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Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü yaptığı son açıklamada 399 hapishane var dese de resmi web 

sitesinde yayınlanan güncel verilerine göre Türkiye’de ; 4’ü çocuk eğitimevi, 9’u çocuk kapalı, 10’u kadın 

kapalı, 2’si R Tipi ( Rehabilitasyon Merkezi- Elazığ- İzmir ) ve 1’i Kapalıya Bağlı Rehabilitasyon Merkezi 

( Metris R Tipi )   olmak üzere  toplam 308’i kapalı ve 8’i  kadın açık, 89’u müstakil açık ,76’sı kapalıya 

bağlı açık toplam 173’ü açık  olmak üzere toplam 481 Ceza İnfaz Kurumu bulunmaktadır. Adalet 

Bakanlığı’nın 02.01.2023 tarihli açıklamasına göre ise; toplam 286.797 kapasiteli bu hapishanelerde 

341.497 mahpus tutulmakta ve 54.700 mahpus ile %19.07 kapasite fazlası bulunmaktadır. 118.738’i   

açık, 222.759’u kapalı bu hapishanelerde tutulmakta olan mahpusların; 298.975’i 

hükümlü, 42.522’si tutuklu; 200’ü LGBTİ, 13.737'si kadın, 12.045’i yabancı, 581‘i engelli, 1.453’ü 

ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü, 5.765‘i 65 yaş üstü, 2.511’i 18  yaş altı/çocuk mahpustan oluşmakta, 

Açık Ceza İnfaz Kurumlarında kurulu iş yurtlarında 60.767 mahpus sigortalı olarak çalıştırılmaktadır.  

Ceza infaz Kurumları İle Tutukevleri İş yurtları Kurumu ve İş yurtlarının İdari ve İhale Yönetmeliği’nin 

“Ücretler ve ücretlerden yapılacak kesintiler” başlıklı 23.maddesinde;  “Hükümlülerin veya 

tutukluların iş yurduna ait atölye, tesis ve benzeri ünitelerde çalıştırılması hâlinde, bunlara Yüksek 

Kurulca belirlenen gündelik ödenir.” Denilmektedir. 10 Haziran 2022 tarihli Yeni Şafak Gazetesi 

internet sitesinde yer alan “Bir yılda 11 milyon liralık kazanç” başlıklı haberde ise; “Bursa E Tipi Kapalı 

ve Açık Ceza İnfaz Kurumu İş yurdu Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren tekstil atölyesinde,1 Ocak-

31 Aralık 2021 tarihleri arasında 11 milyon 400 bin lira kazanç elde edilirken, hükümlü ve tutuklular 

çalışmaları karşılığında aylık 720 TL maaş ve yıllık kar payı olarak 2 bin 800 TL’ye varan kar payı 

alıyor.” Denilmektedir. Bu örnek haber,  asgari ücretin net 2 bin 825 lira 90 kuruş olduğu 2021 yılında, tam 

http://www.ihd.org.tr/
https://web.archive.org/web/20221207141100/https:/cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/cik-genel-bilgi
https://web.archive.org/web/20220913101629/https:/cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/cik-genel-bilgi
https://web.archive.org/web/20221207141100/https:/cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/cik-genel-bilgi
https://web.archive.org/web/20221207141100/https:/cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/cik-genel-bilgi
https://web.archive.org/web/20221207141100/https:/cte.adalet.gov.tr/Home/SayfaDetay/cik-genel-bilgi
https://web.archive.org/web/20221205144234/https:/cte.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/2122022170424istatistik-2.pdf
https://web.archive.org/web/20221205144234/https:/cte.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/2122022170424istatistik-2.pdf
https://web.archive.org/web/20221205143927/https:/cte.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/2122022170353istatistik-1.pdf
https://web.archive.org/web/20221205143927/https:/cte.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/2122022170353istatistik-1.pdf
http://www.pembehayat.org/haberler/detay/1973/tbmm-insan-haklari-komisyonursquonda-mahpus-lgbtirsquoler-brifingi
https://web.archive.org/web/20221205144453/https:/cte.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/2122022170517istatistik-5.pdf
http://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2022/12/Ceza-infaz-kurumu-n%C3%BCfusunun-31-Aral%C4%B1k-tarihi-itibar%C4%B1yla-cinsiyet-cari-ya%C5%9F-ve-uyruk-da%C4%9F%C4%B1l%C4%B1m%C4%B1-2021.xlsx
http://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2021/06/CTE-istatistik-11.pdf
http://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2021/10/2014.02.21-A%C4%9F%C4%B1rla%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lm%C4%B1%C5%9F-M%C3%BCebbet-Bilgi-Edinme-2.jpg
https://web.archive.org/web/20221205144453/https:/cte.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/2122022170517istatistik-5.pdf
http://cisst.org.tr/wp-content/uploads/2021/04/2822020202750Faaliyet-Raporu-2019.pdf
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zamanlı ve çoğunlukla fazla mesaili çalışan mahpuslara ödenen aylık 720 TL ücret ile ağır emek 

sömürüsünü de gözler önüne sermektedir.  

Raporumuzun esasını oluşturan veriler göstermektedir ki; Giderek artan emek sömürüsü yanında, 

hapishaneler 2022 yılında da işkence, onur kırıcı davranış, tecrit, sağlık hakkı ihlalleri, adalete 

erişim ve ayrımcılık gibi çok sayıda başlıkta ağır ve yaygın hak ihlallerinin yaşandığı yerler olmaya 

devam etti.  Hapishanelerin fiziki yapısı ve bundan daha çok ceza infaz mevzuatı ve uygulamalarının yol 

açtığı bu ağır ihlallerin çözümünü sürekli öteleyen yetkililer ise; sorunları görmezden gelerek, ya da zaman 

zaman  yetkilerini kötüye kullanarak, düşmanca  bir yaklaşımla mahpusların yaşam hakları da dahil tüm 

hak ve özgürlüklerini ihlal eden uygulamalara izin ve onay vermekte, iç hukuk ve uluslararası 

sözleşmelerden kaynaklı sorumluluklarını ihlal etmekte, bir başka deyişle suç işlemektedirler.   

İHD Merkezi Hapishaneler Komisyonu’nun Nisan 2022 tarihinde  “tespit edebildiğimiz kadarıyla” diyerek 

açıklandığı Hasta Mahpus Listesi’ne göre Türkiye hapishanelerinde 651’i ağır olmak üzere 1517 mahpus 

bildirilmiş  ve  2022 yılı içinde en az 78 mahpusun  hapiste yaşamını  yitirdiği açıklanmıştır.  

Kısaca dikkat çektiğimiz  ve raporun devamında ayrıntılandıracağımız bu yaşamsal sorunlara 

çözüm üretilmezken, her yıl onlarca yeni hapishane yapılmaktadır. S ve Y tipi hapishaneler örneğinde 

olduğu gibi yeni hapishanelerde bir işkence yöntemi olan ağır tecrit ve izolasyon amaçlandığı resmi 

açıklamalara da yansımaktadır. Son açıklamalar göre de 2022 yılında 22 yeni hapishane açılmış ve 2023 

yılında 20 hapishane daha açılması planlanmıştır.  

Bu süreçte; hapishanelerin ve tutulan mahpusların sayısı kadar, hapishanelerde yaşanan ve 

sistematik hale getirilen hak ihlallerinin; siyasal rejim, iktidarın yönetme anlayışı ve insan haklarına 

yaklaşımı ile doğrudan bağlantısı dikkat çekmektedir.  

Uluslararası 2021 yılı raporlarına göre Türkiye Avrupa Konseyi ülkeleri arasında Rusya’dan sonra en çok 

mahpusun olduğu ikinci ülke durumundayken, Rusya’nın 16 Mart 2022 tarihinde üyelikten çıkarılması ile 

birinci sıraya yerleşmiş oldu. Ve belli ki açılacak yeni hapishaneler ile birincilikteki yerini korumaya 

kararlı.  

Mahpusların sesini duvarların dışına taşırarak farkındalık yaratmak, sorunun büyüklüğüne dikkat 

çekmek, yetkilileri hak ihlallerini önleme konusunda adım atmaya zorlamak, topluma duyarlılık 

çağrısı yapmak amacı ile yaptığımız izleme, belgeleme ve raporlama çalışmalarının bir parçası 

olarak bu  rapor, ağırlıklı olarak Marmara bölgesinde bulunan hapishanelerden İnsan Hakları Derneği 

İstanbul Şubesi’ne 2022 yılında yapılan hak ihlali başvuruları ve gönüllü dernek avukatlarımızın 

hapishanelere yapılan ziyaretlerinden edindikleri bilgilerin derlenmesiyle oluşmuştur. Marmara bölgesi 

dışından derneğimize gelen ve takibi yapılan başvurular da söz konusu olup bu başvurular da ayrıca 

gösterilmiştir.  Raporumuzda 2022 yılına ilişkin daha önce yayınlanan raporlarımızdan yararlandığımız 

gibi, Türkiye İnsan Hakları Vakfı Günlük İhlal Raporlarının incelenmesi ve basın taraması yolu ile tespit 

ettiğimiz hak ihlallerine de yer verilmiştir.  

http://www.ihd.org.tr/
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Raporumuza temel teşkil eden başvurular;  hak ihlallerinin yaşandığı hapishanelerde tutuklu veya 

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

derneğe gelmek suretiyle yapılmıştır.  Şubemize 2022 yılında 20’ si Marmara Bölgesi 

hapishanelerinden olmak üzere 52 farklı hapishaneden toplam 395 başvuru yapılmıştır.  Başvuru 

gelen hapishaneler altta sıralanmıştır. 

Marmara Bölgesi’nde bulunan; Silivri Kampüs CİK (Ceza İnfaz Kurumu), Silivri Açık CİK, Tekirdağ 1 

ve 2 Nolu F Tipi Kapalı (CİK), Edirne F Tipi Kapalı CİK, Kandıra F Tipi Kapalı CİK, Bakırköy Kadın 

Kapalı CİK, Gebze M Tipi Kadın Kapalı CİK, Bolu F Tipi Kapalı CİK, Maltepe 2 ve 3 Nolu L Tipi 

Kapalı CİK, Maltepe T Tipi CİK, Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı CİK, Kırklareli E Tipi Kapalı CİK, 

Metris 2 Nolu T Tipi Kapalı CİK, Metris R Tipi CİK, Balıkesir Bandırma T Tipi Kapalı CİK, Balıkesir 

Burhaniye T Tipi CİK, Bursa H Tipi Kapalı CİK, Sakarya L Tipi CİK,  ve 

Marmara Bölgesi dışından; Menemen R Tipi CİK, Manisa T Tipi Kapalı CİK, Malatya E Tipi CİK, 

Sinop E Tipi CİK, Van T Tipi CİK, Tarsus T Tipi CİK, Şakran T Tipi CİK, Erzincan T Tipi CİK, 

Alanya L Tipi CİK, Antalya Elmalı Açık CİK, Antalya S Tipi CİK, Ağrı Patnos Açık CİK, Aliağa 

Kadın Kapalı CİK, Afyon Bolvadin T Tipi CİK, Ahlat T Tipi CİK, Adana Kürkçüler T Tipi CİK, Bafra 

T Tipi CİK, Bodrum S Tipi CİK, Denizli T Tipi CİK, Düzce T Tipi CİK, Erzurum Dumlu 1 Nolu 

Yüksek Güvenlikli(YG) CİK, Diyarbakır Kadın Kapalı CİK, İzmir Kırıklar F Tipi CİK, Kayseri 

Bünyan T Tipi CİK, Sincan Kadın Kapalı CİK, Sincan YG CİK, Sincan 2 Nolu F Tipi CİK, Siirt CİK, 

Tarsus Kadın CİK, Trabzon Beşikdüzü T Tipi CİK, Urfa T Tipi CİK, Van T Tipi CİK’ndan 

başvurular yapılmıştır.  Özetle;  
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Tablo :  1               Toplam 395 başvurunun hapishanelere göre dağılımı Tablo 1 de gösterilmiştir. 

 

 

Buna göre, 2022 yılı içerisinde en çok Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi, Silivri Kampus,  Kandıra F Tipi, 

Edirne F Tipi,  Gebze Kadın Kapalı ve Maltepe L Tipi hapishanelerinden olmak üzere 52 hapishaneden, 

Ocak 95, Şubat 59, Mart 32, Nisan 26, Mayıs 10, Haziran 55, Temmuz 18, Ağustos 17, Eylül 26, Ekim 

28, Kasım 18 ve Aralık 11 olmak üzere toplam 395 başvuru alınmıştır. Başvuruların aylara göre 

dağılımı Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2   

  

79

62

44

31

36

29

114

Tekirdağ F Tipi CİK

Silivri Kampüs CİK

Gebze Kadın CİK

Kandıra F Tipi CİK

Maltepe L Tipi CİK

Edirne F Tipi CİK

Diğer Hapishaneler

Başvuruların Hapishanelere Göre Dağılımı-2022 

95

59

32
26

10

55

18 17
26 28

18
11

Başvuruların Aylara Göre Dağılımı-2022 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 6 / 233 

Başvurucuların 2’si LGBTİ, 82’si kadın ve 311’1 erkek olup,   58’i adli ve 337 si politik nedenlerle 

hapiste bulunan mahpuslardır.  (Tablo 3: Cinsiyet Kimliğine Göre Başvurucu Sayısı, Tablo 4: Suç 

Tipine Göre Başvurucu Sayısı) 

Tablo 3 :                                                                               Tablo 4 :

        

Şubemize  2022 yılı boyunca toplam 395 başvuru yapılmış olup, her bir başvuru birden çok ihlal içermiştir. 

Bu başvurulardan tespit ettiğimiz ihlal sayısı 6 bin 805 olup, basın taraması yoluyla tespit ettiğimiz 1638 

ihlal ile toplam ihlal sayısı 8 bin 443 olarak belirlenmiştir.  

Başvurulardan Ocak-1520, Şubat-950, Mart- 515, Nisan-413, Mayıs-175, Haziran-651, Temmuz-287, 

Ağustos-239, Eylül-448, Ekim-877, Kasım-550, Aralık-180 olmak üzere tespit edilen toplam 6805 ihlalin 

aylara göre dağılımı Tablo 5’ te gösterilmiştir.  

Tablo 5:   

 

LGBTİ 
2

Kadın 
82

Erkek 
311

Başvurucuların Cinsiyet Kİmliğine 
Göre Dağılımı

Adli 
58

15%

Politik 
337
85%

Başvurucuların Suç Tipine Göre 
Dağılımı

1520

950

515
413

175

651

287
239

448

877

550

180

Başvurulardan tespit Edilen İhlallerin Aylara Göre Dağılımı -
2022  

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

http://www.ihd.org.tr/
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Tablo 6:  

 

 

 Tablo 7 : İhlallerin konularına göre yüzdelik dağılımı bu tabloda gösterilmiştir.  

 

6805
ihlal

1638
ihlal

İhlallerin Tespit Edildiği Kaynağa Göre Dağılımı- 2022
(Toplam 8443 İhlal)

Başvurulardan Basından

Yaşam Hakkı 2%

İşkence ve 
Kötü 

Muamele 
37%

Sağlık Hakkı
18%

İletişim Hakkı-
Tecrit
22%

Açlık Grevi
2%

Adalete Erişim 2%

İnfazda Ayrımcılık 
6%

Yetersiz 
Beslenme 
vb. 11%

Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Dağılımı

http://www.ihd.org.tr/
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Tablo 8 :   

Başvurulardan Tespit Edilen 

 

Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Tablosu 

 

 

Yaşam Hakkı İhlalleri ve Yaşama 

Yönelik Saldırılar 

Ölüm  ( 4’ü intihar, 2’si şüpheli,6’sı hastalık 

ve 1’i öğrenilemeyen bir nedenle toplam 14’ü 

Marmara Bölgesinde olmak üzere, 36 vaka 

tarafımızdan tespit edilmiştir.)  

İntihar girişimi -7 

İntihara zorlama - 15 

İple boğmaya çalışma- 1 

Ölümle tehdit ve can güvenliği endişesine 

neden olacak davranışlar - 81 

(İHD İç Anadolu Bölgesi Hapishaneleri 2022 

Raporu’na göre ise; tespit edilebildiği 

kadarıyla 2022 yılı içerisinde Türkiye 

genelinde çeşitli hapishanelerde en az 78 

mahpus yaşamını yitirdi.  

 36 mahpus hastalıkları nedeniyle (70 yaş üstü 

1, 80 yaş üstü 4 ve  serbest bırakıldıktan 

hemen sonra 6 mahpus olmak üzere)   

 16 mahpus (2’si 17 yaş altı) intihara 

sürüklendi,  

 25 mahpus (2’si kadın olmak üzere )şüpheli 

şekilde yaşamını yitirdi. 

  1 mahpusun ölüm nedeni öğrenilemedi. ) 

Ölüm vakalarına dair ayrıntılı bilgi Tablo 8 

de Basın Taraması Yoluyla Tespit Edilen 

İhlaller Tablosunda yer almaktadır  

 

  

 

   T 

   O 

  P 

  L 

  A 

  M 

   

 140 

 

   İ 

  H 

  L 

  A 

  L 

 

İşkence, Darp, Kötü Muamele, Onur 

Kırıcı Davranış (2421 ihlal ) 

 

-Darp, işkence  - 257 

-Kötü muamele - 262 

-Hücreye koyma -  96 

-Çıplak arama - 80 

-Ağız içi arama - 37 

- Süngerli hücreye koyma - 25 

Hücreye koyma - 64 

-Psikolojik baskı -290 

-Onur kırıcı davranış ve küfürlü konuşma -50 

-Ailelere  küfür hakaret - 36 

-Mahpusları hücre cezası ve sürgünle tehdit-

22 

- Haftada 2 defa keyfi hücre araması -12 

-Aramalarda hücrelerin dağıtılması, 

eşyaların kırılması, kitapların yırtılması  ve 

eşyalara el konulması - 173 

-Baskın hücre araması - 69 

-Havalandırmanın üzeri tel örgü – 33 

- Askeri nizamda sayım – 37 

- Mahpusları üst araması sırasında diz üstü 

çökmeye zorlanma -8 

-Üst araması sırasında mahpusların üzerinin 

zorla çıkartılması -23 

-Kamera olmayan bölümlerde işkence -27 

- Irkçı söylem – 107 

-İtirafçı ve adli mahpuslarla  politik 

mahpusları aynı yerde tutulması - 22 
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Sağlık Hakkı İhlalleri 
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 (1273 ihlal) 

 

