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MARMARA BÖLGESİ HAPİSHANELERİ HAK İHLALLERİ RAPORU 

 ( EKİM- KASIM- ARALIK- 2022) 

 

 

      
 

         

     A  -   GİRİŞ  

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

Ekim, Kasım, Aralık aylarında yapılan ihlal 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. 

Ekim, Kasım, Aralık aylarında şubemize; Silivri Kampüs Ceza İnfaz Kurumu (CİK), Kandıra 1 ve 

2 Nolu F Tipi CİK, Kocaeli CİK, Maltepe 1 Nolu L Tipi CİK, Edirne F Tipi CİK, Tekirdağ 1 ve 

2 Nolu F Tipi CİK, Bolu F Tipi CİK, Silivri Açık CİK, Bakırköy Kadın Kapalı CİK, Gebze M 

Tipi CİK, Bursa H Tipi Kapalı CİK, Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli CİK, Antalya S 

Tipi CİK, Ahlat T Tipi Kapalın CİK, Sincan Kadın Kapalı CİK, Adana Kürkçüler 1 Nolu T Tipi 

CİK, Kayseri Bünyan Kadın Kapalı CİK, Şakran T Tipi Kapalı CİK, R Tipi Kapalı CİK, Sincan 2 

Nolu F Tipi CİK, Diyarbakır Kadın Kapalı CİK olmak üzere 21 hapishaneden 57 başvuru 

yapılmıştır.   

Silivri CİK’ndan  11, Edirne F Tipi CİK’ndan 5 , Kandıra 1ve 2 Nolu F Tipi CİK’ndan 6,Tekirdağ 

1ve 2 Nolu F Tipi CİK’ndan 9, Bolu  F Tipi 2, Bursa H Tipi 1, Bakırköy  kadın Kapalı 3, Maltepe 

İNDEKS 

 
 

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

B- Raporda yer alan başlıca ihlaller ve örnekler………………..10.sf 

C- Başvuruların takibi……………………………………………17.sf 

D- Değerlendirme ve Sonuç……………………………………...17.sf 

E-  Başvuru özetleri……………………………………………… 20.sf 

F- Basın taraması yolu ile ulaşılan hak ihlali detayları……… .52.sf 
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1 Nolu  2, Gebze Kadın Kapalı 1 olmak üzere bu başvuruların 40’ı Marmara bölgesi 

hapishanelerinden ve 17’si diğer bölge hapishanelerinden yapılmıştır.  

Marmara  bölgesi ile sınırlı olmak üzere basın taraması ile tespit edilen ihlallerin ise;  33’ü 

İmralı Hapishanesi, 1 i Silivri , 5’i Kandıra, 3’ü Edirne F Tipi, 7’si Bakırköy Kadın Kapalı, 1’i 

Gebze Kadın , 1’i Balıkesir Burhaniye hapishanesinde gerçekleşmiştir. Hapishanelere göre 

başvuru sayıları Tablo 1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1 

 

 
 

Derneğimize Ekim ayında 28, Kasım ayında 18, Aralık ayında 11 olmak üzere toplam 57 başvuru 

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

Tablo 2 

 

 

28

18

11

EKİM KASIM ARALIK

BAŞVURULARIN AYLARA GÖRE DAĞILIMI 
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--Derneğimize yapılan 57 başvurunun 12’i kadın, 45’i erkek ve 9’u adli, 48’i politik mahpuslar 

tarafından yapılmıştır. Cinsiyet kimliğine göre mahpus sayısı Tablo 3’te, Suç tipine göre (Adli-

politik) başvurucu/mahpus sayısı Tablo 4’te gösterilmiştir.  

Tablo 3                                                                              Tablo 4 

                                  

 

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

57 başvuruda toplam  1609 hak ihlali tespit edilmiştir. Basın taraması yolu ile tespit edilen 364 

hak ihlali ile toplam ihlal sayısı 1973 olarak tespit edilmiştir. Tespit edilen toplam ihlallerin aylara 

göre dağılımı Tablo 5’de gösterilmiştir. 

Tablo 5  

 

 

Derneğimize yapılan başvurulardan tespit edilen toplam 1609 ihlalin alanlarına göre 
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dağılımı (Tablo 6) da ayrıntıları ile 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   (Ekim-Kasım-aralık 2022) 

 

Yaşam hakkı ihlali/ Yaşama Yönelik 

Saldırılar 

 

 

 - ölüm (6) 

 -İntihar girişimi   (2) 

 -İntihara zorlama    (2) 

 -Ölümle tehdit ve Can güvenliği 

endişesine neden olacak davranışlar 19  
 

Derneğimize yapılan başvurularda tespit edilen 

üstteki  yaşam hakkına yönelik saldırı ve tehdit 
vakaları dışında, basın taraması yoluyla tespit 

edilen  ve sayısal veri olarak toplamda 

gösterilen  6 ölümlü vaka söz konusu olup,  

Tespitlere göre bu rapor döneminde   

dördü  hapisliği devam ederken ve ikisi 

serbest bırakıldıktan sadece günler 

sonra olmak üzere  6  hasta mahpus 

(Tahir Gürdal, Emre Abalak, Ehettin 

Kaynar, Süphan Çabuk ve Kemal 

Mutlum, Vural Avar)  yaşamını 

yitirmiştir. Ölüm olaylarına dair 

ayrıntılı bilgi Tablo 7 de ve basın taraması 

ile tespit edilen ihlal özetlerinde yer 

almaktadır.  

 

 

T

O

P

L

A

M 

 

2

9 

Kötü Muamele, Onur Kırıcı 

Muamele, Darp, İşkence 

 

-Kötü muamele (75) 

-Psikolojik baskı ( 55 ) 

- Hücreye koyma  (35) 

- Çıplak aramaya zorlanma (24)                    

- Ağız içine araması ( 6) 

- Dayak, işkence ( 66) 

- Baskın hücre araması (33)  

–Aramalarda hücrelerin dağıtılması, 

eşyalara el koyma ( 50)                         

-Irkçı söylem, etnik ayrımcılık (36) 

- Ailelere küfür, hakaret (11) 

- Pişmanlık dayatması (15) 

- Havalandırmasının üzeri tellerle kaplı 

hücreye koyma ( 5) 

- mahpusların darp raporu almasının 

engellenmesi(11)  

-Sürgün sevk ( 38) 

-mahpuslar hakkında gerçeğe aykırı 

tutanak tutma (57) 

- Oda değişikliği talebinin 

karşılanmaması (10) 

- Mahpusu tekli hücreye götürerek 

sorgulama girişimi (1) 

-Politik mahpusların yanına geçme 

talebinin karşılanmaması (2) 

- Kalabalık koğuş (15) 

 

T

O

P

L

A

M  

 

7

8

0 

Sağlık Hakkı İhlali 

 

-Hastane sevklerinin iptali (28) 

-Revire çıkarılmama ( 35 ) 

-Düzenli kullanılan ilaçların verilmemesi(3) 

-Ameliyatların ertelenmesi ( 2) 

-Laboratuvar ve tetkik sonuçlarının 

T 

O 

P 

L 
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verilmemesi ( 16 ) 

- diş tedavisinin yapılmaması( 27) 

-Diyet yemeği verilmemesi (18 ) 

-Kelepçeli muayene zorlanma(19)                                

-Sağlık raporlarının verilmemesi(15) 

-Hastaneye hücreli ring aracıyla götürme(8) 

- Hastaneye yatırılan mahpusun tedavi 

edilmeden aynı gün hapishaneye geri 

götürülmesi (1)  

-Doktorun kelepçeyle muayene etmek 

istemesi  (2) 

-Mahpusa hastalığı ile ilgili bilgi 

verilmemesi (14) 

-Revir doktorunun darp raporu vermemesi 

(2) 

-Mahpusun hastaneye yatırıldığı bilgisinin 

aileye bildirilmemesi ( 3) 

-Ameliyattan hemen sonra mahpusun 

hücreli ring aracıyla cezaevine götürülmesi 

(1) 

- Mahpusun sağlığı için gerekli havadar bir 

odaya geçme talebinin karşılanmaması (1) 

- Kalabalık koğuş nedeniyle salgın hastalık 

riski (2) 

- Mahpusun sağlık dosyasının aile ve 

vasisine verilmemesi (3) 

- Hastaneye geç götürülme nedeniyle 

hastalığın ileri aşamada teşhisi  (1) 

- Mahpusun kontrol randevusuna 

götürülmemesi (3) 

- Doktor tarafından verilen ortopedik yastık 

ve mindere el konulması( 1) 

-Kemoterapiye gitmesi gereken mahpusun 

götürülmemesi (1) 

-Ağır hasta mahpuslara ATK nın 

cezaevinde kalabilir raporu vermesi(9) 

A 

M 

2

1

4 

 

- Aramalarda kadınların iç 

çamaşırlarının teşhir edilmesi (13) 

- Disiplin cezası (24) 

- Keyfi ve sık hücre araması(35) 

- Erkek gardiyanın kadın mahpusun 

vajinal bölgesine tekme ile vurması (1) 

- Aramalarda kadın mahpusların 

havalandırmaya kilitlenmesi (15) 

-Aramalarda kantin fişi, defter, günlük, 

mektup vb. el koyma (40) 

- Giysilere el koyma (15) 

- mahpusun ameliyat yerine tekme 

atılarak dikişlerinin açılması(1) 

-Çıplak süngerli hücreye koyma (4) 

-Hücreye itfaiye hortumuyla su tutma 

(1) 

- darp sonucu mahpusun ayağının 

kırılması(1) 

-gerçeğe aykırı tutulan tutanağa 

dayanılarak 11 gün hücre cezası 

verilmesi (1) 

- 3 kişilik odaya 7 kişinin konulması(3) 

- Elleri arkadan ters kelepçeli hücreye 

koyma (2) 

-Mahpusların bulunduğu koğuşun 

havalandırmasına mermi atılması (1) 

- Türkü söylediği ve oda değişikliğinde 

ısrarcı olduğu için disiplin cezası 

verilmesi(1)  

-“Terör kimliği” takma dayatması (5) 

- Sürgün sevk sonrasında 2 ay aile ve 

avukat görüşü engellemesi (1) 

-Aileye yakın cezaevine sevk talebinin 

karşılanmaması (9) 

- Aramalara jandarmanın hücrelere 

girmesi (20) 

- Sivil polislerin aramalara girdiği 

iddiası (3) 

- Mahpusun kaldığı hücrenin 

penceresinin ikinci bir tel örgü ile 

kapatılıp yeterince hava almasının 

engellenmesi (3) 

 

Yeterli ve Sağlıklı Beslenme ve Temiz 

Suya Erişim Hakkı İhlali, öz bakım 

ihtiyaçlarının karşılanmaması 

 

-Yemeklerin az ve kalitesiz verilmesi ( 75 )  

-Suların kirli akması    ( 3) 

-Sıcak ve soğuk suya kota uygulaması  (  2 ) 

-Temizlik malzemelerinin verilmemesi (14) 

- Kantinde çeşit azlığı, fahiş fiyat 

uygulaması (  25) 

- 7 kişilik koğuşa 3 kişilik yemek verilmesi 

 

T

O

P

L

A

M  
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(5) 

- Yemeklerin çürük, bayat sebzelerden 

yapılması, içerisinden böcek ve kıl çıkması 

(4) 

- Sabun, bulaşık deterjanı, şampuan, kadın 

pedi verilmemesi (5)  

-Yemeklerin az ve kalitesiz oluşuna ülkenin 

içinde bulunduğu ekonomik durumun 

gerekçe gösterilmesi (5) 

-Elektrik faturalarının çok yüksek gelmesi, 

faturayı ödeyememe ( 18) 

1

5

6 

- Etkinliklere katılmama cezası (5) 

- Arama sırasında mahpusun boynuna 

kafasına basma ve copla darp(1) 

-Kantinden alınan eşyalara el 

konulması(3) 

- El yazılı 10 adet deftere el 

konulması(1) 

- Kuranı Kerim’i  arama sırasında çöpe 

atma (1) 

-İtirafçıların politik mahpusların yanına 

konması (2) 

-Ağırlaştırılmış müebbet cezası olan 

mahpusların günlük 3 saat olan 

havalandırma hakkının 1 saat 

uygulanması (8) 

-5 kişilik odaya 1 yatak verilmesi (2) 

-Odaya giysi dolabı konmaması (1) 

- Mahpusları tarafsız odaya geçmeye 

zorlama (7) 

- FETÖ davası tutukluları ile diğer 

politik mahpuslar arasında provokasyon 

yaratma girişimi (5)  

 

İletişim Hakkı İhlalleri / Tecrit 

 

-Sohbet, spor, ortak kullanım alanlarının 

kullandırılmaması (60 )  

-Görüş yasağı, görüş iptali ( 26 ) 

- Telefon hakkının engellenmesi(19) 

- Süreli süresiz yayın, kitap ve mektup 

yasakları ( 49) 

- Kitap sınırlaması  ( 7 ) 

-Politik mahpusların görüntülü telefon 

görüşmesinden faydalanamaması ( 21) 

- Gönderilen mektupların adresine 

ulaşmaması, sakıncalı diyerek el koyma ( 9) 

 -Muhalif televizyon kanallarının 

izlenmesinin engellenmesi  ( 11) 

-Koğuş değişikliği talebinin karşılanmaması 

( 9) 

-Gelen kargonun verilmemesi  (7) 

T

O

P

L

A

M 

2

9

9 

 

Adalete Erişim Hakkı İhlali 

- -Dilekçelerin işleme konmaması (24 ) 

- -Dilekçelere cevap ermeme(23) 

- -Dilekçelerin çıkış numaralarının 

mahpuslara verilmemesi  (7) 

- - İnfaz hakimliğine yazılan 

dilekçenin gönderilmemesi(1 )  

- -İtiraz dilekçelerinin içleme 

konmaması (9 ) 

- -Dilekçelerin yırtılması (  1) 

- -Mahpuslara asılsız suçlamalarla dava 

açılması (5) 

 

T

O

P

L

A

M 

7

0 

 

Haksız tutukluluk ve adil yargılanma 

hakkı, infazda ayrımcılık ihlalleri 

 

-Tahliye tarihi geldiği halde “iyi halli 

değil” denilerek bırakılmama (4) 

-“Toplumla bütünleşmeye hazır değil” 

gerekçesiyle tahliye edilmeme(1) 

T

O

P

L

A
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İHD’ ye gönderilen mektubun 

gönderilmemesi (1) 

-Dışarıyla iletişimi kesme ( 2) 

- Ailelere bilgi vermeme ( 7) 

- Telefon görüş süresinin  kısaltılması (13) 

-Görüş süresinin kısaltılması( 8 ) 

- Mahpusların APS gönderdiği mektupların 

çıkış barkodunun mahpuslara verilmemesi  

(2 ) 

- Mektupların yerine ulaşmaması(15) 

- Aynı hücrede bulunan mahpusların aynı 

kişiye gönderdikleri mektupları aynı zarf 

içinde gönderememesi (2) 

- Mahpusun mektubunu korku, panik, yalan 

yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle 

karalanması (1) 

- Görüntülü telefon görüşünden 

yararlanamama  (18) 

- kargoların 2 ayda bir kabul edilmesi( 6) 

- Kürtçe kitapların alınmaması  (3) 

- Kürtçe kitabın tercüme parasının 

mahpuslardan istenmesi   (3) 

- Mahpusun koşullu salıverilmesinin 2 

kez 6 şar ay süreyle ertelenmesi (1) 

- Eski tarihli disiplin cezaları 

gerekçesiyle tahliyenin engellenmesi 

(1) 

- 5-6 ay cezası kalan mahpusun açık 

cezaevine geçirilmemesi (1) 

- İnfaz yakma (2) 

-Adil yargılanmama iddiası (25 ) 

- Denetimli serbestlik hakkının 

kullandırılmaması (8 ) 

- Mahpuslara iyi hal puanı uygulaması 

(9 ) 

- Açık cezaevine geçmesi gereken 

mahpusların bu haktan 

yararlandırılmaması (4 ) 

 

M  

5

6 

Açlık Grevleri ve Yaşanan İhlaller 

 

- Açlık grevi (4) 

- Ölüm Orucu (1 ) 

5 

İ

H

L

A

L 

Başvurularda tespit edilen     1609  İHLAL 

 
 

 

 

 

Basın taramasından tespit edilen 364 İHLAL       

 

(Tablo 7 de yer alan ihlaller basın taraması yoluyla tespit edilmiş olup yaşam hakkı ihlalleri 

dışındaki başlıklar bakımından veriler Marmara Bölgesi ile sınırlandırılmamıştır.) 

 

Tablo 7                                       Marmara Bölgesi Hapishanelerinden(*) 

Basın Taraması Yoluyla Tespit Edilen 

Hak İhlalleri Tablosu – Ekim – Kasım –Aralık  2022  

 (*)Yaşam hakkı ihlallerine dair bölgesel sınırlama yapılmamıştır.  

YAŞAM HAKKI İHLALLERİ  
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- 12 Ekim 2022 - Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’nde tutulan Süphan Çabuk 

isimli hasta mahpus kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

- 31 Ekim 2022 - Tutulduğu Karabük T Tipi Cezaevi’nden 2 Eylül 2022 

tarihinde cezası 6 ay ertelenerek tahliye edilen kanser hastası Ehettin 

Kaynar (73) tedavi gördüğü Iğdır Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 

- 23 Kasım 2022-  Sincan Hapishanesinde tutulan Kemal Mutlum isimli hasta 

mahpus tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 

- 9 Aralık 2022 - Hasta mahpus Emre Abalak tutulduğu Şırnak T Tipi 

Cezaevinde yaşamını yitirdi. 

- 10 Aralık 2022 - 28 Kasım 2022 tarihinde cezası ertelenerek Diyarbakır 1 

Nolu YG CİK’dan serbest bırakılam hasta mahpus Tahir Gürdal (53) tedavi 

gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 

- 20 Aralık 2022- Sincan F Tipi CİK da tutulan 85 yaşındaki hasta mahpus 

Vural Avar yaşamını yitirdi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

İşkence, darp,  34 

Çıplak arama                                                                                                                                            15 

Ağız içi araması                                                                                                                                           3 

Küfür, hakaret, psikolojik baskı                                                                                                       29 

Sürgün sevk                                                                                                                               20 

Eşyalara el koyma                                                                                                                20 

Yemeklerin az ve kalitesiz oluşu                                                                                     35 

Hücreye koyma                                                                                                                           14 

Hastaneye götürmeme                                                                                                                16 

İlaçların verilmemesi                                                                                                                     8 

Kelepçeli muayene  4 

Mektupların karalanması     2 

Faksların gönderilmemesi 1 

Görüntülü telefon görüşmesi engeli 13 

Kitap, gazete ve dergilerin verilmemesi                                                                                                       29 

Sosyal faaliyet alanlarının kullandırılmaması 34 

Temizlik malzemelerinin verilmemesi     10 

Açlık grevleri    3 

Dilekçelere yanıt verilmemesi 6 

Adil yargılanma talebi                                                                                                                                   7 
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Ölümle tehdit 1 

Yaşamını yitiren mahpusun otopsi raporunun ailesine verilmemesi                                                           1 

Annesi ile birlikte kalan bebeğe mama verilmemesi 1 

Mahpusa babasının cenazesine katılma izni verilmemesi 1 

Görüş yasağı 9 

Keyfi disiplin soruşturması  3 

Askerlerin üst araması yapması  3 

Mahpusun hangi hapishaneye sevk edildiği bilgisinin aileden gizlenmesi 3 

İmralı cezaevinde tutulan Abdullah Öcalan’ın avukat ve aile görüşme talebinin 

reddi                            

33 

         Basın taraması yoluyla tespit edilen                                                 Toplam: 364    İHLAL   

                                                                                                                                                 

 

 

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

ayrıntılara aşağıda kısaca değinilmiş olup, başvuruların tamamı devamında özetlenmiştir. 

 

 

B- RAPORDA YER ALAN BAŞLICA HAK İHLALLERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA  

VE  ÖRNEKLER: 

 

İşkence, Darp, Kötü Muamele ve Onur Kırıcı Davranışlar                    

780’i başvurulardan ve 125’i basından olmak üzere toplam 905 hak ihlali tespit edilen bu 

rapor döneminde de ; Hapishanelerde baskı, işkence ve onur kırıcı muamele devam etmiş, 

“süngerli oda” diye tabir edilen hücreler, işkence hücreleri olarak kullanılmış, günlük 

yaşam mahpuslar açısından işkenceye dönüştürülmüştür. Mahpuslar ziyaretçilerinin 

önünde gardiyanların saldırısına uğramıştır. Gardiyanlar tarafından sudan sebeplerle 

mahpuslara saldırılmış, saldırılar sırasında mahpuslar ciddi şekilde darp edilmiş ve rapor 

almaları engellenmiştir. Mahpuslar çıplak halde elleri arkadan kelepçelenerek süngerli 

hücrelere atılmıştır. Kendilerini kontrgerilla olarak tanıtan kişiler tarafından ölümle tehdit 

edilmiş, “dağdakileri bitirdik sıra sizde” denilerek provokasyon ortamı oluşturulmaya 

çalışılmıştır. Sevk, hastane ya da adliye dönüşünde mahpuslara çıplak arama yapılmak 

istenmiş, bu uygulamayı kabul etmeyen mahpusların elbiseleri zorla çıkarılarak, darp edilip 

hakarete maruz bırakılmışlardır. Ölümle tehdit, intihara zorlama  vb. uygulamalar devam 

etmiştir. 
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 K. D. (Antalya S Tipi CİK) 

04.10.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan Z. D.: “27 yıldır tutuklu bulunan 

kardeşim K. D. Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevinde kendilerini kontrgerilla olarak tanıtan 

görevliler tarafında sözlü ve fiziksel olarak şiddete ve işkenceye maruz kalmıştır. Bu olayların 

akabinde Antalya S Tipi Cezaevinde sürgün edilmiştir. Şuanda insani olmayan şartlarda tek kişilik 

hücrede tutulmaktadır ve hiçbir imkana sahip değildir. Ayrıca mahkumların bulunduğu 

koğuşların havalandırmalarına mermi atılmış ve ölümle tehdit edilmiştir. Görevlilerin 

dağdakileri bitirdik sıra size geldi şeklinde ifade kullanmışlar. Bunun üzerine kardeşim K. D. 

cezaevi müdürüyle iletişime geçmiş fakat bu durum yetkililer tarafından sümen altı edilmiş.” 

 N. D. (Bakırköy Kadın Kapalı CİK) 

27..10.2022 tarihinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret edilerek başvurusu 

alınan N. D. başvurusunda özetle: “ 5 yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

kaldığını, 25.09.2022 tarihinde Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ve gardiyanların kaldığı koğuşa 

baskın yaparak detaylı arama yaptığını, araması sırasında kendisinin ve diğer kadınların zorla 

koğuştan çıkarılarak tekli hücrelere kapatıldığını,  hücreye kapatılmaya direndiği için kadın 

gardiyanların kollarını arkaya doğru şiddetli bir şekilde büktüğünü, bir erkek gardiyanın vajinal 

bölgesine tekme attığını, yapılan arama sonucunda tamamı İnfaz Kurumunun denetiminden 

geçtikten sonra kendisine verilmiş olan ders kitaplarına, mektuplarına, günlüklerine, kantin 

fişlerine ve diğer her türlü basılı, yazılı ve görsel eşyalarına,  giysilerinin büyük çoğunluğuna el 

konulduğunu, kendisine ait olan ve kutsal olarak gördüğü Kur’an’ın diğer eşyalarıyla beraber 

çöp torbasına atıldığını, bu aramanın tamamen keyfi ve işkence yapma maksadıyla olduğunu 

belirtmiştir.” 

 M. Ö. M (Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli CİK) 

20.12.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan H. M.: “Oğlum M. Ö M., Bolu F 

Tipi Hapishanesinde defalarca hak ihlallerine ve fiziki işkencelere maruz kaldı. Kitap yayın 

hakkını, sohbet hakkını istediği için disiplin cezası adı altında sayısız hücre cezaları, görüş 

cezaları ve iletişim cezaları verildi. İşkencede parmaklarını kırdılar. Bu durumu İHD’de ailesi 

olarak basın açıklamasıyla duyurduk.  

5 Eylül 2022’de resmi olarak tahliye olması gerekirken disiplin cezaları bahane edilerek tahliye 

verilmedi. Üstelik tahliyeyi reddettikleri ve uyguladıkları bu disiplin cezaları 2018 yılı Silivri 

hapishanesinde verilen disiplin cezaları. “Hukuk, verilen disiplin cezalarını eksiksiz ve verilen 

tarihte uygulanmalıdır” der. Eski tarihli disiplin cezalarının kaldırıldığına dair emsal kararlar 

mevcut. Kaldı ki Bolu F Tipi Hapishanesinde de sayısız disiplin cezaları verildi. Ve bu cezalardan 

bazıları türkü söyledikleri için vs. Oğlum M. Ö. hücre değişikliği talep ettiği ve bu konuyla ilgili 

hapishane idaresine dilekçeler vererek ısrarcı davrandığı için 13 Aralık 2022 tarihi gecesi zorla 

Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Hapishanesine sürgün edilmiştir. Tabutluk denilen 

küçücük hücreli araçla nakli yapılmıştır. Erzurum hapishanesi oğlum M. Ö. M.’yı tek kişilik 

hücrede tutup ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü muamelesi yapmaktadır. Havalandırmaya 

ancak 1 saat çıkmasına izin verilmektedir. Ve gökyüzü asla görünmemektedir. Kimlik dayatması 

yapılmaktadır. Öğrendiğimize göre Erzurum Dumlu 1 Nolu Hapishanesi oradaki tüm mahpuslara 

ağırlaştırılmış müebbet koşulları uygulanmaktadır. 

Erzurum hapishanesi ile yaptığım görüşmede 2 ay boyunca asla görüşçü kabul etmeyeceklerini 

söylediler. Ben vasisiyim kanunen benim görme hakkım var dememe rağmen, vasisi de olsa 

avukatı da olsa gelmeyin göremezsiniz dediler. Ben ısrarcı oldum. Bu yaptığınız suç dedim, 
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kanunların üstünde değilsiniz dedim kabul etmediler. Telefonu kapattık. Daha sonra Erzurum 

Hapishanesi idaresi beni aradı. Bir yanlış yapılmış avukatı görüşe gelebilir ama aile ya da vasisi 

gelemez asla dediler.” 

 

 

İletişim Hakkı İhlalleri 

 

299’u başvurulardan ve 138’i basından olmak üzere toplam 437 hak ihlali tespit edilen bu 

rapor döneminde; İletişim hakkı ihlalleri hapishanelerdeki temel sorunlarından biri 

olmaya devam etmiştir. Mahpusun dış dünya ile bağını kopararak, sosyal ilişkilerinden ve 

dayanışmadan yoksun bırakarak, uygulanan ağır tecrit yoluyla, mahpuslar koşulsuz  itaate 

zorlanmakta, kişilikleri tehdit edilmektedir.. Avukat ve aile ziyaretleri tamamen 

yasaklanan İmralı Hapishanesi bu ihlal başlığında en ağır tecrit uygulanan hapishane 

durumundadır.  Tecrit mahpusun sadece dışarıyla bağını değil bedensel ve ruhsal sağlığını 

da derinden ve olumsuz etkilemekte, artan intiharlar ve ağır hastalıklar ile doğrudan 

bağlantılı bulunmaktadır.  

