrenildi.  
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 3 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Kocaeli Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan mahpuslara verilen yemeklerin 

yetersiz ve düşük kalitede olduğu, mahpuslara yüksek elektrik faturası kesildiği öğrenildi.  

 3 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden Diyarbakır 1 Nolu Kapalı Cezaevi’nde tutulan mahpusların, infaz koruma 

memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldıkları; havalandırma pencerelerinin kartonla 

kapatılmasına karşı çıkan mahpusların tek kişilik hücrelere konulduğu; mahpuslara verilen 

yemeklerin düşük kalitede ve yetersiz olduğu ve kantin fiyatlarının yüksek olduğu öğrenildi. 

 3 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, 1 Nisan 2022 tarihinde Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nden Batman Beşiri T Tipi 

Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen hasta mahpus Mehmet Emin Çam’ın (70) 17 gün boyunca tek 

kişilik hücrede tutulduğu, masa, sandalye verilmediği ve sayım sırasında ayakta durmaya 

zorlandığı öğrenildi. 

 3 Nisan 2022 -Manisa Akhisar Cezaevi’nde 3 

Nisan 2022 tarihinde tutulduğu tek kişilik odada beyin kanaması geçirdiği bildirilen Mehmet 

Sevinç isimli hasta mahpus kaldırıldığı Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nde 7 

Nisan 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. 

 4 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Balıkesir Bandırma T Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpusların bazılarının görüntülü 

görüşme hakkından yararlandırılmadığı öğrenildi. 

 5 Nisan 2022 - Abdullah Öcalan’ın avukatları 

tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 5 Nisan 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 5 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden Kocaeli Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan mahpuslara talep ettikleri kitap 

ve dergilerin verilmediği ve keyfi disiplin cezaları uygulandığı öğrenildi. 

 7 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Kocaeli Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan hasta mahpusların tedavilerinin 

yapılmadığı öğrenildi. 

 7 Nisan 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları 

tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 7 Nisan 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 8 Nisan 2022 -Abdullah Öcalan’ın ailesi ve 

vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın 

aileleri ve vasileri tarafından 8 Nisan 2022 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 12 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 6 mahpusun maruz kaldıkları işkence 

ve diğer kötü muamele sonrasında intihar girişiminde bulundukları ve bunlardan 2’sinin 

(Ferhan Yılmaz ve ismi öğrenilemeyen bir mahpus) yaşamını yitirdiği, Halil Kasan isimli 1 

mahpusun ise sevk edildiği hastanede yoğun bakım servisinde tedavi altında olduğu öğrenildi.  

 12 Nisan 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları 
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tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 12 Nisan 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 14 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde işkence ve diğer kötü muameleye maruz 

kalan mahpuslardan Abdulmenav Çetin’in Manisa Salihli L Tipi Cezaevi’ne, Coşkun Ağca’nın 

İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Haberde ayrıca işkence ve 

diğer kötü muameleye maruz kalan bir diğer mahpus Halil Kasal’ın İzmir’deki bir hastanede 

tutulduğu belirtildi. 

 14 Nisan 2022 - Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 14 Nisan 2022 tarihinde yapılan başvuruya 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 14 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Samsun Bafra T Tipi Cezaevi’nde hastaneye giden mahpusların ağız içi arama 

dayatmasına maruz kaldığı ve bunu kabul etmeyen mahpusların hastaneye götürülmediği 

öğrenildi. 

 15 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde işkence ve diğer kötü muameleye maruz 

kalan 10 mahpusun farklı cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi. Mahpusların sevk edildikleri 

cezaevleri: Karabük T Tipi, Manisa Akhisar T Tipi, Bolu T Tipi, Düzce T Tipi, İzmir 1 Nolu T 

Tipi, Manisa T Tipi, İzmir 2 Nolu F Tipi, Eskişehir H Tipi, Manisa Salihli T Tipi, Kütahya 

Tavşanlı T Tipi cezaevleri. 

 16 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, İstanbul Silivri 6 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan Umut Yoloğlu isimli bir 

mahpusun, açlık grevinde olan Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın taleplerinin kabul edilmesi 

için 1 aylık açlık grevine başladığı öğrenildi. 

 17 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, İstanbul Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan 2 mahpusun maruz kaldıkları 

hak ihlallerinin sona ermesi talebiyle 10 günlük açlık grevinde başladığı öğrenildi. 