 -Hastane sevklerinin iptali, geç götürme- 151  

-Revire çıkarılmama -160 

-Düzenli kullanılan ilaçların verilmemesi - 38 

-Ameliyatların ertelenmesi/yapılmaması- 12 

- Kemoterapi seansına götürmeme -3 

-Tetkik sonuçlarının verilmemesi -45 

- Diyet yemeği verilmemesi - 75 

-Muayene sırasında jandarmanın odadan 

çıkmaması -17 

-Sağlık raporlarının verilmemesi  -33 

-Kelepçeli muayene- 24 

- Hastanede yatağa kelepçelenme-  3 

-Kelepçeli muayeneye  zorlanma  - 84 

-Doktorun kelepçeli muayene talebi-12 

-Mahpusları hastaneye gitmekten caydıracak 

ağırlıkta karantina uygulaması -25 

- Hastane gidiş gelişlerinde ağız içi araması 

dayatması nedeni ile hastaneye gidememe -25 

-Onur kırıcı aramalar nedeni ile hastaneye 

gidemeyen mahpuslara kendi isteğiyle 

gitmiyor diye tek taraflı tutanak tutulması -21 

-Hastaneye yatması gereken mahpusa yatış 

verilmemesi- 8 

-- Raporu olmasına rağmen ortopedik yatak 

yerine sünger yatak verilmesi - 12 

- Dışarıdan alınan ilaçların verilmemesi -2 

- Mahpusun hastaneye yatırıldığının  aileye 

bildirilmemesi-  4 

-Mahpusun sağlık raporunun aile ve vasisine 

verilmemesi - 3 

-Hastaneye geç götürülme nedeni ile 

hastalığın geç teşhisi -1 

-Mahpusun kontrol randevusuna 

götürülmemesi- 3 

   T 
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- Bir mahpusun sayıma gecikmesi halinde 

tüm koğuşa  ceza verilmesi - 5 

- İç sürgün -67  

- Sürgün sevk - 119 

-Terör kimliği takma dayatması - 26 

-Mahpuslara darp raporu alındıktan sonra 

işkence yapılması -7 

-Mahpusların darp raporu almasının 

engellenmesi - 40 

-Kantinden alınan bıyık makasına suç aleti 

denilerek el konulması -1 

-Hapishane müdürünün mahpusları tehdit 

etmesi- 18 

-Dayak sırasında iz bırakmamak için 

sopanın bezle sarılması -7 

- Hapishane müdürünün saldırı emri 

vermesi -1 

- Aç bırakma -8 

-Mahpusları pişmanlığa zorlama -58 

-Mahpuslar hakkında asılsız tutanak 

tutulması -64 

-Oda değişikliği talebinin karşılanmaması-33 

-Politik mahpusların yanına geçme talebinin 

karşılanmaması - 12 

- Sevkle gelen mahpuslara üst araması 

öncesinde darp yoktur tutanağı 

imzalattırılması -11 

-Alevi olduğu için küfre maruz kalma -2 

-Adli mercilere başvuran mahpuslara karşı 

olumsuz tavır -4 

-Ailenin bulunduğu ile sevk talebinin 

karşılanmaması- 12 

-7 kişilik koğuşta 40 kişi tutulması -22 

-3 kişilik odaya 7 kişinin konulması -3 

- Cinsel taciz- 2 

- Haksız disiplin cezası -28 
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- Doktor tarafından verilen ortopedik yastık 

ve mindere el konulması - 1 

-Ağır hastalığına rağmen ATK tarafından 

hapiste kalabilir raporu verilmesi-  9 

-Diş tedavisi yapılmaması  - 66 

-Hastaneye hücre tipi ring aracı ile sevk -29 

-Bir bacağı olmayan mahpusun tek kişilik 

hücreye konulması - 1 

-Mahpusa hastalığı ile ilgili bilgi vermeme-22 

-Revir doktorunun darp raporu vermemesi-4 

-Düzenli kullanılan ilaçların verilmemes-i 3 

-Hastaneye yatırılan mahpusun aynı gün 

tedavi edilmeden geri götürülmesi- 1 

-Mahpusun ameliyattan hemen sonra hücre 

tipi ring aracı ile hapishaneye götürülmesi- 1 

-Mahpusun sağlığı için gerekli havadar bir 

odaya geçiş talebinin karşılanmaması - 1 

-Kalabalık koğuş nedeni ile salgın hastalık 

riski – 2            (901 ihlal)  

                                              

Covid-19 + Vakalar ve Bulaşa Karşı 

Yetersiz Önlem Bildirimleri (372 ihlal 

  

-Covid-19 pozitif -  5 

- Hijyen önlemlerinin yetersizliği, yeterli 

hijyen ve temizlik malzemeleri, maske, 

eldiven, kolonya vb verilmemesi. -54 

- Karantina adı altında hücreye koyma- 56 

- Aramalarda hücreye girerken Covid-19 

önlemlerinin alınmaması, maske ve eldiven 

kullanılmaması -34 

-Aşılamanın yetersizliği -76 

- Mahpuslara maske takmak zorunluyken 

gardiyanların maske takmaması -49 

-Covid-19 bahanesiyle temel hakların gaspı-

98 

-Yabancı uyruklu mahpusun sınır dışı 

edilmekle tehdit edilmesi- 1 

--Mahpusa gönderilen paranın verilmemesi-2 

-Mahpusa gönderilen sandalet ve 

ayakkabının verilmemesi -2 

-Mahpusa toplu olarak 100 günlük hücre 

cezası verilmesi- 7 

-Gerçeğe aykırı tutanağa dayalı 11 gün 

hücre cezası -1 

-Mahpusu tekli hücreye götürerek 

sorgulamam girişimi -1 

-Aramalarda kadınların iç çamaşırlarının 

teşhiri -13 

- Keyfi ve sık hücre arması -35 

- Erkek gardiyanın kadın mahpusun cinsel 

organına tekme ile vurması -1 

-Aramalarda kadın mahpusların 

havalandırmaya kilitlenmesi -15 

- Mahpusun ameliyat yerine tekme atılarak 

dikişlerinin açılması -1 

-Hücrenin itfaiye hortumu ile ıslatılması -1 

-Darp sonucu mahpusun ayağının kırılması- 1 

 -Elleri arkadan kelepçeleyerek hücreye 

 koyma 2 

-Mahpusların bulunduğu koğuşun 

havalandırmasına mermi atılması -1 

-Türkü söylediği ve oda değişikliğinde ısrarcı 

olduğu için disiplin cezası verilmesi- 1 

-Sürgün sevk sonrasında aile ve av 

görüşünün engellenmesi -1 

-Aramalarda jandarmanın hücrelere girmesi 20 

-Sivil polislerin aramalara girdiği iddiası -3 

-Hücre/oda penceresinin ikinci bir tel örgü 

ile kapatılması -3 

-Etkinliklere katılmama cezası- 5 

-Arama sırasında mahpusun darp edilmesi -1 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 11 / 233 

 

Açlık Grevleri   

   -Hapishanelerdeki uygulamalarla ilgili 

açlık grevi ve ölüm orucu - 39 

-Açlık grevindeki mahpusların tıbbi 

takibinin yapılmaması -10 

Tuz ve şeker verilmemesi - 18 

-Açlık grevindeki mahpusların taciz 

edilmesi- 14 

- İstememelerine rağmen meyve suyu, soda, 

ayran ve yemek verilmek istenmesi-  2 
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-El yazılı 10 adet deftere el konulması -1 

-Kantinden alınan eşyalara el konulması -3 

- Kuranı Kerim’i arama sırasında çöpe atma-1 

-Ağırlaştırılmış .müebbet hapis cezası olan 

mahpusların günlük 3 saat olan 

havalandırma hakkının 1 saat olarak 

uygulanması -8 

-5 kişilik odaya 1 yatak  konulması  -2 

- Odaya giysi dolabı konulmaması -1 

-Mahpusları tarafsız odaya geçmeye zorlama 7        

(Toplam 2421 ihlal ) 

 

Yeterli ve Sağlıklı Beslenme ve Temiz 

Suya Erişim Hakkı İhlali, Öz Bakım 

İhtiyaçlarının Karşılanmaması 

724 ihlal   

-Yemeklerin az ve kalitesiz verilmesi -225 

- 40 kişilik koğuşa 15 kişilik yemek verilmesi 

- 5 

-7 kişilik koğuşa 3 kişilik yemek verilmesi 5 

- Yemeklerin çürük sebzelerden yapılması 

içinden böcek ve kıl çıkması  4 

- Yemeklerin az ve kalitesiz oluşuna ülkenin 

içinde bulunduğu ekonomik durumun 

gerekçe gösterilmesi -5 

-Suların kirli akması - 70 

-Sıcak su verilmemesi -38 

-Sıcak ve soğuk suya kota uygulanması -2 

-İçme suyu alımına kota getirilmesi 40 kişiye 

haftada 10 litre su - 11 

-Temiz içme suyu verilmemesi- 7 

-Soğuk suların sık sık kesilmesi -30  

-Kaloriferlerin yanmaması -45 

-Kantinde çeşit azlığı ve pahalı olması -140 

-Hücre pis su giderlerinin tıkalı olması -5 
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İletişim Hakkı İhlalleri     

 

(1499 ihlal ) 

-Gönderilen mektupların adresine 

ulaşmaması, sakıncalı diyerek el koyma -72 

-Mektupların geç verilmesi -18 

-Kitap sınırlaması  -38 

-Görüş yasağı /iptali  - 115 

-Görüşlerin yarım saate indirilmesi 

/kısaltılması -10 

-Telefon görüşmesinin kesilmesi - 54 

-Telefon hakkının kullandırılmaması – 36 

-Telefon görüş süresinin kısaltılması - 20 

- Açık görüşün yaptırılmaması / yarım saatle 

kısıtlanması-  138 

-Televizyon yayının kesilmesi -19 

-Avukat görüşünün kapalı görüş kabininde 

yapılması - 8 

-Koli ve kargoları  2 ayda bir alma  - 33 

-Gelen kargonun verilmemesi -24 

- Sohbet ve spor hakkından ve ortak 

kullanım alanlarından yararlandırılmama  - 

218 
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- Diyet yemeği verilmemesi- 20 

-Sürekli aynı yemeklerin verilmesi -35 

-Telefon kulübelerinin koğuş mutfaklarına 

konulması -4 

-Elektrik faturası ödeyemeyen mahpusların 

elektriğinin kesilmesi -4 

-Yüksek elektrik faturası gelmesi ve 

faturaların ödenememesi  -18 

-Temizlik malzemelerinin verilmemesi -46 

-Sabun, bulaşık deterjanı, şampuan ve kadın 

pedi verilmemesi  5 

724 toplam  

 

- Kapalı görüşe gelecek kişinin görüş yapma 

yeterliliğine sahip olma şartına uygun 

olmadığı gerekçesi ile görüş engelleme- 13 

- Resim boyası kuru kalem pastel boya 

verilmemesi  -8 

-Kırtasiye malzemelerinin verilmemesi -21 

-Yazılan dilekçelerin reddi  -28  

-Dilekçelerin işleme konulmaması -21  

-Kütüphaneden yararlandırmama -1 

-Acil durumlarda ailelere mahpusların 

durumu  hakkında bilgi verilmemesi - 78 

- Faksların gönderilmemesi - 9 

- Mektupların karalanarak gönderilmesi- 11  

- Mahpusa gelen Bilgisayar çıktıları ve 

fotokopilerin verilmemesi -19 

-Defter verilmemesi -25 

-Aramalarda not, defter ve elyazması 

çalışmalarına el konulması-  45 

-Dergi ve günlük gazetelerin verilmemesi -

78 

-Basın İlam Kurumunun İlan vermediği 

gazetelerin alınmaması - 7 

-Görüş cezası -10  

-Süreli süresiz yayın , kitap ve mektup 

yasakları - 102 

-Muhalif televizyon kanallarının 

izlenmesinin engellenmesi - 23 

-Koğuş değişikliği talebinin karşılanmaması-

23 

-Telefonda tek numara arama zorunluluğu- 3 

-Dışarıyla iletişimin tamamen kesilmesi- 6 

-APS mektupların geç verilmesi -4 

-Mahpusların APS gönderdiği mektupların 

çıkış barkodunun mahpusa verilmemesi -2 

 

Adalete Erişim Hakkı İhlalleri  

 

-Yazılan dilekçelerin işleme konulmaması- 

59 

-Dilekçelere cevap verilmemesi - 35 

-Dilekçelerin yırtılması - 4 

-Asılsız ithamlarla dava açılması - 18 

-İnfaz Hakimliğine yazılan dilekçenin 

gönderilmemesi- 1 

-Dilekçelerin çıkış numaralarının mahpuslara 

verilmemesi -7         124 Toplam  
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Adil Yargılanma Hakkı ve İnfazda 

Eşitlik İlkesine Aykırı Uygulamalar 

541 ihlal 

-Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan 

mahpusların günlük havalandırma sürelerinin 

1 saatle sınırlandırılması 36 

-Koşullu salıvermede ‘iyi hal’ engeli - 14 

-İyi hal için mahpusları bağımsız koğuşuna 

geçmeye zorlama -35 

-Muhbirlik dayatması -6 
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-Uzun tutukluluk - 47 

-Adil yargılanmama şikayetleri - 83 

-Ağır müebbetlik mahpusların ziyaretçileriyle 

ayrı ayrı görüşmesi -11 

-Keyfi olarak İnfaz yakma - 31 

-Keyfi Disiplin cezası -37 

-Halay çektiği ve türkü söylediği için 

disiplin soruşturması açılması -18 

-Denetimli serbestlik engeli -15 

-Tahliyelerin keyfi olarak engellenmesi -12  

-İnfaz yakma tehdidi -74 

-İdare Gözlem Kurulu’nun yetkilerini aşarak 

mahkeme gibi kararlar vermesi-   43 

-Mahpusa asılsız gerekçelerle iyi halli 

olmadığı  raporu düzenlenmesi -54 

-Mahpusa iyi hal puanı uygulaması  -9 

-Mahkeme evraklarının verilmemesi -8 

-Açık hapishaneye geçme hakkı ihlali -5 

- Eski tarihli disiplin cezaları nedeniyle 

tahliyelerin engellenmesi -1 

-Koşullu salıverilme tarihi geldiği halde 2 

kez 6 şar ay süreyle ertelenmesi -1 

-Toplumla bütünleşmeye hazır değil 

denilerek tahliye edilmeme- 1    (541 ihlal) 

  L 

  A 

  L 

-Politik mahpusların görüntülü telefon 

görüşmesinden faydalanamaması -55 

-Görüntülü telefon görüşmesinden 

yararlanamama  -18  

-Parası ödendiği halde görüntülü telefon 

görüşünden yararlanmama - 40 

-Gönderilen mektupların adresine 

ulaşmaması ve sakıncalı denilerek el 

konulması - 36 

- İHD ye gönderilen mektubun 

gönderilmemesi -1 

-Aynı hücrede bulunan mahpusların aynı 

kişiye gönderdikleri mektupları aynı zarf 

içinde gönderememesi - 2 

-Mahpusun mektubunun korku, panik yalan 

yanlış bilgi verdiği gerekçesi ile karalanması  

-1 

-Kürtçe kitap alınmaması -3 

-Kürtçe kitabın tercüme parasının 

mahpustan istenmesi -3 

Toplam 1499 ihlal 

Başvurulardan   
  

 

6805 

 

Basından  
 

 

1638     

 

 

GENEL TOPLAM   :   8443 İHLAL 
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Tablo 9 :   

Marmara Bölgesi Hapishanelerinde Basın Taraması Yoluyla Tespit Edilen 

Hak İhlalleri Tablosu  -2022 (*) 

(*)TİHV günlük raporlarından yararlanılarak hazırlanmıştır  

Yaşam Hakkı İhlalleri: ( Yıl içinde yayınladığımız raporlarımızda tespit edilen 36 vakaya 

aşağıda yer verilmiş olup, İHD Merkezi açıklamasına göre yıl içinde tespit edilebilen 78 

mahpus ölümü gerçekleşmiştir.) 

-30 Ocak 2022 tarihinde F Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet Hanefi Bilgin isimli mahpus 

yaşamını yitirdi. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi. 

- 2 Şubat 2022 tarihinde- Metris 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus Turgay 

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

Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı 

öğrenilen ve 2 Şubat 2022 tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

- 6 Şubat 2022 tarihinde Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi’nde tutulan İsa Yaşar (57) isimli 

mahpusun sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

- 23 Şubat 2022 tarihinde Bilecik M Tipi Cezaevi’nde tutulan Taner Işıldak (46) isimli bir 

mahpusun kaldığı koğuşta asılı vaziyette bulunduğu öğrenildi. İntihar ettiği iddia edildi.      

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

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

odada beyin kanaması geçiren Mehmet Sevinç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  

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

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

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

yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin intihar olduğu iddia edildi. 

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

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

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

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

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

kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 

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

intihar girişimi sonrasında kaldırıldığı Trabzon Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.  

- 13 Haziran 2022 -Denizli Cezaevi’nde beyin kanaması geçiren Fethi Ün isimli mahpusun 3 

ay infaz erteleme kararı ile tahliye edildiği ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  

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

mahpusun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cezaevi idaresi ailesine intihar ettiğini bildirdi  

- 22 Temmuz 2022 tarihinde, İzmir Ödemiş Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Mehmet Sait 

Demiröz hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. 

- 23 Temmuz 2022 tarihinde ,Diyarbakır 2 Nolu Cezaevi’nde tutulan Kadri Ekici isimli 

mahpus konulduğu tek kişilik hücrede yaşamını yitirdi. İntihar ettiği iddia edildi. 

- 24 Temmuz 2022 tarihinde, Urfa E Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet Yılmaz isimli mahpus 

   

    

 

   

    36 
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yaşamını yitirdi. İntihar ettiği iddia edildi. 

- 29 Temmuz 2022 tarihinde, Batman M Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan Taner Atmaca 

tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İntihar ettiği iddia edildi. 

- 30 Temmuz 2022 tarihinde, Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Şükrü 

Tuğrul Özşengül yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği iddia edildi. 

- 13 Ağustos 2022 tarihinde, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan %96 

engelli hasta mahpus Zülfü Yıldırım yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği sırada düşmeye 

bağlı yaşamını kaybettiği iddia edildi. 

- 15 Ağustos 2022 tarihinde,  Giresun Espiye L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Mehmet 

Candemir yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği iddia edildi. 

- 18 Ağustos 2022 tarihinde Urfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus 

Bazo Yılmaz yaşamını yitirdi.  

- 24 Ağustos 2022 tarihinde Silivri 4 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan Gökhan Efe isimli 

mahpus yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği iddia edildi. 

- 25 Ağustos 2022 tarihinde Aydın E Tipi Cezaevi’nde tutulan Fırat Çağlayan isimli mahpus 

yaşamını yitirdi. İntihar ettiği iddia edildi. 

- 29 Ağustos 2022 tarihinde Elazığ T Tipi Cezaevi’nde tutulan Engin Korcum isimli mahpus 

yaşamını yitirdiği söylendi. İntihar ettiği iddia edildi. 

- 6 Eylül 2022 tarihinde Diyarbakır Kadın Cezaevi’nde tutulan ve astım krizi nedeniyle 

hastaneye kaldırılan Emel Hacıoğlu isimli mahpus yaşamını yitirdi.  

- 8 Eylül 2022 - Ankara Sincan Cezaevinde tutulan Mehmet Bozan isimli mahpus şüpheli bir 

şekilde yaşamını yitirdi. Yazdığı çok sayıda mektupta ,Roman olmasından dolayı sistematik 

işkenceye maruz kaldığı ve yaşamının tehdit altında olduğuna dair beyanları bulunuyordu.  

- 18 Eylül 2022 tarihinde Malatya Akçadağ Cezaevi’nde tutulan Barış Keve isimli mahpus 

tutulduğu tek kişilik hücrede yaşamını yitirdi. İntihar ettiği iddia edildi. 

- 29 Eylül 2022 tarihinde Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulan 

Mustafa Murat Ayhan isimli mahpus yaşamını yitirdi. İntihar ettiği iddia edildi. 