 

 

 

 Ş. A.  04.11.2022 (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi CİK) 

 

04.11.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan Ş.A: “Yaklaşık 

olarak 6 yıldır Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunmaktayım. Kurumda bulunduğum tarihten 

itibaren yasal olarak bizlere verilen birçok hakkımız engelleniyor. Haftalık olması gereken spor 

ve sohbetler sadece ayda bir olarak uygulanıyor. Oysa Bakanlık tarafından haftalık 20 saat olarak 

belirtilmiştir. Dışarıdan gönderilen gazeteler, kitaplar ve dergiler verilmiyor. Posta ile gönderilen 

koliler yasadışı bir şekilde 2 ayda bir kabul edilip bu zaman dışında gelenler geri gönderiliyor. 

Görüş saatlerimiz kısıtlanıp Bakanlık tarafından pandemi dönemine özel verilen haftada 10 

dakika fazla telefon hakkımız engelleniyor. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan arkadaşlarımızın 

günlük 4 saat olan havalandırma hakkı hiçbir erekçe yokken en alt sınıf olan bir saat olarak 

uygulanıyor. Birkaç ayda bir gerekçesiz olarak odalarımız değiştiriliyor. Görüş saatleri ve diğer 

nedenlerden dolayı oda değişim taleplerimiz kabul edilmiyor.” 

 

 M. Ş. B. - 02.12.2022 -  (Bursa H Tipi Kapalı CİK) 

 

02.12.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan M.Ş.B: “Sayın İHD 

çalışanları, 

Gerçekten çok zorlu süreçlerden geçiyoruz ve giderek daha da zorlaşıyor. Hukuk dışılıklar hat 

safhada. Daha önce 80’li ve 90’lı yıllar anlatılırdı bizlere ve okuduğumuz kitaplarda öğrendirdik. 

Ama bu günlerde uygulanan hukuk dışılıklar o yılları aratır durumda. Her şey keyifliğe dönüşmüş 

durumda özellikle bu hukuk dışılıklar biz muhalif, demokrat ve siyasi tutsaklar üzerinde ayyuka 

çıkmış durumda. Her şeyden muaf tutuluyoruz. Anayasa bizim için işlemez bir duruma getirilmiş. 

Aramalarda araştırmalarımızı, yazdıklarımızı anlayacağınız tüm çalışmalarımızı alıp 

götürüyorlar ve yeniden dosya konusu yapıyorlar. Benim şimdiye kadar yaklaşık on defterim 

hukuksuz bir şekilde kaldığım odadan alındı ve tarafıma verilmedi. Sorduğumda ise incelenip 

verilecek ama şimdiye kadar herhangi bir geri dönüş olmadı. Yazılarımın içeriği ise cezaevi ve 

Bursa il halk kütüphanesinden bize gelen kitaplardan aldığım notlardır. Buna rağmen yazdıklarım 

alınıp götürülüyor. 
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Kitap kısıtlaması var. Özellikle Kürtçe kitap getirmemiz engelleniyor. Tercüme edilmediği için 

tercüman parası bizden isteniliyor. Bu yöntemle Kürtçe kitap bize verilmiyor. 

İstediğimiz TV kanalları ve gazeteyi alamıyoruz. Dışarıda yayınlanan ve satılan TV kanalları ve 

gazeteler burada yasak denilerek verilmiyor. Tek tip TV kanalları ve gazeteler mevcut. Sabit farklı 

yayınlar yok. Her yıl Liy TV için para toplatılıyor odalardan ama yalnızca spor kanalı veriliyor. 

Diğer imkânlardan faydalanılmıyoruz.  

Yeni odalarımıza telefon kulübeleri yerleştirildi ama bize anayasada belirtilen eşitlik ilkesi 

uygulanmıyor. Adli tutuklulara her gafta 30 DK ve istediğin zaman bu 30 DK kullanabilme 

imkanı, ayrıyeten kapalı görüşe çıkmadığı zamanda kapalı görüş süresi (30 DK) haftalık telefon 

süresine ekleniliyor. Görüntülü arama imkanı var. Ama bize gelince haftada sadece bir gün 10 

DK ile sınırlıdır. En son yapılan yeni düzenleme ile görüş süreleri bir buçuk saate çıkartıldı ama 

halen kapalı görüşümüz 30 DK ve açık görüşmelerimizde 40 DK olarak uygulanıyor.” 

 

 

Sağlık Ve Tedavi Hakkı İhlalleri                 

  214’ü başvurulardan ve 39’u basından olmak üzere toplam 253  hak ihlali tespit edilen bu 

rapor döneminde; Derneğimize yapılan bütün başvurularda sağlık ve tedavi hakkına yönelik 

ihlaller bildirilmektedir. Sağlığı yakından ilgilendiren yeterli ve kaliteli beslenme ve hijyen 

koşullarına erişim konusunda  ayrıca 156’sı başvurulardan ve 36’sı basından olmak üzere 

toplam 192 ihlal  tespit edilmiştir. Hastane gidiş gelişlerinde dayatılan çıplak arama, ağız içi 

araması, kelepçeli muayene ve tedaviye zorlanma ve hücre tipi ring araçları ile sevk 

dayatmaları nedeniyle tedaviye erişim imkansız hale gelebilmektedir. Bu durum gerek 

hastalıkların oluşumu gerek mahpusların  tedavi ve bakımına dair sorunların sadece hastaneye 

sevk ya da tetkiklerin yapılıp yapılmaması ile sınırlı olmadığını göstermektedir.  

 Daha önce de dikkat çektiğimiz üzere, sağlık ve tedaviye erişimde yaşanan sorunlar yaşam 

hakkı ihlalleri ile sonuçlanmaktadır. Bu rapor döneminde 4’ü hapishanede ve 2’si serbest 

bırakıldıktan günler sonra olmak üzere en az 6  mahpus bu nedenlerle yaşamını yitirmiş 

bulunmaktadır. . 

 

 G. E., Ş. K., R.Ö. - 16.11..2022-  (Gebze Kadın Kapalı CİK) 

16.11.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan G.E, Ş.K ve R.Ö: 

“Sizleri özellikle hasta tutsak arkadaşlarımın koşulları, ihtiyaçları ve  maruz kaldığımız 

mağduriyetler hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum. Gebze cezaevinde 4 kanser hastası 

arkadaşımızın (2 meme, 2 rahim kanseri) yanı sıra birçok ağır ameliyat geçirmiş, ağrı kronik 

hastalıkları olan arkadaşlarımız, annelerimiz var. 60 yaşında iki annemiz böbrek yetmezliği, 

yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol vb. kronik rahatsızlıklarının yanı sıra kemik erinmesi, 

kıkırdak erimesi, eklem romatizması, menüsküs vb. rahatsızlıklarından dolayı çok zor 

yaşamaktadırlar. Yaşama nitelikleri çok düşük ve ıstırap vericidir.  

Kanser hastası arkadaşlarımız kemoterapi veya radyoterapiden sonra kendi haline 

bırakmaktadırlar. Hijyen ve beslenme koşulları her an yeniden kanser olma riskini taşımaktadır. 

Hiçbir sosyal faaliyet, hiçbir moral, motivasyon sağlayıcı, stres giderici imkan bulunmamaktadır. 

Bir çiçek yetiştirmek için bir avuç toprağımız bile yok. Her yer sadece beton ve demir. Kışın buz 

gibi dondurucu, yazın fırın gibi yakıcı betonlar. 

Kolesterol, kemik erimesi gibi ömür boyu özel beslenme gerektiren hastalıklarımız için doktor 

“diyet yazıyor ancak diyet raporlarımızı yenileyin, belki iyileşmişsinizdir”  denilerek diyet 

mailto:istanbul@ihd.org.tr
http://www.ihd.org.tr/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sayfa 14 / 56 

Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu  (Ekim – Kasım – Aralık 2022) 20 Ocak 2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 
Telefon: 0212 244 44 23  E posta: istanbul@ihd.org.tr. Web : www.ihd.org.tr 

yiyeceklerimiz kesildi. Hastaneye her an gidip, rapor güncelleme imkanımız ise zaten yok.” 

 M. T. 14.12.2022- (Kocaeli 1 Nolu F Tipi CİK) 

14.11.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan M.T: “Merhaba. 

Sizleri Kandıra hapishanesinden selamlarımı gönderiyorum. Hapishaneden birçok mektup 

alıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Biz de burada tek kabinli ring yüzünden hastaneye 

gidemediğimiz için tedavi olamıyoruz. Bu konuya dair bir şeyler yapabilirsiniz diye size yazmak 

istedim. Mektubu yazmaya başlamadan bir saat kadar önce “tedavi hakkımız engellenemez” 

bir slogan duydum. T. Ö. adlı tutsak tam 3 kezdir bu ringten kaynaklı geri dönüyor. 

Hapishanede muayene olmak hastanede randevu almak zaten birçok prosedür gerektirip uzun 

bir zamanı alırken bir de tek kabinli ring yüzünden hastaneye gidememe süreci daha da 

uzatıyor. Süreç uzadıkça var olan rahatsızlığımız artıyor yada başka bir hastalığa dönüşüyor. 

Hapishanelerde hasta tutsak sayısının bu kadar çok artmasının temel nedeni de bu. Neredeyse 

sağlıklı koşullarda tedavi olamadığı için her gün hapishane kapılarından tabut çıkıyor. Neden 

tek kabinli ringlere binmiyoruz? Tek kabinli ringler bir nevi hayvan kafesi gibiler. Bir insanın 

sığacağı kadar kutu düşünün. İki yana kollarınızı açamıyorsunuz kalkmak isterseniz tam 

doğrulamıyorsunuz. Hava alabileceğiniz bir cam yok. Klima derseniz kötü havayı sürdürmek 

dışında bir işe yaramıyor. Pislik içinde olduğunu dile getirmeme bile gerek yok. Sadece tek 

kabinli ringler değil diğer ringler de hijyen anlamında aynı durumdalar. Yani düşünsenize 

zaten hasta olan biri bu kutuya konuyor (demirden yapılan bir kutu olduğu için yazın kızgın 

güneşin altında ateş gibi kışın soğukta buz gibi oluyor) saatlerce yol gidiyor bir de götürülen 

kişi çoksa muayene bitene kadar saatlerce o havasız ortamda tutuluyoruz. Kapıya açtırmak 

istesen “yasak” denilerek açılmıyor. Böylesi bir ortamda hastalığımız daha çok arttığı için bu 

ringleri kabul etmiyoruz. Bu ringler fiziksel özelliklerinden kaynaklı psikolojik olarak da 

olumsuz etkiliyor insanı. Bu konuya dair birçok yere dilekçeler yazdık, yazıyoruz. Tek kabinli 

ringler insani değildir. Tecritte ağırlaştırıp insan insanı yalıtmak için özel yapılmıştır. 

Yolculuk sırasında bir şey yaşasak yardım edecek kimse yok. Askere söyleyene kadar iş işten 

geçmiş oluyor. Bu ringler bir işkence yönetimi olarak siyasi kararlar dayatılıyor.  

Sadece hastane değil mahkeme, sürgün vs. durumları için kullanılıyor. Saatlerce bazen 

günlerce süren yolculuklar yüzünden içerideki koşullardan kaynaklı yarı baygın oluyorsun 

zaten. Tek kabinli ringlerin kaldırılmasını istiyoruz. Sizin de bu konuda gözlemci olup 

kaldırılması için girişimlerde bulunmanızı istiyoruz” 

 E. G. ( Metris R Tipi Kapalı CİK) 

08.12.2022 tarihinde Ankara şubemizin yönlendirdiği Ö. G. başvurusu: “Yakın akrabam E. G. 

2016 yılında tutuklandı Sincan 2 Nolu F Tipine konulmuştur. Hapishaneye girmeden önce 

kronik bir hastalığı bulunmamaktaydı. Cezaevinde iken unutma ve söylediklerini tekrarlama, 

dilde peltekleşme, uyku hali baş gösteriyor. Hapishanede düşüyor, düşünce burnundan kan 

gelmesi üzerine kampüs hastanesine gönderiliyor. Oradan da Bilkent Şehir Hastanesine sevki 

gerçekleşiyor. 10.10.2022 tarihinde kız kardeşine haber veriliyor, daha önceden haber 

verilmedi. Aynı gün ailesi olarak hastaneye gittik, bilgi almaya çalıştık ancak kimse hastalığına 

dair bilgi vermedi. Akşam vakti bir asistan hekim ameliyat belgelerini imzalatmak için bizi 

yanına çağırdı. Bize “sadece belgeleri imzalamamız gerektiğini, imzalamazsak ameliyat 

olamayacağını” söyledi. Hastalığının ne olduğunu sorduğumuzda da sadece “beyin ameliyatı 

olacağını” söyledi ve biz de mecburen imzaladık. Doktor ve tedavi seçme hakkını 

kullanamadık. Ertesi sabah ameliyat oldu ve yoğun bakıma alındı. 1 hafta yoğun bakımda kaldı, 

yoğun bakımda kaldığı sürede kendisini göremedik ve herhangi bir bilgi de verilmedi. Orada 

bir hekimin burada kalması ve Adli Tıp sürecinde ve tetkik sonuçları alınana kadar hastanede 
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tutulması gerektiği söylenmesine rağmen bir hafta sonra hasta Sincan 2 Nolu Cezaevine, 

koğuşuna götürdüler. Hasta kendinde bile değilken ve beyin ameliyatlı olduğu halde ambulans 

tipi araçla değil mavi ring aracı ile oturur vaziyette hapishaneye götürdüler. Kampüs 

hastanesinde dahi tutulmadan koğuşuna konuldu. Arkadaşlarının yardımı ile altı değiştirildi 

ve beslenmesi sağlandı. Cezaevinde iken enfeksiyon kaptı ve kampüs hastanesine götürüldü. 

Avukatımızın görüşmeleri sonucunda yanına refakatçi alındı. 35 gün boyunca yanında 

refakatçi kaldı. Bu 35 gün içinde acil olarak birkaç defa hastalığından kaynaklı epilepsi krizi 

de geçirdiğinde Bilkent Şehir hastanesine götürüldü. Her gidişte ambulans tipi araçla 

gitmesine rağmen hastane dönüşünde hapishane ring aracıyla geri getirildi. Hastaneye bir 

sevkine ben de tanık oldum. Kampüs hastanesinde ben doktoru ile görüşürken görevli sağlık 

memuru doktorun yanına geldi ve durumunun iyi olmadığını ve hastaneye sevk edilmesi 

gerektiğini söyledi. 1 Saat içinde hastaneye acilden girişi yapılara sevk edildi. Akşam 22.00 

gibi acilde doktoru ile görüşme imkanı bulduk ve doktor tarafından bize “değerlerinin iyi 

olduğu, yatak verilmediği için hapishaneye geri gönderileceğini” söyledi. Biz de ısrarla 

durumunun iyi olmadığını ve hastanede kalmasını istediğimizi söyledik. O da tekrar 

bilgisayara hastanın durumuna baktı, değerlerini tekrar kontrol etti ve Jandarmalara “burada 

kalması gerektiğini” söyledi ve yanıma geldi. Sabah poliklinik muayenesine kadar acilde 

tutacaklarını söyledi. Ancak gece 01.30 sularında Jandarmanın hastayı sedye ile dışarı 

çıkarttığını gördüm ve hemen doktorun yanına giderek “Hocam neden gönderdiniz?” diye 

sordum. Doktor da “bana bir şey sorma” diyerek kafasını eğdi ve gitti. Ben de hastanın 

arkasından koştum ve ring aracının arkasına hastayı koyduklarını gördüm.  

35 gün boyunca bize Adli Tıp sürecinin başladığı söylendi ve bizi oyaladılar. Daha sonra bize 

“raporlarında eksiklik olduğu ve MR çekilmesi gerektiği” söylendi. MR içinde bize hangi gün 

yapılacağı konusunda bilgi verilmesi ancak kendi imkanlarımızla 24 Aralık 2022 tarihine gün 

verildiğini öğrendik ve 14 Aralık’a günü aldırabildik. Işın tedavisi için de 28 Kasım itibari ile 

başlanacaktı ancak 25 Kasım Cuma günü refakatçisine İstanbul Metris R Tipi Hapishanesine 

sevk edileceğini söylediler ve aynı gün 2 saat içinde hasta hazırlandı, refakatçisi altını 

değiştirdi, karnını doyurdu, eşyalarını hazırladılar ve sevki yapıldı. Oysa durumu ağır ve 28 

Kasım’da burada Ankara’da tedavisi başlamak üzere iken İstanbul Metris R Tipine sevkini 

anlayamadık ve tedavisi de yarım kalmış oldu. 28 Kasım’da Şehir Hastanesi Onkoloji 

bölümünden de arayarak hastanın getirilmesini söylediler ve bizim de İstanbul’a sevk edildiği 

söylediğimizde hastanedeki görevliler de şaşırdılar.” 

 

Koşullu Salıverilme Hakkının İdari Gözlem Kurulu Kararlarıyla Engellenmesi, 

Adil Yargılanma Hakkı İhlalleri 

 

Şartlı tahliye, denetimli serbestlik, açık hapishaneye geçiş konularında  gerekli 

görülen İdari Gözlem Kurulu’nun “iyi hal” raporu mahpusların daha uzun sürelerle 

hapisste kalmalarına neden olacak bir uygulamaya dönüştürülmüştür. Bu uygulama 

aynı zamanda infazda ayrımcı uygulamaları derinleştirmiş, özellikle politik 

nedenlerle hapiste bulunan mahpuslar bu ayrımcı uygulamaların hedefi halkine 

getirilmiştir.  

 

 E. Ö. (Maltepe 1 Nolu L Tipi CİK) 
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10.10.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan E.Ö: “Merhabalar. 

Selam ve saygılarımla çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Uzun bir zaman Maltepe 1 Nolu L 

Tipi cezaevinde bulunuyorum. Maltepe cezaevi daima gündemde olan bir yerdir.  

Koşullu salıverme tarihleri aylardır geçen (Mayıs-Temmuz) üç arkadaşımız var bırakılmıyorlar. 

Gerekçe olarak ta cezaevlerinde oluşturulan idare ve gözlem kurullarının yaklaşımlarıdır. Bu 

kurul bireyler hakkında istedikleri kararı alabiliyor. “İyileştirme planı” diye hazırlanan eğitim-

öğretim kültürel-sanatsal-sportif- edebi gibi faaliyetler teorik olarak yapılıyormuş gibi 

gösterilerek, bizim de bunlara “bu faaliyetlere katılmadığım tespitini yaparak” iyi halli 

olmadığımız sonucu ile karar varılıyor, yada bu yönlü karar alınarak tahliyesi gelen 

arkadaşlarımız için 6 ay sonra yeninden değerlendirmek üzere karar veriliyor. Asıl olan bu 

kurumda bu faaliyetlerin hiç olmamasıdır. Bize hiçbir şekilde önerilmeyen, çıkarılmadığımız ve 

talep ettiğimizde de “sadece haftada 1 saat spor (halı saha) ve kütüphaneden yararlanma dışında 

bir faaliyetlerinin olmadığıdır”. Buna rağmen idare ve gözlem kurulu olmayan faaliyetlerin teorik 

olarak yapılıyormuş gibi göstermektedir. Bu kurulda cezaevi idaresi, savcılık, Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı, psikolog, sosyolog, Adalet Bakanlığı bağlı çalışan ve öğretmen bulundurulmaktadır. 

Birçok cezaevinde koşullu salıverme tarihleri geldiğinde bırakılan insanlar söz konusu iken bu 

cezaevinde bu etkinliklere çıkmadığımız gerekçesi ile iyi halli olmadığımızdan dolayı 

bırakılmıyoruz. Somut fiziki koşullarda ise bu iyileştirme planı diye sunulan program söylenen 

hiçbir faaliyet yoktur. 24 Mayıs 2022’den beri D. F. ve İ. A., 12 Temmuz’dan bu yana da M. K. 

bırakılmamaktalar. M. K.’in toplam cezası 15 aydır. 13 ayı yatmış bulunmaktadır. 3 ay sonra 

değerlendirme yönünde karar alınmıştır. Bu haliyle 2 ay sonra cezası bitiyor. Tam anlamıyla 

trajik bir olay yaşıyoruz. Bunun adına da hukuk deniliyor” 

 

 M. Ş. B. - 02.12.2022 -  (Bursa H Tipi Kapalı CİK) 

 

02.12.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan M.Ş.B: “Sayın İHD 

çalışanları, 

Merhaba. İlk başta siz değerli İHD çalışanlarına selam ve saygılarımı iletiyor ve en içten samimi 

duygularımla çalışmalarınızın devamını diliyor, bu doğrulukta çalışmalarınızın başarılara 

ulaşmasını istiyorum.  

Yeni infaz düzenlemesi ile koşullu salıverilme hakkımız engelleniyor. Yürürlükte hiç disiplin 

cezamız olmadığı halde keyfi bir şekilde tahliye edilmiyoruz. Zorla pişmanlık dayatılıyor. İnfaz 

hakimliğine ve 2. Ağır ceza mahkemesine itiraz ettiğimizde, cezaevi idare ve gözlem kurulunun 

kararı esas alınıp noktasına, virgülüne dokunmadan gerekçe olarak tarafımıza tebliğ ediliyor. 

Yani anlatmak istediğimiz şu yaptığımız itirazlar formaliteden öteye geçmiyor. Tahliye olmamız 

idare ve gözlem kurulunun kanaatine kalmış. Hiçbir somut delil be belgeye ihtiyaç duyulmuyor. 

Yani anlayacağınız bu yeni yada istediğini bırakma, istemediğini bırakmama yasasıdır.  

Koşullu salıverilme tarihim gelmesine rağmen iki defadır altışar ay uzatıldı. Hiçbir disiplin cezam 

olmamasına rağmen keyfi ve hasmane yaklaşımlarla karşılaşıyoruz ve bu durumla aynı odada 

bulunduğum tüm arkadaşlarım karşılaşıyor. Sebep olarak da “toplumla bütünleşmeye hazır 

değildir” deniliyor. Ve bu kararı hiçbir somut veriye dayanmadan idare ve gözlem kurulu kanaat 

oluşturarak veriyor. Neye dayandırıldığı da meçhul. Ben bu toplumun bir bireyi olarak toplumsal 

sorunlara sessiz kalmadığım için bu yaklaşımlara maruz kalıyorum/uz. Nasıl toplumda olumlu 

gelişmeler beni etkiliyorsa olumsuz gelişmeler de yaşamımı etkiliyor. Bu toplumun bir bireyi 

olarak bunları görmezden gelemem ve bu düşüncemden ötürü bu yaklaşımlara maruz kalıyorum. 

Burada dayatılan ve benden istenilen toplumsal sorunlara karşı üç maymunu oynamam.”  
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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. Mahpuslara talepleri 

doğrultusunda örnek dilekçeler gönderilmekte, hukuki sürece dair soruları mektupla 

cevaplanmaktadır, gerekli hallerde avukat ziyaretleri gerçekleştirilmektedir.  

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

Müdürlüğü (CTE), TBMM İnsan Hakları Komisyonu, Cezaevleri idareleri ve cezaevinin 

bulunduğu ilin İl İnsan Hakları kurullarına yazılar yazılmaktadır. Ayrıca, Adli Tıp Kurumu, 

savcılıklar, Sağlık Bakanlığı, Tabip odası, Belediye ve il Hıfzıssıhha Kurumu ve duruma göre 

büyükelçilikler ile de ihtiyaca göre yazışmalar yapılmaktadır. 

Bu rapor döneminde resmi kurumlarla toplam 66 yazışma yapılmış olup 13 geri dönüş olmuştur. 

 

 

 

               D- SONUÇ ve ÖNERİLER  

 

 

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

gibi:  

Rapor dönemi boyunca; yaşam hakkına yönelik saldırılar, sağlık ve tedaviye erişim sorunları ,  

işkence, kötü muamele ve onur kırıcı muamele, adalete erişim, iletişim yasakları ve ağır tecrit 

uygulaması, infazda ayrımcılık,  infaz yakma ve şartlı tahliye hakkına yönelik olumsuz 

uygulamalar devam etmiştir.  

 

Artan hak ihlalleri arasında ölümle tehdit, intihara zorlama, idarenin can güvenliği endişesi 

yaratacak eylem ve söylemleri dikkat çekmektedir. Bu tablonun ağır tecrit ve izolasyon 

uygulamaları ile birleşerek mahpusların yaşam haklarına ağır tehdit oluşturduğu görülmektedir. 

Nitekim bu durum artan hasta mahpus ölümleri ve intiharları ile paralellik göstermektedir.  

 

Hapishanelerdeki ağır hak ihlalleri ve tecrit, Ağırlaştırılmış müebbet cezasına dair ağır infaz 

koşullarının bütün mahpuslara yaygınlaştırıldığı izlenimi vermektedir.  
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Tahliyesi gelen gelmiş ya da açık cezaevine gitmesi gereken mahpuslar, iyi halli olmadıkları, 

toplum güvenliği için tehlike oluşturuyor veya toplumla bütünleşmeye hazır değil vb. gibi 

gerekçelerle hapishane idari gözlem kurulu kararıyla bu haklarından yoksun bırakılmaktadırlar.  

Bu rapor döneminde; türkü söylediği, hücre değişikliği talep ettiği ve bu konuyla ilgili hapishane 

idaresine dilekçeler vererek ısrarcı davrandığı gibi çeşitli bahanelerle verilen  disiplin cezaları ve 

hücre cezaları ile  infaz yakmalar devam etmiştir.  

 

Aşağıda sunduğumuz kimi örnekler ve raporumuzun ekinde sizinle paylaşacağımız başvuru 

özetleri ve basın taraması yolu ile tespit edilen vakalardan görüleceği gibi; çok çeşitli yasak ve 

uygulamalar mahpusların yaşamlarını çekilmez hale getirmiştir.  

