
2022 HAPİSHANELERDE YAŞANAN HAK İHLALLERİ BİLANÇOSU (6 AYLIK) 

 
Tecr&t 40 
Çıplak Arama 5 
Açlık grev&nde doktorun mahpusları tak&p 
etmemes& 

1 

İnfaz yakma/ Denet&ml& serbestl&k hakkının 
engellenmes& 

38 

Tel örgü, kafes, örülmes& 18 
Kurumlara/mahkemelere gönder&len 
d&lekçeler&n/ mektupların engellenmes& 

12 

Kant&ndek& satılan malzeme ve gıdalara fah&ş 
f&yat uygulanması 

18 

Sağlıksız ve yeters&z beslenme  25 
D&yet yemekler& ve vejeteryanlara uygun 
yemekler&n ver&lmemes& 

3 

Sağlıklı &çme suyunun &dare tarafından 
karşılanmaması 

2 

İşkence  7 
Can güvenl&ğ& 2 
Sıcak suya er&ş&m engel& 5 
H&jyen&k ortamın sağlanmaması 6 
K&tap, mektup ve gazete engel& 25 
İlet&ş&m engel& 16 
Sağlığa er&ş&m engel& 47 
Sosyal faal&yet/ sohbet/ spor hakkının 
engellenmes& 

26 

Koğuş kapas&tes&n&n üstünde kalma 13 
Hasta  mahpus  34 
Şüphel& ölüm  8 
Görevl&lerce mahpusun darp ed&lmes& 8 
Tehd&t, hakaret 13 
Eğ&t&m engel& (ün&vers&te) 1 
Engell& (hasta) mahpusun tek k&ş&l&k hücrede 
tutulması 

1 

Cov&d 19’a yakalanan hasta mahpus 25 
Darp sonucu oluşan ps&koloj&k travma  1 
Kelepçel& muayene dayatması 4 
Aramalarda odaların dağıtılması ve eşyalara el 
konulması 

4 

Görüşçüsü olmayan mahpuslara d&ğer a&lelerce 
yatırılan para ve kıyafetler&n ver&lmemes& 

1 



Açlık grev& neden&yle d&s&pl&n cezası ver&lmes& 1 
Zorla odaların değ&şt&r&lmes& 6 
Açık hava süreler&n&n kısaltılması 5 
Sevk ed&ld&ğ& hap&shanedek& eşyaların 
ver&lmemes& 

6 

Mahpusun yazdığı k&tapla &lg&l& kend&s&ne 
soruşturma açılması 

1 

Yöresel kıyafetler&n yasaklanması 2 
Kürtçe yazılan mektupların gönder&lmemes&/ 
ver&lmemes& 

2 

Pandem& neden&yle engellenen hakların ger& 
ver&lmemes& 

1 

Sevk engel& 6 
A&len&n görüş engel&/kısaltılması 8 
Hap&shanede &nt&hara teşebbüs 2 
Gelen eşyaların ver&lmemes&/ geç ver&lmes& 8 
Hasta mahpusun durumu hakkında a&leye b&lg& 
ver&lmemes& 

1 

Hap&shanedek& kötü muameleler neden&yle açlık 
grev& 

47 

Keyf& d&s&pl&n cezası verme 12 
Kürtçe k&taplara el koyma/ ver&lmeme/geç 
ver&lmes& 

6 

Ayakta sayım ve ağız &ç& arama dayatması 7 
Gözlem kurulunda yer almaması gereken 
k&ş&ler&n yer alması  

1 

D&lekçelere evrak çıkış numaralarının 
ver&lmemes& 

3 

Görüntülü görüşme hakkının kullandırılmaması 11 
A&leden uzak hap&shanelere gönder&lme 9 
Elektr&k/ &çme suyu f&yatlarının yüksekl&ğ& 10 
Tedav&ye r&ng aracıyla götürme 3 
Tutuklunun pol&s/ MİT &le görüşmeye 
zorlanması 

1 

Mahpusa ajanlık/ &t&rafçılık dayatması 1 
Kamera s&stem& dayatması 1 
Bağımsız koğuşa geçme dayatması 1 
Kend& yazdığı Kürtçe k&tabın ver&lmemes& 1 
TOPLAM  572 
 
NOT: Bu çetele Ocak, Şubat, Mart Nisan, Mayıs ve Haziran 2022 aylarında, hapishanelerden 
derneğimize gelen başvurular, basın taramaları ve avukat görüşmeleri sonucunda tespit edilen 
verilerden oluşturulmuştur. 