- 12 Ekim 2022 tarihinde  Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’nde tutulan Süphan Çabuk isimli 

hasta mahpus kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

- 31 Ekim 2022 tarihinde  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 tarihinde  Sincan Hapishanesinde tutulan Kemal Mutlum isimli hasta 

mahpus tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 

- 9 Aralık 2022 -hasta mahpus Emre Abalak 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 tarihinde Sincan F Tipi CİK da tutulan 85 yaşındaki hasta mahpus Vural 

Avar yaşamını yitirdi 

-    İntihar tehdidi-  1 

 

-İşkence, darp, kötü muamele  114 

Keyfi Disiplin soruşturması  17 

Küfür hakaret psikolojik baskı  113 

Ajanlık dayatması 2 
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-Çıplak arama    67 

-Süngerli hücreye koyma  2 

Gece koğuş araması 3 

Havalandırmanın üzerinin tellerle kapatılması  4 

Sürgün sevk   116 

Ağız içi araması    36 

Askerlerin üst aranası yapması  3 

Ellerin arkadan kelepçelenmesi  2 

Eşyalara el koyma  55 

Hücreye koyma  57 

Kelepçeli muayene dayatması  6 

Kelepçeli muayene - 8 

Covid + mahpuslara ilaç verilmemesi  74 

Covid hastalarının hastaneye götürülmemesi  5 

Hastane sevklerinin yapılmaması  54 

Revire çıkarmama  5 

İlaçları gardiyan gözetiminde içmeye zorlama  1 

İlaçların verilmemesi  22 

Yaşamını yitiren mahpusun otopsi raporunun aileye verilmemesi  1 

Annesiyle birlikte kalan bebeğe mama verilmemesi  1 

-Görüş yasağı  9 

Telefonda tekmil dayatması  5 

Telefon görüşmesinin kesilmesi  6 

Görüntülü telefon görüşmesi yaptırmama  38 

Keyfi iletişim /haberleşme cezası  22 

Faksların gönderilmemesi   1 

Mektupların karalanması  2 

Sosyal alandan yararlanma yasağı   87 

Mahpusun hangi hapishaneye sevk edildiği bilgisinin aileden gizlenmesi  3 
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Kitaplara el koyma   10 

Kitap gazete ve dergilerin verilmemesi  57 

Ders kitap ve defterlerin verilmemesi 2 

Keyfi kitap sınırlaması   5 

Mahpusun yazarı da olduğu kitabın sakıncalı denilerek verilmemesi  1 

Halay çektikleri için disiplin soruşturması açılması  15 

Resim kalemlerinin alınmaması 2 

Yüksek elektrik faturası    16 

Sıcak suların akmaması  18 

Soğuk suların sık kesilmesi   4 

Damacana suya kota konması  34 

Kalorifer yanmaması 33 

Ekonomik kriz nedeniyle yemek çeşitlerinin azaltılması, az ve kalitesiz oluşu  154 

Kalabalık koğuş    42 

20 kişilik koğuşta 70 kişinin tutulması  1 

Koğuşlarda böcek bulunması ve ilaçlama yapılmaması  4 

Temizlik malzemesi verilmemesi 12 

Toplum güvenliği için tehlikeli denilerek mahpusun tahliyesinin engellenmesi  1 

Adil yargılanma talebi  11 

Dilekçelere yanıt verilmemesi  6 

-Terör kimliği takma dayatması   24 

Kadın koğuşlarının aranması sırasında erkek gardiyanların görev yapması   5 

-Açlık grevi  53 

-Açlık grevinde olan mahpuslara şeker verilmemesi  6 

Avukat ve ailesinin Abdullah Öcalan ile görüşme talebinin reddi  145 

 

TOPLAM 

    

    1638 

   İHLAL 
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B- BAŞVURULARIN TAKİBİ  

 

Hapishanelerden derneğimize yapılan başvurular Hapishane Komisyonumuz tarafından tek tek 

değerlendirilmekte, mektup yoluyla yapılan başvurulara 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 cevaplanmakta, gerekli hallerde mahpusların gönüllü avukatlarımız tarafından 

ziyareti sağlanmakta, hapishane idaresi ve infaz savcılıkları ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştirilmektedir.  

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

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

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

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

ve kurullara 2022 yılı boyunca yazdığımız yazı sayısı 168 olup, gelen cevap sayısı 68 olmuştur.  

 

 

C- SONUÇ ve ÖNERİLER 

 

Hapishanelerde 2022 yılında da sorunlar devam etmiş hatta önceki yıla göre belirgin bir artış 

göstermiştir. Raporumuzdan örnekleyerek; 2421’i başvurulardan 636’sı basından toplam 3057 işkence, 

kötü muamele ve onur kırıcı davranış; 1273’ü başvurulardan, 251’i basından toplam 1524 sağlık hakkı 

ihlali; en az 78 mahpus ölümü; 1499’u başvurulardan 356’sı basından toplam 1855 iletişim hakkı 

ihlali/tecrit,; 541 infazda eşitlik ilkesi ihlali genel tabloyu yeterince açık ortaya koymaktadır.  

Girişte de belirttiğimiz üzere; Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü güncel verilerine göre Türkiye’de  

4’ü çocuk eğitimevi, 9’u çocuk kapalı, 10’u kadın kapalı, 2’si R Tipi ( Rehabilitasyon Merkezi- Elazığ- 

İzmir ) ve 1’i Kapalıya Bağlı Rehabilitasyon Merkezi ( Metris R Tipi )   olmak üzere  toplam 308’i kapalı 

ve 8’i  kadın açık, 89’u müstakil açık ,76’sı kapalıya bağlı açık toplam 173’ü açık  olmak üzere toplam 

481 Ceza İnfaz Kurumu bulunmaktadır. Adalet Bakanlığı’nın 02.01.2023 tarihli açıklamasına göre ise; 

toplam 286.797 kapasiteli bu hapishanelerde 341.497 mahpus tutulmakta ve 54.700 mahpus ile %19.07 

kapasite fazlası bulunmaktadır.  

Aşırı doluluk ve buna bağlı sorunlar giderek daha da büyük bir hal almış; salgın hastalık riski, mahpus 

sayısından az yatak, mahpus sayısından az yemek ve temizlik malzemesi verilmesine kadar çeşitli sorunlar 

akıl almaz boyutlara varmıştır. 40 kişilik koğuşa 15 kişilik yemek verilmesi, 20 kişilik koğuşta 70 kişinin 
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tutulması, 40 kişiye haftada 10 litre içme suyu kotası uygulanması , 5 kişiye bir yatak gibi durumlar 

neredeyse sıradanlaşmıştır.  

118.738’i   açık, 222.759’ u   kapalı hapishanelerde tutulmakta olan mahpusların; 200’ü LGBTİ, 13.737'si 

kadın, 12.045’i yabancı, 581‘i engelli,  5.765‘i 65 yaş üstü, 2511’i 18  yaş altı/çocuk mahpustan oluşuyor. 

 

Hapiste tutulan özellikle çocuk, LGBTİ, kadın, yabancı, yaşlı, engelli ve politik mahpuslar bakımından 

ayrımcı yaklaşım ve uygulamalar devam etmektedir:  

 

Engellilik, yaş ve cinsiyet nedeniyle özen gösterilmesi gerekli hallerde tam tersi davranışlar dikkat 

çekmektedir.  

 

Kadın mahpusların erkek görevliler tarafından aranmak istenmesi, kadın mahpusların muayenesi sırasında 

odada erkek görevlilerin bulunmakta ısrar etmesi, kadınların ped ihtiyacı konusunda yaşanan sorunlara 

çözüm üretilmemektedir.  

 

Annesiyle kalan çocukların mama ve bez gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında zorluklar 

yaşanmaktadır.  

 

Yabancı mahpuslar dil bariyeri nedeniyle uyarıları anlayamadıkları gibi kendilerini de  anlatamamakta, 

bu nedenle ciddi  sorunlar yaşanabilmektedir.  

 

65 yaş üstü 5.765 mahpus bulunmakta ancak yaşlı haklarının sağlanması konusunda bir hassasiyet 

gösterilmediği gibi yaşlılığa bağlı sorunların aşılması için hiçbir tedbir alınmamakta, özellikte izolasyona 

ve tecride maruz kalan yaşlı kişilerde  demans benzeri hastalıklarda artış görülmektedir.  

   

18 yaş altı 2511 çocuk mahpusun yaşadıkları yeterince kamuoyuna yansımamaktadır. Genel sorunlara ek 

olarak görevlilerin baskısı,  sağlıklı gelişme imkanlarından yoksunluk,  akran zorbalığı gibi pek çok ciddi 

sorunla baş etmeye çalışan çocuk mahpusların ve yaşadıkları sorunların daha görünür olması ve 

nihayetinde çocuk hapishanelerinin kapatılması için daha yoğun bir çaba gerektiği görülmektedir.  

 

Mahpusların günlük  iaşe bedelleri ekonomik kriz döneminde artırılarak 50 TL, anneleri ile birlikte 

kalan 0-6 yaş çocukların iaşe bedeli ise 75    TL ‘ye çıkarılmış ancak artan fiyatlar nedeniyle mahpusların 

beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasında dahi bir iyileşme yaratılamamıştır. 2022 yılında 

beslenme  ve temiz suya erişim konularında 724’ü başvurulardan ve 239’u basından olmak üzere 

963 ihlal bildirilmiştir. Mahpuslar; yetersiz ve kalitesiz yemeklerden , hijyen kurallarına 

uyulmamasından, suların kirli akmasından, kantinden alınan içme suyuna ve temizlik malzemelerine kota 

uygulanmasına kadar pek çok konuda sorun bildirmiştir.  
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Nisan 2022 tarihli hasta mahpus listemizde yer alan 651’i ağır, 1517 hasta mahpusa her gün yenileri 

eklenmekte, hapishaneler hastalık merkezlerine ve ölüm evlerine dönüşmektedir.  Mahpusların sağlık ve 

yaşam haklarını korumak zorunda olan yetkililer  kalıcı bir çözüme dair adım atmamakta direnmektedir.  

 

Hapishanelerde sağlık ve tedaviye erişimde yaşanan sorunlar çözülememiştir. Hasta mahpusların 

yaşadıkları sorunların çözümü için söz veren Adalet Bakanlığı tarafından 02.01.2023 tarihinde çıkarılan 

“Sürekli Hastalık, Sakatlık ve Kocama Sebebiyle Kişilerin Cezalarının Hafifletilmesi veya Kaldırılması 

Hakkında İşlemler” başlıklı 20/1 nolu genelge Anayasa’nın 104. Maddesi kapsamında Cumhurbaşkanının 

af yetkisi üzerinden 2006 tarih ve 20 sayılı genelgenin yeniden hatırlanmasının ötesine geçememiştir. 

Hasta mahpuslar için kritik önemdeki 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 

16. Maddesi ve bu maddeden kaynaklı sorunlar tartışma dışı bırakılarak hasta mahpuslar ölüme terk 

edilmişlerdir.  

 

Sağlık ve tedavi hakkına erişimde yaşanan sorunların hastalık nedeniyle ölümlerin artışı ile 

paralellik gösterdiği bilinmekle birlikte, genelde işkence, kötü muamele ve onur kırıcı davranışlar ve 

özelde ağırlaşan tecrit ile intihar ve şüpheli ölümler arasında da  paralellik olduğu görülmektedir.  

Yaşam hakkına yönelik ölümle sonlanan ihlaller dışında, intihar girişimi, intihara zorlama, ölüm tehdidi ve 

can güvenliğine yönelik saldırılar  da devam etmiş ve raporumuzda 2022 yılı içerisinde ölümlere ek olarak 

bu yönlü 105 ihlal tespit edilmiştir.  

Gelen başvurularda, fiziki baskıya maruz kalan mahpuslar üzerinde yoğun bir psikolojik baskı da 

kurulduğu, mahpusların kamerasız ortamlarda ve süngerli odada darp edildikleri,  hücrelere ip 

atılarak, kesici aletler bırakılarak intihara zorlandıkları bildirilmektedir.  

Yine, özellikle çıplak arama, ağız içi araması, küfür ve hakaret gibi onur kırıcı davranışların ve 

hukuk dışı  keyfi uygulamaların  psikolojik baskıyı ağırlaştırdığı görülmektedir.  

Sorunlarının çözümü için muhatap bulamayan, adalete erişimi engellenen mahpusların bu dönemde yine 

hak ihlallerini önlemek için  açlık grevlerine başvurdukları görülmektedir. Açlık grevi ve ilişkili hak 

ihlallerine dair 83’ü başvurulardan olmak üzere raporumuza 142 ihlal yansımıştır.  

COVİD 19 salgını 2022 yılının ilk 3 ayında yine etkili olmuş, bu dönemde 372 ihlal raporumuza 

yansımıştır. Pandemi bahane edilerek sürdürülen hak gasplarının ekseriyeti ve özellikle tecrit  yıl 

boyunca devam ettirilmiştir.   

Tecrit, gerek yaygınlaşması nedeniyle ve gerek S ve Y Tipi hapishanelerin açılması ile  başlıca bir 

sorun ve sorun kaynağı haline gelmiştir:  

Tek kişilik hücrelerden oluşan, kapıların merkezi sistemle açılıp kapandığı, tuvaletle mahpusun kaldığı 

yerin birbirinden ayrılmadığı, ayakta sayımın dayatıldığı, mahpuslardan gardiyanlara başkan ya da abi diye 

hitap etmelerinin istendiği, mahpusun duvar dibinde yürümesinin istendiği yerler olarak bildirilen ve 2021 
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yılında gündeme gelen  S tipi hapishanelerdeki uygulamaların daha ağırının hedeflendiği belirtilen  9 

Y Tipi hapishane  2022 yılında açılmıştır.  

 

Mahpusun; diğer mahpuslarla iletişimini sağlayan sohbet spor hakkı halen kullandırılmamakta,  görüşe 

gelecek kişiler  “görüş yapma yeterliliğine sahip olma” şartı  ile keyfi olarak kısıtlanmakta, kitap gazete 

vb kısıtlamalarıyla beraber mahpus dış dünyadan tamamen yalıtılmaktadır.  Bu durum mahpusun 

sadece sosyalleşmesini değil, sosyal dayanışma, kültürel gelişim, dışarıda olan biteni anlama, kendisini 

geliştirecek düşünsel araçlara ve bilgiye erişme imkanlarını da ortadan kaldırmış, mahpusu sert bir şekilde 

dışarıdan izole etmiş, yalnızlaştırmıştır.  

İmralı hapishanesinde uygulanan ağır tecrit koşulları bu dönemde de devam etmiş, 2022 yılı 

içerisinde İmralı Hapishanesinde tutulan Abdullah Öcalan ve diğer mahpuslar için avukatları ve aileleri 

tarafından yapılan 145 görüşme talebi sonuçsuz kalmıştır.  

İnfazda eşitlik ilkesine aykırılıklar bu dönemde de devam etmiştir: 

 Politik nedenlerle tutuklu bulunanlar bakımından mevzuatla desteklenen ayrımcı yaklaşım ve 

uygulamalar ciddi boyutlara varmıştır.  Şartlı tahliyeden hastaneye sevklere kadar neredeyse her alanda 

politik nedenlerle tutuklu bulunanlara negatif ayrımcılık  uygulanmaktadır.  

 

Ayrımcı uygulamalar, politik mahpuslar kadar olmasa da adli nedenlerle hapiste bulunan 

mahpuslar için de söz konusu olmaktadır. Bu nedenle artan sayıda adli mahpusun sorunları çözebilmek 

için açlık grevi yaptığı bilinmektedir.  

 

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

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

olmuştur.  

 Mahpusların “örgütlü” mahpusların koğuşunda kalıyor olması,  mahpusa gelen görüşçü, kimin para 

yatırdığı, okuduğu kitaplar, halay çekmesi, kutlama ya da anma yapması, hatta görüşe gelenlerin tutumları 

vb. durumların  olumsuz iyi hal değerlendirmesine gerekçe yapıldığı ve mahpusların tahliyesinin 

engellendiği yönünde şikayetler giderek artmaktadır.  

Bu durum 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Gözlem ve 

sınıflandırma merkezleri” başlıklı 13. maddesi ile “Hükümlülerin değerlendirilmesi ve iyi halin 

belirlenmesi” başlıklı 89. maddesi uyarınca çıkarılan  Gözlem ve Sınıflandırma Merkezleri ile 

Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik’in 01.01.2021 tarihinde yürürlüğe girmesi ile 

birlikte yoğun olarak tartışılmaya başlanmıştır. Yönetmelikte açık ceza infaz kurumuna ayrılma, denetimli 

serbestlik ve koşullu salıverilmeden faydalanma müesseselerinin tümünde aranan “iyi hal” şartı ile ilgili 

detaylı kriterler öngörülmüştür. Bu konuda hapishanelerin İdare ve Gözlem Kurullarına tanınan geniş 

takdir yetkisinin ayrımcılığa ve hak gaspına neden olacak şekilde kötüye kullanıldığı mahpusların ortak 
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şikayeti haline gelmiştir.  

  

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

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

vb sorunlar devam etmektedir.  

 

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

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

varmış bulunmaktadır.  

 

Mahpuslar “iç sürgün” , sürgün sevk, oda değişikliği talebinin reddi, sevk talebinin reddi sorunları 

yaşamaya devam etmektedir.  

 

Yukarıda başlıcalarına kısaca değindiğimiz raporumuza yansıyan tespitler sorunların süreklilik 

kazandığını ve yetkililerin çözüm yönünde bir irade ortaya koymadığını; mahpusların derneğimize 

erişimine getirilen sınırlamalara ve çıkarılan güçlüklere rağmen yapılan başvurular ise, sorunların 

raporumuza yansıyabilenden çok daha fazla olduğunu göstermektedir. 

 

Oysa; 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun “Hapis cezalarının 

infazında gözetilecek ilkeler” alt başlıklı 6. Maddesi 1/b fıkrası; “ …Hürriyeti bağlayıcı cezanın zorunlu 

kıldığı hürriyetten yoksunluk, insan onuruna saygının korunmasını sağlayan maddî ve manevî koşullar 

altında çektirilir…”  

1/c fıkrası;” Hükümlünün kanun ve yönetmeliklerle tanınmış haklarının dokunulmazlığını sağlamak üzere 

cezanın infazında ve iyileştirme çabalarında kanunilik ve hukuka uygunluk ilkeleri esas alınır.” 

1/e fıkrası; “Cezanın infazında adalet esaslarına uygun hareket edilir…”  

1/f fıkrası; “ …Ceza infaz kurumlarında hükümlülerin yaşam hakları ile beden ve ruh 

bütünlüklerini korumak üzere her türlü koruyucu tedbirin alınması zorunludur.” Demektedir.  

Bu düzenleme, Anayasa, Mahpuslara Muameleye Dair Birleşmiş Milletler Asgari Standart 

Kuralları(Asgari Standart Kurallar- Mandela Kuralları) ve uluslararası insan hakları belgeleri 

kapsamında sorunların kalıcı çözüme kavuşturulması devletin sorumluluğudur.  

Bu çerçevede; Öncelikle : 

- Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkındaki Kanunun 16 maddesinden ;  

Hasta mahpusların infaz ertelemesi  için; Adli Tıp Kurumu raporu şartı   ve toplum güvenliği 

bakımından ağır ve somut tehlike kriteri çıkartılmalı, 

Tedavi ve rapor aşamalarında bağımsız hareket eden bir uzmanlar heyetinin denetimi sağlanmalı, 
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- 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un “Gözlem ve 

sınıflandırma merkezleri” başlıklı 13. maddesi ile “Hükümlülerin değerlendirilmesi ve iyi halin 

belirlenmesi” başlıklı 89. maddesi ve bu maddeler uyarınca çıkarılan  Gözlem ve Sınıflandırma 

Merkezleri ile Hükümlülerin Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik ve İdare ve Gözlem 

Kurullarının yetkileri mahpus hakları gözetilerek yeniden düzenlenmeli, Kurulun yetkilerini kötüye 

kullanımı engellenmeli, 

- Üstte değindiğimiz hususlar da dahil devam eden tüm sorunlara dair genel bir mevzuat 

taraması yapılarak mahpus haklarına aykırı ve/veya hak  ihlaline neden olan düzenlemeler 

ayıklanmalı,  

- Başta tecrit, işkence, onur kırıcı muamele, sağlık hakkı, beslenme ve temiz suya erişim, 

ayrımcılığın önlenmesi olmak üzere , temel sorunlar; mahpuslar ve gerekli hallerde 

temsilcilerinin katılımı ve müzakeresi ile kalıcı çözüme kavuşturulmalı,  

- Hak ihlallerinin tespiti için etkin adli ve idari soruşturmalar yürütülmeli, hak ihlalinde 

bulunan görevlilerin tespiti ile cezalandırılması sağlanmalı, hak ihlallerinin tekrar etmemesi 

için etkili tedbirler alınmalıdır.   

 

Bilindiği üzere raporumuz, Marmara bölgesi hapishanelerinden bize ulaşan hak ihlallerini 

kapsamakla birlikte, genel tabloya ayna tutmamıza yarayan veriler içermektedir. Mahpusların 

derneğimize erişimine getirilen sınırlamalara ve çıkarılan güçlüklere rağmen yapılan başvurular, 

sorunların raporumuza yansıyabilenden çok daha fazla olduğuna işaret etmektedir.   

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

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

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

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

çözüm, duyarlılık ve mahpuslarla dayanışma çağrımızdır.  