 

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

kitapların verilmemesi, mahpuslardan tercüman parası istenmesi, mektup yasakları, mektupların 

“yalan yanlış bilgi yayma, korku ve panik oluşturma” gibi bahaneler ileri sürerek karalanması, 

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

haklarının kullandırılmaması, hücre havalandırmalarından yeterince yararlanamamaları, 

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

malzemelerinin kantinde satışının yasak olması ve bu ihtiyaçların dış kantinden karşılanmaması, 

yemeklerin az verilmesi, kalitesiz bayat, çürük sebzelerden yapılması, yemeklerin içerisinde kıl ve 

böcek çıkması, yemeklerin az verilmesine gerekçe olarak ise ülkenin ekonomik durumunun 

gerekçe gösterilmesidir, öyle ki 7 kişilik koğuşa 3 kişilik yemek verilmesi gibi sorunlar devam 

etmektedir.  Diğer bir sorun ise infaz koruma memurlarının, müdürlerin  mahpuslara dönük küfür, 

hakaret kötü muameleyle ortamı sürekli germeleridir. Mahpuslara düşmanca davranış, 

hapishanelerde keyfiyet had safhaya varmış bulunmaktadır.  Ayrımcı, etnik kökene göre davranma 

sık sık baskın hücre araması, aramalarda eşyaların dağıtılması, hücrede bulunan kantin fişi dahil 

mahpusların mektup, günlük vb birçok yazılı materyallerine el konması, Yine Bakırköy Kadı 

Kapalı cezaevinde olduğu gibi kadın mahpusları arama sırasında havalandırmaya kilitleme, kadın 

mahpusların iç çamaşırlarının teşhir edilmesi, erkek gardiyan tarafından kadın mahpusun vajinal 

bölgesine tekme atılması  gibi cinsiyetçi yaklaşımlar, hastalığı nedeniyle havalandırmaya 4 yıldır 

çıkamayan  kadın mahpusun havalandırmaya kilitlenmesi gibi, kendilerini kontrgerilla olarak 

tanıtan kişilerin mahpusları ölümle tehdit etmesi, polislerin hücre aramasına girmesi, mahpusların 

sohbet edeceğiz denilerek hücresinden alınıp tekli hücreye götürerek sorgulanmak istenmesi, yine 

mahpusu çırıl çıplak soyarak hücreye atılması, bir başka  mahpusun ellerinin arkadan 

kelepçelenerek hücreye konması, mahpusları itirafçılığa zorlama, tarafsız dedikleri koğuşa 
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geçmeye zorlama, mahpusun annesine, kız kardeşine küfrederek kışkırtmaya çalışma vb. gibi 

sayamayacağımız çok çeşitli uygulama ile karşı karşıyadır mahpuslar. Bir diğer sorun telefon 

görüş süresinin kısaltılması, politik mahpusların görüntülü telefon görüşmesinden 

yararlandırılmaması, Aile  görüş sürelerinin saatinin kısaltılması, kalabalık koğuş 5 kişilik yerde 

20 kişinin kalması, bazı mahpusların yerde yatması , bir diğer sorun ise elektrik faturalarının çok 

yüksek gelmesi ve faturayı ödeyemeyecek durumda ki mahpusların elektriklerinin kesilmek 

istenmesidir.  

 

Bu raporumuza yansıyan tespitler,  sorunların süreklilik kazandığını göstermektedir. Mahpusların 

derneğimize erişimine getirilen sınırlamalara ve çıkarılan güçlüklere rağmen yapılan başvurular  

ise, sorunların raporumuza yansıyabilenden çok daha fazla olduğunu göstermektedir. 

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

ayrıntılara  yukarıda kısaca değinilmiş olup, başvuruların tamamı başvuru ve basın taraması  

örnekleri ile özetlenmiştir. 

 

Bilindiği üzere; Raporumuz, sadece derneğimize yapılan sınırlı başvuruları ve basın taraması 

yoluyla elde edilen verileri kapsamaktadır. Ancak bu hali bile hapishanelerdeki, sorunun ağırlığını, 

hangi boyutlar ulaştığını göstermektedir.  

 

Bu nedenle ve bir  defa daha hatırlatıyoruz: Ağır hasta mahpuslar başta olmak üzere risk 

grubundaki tüm mahpusların sağlık ve yaşam haklarını korumak için gerekli önlemler acilen 

alınmalı, serbest bırakılarak tedavi ve yaşam haklarının korunması yönünde acil adımlar 

atılmalıdır.   

 

Giderek yaygınlaşan ve kalıcı hale dönüştürülen tecrit  politikasından vazgeçilmeli, işkence, kötü 

muamele, keyfi yasak ve uygulamalara derhal son verilmelidir. 

 

Her raporumuzda dediğimiz gibi, hapishanelerde yaşanan hak ihlallerini sadece bilgi sunmak için 

rapor haline getirmiyoruz. Esas olarak sorunlara yetkililerin ve kamuoyunun dikkatini çekerek hak 

ihlallerinin önlenmesini amaçlıyoruz.  

 

Sunduğumuz bu üç aylık hak ihlalleri raporu, Marmara bölgesi hapishanelerinden bize ulaşan hak 

ihlallerini kapsamakla birlikte, genel durumu anlamamıza yarayacak verileri içermektedir.   

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

dışarıdan yürütülecek mücadelenin ile önlenebilir. Hapishane Komisyonu olarak içerdekilerin 
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küçük de olsa sesi olabilmek ve duyarlılık yaratmak için sorunları görünür kılmayı amaçlıyoruz. 

Bu anlamda, hazırladığımız bu rapor, hapishanelerde yaşanan ve devasa boyutlara ulaşan sorunlara 

ilişkin duyarlılık ve mahpuslarla dayanışma çağrımızdır.  

 

 

 E-   BAŞVURU ÖZETLERİ 

 

 

EKİM 2022 

 

 E. E. (Marmara 5 Nolu L Tipi CİK) 

 

03.10.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan E. E.: 

“Görüşmemizde de belirttiğim gibi AYM’nin Tedbir kararını ve 4 adet (3’ü engelli raporum) 

Sağlık Kurulu raporumu gönderiyorum. Ek olarak Adalet Bakanlığına sunduğum “tek katlı odaya 

geçme” talepli dilekçemin bir adet fotokopisini Adalet Bakanlığının verdiği cevabı da yine 

gönderiyorum.  

AYM’nin bu tedbir kararıyla 24.09.2020 tarihinde İzmir Şakran T-2 Cezaevinden buraya sevk 

edilmiştim. Zaten bu cezaevi idaresi kendisi rapora uygun olan F-9 alt odasına beni yerleştirdi. 

Sonraki süreçte aynı mimari yapıda olan G-9 alt odasına geçirdiler tabi. Kendileri dediler rapora 

uygun oda budur. Sonra oradan çıkarmak için habire uğraştılar. Bunun nedenini de imkan 

olduğundan ayrıca size anlatırım. AYM’nin bu tedbir kararı verdiği dosyam hala AYM’de. Zira 

Sağlık Kurulu raporuma rağmen 1 yıldan fazla bir sür sevkim yapılmadı. Bu da hak ihlali sayılıyor 

ve sanırım tazminata hükmedebilir. Aynı durumda olan bir arkadaş vardı tazminat aldı geç sevki 

yapıldı diye. Yani dosya hala AYM’de. Avukatsız halde. Bir ara sevkimin neden yapılmadığına 

ilişkin Adalet Bakanlığı AYM’ye izahatta bulunmuştu ben de ona yönelik ek savunma tekrardan 

sunmuştum. Sanırım avukatsızda bu işin üstesinden geleceğim.  

Oda meselesi konusunda yani büyük ve merdivenli ortamdaki rahatsızlığımı burada 

yazamayacağım. Ama bir süre önce Adalet Bakanlığına sunduğum dilekçemi göndereceğim. 

Orada belirttiğim rahatsız olduğum noktaları başvurularınızda belirtebilirsiniz. (bu ara TBMM 

İnsan Hakları İnceleme Komisyonuna da aynı içerikte biraz daha ayrıntılı bir mektupta 

12.09.2022 tarihinde gönderdim. Barkod no’su RR07051133305’tir. A.P.S. gönderdim 

sorgulatabilirsiniz isterseniz.) Adalet Bakanlığına sunduğum dilekçeme cevap olarak esasında 

sorunu çözün denilmiş. Ama işte burası çözmüyor. Öyle ki Adalet Bakanlığı bile dikkate alınmıyor. 

Siz bu konuda benim adıma her başvuruyu yapabilirsiniz. Yani sormanıza gerek yok. Ben zaten 

nereye yazmaya çalışsam da dilekçem çıkış yapmıyor. Dilekçe çıkış işlem numarası istediğimizde 

“veremeyiz, sayı çok her isteyene verirsen ne olur vermek zorunda değiliz” denilmekte. Bu ara 

size verdiğim listede olmayan ve disiplin cezasına itiraz olan iki dilekçem daha kaybedilmiş. Biri 

“kamera kapatma” nedeniyle açılan soruşturma için infaz hakimliğine 02.11.2021 tarihli 

itirazımdı diğeri de bir kınama cezasına karşı 04.08.2022 tarihli itirazımdı. Bu iki itiraz 

dilekçemde işleme konulmamış. Cezalar uygulanmış haberim bile olmamış. Görüşçüm gelmiyor 

ama misal gelseydi içeri alınmayacaktı o süre. Normalde gelip disiplin cezan başladı denilmesi 

lazım ve imzamın alınması gerek. Bir de bu iki disiplin cezası da usulen soruşturma açma gün 

konusunda hatalıydı ve İnfaz Hakimliği yüzde yüz iptal ederdi. Burada lehe sonuçlanabilecek her 
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başvuru dilekçesi bu şekil kaybediliyor. Böyle bir politikası var buranın. Zaten size verdiğim liste 

üzeri inceleme başlatılırsa bu net açığa çıkar. Adalet Bakanlığına sunduğum ve örneğini size 

gönderdiğim dilekçede zor koşullarda gitti zaten. (cevaba ve idarenin oda vermemesi konusunda 

da 19.09.2022 tarihinde tekrar yazdım bilginiz olsun. Görüştüğüm gün sabah vermiştim.) 

Cezam 22 Ağustos itibariyle 1 yılın altına düştü. Normal hukuk ve adalet koşullarında olsaydık şu 

an denetimli serbestlik çerçevesinde tahliye olmuş olmam gerekiyordu. Ama işte ayrımcılık 

nedeniyle hala buradayım. Bir de “iyi hal” dönem değerlendirmesi “puan” denilen şeyler çıkmış. 

Bunları istenilen düzeyde karşılamadın mı bunu da engel yapabiliyorlar. Misal o iki dilekçemi 

kaybettikleri disiplin cezası da önüme çıkacak biliyorum. Ben engelli ve hasta olduğum için iyi 

hal, dönem değerlendirmesi ve puan konularından muaf olmam lazım ama bunu takmıyorlar. İlgili 

yasa ve yönetmelikte böyle bir hakkım var oysa hücre cezası içinde bu geçerli olması lazım  

Bu tür durumlarda hukuk mücadelesi gerekiyor ki kazanım ortaya çıksın. Ben Şakran T-2 

cezaevinde iken merdivensiz bir oda için çaba içerisine girdiğimde oradaki yüz arkadaşımda 

raporu alacağıma inanmıyordu ama raporu aldım. Sonra sevk edileceğime inanmadılar ben hem 

de AYM’de tedbir kararı aldırdım. Esasında merdivenlerin işkence gibi geldiği çok arkadaş var 

ama işte uğraşmıyorlar yada umutları yok lehlerine bir şey gelişir diye. Bazen “yasa, yönetmelik 

genelgesi böyledir” deniliyor. Böyle durumlarda üst mercilerin verdiği lehe kararlarda çok var. 

Misal uzun yıllar 3 kişilik görüş hakkında değişim kabul edilmedi ölüm ve tutuklanma dışında. 3 

isim veriyorduk hiç gelmeseler de bir daha değiştiremiyorduk. Sonra bir arkadaş itirazını 

Yargıtay’a kadar götürdü ve Yargıtay “hiç gelmemişse görüşçü veya bir defa tek gelmişse ve 

hükümlünün cezası çoksa isimler değiştirilir” kararını emsal olacak şekilde verdi. Bu bir 

kazanımdı. 2016’dan son infaz yasasına dek (202) bu emsal karardan yararlandık. Misal denetimli 

serbestlikten yararlanabilmek için onların ifadesiyle “tarafsız” odada olmak gerekiyor. Ama buna 

karşı da Yargıtay’ın bir kararı var; “hangi odada olduğu değil iyi halli olup olmadığı esastır” 

diye. Tabi Ağır Ceza Mahkemesi ve cezaevi idare ve gözlem kurulu bunu da takmıyor. İnfaz 

Hakimlikleri görece daha makul kararlar verebiliyor. Size bu konuda Yargıtay’ın emsal kararının 

belirtildiği bir belgede göndereceğim. Tabi Ağır Ceza Mahkemesi bunun kabul etmesi ve söz 

konusu arkadaş (Ali Şahin) hala burada. Ama üzerinde durulması gereken bir emsal karar yine 

de bence şikayet ilgili merciler nezdinde girişimler yetkince yapılırsa Yargıtay’ın bu emsal kararı 

uygulanabilir her dosya için. Bir arkadaş var burada 12 Eylül döneminde de cezaevinde kalmış. 

Tahliyesi gelmiş o zaman ama 45 gün bırakmamışlar. Şimdi ise aylarca, yıllarca bırakmıyorlar 

tahliyesi gelenleri. Şimdinin infaz rejimi E. O. Y. bile aratıyor. Kendim merkezli belirtmiyorum. 

Engelli birden fazla rahatsızlığı olan ayrıca özgün bir odada kalması gereken biri için taraflı-

tarafsız, iyi halli kıstası mı aranır.  

Bu ara Adalet Bakanı bizlerle ilgili infaz eşitsizliği tartışmaları ufaktan gündeme gelince 

“dünyanın en iyi infaz rejimini uyguluyoruz, soru yok” gibisinden bir açıklama yapmıştı yeni 

göreve geldiğinde. Ama üst ve etkili olacak hiçbir ağızdan şöyle denilmedi; bazı mahkumlar 60 

dakika bazıları 10 dakika telefonda görüşüyor. Bazı mahkumlar aldığı 10 yılın tamamını 

cezaevinde geçiriyor bazıları da yalnızca 2 yılını. Bazıları propaganda cezası alarak aldığı 4 yılı 

bile denetimli olarak evinde infaz ediyor bazılar ise 11 ayın tümünü cezaevinde geçiriyor. Bu nasıl 

iyi ve sorunsuz bir infaz rejimi? Yanlış anlamayasın Gülseren abla sen, sizleri elinizden geleni 

yapıyorsunuz. Sözü daha çok politikacılarımıza ve etkili olabilecek iken sözünü söylemeyenlere. 

Her ne kadar basında belli bir ambargo olsa da bu konuda yine de etkili olabilecek dostlarda 

bence vardır. Öyle ki M. Y.’nın bir tweeti ile kelepçeli tedavi sorunu gündeme oturdu ve ilgili bir 

değişim bile oldu. 

Belki de çok iyimserim yani yanlışım. Elbette benden daha iyi görüyorsunuzdur. Şu konuda netim 

ama infaz rejiminin tartışıldığı bu dönemde daha bir mücadele etmede sorunları gündeme 

getirmede fayda var. Lakin görüşmemizde de belirttiğim gibi telefon süresindeki ayrımcılığı ayrı 
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gündeme gelmesi daha etkili olur. Telefon süresi ile ilgili (ağırlaştırılmış müebbet hariç) süre 

yanılmıyorsam genelgeyle belirlenmiş değişimde genelgeye olur. Zaten 4-5 ay önceye kadar 20 

dakika idi süremiz. Sonra 10 dakikaya indirdiler. Tüm kelimeler her sohbet yarım kalıyor acele 

acele ifade etmeye çalışıyoruz söyleyeceklerimizi.  

Birde ciddi diş sorunlarımız olmasına rağmen tedavi yapılmıyor. Buradaki diş doktoru iyi ve 

duyarlı Kampüs Hastanesine sevkte yapıyor ama orada çekim dışında bir tedavi yapılmıyor. 

Diyorum köprü yaptırmak istiyorum hayır ancak çekip takma diş verebiliriz devlet köprü 

yaptırmıyor artık deniliyor. Sağlam dişimi bile çektirmek zorunda bırakılıyorum. Bu yasal ve 

hukuki bir şey değil. Tabi sorun bu kaldığım cezaevinden kaynaklı değil. Adalet Bakanlığı ve 

Kampüs Hastanesinden kaynaklı. Doktor karar alınmış yaptırılmıyor deniliyor. Şu an birçok dişim 

sorunlu. Bu hafta bunun içinde şikayette bulunacağım. 

Artık nefes alamaz durumdayız. İnfaz yasası ile psikolojik ve kimliksek aşırı bürokrasi ve hak 

ihlaliyle hukuksal hastalıklarımızın önemsenmemesiyle sağlık sal olarak boğulmak isteniliyoruz. 

En azından ben böyle hissediyorum. Yaşamı ilgilendiren her olgu baskı aracı halinde. Çok güçlü 

nedenlerle umudu diri tutuyor bence herkes burada. Havalandırmamızın üstü bile sık telle kapalı. 

Önceden uzun uzun aya bakardım göründüğünde şimdi hiç bakmıyor, bakamıyorum daha 

doğrusu. Tel olmayan odada iken 2-3 tane yıldız görünürdü şimdi onlarda yok artık. Her şey daha 

kötüleşiyorken ne olsa da ayıda birkaç tanede olsa yıldızları da hep görürüm diyordum ama 

maalesef artık bunlarda yok görünmüyor. Kümes gibi demiyorum direkt kümes zira sadece 

içindekiler farklı. 

Bir ricam daha olacak. Benim önceki yıllarda çocuk iken tutuklandığım ve 3 yıl 7 ay yattığım 

(01.04.2011-02.11.2004 arası) bir dosya vardı. 2012 gibi kesinleşmiş. Ben 2016’da tutuklansam 

da yine de mahpus talebinde bulunmuştum ve reddedilmişti. 1 yıl kadar önce bu 3 yıl 7 ay yattığım 

dosya için uzun sürmesi gözaltında Avukat olmaması ve 2012’deki HAGB kararı açıklanırken 

duruşmada olmadığım için yeniden yargılanma talebinde bulundum. Dedim kabul edilirse 

kesinleşmiş karar bozulur o zaman şu anki cezadan mahsubu koşulları doğar. Başvuruma cevap 

verildi ve HAGB kararı bozuldu dava düştü. Yani bir şekilde kesinleşme iptal oldu. Yargıtay 

yolunda verdi. Ben yine de itiraz ettim Yargıtay’a. “Davanın düşmesi değil beraat edebileceğim 

için yeniden yargılanma istiyorum” vs. dedim dilekçeyi gönderdim. Yasalar lehe uygulanır hükmü 

var ve dava şu an açık ve Yargıtay’da sonuçta kesinleşmiş bir karar yok. Adalet hukuku gereği 

kabul edilmesi gerekmiyor mu acaba?  Ben bu karar üzerine tekrardan mahsup talebinde 

bulundum infaz hakimliği ret ettim. Bunun üzerine Ağır Cezaya itirazda bulundum bekliyorum. 

Ama ret gelecek biliyorum. Belgeleri göndereceğim. Keşke avukat olarak da kabul etseydin 

dosyalarıma bakmayı ama sorun değil çok şey yapıyorsun zaten insanların iyilikleri için. İmkan 

olursa dediğin gibi bir avukat tayin olursa çok sevinirim. Yeter ki senin gibi sana yakın olsun. 

İlgili başvurularım için dava sonuna kadar ilgilenme almadı mı o zaman hukuk ve adalet adına 

olumlu bir sonuç zor alınır. Maalesef demokratik kitle örgütlerinin buna İHD’de dahil örneğin bir 

hak ihlali oldu mu suç duyurusu, soruşturma süreci ve karar alma süreci boyunca bunu 

gündemlerinde tutmuyorlar. Sonra da olay unutuluyor. Yargıtay, AYM, AİHM süreçlerinde 

mağdura hukuki destek artık sunulmuyor. Benim verdiğim liste de kameraya tutulmuş ve buna 

rağmen kaybedilmiş çok fazla dilekçe var ve destek olunursa kesin sonuç alınır. O zaman bir nebze 

de olsa en azından dilekçe sümenaltı edilmesinin önü bu cezaevinde alınır. Madem baskı hak ve 

hukuk ihlali en üst seviyeye ulaşmış o vakit mücadele de daha yoğunlaştırılmalı.”  

 

 B. Y. (Silivri 3 Nolu L Tipi CİK) 

 

03.10.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan H. Y.: “Oğlum B. Y. yaklaşık olarak 6 
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sene 3 aydır Silivri’de. Hava Harp Okulu son sınıftaydı ve mezuniyet hazırlığı yapıyorlardı ama 

mezun olamadı maalesef. 15 Temmuz gecesi ne olduğunu anlayamadan kendilerini Silivri’de 

buldular. Yıllardır adaletin sağlanmasını bekledik ama olmadı inşallah bir gün gerçek ortaya 

çıkacak. Şu an yoldayım açık görüş var aylardır gidemedim. O kadar çok haksızlık hukuksuzluk 

var ki. Cezaevinde yemekler yetersiz. Kantinden para ile aldıkları birçok şey ellerinden alınıyor 

ve geri verilmiyor nevresim takımı, yastık ve benzeri birçok şey ve en son beş kişilik odalara bir 

yatak daha konulmuş dolap konulmamış insanlık dışı uygulamalar devam ediyor. Artık adalet 

gelsin. Bu zülüm sona ersin inşallah.” 

 

 A.Ç. (Silivri 9 Nolu L Tipi CİK) 

 

Hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan A.Ç: “Ben Kırıkkale F Tipi Kapalı 

Cezaevinden istemim dışında 02.10.2021 tarihinde buraya sürgün edildim. Buradaki kimi 

uygulamalara dair infaz hakimliğine yaptığım başvurulardan bazıları gönderilmemektedir. 

20.12.2021 tarihinde de infaz hakimliğine yazdığım dilekçe gönderilmedi. Bu durumu 07.04.2022 

tarihinde infaz hakimliğine yazdım. Ancak cezaevi idaresi savunmasında “bize böyle bir 

dilekçenin ulaşmadığını ulaşan dilekçeleri gönderdiklerini ve mahkum istediğinde çıkış 

numarasını ve tarihini kendilerine verdiğini” belirtti. Oysa ki defalarca bu dilekçenin çıkış 

numarasını talep ettim ama çıkış numarası verilmediği gibi dilekçeme de cevap verilmedi. 

Cezaevinin bu tutumunu Adalet Bakanlığına da yazarak cezaevinin hak arama hakkımızı 

kullanmamızı engellediğini, dilekçelerimize cevap vermediğini yazdım. Cezaevinin savunması 

yukarıda belirttiğim şeyin tekrarlanmasıydı. 

17.05.2022 tarihinde infaz hakimliğine yazarak cezaevinin uyguladığı tecrit politikasını şikayet 

ettim. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alanların tekli odalarda kalacağına dair yasal düzenlemeyi 

biliyorum. Ancak bu durumda hiçbir kimseyle bir araya gelip sohbet etmeyecek, spor yapmayacak 

veya atölye hakkından yararlanmayacaksın denilmiyor. Bir yıldır buradayım ve bu süre içinde ne 

havalandırmada ne spor yerinde ne de sohbet odasında başka hiçbir mahkumla bir araya 

gelememişim. 7/24 ve yılın 12 ayı tecrit altında tutulmuşum. Tecrit uzun süreye yayılmış bir 

işkencedir. Bu uygulama insanın canlı bir halde bir mezarda tutulma halidir ve insanlık ve hukuk 

dışıdır. İnfaz hakimliğine yazdığım bu dilekçenin cevabını uzun süre alamayınca başvurumun 

yerine gönderilmediğinden kuşkulandım ve bunun üzerine cezaevi infaz birimine yazarak bu 

başvurumun çıkış numarasını ve tarihini 18.07.2022 tarihli dilekçeyle istedim. Bu dilekçemden bir 

cevap alamayınca da tekrardan 25.07.2022 tarihinde yazıp çıkış numarasını istedim. Ancak hiçbir 

cevap verilmemesi üzerine bu kez bu durumu direk cezaevi birinci müdürlüğüne yazarak 

bildirildim ancak bu dilekçeme de hiçbir cevap alamadım. Bunun üzerinde kalkıp tekrardan 

04.08.2022 tarihinde Silivri infaz hakimliğine yazarak 17.05.2022 tarihinde kendilerine yazdığım 

dilekçenin akıbetini sordum ve ardından da 05.08.2022’de cezaevinde yazarak bu dilekçemin de 

çıkış numarasını istedim. Ancak bugüne dek bu dilekçeme de cezaevi idaresi hiçbir cevap vermedi.  

Yukarıda da çok açıkça görüldüğü gibi cezaevi idaresi kendi uygulamalarına dair olan 

başvuruların çıkış yapmasına izin vermiyor. İkincisi de gerek dilekçe kanununa göre gerekse de 

cezaevi işleyişine göre yazılan dilekçelere cevap verilmesi gerekiyor ancak gereği yapılmadığı 

ortada.  

İkinci husus ise cezaevinde tutuklu, hükümlülerin kullandıkları elektrik birim fiyatının belirlenmesi 

hususudur. Cezaevinde KW birim fiyatı 2.699TL2dir. oysaki dışarıda 180 KW’ta kadar yapılan 

hane elektrik giderleri bundan çok daha ucuzdur. Bize uygulanan tarife sarayı veya 

ticarethanelerdeki fiyatlandırmadır. Cezaevi bir ticarethane değildir. Anayasanın eşitlik ilkesi 

diye bir maddesi vardır. Dışarıdaki bir vatandaştan daha fazla bir fiyatlandırma üstelikte hiçbir 
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gelirleri olmayan tutuklu, hükümlülere uygulanıyor. Devlet dışarıda bu konuda her haneye 

elektrik desteği verirken içerideki bundan neden muaf tutulmaktadır. Bir de aylık elektrik 

giderimiz kaydedilirken bizler bunu görmüyoruz. Bize ait sayacın nereden olduğunu bile 

bilmiyoruz. Bu nedenle gerçekten belirtilen rakamda bu harcamamızın olup olmadığını da 

bilmiyoruz. Cezaevinde şayet kaçak kullanım varsa bu gideri de tüm abonelerin faturalarına 

yansıtılıyor. Dışarıda bir mahalledeki kaçak kullanımın parası nasıl ki tüm mahalleden 

alınmıyorsa burada da alınmaması lazım. Kısacası bu konuda ciddi bir haksızlık ve mağduriyet 

durumu vardır. Belirttiğim KW birim fiyatı (2.699TL) Temmuz ayınındır. 

Bu iki konu hakkında tarafınızı bilgilendirmek ve gerekli girişimleri sağlayarak sorunların 

giderilmesinde desteğinizi talep ediyorum.” 

 

 A.D. (Kandıra 2 Nolu  F Tipi CİK) 

 

03.10.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan N. G.: “Hayırlı günler ben N. G, A. 

D.’in kardeşiyim. Kocaeli' kandıra 2 Nolu F 

 

 Tipinde yatıyor abim. 2019 yılında ülser teşhisi konuluyor 2021 kadar ihmaller ile kanser oluyor 

revirde normal bir hasta gibi tedavi edilmeye çalışılıyor. sonra bizlerin çabaları ve sayın G. 

sayesinde ameliyat ediliyor ve abim kemoterapi radyoterapi görmesi gereken kanser hastası abim 

hala ihmaller görüyor. Bunun üzerine dilekçeleri mektupları çıkmıyor tedavisi için dilekçe yazıyı 

sayın vekilimize onlarda gitmiyor. 28 Eylül Çarşamba günü müdürün önünde 10 görevli memur 

abimi dövüyor darp ediyor MÜDÜR ABİME SENI ÖLDÜRMEDİLER AMA ÖLDÜRECEKLER 

DİYO. Cumartesi günü telefon görüşünde abim A. D.'in ses kaydını aldım ve cuma günü abim 

doktora götürülüyor ve başka şahıs tarafından darp çarpma diye. Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi 

üzerini kapatıyor. Abimin fiziki ve yüzünde darp izleri mevcut. Demek ki hastaneye götürülmüş. 