 15 Nisan 2022 -Abdullah Öcalan’ın ailesi ve 

vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın 

aileleri ve vasileri tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 19 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 6 mahpusun 13 Nisan 2022 tarihinde 

istekleri ve iradeleri dışında başka cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi. İzmir Kırıklar 2 Nolu 

F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Zeki Bayhan isimli mahpusun çıplak arama dayatmasını kabul 

etmediği için infaz koruma memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldığı ve tek kişilik bir 

hücreye konulduğu öğrenildi. Haberde ayrıca mahpusların kişisel eşyalarını yanlarına 

almalarına izin verilmediği belirtildi. Sevk edilen mahpuslar ve sevk edildikleri cezaevleri: 

Cahit İlboğa, Ankara Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi; Roger Tirej Özalp, Ankara Sincan 2 Nolu 

F Tipi Cezaevi; Ahmet Altay, İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi; Zeki Bayhan, İzmir Kırıklar 

2 Nolu F Tipi Cezaevi; Suphi İsmail, Muğla Bodrum S Tipi Cezaevi;  Ahmet Arif Yöyler, 

Antalya S Tipi Cezaevi. 



Sayfa 49 / 53 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu (Nisan- Mayıs - Haziran 2022) -3 Ağustos 2022 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

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

 19. Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Balıkesir Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde en az 5 mahpusun (Mustafa Acet, 

Metin İnce, Nihat Malgaz, Mikail Mulgan ve Dılgeş Malgaz) Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı 

ve buna rağmen mahpusların hastaneye götürülmediği öğrenildi. 

 19 Nisan 2022 - Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 19 Nisan 2022 tarihinde yapılan başvuruya 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 21 Nisan 2022 - Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 21 Nisan 2022 tarihinde yapılan başvuruya 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 24 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, İstanbul Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpusların bir infaz koruma 

amirinin sözlü şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. 

 25 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, İstanbul Maltepe L Tipi Cezaevi’nde 20 kişilik karantina koğuşunda 70 kişinin 

tutulduğu öğrenildi. 

 22 Nisan 2022 -Abdullah Öcalan’ın ailesi ve 

vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın 

aileleri ve vasileri tarafından 22 Nisan 2022 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 26 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, İstanbul Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevi’nde mahpuslara verilen yemeklerin az 

olduğu, mahpusların spor haklarının engellendiği, mahpusların infaz koruma memurlarının 

sözlü şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. 

 26 Nisan 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları 

tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 26 Nisan 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

MAYIS 2022 

 3 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu Cezaevi’nde işkence ve kötü muameleye maruz kaldıktan 

sonra İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Halil Kasal isimli mahpusun, annesi ile 1 

Mayıs 2022 tarihinde yaptığı telefon görüşmesinde, “Başıma gelenleri anlatacağım” dedikten 

sonra telefonun kesildiği öğrenildi. 

 6 Mayıs 2022 - Abdullah Öcalan’ın ailesi ve 

vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın 

aileleri ve vasileri tarafından 6 Mayıs 2022 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 7 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Bursa İmralı F Tipi Cezaevi’nde tutulan Abdullah Öcalan’a 6 ay avukat görüş 

yasağı cezası verildiği öğrenildi. 

 10 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan 
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haberlerden, Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Yusuf Akmısır isimli mahpusun 7 Mayıs 2022 

tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Haberlerde Yusuf Akmısır’ın intihar ettiği 

belirtilmektedir. 

 10 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan 3 mahpusun istekleri ve iradeleri dışında 

Antalya S Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Sevk edilen mahpuslardan Zerdeşt 

Oduncu’nun tek kişilik hücrede tutulduğu bildirildi. 

 10 Mayıs 2022 -Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 10 Mayıs 2022 tarihinde yapılan başvuruya 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 12 Mayıs 2022 Abdullah Öcalan’ın avukatları 

tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 12 Mayıs 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 14 Mayıs 2022 - İzmir Kırıklar Cezaevi’nde 

tutulan ve Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından durumunun ağırlaşması üzerine 5 Nisan 

2022 tarihinde hastaneye kaldırılan Abdullah Ece (73) isimli mahpusun 14 Mayıs 2022 

tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 16 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus Cengiz Halis Çelik’in 

mesane kanseri ameliyatı için götürüldüğü İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 

‘mahkum koğuşu’nun olmaması gerekçesiyle ameliyatının yapılmadığı öğrenildi. 

 13 Mayıs 2022 -Abdullah Öcalan’ın ailesi ve 

vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın 

aileleri ve vasileri tarafından 13 Mayıs 2022 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 16 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Kamuran Nemutlu isimli mahpusun İstanbul Maltepe 1 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 

tek kişilik hücrede tutulduğu öğrenildi. Haberlerde ayrıca Kamuran Nemutlu’ya kitap, dergi ve 

gazete verilmediği belirtildi. 

 17 Mayıs 2022 -Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 17 Mayıs 2022 tarihinde yapılan başvuruya 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 19 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden Aksaray T Tipi Cezaevi’nde siyasi mahpusların görüntülü görüşme hakkından 

yararlandırılmadığı öğrenildi. 