 

 

D- RAPORUN DAYANAĞI BAŞVURU ÖZETLERİ  

 

OCAK 2022 

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

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

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

verilmez? Ücretliyse biz karşılayalım kendi hesabında nakit bulunduğu halde iki gündür sürekli 
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kustuğunu yemek yiyemediğini söylüyor. Perişan halde bir ilacı çok gören kurum bir buçuk aydır bu ilacı 

eşime vermiyor sizden rica ediyorum yardımcı olur musunuz? İstanbul Maltepe 1 nolu kapalı cezaevi B4 

koğuşunda yatmakta olan eşim A. D. İKİ GÜNDÜR MİDESİNDEN CAN ÇEKİŞİYOR İCERDE İLACINI 

VERMİYORLAR LÜTFEN YARDIM EDİN. CİMER de dahil her kurumuna ulaşmaya çalıştım asla 

telefonlara cevap vermiyorlar yani zaten asla revire çıkarmıyorlar pandemi dolayısıyla içeride ağır 

şartlardalar temel ihtiyaç olan sağlığa da ulaşamamak ne demek aklım almıyor rica ediyorum yardımcı 

olun bizlere.” 

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

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

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

çıkardılar. Dışarıda müdürle tesadüfü görüştük. Sıkıntıları söyledik. Cezaevi savcılığıyla görüştük. O da 

soruna çözüm bulmadı. Sadece kapalı görüş izni verdi. Çocuğun yanına gittik. Bize kimlik dayatması 

yaptılar bundan çıkmadık dedi.”  

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

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

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

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

kendisine aktarmışızdır.  

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

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

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

havalandırma üzeri tel kafes ile kapalı odalara alındık. 14 günlük karantina süreci bitmiş, ardından pcr 

testi yapılmış ve üstünden yaklaşık 2 ay daha geçmiş ve biz hala burada tutuluyoruz. 

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

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

istediğimizi talep etmiş, ancak talebimiz karşılanmamıştır. 

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

girişimde bulunmanızı talep ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum.”  

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

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

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

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

intihar süsü verilerek yaşamına son verilmiştir. Yeni hapishane yönetimi kendisi ile aynı düşüncede olan 
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kişileri yaşamları ile tehdit edildiğini belirtmiştir. Tekirdağ  f tipi 2 no’lu hapishanesinde can güvenliliğin 

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

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

sürecin takibi için hukuki yardım talep etmekteyiz.” 

 S. İ.- 04.01.2022 - Denizli T Tipi Hapishanesi 

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

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

tansiyon 

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

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

olduğunu bilmediğini böbrek ve şekerden kaynaklanan sağlık sorunlarını bacağının taş kestiğini 

ayaklarında midesinde ağrıların olduğunu Kemik erimesinden kaynaklı ciddi bel ağrısı yaşadığını söyleyen 

oğlum E. P. yatırılan paranın kendisine verilmediğini kantin ihtiyaçlarını gideremediğini ırkçı saldırıların 

devam ettiğini hedef gösterildiğini sağlık personelinin kendisini açlık grevindeyken tartakladığını iletti 

tedavisi engellenen oğlum E. 

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

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

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

söyledi.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

yine haber yolladılar, yollayacağız seni diye. Elimde 2 ayrı gıda raporum doktor onaylı kaşeli, 5-6 tane 

talep dilekçem ve dış kantinden aldıkları Migros, Carrefour, Bim, DMR, Cem Marketlerin fişlerinin 

fotokopisi de bunları Tekirdağ 1. İnfaz hakimliğine yolladım. Raporlarıma cevap bekliyorum. Yasal şikayet 

hakkımızı aramamızı bile edepsizlik sayıp, yasal raporumu hiçbir kurul kararı olmadan yok saydılar. Kurul 

kararı istedim vermediler. Bunların hepsi ortopedik yatak (raporum ve bel fıtığı- boyun fıtığı, radyolojik 

sonuçlarım olmasına rağmen) talep etmem sonucunda bu tavır halen devam ediyor. 1 aydan fazladır visco 
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sünger ortopedik yatağı dahi aldıramadım sipariş verdiler. Mağazalar stok yapıp satıyorlar, yılbaşının 

geçmesini bekliyorlarmış. Şuan yine sürgün yazımı yazıp beni yollama derdindeler çünkü yasal hakkımı 

arıyorum ve gıda raporumu talep ediyorum diye. Gördüğünüz gibi %100 haklıda olsak lafımızın bir 

hükmü-değeri olmuyor onlara karşı.Yan odadaki siyasi arkadaşların da sizlere çok selamları var. 

Mücadeleniz için minnettarım. 

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

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

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

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

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

karşı. Cezaevlerinde yüzlerce farlı görüşe sahip insanlar var. Bizlerin ortak özelliği tutsağız ve en önemlisi 

İNSANIZ. İdeoloji görüş yarıştırmıyoruz. Hapishanelerde nice insanlar katlediliyor daha yeni Garibe 

Gezer Kandıra 1 Nolu R’de katledildi. Ciğerimiz sızladı ama intihar dendi. Yapılan işkence ve cinsel 

saldırı yok sayıldı. Bende oranın 2 Nolu F’sinde zulme, işkenceye uğradım. Buraya sürgün edildim 

2017’de. Her canlı yaşama hakkına sahip, Allah dahi insanın insana zulmetmesine izin vermezken, her 

türlü haksızlık. Bu mektubu sizlere yolladığım 3 Ocak 2022 Pazartesi günü gıda raporumla ilgili 

raporlarımı, dış kantinden aldırdığım gıdaların faturalarını da, ifademi de Tekirdağ 1. İnfaz hakimliğine 

kapalı zarfla yolluyorum. Meclis insan hakları komisyonundan 29.12.2021’de gelen mektubumu açıp 

okuyup öyle vermişler. Meclisten gelen mektubu nasıl açarlar, bu ne yasa tanımazlık.” 

 K. İ.- 06.01.2022  - Bolu F Tipi CİK 

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

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

iki hafta önce çarşamba günü bizi arayarak '' hücreye alındığını nedenini bilmediğini'' söyledi. En sonra bu 

hafta çarşamba günü aradığında ''hala hücrede tutulduğunu cezaevi idaresinin kendisine bilgi vermediğini 

sadece adalet bakanlığının özel talimatı ile hücreye alındığını'' söylendiğini söyledi. Yaklaşık 12 gündür tek 

başına hücrede tutuluyor. Bugün cezaevi ile yaptığımız görüşmede bize '' tutuklu hastaneye gidip 

geldiğinden dolayı 14 gün karantina da kalacak ondan dolayı hücreye alınmış. Covidden  dolayı dışarı 

çıkıp gelenler karantinaya alınıyor. '' denildi ama tutuklumuz bize hastaneye falan gitmediğini söyledi. Biz 

''hastaneye falan mı gittin ondan seni karantinaya almış olabilirler mi dedik yok '' dedi. Her hafta 

çarşamba günü telefon açıyor bize. Açıkçası biz şu anda çok kaygılı ve tedirginiz bu konuda bize yardımcı 

olmanızı istiyoruz. Cezaevlerinde son zamanlarda yaşanan ölüm haberleri bizi kaygılandırıyor. Bir şeyler 

yapılmasını istiyoruz. Yapabilecekleriniz için şimdiden teşekkür ederiz..” 

 E. A.- 06.01.2022- (Bolu F Tipi) 

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

cezaevinden Bolu cezaevine sevk edildi. Geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesinde kendisine hiç bir 
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bilgi verilmeden yalnız yatak olan bir odaya koyulduğunu belirtti. Ve cezaevini aradık. Şu sebeple olabilir 

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

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

dedi. Son zamanlarda cezaevinde yaşanan hukuksuzluklar, işkenceler, cezaevinden çıkan şaibeli 

ölümlerden ötürü aile olarak tedirgin olduk. Kendisi de tedirgin. Bu konuda bize dönüş yapmanızı ve ne 

yapmamız gerekiyor ya da sizin ne yapmanız gerekiyor konusunda bilgi vermenizi rica ediyorum. Şimdiden 

emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz” 

 H. T.-  06.01.2022- (Kırklareli hapishanesi E Tipi Hapishanesi) 

“25 Ocak’ta açık görüş varmış. Gidecekmiş. Geçen ay kapalı görüşe de çıkmamış. B.M daha gelme demiş. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

“ 

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

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

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

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

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

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

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

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

yardımcısı (kısa boylu, ince yapılı, saçları olmayan) benim memuruma mı direniyorlar “Alın” şeklinde 

beyanda bulunmuştur. Olaya şahit olmadan böyle bir tepki vermiş bunun üzerinde müvekkil Ü. T. Ş. 

bahsedilen iki memur tarafından boğazından tutularak sıradan çıkarılmış akabinde kollarından tutularak 

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

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

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

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

arkadaşlarının durumunu anlamlandıramayıp neden böyle yapıldığını soran H. Ç. ve A. F. C. adlı kişiler 
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yine olayla ilgisi bulunmayan S. M. de aynı şekilde koğuş dışına çıkarılıp ters kelepçe yapılmıştır. Müvekkil 

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

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

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

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

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

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

boynunda kızarıklık, sağ bileğinde yara mevcut olduğu görülmüştür.” 

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

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

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

öyle böyle neyse kardeşim bunların teklifi kabul ediyor sonra bir süre sonra içeriden bir gardiyan muhbirin 

kardeşim olduğunu diğer mahkumlara söylüyor ve kardeşim içeride hasım sahibi oluyor. Daha sonra 

kardeşimi bir koğuşta zar zor çıkarttık başka koğuşa aldık ama bu sefer bir süre sonra tekrar eski koğuşa 

gitmesi için baskı yapıldı dayak şiddet tehdit zaten kardeş de bu yazılı olan yukarı da ki mektup da şahsı 

geçen kişilerden şikayetçi olduğunu beyan ediyor. İçerideki gardiyan müdür mahkumlar baya bir sıkıntılar 

var dayak atmadan önce doktora gidip temiz darp raporu alıyorlar ve sonra kamera olmayan tenha 

yerlerde soğuk su ile ıslatıp cop ile dövüyorlar. Ellerini demir kapıya sıkıştırıyorlar. Kardeşim ve 

arkadaşlarına 1 haftalık kokmuş yemekleri veriyorlar. Ölüm tehditti ediyorlar buradan ancak ölünüz çıkar 

gibisinden tehditler.  Kardeşimin bir an önce oradan başka bir ceza evine nakil edilmesini istiyorum 

mümkünse eğer Sakarya’nın Ferizli ilçesinde ki L tipi kapalı ceza evine gönderilmesini istiyorum. Ben 

Sakarya’da yaşıyorum. 4 çocuğum var sürekli Maltepe ye gidemiyorum çalıştığım için ve zaten maddi 

durumum da zayıf. 3 çocuk okutuyorum lütfen kardeşime yardımcı olun kardeşim geçen akşam intihar 

etmiş boğazını kesmiş cam ile onlar onu cop ile dövdükten sonra ama kardeşim boğazını kesse de revire 

göndermemişler. Şuan da Maltepe 1 nolu L tipi ceza evinde sizlerden iyi haber bekliyoruz psikolojik olarak 

çökmüş durumda can sağlığından şüphe ediyoruz ve kardeşimin kâğıtta yazdığı isimlerin hepsinden 

şikâyetçiyim. Avukatım beni direk sizlere yönlendirdi sizlerden güzel haberleri bekliyorum.” 

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

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

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

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

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

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

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

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

hakkımda beyanı olduğunu söylediler ve R. Ç.’a yardım ettiğimi söylediler. R. Ç.’ın AK Partili binasına ses 
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bombası atan birisiyle birlikte yakaladığını söylediler. “Sen R. Ç.’ın ifadesini kabul et ve onlara yardım 

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

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

söylediler. Peki bir suç işlemiş miyim dediğimde enseme vurarak biz soruları sorarız dediler. “HDP İl 

binasına neden gidiyorsun, neden HDP’nin seçim çalışmalarına katılıyorsun?” dediler. HDP’yi sevdiğimi, 

bu yüzden HDP’nin seçim çalışmalarına katıldığımı, bunun neresinin suç olduğunu söyledim. “Bundan 

sonra bizden habersiz HDP’ye gitmeyeceksin ve gel bizimle çalış, sana para vs verelim” dediler. Ben kabul 

etmeyince hakaret, küfür ve dövmeye başladılar. Benden iki şey işitiyorlardı: Yapmadığım bir şeyi kabul 

etmemi ve onlarla çalışmamı! Ki benim suçsuz olduğumu da iyi biliyorlardı. Bana “Eğer dediklerimizi 

yapmazsan hayatını mahvederiz yok eğer dediklerimizi yaparsan bir sorun olmaz vs” dediler. Böylesi iftira 

ve suçlamaları kabul etmediğimi, sırf HDP’liyim ve HDP’nin çalışmalarına katılıyorum diye beni 

suçlayamayacaklarını, hukuk ve adaletin olduğunu söyleyince hem beni dövüyorlardı ve hem de hukuk ve 

adalet biziz diyorlardı. “Biz yaptın yapmadın demiyoruz, kabul et diyoruz, bizimle çalış diyoruz, yoksa 

cezaevine gidersin…” diyorlardı. Gözaltında yaşadıklarımı anlatsam sayfalar sürer. Bu yüzden özetin özeti 

olarak yazmaya çalışıyorum. 

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

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

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

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

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

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

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

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

çıkarırız. Dediklerimizi kabul edince hemen haber ver” dediler. “Suçsuz bir insanı suçsuz yere cezaevine 

yolluyorsunuz, sizde suçsuz olduğumu, bunların bir senaryo olduğunu çok iyi biliyorsunuz…”dedim. 

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

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

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

beraat edersin. Soyut ve çelişkili bir beyanla ceza verilmez…” diyorlardı. Çıktığımız ilk mahkemede suçsuz 

olduğumu, hakkımdaki beyanın bir iftira olduğunu, benim herhangi bir ilgi ve alakamın olmadığını ve 

mağduriyetimi söyledim. R. Ç. ve S. K.’ı aynı mahalleden olduğumuzdan dolayı tanıdığımı, başka hiç 

kimseyi tanımadığımı, S. K. ve R. Ç. ile hiçbir örgütsel vs bağım olmadığını, R. Ç.’ın kendisini kurtarmak 

için benim hakkımda bunları söylediğini, tek bir soyut ve gerçeklerle alakası olmayan bir beyandan dolayı 

tutuklu olduğumu vs söyledim. Çıktığım tüm mahkemelerde suçsuz olduğumu delillerle kanıtlamaya 

çalıştım. Ki suçsuz olduğumu iddianamede yer alan gördü tanıklarının beyanları, müştekilerim beyanları, 

olay yeri ve çevre kamera kayıtları, olayı yeri ve yakınlarında olmadığıma dair sinyal tespitleri ve tutulan 
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tutanaklar, bizzat olayda yaralı olarak yakalanan gözaltı ve mahkeme huzurunda olayı, neden, nasıl ve 

niçin yaptığını söyleyen R. Ç. mahkeme huzurunda gözaltında işkence ve kötü muamele gördüğünü 

(işkencede çekilen bir fotoğrafı dosyada varır.) işkenceden kendisi kurtarmak için aklına benim ismimin 

geldiğini, hiçbir alakamın olmadığını, suçsuz yere cezaevinde olduğumu ve bundan dolayı vicdan azabı 

çektiğini vs mahkeme huzurunda defalarca söylemiştir ve gözaltı beyanında dönmüştür. Bunlar duruşma 

tutanaklarında mevcuttur. Yine olayda yaralı olarak yakalanan Ş. Ç. beni hiç görmediğini ve tanımadığını 

yaşananlarla bir alakamın olmadığını söylemiştir. Soyut, yalan ve gerçeklerle alakası olmayan bir beyana 

karşılık suçsuz olduğumu gösteren bunca delil ve kağıt olmasına rağmen suçsuz olduğumu 

ispatlayamıyorum. R. Ç.’ın bu gözaltı beyanın yalan, yanlış ve iftira olma olasılığı yok mu? 

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

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

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

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

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

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

iki duruşmada hemen karara gitti. Dosyada ismi geçen herkese suçlu mu değil mi bakmaksızın TCK’nın en 

ağır cezasını verdi. Yıllarca adalet beklerken 13/02/2020 tarihinde skandal bir karar ile bir insan ömrünün 

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

alakası olmayan, çelişkilerle dolu, iftira olan bir gözaltı beyanıdır. Doğrusu verilen cezanın gerekçesi bile 

yapılmamıştır. Oysa TCK’nın eğer cezasına karar verilirken hiçbir şüpheye yer bırakılmamalıdır. En basit 

örnekle talep ettiğimiz AK Parti binasına keşif talebimiz bile kabul edilmemiştir. Mahkeme kararları akla, 

vicdana, kanun ve yasaya ve somut delillere göre olmalıdır. Oysa şahsıma verilen böylesi bir cezanın tek 

gerekçesi R4ecep Çalışkan’ın gözaltındaki uydurma beyanıdır. Kaldı ki Recep Çalışkan onlarca defa 

mahkeme huzurunda gözaltı beyanından dönmüş, kendini kötü muamele ve işkenceden kurtarmak için 

aklına ismimin geldiğini söylemiştir. Ayrıca 2018 yılında mahkemeye üç (3) mütalaasında da tahliyemi 

isteyen iddia makamı yerine heyet değişikliğiyle 2020 yılında gelen savcılık en ağır ceza ile 

cezalandırılmamı istiyor. Peki yeni gelen savcılık ne delil sunmuş ya da ne değişmiş? Hiçbir şey. Hiçbir 

delil sunamamış. Bunun aksine ben suçsuz olduğumu ispatlayan deliller sunmuşum, ki suçsuz olduğumu 

ispatlayan deliller (gördü tanıkları ve müştekilerin beyanları, çevre ve olay yerini görüntüleyen kamera 

kayıtları, sinyal tespiti, Ş. Ç.’in beyanları vs) iddianame ve dosyada yer alıyor. Yasa aynı yasa, kanun aynı 

kanun! Peki nasıl oluyor da biri tahliyemi istiyor, biri de en ağır cezayı istiyor? Yaşananlara objektif 

(tarafsız) olarak bakıldığında suçsuz olduğum ortadadır. Büyüklerimizin çok anlamlı bir sözü vardır: 

“Başkasına yapılan felaket ile saadet olmaz.” Bir hukuk devleti böyle bir kararı göz ardı etmemelidir. 

“Her verilen karar mahşeri vicdandır.” En büyük güç adil karar vermektir. Herkes gibi bende bu ülkenin 

çocuğuyum. Bu ülkenin huzuru ve mutluluğu hepimizin huzuru ve mutluluğudur. Bu ülkenin değerleri 

hepimizin değerleridir. Hepimiz bu ülkenin daha güzel olmasına diliyoruz. Eğer hepimiz eşitsek, birimizin 
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mutsuzluğu ve huzursuzluğu ve uğradığı haksızlık hepimizin mutsuzluğu, huzursuzluğu ve haksızlığıdır. 

Şahsıma yönelik bu karar adil olmadığı gibi hakkaniyete ve hukuka aykırıdır. Böylesi bir karardan mutsuz 

ve huzursuzum. Yıllardır tek bir saat bile rahat bir uyku uyumamıştım, içtenlikle gülememişim. Ailemle, 

sevdiklerime uzun uzun sarılıp hasret giderememişim, ailemin zor günlerinde de mutlu günlerinde de 

yanlarında olamamışım ve daha neler neler. Bu kadar kolay mı suçsuz bir insanı yaftalamak, ceza vermek 

ve yarınlarını, hayallerini alt üste etmek. 