Ben üstü kapansın istemiyorum. Oradaki müdür ve 10 kişi direk görevden alınmalı. Üstü 

kapatılmamalı. Benim abimin bir yastık, bir yemek, bir darp sonu olmasın. Bize yardım edin. 

Abimin can güvenliği yok.”  

A. D.’in ses kaydı:  

“8 Eylül’de aramızda geçen bir olay yüzünden müdürün gözünün önünde tehdit ve darp etildim. 

Adıma tutanak tuttular. 10 kişi üstüme yürüdüler seni öldürürüz deyip tehdit ettiler. Bu olay 

Çarşamba günü sabah oldu. Can güvenliğim yok. Savcıya dilekçe yazıyorum olaylarla ilgili hiçbiri 

gitmiyor. Olayın olduğuna dair bir evrak var. Benim üzerime ceza verecekler diye düşünüyorlar 

ama o da iyi. Hücre cezası verecekler. Adam öldürmedik öldüreceğiz diyor”. 

 

 E. L. (Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli CİK) 

  

04.10.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan Z. L. K.: “28 yıldır tutuklu bulunan 

abim E. L., yaklaşık 15 yıldır Elbistan Cezaevinde bulunmaktadır. Son dönemlerde gelişen 

baskılar, ailesi olarak bizleri tedirgin etmekte. Olayın gerçekleştiği tarihte koğuşlara baskın 

yapılmış, tutuklular darp edilmiş ve hücreye atılmıştır. Yapılan işkenceden kaynaklı bazı 

tutukluların hastaneye kaldırıldığı bilgisi geldi. Yapılan baskında tüm tutuklular “sizleri 

öldüreceğiz, bitireceğiz” şeklinde tehditlere maruz kalmışlardır. 30 Eylül’de Elbistan 

Cezaevinden Erzurum Yüksek Güvenlikli Cezaevine sürgün edilmiştir. 9 arkadaşlarıyla birlikte 

cezaevine girişte çıplak aramaya maruz kalmışlardır. Tutukluların bunu kabul etmemeleri üzerine 
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onlara yönelik saldırı olmuştur. Erzurum cezaevinde tek kişilik hücreye alınmışlar ve tecrit 

uygulanmıştır. En kısa sürede bir heyetin oluşturulup cezaevine gönderilmesini, olayın takipçisi 

olmanızı talep ediyorum.” 

 

 K. D. (Antalya S Tipi CİK) 

 

04.10.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan Z. D.: “27 yıldır tutuklu bulunan 

kardeşim K. D. Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevinde kendilerini kontrgerilla olarak tanıtan 

görevliler tarafında sözlü ve fiziksel olarak şiddete ve işkenceye maruz kalmıştır. Bu olayların 

akabinde Antalya S Tipi Cezaevinde sürgün edilmiştir. Şuanda insani olmayan şartlarda tek kişilik 

hücrede tutulmaktadır ve hiçbir imkana sahip değildir. Ayrıca 12.08.2022 tarihinde mahkumların 

bulunduğu koğuşların havalandırmalarına mermi atılmış ve ölümle tehdit edilmiştir. Görevlilerin 

dağdakileri bitirdik sıra size geldi şeklinde ifade kullanmışlar. Bunun üzerine kardeşim K. D. 

cezaevi müdürüyle iletişime geçmiş fakat bu durum yetkililer tarafından sümen altı edilmemiş. 

Derneğinizden en kısa sürede bir heyetin oluşturulup cezaevine gönderilmesini, olayın takipçisi 

olmanızı talep ediyoruz.” 

 

 A. D. (Kandıra 2 Nolu F Tipi CİK) 

 

06.10.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan N. G.: “İstanbul ATK diyor ya metastaz 

yok peki patolojide neden metastaz var noroendokron tümör metastaz 12 lef metastaz etmiş.  

Kanser demek metastaz demektir.  Polip olsa neden midenin tamamı neden alındı vücutta 

kalmamış ise neden metastaz yoksa neden lef bezleri alındı? Birde son sayfada hastalığında 

yayılım olursa tekrar değerlendirileceğini bir sıkıntı yoksa neden böyle bir durum sunulur? Bu 

insanın böbreğinde kist oluşmuş akciğerinde sıkıntı var bunlar hepsi kanserden kaynaklanıyor.  

Benim abim hiçbir şekilde cezaevi koşullarında yaşayamaz. Bu insanın midesi yok.   ATK neden 

Ameliyatın önceki raporunda cezaevinde kalmasının mümkün olamayacağını not düşmüş bunlar 

neden yapılmadı? Bu süreçte abim çok yıprandı su anki değerlerinin düşük olması yeterli 

beslenmesini için yeterli vitamini alamadığı için.” 

 

 E. Ö. (Maltepe 1 Nolu L Tipi CİK) 

 

10.10.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan E. Ö.: 

“Merhabalar. Selam ve saygılarımla çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Uzun bir zaman 

Maltepe 1 Nolu L Tipi cezaevinde bulunuyorum. Maltepe cezaevi daima gündemde olan bir yerdir. 

Zaman zaman çeşitli duyarlı ve insani hakları kuruluşları tarafından ziyaret ediliyor. Uzun 

yıllardır burada olmamıza rağmen kronikleşen kimi hususlar mevcudiyetini koruyor. 

1-Burada yazdığım dilekçeler, mektup ve iletişim başvurularımız olan dilekçe fax vb. yazışmaların 

yerlerine ulaşmıyor. Yada çok gecikmeli olarak gidiyor. Yine resmi ve T.M. – APS gibi 

yazışmalarımızın çıkış takibini yapabilmek için istediğim çıkış barkotları verilmiyor. Bu yönlü 

taleplerimize zamana yayan bir yaklaşım var. Örneğin bir kişi nakil sevk için idare mahkemesine 

başvuruda bulunuyor. Dilekçenin yerine ulaşıp ulaşmadığını bilmesi için çıkış barkodunun 

verilmesi lazım ama bu verilmiyor. Mektup ve faxlarda da benzer akıbeti yaşıyoruz. 

2-Bu cezaevinde genel kapasitenin çok üzerinde koğuşlarda sayı barındırması süre gelen bir 
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konudur. 14 kişilik yerden 28’e dönüştürülen koğuşlar mevcudun çok üzerinde bir barındırma 

planı var. Bu da birçok salgın hastalığa neden olmaktadır/olabilmektedir. Örneğin; Tifüs, grip, 

mantar ve çeşitli cilt hastalıklarına, vereme vb. hastalıkların türemesine neden olabiliyor. 

Özellikle kış aylarında bu tehlike ve risk daha da artmaktadır. Biz şuan 28 kişilik yerde 33 kişi 

kalıyoruz. 5 kişi yerde yatıyoruz. Çoğunluğumuz 15 ile 27 yıldır bir cezaevin olanlardan 

oluşmaktadır. Bunlar birçok kronik hastalıkları olan insanlarız. Mevcut kapasitenin üzerinde sayı 

barındırması bu riski ve sağlık sorunlarını tetiklemektedir.  

3-Koşullu salıverme tarihleri aylardır geçen (Mayıs-Temmuz) üç arkadaşımız var bırakılmıyorlar. 

Gerekçe olarak ta cezaevlerinde oluşturulan idare ve gözlem kurullarının yaklaşımlarıdır. Bu 

kurul bireyler hakkında istedikleri kararı alabiliyor. “İyileştirme planı” diye hazırlanan eğitim-

öğretim kültürel-sanatsal-sportif- edebi gibi faaliyetler teorik olarak yapılıyormuş gibi 

gösterilerek, bizim de bunlara “bu faaliyetlere katılmadığım tespitini yaparak” iyi halli 

olmadığımız sonucu ile karar varılıyor, yada bu yönlü karar alınarak tahliyesi gelen 

arkadaşlarımız için 6 ay sonra yeninden değerlendirmek üzere karar veriliyor. Asıl olan bu 

kurumda bu faaliyetlerin hiç olmamasıdır. Bize hiçbir şekilde önerilmeyen, çıkarılmadığımız ve 

talep ettiğimizde de “sadece haftada 1 saat spor (halı saha) ve kütüphaneden yararlanma dışında 

bir faaliyetlerinin olmadığıdır”. Buna rağmen idare ve gözlem kurulu olmayan faaliyetlerin teorik 

olarak yapılıyormuş gibi göstermektedir. Bu kurulda cezaevi idaresi, savcılık, Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı, psikolog, sosyolog, Adalet Bakanlığı bağlı çalışan ve öğretmen bulundurulmaktadır. 

Birçok cezaevinde koşullu salıverme tarihleri geldiğinde bırakılan insanlar söz konusu iken bu 

cezaevinde bu etkinliklere çıkmadığımız gerekçesi ile iyi halli olmadığımızdan dolayı 

bırakılmıyoruz. Somut fiziki koşullarda ise bu iyileştirme planı diye sunulan program söylenen 

hiçbir faaliyet yoktur. 24 Mayıs 2022’den beri D. F. ve İ. A., 12 Temmuz’dan bu yana da M. K. 

bırakılmamaktalar. M. K.’in toplam cezası 15 aydır. 13 ayı yatmış bulunmaktadır. 3 ay sonra 

değerlendirme yönünde karar alınmıştır. Bu haliyle 2 ay sonra cezası bitiyor. Tam anlamıyla trajik 

bir olay yaşıyoruz. Bunun adına da hukuk deniliyor! 

4-Diğer bir hususta beslenme konusudur. Pandemiyle beraber yemeklerde ve verilen miktarda 

ciddi düşü olduğudur. Yemek kalitesindeki düşüş verilen ve kişi başına düşen miktardaki azalma 

açlığa mahkum etme durumu yaşanmaktadır. İAŞE bedelimiz yemek kalitesi ve kişiye düşen miktar 

yetmemektedir. Çoğu zaman masadan aç kalkıyoruz. Gerekçe ise ülkenin hali olabiliyor. 

Kahvaltılıklar çoğu zaman piknik ürünleriyle sınırlı kalmaktadır. Tutsak olan ve hiçbir geliri 

olmayanlar olarak devletin resmi kurumunda açlıkla karşı karşıya kalmasını yorumsuz olarak 

aktarıyoruz.  

Ayrıca ağır hasta tutsaklar listesinde olan ve kurumunun da adı olan biri olarak tedavi amaçlı bu 

cezaevine getirildim. 2018’de kalp damar ameliyatı oldum. Koşuyolu hastanesi yılda bir kere 

kontrol takip verdi. Pandemi başladığından bu yana daha kontrole gitmemişim, yani 

götürülmemişim. 2.5 yılı aşkındır bekliyorum. Ayrıca sağlık dosyam çeşitli yasal düzenlemeler 

gerekçe yapılarak avukat ve vasime verilmiyor.” 

 

 M. T. - 12.10.2022 (Kocaeli 1 Nolu F Tipi CİK) 

 

12.10.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan M.T: “Merhaba. 

Sizleri Kandıra hapishanesinden selamlarımı gönderiyorum. Hapishaneden birçok mektup 

alıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Biz de burada tek kabinli ring yüzünden hastaneye gidemediğimiz 

için tedavi olamıyoruz. Bu konuya dair bir şeyler yapabilirsiniz diye size yazmak istedim. Mektubu 

yazmaya başlamadan bir saat kadar önce “tedavi hakkımız engellenemez” bir slogan duydum. T. 

Ö. adlı tutsak tam 3 kezdir bu ringten kaynaklı geri dönüyor. Hapishanede muayene olmak 
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hastanede randevu almak zaten birçok prosedür gerektirip uzun bir zamanı alırken bir de tek 

kabinli ring yüzünden hastaneye gidememe süreci daha da uzatıyor. Süreç uzadıkça var olan 

rahatsızlığımız artıyor yada başka bir hastalığa dönüşüyor. Hapishanelerde hasta tutsak sayısının 

bu kadar çok artmasının temel nedeni de bu. Neredeyse sağlıklı koşullarda tedavi olamadığı için 

her gün hapishane kapılarından tabut çıkıyor. Neden tek kabinli ringlere binmiyoruz? Tek kabinli 

ringler bir nevi hayvan kafesi gibiler. Bir insanın sığacağı kadar kutu düşünün. İki yana kollarınızı 

açamıyorsunuz kalkmak isterseniz tam doğrulamıyorsunuz. Hava alabileceğiniz bir cam yok. 

Klima derseniz kötü havayı sürdürmek dışında bir işe yaramıyor. Pislik içinde olduğunu dile 

getirmeme bile gerek yok. Sadece tek kabinli ringler değil diğer ringler de hijyen anlamında aynı 

durumdalar. Yani düşünsenize zaten hasta olan biri bu kutuya konuyor (demirden yapılan bir kutu 

olduğu için yazın kızgın güneşin altında ateş gibi kışın soğukta buz gibi oluyor) saatlerce yol 

gidiyor bir de götürülen kişi çoksa muayene bitene kadar saatlerce o havasız ortamda tutuluyoruz. 

Kapıya açtırmak istesen “yasak” denilerek açılmıyor. Böylesi bir ortamda hastalığımız daha çok 

arttığı için bu ringleri kabul etmiyoruz. Bu ringler fiziksel özelliklerinden kaynaklı psikolojik 

olarak da olumsuz etkiliyor insanı. Bu konuya dair birçok yere dilekçeler yazdık, yazıyoruz. Tek 

kabinli ringler insani değildir. Tecritte ağırlaştırıp insan insanı yalıtmak için özel yapılmıştır. 

Yolculuk sırasında bir şey yaşasak yardım edecek kimse yok. Askere söyleyene kadar iş işten 

geçmiş oluyor. Bu ringler bir işkence yönetimi olarak siyasi kararlar dayatılıyor.  

Sadece hastane değil mahkeme, sürgün vs. durumları için kullanılıyor. Saatlerce bazen günlerce 

süren yolculuklar yüzünden içerideki koşullardan kaynaklı yarı baygın oluyorsun zaten. Tek 

kabinli ringlerin kaldırılmasını istiyoruz. Sizin de bu konuda gözlemci olup kaldırılması için 

girişimlerde bulunmanızı istiyoruz. Çünkü bu kabinler psikolojik olarak da fiziksel olarak da 

insanı hasta ediyor. İnsanı insandan yalıtarak işkence yapıyor. Sizin ülkemizin ilerici aydınları 

olarak bu konuya duyarlılık göstereceğinize inanıyorum. İnsan haklarının gereğini yapacağınızı 

düşünüyor çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.” 

  

 Z. Ç. 13.10. 2022-  (Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli CİK) 

 

13.10.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan Z.Ç: “Uzun süredir 

yaşadığımız ve her geçen gün daha da derinleşerek büyüyen sorunlarımızı paylaşma zorunluluğu 

altında bu belirlemeleri kaleme alıyoruz. 

Özellikle pandemi adı altında uygulanan tecritvari konseptten bu yana hak ihlalleri kalıcı hale 

gelmiş, pandemi kısıtlamaları kökten bitirilmesine rağmen hak gaspı kalıcı bir hal almıştır. 

Defalarca bizzat infaz rejiminin kanuni ifade bulduğu ve yasal dayanak oluşturduğu “Ceza ve 

Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanun” hak tanıyan maddeleri üzerinden ilgili güvenlik 

tedbirlerinin infazı hakkındaki kanunun hak tanıyan maddeleri üzerinden ilgili kurum idareciler 

ile görüşme veya dilekçe yoluyla talepte bulunma girişimimiz olsa da sonuç alıcılık noktasında 

hiçbir gözle görülür adım atılmamıştır. Zaten hakkımız olanlar pandemi gerekçesiyle 

kısıtlandırılmıştır. Pandemi kalkmasına rağmen gasp vari tutum sürdürülmüştür. En temel insani 

gereksinimler bile karşılanmayarak politik tutumun doğurduğu yaklaşım biçimi “C. G. T. İ. H. 

K.”nın temel maddelerini doğrudan ihlal etmekte farklılıklar ve düşünce biçime göre 

sergilenmektedir. Cezaevleri katmerleşen sorunlar yumağıyla sadece ilgili mahkemelerin vermiş 

oldukların cezaların infaz edildiği yer olmaktan çıkarak yeniden kurulmuş hüküm yuvaları ve 

farklı farklı metotlarla uygulanan baskılama mekanlarına dönüştürülmüştür. Ceza infaz 

rejimlerinde hakkımız olan tanımlanan maddeler ve uygulamalar görünmezlikten geliniyor fakat 

aleyhte uygulanacak disiplin gibi gereklilikler en ince ayrıntılarıyla yerine getirilerek aidiyetten 

ödün verilmiyor. Tüm yasalar ve kanaatler öncelikle lehte uygulanmak için vardır. Anayasanın 
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temel fıkrası “şüpheden dahi sanık yargılanır” tanımı buna somutluk kazandıracak niteliktedir. 

Bırakalım şüpheyi somut haklarımızın ve yaşam kurallarımızın resmiyet kazanmış maddelerini 

dahi uygulatamıyoruz. İlgili kurum idarecilerinin politik tutumları farklılık ve ideolojik ayrılık 

gözetmesi felsefi bakış açılarımızı sorgulamaları ve buna göre tutum olarak böylesi çıkılmaz hak 

ihlallerini doğurmalarını neredeyse özel uygulamalı konsept halini almıştır. Onlarca 

sıralayabileceğimiz sorunların her birine sayfalarca paylaşım altında bulunulabilir. Lakin tek 

cümle halinde belirtmenin bile ne düzeyde insanlık dışı uygulamalarla cebelleştiğimizi temel insan 

haklarının, kurallarının gözetilmediğini ihlal edeceğini gösterecektir. Bu amaçla sorunlarımızı 

madde madde paylaşma gereği duyuyoruz.  

Buna göre; 

1-Durumları ağırlaştırılmış hasta tutsaklarının derhal serbest bırakılmaları veya sağlık açısından 

erişimi olan uygun konumlu cezaevlerine nakillerinin gerçekleştirilmesi. 

2-Cezaevlerinin elektriği %200 zam üzerinden hesaplandığı ticarethane iş merkez konumunda 

niteleniyor. Fahiş fiyatlarla ciddi anlamda sömürülüyor, mağdur ediliyoruz. Bizler iş insanı 

değiliz tutsağız.  

3-Hastalığın bulaşıcı ve yayılımı özelliğini kırmanın en etkili yolunun hijyenden geçtiğinin tüm 

sağlık birimleri defalarca tekrarlayarak belirtiyor. Böyle bir realitenin varlığı gözetilmeden 

verilen sular kota adı altında kısıtlanmaya götürülmüştür. Günlük 50lt sıcak ve 150lt soğuk su 

ihlali yaşanmaktadır. 

4-İdare yönetimi yatan paralarımızın faizini ihtiyaçlarımızı karşılamakla kullanmakla 

yükümlülüğündedir. Fakat bu faiz paralarımızın bizlere dönüşü olmuyor. Deterjan, temizlik 

malzemeleri gibi ürünlerle geriye dönülmüyor. Kantinden paralarımızla almamız belirtiliyor 

mağduriyetlerimiz katlanıyor.   

5-Haftasonu ve gece demeden dinlendiği vakit arama adı altında odalarımıza baskın yapılmakta 

ve tüm malzemelerimiz dağıtılarak yere atılmaktadır. Odada bulunan kitaplarımız ve el yazmalı 

defterlerimizin yanı sıra yanımızda bulunan mektuplarımız el konularak götürülmekte bir daha 

geri verilmemektedir.  

6-C. G. T. İ. H. K.nun muhabbet, spor, sohbet 10 saatten az olmamak kaydıyla resmileşmiştir. 

Fakat bu zamanın üçte bir diyecek kadar dahi bu haktan faydalanılmıyor. Haftada 3 saat ile 

sınırlandırılıyoruz.  

7-Oda düzenleri üç kişiye göre dizayn edilmiş bir cezaevindeyiz. Tüm demirbaş malzemeler buna 

göre planlanmıştır. Fakat odada 6 yer yer 7 kişiye varan mevcudiyetler oluşuyor. Sayımız kaç 

olursa olsun yine de 3 kişi demirbaşlar 3 kişilik yemek verilerek “nefsimiz ile terbiye edilmek” 

isteniyoruz. Karavanları boyutu ve doldurulma durumu bunun somut halidir. Üstelik hijyen 

anlamında yiyeceklere dikkat edilmemekte çürük ve bayat malzemeler kullanılmaktadır.  

8-Hastaneye yapılan sevklerimiz çok geciktiriliyor. Bu durum hastalığımızın ilerlemesine 

kronikleşerek tedavide gecikmeyi doğuruyor.  

9-Ailelerimize binlerce kilometre uzaktayız. Gönüllü talep ettiğimiz ailelerimize yakın 

cezaevlerine sevk isteklerimiz yersiz gerekçelerle ret ediliyor. Bu durum sadece bizleri değil 

ailelerimizi de mağdur ettiği için AYM kararı ve hak ihlali olarak değerlendirdiği kararları var. 

Fakat hukuk tanımıyor gereği yerine getirilmiyor.  

10-TV kanalları son cezaevi Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünce çoğaltılmıştır. Ama bulunduğumuz 

cezaevi keyfi ve kendine göreli uygulamasını sürdürerek hala sınırlı ve eksik yayın hakkıyla idare 

etmeyi sürdürüyor. Kendince yarattığı kuralları kanundan üstün görüyor baskılama aracı olarak 

kullanıyor.  
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Bu ve benzeri olan niteleyebileceğimiz çoğaltabileceğimiz sorunları sadece birkaç başlıkta 

toplayarak paylaşma gereği duyduk. İçerisinden çıkamadığımız katlanarak devam eden 

problemlerin temelini insani hak ihlalleri oluşturuyor. Sizlerle paylaşarak kısmi de olsa bu 

ihlalleri gidermek aşmak istedik. Bu konuda duyarlılığınıza olan güvenimizle çalışmalarında 

üstün başarılar diliyor. Selam ve saygılarımızı iletiyoruz.” 

 

 S. Ö. (Tekirdağ 1 Nolu F Tipi CİK) 

 

13.10.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan D. S.: “03 Haziran 2022 tarihinde, göz altına 

alınarak tutuklanan 74 yaşındaki S. Ö.'in engellilik hali geçirdiği kalp krizi, kalbi besleyen 

damarların tıkanması (coroner infarktüs) sonucu kardiak arrest (kalbin tümüyle çalışmasının 

durması) nedeniyle 09/03/2019 tarihinde ameliyata alınması neticesi olmuştur.   Bu durum 

avukatımız vasıtasıyla savcılığa bildirilmiştir. Yine S. Ö.’in, gözaltına alındığı gün , savcılığın 

dikkatine sunulmak üzere emniyet yetkililerine, hastalıkla ilgili raporlar ( Taburculuk özet formu, 

tetkik sonuçları, Engelli Raporu ) sunulmuştur. S. Ö.’e, kalbin ritim bozukluğu nedeniyle ameliyat 

sonucu takılan pacemaker denilen kalp pili ve uyarıcı aparatın ne olduğunu şöyle açıklayabiliriz: 

Kalp durduğunda veya kalbin atım düzeni bozulduğu vakit, bu alet çalışıp devreye girerek kalbin 

yeniden çalışmasını sağlamak amacıyla takılmıştır. Sürekli voltaj ölçümlerinin yapılması ve takibi 

gerekir. Özetle hassas bir teknolojik alettir. Halk arasında 'kalp pili' denmesine rağmen sadece 

elektrik akımı veren bir aparat değil, aynı zamanda bir defibilatördür, yani kalbin atma özelliğini 

bozan fibrilasyon veya flutter durumlarında devreye girip güçlü elektrik akım ile kalbin yeterli 

atımını sağlar. Bu aletin bozulması veya devreden çıkması durumunda hasta ölür. Ameliyat sonu 

kalp yetmezliği geliştiğinden hasta esas olarak hayati bir organından %98 oranında yoksun 

demektir.  

S. Ö., cezaevindeyken, 07/09/22 tarihinde T.C Sağlık Bakanlığı, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi 

Cumalıoğlu Şehir Hastanesine götürülerek “Durum Bildirir Sağlık Kurulu Raporu“  aldırılmıştır. 

Fiziki Muayene Bulguları, Kardiyoloji notunda; ‘İskemik KMP ( Kardiyak müsküler miyopati ) 

ileri evre kalp yetersizliği“ olarak ifade edilmektedir. Ancak, KMP nin hangi nedenlerle oluştuğu 

hakkında bir görüş belirtilmemiştir. Bu olay, herhangi bir infarktüs sonrası gelişebileceği gibi, 

Toksik nedenlerle kongenital (doğuştan gelen) veya hipertansif sürecin sonucu olarak da 

oluşabilmektedir. Raporun bu bölümünde, KMP’nin hangi nedenlerle oluştuğu askıda 

kalmaktadır. Rapor, S. Ö.’in yaşadığı Kardiak Cerrahi sürecinin ifadesi olan Epikriz (hasta 

taburculuk özeti) raporlarına dayanmadan düzenlenmiştir.  İleri derecede Kalp yetmezliği, 

ameliyat edilmeyen İnfarktüs vakalarında da karşılaşılabilen bir sonuçtur. Raporda, S. Ö.’in 

durumunun şiddeti ve derecesi, By-pass ameliyatından üç ay sonra cilt altı operasyon ile Kalp pili 

“ICD“takıldığı  yazılmamıştır. Yine Kalbin çalışma Fonksiyonu ( EF ) ilk raporda %25-30 olarak 

belirtilmişken; ikinci raporda bu oran belirtilmemiştir.  Raporun Karar kısmında, “5) Anayasanın 

104/2-b maddesinde belirtilen sürekli hastalık kapsamında olup, sakatlık ve kocama hali yoktur. 

6) 5275 sayılı kanunun 105/A maddesinin 3/b fıkrası kapsamında ağır hastalık, engellilik ve 

kocama hali yoktur. “yazılmıştır. Dolayısıyla Silivri Devlet Hastanesinden alınan ilk rapor ile 

Tekirdağ Şehir Hastanesinden alınan durum bildirir rapor uyuşmamaktadır. Tekirdağ Şehir 

Hastanesinden alınan durum bildirir rapor, hastanın diğer hastanelerden aldığı belgelerde 

yazılanlar gözetilmeden , eksik bir şekilde düzenlenmiştir. 

Kalp Damar sağlığını koruması için dengeli ve sağlıklı beslenmesi,  düzenli olarak açık havada 

egzersiz yapması, rutubetten uzak steril bir ortamda,  duygu durumunu ve ruh sağlığını koruyarak 

stressiz bir şekilde yaşaması gereken S. Ö. , tutukluluğu süresince 4 defa kriz geçirmiştir.  

Cezaevine müdahale için ambulansın gelmesi asgari 1 saati bulmaktadır. Sağlık kontrollerini 
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(muayene, laboratuvar ve diğer tetkikler..) rutin olarak gerçekleştirmesi gereken yakınımızın bu 

koşullar altında hayatını idame ettirmesi oldukça güçtür. Durumu tarafınıza bildirir, desteğinizi 

rica ederiz.” 