 20 Mayıs 2022 - Abdullah Öcalan’ın ailesi ve 

vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın  

aileleri ve vasileri tarafından 20 Mayıs 2022 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 20 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Adana Ceyhan M Tipi Cezaevi’nde Y. E. Y. isimli bir mahpusun yaşamını yitirdiği 

öğrenildi. Y. E. Y.’nin ölüm nedeninin intihar olduğu iddia edildi. 
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 24 Mayıs 2022 -Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 24 Mayıs 2022 tarihinde yapılan başvuruya 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 Batman Beşiri T Tipi Cezaevi’nde tutulan 

Sıddık Uğur isimli mahpus 25 Mayıs 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. Basında yer alan 

haberlerden, cezaevi yönetiminin Sıddık Uğur’un intihar ettiğini iddia ettiği öğrenildi. 

 26 Mayıs 2022 -Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 26 Mayıs 2022 tarihinde yapılan başvuruya 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 27 Mayıs 2022 -Abdullah Öcalan’ın ailesi ve 

vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın 

aileleri ve vasileri tarafından 27 Mayıs 2022 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 31 Mayıs 2022 -Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 31 Mayıs 2022 tarihinde yapılan başvuruya 

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 

HAZİRAN 2022 

 2 Haziran 2022 -Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 2 Haziran 2022 tarihinde yapılan 

başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi.  

 4 Haziran 2022 - Abdullah Öcalan’ın ailesi ve 

vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın 

aileleri ve vasileri tarafından 4 Haziran 2022 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 4 Haziran 2022 -Denizli D Tipi Cezaevi’nde 

tutulan Hakan Kaşarlı oğlu isimli mahpusun 4 Haziran 2022 tarihinde geçirdiği kalp krizi 

nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 7 Haziran 2022 Abdullah Öcalan’ın avukatları 

tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 7 Haziran 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 8 Haziran 2022 - Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 8 Haziran 2022 tarihinde yapılan 

başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi.  

 10 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Düzce T Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpusların koğuş aramaları sırasında infaz 

koruma memurlarının sözlü şiddetine maruz kaldığı, mahpuslara ait kişisel eşyaların dağıtıldığı 

öğrenildi. 

 10 Haziran 2022 - Abdullah Öcalan’ın ailesi 

ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın 

aileleri ve vasileri tarafından 10 Haziran 2022 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 
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 10 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Abdullah Öcalan ile ilgili avukat yasağına karşı Türkiye genelinde toplam 775 

avukatın 10 Haziran ile 17 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere görüşme 

başvurusunda bulunduğu ve bu başvurulara ilişkin de Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 

herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 14 Haziran 2022- Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 14 Haziran 2022 tarihinde yapılan 

başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi.  

 13 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Bayburt Cezaevi’nde tutulan Muhammet Yıldırım isimli mahpusun intihar 

girişimi sonrasında kaldırıldığı Trabzon Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

 13 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Denizli Cezaevi’nde tutulduğu sırada beyin kanaması geçiren Fethi Ün isimli 

mahpusun 3 ay infaz erteleme kararı ile tahliye edildiği ve kaldırıldığı hastanede yaşamını 

yitirdiği öğrenildi. 

 15 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Ağrı Patnos L Tipi Açık Cezaevi’nde tutulan Kadir Karadeniz (21) isimli 

mahpusun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Haberde cezaevi idaresi tarafından Kadir Karadeniz’in 

ölümüyle ilgili olarak ailesine “çamaşır suyu ve hap içerek intihar ettiğinin” söylendiği ifade 

edildi. 

 16 Haziran 2022- Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 16 Haziran 2022 tarihinde yapılan 

başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi.  

 17  Haziran 2022 -Abdullah Öcalan’ın ailesi 

ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın 

aileleri ve vasileri tarafından 17 Haziran 2022 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 20 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden Maraş Türkoğlu L Tipi Cezaevi’nde tutulan Yakup Cem Alkan isimli mahpusun 

yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cezaevi idaresinin ailesine Yakup Cem Alkan’ın intihar sonucu 

yaşamını yitirdiğini açıkladığı bildirildi. 

 21 Haziran 2022 - Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 21 Haziran 2022 tarihinde yapılan 

başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi.  

 23 Haziran 2022 -Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 23 Haziran 2022 tarihinde yapılan 

başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi.  

 24 Haziran 2022 - Abdullah Öcalan’ın ailesi 

ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın 

aileleri ve vasileri tarafından 24 Haziran 2022 tarihinde yapılan görüşme başvurusuna Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 26 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan 
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haberlerden, İmralı F Tipi Cezaevi’nde tutulan Abdullah Öcalan’a 31 Mayıs 2022 tarihinde 3 

ay aile görüş yasağı cezası verildiği öğrenildi. 

 28 Haziran 2022 -Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 28 Haziran 2022 tarihinde yapılan 

başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi.  

 30 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan 

haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Salman Akpınar isimli mahpusun isteği dışında 

İzmir’de bir cezaevine sevk edildiği öğrenildi. 

 30 Haziran 2022 -Abdullah Öcalan’ın 

avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 30 Haziran 2022 tarihinde yapılan 

başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi.  
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