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

terörist, soğan, patates terörist… Birde aileme, sevdiklerime, çevreme, arkadaşlarıma, komşularıma sorun, 

onlar ne diyecekler? En çok değer verdiğiniz birisini, kardeşinizi, çocuğunuzu düşünün, suçsuz ama 

suçsuzluğunu ispatlayan delillere rağmen bir türlü suçsuz olamıyor, suçsuzluğu görülmek istenmiyor. Peki 

suçsuz olabilmek için ne yapmalı, e isteniliyor? Ailemden, sevdiklerimden ayrı altı yılımı cezaevinde 

bitirdim. Suçsuz yere tam altı yıl. Bu altı yılın her gününde suçsuzluğuma karar verilip aileme ve 

sevdiklerime kavuşacağım anı bekledim. Hiçbir den bu umudumu kesmedim ve bu umudumu halen 

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

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

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

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

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

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

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

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

testinde motor nöronlarda bloklar tespit edildi. “Kronik Enflamatuar Demiyenilizan Polinörtopati” 

(CİDP) diye bir hastalık tespit edildi. Eğer yanlış bilmiyorsam, fizikal Stephan Hawkins’le hastalıklarımız 

aynı. Vücudumun herhangi bir yerinde oluşan iltihaplanma, önce bacak sinirlerime, oradan da bütün sinir 

sistemine yayılmış. Bu nedenle sinir sistemi devre dışı kalmış. Bu da tüm duyularımı, iç ve dış organlarımın 

devre dışı kalmasına neden oluyor. Denge ve güç kaybı, his kaybı, koku ve tat kaybı, şiddetli mide 

bulantıları, koordinasyon bozukluğu ve daha birçok soruna neden oluyor. Öncesi kaslarla çalışan bütün 

organlarda işlev bozukluğu oluşuyor. En çok da nefes almakta zorluk oluşuyor. Hastalığa teşhis 

konulduktan sonra bir süre hastanede yattım. İnsan yapımı ilik verdiler. Sonrasında da kortizon tedavisi 

gördüm. Kortizona halen devam ediyorum. Şimdi durumum çok daha iyi. Tam bir iyileşme olmasa da, artık 

kendi ihtiyaçlarımı karşılayabilecek kadar toparlardım. Doktorlarda ilerisi için olumlu bir tablo çiziyor.  

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

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

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

başvuruda bulundum ama ret cevabı geldi. Onun dışında da AYM’nin TCK 220/6 maddeleri içn aldığı 
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“kanunluk ilkeleri taşımıyor” pilot kararı var. Yani bu maddeden yargılanıp ceza alanların “hak ihlali ”ne 

uğradığını belirtiyor. Vekâletim V. de olduğu için başka avukata da başvuramıyorum. Aile internetten bir 

telefon numarasına ulaştı, fakat telefonlarına cevap verilmiyor.” 

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

“Sayın İHD cezaevi komisyon üyeleri, 04-10-2021 tarihinde daha önce kalmakta olduğum Kırıkkale F 

Tipinden şuanda bulunduğum 2 Nolu Tekirdağ F Tipine sürgün edildim. Bu cezaevine geldiğim günden bu 

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

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

karantina sonrası ayrı olarak tutulduğum ayrı bloktan (3) arkadaşlarımın bulunduğu bloklardaki (A-C) 

arkadaşlarımın yanına gitme talebim kabul edilmemektedir. 

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

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

gelme imkânlarını çok zorlaştırmaktadır. Arkadaşlarımın bulunduğu oda veya koridorlardan birine geçme 

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

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

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

kullanamama sebebiyet vermektedir. Bir nevi tutulduğum koşullar itibariyle görüş haklarımdan 

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

doğurmaktadır. 

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

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

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

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

dışında tel kafesli bir odada tutulmaktayım.  

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

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

yaratmakla birlikte psikolojik ve duygusal olarak işkence halidir.  

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

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

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

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

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

mücadelenizi çok anlamlı bularak, yürüttüğünüz değerli çalışmalarda üstün başarılar diliyorum”.  

 K. U.- 10.01.2022- ( Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli CİK) 
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“Abim M. S. U. 2017 yılından beridir tutukludur. Abim, 2017 yılında Antalya’da tutuklandı ve 4 ay kadar 

Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuldu. 4 ay sonra abim Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli 

Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna kendi isteği dışında gönderildi. Abimle ilgili daha önce defalarca sevk 

dilekçesi verdik ancak bu taleplerimiz her seferinde reddedildi. Abimle bugün telefon görüşü yaptım, abim 

telefonda bana “hapishanede ölü bulunan V. E.’in yan koğuşunda bulunduğunu ve V. E.’in rızası dışında 

koğuşunun güvenlik gerekçesiyle değiştirilip daha sonra ise tek kişilik hücreye konulduğunu” söyledi. 

Abim, “V. E.’in hücresinde ölü bulunduktan sonra gardiyanların kendilerine intihar ettiğini söylediğini” 

aktardı. Abim telefonda, bu durumun şüpheli olduğunu ve bu hapishanede can güvenliklerinin olmadığını 

söyledi. Derneğinizden bu konuda hukuki destek talep ediyoruz ve bir heyetin Tekirdağ 2 Nolu Yüksek 

Güvenlikli Hapishanesine ziyaret düzenlemesini istiyoruz.” 

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

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

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

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

iyice azıttı. Sıcak su yok leğenlerini almışlar çamaşır nasıl yıkayacak bu insanlar. Lütfen artık ciddi bir 

şeyler yapın. Pkk’lara dokunamıyorlar arkaları kuvvetli diye garip sorun çıkarmayan tertemiz öğrencileri 

vs eziyorlar. Lütfen ciddi şekilde bir şeyler yaptırım olsun işin suyu çıktı resmen bu devirde işkence. Biz 

Harbiyeli öğrenci aileleri olarak sorunlarımızı size iletiyoruz belki bizden gizlenen dağa neler vardır. 

Benim oğlum Silivri 1 nolu da o sadece sıcak su sorunundan bahsetti diğer bilgiler ailelerden gelenler 2 ve 

5 nolu binalardan. Öğrencilerin her şeyleri dosyaları temiz kasıtlı olarak tutuklular sayı çok gözüksün diye 

iki yıldan fazla dosyaları Yargıtay’da bekletiliyor.” 

 F. S.-12.01.2022- Silivri 2 nolu Cezaevi 

“Merhaba ben askeri öğrenci annesiyim adım Nurşen Satan. Bugün oğlumla telefonda görüştüm. Silivri 2 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

duyurulması.” 
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 H. S.- 12.01.2022 -  Silivri 5 nolu CİK 

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

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

bildirmiyorlar. Kendi dilekçe yazıp öğrenmekte. Mahkeme tarafından barolar birliğinden avukatı vasi 

olarak atamaları ciddi mağduriyet yaşatmıştır. Ailesi ile irtibata geçememektedir. PKK davasından olan 

dosyalarından dolayı adli koğuşlarda can güvenliği tehlike altında kaldığını kendisi belirtmiştir. Siyasi 

dosyalarında avukatlığını E. K. ilgilendiğini belirtti. Çok acil durumda E. K. veya avukat arkadaşların 

yanına gidip sorunlarını çözmesi gerektiğini bu durumu ve İHD’ye belirtmemi istemiştir. Yapılacak işlem 

ve yardım için duyarlılığınıza teşekkür ederim. İyi çalışmalar.” 

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

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

Cezaevlerinden hemen her gün cenazeler çıkmaktadır. Tutsaklara, aileleri ile son vedalaşma hakkı bile 

tanınmayarak, zindan hücrelerinde, hastane bodrumlarında ölüme terk edilmektedir.  

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

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

edilmedikleri için yaşamlarını yitirmişlerdir.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

bu kurum tarafından doğrudan ve resmi raporla idama mahkum edilmektedir. Adli Tıp Kurumu bir idam 

mangası ve gaz odası görevi görmekte, zoraki “ötenazi anlamına gelen cezaevinde kalabilir.” Sahte 

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

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

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

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

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

önünde bulundurulmamaktadır. Cezaevleri doktorları mesleki formasyon ve görevlerinin gereğini yapmak 

yerine cezaevi idarelerinin direktifleriyle hareket etmektedirler.  

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

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

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

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

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

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

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

Hasta arkadaşlar hastaneye çok geç sevk edildiği gibi tahlil, film sonuçları teşhiste kendilerine ya hiç 

bildirilmiyor ya da çok geç bildiriliyor. Dolayısıyla tedavi süreçleri geciktirilerek basit bir hastalık bile 

ilerletilecek tedavi edilemez duruma getiriliyor.  

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

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

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

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

edilmeleri gerektiği halde edilmemektedirler. 

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

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

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

bir zulme uğramışlar. Bu arkadaşlarımızın durumları özetle şu şekildedir:  

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

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

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

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

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

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

idame ettirememektedir.  

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

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

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

emekli edilmiş ve halen ilaç kullanmaktadır.  
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A. D.:  80 yaşındadır. Ağırlaştırılmış müebbetten dolayı 21 yıldır cezaevindedir. Doğuştan kronik böbrek 

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

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

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

büyümeye bağlı zorlama, bağırsak hastalığından dolayı bağırsaklarda tembellik ve kabızlık yaşanıyor. 

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

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

mevcuttur. Anjiyo olmuştur. Böbrek yetmezliği ve mesaneden dolayı defalarca ameliyat olmuştur. İşitme 

engellidir. Edirne devlet hastanesi sağlık kurulunun düzenlemiş olduğu rapora göre “ hasta hijyen 

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

raporlaştırılmıştır. Buna rağmen arkadaşımızın tedavi süreçleri geciktiriliyor, zamanında hastaneye 

gönderilmiyor, düzenli tedavi imkanı sağlanamıyor. Bundan dolayı arkadaşımızın sağlık durumu gittikçe 

kötüleşiyor, ağırlaşıyor, hayati riskle karşı karşıyadır. 

Bu arkadaşlarımız tedavi edilmemekte, hastalıkları her gün ilerlemektedir. Acilen tahliye ve tedavi 

edilmedikleri taktirde yaşamlarını yitirme ihtimalleri yüksektir. Bu nedenlerden dolayı:  

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

tahliye edilmelidir.  

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

uygun olarak yapılmalıdır.  

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

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

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

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

ve ailelerine yakın cezaevlerine sevk edilmelidirler. 

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

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

mercilere başvurmamıza rağmen olumlu bir sonuç alamadık.  

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

sivil toplum örgütlerine iletmenizdir. Gereken duyarlılığı göstermenizi bekliyor, bilginize sunuyoruz.” 

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

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

ederim, sağ olun… Ben sana daha önce iki tane sanırım faks göndermiştim. Umarım almışsındır. Nasılsın, 
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iyi misin ? Her zaman iyi olmanı dilerim. Tahmin ediyorum ki yoğunsundur. Ben de kafa olarak çok 

yoğunum. Burası benim hastalıklarıma ciddi zarar veriyor. Mesela ben 6 senedir hem yumurtalık hem mide 

kanseriyim ve en son bir yıl önce PET çektirdiğimde tertemiz olan midemde bugün tutulmalar var. İnan 

Yavuz Hoca bile (çapa) şaşırdı bu duruma. 6 yıldır (tümör midemde biliyorsun) tertemiz midede nasıl olurdu 

tutulmalar diye. Bilmiyorum hocanın dediğine göre ya midemde başka bir tümör oluştu, ya yara var, ya da 

ülser olasılıkları sıraladı. Yani kanserimde ilerleme de olabilir. Hoca “mide hassas bir organdır sen stresten 

uzak durmalısın, stres kansere zarardır. Mideni koruyacak gıdalar vardır” dedi. Tabi hoca doğru dedi, stres, 

hep kasar, gerginleştirir mideyi. Sonuçta gösterdi kendini. Oysa 6 yıldır çok mücadele ettim, kanserimi 

zararsız hale irademle getirdim. Ama stres ters düz etti emeklerimi. Hastanede de kelepçe açılmıyor asker 

bazen dakikalarca açın demiyor. Doktor odasından asker çıkmıyor ve ben öyle geri dönüyorum. Karantina 

ayrı bir sorun. Düşün kaç zaman geçti hala mideyi netleştirmek için hocanın istediği endoskopiyi 

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

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

göre hastalıklarımın derinleşmesi ve çoğalmasıdır. Örneğin burada olmasaydım asla kanserimi taşıdığım 

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

olmadı. Tekrar yardım Kandıra’da hastalıklarımın seyri olumluya dönecektir biliyorum.” 

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

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

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

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

tedavileri yapılmamaktadır. Tutsak aileleriyle son vedalaşma hakkı bile tanınmayarak zindanın 

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

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

yitirmişlerdir. Zindanlarda çok sınırlı ve kısıtlı haber alma durumuna rağmen son iki üç hafta içerisinde G. 

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

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

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

hastalık ilerledikçe ve tedavi edilemez duruma geldikten sonra hastane ve tedavi süreci başlatılıyor. 

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

insan onurunu zedeleyen uygulamalarla hastane sevkleri imkansız bir hale getiriliyor.  

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

özellikle bu kurum tarafından doğrudan ve resmi raporlarıyla idama mahkum edilmektedirler. Adeta Adli 

Tıp Kurumu bir idam mangası ve gaz odası işlevi ve görevi görmekte, sanki zoraki ötenazi anlamına 
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gelebilen “cezaevinde kalabilir” diye adeta kişiler hakkında sahte raporlar hazırlamakta ve bunun bir 

sonucu her gün yeni insanların ölümüne şahit olmaktayız.  

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

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

dönüşmesine sebep oluyor.  

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

olmasına rağmen ve ileri yaşlarda olmalarına rağmen tedavi ve tahliye edilmiyorlar. Bunun bir tek nedeni 

olsa gerek. Onunda arkadaşlarımızın siyasal tutsak ve rehine olarak tutulmaktan, görülmekten ileri 

gelmektedir. 

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

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

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

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

Bu arkadaşlarımızın hastalıkları kısaca özetlemek için ise; 

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

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

cilt hastalığı, el ve ayaklarında uyuşma, el titremesi, guatr hastalığı ve böbrek hastalığı gibi birbirinden ağır 

ölümcül hastalıklarla boğuşmakta ve tek başına yaşamına idame edememektedir.  

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

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

idam ettirememektedir.  

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

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

rahatsızlığından dolayı emekli edilmişti. Ve halende ilaçlarını kullanmaktadır. 

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

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

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

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

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

yaşandığından dolayı böbreklerde hasar oluşmasına neden olmaktadır. Prostatta büyüme durumu 

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

çapında polipord müdüllerden oluşum mevcuttur. Bundan dolayı bağırsaklarda hareketsizlik ve kabızlık 
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yaşanıyor. Uzun süren yakına bakma durumundan dolayı gözlerinde oluşan miyop ve katarak 

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

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

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

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

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

ölümcül ve kalıcı olan bu hastalıklardan dolayı arkadaşımız tek başına yaşamını idame edememektedir. Bu 

sayılan hastalıkların tümünde raporları söz konusu mevcuttur.  

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

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

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

tahliye edilmelidir.  

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

uygun olarak yapılmalıdır.  

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

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

yapılmalıdır. 

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

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

ailelerine yakın cezaevlerine sevk edilmelidirler. 

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

getirip takip etmeniz ve Adli Tıp Kurumu, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı vb. nezdinde girişimde 

bulunmanızdır. Defalarca ilgili mercilere başvurulmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadık. Ayrıca 

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

sivil toplum örgütlerine iletmenizdir”.  

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

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

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

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

tavırlı hasmane tutum içindeler, 15.09.2021 FTR Tekirdağ şehir hastanesi doktoru tarafından belimde 2 

fıtık ve disk rahatsızlığım sonucu ve 2 boyun fıtığım ve emarlarım sonucunda yıllarca hapishanenin sünger 

yataklarında yata yata 2.defa fıtığa yakalandım, bunun üzerinde sağlığım için doktor ORTOPEDİK yatak 
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kullanması uygundur raporu verdi. Bende o raporla idareye başvurup Yataş Active Prime yaylı ortopedik 

yatak almak için hesabımdan kesilip alınsın diye talepte bulundum fakat şikayetlerimi sindirememişler 

olacaklar ki ret verdiler. Ben de kararla Tekirdağ 1.İnfaz hakimliğine 28.09.2021 tarihinde Dosya 

no:2021/3095- Karar no:2021/3273 dava ile K. Hakim dosyayı ele alıp doktorun raporda yaylı diye 

belirtmediği için idareyi haklı bulup yine aynı karara ulaşırsanız göreceğiz üzere hakim: doktor raporunda 

bu yatağın “yayı ortopedik olması gerektiğine” dair açık bir bilgi olmadığı, eğer doktor “ortopedik yaylı 

yatak” kullanması sağlığı için lüzumluysa raporda belirtilmesi halinde tarife uygun bir yatak verilebileceğini 

ancak mevcut raporum halinde kurum haklıdır denmiş. 

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

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

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

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

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

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

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

sonra deyip rapora aynen şunları yazdı ret yazıyorum. 

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

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

önerilir…” 

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

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

önce mahkeme eski 1.raporumda ORTOPEDİ yatak yazdığı YAYLI diye belirtilmediğinden sizi haklı gördü 

ancak aynı kararda YAYLI diye yazması halinde verilirdi ifadesi karardır bağlayıcıdır. Bu sebeple YATAŞ 

Active prime yaylı ortopedik yatak aldırmak istiyorum hesabımdan kesilerek dedim. Hemen aynı gün 

süpersonik hızla kurul kararı alıp memurla yolladılar, yazana göre: 

“Hükümlü E. T.’in Tekirdağ şehir hastanesi beyin ve sinir cerrahi polikliniğinde 12.01.2022 tarihinde yapılan 

muayenesinde “ortopedik yaylı yatak  yatması önerilir” şeklinde belirtildiği. Ceza infaz 

kurumumuzun F tipi yüksek güvenlikli ceza infaz kurum olması, barındırılmakta olan hükümlü/tutuklu 

profili göz önünde bulundurulduğunda mevzuatta yer almayan yaylı ortopedik yatağın kişi ve kurum 

güvenliği göz önünde bulundurulduğunda hükümlü-tutukluların barındırılmakta oldukları odalara 

verilmesinin güvenlik riski yaratacağı ayrıca beyin ve sinir cerrahi polikliniğinin 12.01.2022 tarihli 

evraklarından da anlaşılacağı üzere yaylı yatak kullanması yönünde sağlığı açısından herhangi bir 

zorunluluk olmadığı “ortopedik yaylı yatakta yatması önerilir.” Denilmek suretiyle sadece kullanımının 
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ÖNERİ olarak belirtilmesi vs vs. Tekirdağ 1.infaz hakimliğinin 22.10.2021 tarih 2021/3095 dosya 

2021/3273 karar sayılı gerekçeli kararı ile kurum uygulamasında usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından 

bu yöndeki TALEBİNİN REDDİNE denilerek kurur kararı alınmış. Ancak hakimin, doktorun yaylı ifadesi 

yazsaydı verilir lafını atlıyorlar, ayrıca ÖNERİLİR yazmasını ise lafı cımbızla çekip raporun tamamında 

yazanı görmezden gelip, hastanın sünger yataktan fayda görmediği lafını görmüyor. Ayrıca siz cümleleri 

yorumlama analiz etme kurumusunuz. Burada tarafıma bilinçli bir baskı psikolojik yıldırma vs. her şey var. 

TBMM insan hakları komisyonuna yalan ve iftira ile cevabı yazı yazıyor. Beni karalıyor. Ben de 17.01.2022 

5 sayfa Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına kanıt belge-raporlarımla suç duyurusunda bulunup ceza davası 

ve tazminat davası açılması için başvurdum. TBMM cezaevlerini izleme kuruluna Cumhurbaşkanlığına, 

Tekirdağ 2.infaz hakimliğine bunların burada 2 gıda raporumu aldıkları halde gıdaları dış kantinden 

şikayetlerim sonucu almıyoruz artık demeleriyle şikayet ettim ve 2 ayrı biri yaysız ilk raporum, 2.si yaylı 

ortopedik yatak raporumu yine hasmane tutumla almayıp sağlığımı hiçe sayıp insanlık onurumu 

çiğnediğini yazdım. 