 

 K. A. (Tekirdağ 1 Nolu F Tipi CİK)  

  

15.10.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan İ. A.: “13.10.2022 Perşembe günü 

(K. A.) kardeşi ziyarete gittiğinde kendisinin diyet yemeğinin kesildiğini, raporu bittiği için 

verilmediğini belirtmiş. Raporu bittiğine dair kendisine hiçbir bilgi verilmemiş. Yeni uygulamaya 

göre de rapor yenilemesi için tekrar hastaneye sevk olması ve öyle yenilenmesi gerekiyor. Bu da 

1 aylık bir süreç. Bu sürede de diyet yemeği alamayacağı belirtilmiş. Kendisi 2020 Ocak ayında 

kalp krizi geçirmiştir ve düzenli olarak her gün ilaç kullanmakta ve aileleri olarak kaygı 

içindeyiz.”  

Görüşmede alınan notlar: 

“27 yıldır hapishanede. Ümraniye, Bayrampaşa, Edirne şimdi de Tekirdağ’da. 2001 yılında 

kendisini yakıyor, baldıra kadar yoğun izler var. Tellerle tedavi edilmiş. Bir kısım tel halen 

vücudundan mevcut. 2001 yılında net hatırlamadıkları Eylül-Ekim gibi 120 günlük ölüm orucu 

sürecinde kalmış. 12.01.2020 tarihinde kaldığı hücrede geçirdiği rahatsızlık sonucu götürüldüğü 

hastanede kalbe 2 stent takılarak 2 gün sonra hapishaneye geri götürülüyor. Doktorun verdiği 

diyet kesilmiş.” 

  

 M. Y. (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı CİK) 

 

15.10.2022 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, saygılarımla.” 

       

 S. Ö. (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı CİK) 

 

15.10.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan Ş. Ö.: “2 Haziran 2022 tarihinde 

gözaltına alınıp 8 gün sonra % 98 maluliyet heyet raporu (sağlık kurulu raporu) sunulmasına 

rağmen somut bir gerekçe gösterilmeden cezaevine gönderilen ( kronik kalp yetmezliği; Koroner 

yetmezlik, infarktüs nedeniyle operasyona alınıp kalp pili/defibrilatör takılarak) yaşamını 
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sürdürebilen kardeşimin insan ve hasta hakları ihlal edilmiştir. 

Hasta kardeşim S. Ö.’in bu durumunu belgeleriyle birlikte Tekirdağ Başsavcılığına daha sonra 

iletmeme , adli Heyete sevkini bir dilekçe ile talep etmeme rağmen gereken yapılmamıştır. 

Sevk edildiği Tekirdağ Devlet Hastanesi Sağlık kurulunda  ekolardioloji bulguları yoktur. Heyette 

kardiovasküler cerrahi uzmanı yoktur. Kalp pilinin önem ve özellikleri not edilmemiştir. Heyet 

ilgisiz ve yetersizdir.” 

   

 A. D. (Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi CİK) 

 

17.10.2022 tarihinde Ankara şubemize başvuruda bulunan Ö. D.: “Ben Ö. D. eşim A. D. 

05.11.2021 tarihinde mide kanseri nedeni ile Kocaeli üniversite hastanesinde ameliyat oldu midesi 

tek alınacaktı ama mide lef bezlerine metastaz ettiğinden lenf bezleri de alındı ameliyattan önceki 

kurul ve ATK raporu ile ameliyattan sonra cezaevinde kalmasının mümkün olamayacağını bir ay 

süre ile infazını hastanenin mahkumlara ayırdığı bölümde tedavisini sürdüreceğini bir ay sonra 

tekrar durumunun değerlendirileceğini karar veriliyor ama eşim 7 gün sonra cezaevine 

götürülüyor esirim doktorun önerdiği beslenme şekli uygulanmıyor normal mahkumlara getirilen 

taneli yemekler veriliyormuş eşim 2 hafta boyunca süt ve bisküviyi mama seklinde yapıp tüketmiş 

ve değerleri düştü eşim baya ihmal edildi bu konun üzerinden durulmasını suç duyurusunda 

bulunulmasını talep ediyorum.”    

 

 A. D. (Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi CİK) 

 

17.10.2022 tarihinde Ankara şubemize başvuruda bulunan N. G.: “Kocaeli kandıra 2 nolu f tipi 

cezaevinde yatan A. D. kardeşi N. G. ben abim 29 Eylül Çarşamba sabah sayım saatinde müdürün 

gözleri önünde 10 gardiyan tarafından darp edildi. Ameliyatlı olan midesine beline sırtına tekme 

atılıp boğazı sıkılarak müdürün seni öldürmediler ama öldürecekler tehditlerine maruz kaldı 

abimin sağlığı ve can güvenliğinden endişeliyim. Abim 3 YILLIK IHMALLER YUZUNDEN MIDE 

VE LENF KANSERI OLDU HASTANIN SOL BOBREK VE AKCİĞERLERİNDE KIST OLUSMUŞ 

VE KEMOTERAPİ GORMESI GEREKIRKEN BIR IHMAL DAHA YAŞANIYOR VE NE 

KEMOTERAPİ NEDE HASTANEYE GÖTÜRÜLMÜYOR NORMAL BIR HASTA GIBI 

AGRISINDA REVIRDE MUANE EDILIYOR ZATEN SAYIN VEKILIMIZ ÖMER FARUK 

GERGERLI SAYESİNDE AMELYAT OLMUSTUR O OLMASAYDI BUGUN ABIMIN DURUMU 

DAHA KÖTÜ OLABILIRDI SIZLERDEN RICAM DOSYALARINI INCELERMISINIZ adlı tip 

kurumu meteztaz yok diyor. İstanbul ATK diyor ya metastaz yok peki patolojide neden metastaz 

var noroendokron tümör metastaz 12 lef metastaz etmiş kanser demek metastaz demektir polip 

olsa neden midenin tamamı neden alındı. Vücutta kalmamış ise neden metastaz yoksa neden lef 

bezleri alındı birde son sayfada hastalığında yayılım olursa tekrar değerlendirileceğini bir sıkıntı 

yoksa neden böyle bir durum sunulur bu insanın böbreğinde kist oluşmuş akciğerinde sıkıntı var 

bunlar hepsi kanserden kaynaklanıyor. Benim abim hiçbir şekilde cezaevi koşullarında yaşayamaz 

bu insanın midesi yok ATK neden Ameliyatın önceki raporunda cezaevinde kalmasının mümkün 

olamayacağını not düşmüş. Bunlar neden yapılmadı bu süreçte abim çok yıprandı su anki 

değerlerinin düşük olması yeterli beslenmesini için yeterli vitamini alamadığı için abimin durumu 

daha kötüye gidiyor lütfen sesimizi duyurun artık abimi ölüme itilmiş.” 

 

 Y. U. (Kocaeli 1 Nolu F Tipi CİK) 
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Hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan Y.U: “Ben PKK davasından yargılanıp 

müebbet hapis almış ve yaklaşık 20 yıldır cezaevine bulunmaktayım. Ülkemizde hukuk ve adalet 

konusunda gelişen keyfi uygulamaların bir mağduru da ne yazık ki ben olmaktayım. Bu keyfileri 

anlatmaya sayfalar yetmeyeceğinden dolayı size güncel ve keyfi bir uygulamayı aktarmak 

istiyorum.  

Başta da belirttiğim gibi yaklaşık 20 yıldır Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunmaktayım. Bu 

süre içinde annem İdil/ Şırnak’ta oturduğundan dolayı kendisiyle bir sefer görüşmüşlüğümüz 

dışında mevcut koşullardan dolayı birbirimizi göremiyoruz. 

28.09.2022 tarihinde kendisinin beyin kanamasından dolayı Özel Diyarbakır Memorial 

hastanesine kaldırıldığını öğrendim. Kendisinin hastalığının öyle olması nedeniyle hayati tehlikesi 

ve felç olma gibi durumlar söz konusuydu. Yaklaşık 14 gündür hala hastanede yatmaktadır. Bu 

sürenin yarısını yoğun bakımda geçirdi.  Durumunun iyiye gitmesi elbette sevindirici oldu. Ancak 

bir hükümlü olarak kendisini görmeye gitme ve iletişim kurmada öne çıkarılan engel ve keyfilikleri 

anlattığımda vicdanların da artık ne kadar köreldiğini göreceksiniz.  

Ceza infaz kanunun mevzuatına göre bu tür durumlarda kişiler/hükümlüler haftalık telefon hakkı 

dışında aynı hafta ekstra telefon hakkı kullanabilirler demektedir. Yine bu mevzuata göre 

ağırlaştırılmış müebbet değilseniz yol masraflarını gidermek şartıyla savcılık izniyle hastamızı 

görmeye gidebilirsiniz. Ancak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının 05.10.2022 tarihli ve 

2022/11679 sayılı kararına UYAP’tan bir göz attığınızda bu hakkın ne kadar keyfi ve basit 

gerekçelerle ret edildiğini göreceksiniz. 

Yargılandığım ceza-kanun maddeleri bir bir sıralanarak benim ne kadar tehlikeli biri olduğum 

izah edilmeye çalışılmış. Halbuki biz cezaevlerinde olanlar olarak hepimiz bu tür maddelerden 

hüküm giymenin sonucu olarak buralardayız. Eğer bu bir kriter ise o zaman hiçbir kimsenin 

talebinin karşılanması mümkün değildir. Buda ceza infaz kanunun mevzuatındaki maddeden ayrı 

bir kriterin oluşturtulduğunu gösteriyor.  

İstememin ret edilmesi ikinci bir nedeni de annemin durumunun iyiye doğru gitmesidir. Hâlbuki 

kendisi ağır bir hastalık geçirmiş ve hala hastanededir. Durumunun iyiye gitmiş olması ağır bir 

hastalık geçirdiği gerçeğinin değiştirmiyor. Zaten işlemlerimi yapamıyor çalıştığım süre içinde 

idare tarafından da ağız birliği içinde benzer şeyler söylendi. İlk başta annen yoğun bakımda 

olduğu için sana onu göstermezler gösterseler de durumundan dolayı konuşamazsın denildi. 

Durumu iyileşmeye yüz tuttuğunda da zaten iyileşmiş ne diye o kadar masraf yapıp gideceksin 

şeklinde argümanlar öne sürülerek adeta Kürt anasını görmenin de ne olursa olsun kabilinden 

hareket edildi. Dolayısıyla siyasi olmamız ve Kürt olmamız yasalardan doğan hakların 

kullanmaktan muaf tutulmamamıza ayrımcı politikalar uygulamamıza yetmektedir.  

Ceza infaz kanunun mevzuatında bu tür durumlarda ekstra telefon hakkı kullanılmasına ilişkin 

“tek sefere mahsus haber verilmesi” gibi bir sözle vurgu olmamasına rağmen bu haktan sadece 

bir seferliğine mahsus faydalandım. O da annemin hastanede olduğuna dair bir raporun idareye 

teslim edilmesi sonucunda olmuştur.  

Yine mevcut hastanenin yeri güvenlik açısından tehlike oluşturacak bir durumda değil. Hakeza 

her gün binlerce insan oradan oraya sevk ve sürgün edilmektedir. Hastane ve mahkemeleri 

dolayısıyla bulundukları şehir veya başka yerlere getirilip götürülmektedir. Bunların tümü 

kolaylıkla yapılıyor ve hiçbir sorun çıkmıyor ancak bir hükümlünün mevzuat gereği verilebilecek 

bir hakkı olumlu görülmüyor. Daha sonra adaletten hukuktan demokrasiden eşitlikten vb. 

bahsediliyor. Bu keyfi tutum benim başıma gelmiş olsa da başkalarının başına gelmemesi ve bu 

tür durumların takipçisi olmanız için size bildirmek istedim.” 
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 G. Y., S. B., İ. K. (Silivri Kapalı CİK) 

  

17.10.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan V. D.: “Merhaba. 

Size Silivri Kapalı Hapishanesinden yazıyorum. Zor bir savaştan geçiyoruz ancak tüm zorlukları 

tüm engelleri aşa aşa çalışma yaptığınız kuruma gelebildik. Mektubumuzu açıp açmamak 

tamamen sizin vicdanınıza kalmıştır. Halkımız der ki “insanın vicdanı adaletidir”. Biz de tam da 

milyonlarca insanın hep bir ağızdan attığı “adalet” çığlından bahsetmek isteriz. G. Y. ve S. B. 

yaklaşık 250 gündür ölüm orucundalar. Bu iki arkadaşımıza iki hafta önce İ. K.’da eklendi. 

Üçünün de talepleri aynı. Başta adil yargılanma hakkı gelmekte. Bu mektubumda size G. Y.’ın 

yaşadığı son süreçten bahsetmek istiyorum.  İktidarın övünerek bahsettiği bir kurumdan 

bahsetmek istiyoruz: ATK  

ATK, adı üstünde “Adli Tıp Kurumu” ancak gelin görün ki verdiği kararlar ATK değil de iktidarın 

hakkın üzerinde kullandığı sopadan farkı yok! G. Y. yaklaşık 250 gündür ölüm orucunda. Kendi 

talebinde muayene olmaya gittiği Tekirdağ Şehir Hastanesinde kendisine hapishanede kalamaz 

raporu verdiler. Raporlarda infazına üç ay ertelenmesini yazdılar ve bu rapor ATK’ya gönderildi. 

ATK, G. Y.’ın raporunu görmezden gelerek tekrar Tekirdağ Şehir Hastanesine yolladı ardından 

Tekirdağ Şehir Hastanesi 10 gün sonra G. Y.’a Metris R Tipinde kalabilir raporu düzenledi. Belli 

ki yukarıdan talimat alınmış. 10 gün önceki kararlarını bir güzel yalanladılar. Şuanda G. Y. 

Tekirdağ Şehir Hastanesinin yoğun bakım bölümünde tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmeye 

çalışıyor. Ailesi avukatları sevdikleri kendisini göremiyor. Çay içmek içi verilen cam bardak bile 

elinden alınmış. Buyurun burası da sağlık kurumu adı altında halka hizmet verdiğini iddia ediyor. 

ATK bu kararlarıyla hem G. Y.’ı hem de yüzlerce hasta tutsağı diri diri mezara koymak istiyor. 

Peki sizlere soruyoruz; ATK bu kararlarıyla bir sağlık kurumu mudur? Bu karara imza atanlar 

doktor olabilir mi? Mesleki yeminlerini çiğneyen bu kararlarıyla iktidarın ihtiyaçlarına cevap 

veren bir kuruma dönüşmemiş midir sizce? Eğer G. Y. bilincini kaybederse zorla müdahale 

tehditleri savurmaktan geri kalmayan bu kurum bize neyi hatırlatıyor sizce? Bize Alman faşizminin 

Yahudiler üzerinde deney yapan mengele artıklarını hatırlattı.  

2000-2007 yılları arasında ölüm orucunda olan yüzlerce insan biliyorsunuz zorla müdahale 

sonucu sakat bırakıldı veya katledildi. Yaklaşık 600’den fazla insan sakat kalmıştı. ATK bu 

raporlarıyla devlette devamlılık esastır mı demek istiyor? Bugün ölüm orucunu sürdüren G. Y. 

yarın S. B. İ. K. ayrıca yüzlerce hasta tutsak işte böyle göz göre göre katledilmek isteniyor. Buna 

izin vermeyelim. G., S. ve İ. unutmayın ki sizin içinde yatırdılar bedenlerini ölüme. Belki 

kararlarına katılmayabilirsiniz ancak onların sesine ses olarak sizin de adil yargılanma talebi 

kazanımla bittiğinde bir payınız olur. Tekrar çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.” 

 

 M. A. (Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli CİK) 

 

18.10.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan D. A.: “14 Ekim 2022 tarihinde 

gönüllü avukatımız tarafından Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda tutulan M. 

A. isimli mahpusla yapılan görüşmede özetle; hastane raporu doğrultusunda ayda bir sefer 

psikiyatra çıkması gerektiğini, ancak kendisi ile görüşen  psikiyatrın seansları durdurduğunu, 

kendisini görmemeye başladığını, 08.06.2022 günü aynı koridordaki başka mahpusun psikiyatra 

götürüldüğünü gördüğünü, psikiyatrın kendisini mahsus görmediğini anlayınca sinir krizi geçirip 

tepki gösterdiğini, bunun üzerine kaldığı odaya maskeli gardiyanlar tarafından itfaiye hortumuyla 

su tutulup, kaba dayağa maruz bırakılarak işkence edildiğini, odasında uğradığı işkencenin 

ardından sürüklenerek A4.12 odasına, oradan da süngerli odaya kıyafetleri soyularak alındığını, 
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olaydan 1 saat sonrasında birinci müdürün gelip elbiselerinin giydirilmesi için talimat verdiğini, 

bu olayalar sırasında ters kelepçeli olarak tutulduğunu, süngerli odada kelepçeli vaziyette uzun 

süre tutulduğunu, yanında uyku ilacı olmadığından uyuyamadığın için gardiyanlardan ilacını 

talep etmişse de ilacının kendisine verilmediğini, akabinde başgardiyanla görüşmek istemesi 

üzerine gardiyan tarafından annesi ve kız kardeşine karşı sinkaflı küfürler edildiğini, bunu üzerine 

yaşadığı sinir krizi sebebiyle süngerleri  yırttığını ve tekrar gardiyanlar tarafından darp edildiğini, 

yüzüne copla vurulduğunu ve falakaya yatırılır gibi ayaklarına copla vurulduğunu, gardiyanların 

boynuna ayaklarıyla bastığını, ertesi günü öğlen saatlerinde bulunduğu hücreye giren 

gardiyanların kendisine tekme atıp, kafasını duvarlara vura vura B1.30 odasından A13-15 

odasına götürüldüğünü, götürüldüğü bu odada falakaya çekilip işkence edildiğini, gördüğü bu 

muameleye rağmen gardiyanlarca gerçeğe aykırı tutanak tutularak 11 gün hücre cezasına 

çarptırıldığını, 09.06.2022 günü yapılan işkence sonucu ayağının kırıldığını, fakat hastaneye 

götürülmediğini, 09.06.2022 tarihinde odası aranmış olmasına rağmen oda içinde bulunmaması 

gereken çay bardağı olduğunu fark ettiğini, kırık ayağıyla 12.06.2022 tarihine kadar hastaneye 

götürülmediğini, ağrıları dayanılmaz hal aldığında hücrede bırakılan çay bardağıyla kendi 

boğazını kesip intihar girişiminde bulunduğunu, bunun üzerine hastaneye kaldırıldığını,  talep 

etmesine rağmen sağlık raporlarının kendisine verilmediğini, 20.06.2022 tarihine kadar ilaçsız 

bırakıldığını, 12.06.2022 günü odasına götürüldüğünde kırık bardağın tekrar odasında 

bırakıldığını fark ettiğini, 21.06.2022 tarihinde kendisine bazı etkinliklere katılmama cezası 

verildiğini ifade etmiş derneğimizden yardım talebinde bulunmuştur.” 

 

 A. P. (Silivri 5 Nolu L Tipi CİK) 

 

20.10.2022 tarihinde Ankara şubemize başvuruda bulunan Z. Y.: “Ben Z. Y. abim A. P. altı yıldır 

cezaevinde. Annem diyaliz hastasıydı. Defalarca dilekçe yazdık Cimer’e yazdık naklî için. Hiç bir 

sonuç alamadık. Annemin durumundan dolayı abimin görüşüne gidemiyordu. Annem şuan yoğun 

bakımda durumu ciddi her an ölebilir. Cezaevini arayıp durumu bildirdik gelip görebilmesi için 

kırk bin lira yatırmamızı istediler. Bunu karşılayacak durumda değiliz annemin son arzusu abimi 

görmekti göremedi. En azından abim annemi son bir kez görebilmesi için size yazıyorum. Sizden 

bana yardımcı olmanızı rica ediyorum. Lütfen bende bir anneyim iki evladım var bir annenin son 

arzusunu bir evladın da annesini son vazifesini yerine getirebilmesi için yalvarıyorum. Bana 

yardım edin.” 

 

 Y. G. (Ahlat T Tipi Kapalı CİK) 

 

24.10.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan M. M. G.: “Merhaba iyi çalışmalar 

Ben M. M. G. Kardeşim için başvuruyorum. Kardeşim Y. G. Van yüksek cezaevinden Bitlis Ahlat 

cezaevine sevk yapmışlar. 20 gün oldu.  Çıplak arama ve psikolojik baskı altında tuttukları 

mahkemen var ve çeşitli bahanelerle deyip götürüp sohbet etmek için beni götürüp getiriyorlar. 

Tek kişilik odada tutuyorlar. Babamla telefon görüşmesinde ve Perşembe günü görüşe giden 

Teyzeme başında geçenleri anlatmış. İlgilenirseniz Çok Memnun oluruz.” 

 

 A. D. (Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi CİK) 

 

25.10.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan N. G.: “Merhaba ben N. G. Kocaeli 
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kandıra 2 nolu f tipi cezaevinde bulun hüküm özlü A. D.'İN KARDEŞI. Daha öncede abimin bu 

darp raporuyla ilgili yazımı sizlere iletmiştim. Sabah sayım saatinde abim A. D. wc de iken 

gardiyan abime A. D. diyor abim wc deyim diyor o sırada gardiyanın biri kapıyı aralayıp gülüyor 

ve abim de ayıp olduğunu geleceğini söylüyor ve oradan gardiyanlar sırtına ayaklarına ve mide 

lenf kanseri olan ameliyatlı olan abimin ameliyat yerlerine vuruluyor. Bir kişide üzerine çıkıp 

boğazını sıkıyor. abime Kocaeli kandıra 2 Nolu f tipi müdürü olan Y. M. BAGIRMA SENI 

SÜNGERLI ODAYA ALIR ÖLDÜRÜRLER diyerek tehdit ediyorlar. Onun üzerine abimin ifadesi 

alınmıyor ve darp raporu da alınmıyor. Bu olaydan abim hücre cezası alıyor ve adlı Vaka çevrilip 

oradan ceza alacağını söyledi. Perşembe günü açık görüşünde üzerine bu olay sonrası abime adlı 

tip kurumunun verdiği Ret raporunda böbreklerinde ve akciğerinde kist olduğu size yolladığım 

dosyalarda mevcut zaten. Bu darptan sonra abimin akciğerinde ağrı oluyor ve revire götürülüyor 

iğne ağrı kesici yapıp şöyle söyleniyor sen çok üşütmüşsün çok spor yapıyorsun deniliyor ve 2 gün 

sonra ağrılar daha şiddetlenince hastaneye gitmek istiyor ve gidiyor. Orada Pet çekiliyor gecen 

perşembe açık görüşünde bize verem hastalığına yakalandığını bu cezaevi beni yaktı ve 

hastalığımı benden saklıyorlar beni öldürecekler burada dedi. Bir kardeş olarak bu durumu artık 

kaldıramıyorum lütfen sesimi duyurun. abimi sesini duyurun sessiz bir cinayet işleniyor destek 

verin ne olur. Her geçen gün abim daha kötü oluyor gidip görebilir dosyalarına bakabilirsiniz 

hastaneden araştırtabilirsiniz.” 

 

 F. A. (Sincan Kadın Kapalı CİK) 

26.10.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan F. A.: “Merhaba 

İnsan hakları Emekçileri. Öncelikle umutla, özlemle, sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. 

Nasılsınız ben, biz iyiyiz. Göndermiş olduğunuz kartı aldık. Özgürlük talebinize teşekkür 

ediyorum. Ben tutsağım ama devrimci bir kadınım. 56 yaşındayım 32 yılım mücadele içinde geçti. 

Çoğu hak arama eylemlerinde omuz omuzaydık. Tutsaklıklar yaşadım ama kendimi hiç tutsak 

hissetmedim. Bedenim tutsak beynim devrimci bir kadın olarak yaşıyorum. Dışarısı şimdi kapısı 

dört duvarı yine kapısı kilitlenmeye hapishane oldu. Hak arayanlar adalet isteyenler halkın 

türkülerini söylemek isteyen herkese karşı topyekûn bir saldırı var. Dün Bartın Amasra’da 

patlayan madende 41 canımızı kaybettik. Oraya koşanlar seçim yatırımı için gittiler. Halkımızın 

acısının üstünden propaganda yapacak kadar aymazlarla doldu. Madenin karası halkımızın içini 

yaktı. Yüzü içi kara olanlarda orada şov yaptı. Bizim benim öfkem özgür ve tutsak olduğumuz için 

haykırdık faşizmi teşhir ettik. Burası kadın hapishanesi ama kadınlar burada çalışıyor adli 

tutuklular. Buranın koşulları kötü sonuçta hapishane maddi manevi olarak çok zorlanıyoruz. 

Benim sağlık sorunlarım var. Sırasıyla yazayım; tansiyon, şeker, anemi, kolesterol,  kalp 

anevrizması, enfeksiyon, midede polib var alınacak. Anal fistül ameliyatı oldum. Yeterli besin 

alamadığım için enfeksiyon oldu. Ameliyat bölgem bu enfeksiyondan kaynaklı dikişlerim patladı. 

Üç buçuk yıl öncede ameliyat olmuştum. Burada bir arbedede yediğim tekmeden de patlamıştı. 

Bunun raporu kurumun revirinde mevcuttur. Üç buçuk yıl tekrar ameliyat olmayı bekledim. 

Buradaki yada askerden kaynaklı alamadım. Yaşım ilerledikçe daha da zorlanacağım. 

Söylemiyor. Anal fistül ıslak bölgede olduğu için daha da çok zor oluyor. Dışarıda hayat zor 

burada daha da zor. Aldığın her şeyin fiyatı gün değişiyor. Açık hapishaneden gelen yemekler 

yenmiyor. Ara öğünlerimiz azaltıldı. Yani tutsaklar zor durumda ekonomik olarak. Burası kart 

sistemli aynı koğuşta olduğun arkadaşının kartını kullanamıyorsun. Hastaneler çileye yakın çoğu 

zaman sorunlar yaşıyoruz. Sohbet hakkı sadece 2 saat uygulanıyor. Hepimizin yıllar varan disiplin 

cezaları var. Umutla dirençle hepinize başarılar diliyorum. Gördüğünüz tüm halkımıza 

selamlarımı söyleyin.” 
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 B. M. (Silivri Açık Cezaevi) 

 

26.10.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan H. T.: “Oğlum 8 yıldır hapisteydi. 

4 ay önce covid iznine çıkardılar. İzin 1 yıl uzatıldı. Bülent madde bağımlısı psikolojik 

rahatsızlıkları var. Dengesiz davranıyor. Bu yüzden dayak yiyor, kötü davranıyorlar. Tedavisi 

içeride yapılmıyor. Hastaneye yatırılması lazım ama yatırılmıyor. İzne çıkınca ben onu hastaneye 

götürdüm, ilaçlarını düzenli verdim, iyi baktım, toparlandı çalışmaya başladı. 16 Ekim’de tekrar 

gözaltına aldılar. Gazi Osman Paşa Karakolunda ilaçlarını götürdüm. Cezası varmış tutukladılar. 

Silivri Açık Cezaevine götürdüler. 4 gün önce psikolojisi tekrar bozuldu. Bu sabah beni aradı 

dengesiz konuştu, kendimi keserim beni buradan çıkarın, ben o kızla evlenmem gibi laflar etti, 

bana hakaret etti. Bülent kapatınca baş memurla konuştum biz ilacını veriyoruz demedi, 

öğrenemedim. Psikolog var o görecek dedi. Ama durumu kötü. Yine dayak atacaklar. Oğlum 

ölecek diye korkuyorum. Oğlum hasta ya hastaneye yatırsınlar ya da serbest bıraksınlar. Ben 

bakayım yoksa oğlum ölecek.” 