Şimdi diyorlar ki eşya mevzuatı genelgesinde yaylı yatak yok. Yalan söylüyorlar çünkü eşya mevzuatında 

yaylıda yok, ortopedik süngerde yok, ortopedik yastıkta yok, bileklik bandanada yok, yün demirsiz bel 

korsesi de yok,  bastonda yok vs. tüm bunlar yasak evet, ancak doktor raporuyla yasal hale gelir ve içeri 

sokulur. Tıpkı 15.10.2021de son kez aldıkları gıda raporum almış ürünlerin fişleri vs. olduğu gibi. Kelime 

oyunu yapıp resmi makamları manipüle edip makamını nüfuzunu kullanıp beni hasız çıkarmaya çalışan bu 

insanlar hakkında yazdığım yelere şikayet ettim. 14.01.2022 Cuma cezaevi 1.müdür Sn. Uğur Salt beye 

kapalı zarf ile 2 sayfa mektup yazdım. Bu yapıla zulümdür. Ben hastayım. 2 bel fıtığım, 2 boyu fıtığım ve 

disk sıkışmam var. Gıda raporumu alan sizsiniz beni TBMM insan hakları komisyonuna hakkımda ben idare 

bana yatak vermiyor demiş gibi gösterip biz ona kurumca ORTOPEDİK yatak verdik diye devlet yatağının 

ortopedik olduğu yalanını söyleyip, beni suçlayıp şahsın ısrarla yaylı isterim diye tutturduğunu belirtip 

suçlamış cevabı yazıda 28.08.2021 Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla TBMM insan hakları 

komisyonuna sayı:2021/8456 Hakan Çavuşoğlu Bursa milletvekili komisyon başkanına. Onlarda yazdığı 

yanıltıcı-yalan beyan ve iftiralarına kanıp başkaca bir işlem yapılmasına yer olmadığı demişler.  

Müdür komisyonu aldatılmış. 2 bel fıtığım, disk sıkışmam, 2 boyun fıtığımı, bel emarımı, boyun emarımı 

ortopedik yatak raporumdan bahsetmeden yanıltıcı beyanla komisyonu yanıltıp durduk yere idare bana 

hiç! Yatak vermiyor gibi göstererek raporlarımı vs. yasal hakkımı ve paramla sağlığım için almak istediğime 

değinmeyerek suç işlemiştir. 17.02.2022 tarihinde Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına 5 sayfa şikayet ve 

suç duyurusunda bulunuyorum. 

Bana burada zulmediliyor. Hepsi cephe almışlar. 1.müdür görevini kötüye kullanıp devlet makamını keyfi 

kullanıp diğer 7 kurul üyesini de yönlendirip beni suçlayıcı yalan beyanlarda bulunuyorlar ve herkes bana 
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bir tavır almış. Müdür beye canım pahasına haklı davamdan asla geri adım atmam ben 43 yaşındayım 

havadaki gerginlik kokusunu alıyorum. Baş memurum bile benle görüşmüyor. Beni lütfen acilen buradan 

yollayın bu saatten sonra kimse kimseden memnun kalmaz deyip yazdım.  

 Bu arada 12.01.2022 beyin cerrahından yaylı yatak raporu alıp idareye alın diye başvurunca 13.01.2022 

öğleden sonra 14.30 civarı bir baş memur yollamışlar. Odama gelip mazgaldan konuştuk. Bana hitaben “E. 

idare diyor ki eski birinci yaysız ortopedik yatağı istiyorsan HEMEN! Alalım. 

Dedim 1 aydır neredeydiniz. Şimdi yaylı yatak raporu alınca mı bana iyilik yapacağınız tuttu. 16.12.2021 

tarihinde beni yukarıda 2.127.52 TL hesabımdan kesilip Yataş sünger Visco optimum support yatak alınsın 

dilekçem vardı alın dediğim ağrılarım var dedim de 1 aydır almayın sonra yaylı yatak raporu alınca mı 

HEMEN şimdi alalım diyorsunuz, beni yayalı yatak raporum var almıyorum sünger yatağı dedim. 

Sayın İHD çalışan kardeşlerim benim avukatım ardım arkam yok. Bunlar beni sahipsiz sandılar anca yaza 

yaza hak mücadelesi veriyorum. Size yemin olsun ki emar raporu 2 ayrı yatak raporu, mahkeme kararı, 

gıda raporlarım hepsi belgeli. Bu kadar haklı olamama rağmen sağlığım sırf 4 ay evvel onları 7 resmi ve 

size şikayet ettim diye tavır cephe aldılar. Her türlü psikolojik zulmü reva görüp bizleri yasa kanunlara uyun 

deyip kendileri yasalardan muaf gibi davranıp devletin makamını görevini, kötüye kullanıp  bir mahpusa 

hele ki bunca sağlık sorunlarım ve belge ile rapor ile talepte ve paramla alacak olmama ve Türkiye’nin her 

yerinde raporla her şey yasal hale gelip alınırken bunlar hak gaspını reva görüp yanlarına kar kalacağını 

görüp yasa-hukuk tanımıyorlar. 

Sizlerden çok acil hukuki yardım istiyorum. Haklı davamda yanımda olmanızı, beni savunmanızı hakkımı 

aramanızı gerekli her yere yazıp görüşmenizi rica ediyorum. Ben bu mücadeleyi haklı olduğum için yasal 

raporum olduğu için bu insanları dava edip ceza ve tazminat cezai ile cezalandırılmalarını istiyorum ki 

benden sonraki başka tutsaklarda bu tür hukuksuzlukları dayatmaktan imtina etsinler. 

Lütfen yardımcı olun. Kimsenin yaptığı hukuksuzluk yanlarına kar kalmasın. Benim hakkımı savunmanızı 

yazdığım yerlerdeki şikayetlerimi dosya no ile takip edip bu insanların ceza alması için dosyaların takipçisi 

olmanızı beni bir müdafi edecek insanın hakkımı aramasını sizlerden rica ederim, lütfen yardımcı olun. 

Hepinize sevgi ve şükranlarımı sunarım.  

Bu arada Bakanlık 1 ile 10 Ocak arası sevk yazma izni verdi. Bunun üzerine 1.müdür bana haber yollayarak 

E.’e söyleyin yarın sevk dilekçesi versin demiş. Ben de 04.02.2022 Salı günü verdim. Kartal, Maltepe 1 nolu, 

Maltepe 2 noluya yazdım, arayıp sürgün ettirecek. Çünkü 17 Kasım 2021’de üst yazımı Bakanlığa yazıp 

sürgün yazımı yazdılar. Hak arama mücadelemden dolayı bana seni yollayacağız zaten demişlerdi fakat 

15.12.2021 günü sürgün sevkine bile ret geldi.  

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 43 / 233 

Tüm bu olaylardan sonra beni burada tutmak istemeyeceği zaten belli. Bende acil beni yollayın dedim. 

Çünkü testi kırıldı. Bu saatten sonra kimse kimseden memnun kalmaz. Ben illaki gideceğim ancak haklı 

mücadelemden haklı durumdan geride kalanlara ibret olsun diye nerede olursam olayım buradaki 

hukuksuz dayatmalar için yazdığım şikayetlerimden ASLA vazgeçmeyeceğim.  

Kimse bana zulmedemez. Zulüm çok geniş açılımı olan bir kelimedir. Adaletin zıttı zulümdür. Her türlü 

haksızlık zulümdür. Meşru hakları ve talepleri yok saymak zulmüdür. Ben bana dayatılan zulme sessiz kalıp 

uysal koyun olmayacağım. Haklı davamı yasal çerçevede sürdüreceğim. Canım pahasına dahi olsa 

davamdan asla vazgeçmem. Hele ki yüzde yüz haklı iken. Konumları itibariyle işi kılıfına uydurup 

makamlarını yetkilerini lehlerine kullanıp bizler haksız çıkaranlara karşı lütfen yardımcı olun. Yardımlarınızı 

bekliyorum. İnsan onurum-şerefim-sağlığım, hayatım yaşam hakkım gasp edilip hak gaspı ile dayattıkları 

zulmü ben kabul edemem. Ben bir insanım, bir babayım, bir evladım.  

Kanunlardan kendini muaf görenler bir gün yargılanıp cezalandırılınca bir daha böyle bir hukuksuzluğa 

cüret edemeyecekler. NAZIMIN dediği gibi “Sen yanmasan, ben yanmasam, biz yanmasak nasıl çıkar 

karanlıklar aydınlığa.” 

Bilin ki hapishanelerde son yıllarda şüpheli ölümler oluyor ve ben bir insanın intihar ettiğine hiç 

inanmadım. Ben inançlıyım asla katha canıma kastım olamaz. Bir gün bir yerlerde E. T. intihar etmiş, hap 

içmiş, bileklerini kesmiş, kendisi asmış gibi laflar duyarsanız bilin ki katletmişlerdir beni. Burası için 

demiyorum bunu genel anlamda diyorum.  

Hukuk okumadan cüppe giyen kendini hakim-savcı zannedip görev ve yetkilerine makamına güvenip bir 

insanın yasal haklarını yok saymak züldür. İnsan insana zülüm edemez. Hiçbir canlıya zülüm edemez kimse. 

Beni yargılayan bir mahkeme var ve cezan bu demiş iç kimse bir insanı aynı suçtan dolayı cüppe giyip ön 

yargılarla tekrar tekrar yargılama hakkına sahip olamaz. Onursuzca yaşamaktansa, onurluca dik durup 

haklı olarak ölmek en büyük onurdur bence.” 

 S. Ç.-18.01.2022- (1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi Tekirdağ) 

“Bu mektupla pandemi süreciyle birlikte genel olarak yaşanan ve bizleri de olumsuz etkileyen kimi temel 

sıkıntılarımızı sizlere paylaşmak, bunların aşılması için gereken duyarlılığı göstereceğinize, girişimlerde 

bulunacağınıza dair olan umut ve beklentilerimizi dikkatinize sumayı amaçladı. 

Bildiğiniz gibi 2020 Mart ayı itibariyle Covid-19 salgını nedeniyle ülke genelinde olağanüstü tedbirler alındı. 

Bu tedbirler genel olarak “kapanma” ve “kısıtlamalar” olarak tanımlandı. Ülkenin tamamında kısıtlayıcı 

tedbirler 2021 Temmuz’undan Kasım ayına kadar kademeli olarak tamamen kaldırıldı. Ama 

hapishanelerde bir-iki rutüş dışında kısıtlayıcı tedbirler olduğu gibi sürdürülmektedir. Dışarıda binlerce 

insan konserlerde, statlarda, miting meydanlarında toplanıyorken biz burada 9-10 kişi sohbet, spor, atölye, 
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kütüphane vb. sosyal faaliyet yerine birlikte çıkamıyoruz. Üstelik üç doz aşımızı yaptığımız halde 

faaliyetlerden yararlandırılmıyoruz. 

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

bulunduğumuz üç veya dört arkadaşımızla sınırlı ve ayda sadece bir defa ve bir saat ile sınırlı olmak ürere 

spor faaliyeti başlatıldı. En son 2022 yılı Ocak ayı itibariyle ayda iki gün olmak üzere sınırlı sayıda yine 

sadece bir oda ile sınırlı resim atölyesi faaliyeti başlatıldı. Ancak başlatılan resim atölyesi uygulaması genel 

olmayıp, sadece cezası bir yılın altına düşmüş hükümlülere sınırlı bir uygulamadır. Salgının başından şuana 

kadar bu iki kısıtlı sosyal faaliyet dışında bir normalleşme adımı atılmadı. Sadece bir oda ile sınırlı olan bu 

iki kısıtlı sosyal faaliyetin, sosyal ve kültürel yaşamı iyileştirmediğin aşikardır.   

En önemlisi de kısa bir süre önce Kurum personeli normal düzene geçti. Günde iki defa vardiya değişiyor. 

Yani daha önce tedbir olarak Kurum personeli iki haftada bir kontrolü değişirken “normalleşmeyle” birlikte 

vardiya sistemine geçti. Dolayısıyla biz içerdekiler günlük olarak dışardan gelen personelle doğrudan temas 

halinde kalıyoruz. Bu durum bile içeride alınan tüm önlemleri tamamen anlamsızlaştırıyor. Yani Covid-19 

salgını tedbirleri dolayısıyla günde iki defa dışarıdan gelen personelin bizimle temasında bir risk 

görülmüyor, ama dışarıya hiçbir teması olmayan tutuklu ve hükümlülerin dokuz (9) kişi ile birlikte spor, 

sohbet vb. orak faaliyetlere çıkarılması risk görülüyor. 

 Bu yaklaşım ciddi bir çelişkiyi içinde barındırıyor. Şuan Covid-19 salgın hasebiyle hiçbir yerde kısıtlayıcı 

tedbirler uygulanmazken hapishanelerde uygulanıyor. Kısıtlamalar “ salgın için alınan tedbirler” boyutunu 

aşmış adeta spor, sohbet, atölye, kütüphane, açık ve kapalı görüş haklarımızın ihlaline dönüşmüştür.  

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

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

yarım saat olacak şekilde açık görüş yapılmasına izin verildi. İlgili yasaya göre tutuklu ve hükümlülerin 

ayda üç kez kapalı ve bir kez de açık görüş yapma hakları vardır. Salgın başladığında Adalet Bakanlığı 

tarafından “hiçbir hükümlü-tutuklunun hak kaybında uğramayacağını, normalleşme sağlandığında 

ziyaretlerin geriye dönüş telafi edileceğini belirtmiş, sözünü vermişti…” Bu söz yerine getirilmediği gibi açık 

görüş süresi sınırlı sayıda ziyaretçi ile yapılması şartı ile yarım saate indirildi.  

Aynı şekilde 20 Aralık 2021 tarihi itibariyle haftada yirmi (20) dakika olan telefon görüşme olanağımız 10 

dakikaya düşürüldü. Yarım saat ile sınırlı açık görüşün verilmesine istinaden telefon görüşlerinin 

kısıtlanması bizleri kadar ailelerimizi de mağdur etmiştir. Zira genel olarak ailelerimiz binlerce kilometre 

uzak olan şehir ve ilçelerde ikamet ediyorlar. Bu nedenle her zaman ziyaretimize gelme olanakları çok 

düşüktür. Özellikle anne babalar yani yaşlıların çoğu kronik hasta olup risk grubundadır. Dolayısıyla çok 

düşük olan ziyarete gelme olanakları salgın riski nedeniyle tamamen ortadan kalkmış durumda. Onun için 

karşılıklı olarak sadece telefonla bilgi- haber alıp veriyoruz. Bu nedenle salgın dolayısıyla ikinci bir hak 
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olarak verilen ve 20 Aralık 2021 tarihi itibariyle kaldırılan 10 dakikalık telefon hakkı ailelerimize iletişi 

kurma imkânımızı en alt seviyeye düşürmüştür. 

Bu salgın sürecinde uygulanan kısıtlamalardan en çok mağduriyet yaşayan ağırlaştırılmış müebbet cezası 

alan arkadaşlarımız oldu. Yukarıda sıraladığımız tüm kısıtlama ve sıkıntıları onlar kat be kat 

yaşamaktadırlar.  

Öncesi hükümetin başlatmış olduğu “normalleşme” döngüsünde cezaevleri pas geçilmiş, görmezden 

gelinmiştir. Bu ihmalkârlığın giderilmesi için biz hükümlü ve tutuklular özelde siyasi hükümlü ve 

tutukluların ruh ve beden sağlıkları göz önünde bulundurarak hukuken belirlenmiş tüm kültürel, sosyal ve 

sportif faaliyetlerin tam olarak uygulanması, ailelerimizle sağlıklı bir iletişimiz olması için, ailelerimizin 

bulunduğu yerlere nakillerimizin yapılması yönünde girişimlerde bulunmanızı, ilgili tüm mercilere 

ulaştırmanızı talep ediyoruz. 

Bu hususlarda çözümleyici bir çaba ve duyarlılık içerisinde olacağınıza olan inancımızla tekrardan sizleri 

selamlıyor, değerli çalışmalarınızda tüm arkadaşlar adında başarılar diliyorum.” 

 

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

“Mektubunuzu 29 Aralık’ta aldık. İlgi ve duyarlılık için teşekkür ediyoruz. Burada ortak hazırladığımız 

metinde size ulaşmış, buna sevindik. Aynı şekilde size yine tutsaklarla ortak hazırladığımız metni 

gönderiyoruz. Bu metni yine aynı şekilde Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kuruluna dilekçe olarak 

gönderdik. Esasında metin içeriği ek olarak verdikleri telefon görüşmesinin tekrar almaları üzerine olacaktı. 

Fakat diğer kısıtlamalarda devam ettiği için kimi şeyleri yeniden yazmak durumunda kaldık. Ki zaten hepsi 

birbiriyle bağlantılı sayılır. Ek olarak verdikleri telefon görüşmesini açık ziyaret hakkı verdikleri için geri 

aldılar. Halbuki salgın ve kısıtlamalar aynı şekilde devam etmektedir. Kendilerince önlem alıyorlar fakat 

oldukça çelişki kararladır. Zira zaten tecrit ve izolasyonda olan tutsaklar eskisi gibi toplu olarak faaliyetlere 

çıkamazken normalleşmeye geçerek normal mesailerine devam eden memurlarla tutsaklar sürekli temas 

halindedir. En basitinden yemek dağıtımını yapan görevliler hücre hücre gezerek yemek dağıtımı yapıyor… 

Memurlarla her zaman temas halindeyiz fakat aşılarını tamamlamış, hes kodlarını onaylatan, PCR 

testlerini istedikleri şekilde yapan ailelerimizle o kadar uzak yollardan gelmelerine rağmen yarım saat 

görüşmek hakkı veriliyor. Açıkçası endişemiz, 2 yıllık kısıtlama uygulamalarını tutsaklara alıştırılmasıyla 

kalıcı hale getirilmesidir. 

Öte yandan S Tipi hapishanelerde gündemdedir. Bu tip hapishaneler hakkında çok sınırlı bilgimiz var. Fakat 

az çok öğrendiğimiz ve tahmin de ettiğimiz uygulananların şu an yaşadığımız kısıtlamalardan da ağır 
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olacağı yönündedir. Bu tip hapishanelere götürmeler zorla sürgün şeklinde olacaktır büyük ihtimal. 

Açıkçası kabul edebileceğimiz bir durumda değildir.  

Gönderdiğimiz dilekçeleri her bir tutsak ayrı ayrı gönderdik. Bu anlamda sizlerin de ekte gönderdiğiniz 

metin ile ayrıca gündemde tutmanız girişimleriniz, açıklamalar yapmanız bizler için değerli olmakla 

beraber kimi şeylerin değişmesi içinde önemlidir. Ekteki metinden ayrıca 4-5 arkadaş daha sizlere 

gönderecek.  

Sizlerin de her zaman gündeminizde olan ve çalışmalarda yaptığınız hasta tutsaklar için her zaman 

endişeliyiz. Norma şartlarda sağlıklı tedaviye ulaşım noktasında sıkıntı yaşıyorken pandemi dönemi bu 

sıkıntılar oldukça arttı.  

Ben ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsüyüm, tekli hücrelerde kalıyorum. Aynı havalandırmayı paylaştığım, 

aynı davadan hükümlü ama süreli cezası olan O. D. ile yan yana kalıyoruz. Statü gereği havalandırmaya 

beraber çıkamıyoruz. O bütün gün havalandırmada otururken benim üç saatlik havalandırmamda içeri 

giriyor. Öte yandan aynı statüde olan ağırlaştırılmış müebbet hükümlülerde 15 Temmuz darbe girişimden 

bu yana beraber havalandırmaya çıkamıyorlar. Ayrı ayrı üçer saat dönüşümlü olarak havalandırmaya 

çıkıyorlar. Pandemi öncesi beraber faaliyetlere çıkabiliyorken aynı havalandırmaya çıkarılmıyorduk. Bu 

halen daha devam ediyor.  

Tecrit tekli hücrelerde daha yoğun yaşanırken bir de pandemi kısıtlamalarıyla beraber getirilen 

uygulamalarla daha da yoğunlaşıyor.  

Siz mektubunuzda sormuşken bende kısaca bunlara da değinmek istedim.  

Tekrar ilgi ve duyarlılık için teşekkür ediyor, çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar dileyerek tüm İHD 

emekçilerine saygı ve sevgiyle selamlıyoruz… Umutla ve dirençle.” 

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

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

ama tedbirler çoğunlukla kısıtlama temelinde olduğu için bundan en fazla etkilenen hapishaneler oldu.  

Ülkenin tamamında, kısıtlayıcı tedbirler 2001 Temmuz’unda Kasım ayına kadar kademeli olarak kaldırıldı. 

Son günlerde alınan yeni kararlarla da PCR testi zorunluluğu kaldırıldı, karantina uygulamaları neredeyse 

uygulanmayacak seviyelere getirildi. Kısaca, ülkede salgın yokmuş gibi davranılmaya başlandı. Ama 

hapishanelerde bir iki rötuş dışında kısıtlayıcı tedbirler olduğu gibi sürdürülmektedir. Dışarıda binlerce 

insan konserlerde, statlarda, miting meydanlarında toplanıyorken biz burada 9-10 kişi sohbete, spora, 

atölyeye, kütüphaneye vb.  faaliyetlere birlikte çıkamıyoruz. Üstelik üç doz aşımızı yaptırdığımız halde 

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

doğrudan temasımız oluyor. Covid-19 salgını dolayısıyla günde 2 defa dışarıdan gelen personelin bizimle 

temasında bir risk görülmüyor ama dışarıyla hiçbir teması olmayan tutsaklar 9 kişi ile birlikte spor-sohbet 

vb. ortak faaliyetlere birlikte çıkarılması riskli görülüyor.  

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

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

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

faaliyeti başlatıldı. En son 2002 yılı Ocak ayı itibariyle ayda 2 gün olmak üzere sınırlı sayıda yine sadece 1 

hücre ile sınırlı resim atölyesi (genel bir uygulama olmayıp, puanlama sistemine bağlı olarak sadece cezası 

1 yılın altına düşen hükümlüler için geçerli) faaliyetleri başlatıldı. Salgının başından şuana kadar bu 2 kısıtlı 

sosyal faaliyet dışında bir normalleşme adımı atılmadı. Sadece bir hücreyle sınırlı olan bu 2 kısıtlı sosyal 

faaliyetin sosyal ve kültürel yaşamı iyileştirmediği aşikardır. Özellikle kurum personelinin tamamen 

normalleşmeye geçmesine rağmen ihtiyaçlarımızı karşılayamamaktadır.  

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

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

görüş haklarımızın ihlaline dönüşmüştür.   

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oranda sürdürülüyorken telefon görüşme süresi düşürüldü.  

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

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

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

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

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

gelme olanakları çok düşüktür. Özellikle anne babalar, yani ileri yaş grubu kronik hasta olup risk 
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grubundadır. Dolayısıyla zaten çok düşük olan ziyarete gelme olanakları salgın riski nedeniyle tamamen 

ortadan kalkmış durumdadır.  Tüm bunlara ve kısıtlamaların büyük oranda devam etmesine rağmen, 

salgında hala daha yüksek risk oluşturuyorken; kimi kullandırılmayan, kaldırılan hakların telafisinin 

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

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

taraftan kısıtlamaların ruhsal ve bedensel sağlığımız üzerinde yarattığı olumsuz etkiler ıskalanmaktadır.  

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

havalandırmaya çıkarılmamakta, kullandırılmamaktadır.  

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

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

kaldırılmasını istiyoruz. Sizin aracılığınızla duyuruyoruz…” 

 S. E., S. B., G. Y., A. O. K. - 19.01.2022 -(1 Nolu F Tipi Hapishanesi Kandıra) 

Nasılsınız? Umuyorum iyisinizdir. Size Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesinden 18 kadın özgür tutsağın sesini 

duyurmak için yazıyorum. Yaşadığımız çağda duyarlılık azalsa da insan vicdanının ölmediğini inanarak 

yazıyoruz size. Her gün haberlerde içimizi yakan yoksulluk haberlerini izlerken bu koşulların değişmesi, 

ülkemizin demokratik, bağımsız bir ülke olması ve sömürünün son bulması içim mücadele eden bizler 

tutsağız. Fakat özgür tutsaklar olarak adalet için yapabileceklerimiz olduğuna inanıyoruz. Belki sokaklarda 

sesimizi duyuramıyoruz ama bir tek canımız var vs. onu ortaya koyuyoruz. Bunu için; 

S. B. 19 Aralık’ta ölüm orucuna 

G. Y. 25 Aralık’ta açlık grevine başladı! 

Bu iki genç insan neden canını ortaya koydu, talepleri üzerinden anlatalım. 

1) Dijital kopyalanabilir verilerle, gizli tanıklık, iftiracılıkla yargılanmalara son verilsin. 

Üzerinde oynanabilir dijital veriler hukuki delil olarak da kabul edilemez. Değiştirilebilen dijital verilerle 

insan ömrünün sonuna kadar hapis cezası veren bu yargılamalara son verilmelidir. Polisin ezberlettiği 

ifadelerle gizli tanıklık uygulanmasına, psikolojik sorunları olan, tanımadığı hakkında iftira atanların tanık 

gösterilerek hüküm verilesine son verilmelidir. 

2) Keyfi uygulanan disiplin cezalarına ve infaz yakmalara son verilsin! 

Hapishane idareleri tutsaklara boyun eğdirmek için keyfi olarak disiplin cezaları uyguluyor ve zaten fiziki 

özgürlüğünden mahkum bırakılan bizlerin görüş, mektup, telefon yasakları ve hücre cezaları ile dışarıyla 

bağımız koparılıyor ve tecrit işkencesi artıyor. Disiplin cezası alanların tahliyesi infazları yakılarak 

engelleniyor. Teslim alamadıkları tutsakları tahliye tarihleri gelse bile iyi halli değil diyerek tahliye 

etmeyerek cezalandırılıyorlar.  
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3) S. B. gibi öğretmenlerin KHK ile işten atılmalara son verilsin! 

KHK ile ihraç edilen öğretmenler açlığa mahkum ediliyor. Ya inşaatlarda çalışırken ölüyorlar. Öğretmenler 

ya bunalım yaşayıp intihar ediyor. İktidarda dışarıda boyun eğdirmediği insanları açlıkla boyun eğdirmeye 

çalışıyor. S. B. gibi emeğin, hakkını sahip çıkan işini geri isteyenler hapse atılıyor. KHK ile ihraç edilen 

öğretmenlerin işe geri alınması gerekirken ölümlerini, açlıkların seyirci kalınmamalıdır.  

4) Kitap yayın yasaklarına son verilsin ! 

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

dergi alınmıyor. Abone olmadan dergi alınamadığı gibi BİK ilanı olmayan gazeteler verilmiyor. Dışarıda 

satılan politik dergilere hapishane yasak koyuyor. Kitap ve yayınlar güvenlik bahanesiyle yasaklanarak 

tutsakların okumayan, düşünüp sorgulamayan insanlar haline getirilmesi amaçlanıyor.  

5) Sohbet hakkı tam uygulansın! 

2000-2007 yılları arasında hapishanelerde 120 devrimcinin ölüm orucunda şehit düşerek kazanıldığı ve 

Adalet Bakanlığının 45 /1 nolu genelgesi ile somutlanan 10 kişinin 10 saatlik sohbet hakkı her hapishanede 

farklı uygulanarak kısıtlanıyor.  Pandeminin başından beri hiç uygulanmayan 10 kişinin 10 saatlik sohbet 

hakkı kimi hapishanelerde 4.5 saat kimi hapishanelerde 3 saat uygulanabiliyor. 122 insanın hayatı uğruna 

kazandığı sohbet hakkının uygulanmasını istiyoruz.  

6) Hasta tutsaklara özgürlük! 

A. O. K. başta olmak üzere hapishanelerdeki koşullar nedeniyle hastalanan ve hastalıkları büyük bir hızla 

ilerleyen tüm hasta tutsakların tahliye edilmesi gerekir. Dışarıda bağımsız hekimlerce muayene e tedavi 

edilmedikleri için hastalıkları zamanında teşhis edilmeyen, acil kanser ameliyatları dahi ertelenen 

tutsakları içeride ölüme terk edilmemeli, sağlıklarına kavuşmaları için özgür olmaları gerekir. 

7) Emperyalizmle yapılan anlaşmalara son verilsin! 

35 milyon metrekare toprağı Amerikan toprağı olsun, 100 ABD üssü bulunan ülkemiz siyasi, ekonomik, 

kültürel olarak emperyalizme bağımlıdır. Tanrı bağımsız Türkiye için emperyalizm ile yapılan tüm 

anlaşmalara son verilmelidir. Halkın kurtuluşu tam bağımsızlık kazanılmadan sağlanamaz. Yer altı- yer 

üstü kaynaklarımızı, sevgimizi ve beynimizi sömüren emperyalizm yoksulluğumuzun sebebidir.  Demokratik 

bir ülke olmamamızın sebebi emperyalizm ile kurulan siyasi ekonomik tüm bağlar derhal kesilerek 

emperyalist boyundurluğa sebep olan gizli ve açık tüm anlaşmalara son verilsin.  

Ayrıca haksız yere 47 yıl hapis cezası alan G. Y.’ın bir talebi daha var.  

Uyuşturucuya karşı müdahale edenler değil, Uyuşturucu satanlar yargılansın ! 
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Uyuşturucunun ticaret yolu haline getirilen ülkemizde her gün bağımlılık artmaktadır. Çocuk yaşlara kadar 

kullanım yaşı düşmekte, ölümler artmaktadır. Geleceğimizi çalan uyuşturucuya karşı müdahale eden 

devrimciler tutuklanmaktadır. İstanbul Gazi mahallesinde H. F. G. uyuşturucuya karşı  savaş ve kurtuluş 

merkezinde 400’den fazla bağımlıyı ilaçsız yöntemlerle kurtaran devrimciler tutuklandı. Merkez kapatıldı. 

Torbacıları yakalayıp onları halka teşhir eden ve uyuşturucuyu meydanda yakan imha eden devrimcilere 

ceza verildi. İktidar uyuşturucu konusunda iki yüzlü politikalar sürdürüyor. Çeteler serbest uyuşturucu 

baronları dışarıda! Ama uyuşturucuya karşı mücadele verenler hapishanede. G. Y.’da bunlardan biridir. Ve 

serbest bırakılmalıdır.  

G. Y. talepleri kabul edilmez ise direnişini ölüm orucuna çevirecektir. Geçtiğimiz yıl yapılan ölüm orucunda 

Grup Yorum üyeleri H. B., İ. G., halkın hukuk bürosu avukatı E. T. ve M. K. hayatını adalet için kaybetmiştir. 

Onlarla birlikte yola çıkanlar ölüm orucuna arz verildiğini adalet mücadelesinin süreceğini söylemişti ve işte 

şimdi adalet kavgası sürüyor. Bu kavgayı kazanmak adaletsizliğe karşı duyarlı,  vicdanlı herkesin 

yükseltmesiyle mümkündür. Adalet için yeni canları kaybetmeden sesimizi yükselterek birlik olursak ölüm 

orucu direnişi talepleri kabul edilebilir. Adalet hepimizin için gereklidir. Adaletin olmadığı bir ülkede hiçbir 

sorunumuz çözülemez.”  

 N. İ. 19.01.2022 - ( Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi) 

“Merhaba Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli cezaevinde yatmakta olan oğlum T. İ. bugün telefon 

konuşmasında 5 kişi ile birlikte süresiz açlık grevine girdiğini belirtti. Bunun üzerine cezaevi idaresi 

tarafından hat kesildi. Tekrar aradı biraz normal konuştuktan sonra hak ihlali ve işkence yaptıklarını 

söyledi bunun üzerine tekrar hat kesildi hayati tehlikesi olduğundan endişeleniyoruz.” 

 V. D.- 20.01.2022- (F Tipi Hapishanesi Edirne) 

“Size F Tipi hücresinden yazıyorum. Demokratik kitle örgütü olmanız nedeniyle hapishanelerden düzenli 

mektup almanız, tutsakların yaşadıkları sorunlarda takipçiniz olmanız, kurumunuzdan seslerinin 

duyurmalarını istemeleri doğaldır. Bugüne kadar tutsakların seslerine, yaşadıkları hak gaspları karşısında, 

mücadelelerindeki desteğiniz istenilen düzeyde, nitelikte olmasa da bunu yaptınız. Tutsakların sesini halka 

duyurdunuz. 

“Yine düştük yollara…” zorlu, acılı. Ki bugün hapishaneler de yirmi yıldır uygulanan tecrit sonucu hasta 

tutsakların sessiz sedasız cenazelerinin çıktığı dönem. Kanser hastası A. O. K. gibi hasta tutsaklar tahliye 

edilmiyor. E son yakından takip ettiğiniz üzere H. G. göz göre göre tedavisi engellenerek, tahliye 

edilmeyerek ölmesi beklendi. İşte bu yüzden bugün yine ölüm orucundayız. 19 Aralık 2021 tarihinden bu 

yana Sincan Kadın Hapishanesinde kalan S. B. hasta tutsakların sesini duyurabilmek, tedavilerinin 

önündeki siyasi iradeyi aşmak için ölüm orucunda, “hasta tutsaklara ne olacaksa bana da o olsun” 

demektir. Bunu gün gün bedeni eriyerek söylüyor. Haykırıyor. Aynı şekilde Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 
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hapishanesinde kalan G. Y. 25 Aralık 2021 tarihinden bu yana süresiz açlık grevinde. Tek talebi var “S. B.’ın 

talepleri kabul edilsin yoksa bende ölüm orucuna çeviririm.” 

 O. K., İ. A., Y. Ö., C. B. ve M. T.- 20.01.2022- (F Tipi Cezaevi Edirne) 

“1. Bilindiği üzere cezaevlerinden her gün cenazeler çıkmaktadır. Ölümcül hastalığı olan binlerce insan 

halen içeride tutulmakta ve tedavi edilmemektedir. Tutsaklara aileleriyle son kez vedalaşma hakkı bile 

tanımayarak zindan hücrelerinde, hastane bodrumla5rında ölüme terk edilmektedir.  

2. Devlet, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Hastaneler bu insanlık suçunun ortağıdırlar. Sadece son iki 

yılda kalmakta olduğumuz Edirne F tipi zindanında İ. A., H. Y. arkadaşlarımız tedavi ve tahliye edilmedikleri  

için yaşamını yitirmişlerdir. 

3. Sınırlı haber alma durumuna rağmen son iki haftada G. G., H. G., A. U. ve V. S. kaldıkları cezaevlerinde 

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

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

film-ultrason çekimi vb. ciddi bir tanı girişimi olmadan revirde yazılan ilaçlarla aylarca, bazen yıllarca 

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

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

vb. onura aykırı uygulamalarla hastaneye gidiş imkansız hale getiriliyor. Hastane ve revir doktorlarının 

çoğu tutsakları düşman olarak görmekte insani ve mesleki görevi yapmamaktadır. 

5. Ölümcül hastalıkları tespit edilen ATK’na ceza erteleme, tahliye için sevk edilen hasta tutsaklar, bu 

kurum tarafından doğrudan ve resmi raporla idama mahkum edilmektedir. ATK bir idam mangası ve göz 

odası görevi görmekte, zoraki ötenazi anlamına gelen “cezaevinde kalabilir” sahte raporlar ile hemen her 

gün yeni bir ölümün ve cinayetin müsebbibi olmaktadır. 

6. Anayasa TCK kanununda tek başına yaşamını idare ettiremeyenlerin tahliye edilmeleri gerektiği 

açıkça belirtildiği halde dördüncü evre kanser hastaları dahil yıllarca ölümcül hastalığı, yüzde 95 engelli 

raporu olanlar bile ATK raporu ile içeride tutularak öldürülmektedir. 

7. Anayasanın 57. Maddesi sağlık ve dengeli yaşam hakkını herkese tanıdığı halde bu hak cezaevinde 

ayaklar altındadır. Cezaevi doktorları mesleki formasyon ve görevlerinin gereğini yapmak yerine cezaevi 

idarelerinin direktifleriyle hareket etmektedirler. 

8. Kaldığımız cezaevlerinde görevli    adlı doktor bizi “tedavi edilmeleri zorunlu bireyler” olarak değil, 

cezalandırılması gereken mahkumlar olarak görmekte. Bir gardiyan refleksiyle davranmakta ve tedavi, 

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

K. arkadaşı8mız kullanması zorunlu ilaçları idare ve revir tarafından kendisine verilmeyince bu ilaçları 

dışarıdan temin edip kargo ile ve savcılığın onayı ile getirtiyor, dilekçe yazması durumunda ilaçların 
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kendisine verileceği söyleniyor. Ama söz konusu doktor kullanması zorunlu ilaçları vermediği gibi “biz seni 

gençleştiremeyiz” diyerek alay ediyor.  

Hasta arkadaşlar hastaneye çok geç sevk edildiği gibi tahlil, film sonuçları teşhiste kendilerine ya hiç 

bildirilmiyor ya da çok geç bildiriliyor. Dolayısıyla tedavi süreçleri geciktirilerek basit bir hastalık bile 

ilerletilecek tedavi edilemez duruma getiriliyor.  

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

olmalarına ve ileri yaşta olmalarına rağmen tedavi ve tahliye edilemiyorlar. Oysa her türlü cinayet, hırsızlık 

ve vb. suç işleyenler sadece “yaşam haddinden” tahliye edilmekte, bu arkadaşlarımız siyasi saiklerle 

hukuksuz olarak zindana alındıkları gibi yasal olarak sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeleri gerektiği 

halde edilmemektedirler. 

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

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

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

zulme uğramışlar. 

Bu arkadaşlarımızın hastalıkları kısaca özetlemek için ise; 

E. K.: 72 yaşındadır. Müebbet cezası verilmiştir. Damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, 

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

cilt hastalığı, el ve ayaklarında uyuşma, el titremesi, guatr hastalığı ve böbrek hastalığı gibi birbirinden ağır 

ölümcül hastalıklarla boğuşmakta ve tek başına yaşamına idame edememektedir.  

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

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

idam ettirememektedir.  

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

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

rahatsızlığından dolayı emekli edilmişti. Ve halende ilaçlarını kullanmaktadır. 

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

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

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

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

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

yaşandığından dolayı böbreklerde hasar oluşmasına neden olmaktadır. Prostatta büyüme durumu 

oluştuğundan dolayı zorlama ve kabızlık. Bağırsak hastalığından dolayı sigmoid kolonda lümende 7,5mm 
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çapında polipord müdüllerden oluşum mevcuttur. Bundan dolayı bağırsaklarda hareketsizlik ve kabızlık 

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

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

nodüller mevcuttur. Bundan dolayı nefes alıp vermekte zorluk yaşaya Kronik istemi kalp hastalığı ve damar 

tıkanıklığı (stabil) koroner arter hastalığı mevcuttur. Bundan dolayı sağ göğüste uyuşma ve titreme 

oluşuyor. Damar tıkanıklığından dolayı anjiyo olmuştur. Mesaneden açık ameliyat olmuş, kronik böbrek 

yetmezliğinden dolayı defalarca ameliyat olmuştur. Ve işitme engellidir. Ağır, ölümcül ve kalıcı olan bu 

hastalıklardan dolayı arkadaşımız tek başına yaşamını idame edememektedir. Yapılan muayene ve 

tetkikler sonucunda arkadaşımızda mevcut olan bu hastalıkların tümü tespit edilip resmi 

raporlandırılmıştır. Bunun sonucunda Edirne Devlet Hastanesi Sağlık Kurlunun düzenlemiş olduğu rapora 

göre; hasta hijyen şartlarının sağlanması nefroloji takibi üst medikal tedavi takibi uygundur diye resmi Bu 

sayılan hastalıkların tümünde raporları söz konusu mevcuttur. Buna rağmen arkadaşımızın tedavi süreçleri 

geciktiriliyor. Zamanında hastaneye gönderilmiyor. Düzenli tedavi imkanı sağlanmıyor. Bundan dolayı 

arkadaşımızın sağlık durumu gittikçe ağırlaşıyor, hayati riskle karşı karşıyadır.  

Bu arkadaşlarımız tedavi edilememekte, hastalıkları her geçen ilerlemektedir. Acilen tahliye ve tedavi 

edilmedikleri taktirde yaşamlarını yitirme ihtimalleri yüksektir. Bu nedenden dolayı:  

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

tahliye edilmelidir.  

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

uygun olarak yapılmalıdır.  

3- Ring araçları havasız, dar, sarsıntılı oldukları için  bu arkadaşları hastaneye sevkleri sırasında 

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

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

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

ailelerine yakın cezaevlerine sevk edilmelidirler. 

Sizlerden istediğimiz bu arkadaşlarımızın durumunu Meclis Başkanlığına, Kamuoyunun gündemine getirip 

takip etmeniz ve ATP, Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmanızdır. Defalarca ilgili mercilere 

başvurulmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadık.”  