 

 N. D. (Bakırköy Kadın Kapalı CİK) 

 

27.10.2022 tarihinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret edilerek başvurusu 

alınan N. D. başvurusunda özetle: “ 5 yıldır Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

kaldığını, 25.09.2022 tarihinde Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ve gardiyanların kaldığı koğuşa 

baskın yaparak detaylı arama yaptığını, araması sırasında kendisinin ve diğer kadınların zorla 

koğuştan çıkarılarak tekli hücrelere kapatıldığını,  hücreye kapatılmaya direndiği için kadın 

gardiyanların kollarını arkaya doğru şiddetli bir şekilde büktüğünü, bir erkek gardiyanın bacak 

arasına tekme attığını, yapılan arama sonucunda tamamı İnfaz Kurumunun denetiminden 

geçtikten sonra kendisine verilmiş olan ders kitaplarına, mektuplarına, günlüklerine, kantin 

fişlerine ve diğer her türlü basılı, yazılı ve görsel eşyalarına,  giysilerinin büyük çoğunluğuna el 

konulduğunu, kendisine ait olan ve kutsal olarak gördüğü Kur’an’ın diğer eşyalarıyla beraber çöp 

torbasına atıldığını, bu aramanın tamamen keyfi ve işkence yapma maksadıyla olduğunu 

belirterek derneğimizden girişimlerde bulunulmasını talep etmiştir.” 

 

 F. T. (Bakırköy Kadın Kapalı CİK) 

 

27.10.2022 tarihinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret edilerek başvurusu 

alınan F. T. başvurusunda özetle: “Uzun yıllardır Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 

kaldığını, 25.09.2022 tarihinde Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu müdürleri ve 

gardiyanların kendisiyle ile birlikte 12 kadının kaldığı koğuşa baskın yaparak detaylı arama 

yaptığını,  aramanın erkek gardiyanların çoğunlukta olduğu 40-50 kişilik gardiyan grubu 

tarafından cezaevi müdürlerinin eşliğinde yapıldığını,   aramada kadınların iç çamaşırlarının 

teşhir edici bir şekilde arandığını, kendisinin ve diğer kadınların zorla koğuştan çıkarılarak 

havalandırmaya kilitlendiğini,  kalp, astım tansiyon ve pek çok başka hastalığı olduğunu,  

hastalıkları nedeniyle açık havaya çıktığında nefesinin kesildiğini ve fenalaştığını, 4 yıldır bu 

nedenle havalandırmaya çıkamadığını, havalandırmaya zorla götürüldükten sonra fenalaşmaya 

başladığını ve bir süre sonra bayıldığını, yapılan arama sonucunda tamamı İnfaz Kurumunun 

denetiminden geçtikten sonra kendisine verilmiş olan kitaplarına, mektuplarına, günlüklerine, 

kantin fişlerine ve diğer her türlü basılı, yazılı ve görsel eşyalarına,  giysilerinin büyük 

çoğunluğuna, doktorlar tarafından verilen ortopedik yastık ve minderine el konulduğunu, bütün 
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bu uygulamanın tamamen keyfi ve hukuk dışı olduğu kendilerine eziyet çektirmek maksadıyla 

yapıldığını belirterek derneğimizden  girişimlerde bulunulmasını talep etmiştir.” 

 

KASIM 2022 

 

 T. C. S.- 01.11.2022 - (Silivri 5 Nolu L Tipi CİK) 

 

“Merhaba benim oğlum N. S.  Silivri 5 Nolu L tipi kapalı infaz kurumu B 4 koğuşunda kalmaktadır 

yaklaşık 4 yıldır Almanya’da ikamet etmekteydi evrak eksikliğinden Türkiye’ye yolladılar 

havaalanında tutuklanıp cezaevine yolladılar. Almanya’ya gitmeden önce denetimini yaktı şuan 

da mütalaasına göre cezası yokmuş çıkması gerekiyormuş fakat sebebi bilinmediğinden dolayı 

bırakmıyorlar. Cezaevini aramanıza rağmen onlarda çıkmalarını söylediler. Fakat neden 

bırakamadıklarını bilmiyorlar. Onun için sizden bir avukat talep ediyorum oğlumun yanına 

gitmesi için. Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Sonucunu bana da bildirirseniz.” 

 

 H. K. (Tekirdağ 1 Nolu F Tipi CİK) 

 

Hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan H.K: “2 Kasım 2022 günü saat 1.00 

sularında kalmakta olduğum C-98 nolu hücrede aniden rahatsızlandım ve rahatsızlığımdan 

kaynaklı kusma başlayınca hücre butonuna basıp koridor görevlisi personele “acil hastaneye 

gitmek istediğimi” belirttim ve birkaç dakika sonra görevli personel geldi, onun eşliğinde 

hücreden çıkıp hastaneye gitmek için kapı altına gittim. 

Kapı altında (hapishaneye mahkum giriş-çıkış bölümü) birkaç dakika bekledikten sonra çağrılan 

ambülans geldi. Ambulansın görevli doktoru “rahatsızlığımın ne olduğunu” sordu ve tansiyonumu 

ölçtükten sonra hastaneye sevkimi yaptı. Doktora “neden ambulans ile hastaneye 

götürülmediğimi” sordum. Doktor bana “acil başka bir yere gideceklerini” belirtti. O esnada iki 

asker gelip bana -prosedüre uygun bir uygulama olup olmadığını bilmiyorum – adımı, soyadımı 

ve hangi nedenden hükümlü olduğumu sorup bu bilgileri bir kağıda yazıp gittiler. O arada 

ambulans gitti. Kapı altında görevli idari personel bana “ring aracının gelmesini beklemem için 

muayene odasının yan tarafındaki boş odada beklemem gerektiğini” söyledi. Ben boş odaya 

gittim. 

Beni hastaneye götürecek olan ring aracını beklerken 20 dakikaya yakın zaman geçti. Ağrılarım 

devam ettiğinden görevli personele “aracın neden geciktiğini” sordum. Görevli personel bana 

“aracın gelmesini bekliyoruz” dedi. Acı içinde 10-15 dakika daha bekledim. Bu arada benim 

rahatsızlığım daha da arttı ve personele “rahatsızlığım daha da arttı, nerede kaldı bu araba 

hemen nöbetçi müdür veya baş memur ile görüşmek istediğimi” belirttim. Görevli personel bana 

“hapishanede nöbetçi müdürün olmadığını, askerin de diğer bir hapishaneden (T Tipinden) 

hastaneye acil hasta götürdüklerini, döndüklerinde beni hastaneye götüreceklerini” belirtti. Tabi 

o esnada ben daha da fenalaşıp kusmaya başlayınca yeniden 112 acil ambulans çağrıldı ve kısa 

süre içinde ambulans geldi. Ambulansa bindirileceğim sırada beni hastaneye götürecek olan ring 

aracı da kapı altına tın tın tın yeni geliyordu. Ambulans görevlileri de benim bu halimle burada 

bu kadar süre bekletilip hastaneye götürülmediğim için askeri yetkiliyle tartıştılar. Orada bulunan 

yetkili asker ambulans görevlisi sağlık emekçilerine cevaben “bize gelen emir böyle günde bir 

araç dışarı çıkabiliyor. T Tipi hapishaneden hastaneye acil hasta mahkum götürdük. O hasta 

tutuklu-hükümlüyü hastaneye bıraktıktan sonra ve/veya geri getirdikten sonra ancak yeni birini 
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hastaneye götürebiliyoruz” minvalinde bir açıklamada bulundu. Bu konuşmanın muhatabı 

ambulans doktora ve personelidir. Ben de tanığıyım. 

Kampüs içindeki güvenlik ve nakillerden sorumlu askere böyle bir uygulama yapma erini kim 

vermiştir? Verilen bu emir hukuka ve insan temel haklarına uygun bir emir midir? Daha acil bir 

sağlık sorunu yaşansaydı (kalp krizi, beyin kanaması veya mide kanaması) ve o hasta tutsak bu 

uygulamaya tabii tutulsaydı acaba nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Sonucu baştan ben söyleyeyim 

hasta kesinlikle yaşamını yitirirdi.  

Yukarıda görevli askerin bahsettiği böyle bir emir gerçekten var mı yoksa o an görevli askeri 

yetkililer işi ağrıdan alıp daha feci bir sonucun ortaya çıkması için mi hastaneye götürülmemi 

geciktirdiler? Bu konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığım sun duyurusunda, kamera ve 

ilgililerin iletişim kayıtlarının incelenmesi ve aracın gerçekten görevde olduğuna dair görev 

kağıtlarının kontrol edilmesi gerekir. Diğer hapishaneden hastaneye götürüldüğü iddia edilen 

hasta gerçekten hasta mıydı ve hastaneye götürüldü mü? Götürüldüyse ne işlem yapıldı? Çünkü 

ambulans ikinci kez kapı altına geldikten hemen sonra (1 dakika içinde) beni hastaneye 

götürmesini bir saate yakın beklediğim ring aracı hemencecik geliverdiler. Duvarın arkasında 

saklanmışlar gibi kuşkulanmadım değil. Ambulans personeli ve askerler arasındaki bahsettiğim 

tartışma bu anda yaşanmıştır. 

Ambulansa bindirilmemle hemen sağlık görevlisi tarafından sol kolumdan hemen bir damar yolu 

açılarak kelebek takıldı ve ambulans içinde bir asker nezaretinde Tekirdağ Şehir Hastanesine 

götürüldüm. Bu hastaneye sevkim esnasında beni hastaneye götürmesi için beklediğim ring ise 

ambulansın arkasında hastaneye kadar koruma olarak geldi. 

Hastanenin acil bölümüne götürüldüğümde hemen nabız tansiyonumu ölçülüp kalp grafiğim 

çekildikten sonra bana sağlık görevlisi tarafından önceden açılmış dama yolundan bir arı kesici 

iğne yapıldı. (şırınganın içinde mercimek büyüklüğünde bir hava kabarcığının olduğunu 

üstünkörü veya bilerek yapılmaya çalışıldı)  Yapılan iğneden sonra hapishaneye geri döneceğim 

söylendi. Ben de acil bölümü doktoruna “test-tahlil vb. bir şey yapılmayacak mı? Benim 

rahatsızlığım nedeni ne?” diye sorduğumda doktor bana; “rahatsızlığımın –büyük ihtimal- 

böbreğinde taş olmasından kaynaklandığını, tatil günü olduğundan bütün servislerin kapalı 

olduğunu bu nedenle herhangi bir test-tetkik yapılamayacağını” belirtti. Rahatsızlığımdan ötürü 

tatil günü gerekçesiyle bütün servislerin kapalı olma meselesini tartışacak veya kritik yapacak 

durumda olmadığımdan hapishane aracına bindirilerek hapishaneye geri getirildim.” 

 

 C. G. 04.11.2022 - (Kürkçüler 1 Nolu T Tipi Kapalı CİK) 

 

04.11.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan C.G: “Üzerinde 13 

yıl çalıştığım projeyi 2019’da bitirdim. Başarıyla bitirdiğim proje, Tesla’nın üzerinde yıllarca 

çalıştığı ama bitiremediği manyetik motor projesi. 

Cuged fiziğinde iki çeşit atom, iki çeşit mıknatıs var. Cuged fiziğinde atomun beşinci hali 

manyetiktir. Tesla’nın manyetik motor projesi üzerinde (eski fizikle) 1- iki kutuplu S ve N 

mıknatıslar karşılıklı dizerek, termodinamiğinde yer alan enerji korunumu yasasını yok sayarak 

sonsuz devinime dayalı fark elde etmeye çalışan kişiler hala mevcut. Cuged fiziğinde yer alan 2- 

dört farklı manyetik alanları ihtiva eden yok pare mıknatıs mevcut, N, S, E ve W. 

Megator: Dışarıdan ilk hareket harici hibir enerji akışına gereksinim duymadan (sonsuz) yüksek 

tork ve devinim elde edinebilinen, Cuged mıknatısı ile çalışan (mobil) motor görünümlü makine.  

“Türkiye’de hiçbir başarı cezasız kalmaz” 
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Türkiye Devleti yukarıdaki enerji projesini engellediği için Cuged projesinde yer alan icat ve 

buluşların kullnaımının (telif hakkı ve satın alma) önünün açılması için 310 trilyon Euro para 

cezası verdim. 

GEREKÇE; 

Dünya’nın enerjiye şiddetle ihtiyaç duyduğu zamanda söz konusu küresel enerji krizini yaptığı 

icatla sonlandıracak olan mucidi (megatorun yapılma arifesinde) 2020’de cezaevinde atarak ve 

mucit cezaevindeyken evini yıkan ve haksız yıktığı evin üzerinden mahkeme açarak mucide ceza 

verme yoluna gidilmesi ve mucidin kapalı ceza infaz kurumunda hükmünün bitmesine rağmen keyfi 

olarak mucidin hükümlülüğünün devam ettirilmesi ve tüm insanlığın geleceği kasıtlı olarak 

tehlikeye (kaos) atarak ve insanların umut arayışını engellemesi, dünya toplumlarında korku ve 

panik halinin derinleşmesine sebep olmak.  

Böyle bir suç asla affedilmez, edilemez. Çok üzgünüm. Megator’un hayata dahil edene kadar 

enerji krizi büyümek suretiyle davam edecek. Elimden geleni yaptım ama içinde bulunduğum 

durum sizi yanıltmasın özellikle de sizlerden yardım istiyorum algısı lütfen yaratılmasın, sadece 

bu olayı sakın unutmayın. Satırlarıma son verirken bir ilkokul mezununu satırlarında imla ve diğer 

hatalardan dolayı özür dilerim.”  

 

 Ş. A.  04.11.2022 (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi CİK) 

 

04ç11.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan Ş.A: “Yaklaşık 

olarak 6 yıldır Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunmaktayım. Kurumda bulunduğum tarihten 

itibaren yasal olarak bizlere verilen birçok hakkımız engelleniyor. Haftalık olması gereken spor 

ve sohbetler sadece ayda bir olarak uygulanıyor. Oysa Bakanlık tarafından haftalık 20 saat olarak 

belirtilmiştir. Dışarıdan gönderilen gazeteler, kitaplar ve dergiler verilmiyor. Posta ile gönderilen 

koliler yasadışı bir şekilde 2 ayda bir kabul edilip bu zaman dışında gelenler geri gönderiliyor. 

Görüş saatlerimiz kısıtlanıp Bakanlık tarafından pandemi dönemine özel verilen haftada 10 

dakika fazla telefon hakkımız engelleniyor. 

Bağımsız ve itirafçı olanlar bilinçli bir politikayla yanımıza verilmek isteniyor. Bağımsız ve 

itirafçıları odalarımıza vererek can güvenliğimiz tehlikeye sokuluyor. Tahliye tarihleri gelen 

arkadaşlarımız uyduruk gerekçelerle bırakılmıyorlar. 

Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan arkadaşlarımızın günlük 4 saat olan havalandırma hakkı 

hiçbir erekçe yokken en alt sınıf olan bir saat olarak uygulanıyor. Birkaç ayda bir gerekçesiz 

olarak odalarımız değiştiriliyor. Görüş saatleri ve diğer nedenlerden dolayı oda değişim 

taleplerimiz kabul edilmiyor.”  

 

 D. B. (Edirne Kapalı CİK) 

05.11.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan S. B.: “Oğlum D. cezası nedeniyle 

Rize kapalı cezaevine gönderildi. Derken açığı hak ettiği için Kırklareli açık cezaevine gitti 

öğrenci olduğu için.   Okulu Edirne’de olduğu için Edirne açık cezaevine gönderildi. Bir ay okula 

gitti sonra 17 Ekim’de kapalıya aldılar. Kapalıda okul hakkı yok. Oğlum 5-6 ay cezası kaldı. Açığa 

alınması lazım. Ayrıca oğlum Kasım 2014- 1 Nisan 2016 arası fazla ceza yattı mahsup lazım. 

Oğlumun açık cezaevine geçmesi ya da denetimli serbest bırakılması için dilekçe yazmanızı talep 

ediyorum.”  

Görüşmede alınan notlar: 

“Eşi boşanma davası açmış, istinafta onaylamış. 6 çocuğu var. 3 kız 3 erkek. 2 kızı evli diğeri 
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öğrenci Kırklareli’nde oturuyor. Bir oğlu Edirne cezaevinde biri engelli diğer oğlu geçen yıl 

saldırıya uğramış alacak verecek için engelli kalmış, yürüme özürlü. Engelli çocuğun bakım maaşı 

ve bir kira geliri ile geçiniyor. Edirne cezaevindeki oğlu D. B. cezası bitmiş ama bırakılmamış.” 

 

 C. A. (Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli CİK) 

 

12.11.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan L. A.: “Dumlu 1 nolu yüksek güvenlikli 

cezaevinde mahkumlar tek kişilik odalarda kalıyorlar. Cezaevi yönetimi camlara ikinci bir tel 

takarak odalara ışığın ve havanın girmesini engellemişlerdir. Bunun üzerine üç mahkum ( S K., 

M. Y., A. Ç.) 11gün önce girdikleri açlık grevlerini hala devam etmektedirler. Ayrıca siyasi 

tutukluların bulunduğu blokların alt katlarına Fetöcüleri yerleştirmişlerdir.” 

 

 N. E. (Bünyan Kadın Kapalı CİK) 

14.11.2022 tarihinde fax yoluyla başvuruda bulunan N. E.: “Bu zorlu süreçte yürüttüğünüz 

çalışmalarda sizlere başarılar ve kolaylıklar diliyor, zor zamanları geride bırakacağımızın 

inancını yeniliyorum. 

Çeşitli hak ihlalleri ile yüz yüze kaldığımız bu süreçte sizlerden destek beklediğimi/mizi belirtmek 

istiyoruz. Özelde kendi maruz kaldığım bir hak ihlali ile ilgili sizlerden durumumla ilgilenebilecek 

bir avukat bana yönlendirmenizi önemle rica ediyorum. Müebbet ceza almış olup, 28 yıldır 

tutukluyum. Son dönemlerde özelde uzun yıllardır ceza alan hükümlülerin infazının yandığı ile 

ilgili haberleri sıkça duymuş olmalısınız. Ben de infazı yanan hükümlülerden biriyim. Bugün 

rakamlarla basitçe yazılan 36 yılın bir ömür olduğunu bir de benden duymanızı istiyorum. 

Yaptığım başvurular olsa da avukatların sahip olduğu imkanlara sahip değilim ve sonuçsuz 

kalmasına neden oluyor.” 

 

 C. A. (Silivri 5 Nolu L Tipi CİK) 

15.11.2022 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.” 

 

 G. E., Ş. K., R.Ö. - 16.11..2022-  (Gebze Kadın Kapalı Cezaevi) 

16.11.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan G.E, Ş.K ve R.Ö: 

“Bu mektubu sizlere Gebze Kadın Cezaevinden yazıyorum. Ben ve arkadaşlarım sayıları yaklaşık 

altmışı bulan sol siyasi tutsaklardanız. Dönem dönem derneğinizin İstanbul başta olmak üzere 

çeşitli şubelerine gerek mektupla gerekse avukatlarımız yoluyla başvurularda bulunmuş olsak da 

düzenli bir haberleşmemiz maalesef sağlayamadık. Dileğim, bu mektubumla sizleri içinde 
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bulunduğumuz koşullar, maruz kaldığımız insan kadın hakları ihlalleri hakkında düzenli 

bilgilendirme ve İHD olarak yaptığınız çalışmalar ve sonuçları hakkında düzenli bilgilendirme 

şansını yakalamış olurum.  

Sizleri özellikle hasta tutsak arkadaşlarımın koşulları, ihtiyaçları ve pandemi gerekçesi ile maruz 

kaldığımız mağduriyetler hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum. Gebze cezaevinde 4 kanser 

hastası arkadaşımızın (2 meme, 2 rahim kanseri) yanı sıra birçok ağır ameliyat geçirmiş, ağrı 

kronik hastalıkları olan arkadaşlarımız, annelerimiz var. 60 yaşında iki annemiz böbrek 

yetmezliği, yüksek tansiyon, diyabet, yüksek kolesterol vb. kronik rahatsızlıklarının yanı sıra kemik 

erinmesi, kıkırdak erimesi, eklem romatizması, menüsküs vb. rahatsızlıklarından dolayı çok zor 

yaşamaktadırlar. Yaşama nitelikleri çok düşük ve ıstırap vericidir.  

Kanser hastası arkadaşlarımız kemoterapi veya radyoterapiden sonra kendi haline 

bırakmaktadırlar. Hijyen ve beslenme koşulları her an yeniden kanser olma riskini taşımaktadır. 

Hiçbir sosyal faaliyet, hiçbir moral, motivasyon sağlayıcı, stres giderici imkan bulunmamaktadır. 

Bir çiçek yetiştirmek için bir avuç toprağımız bile yok. Her yer sadece beton ve demir. Kışın buz 

gibi dondurucu, yazın fırın gibi yakıcı betonlar. 

Ancak bu şikâyetlerimiz, pandemi kısıtlamaları karşısında lüks kalıyor. Pandemi gerekçesiyle 

ortak alan, kapalı ve açık görüş haklarımız kısıtlandı, bir daha da iade edilmiyor. Kapalı görüşler 

ayda 4 iken önce tamamen sonra da yarı yarıya kısıtlandı. Açık görüş önce tamamen kısıtlandı, 

sonrasında ise sadece 30 dakika olarak verildi. Öyle ki açık görüşte görüşme imkanımız kapalı 

görüşün yarısı kadardır. Görüş saatleri ise ailelerin gelebileceği saat ve günlerde değil, 

ailelerimizin ulaşmakta zorluk çektiği saatlerde düzenleniyor.  

Ortak alanlarımız yok. Var olana ise sadece odaca çıkabiliyorsun. Bu alanlarda sadece yüksek 

beton duvarlardan oluşuyor. Şikayetlerimiz, mağduriyetlerimiz karşısında siz siyasi tercihinizi 

yaparken bu koşulları göze aldınız, tercih yaptınız, katlanacaksınız diyor idare. 

İaşeler az denilerek, ki doğrudur, yemekler eksik veriliyor. Miktar, çeşit azdır. Meyve çok az 

veriliyor. Sebze hep aynı cins: kabak, patlıcan, arada bir mevsimlik sebze! 

Değerli arkadaşlar, ailelerimiz bizlere cüzi harçlıklar yolluyorlar. Ülkemizin kötü ekonomik 

koşulları ailelerimizi de zorluyor. Bizlere ekonomik katkı sunmaları giderek zorlaşıyor. Buna 

karşın elektrik parası tüm aylık harçlığımızı yutuyor. Bu faturayı ödeyemiyoruz. Ödemezseniz 

elektriğinizi keseriz diyorlar.  

Kantindeki malzemeler çok pahalı ve her hafta zamlanıyor. Posta pulları çok çok pahalı. Bizlerden 

elektrik parası alınmamalı normalde! Bizlere özgür bir tarife ile posta ücretleri hafifletilmeli. 

Kolesterol, kemik erimesi gibi ömür boyu özel beslenme gerektiren hastalıklarımız için doktor 

“diyet yazıyor ancak diyet raporlarımızı yenileyin, belki iyileşmişsinizdir”  denilerek diyet 

yiyeceklerimiz kesildi. Hastaneye her an gidip, rapor güncelleme imkanımız ise zaten yok. 

Her şeyden önemlisi, bu pandemi boyunca sürekli baskın tarzında aramalar yapıldı. Son birkaç 

aydır da jandarmalar aramalara katılıyor. Saatlerce her tür eşyamız yerlere saçılarak, saatlerce 

aranıyor, yazdığımız mektuplar dahi götürülüyor, çoğu götürülen eşyamız geri verilmiyor. Bu 

denli sık ve uzun aramalar götürülen mutlaka grip oluyoruz, stres kaynaklı rahatsızlarımız 

artıyor.”  

 

 R. C. (Silivri 1 Nolu L Tipi CİK) 

 

19.11.2022 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığıyla vasıtasıyla mektup ile başvuruda 

bulunan R. C.: “Size içinde bulunduğum ve boğulduğum mağduriyetimi anlatmak istiyorum. 1980 
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doğumluyum. 5 yaşından beri %45 engelliyim. Raporumda sürekli ibaresi olduğu halde 3 yıl 7 ay 

önce başıma gelen tatsız bir olay sebebiyle 25 yıl hapse mahkum edildim. Ablam vasim olarak 

tarafıma atandı. Gaziosmanpaşa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapmış olduğum 

başvuru annemin emekli olması sebebiyle maaşımın verilmeyeceği beyan edilmiştir. Siz değerli 

büyüklerimden bu konu hakkında bana yardımcı olmanızı saygılarımla rica ederek tarafıma 

tarafınızdan bilgi verilmesini (ivedi) olarak dönüş yapmanızı saygılarımla arz ve talep ederim.”  

 

 H. Ü. (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı CİK) 

 

20.11.2022 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. 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.” 

 F. K. H. S. , Ö. A, M.S. – 20.11.2022-  (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi CİK) 

 

20.11.2022  tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan F.K, H.D, Ö.A ve 

M.S: “Selam ve sevgilerimizi gönderiyor, moral, sağlık ve temponuzun iyi ve yerinde olmasını 

diliyoruz. 

Bizler  Kırıkkale F Tipinden buraya irademiz dışında getirildik. Kuruma kabul esnasında ve 

sonrasında yaşadıklarımız, sizlere ama hatlarıyla paylaşmak istiyoruz. Ve bu paylaştıklarımızla 

ilgili vicdan sahibi kurumlarla da sizlerin paylaşmasını rica ediyoruz. (TİHV- İHD vb.) 

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

aramam yapıldı. Daha sonra beraber getirdiğim eşyalarımı almak için beni bir odaya aldılar. 

Odaya alınınca 6-7 personel vardı. Bu personeller odanın kapısını kapattıkları gibi “çıplak 

arama” yapacaklarını söylediler. Bende kuruma ilk defa tutuklanıp gelmediğimi, yüksek güvenlikli 

bir cezaevinden nakil geldiğimi, kaldı ki üst aramamanın da hem detektörle hem de el ile 

yapıldığını söylemeye çalışırken birden üzerime çullandılar. Kendimi bir anda yerde buldum. 

Yerdeyken tekmeler ile bana vuruyorlardı. Elim ile kafamı korumaya çalışırken onlarda göğüs ve 

kafama vuruyorlardı. Sağ kulağımın zarı daha önce ameliyat ile nakil yapılmıştı. Kulak zarım 

nakildir. Bunu belirtmeme rağmen (kuruma ilk girişte) kafama tekme ile vurmaya çalışmaları 

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

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

gözümün sol tarafı şişkin ve morarmış bir şekilde birkaç gün kaldı. Bütün ısrar ve taleplerime 

rağmen doktora tedavi ettirilemedim ve durumu anlattım. Biz sana darp raporu hazırlarız dedi 

ama 2 ay geçmesine rağmen herhangi bir rapor tarafıma verilmiş değildir. Ve tedavi için 

hastaneye sevkim yapılmamıştır.  

Bir başka konu ise 2 aydan fazladır bu cezaevindeyiz. Fakat halen daha karantina koşullarında 

tutulmaktayız. Testlerimiz negatif çıkmasına rağmen tel kafesle kapatılmış odalarda tecrit bir 

halde izole edilmiş bulunmaktayız. Cezaevi idaresinin bize söylediği şey “gözlem sürecine” tabi 

tutulduğumuzdur. Kanuni olarak yapılan bir şeydir. Fakat kanuni olan şeyde bile kanuna göre 
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hareket edilmemektedir. Müsaadenize bu konudaki kanun hükmünü sizlerle de paylaşmak 

istiyoruz. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 23.maddesinin “e” şıkkında 

“Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet cezalarına veya iki yıldan fazla süreli hapis cezasına 

mahkum olanlar, haklarında uygulanacak rejimi ve gönderilmeleri gereken infaz kurumu ve bu 

maksatla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için kanunda gösterilen esaslar uyarınca 

gözleme tabi tutulurlar. Gözlem süresi altmış günü geçemez” diye açıkça hüküm koymuştur. Bu 

hükme göre bizlerin gözlem süreci bitmiştir. 70 gündür gözleme tabi tutuluyoruz. 60 günlük 

gözlem sürecinden sonra aynı davdan yargılandığımız arkadaşlarımızın yanına verilmemiz kanun, 

yukarıda belirttiğimiz kanun 24. maddesinde emretmektedir. Fakat mevcut durumda kanun dışı ve 

keyfi bir uygulama ile karşı karşıyayız. Bu belirttiğim durumlar açık insan hakları ihlalidir. 

Cezaevi idaresi insan olmaktan kaynaklı haklarımızı ihlal etmektedir. Tel kafesli odalarda gözlem 

sürecimi bitmesine rağmen tutulmamız keyfi bir uygulamadır.” 

 

 R. K. (Şakran T Tipi CİK) 

21.11.2022 tarihinde telefon yoluyla başvuruda bulunan Z. K.: “Abim R. K. Şakran Cezaevinde 

ağırlaştırmış müebbet yatıyor. Aşırı kilo kaybı, el titremesi, yoğunluk halleri başlamış. İlaç 

verilmiyor, hastaneye götürülmüyor. Yemekler hep küflü, tıraş köpüklü ve içinde kıllar çıkıyormuş.  

Midesiyle alakalı rahatsızlıkları var. 26 senedir cezaevinde. Oğlu E. K. Bir avukatın gidip abimle 

görüşmesini talep ediyorum.” 

 

ARALIK 2022 

 

 M. Ş. B. - 02.12.2022 -  (Bursa H Tipi Kapalı CİK) 

 

02.12.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan M. Ş. B.: 

“Merhaba. İlk başta siz değerli İHD çalışanlarına selam ve saygılarımı iletiyor ve en içten samimi 

duygularımla çalışmalarınızın devamını diliyor, bu doğrulukta çalışmalarınızın başarılara 

ulaşmasını istiyorum.  

Size bu nameyi yazmamın zorluklar konusunda bize yardımcı olacağınız inancı ile bu satırları 

kaleme aldım. Gerçekten çok zorlu süreçlerden geçiyoruz ve giderek daha da zorlaşıyor. Hukuk 

dışılıklar hat safhada. Daha önce 80’li ve 90’lı yıllar anlatılırdı bizlere ve okuduğumuz kitaplarda 

öğrendirdik. Ama bu günlerde uygulanan hukuk dışılıklar o yılları aratır durumda. Her şey 

keyifliğe dönüşmüş durumda özellikle bu hukuk dışılıklar biz muhalif, demokrat ve siyasi tutsaklar 

üzerinde ayyuka çıkmış durumda. Her şeyden muaf tutuluyoruz. Anayasa bizim için işlemez bir 

duruma getirilmiş. Bu cezaevinde yaşadığımız sorunları şu şekilde ifade etmek isterim. 

Yeni infaz düzenlemesi ile koşullu salıverilme hakkımız engelleniyor. Yürürlükte hiç disiplin 

cezamız olmadığı halde keyfi bir şekilde tahliye edilmiyoruz. Zorla pişmanlık dayatılıyor. İnfaz 

hakimliğine ve 2. Ağır ceza mahkemesine itiraz ettiğimizde, cezaevi idare ve gözlem kurulunun 

kararı esas alınıp noktasına, virgülüne dokunmadan gerekçe olarak tarafımıza tebliğ ediliyor. 

Yani anlatmak istediğimiz şu yaptığımız itirazlar formaliteden öteye geçmiyor. Tahliye olmamız 

idare ve gözlem kurulunun kanaatine kalmış. Hiçbir somut delil be belgeye ihtiyaç duyulmuyor. 

Yani anlayacağınız bu yeni yada istediğini bırakma, istemediğini bırakmama yasasıdır. Yine 

cezaevine polislerin girmesi yasak ve hukuka aykırı olduğu halde cezaevine giriyorlar. Genel 

aramalarda jandarma yeleği giyerek ve kendini jandarma olarak tanıtıp aramalara giriyorlar. 

Araştırmalarımızı, yazdıklarımızı anlayacağınız tüm çalışmalarımızı alıp götürüyorlar ve yeniden 

mailto:istanbul@ihd.org.tr
http://www.ihd.org.tr/


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sayfa 44 / 56 

Marmara Bölgesi Hapishaneleri Hak İhlalleri Raporu  (Ekim – Kasım – Aralık 2022) 20 Ocak 2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 
Telefon: 0212 244 44 23  E posta: istanbul@ihd.org.tr. Web : www.ihd.org.tr 

dosya konusu yapıyorlar. İyi halli koşullu salıverilme koşullarından bir tanesi de kitap okuma 

alışkanlığı edinmek ve kendimi geliştirmek ama biz siyasi tutsaklara yaklaşım bu çerçevede 

gerçekleşmiyor. Tam aksine kitap okumamamız ve yazı yazmamamız için bıktırma ve usandırma 

politikaları işletiliyor. Benim şimdiye kadar yaklaşık on defterim hukuksuz bir şekilde kaldığım 

odadan alındı ve tarafıma verilmedi. Sorduğumda ise incelenip verilecek ama şimdiye kadar 

herhangi bir geri dönüş olmadı. Yazılarımın içeriği ise cezaevi ve Bursa il halk kütüphanesinden 

bize gelen kitaplardan aldığım notlardır. Buna rağmen yazdıklarım alınıp götürülüyor. 

Kitap kısıtlaması var. Özellikle Kürtçe kitap getirmemiz engelleniyor. Tercüme edilmediği için 

tercüman parası bizden isteniliyor. Bu yöntemle Kürtçe kitap bize verilmiyor. 

Kantinden aldığımız eşyalarımız genel ya da kısmi aramalarda odamızdan toplatılıyor. Özellikle 

bu ekonomik buhran döneminde bizi hayli zorluyor bu yaklaşımlar. Hasmane yaklaşımlara maruz 

kalıyoruz. Genel ve kısmi aramalarda odamızda bulunan eşyalarımız dağıtılıyor ve her şey 

keyfiliğe dönüşmüş durumda. Sorunlarımız gidermek için muhatap bulamıyoruz. Dilekçelerimize 

olumlu ya da olumsuz bir cevap alamıyoruz. 

Cezaevleri bir sanayi fabrikaları gibi işletiliyor. Elektrik fiyatları bir hayli yüksek geliyor, 

sorduğumuzda niye bu kadar yüksek geliyor aldığımız cevap “burası sanayi bölgesi olarak 

geçiyor” deniliyor. Kullandığımız bir şeyde yok. TV, ketıl ve buzdolabı buna gelen fatura çok 

yüksek ve her ay bunu ödemekte zorlanıyoruz. Her hafta kantinde satılan malzemelere zam geliyor. 

Ailemizin bize gönderdiği paralarla ihtiyaçlarımızı gidermekte zorlanıyoruz.  

Kelepçeyle tedaviyi kabul etmediğimiz için üç-dört yıldır diş doktoruna gidemiyoruz ve bu konuda 

çok sıkıntı çekiyoruz. 

İstediğimiz TV kanalları ve gazeteyi alamıyoruz. Dışarıda yayınlanan ve satılan TV kanalları ve 

gazeteler burada yasak denilerek verilmiyor. Tek tip TV kanalları ve gazeteler mevcut. Sabit farklı 

yayınlar yok. Her yıl Liy TV için para toplatılıyor odalardan ama yalnızca spor kanalı veriliyor. 

Diğer imkânlardan faydalanılmıyoruz.  

Yeni odalarımıza telefon kulübeleri yerleştirildi ama bize anayasada belirtilen eşitlik ilkesi 

uygulanmıyor. Adli tutuklulara her gafta 30 DK ve istediğin zaman bu 30 DK kullanabilme imkanı, 

ayrıyeten kapalı görüşe çıkmadığı zamanda kapalı görüş süresi (30 DK) haftalık telefon süresine 

ekleniliyor. Görüntülü arama imkanı var. Ama bize gelince haftada sadece bir gün 10 DK ile 

sınırlıdır. En son yapılan yeni düzenleme ile görüş süreleri bir buçuk saate çıkartıldı ama halen 

kapalı görüşümüz 30 DK ve açık görüşmelerimizde 40 DK olarak uygulanıyor. 

Koşullu salıverilme tarihim gelmesine rağmen iki defadır altışar ay uzatıldı. Hiçbir disiplin cezam 

olmamasına rağmen keyfi ve hasmane yaklaşımlarla karşılaşıyoruz ve bu durumla aynı odada 

bulunduğum tüm arkadaşlarım karşılaşıyor. Sebep olarak da “toplumla bütünleşmeye hazır 

değildir” deniliyor. Ve bu kararı hiçbir somut veriye dayanmadan idare ve gözlem kurulu kanaat 

oluşturarak veriyor. Neye dayandırıldığı da meçhul. Ben bu toplumun bir bireyi olarak toplumsal 

sorunlara sessiz kalmadığım için bu yaklaşımlara maruz kalıyorum/uz. Nasıl toplumda olumlu 

gelişmeler beni etkiliyorsa olumsuz gelişmeler de yaşamımı etkiliyor. Bu toplumun bir bireyi 

olarak bunları görmezden gelemem ve bu düşüncemden ötürü bu yaklaşımlara maruz kalıyorum. 

Burada dayatılan ve benden istenilen toplumsal sorunlara karşı üç maymunu oynamam.  

Tüm bu yapılan hukuk dışılık uygulamalardan ötürü sesimi siz değerli İHD derneğine ulaştırmak 

istedim. Her ne kadar yaşadığımız süreç itibariyle hukuk rafa kaldırılmıştı olsa da yaşadıklarımızı 

size iletmeyi ve bu konuda gerekli mercilere başvuracağınıza olan inancımla size yazdım. 

Anayasaya olan inancım zorlaşmış olsa da burada yaşananlar ve dayatılan yaklaşımlardan 

habersiz olmanızı istemem çünkü siz değerli İHD kurumu olarak toplumsal sorunlara ve hukuk 

dışı haksızlıklara karşı sesinizi yükseltmeniz benim de bu konularda size başvurmamı sağladı. Ve 

bu konularda sizden hukuki destek talep ediyorum. Bana ve arkadaşlarıma yaşatılan ve 
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dayatılanları hukuki yollarla hukuki haklarımızı kullanmamız için bize yardımcı olursanız çok 

seviniriz. 

Tekrara size değerli İHD çalışanlarına çalışmalarınızda başarılar diler ve çalışmalarınızın 

devamını diliyorum.” 

 

 M. T. - 05.12.2022 -  (Metris Kapalı CİK) 

 

05.12.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan D. T.: “Ben M. T.’nin yeğeni D. T., 

2000’lerden önce itirafçı olan biri tarafından yalan ifadeyle kendilerine erzak götürdüğü iade 

etmişler benim amcam senelerce servis şoförlüğü yapmış Tunceli Ovacık ta minibüs hattı 

bulunmaktadır sonrasından İstanbul’da geldi ve burada bir çok okulda çalıştı okullardan biride 

Bilfen bunu ispatlayabilirim çalıştığı süreci kamera kayıtları ve bir çok şoför arkadaşı bulunmakta 

kendisi bu devlete vergi Ödemiş vergi levhası olan bir insan mahkemesi Tunceli de görülmüş 

kendisi dava katılmadı İsveç’e gitti orda 7 sene boyunca orda da çalıştı dükkan açtı orda da bir 

çok tanıdık ve Arkadaşları bulunmaktadır herhangi bir olay yürüyüş de kendisi hiç bulunmamıştır 

telefon kayıtları dinlemesi telefon görüşmelerini bulup çıkartabilirler kendisi gırtlak kanseri 

ilaçlarını alamıyoruz ve kendisiyle görüşemiyoruz lütfen bu konuda bize yardım edin benim 

amcam PKK’lı değildir tek kişilik hücrede haber alamıyoruz. Metris cezaevinde tek hücreli odada 

kalıyor biz bir avukat yönlendirdik görüşebilir diye haber bekliyoruz eğer görüştürürler net bir 

şey öğrenir size hemen bilgi vereceğim çünkü biz kendisinde haber alamadığımız İçin bilmiyoruz 

sadece Metris dediler.” 

 

 G. A (Bakırköy Kadın Kapalı CİK) 

  

06.12.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan G. A.: “Uzun zaman 

oldu bu sözleri bir yerlerden okuyalı, yazarken kelimelerini eksik veya yanlış mı yazdım kaygısı 

yaşasam burasını anlatacak kadar doğru olduğuna kuşkum yok. Ve her sözlerin içeriğini her an 

anlatan günlerden geçtiğimiz için unutmak ne mümkün diyorum. 

Kasım ayı başında üç yıldır süren mahkemem için Bakırköy’den Elazığ T Tipi Kapalı 

Hapishanesine getirildim. Sonra yaşadıklarım yıllardır (ve son yıllarda daha da artarak devam 

eden) hapishanelerdeki insanlık dışı keyfi uygulamalarına, hak gasplarına bir yenisini daha 

ekledi. Politik bir tutsak olarak içeriyle dışarının, dışarı ile içerinin politikasının hiçbir zaman 

bağımsız olmayacağı-olmadığı bilinciyle karşılaştığımız hukuksuz-adaletsiz uygulamaları 

anlatmak-yazmakta sessiz kalmamanın mücadele etmenin bir yöntemi olduğu gerçeğiyle aldım 

kalemi elime.  

3 Kasım Perşembe günü akşam 21-22 saatleri arasında hapishanenin kapısındaydım. R girişteki 

kayıt işlemlerinin ardından sıra üst baş arama kısmına geldiğinde ayakkabım dahil üstünü başını 

çıkaracaksın. Vücudunda yara bere var mı? (sözde beni getirenler yolda bana şiddet uygulamış 

olabilirler ben de korkup söylemeyebilirmişim.) ona bakacağız denilerek çıplak arama dayatıldı. 

Böyle bir durum yaşamadığımı ayrıca yaşamış olsam bile muhatabının kendilerinin olmadığını 

çıplak arama yönteminin insanlık onuruna aykırı olduğunu söyleyerek bu dayatmayı reddettim. 

Bunun üzerine hemen girişte bulunan (X-Ray cihazını geçmeden) içerisinde iki oturak dışında 

hiçbir şeyin olmadığı bomboş odaya götürüldüm. Bu tartışmayı benimle götüren beş altı kişilik 

kadın-erkek gardiyan grubunun ses tonları diyalog ve yaklaşım biçimlerinden (davranışları sanki 

düşmanmışım gibiydi) bir çözüm çıkmayacağını anlamış muhatap alacağım sorumlu birini 
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beklerken birkaç dk. Sonra aynı grup içeriye girdi. Yine aynı tartışma yine aynı dayatmada 

bulunduktan sonra bu sefer yanımda bulunan eşyalarımı zorla alıp çıktılar. (Anlaşıldı kimse 

gelmeyecek. Ah benim şu iyi niyetim!) Eşyalarımın arasında su ve ambalajlı yiyecekleri bari verin 

dediğimde ise alay ederek bana gülen davranışlarıyla karşılaştım. Bu yaptıklarının suç olduğunu 

temel insani ihtiyaçlarıma el koymaya haklarının olmadığını tekrarlamaktan yarım saat sonra 

vazgeçtim. Çünkü söyleyeceklerinin karşımdakiler için bir anlam ifade etmediğini, saatlerce 

yüksek sesle müzik açarak, Ankara havası eşliğinde çiftetelli oynayarak alkışlı kahkahalı hallerini 

görünce şaşkınlığımı bir kenara bırakıp ikna oldum. Zorla tutulduğum odaya-hücreye gelecek 

olursam kir pas içinde sayısız izmarit ve çöplerin yanı sıra duvardan duvara tur ata hamam 

böceğinin olduğu bir yer. Saat gece yarısında doğru ilerlediğinde karşımdakilerin ne şen 

kahkahalarına ne ellerinde çay kahve ile odanın camından beni gözetlemelerine ne midemi 

bulandıran hamam böceği ve ortama aldırış etmemeye karar verdim. Zira tüm bunların duygusal-

psikolojik- şiddet-işkence olduğu apaçıktı. Yorgunluk ve açlıktan oda buz gibi hücrede sabah 

kadar soğuktan uyuyamadım yanı sıra susuzluktan dilimin damağımın kurumasıydı beni meşgul 

eden. Bu halde sabah 7.30’da mahkemeye getirilmek için hücreden çıkarıldığımda akşamki erkek 

gardiyanlardan biri hiçbir şey olmamış gibi poşetin içine koymuş olduğu iki ekmeği bana uzatıp 

“al kumanyan” diyerek yüzüme bakıyordu. “şaka mısınız? Utanmadan ekmek mi veriyorsunuz 

bana” demeden edemedim. Yanımdaki suyu erzakı zorla alıp vermeyen gardiyan “kural gereği 

her mahkuma ekmek verilir” diyerek kendisini temize çıkaran açıklamasını yaptı.  

Peki benim bu koşullardan sabah kadar aç susuz bırakılıp mahkemeye baş ağrısı, mide bulantısı 

yaşayarak katılmama sebep olmaları hangi “kurala” bağlıydı acaba? 

Akşama doğru sat 17.15 civarı Dersim’de görülen duruşmadan tekrar Elazığ hapishanenin 

kapısına getirildiğimde bu kez hapishanenin ikinci müdürü bir kadın başgardiyan ve 20’ye yakın 

gardiyan ile hani “karşılayıp” “akşam bir sıkıntı yaşamışsın” dediklerinde gülesim geldi. “Sıkıntı 

mı? Yaşadığım resmen işkenceydi” diyerek akşamki “sıkıntımı” tartıştığımda ise Turgay isimli 

müdür hem hiçbir şeyden haberi yokmuş gibi davrandı hem de her söylediğimi boşa düşüren 

yaklaşımıyla “önce personelimi dinlemeliyiz sonra gereken neyse yapılır” dedi. Ve birkaç gün 

sonra aramaya karşı gelmekten 1 ay görüş cezası istemiyle disiplin soruşturması açılarak gereken 

yapıldı. Buna karşı savunmamı yapmak için çağrıldığımda bu kez karşımda bulunan başka bir 

müdür “kim olursa olsun bir tutukluya bu koşullara tutmaya hakkınız yok yaptığınız suçtur, 

işkencedir, insanlık suçudur” sözlerine karşılık sözlerine karşılık “yaşadıklarım beni 

ilgilendirmez soruşturma kapsamına girmiyor. Bir şikayetin varsa gerekli yerlere şikayette 

bulunursun” cevabını verdi. Gerekli yerlerin adaleti sağlayacağına dair şüphelerim olmasına 

rağmen şikayette bulundum elbette. Fakat tüm bunlar yetmezmiş gibi mektuplarımda 

yaşadıklarımı anlattığım için “korku” “panik yaratmak” ve “yalan yanlış” bilgiler verdiğim 

yazdığım iddiasıyla yazdıklarımın üstü çizilerek gönderildi. İHD’ye yaşadıklarımı yazdığım 

FAX’a ise el konuldu. Sanki bir deliymişim tüm bunları kendim uydurup yalan söylüyormuşum 

ithamlarında bulunan hapishane idaresi yaşadıklarımın duyulmaması için elinden geleni yapıyor. 

İçeride de dışarıda da her zaman gerçeklerin üstü kapatılmaya çalışılıyor. Ama gerçeklerin er ya 

da geç ortaya çıkma gibi bir huyu var. Aynı şemsiyenin altında toplanan insanlar olduğu sürece 

hakikat için her koşulda mücadele ettiğimiz zaman gerçekler hiçbir zaman saklı kalamaz. 

Hapishane idaresinin keyfi uygulamalarıyla mektuplarıma el koyması, yaptıkları hukuksuzluğu 

saklamaktan başka bir anlam taşımıyor. Ben değil yerimde başka biri de olabilirdi. Ki şuan 

hapishanelerde başta hasta mahpuslar olmak üzere binlerce insan “kurallar” gereği akıl almaz 

keyfi uygulama ve hak gasplarını yaşamakta. Belki düğmesine basacağım bir ketılım yok fakat 

dışarıya sesimi-zi duyuracağımız birbirimizin sesine ses olup mücadele edeceğimiz yöntemler çok. 

Çünkü haksızla karşı her susuş yenisini doğurur. Berxwedan Jiyane!” 
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 E. G. ( Metris R Tipi Kapalı CİK) 

 

08.12.2022 tarihinde Ankara şubemizin yönlendirdiği Ö. G. başvurusu: “Yakın akrabam E. G. 

2016 yılında tutuklandı Sincan 2 Nolu F Tipine konulmuştur. Hapishaneye girmeden önce kronik 

bir hastalığı bulunmamaktaydı. Cezaevinde iken unutma ve söylediklerini tekrarlama, dilde 

peltekleşme, uyku hali baş gösteriyor. Hapishanede düşüyor, düşünce burnundan kan gelmesi 

üzerine kampüs hastanesine gönderiliyor. Oradan da Bilkent Şehir Hastanesine sevki 

gerçekleşiyor. 10.10.2022 tarihinde kız kardeşine haber veriliyor, daha önceden haber verilmedi. 

Aynı gün ailesi olarak hastaneye gittik, bilgi almaya çalıştık ancak kimse hastalığına dair bilgi 

vermedi. Akşam vakti bir asistan hekim ameliyat belgelerini imzalatmak için bizi yanına çağırdı. 

Bize “sadece belgeleri imzalamamız gerektiğini, imzalamazsak ameliyat olamayacağını” söyledi. 

Hastalığının ne olduğunu sorduğumuzda da sadece “beyin ameliyatı olacağını” söyledi ve biz de 

mecburen imzaladık. Doktor ve tedavi seçme hakkını kullanamadık. Ertesi sabah ameliyat oldu ve 

yoğun bakıma alındı. 1 hafta yoğun bakımda kaldı, yoğun bakımda kaldığı sürede kendisini 

göremedik ve herhangi bir bilgi de verilmedi. Orada bir hekimin burada kalması ve Adli Tıp 

sürecinde ve tetkik sonuçları alınana kadar hastanede tutulması gerektiği söylenmesine rağmen 

bir hafta sonra hasta Sincan 2 Nolu Cezaevine, koğuşuna götürdüler. Hasta kendinde bile değilken 

ve beyin ameliyatlı olduğu halde ambulans tipi araçla değil mavi ring aracı ile oturur vaziyette 

hapishaneye götürdüler. Kampüs hastanesinde dahi tutulmadan koğuşuna konuldu. 

Arkadaşlarının yardımı ile altı değiştirildi ve beslenmesi sağlandı. Cezaevinde iken enfeksiyon 

kaptı ve kampüs hastanesine götürüldü. Avukatımızın görüşmeleri sonucunda yanına refakatçi 

alındı. 35 gün boyunca yanında refakatçi kaldı. Bu 35 gün içinde acil olarak birkaç defa 

hastalığından kaynaklı epilepsi krizi de geçirdiğinde Bilkent Şehir hastanesine götürüldü. Her 

gidişte ambulans tipi araçla gitmesine rağmen hastane dönüşünde hapishane ring aracıyla geri 

getirildi. Hastaneye bir sevkine ben de tanık oldum. Kampüs hastanesinde ben doktoru ile 

görüşürken görevli sağlık memuru doktorun yanına geldi ve durumunun iyi olmadığını ve 

hastaneye sevk edilmesi gerektiğini söyledi. 1 Saat içinde hastaneye acilden girişi yapılara sevk 

edildi. Akşam 22.00 gibi acilde doktoru ile görüşme imkanı bulduk ve doktor tarafından bize 

“değerlerinin iyi olduğu, yatak verilmediği için hapishaneye geri gönderileceğini” söyledi. Biz de 

ısrarla durumunun iyi olmadığını ve hastanede kalmasını istediğimizi söyledik. O da tekrar 

bilgisayara hastanın durumuna baktı, değerlerini tekrar kontrol etti ve Jandarmalara “burada 

kalması gerektiğini” söyledi ve yanıma geldi. Sabah poliklinik muayenesine kadar acilde 

tutacaklarını söyledi. Ancak gece 01.30 sularında Jandarmanın hastayı sedye ile dışarı 

çıkarttığını gördüm ve hemen doktorun yanına giderek “Hocam neden gönderdiniz?” diye 

sordum. Doktor da “bana bir şey sorma” diyerek kafasını eğdi ve gitti. Ben de hastanın 

arkasından koştum ve ring aracının arkasına hastayı koyduklarını gördüm.  

35 gün boyunca bize Adli Tıp sürecinin başladığı söylendi ve bizi oyaladılar. Daha sonra bize 

“raporlarında eksiklik olduğu ve MR çekilmesi gerektiği” söylendi. MR içinde bize hangi gün 

yapılacağı konusunda bilgi verilmesi ancak kendi imkanlarımızla 24 Aralık 2022 tarihine gün 

verildiğini öğrendik ve 14 Aralık’a günü aldırabildik. Işın tedavisi için de 28 Kasım itibari ile 

başlanacaktı ancak 25 Kasım Cuma günü refakatçisine İstanbul Metris R Tipi Hapishanesine sevk 

edileceğini söylediler ve aynı gün 2 saat içinde hasta hazırlandı, refakatçisi altını değiştirdi, 

karnını doyurdu, eşyalarını hazırladılar ve sevki yapıldı. Oysa durumu ağır ve 28 Kasım’da 

burada Ankara’da tedavisi başlamak üzere iken İstanbul Metris R Tipine sevkini anlayamadık ve 

tedavisi de yarım kalmış oldu. 28 Kasım’da Şehir Hastanesi Onkoloji bölümünden de arayarak 

hastanın getirilmesini söylediler ve bizim de İstanbul’a sevk edildiği söylediğimizde hastanedeki 

görevliler de şaşırdılar. 
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Metris Cezaevi ile her gün görüşerek bilgi almaya çalıştık ve durumunun stabil olduğu söylendi. 

Oysa sevk edildiği gün Başakşehir Çam ve Sakura Şehir hastanesine götürülmüş. 28 Kasım’da 

aynı hastanede ışın tedavisine başlanmış. Oysa bunlara dair bize bir detay verilmedi. 29 Kasım’da 

görüş için geleciğimizi söylediğimizde hastanede olduğuna dair bilgi verildi. 30 Kasım Çarşamba 

günü İstanbul’a giderek hastaneden bilgi almak istedik. Hastanenin adli bölümüne gittik oradaki 

görevliler tarafından “tedavisinin başladığını, durumunun iyi olduğu, herhangi bir şeye ihtiyacı 

olmadığı” söylendi. 1 Aralık’ta görüş günü olduğunu ancak ışın tedavisine başlandığı enfeksiyon 

kapabileceği riskine karşı görüş yaptırılmayacağı söylendi. Aynı gün biz doktoruna ulaşmaya 

çalıştık, sekreteryası asistana yönlendirdi ve asistan hekim ile görüştük. Bize “bir hafta ışın 

alacağını, bir hafta sonra hapishaneye göndereceklerini ancak normalde bu hastanın hastanede 

kalması ve tedavi olması gerektiğini, hastanın durumunun kritik olduğunu, kendinde olmadığını, 

hiçbir tepki vermediğini” anlattı.  

 

Orada yapacak bir şeyimiz kalmayınca Ankara’ya döndük. Işın tedavisinin son gününde 5 

Aralık’ta durumunun kritikleştiğini ve makine aracılığı ile nefes alabildiğini öğrendik. Daha sonra 

nefesini düzeltip makineden ayırıyorlar ve o gece Metris R Tipine sevk edildiğini bu sabah 

öğrendik. Bu sabah Metris cezaevine aradım ve sordum “Evet burada” dediler. Biz de bugün 

görüş günü olduğunu ve görüp göremeyeceğimizi sorduğumuzda “görebilirsiniz” dediler. 

Halamız görüş için gittiğinde hastanın orada olmadığı, Çam ve Sakura Hastanesine sevk 

edildiğini söylediler. Halamız hastaneye gittiğinde de durumu ile ilgili bilgi alamadı ve hastanın 

orada olup olmadığı ile de bilgi alamamıştır. Daha sonra tekrar sorulduğunda Metris’e geri 

götürüldüğünü öğrendik. 

 

Hastamızın durumu iyi değil ve durumu oldukça ağırdır. Kendine bakabilecek bir durumda 

değildir ve sürekli olarak hastane ile hapishane arasında git gel durumları da hastanın sağlık 

durumu için risk teşkil etmektedir. Bu nedenle acil olarak tahliye edilmesini ve tedavi sürecine 

ailesinin yanında devam etmesini talep ediyoruz.” 

 

 M. P. (Silivri Kapalı CİK) 

 

 13.12.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan M. P.: “Sevgili G. 

merhaba. 

Nasılsın? İyi misin? Her zaman iyi olmanı dilerim. Araya baya çok vakitler girdi. Ne 

merhabalaşabildik ne de iki satır hal hatır soramadık birbirimize. Yoğunsundur elbette. Bu dört 

duvar arasında, küçücük yerde bile inan çoğu zaman yetişemiyorum, yazılara çizilere. Hızlı 

geçiyor zaman. Bilmiyorum belki de duymuşsundur benim Gebze’den Silivri’ye sevkimin çıktığını. 

Daha doğrusu benim istediğim için sevkim çıkmadı. Her ne kadar ben hep sevk istemeye devam 

etsem de. Biliyorum sağ olun sizin de başvurunuz olmuştu. Ama daha sonra Gebze’den beni artık 

Çapa’ya doktoruma götüremeyeceklerini bunun için artık burada tedavisini yaptıramıyoruz 

açıklamasını Adalet Bakanlığına göndermişler. Ben de öyle çok hızlı paldır küldür Silivri’ye 

gönderildim. Yani buraları biliyorum, tanıyorum. Gebze’den sevk olduğuma sevindim ama yine 

Kandıra benim hastalıklarımla birlikte daha sağlıklı yaşayabileceğim hatta var olan 

hastalıklarımı azaltma yönünde yol almak için çabalayabileceğim bir yer. Ama sen de biliyorsun 

bir hasta tutsak için en sağlıklı mekan elbette dışarısıdır olanakları geniştir. Mesela ben şuanda 

hastalıklarımdan dolayı bir sürü sorunla uğraşıyorum. Uğraşmak zorunda kalıyorum. İhtiyaç 

diyorsun, kimi çözülüyor kimi çözülmüyor. Öyle çözülmeyen için durmadan konuşuyorsun, 
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tartışıyorsun.  Haliyle bunlarda insanın hastalığını etkiliyor. Nasıl derler bir adım ileri 2 adım 

geri misali oluyor. Şuanda burada yağmur çiseliyor, İstanbul’da var mı bilmiyorum. Hafif 

çiseleyerek yağan yağmuru severim. 

 Çapa gidiş gelişlerim hızlandı çünkü kanserimi yendiğim halde midemde ve akciğerlerimde var 

olan (pozitifken aktifleşen) tümör bağlantılı yeni oluşumlar gözledi hoca. O oluşumları anlamaya, 

tanımaya çalışıyor Yavuz hoca da. Şimdi bunun için Çapa’da yeni bir PET çektirdim. Şimdi 

önümüzde bu günlerde PET sonucunu alıp Y. D.’a gideceğim. Bu defa büyük ihtimalle yeni 

oluşumlar daha da netleşecek. Umarım yaşamımı etkileyecek olumsuz durumlar yaşanmaz. 

Biliyorsun yeri geldiğinde hasta tutsakların hastalıkları bile duruma göre kullanılıyor. Öncelikli 

olarak bu yeni oluşumları anlamak istiyorum. Buraları geliyor musun bilmiyorum. Olur ya 

düşerse yolun belki görüşürüz belki selamını alırım. Sevgili G. sen de bir avukat olarak takip 

etmişsiniz halkın avukatlarının duruşmalarını. Haksız, hukuksuz, kanıtsız, tanıksız, gizli tanıklarla 

talimatlarla hukuk normları çiğnenerek sürdü bu davalar. Aynı hukuksuzluk içinde de verildi 

cezalar. Adalet mücadelesini büyütmek için değerli avukatım E. canını ortaya koyarak savundu 

adaleti. Adalette açlığın hiçbir açlığa benzemediğini söylemişti ölüm orucundayken. (…) E.’dan 

intikam almak adına B.’a 20 yıl ceza verdiler. Diğer arkadaşalar da verildi cezalar. Ama cezalar 

adaleti savunanlara kar etmemiştir. Böylesi adaletsizlikler öfkelendiriyor çünkü adalet herkesi 

kapsıyor içeride dışarıda. Halkın avukatların verilen hukuksuz cezaları teşhir etmek doğru 

olacaktır. Görüşme umuduyla.” 

 

 H. K., Ü. Ç. (Edirne F Tipi CİK) 

 

14.12.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan F. K.: “Size Edirne F tipi 

hapishanesindeki tutsaklar adına ulaşıyorum. Tutsakların yaşadığı hak ihlalleri bitmiyor, gün 

geçtikçe yeni yasaklarla, yeni hak kısıtlamaları ile karşılaşmaktadırlar. Hasta Tutsakların 

tedavileri engelleniyor, hatta tedavileri geciktirildiği için yaşamını yitirenler var. 

Son olarak aynı hücrede kalan 2 tutsak aynı zarfa, aynı kişi veya adrese mektup gönderemiyorlar, 

bunu da anlatmak, size ulaşmak için ekteki karikatürleri göndermişlerdi, onların size gönderme 

imkanları da kısıtlı olduğundan bu şekilde iletmiş oluyorum, seslerine ses katacağınıza olan 

inançla tabi ki, şimdiden teşekkür ederiz.” 

 

 M. Ö. M. (Dumlu 1 Nolu  Yüksek Güvenlikli CİK) 

 

20.12.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan H. M.: “Oğlum M. Ö M., Bolu F 

Tipi Hapishanesinde defalarca hak ihlallerine ve fiziki işkencelere maruz kaldı. Kitap yayın 

hakkını, sohbet hakkını istediği için disiplin cezası adı altında sayısız hücre cezaları, görüş 

cezaları ve iletişim cezaları verildi. İşkencede parmaklarını kırdılar. Bu durumu İHD’de ailesi 

olarak basın açıklamasıyla duyurduk.  

5 Eylül 2022’de resmi olarak tahliye olması gerekirken disiplin cezaları bahane edilerek tahliye 

verilmedi. Üstelik tahliyeyi reddettikleri ve uyguladıkları bu disiplin cezaları 2018 yılı Silivri 

hapishanesinde verilen disiplin cezaları. “Hukuk, verilen disiplin cezalarını eksiksiz ve verilen 

tarihte uygulanmalıdır” der. Eski tarihli disiplin cezalarının kaldırıldığına dair emsal kararlar 

mevcut. Kaldı ki Bolu F Tipi Hapishanesinde de sayısız disiplin cezaları verildi. Ve bu cezalardan 

bazıları türkü söyledikleri için vs. Oğlum M. Ö. hücre değişikliği talep ettiği ve bu konuyla ilgili 

hapishane idaresine dilekçeler vererek ısrarcı davrandığı için 13 Aralık 2022 tarihi gecesi zorla 
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Erzurum Dumlu 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Hapishanesine sürgün edilmiştir. Tabutluk denilen 

küçücük hücreli araçla nakli yapılmıştır. Erzurum hapishanesi oğlum M. Ö. M.’yı tek kişilik 

hücrede tutup ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü muamelesi yapmaktadır. Havalandırmaya 

ancak 1 saat çıkmasına izin verilmektedir. Ve gökyüzü asla görünmemektedir. Kimlik dayatması 

yapılmaktadır. Öğrendiğimize göre Erzurum Dumlu 1 Nolu Hapishanesi oradaki tüm mahpuslara 

ağırlaştırılmış müebbet koşulları uygulanmaktadır. 

Erzurum hapishanesi ile yaptığım görüşmede 2 ay boyunca asla görüşçü kabul etmeyeceklerini 

söylediler. Ben vasisiyim kanunen benim görme hakkım var dememe rağmen, vasisi de olsa 

avukatı da olsa gelmeyin göremezsiniz dediler. Ben ısrarcı oldum. Bu yaptığınız suç dedim, 

kanunların üstünde değilsiniz dedim kabul etmediler. Telefonu kapattık. Daha sonra Erzurum 

Hapishanesi idaresi beni aradı. Bir yanlış yapılmış avukatı görüşe gelebilir ama aile ya da vasisi 

gelemez asla dediler.(ses kayıtları var) 

Tahliye olması gereken oğlum M. Ö. M. şuan gökyüzünün bile asla görünmediği tek kişilik hücrede 

ağırlaştırılmış müebbet muamelesi görmektedir. Biz ailesi olarak İstanbul’da ikamet ediyoruz be 

oğlumuzu bizden kilometrelerce uzak ulaşamayacağımız bir yere sürgün ettiler. Üstelik oğlum M. 

Ö. M.’nın hak ihlalleri yüzünden defalarca açlık grevleri yaptığından dolayı sağlık durumu iyi 

değildi. Bolu F Tipi Hapishanesinde tedavi altındaydı. Şuan sağlığı için herhangi bir adım 

atılacak mı onu da bilmiyoruz. Oğlum M. Ö.’ün tahliyesi gerçekleşene kadar bizlere yakın bir 

hapishaneye sevkini istiyoruz.” 

 

 F. O. Ç. (Diyarbakır Kadın Kapalı CİK) 

 

20.12.2022 tarihinde hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan F. O. Ç.: “Sokağa 

yansıyan ekonomik kriz haliyle bize de yansıyor. Hem de fazlasıyla. Özellikle ailelerimiz ekonomik 

krizle boğuşurken bir taraftan da bizim kendi ihtiyaçlarımızı karşılamamız için aylık harçlık 

göndermeye çalışıyorlar. Kendi harçlıklarından kısıp bizi gönderiyorlar. Haftalık kantin 

fiyatlarına zam geliyor. Haliyle bizler de çok zorlanıyoruz. 5-6 ay önce cezaevi idaresi bize hijyen 

ve temizlik malzemesi (sıvı sabun-bulaşık deterjanı-çamaşır suyu- şampuan- sabun- ped) 

veriyordu. Bu yükümüzü biraz olsun hafifletiyordu çünkü kantinden en yüksek fiyatlı ürünler 

temizlik malzemeleridir. Ama 5-6 aydır vermiyorlar. Sorduğumuzda ise bakanlığın ödenek 

ayırmadığını ve sadece hesabına hiç para yatırılmayan tutsaklara verildiğini söylediler. Bu 

ekonomik kriz hem sokağı hem de hapishaneyi vuruyor. Bir diğer sorunumuz ise elektrik 

faturalarının çok yüksek gelmesidir. Son dört faturamızı ödeyemedik. Çeşitli yerlere itiraz ettik 

devlet ödesin diye. Vallahi bizi burada nasıl tutuyorlarsa ihtiyaçlarımızı da karşılasınlar yada 

bıraksınlar gidelim. Haksız mıyım ama. Kantin fiyatlarından bazı örnekler vereyim. Misal kulplu 

çay bardağı 9.50 TL’den 20.50 TL’ye yükseldi. Dandik semaver 305 TL’den 555 TL’ye yükseldi 

(ki çok çabuk bozuluyor). 500 gr beyaz peynir 22 TL’den 38 TL’ye 400 gr çay 37 TL’den 66.60 

TL’ye salçanın kilosu 45 TL’den 99 TL’ye yükseldi. Bunlar en çarpıcı olanlar. Haftalık olarak 

sırasıyla her şeye zam geliyor. Özellikle temel ihtiyaçlarımız olan ve tüketimi çok olan gıda 

maddelerine ve temel kullanım eşyalarının fahiş fiyatlara da zamlar yapılıyor. Haliyle biz de çok 

zorlanıyoruz. İtiraz ettiğimizde dışarı önek veriliyor. Sanki eşit koşuldaymışız gibi.  

En son olarak da mektup konusunda bize bir tebliğ yapıldı. Yapılan tebliğde ben şunu yazdım bu 

mektubun içine annene, teyzene, Ç.’e, S.’e, S.’ye kart-mektup yazıp koyamıyorum artık. Zarf kimin 

adına ise sadece ona yazılan mektup zarfta olacak. Yine aynı şekilde sen de bana yazdığında zarfta 

sadece senin sadece bana yazdığın mektup olacak. Misal S.’ya yazıp benim postama koysan el 

konuluyor. Bana S.’nın mektubu verilmiyor. Yani anlayacağın herkes herkese ayrı ayrı posta 

yapacak bilgin olsun. Ya sanki merkez bankasını biz batırdık şimdi açığı bizden kapatmaya 
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çalışıyorlar. Tutsakların hem dışarı ile hem de cezaeviyle tek iletişim aracı mektuptur. Bu 

uygulamalarda var olan tecrit daha da ağırlaştırılmaktır. Sosyal ilişkilerimiz iyice 

sınırlandırılmaktadır. Her gün yeni bir saçma uygulamalarla karşılaşıyoruz. Bu uygulamanın 

maddiyat dışında hiçbir mantığı yok. Yani deniliyor ki bir posta ile beş mektup yazıp yine aynı 

şekilde bir posta ile 5 mektup alacağına 5 posta yap karşı tarafta sana 5 posta yapsın 5 posta 

ücreti ödeyin. Velhasıl durumlar böyle olunca da sıklıkla mektup yazamıyorum. En sonda dün 

atmadığımız halde slogan atmışız diye bütün koğuşa tutanak tutuldu. Yahu kendileri biliyor zaten 

slogan atsak zaten düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirdiğimiz için savunuyoruz.” 

 

 M. M. (Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı CİK) 

 

21.12.2022 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 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 hakime 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.” 

 

 E. E. (Silivri 5 Nolu L Tipi CİK) 

 

30.12.2022 tarihinde hapishaneden faks yoluyla başvuruda bulunan E. E.: “Ben bazı başvuru 

şikayetlerde bulunmuştum kimi mercilere cevaplar geldi Valiliğe yazmıştım inceleme 

yapacaklarını, kaymakamlığa ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturacaklarını belirten bir 

cevap geldi. Savcılığa ayrıca yazmıştım memur suçları araştırma bürosunca inceleme 

başlatıldığını belirten bir cevapta oradan geldi. TBMM İnsan Hakları Komisyonuna yazmıştım 

onlar da inceleme başlatmış. Adalet Bakanlığı’ndan bilgi istemişler. Cezaevleri İzleme Kuruluna 

yazmıştım onlar da gelip beni ziyaret ettiler ve müdürle görüştüklerini (13.11.2022) talebimi kabul 

edileceğini ve istediğim şekil bir odanın verileceğini söylediler. Sonraki günlerde idare talebimin 

kabul edilmediğini söyledi. Gelen kişiler duyarlı insanlardı. Biri kadındı 4 kişiydiler. Marmara 2 

Nolu Cezaevleri İzleme Kuruluydular.  

Geçen hafta bu cezaevi müdürlüğü talebimi red ettiklerine dair bir karar getirdi. İtiraz için 15 gün 

süremde var ama itiraz etmeyeceğim. İnfaz hakimliği kabul etse de ağır ceza red eder. İstedikleri 

de bu. Mahkeme kararıyla kesinleştirmek. Hukuki ve insani hakkımı neden mahkemeye taşıyayım 

ki. AYM tedbir kararıyla bu hakkı bana vermişti zaten.  

Benim esas beklentim sizlerden İHD ve demokratik kamuoyundandır. Ama gittiğinizden beri hiç 

dönüş yapmadınız. Vasimde ablada size artık ulaşamıyor. Şayet elinizden bir şey gelmiyorsa sizi 
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anlayışla karşılarım. Sadece bileyim ona göre beklenti içinde olmayayım. Bazı belgeler 

göndermiştim, onları da elinizden bir şey gelmiyorsa geri gönderebilirseniz iyi olur. Sizi 

uğraştırdığım için kusura bakmayın. Bu ara ben bu faksı yazarken (Pazar) izleme heyeti tekrar 

gelip beni ziyaret etti ve tekrardan ilgileneceklerini söylediler. 

 

 

 

            F- BASIN TARAMASI YOLUYLA TESPİT EDİLEN HAK İHLALLERİ(*) 

 

 

(*)  Bu bölümde özellikle TİHV Günlük İnsan Hakları Raporlarından faydalanılmıştır 

 

EKİM 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 30 Eylül 2022 tarihinde yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmedi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 6 Ekim 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmedi. 

 7 Ekim 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde 

tutulan Abdullah Öcalan’a Cezaevi Disiplin Kurulu tarafından 3 ay aile görüş yasağı verildi.  

 Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili 

Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 7 Ekim 2022 tarihinde yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 11 Ekim 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmedi. 

 12 Ekim 2022 tarihinde dokunulmazlığı kaldırıldıktan sonra tutuklanarak İstanbul Marmara 

(Silivri) Cezaevi’ne konulan Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili 

Semra Güzel tarafından verilen dilekçelere yanıt verilmediği, Güzel’in diğer mahpuslarla 

ortak faaliyetlere çıkartılmadığı, fakslarının ilgili kişilere iletilmediği bildirildi. 

 Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’nde tutulan Süphan Çabuk isimli hasta mahpusun 12 Ekim 

2022 tarihinde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

 14 Ekim 2022 tarihinde Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 12 Ekim 2022 

tarihinde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Süphan Çabuk isimli hasta mahpusun 

vücudunda fiziksel şiddete bağlı izler ve morluklar olduğu, ayrıca otopsi raporu ailesine 

verilmedi.  

 14 Ekim 2022 tarihinde Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Naci Kaya isimli mahpusun çıplak 

arama dayatmasına kabul etmemesi üzerine fiziksel şiddete maruz kaldı. 

 14 Ekim 2022 tarihinde Ahmet Türk, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder’in Edirne F Tipi 

Cezaevi’nde tutulan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin 
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Demirtaş’ı ziyaret etmek için yaptığı başvuruya Adalet Bakanlığı tarafından ret yanıtı verildi.  

 15 Ekim 2022 tarihinde Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Ahmet Dizlek 

isimli mahpusun 22 Eylül 2022 tarihinde işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı ve 

“Seni asmadık ama öldüreceğiz” denilerek ölümle tehdit edildi. 

 

 Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili 

Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 14 Ekim 2022 tarihinde yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmedi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 18 Ekim 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmedi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 20 Ekim 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmedi. 

 21 Ekim 2022 tarihinde Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan kanser hastası 

mahpus Ahmet Dizlek’in tedavisinin düzenli yapılmadığı bilgisi verildi. 

 Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili 

Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 21 Ekim 2022 tarihinde yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmedi. 

 25 Ekim 2022 tarihinde, İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde siyasi mahpusların kaldığı bir 

koğuşta yapılan arama sırasında mahpusların infaz koruma memurlarının fiziksel şiddetine 

maruz kaldığı, mahpuslara ait kişisel eşyalara el konulduğu bildirildi. 

 Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) sınırları içinde 

devam etmekte olan Pençe-Kilit operasyonu sırasında kimyasal silah kullandığına ilişkin 

iddialar ile ilgili olarak İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutulan kimi mahpusların 26 

Ekim 2022 tarihinde 3 günlük açlık grevine başladığı bildirildi. 

 27 Ekim 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde 

yapılan koğuş araması sırasında mahpusların fiziksel şiddete maruz kaldığı, mahpuslara ait 

kişisel eşyalara el konulduğu bildirildi. 

 28 Ekim 2022 tarihinde, İmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Abdullah Öcalan’a 

ilişkin 6 ay avukat görüş yasağı kararı verildi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 27 Ekim 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmedi. 

 Tutulduğu Karabük T Tipi Cezaevi’nden 2 Eylül 2022 tarihinde cezası 6 ay ertelenerek tahliye 

edilen kanser hastası mahpus Ehettin Kaynar’ın (73) 31 Ekim 2022 tarihinde tedavi gördüğü 

Iğdır Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 

 Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili 

Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 28 Ekim 2022 tarihinde yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmedi. 

 

KASIM 2022 

 Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, 
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Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 3 Kasım 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmedi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 3 Kasım 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmedi. 

 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 Kasım 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmedi. 

 9 Kasım 2022 tarihinde, Balıkesir Burhaniye T Tipi Cezaevi’nde 10 kişilik bir koğuşta 12 

mahpusun kaldığı bildirildi. 

 9 Kasım 2022 tarihinde, Kocaeli Gebze Kadın Cezaevi’nde tutulan mahpusların hastane 

sevkleri  

 sırasında infaz koruma memurlarının ardından askerler tarafından aranma dayatmasına 

maruz kaldığı ve bunu kabul etmeyen mahpusların hastaneye götürülmediği, bu gerekçe 

ile hastaneye götürülmeyen Eylem Baş isimli bir mahpusun tedavisinin 1 aydır yapılmadığı 

ve mahpusun bu sürede 6 kilo kaybettiği bildirildi. 

 10 Kasım 2022 tarihinde, İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nden Eskişehir’deki bir 

cezaevine sevk edilen Nagehan Yüksel isimli mahpusun cezaevi girişinde çıplak arama 

işkencesine maruz kaldığı bildirildi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 10 Kasım 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği bildirildi 

 14 Kasım 2022 tarihinde, İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutulan Tenzile Acar isimli 

hasta mahpusun kelepçeli muayene dayatmasına maruz kaldığı ve bunu kabul etmediği 

için tedavisinin yapılmadı. 

 Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, 

Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 11 Kasım 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmedi. 

 16 Kasım 2022 tarihinde, İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutulan Esra Soyaktaş 

isimli mahpusun istek ve iradesi dışında başka bir cezaevine sevk edildiği, Esra 

Soyaktaş’ın hangi cezaevine sevk edildiği bilgisi verilmedi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 22 Kasım 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmedi. 

 23 Kasım 2022 tarihinde, İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutulan Hiyem Yolcu 

isimli mahpusun isteği ve iradesi dışında başka bir cezaevine sevk edildiği,. Hiyem 

Yolcu’nun hangi cezaevine sevk edildiği bilgisi verilmedi. 

 24 Kasım 2022 tarihinde, Kemal Mutlum isimli hasta mahpusun 23 Kasım 2022 tarihinde 

tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

 25 Kasım 2022 tarihinde, Edirne Cezaevi’nde 14 kişilik koğuşta 16 kişinin kaldığı, ayrıca 

bebeği ile birlikte cezaevinde olan bir mahpusun bebeği ile ilgili cezaevi kantinine verdiği 
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siparişlerin karşılanmadığı ve bu nedenle bebeğin beslenme sorunu yaşadığı bildirildi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 29 Kasım 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği bildirildi. 

 

ARALIK 2022 

 1 Aralık 2022 tarihinde, Abdullah Öcalan ile birlikte İmralı Yüksek Güvenlikli 

Cezaevi’nde tutulan Veysi Ateş’in, yaşamını yitiren babasının cenazesine katılması 

yönünde Asrın Hukuk Bürosu tarafından yapılan başvuruya bir yanıt verilmediği bildirildi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 1 Aralık 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği bildirildi. 

 Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, 

Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 2 Aralık 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmedi. 

 6 Aralık 2022 tarihinde, yargılandığı davanın duruşmasına katılmak üzere İstanbul 

Bakırköy Kadın Cezaevi’nden Elazığ T Tipi Cezaevi’ne götürülen Güneş Akan isimli 

mahpusun cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasına maruz kaldığı, kendisine uzun süre 

su ve yemek verilmediği, ayrıca Güneş Akan’ın maruz kaldığı işkence ve diğer kötü 

muameleyi anlattığı mektubunun sansürlendiği, İnsan Hakları Derneği’ne yaptığı başvuru 

faksının gönderilmediği ve aramaya karşı gelme iddiasıyla disiplin soruşturması açıldığı 

bildirildi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 6 Aralık 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği bildirildi. 

 Hasta mahpus Emre Abalak’ın 9 Aralık 2022 tarihinde tutulduğu Şırnak T Tipi 

Cezaevi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cezaevi idaresinin Emre Abalak’ın banyoda 

düştüğünü ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladığı bildirildi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 8 Aralık 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmedi. 

 Diyarbakır 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden sevk edildiği hastanede 19 gün 

boyunca yatağa kelepçeli olarak tedavisinin sürdürüldüğü  bildirilen ve 28 Kasım 2022 

tarihinde cezası ertelenerek tahliye edilen hasta mahpus Tahir Gürdal (53) tahliye 

edildikten 13 gün sonra 10 Aralık 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. 

 Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, 

Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 9 Aralık 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği bildirildi. 

  Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 13 Aralık 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmedi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 15 Aralık 2022 
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tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmedi. 

 Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, 

Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 16 Aralık 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmedi. 

 Ankara Sincan F Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Vural Avar’ın (85) 20 Aralık 2022 

tarihinde yaşamını yitirdiği bildirildi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 20 Aralık 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmedi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 22 Aralık 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmedi. 

 24 Aralık 2022 tarihinde, Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Emin 

Gurban’ın Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde devam eden tedavisinin yarım 

bıraktırılarak 16 Aralık 2022 tarihinde isteği ve iradesi dışında Konya Ereğli Yüksek 

Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edildiği bildirildi.. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 27 Aralık 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmedi. 

 27 Aralık 2022 tarihinde, Kocaeli Kandıra F Tipi Cezaevi’nde tutulan MS hastası Mehmet 

Gürler isimli mahpusun tedavisinin yapılmadığı bildirildi. 

 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 29 Aralık 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği bildirildi. 

 Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, 

Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 30 Aralık 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmedi. 
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