 

 G. D., Y. B., M. A., H. A. ve F. T. 20.01.2022- (F Tipi Cezaevi Edirne) 

“Son zamanlarda hasta tutsaklara karşı ciddi hak ihlalleri yaşanmaktadır bunun üzerine sizlere durumu 

aktarma gereği duyduk. Cezaevlerinden hemen her gün cenazeler çıkmaktadır. Ölümcül hastalığı olan 

binlerce insan halen içeride tutulmakta ve tedavi edilmemektedir. Tutsaklara aileleriyle son vedalaşma 

hakkı bile tanınmayarak zindanın hücrelerinde, hastane bodrumlarında ölüme terk edilmektedir. Devlet, 
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Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Hastaneler bu insanlık suçunun ortağıdır. Sadece son iki yılda kalmakta 

olduğumuz Edirne F tipi zindanında İ. A., H. Y. adlı arkadaşlarımız tedavi ve tahliye edilmedikleri için 

yaşamını yitirmişlerdir. Sınırlı haber alma durumuna rağmen bildiğimiz kadarıyla  son iki  haftada G. G., H. 

G., A. U. ve V. S. kaldıkları cezaevlerinde yaşamlarını yitirmişlerdir. Bu durum artık toplu bir cinayet hali 

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

film-ultrason çekimi vb. ciddi bir tanı girişimi olmadan revirde yazılan ilaçlarla aylarca, bazen yıllarca 

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

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

vb. onura aykırı uygulamalarla hastaneye gidiş imkansız hale getiriliyor. Hastane ve revir doktorlarının 

çoğu tutsakları düşman olarak görmekte insani ve mesleki görevi yapmamaktadır. Ölümcül hastalıkları 

tespit edilen Adli Tıp Kurumuna ceza erteleme, tahliye için sevk edilen hasta tutsaklar, bu kurum 

tarafından doğrudan ve resmi raporla idama mahkum edilmektedir. Adli Tıp Kurumu bir idam mangası ve 

göz odası görevi görmekte, zoraki ötenazi anlamına gelen “cezaevinde kalabilir” sahte raporlar ile hemen 

her gün yeni bir ölümün ve cinayetin müsebbibi olmaktadır. Anayasa TCK ve Ceza İnfaz kanununda tek 

başına yaşamını idare ettiremeyenlerin tahliye edilmeleri gerektiği açıkça belirtildiği halde dördüncü evre 

kanser hastaları dahil yıllarca ölümcül hastalığı, yüzde 95 engelli raporu olanlar bile Adli Tıp Kurumu 

raporu ile içeride tutularak öldürülmektedir. Anayasanın 57. Maddesi sağlık ve dengeli yaşam hakkını 

herkese tanıdığı halde bu hak cezaevinde ayaklar altındadır. Cezaevi doktorları mesleki formasyon ve 

görevlerinin gereğini yapmak yerine cezaevi idarelerinin direktifleriyle hareket etmektedirler. Kaldığımız 

cezaevlerinde görevli    adlı doktor bizi “fizik hasta ve tedavi edilmeleri zorunlu bireyler” olarak değil, 

cezalandırılması gereken mahkumlar olarak görmekte. Bir gardiyan refleksiyle davranmakta ve tedavi, 

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

K. arkadaşımız kullanması zorunlu ilaçları idare ve revir tarafından kendisine verilmeyince bu ilaçları 

dışarıdan temin edip kargo ile ve savcılığın onayı ile getirtiyor, dilekçe yazması durumunda ilaçların 

kendisine verileceği söyleniyor. Ama söz konusu doktor kullanması zorunlu ilaçları vermediği gibi “biz seni 

gençleştiremeyiz” diyerek alay ediyor.  

Hasta arkadaşlar hastaneye çok geç sevk edildiği gibi tahlil, film sonuçları teşhiste kendilerine ya hiç 

bildirilmiyor ya da çok geç bildiriliyor. Dolayısıyla tedavi süreçleri geciktirilerek basit bir hastalık bile 

ilerletilecek tedavi edilemez duruma getiriliyor.  

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

olmalarına ve ileri yaşta olmalarına rağmen tedavi ve tahliye edilemiyorlar. Oysa her türlü cinayet, hırsızlık 

ve vb. suç işleyenler sadece “yaşam haddinden” tahliye edilmekte, bu arkadaşlarımız siyasi saiklerle 

hukuksuz olarak zindana alındıkları gibi yasal olarak sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeleri gerektiği 

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

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

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

zulme uğramışlar. 

Bu arkadaşlarımızın hastalıkları kısaca özetlemek için ise; 

E. K.: 72 yaşındadır. Müebbet cezası verilmiştir. Damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, 

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

cilt hastalığı, el ve ayaklarında uyuşma, el titremesi, guatr hastalığı ve böbrek hastalığı gibi birbirinden ağır 

ölümcül hastalıklarla boğuşmakta ve tek başına yaşamına idame edememektedir.  

K. B.: 81 yaşındadır. Kalp yetmezliği, diyabet, yüksek tansiyon, koa, astım, prostat, Parkinson ve ona bağlı 

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

idam ettirememektedir.                                                                                                                                                           

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

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

rahatsızlığından dolayı emekli edilmişti. Ve halende ilaçlarını kullanmaktadır. 

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

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

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

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

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

yaşandığından dolayı böbreklerde hasar oluşmasına neden olmaktadır. Prostatta büyüme durumu 

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

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

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

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

nodüller mevcuttur. Bundan dolayı nefes alıp vermekte zorluk yaşaya Kronik istemi kalp hastalığı ve damar 

tıkanıklığı (stabil) koroner arter hastalığı mevcuttur. Bundan dolayı sağ göğüste uyuşma ve titreme 

oluşuyor. Damar tıkanıklığından dolayı anjiyo olmuştur. Mesaneden açık ameliyat olmuş, kronik böbrek 

yetmezliğinden dolayı defalarca ameliyat olmuştur. Ve işitme engellidir. Ağır, ölümcül ve kalıcı olan bu 

hastalıklardan dolayı arkadaşımız tek başına yaşamını idame edememektedir. Yapılan muayene ve 

tetkikler sonucunda arkadaşımızda mevcut olan bu hastalıkların tümü tespit edilip resmi 

raporlandırılmıştır. Bunun sonucunda Edirne Devlet Hastanesi Sağlık Kurlunun düzenlemiş olduğu rapora 

göre; hasta hijyen şartlarının sağlanması nefroloji takibi üst medikal tedavi takibi uygundur diye resmi Bu 
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sayılan hastalıkların tümünde raporları söz konusu mevcuttur. Buna rağmen arkadaşımızın tedavi süreçleri 

geciktiriliyor. Zamanında hastaneye gönderilmiyor. Düzenli tedavi imkanı sağlanmıyor. Bundan dolayı 

arkadaşımızın sağlık durumu gittikçe ağırlaşıyor, hayati riskle karşı karşıyadır.  

Bu arkadaşlarımız tedavi edilememekte, hastalıkları her geçen ilerlemektedir. Acilen tahliye ve tedavi 
edilmedikleri taktirde yaşamlarını yitirme ihtimalleri yüksektir. Bu nedenden dolayı:  

1- Bu arkadaşlar yaş ve hastalıkları nedeniyle tek başlarına yaşamlarını idame ettiremedikleri için acilen 
tahliye edilmelidir.  

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

3- Ring araçları havasız, dar, sarsıntılı oldukları için  bu arkadaşları hastaneye sevkleri sırasında 
bayılacak kadar zorlamaktadır. Bu arkadaşlarımızın tüm hastane sevkleri ambulans ile yapılmalıdır.  

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

 5- Tahliye oluncaya kadar daha iyi bakım görebilecekleri ve tedavi şartlarını daha uygun olduğu ve 
ailelerine yakın cezaevlerine sevk edilmelidirler. 

Sizlerden istediğimiz bu arkadaşlarımızın durumunu Meclis Başkanlığına, Kamuoyunun gündemine getirip 

takip etmeniz ve Adli Tıp, Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmanızdır. Defalarca ilgili mercilere 

başvurulmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadık. Ayrıca sizlerden bir komisyon oluşturarak bu 

arkadaşlarımızla yüz yüze görüşüp durumlarını resmi ve ilgili diğer sivil toplum örgütlerine iletmenizdir.” 

 M. S. U. - 20.01.2022-Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı CİK) 

“Abim M. S. U. 2017 yılından beridir tutukludur. Abim, 2017 yılında Muğla’da yakalanıp dosyasının olduğu 

Antalya’da L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 4 ay kadar tutuldu. 4 ay sonra abim Tekirdağ 2 Nolu Yüksek 

Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna kendi isteği dışında gönderildi. Abimle ilgili daha önce defalarca 

sevk dilekçesi verdik ancak bu taleplerimiz her seferinde reddedildi. Abimle dün (19.01.2022) telefon 

görüşmesi yaptım, abim telefonda bana; baskıların arttığını, keyfi uygulamaların olduğunu, avlunun 

üstünün kafes usulü denen sistemle tel örgülerle kapatıldığını belirtti. Ayrı olarak Y. E. diye bir mahpusu 

darp ettiklerini, mahpusu hastaneye kaldırıldığını, vücudunda oluşan bazı yaralara dikiş atıldığını, 

cezaevinde geri getirilip orada bir daha darp edildiğini söyledi. Abim, bulundukları cezaevine yeni getirilen, 

ismi H. S. olarak bildiği bir mahpus ve ismini bilmediği başkaca iki mahpusa ciddi boyutta şiddet 

uygulandığını, daha sonra bu üç mahpusun tek kişilik hücrelere atıldıklarını, buna tanık olan diğer 

mahpusların bu duruma itiraz ettiklerini, kendisinin de içlerinde bulunduğu toplam beş mahpusun 

cezaevinde süren bu keyfi uygulamalara, işkence ve kötü muamelelere karşı 17.01.2022 tarihinden itibaren 

süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine girdiklerini belirtti. Açlık grevinde giren kişilerden diğer ikisinin 

isimlerinin T. İ. ve H. K. olduğunu, açlık grevindeki iki mahpusun isimlerini ise bilmediğini  söyledi. Abimin 

durumuyla alakalı endişelerimiz mevcuttur. “ 

 B. K.- 20.01.2022 -( Silivri 5 Nolu L Tipi K.C.İ.K.) 
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“B. K.’la 12 ay gibi bir süre aynı koğuşta kaldım. Bu süre zarfında o kadar denememe rağmen benimle 

“nasılsın” sorusuna bazen karşılık vererek ama genel olarak ben dahil kimseyle konuşmuyor. Suç ortakları 

aynı koğuşta ve onlarla da konuşmuyor. Sabah, öğlen ve akşam yemeklerine genelde yemekte oluyor. 

Masada yemek yerken kendi kendine, el hareketleriyle konuşuyor, gülüyor. 

Akşamları özellikle gece yarısı maltaya inip saatlerce tek başına volta atıyor; el kol hareketleriyle 

mırıldanarak konuşuyor, bazen sesli şarkılar söylüyor, bazen dakikalarca kahkahalar atıyor. Hatta 

defalarca mamurlar sayıma geldiğinde kahkaha (sessizce) atarken gördük. Kimseyle konuşmaz, kimseyle 

volta atmaz, bazen uzunca bir süre duş almaz ve aynı elbiseleri temizlemeden giyer. Ailesi kendisini 

reddetmiş bu bir sebep olabilir, abisiyle telefonda 3-4 haftada bir, o da parası bittiği için konuştuğunu 

biliyoruz. 

Bir avukatın gidip yüz yüze görüşmesi. (kendisi psikoloğa 2 kez çıktı ve tedaviyi reddediyor 

olabilir).Gerekirse koğuşla ilgili müdürle konuşup hastaneye sevki ve tedavisini talep edebiliriz. hukuki 

destek talep etmekteyiz.” 

 B. Ş.-24.01.2022i- ( 4 Nolu T Tipi Kapalı CİK Şakran) 

“Kucak dolusu sıcak sevgi, selam ve saygılarımı yolluyorum. Yeni bir yıla girerken geride bıraktığımız yıl ne 

yazık ki umut ve hayallerimizin gerçekleşmediği ve yarıda kalan bir yıl oldu. Acı ve gözyaşı, zorluk ve 

fakirlikle geçse dahi ama mücadele ve direniş dolu, inanç ve fedakarlıkla dolu bir yıl oldu. Bu duygularla 

yeni bir yıla girerken, daha bir umutlu ve inançlı, daha bir heyecanlı karşılamaya koyuluyoruz. Örneğin 

özgürlüğün, demokrasinin ve barışın hayat bulduğu bir yıl olacağı umut, heyecan ve inancımız her 

zamankinden daha fazladır. Bu kutsal ve güzel değerlere inananlara ve sahiplenenlere emek ve uğraşlarına 

saygı ve minnet oluyor, bu güzel duygularla başta senin, değerli ailenin tek tek üyeleri ve tüm arkadaş ve 

dostlara yeni yılınızı kutluyor, çalışma ve mücadelenizde nice büyük ve güzel başarı ve mutluluklar dilerim. 

Ağustos’ta Şakran T Tip’e getirildim. “Yabancıların”  burada tutma programı çerçevesinde. Şuanda 

hücredeyim. 10 adet kitap kotalığı dışında defter- yazı, dergi vb. yazınsal materyallerimi hala vermediler- 

vermeyecekler anlaşılan. Adres defterimi Bile vermediler.”  

 E. Z.-24.01.2022- (F Tipi Hapishanesi Bolu) 

 “Firari yazılar” ile ilgili faks yazmıştım. O zaman yaptığım itiraza 2 ay sonra İnfaz Hakimi yanıt verebildi 

ama idareyi haklı bulmuş! Ağır Ceza’ya itiraz ettim. Onun da cevabı gelince AYM’ye kadar gider bu 

süreç.Son dönemlerde her şeyde bir keyfiyet artışı görüyoruz. İktidarın dili fazlasıyla hapishaneye 

yansıyor!” 

 E. O,M. S., T. U. -24.01.2022- (1 Nolu F Tipi Kapalı CİK) 

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

etkilendi ama tedbirler çoğunlukla kısıtlama temelinde olduğu için bundan en fazla etkilenen cezaevleridir. 
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Ülkenin tamamında kısıtlayıcı tedbirler 2021 Temmuz’undan Kasım ayında kadar koordineli olarak 

tamamen kaldırıldı. Dışarıda binlerce insan konserlerde, statlarda, miting meydanlarında toplanabiliyorken 

biz burada dokuz (9) kişi sohbete, spora, atölyeye, kütüphaneye vb. yerlere birlikte çıkamıyoruz. Üstelik üç 

doz aşımızı yaptığımız halde faaliyetlerden yararlandırılamıyoruz. 

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

doğrudan temasımız oluyor. Covid-19 salgını dolayısıyla günde iki defa dışarında gelen personelin bizimle 

temasında bir risk görülmüyor, ama dışarıyla hiçbir teması olmayan hükümlü- tutukluların dokuz kişiyle 

birlikte spor, sohbet vb. ortak faaliyetlere çıkması riskli görülüyor.  

Salgın başladıktan sonra bir süre sosyal etkinlik ve faaliyetler üç veya dört arkadaşımızla sınırlı olmak 

üzere, ayda sadece bir defa ve bir saat ile sınırı olmak üzere spor faaliyetleri başlatıldı. En son 2022 yılı 

Ocak ayı itibariyle ayda iki gün olmak üzere sınırlı sayıda, yine sadece bir oda ile sınırlı resim atölyesi 

genel bir uygulama olmayıp, cezası bir yılın altında düşmüş hükümlülerle sınırlı olan bir uygulamadır. 

Salgın başladıktan şuana kadar bu iki kısıtlı sosyal faaliyetler dışında bir normalleşme adımı atılmadı. 

Sadece bir oda ile sınırlı olan bu iki kısıtlı faaliyetin sosyal ve kültürel yaşamı iyileştirmediği aşikardır. 

Özellikle kurum personelinin tamamen normalleşmeye geçmesine rağmen sadece bir-iki kısıtlı faaliyet 

uygulaması ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır.  

Şuan Covid-19 salgın hasebiyle hiçbir yerde kısıtlayıcı tedbirler uygulanmazken cezaevlerinde 

uygulanıyor. Kısıtlamalar “ salgın için alınan tedbirler” boyutunu aşmış adeta spor, sohbet, atölye, 

kütüphane, açık ve kapalı görüş haklarımızın ihlaline dönüşmüştür.  

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

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

bir defa yarım saat olacak şekilde açık görüş yapılmasına izin verildi. İlgili yasaya göre tutuklu ve 

hükümlülerin ayda üç kez kapalı ve bir kez de açık görüş yapma hakları vardır. Salgın başladığında hiçbir 

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

dönüş telafi edileceğini belirtmiş, sözünü vermişti, bu söz yerine getirilmediği gibi açık görüş süresi, sınırlı 

sayıda ziyaretçi ile yapılması şartı ile yarım saate indirildi. Ayrıca 20 Aralık itibariyle, haftada 20 dakika 

olan telefon görüşme olanağımız 10 dakikaya düşürüldü. Yine salgın virüsü tutuklu ve hükümlüler için risk 

oluşturmaktadır. Bu yüzden tedbirlerin herkes için eşit uygulanması gerekmektedir.  Ağırlaştırılmış 

müebbet ile hükümlendirilmiş hükümlüler yıllardır zaten çok ağır şartlarda tutulmaktadır. Salgın  süreci 

onlar için daha ağır geçmektedir. Son uygulama ile onların aileleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde iki 

haftadan bire çıkarıldı. Yarım saat açık görüş verilmesine istinaden telefon görüşmelerinin kısıtlanması 

bizler kadar ailelerimizi de mağdur etmiştir. Salgının halen yüksek bir risk oluşturduğuna inanılmaktadır. 
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Bu nedenle yasalarla güvence altına alınmış haklarımız ile ilgili kısıtlamalar sürdürülmektedir. Ancak bu 

inanca ters orantılı bir şekilde, ek olarak verilen telefon görüşmesi kaldırıldı.  

Yarım saat açık görüş verilmesine istinaden telefon görüşmelerinin kısıtlanması bizler kadar ailelerimizi 

de mağdur etmiştir. Zira genel olarak ailelerimizin binlerce kilometre uzakta olan şehir ve ilçelerde 

bulunmaktadır. Bu nedenle her zaman ziyaretlerimize gelme olanakları çok düşüktür. Özellikle anne-

babalar yani yaşlıların kronik hasta olup, risk grubundadır. Dolayısıyla süresi çok düşük olan ziyarete 

gelme olanakları salgın riski nedeniyle tamamen ortadan kalkmıştır. Onun için karşılıklı olarak  sadece 

telefon bilgi-haber alma durumu oluyor. Bu nedenle salgın dolayısıyla ikinci bir hak olarak verilen 20 

Aralık 2021 tarihli itibari ile kaldırılan 10 dakikalık telefon hakkının kısıtlanmaması, tekrardan 

uygulanmasını istiyoruz.  

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

taraftan, kısıtlamaların ruhsal ve bedensel sağlığımız üzerinden yarattığı olumsuz etkiler 

ıskalanmaktadır. Sosyal ve kültürel faaliyetler ruhsal ve bedensel sağlık için olmazsa olmazdır. 

Covid-19 kapsamında herkes için uygulana standartların cezaevlerinde de uygulanmasını, spor, sohbet, 

atölye, kütüphane, hobi faaliyetlerine ve ailelerimizin ikamet ettiği yerlere yakın cezaevlerine 

nakillerimizin yapılmasına engel teşkil eden tüm kısıtlamaları kaldırılmasını talep ediyorum.” 

 M. E. ,R. E., M. D., F. Ç.- 24.01.2022 -(1 Nolu F Tipi Kapalı CİK) 

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

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

hapishaneler oldu. Ülkenin tamamında kısıtlayıcı tedbirler 2021 Temmuz’undan Kasım ayında kadar 

koordineli olarak tamamen kaldırıldı. Ama hapishanelerde bir-iki rütüş dışında kısıtlayıcı tedbirler olduğu 

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

toplanabiliyorken biz burada dokuz (9) kişi sohbete, spora, atölyeye, kütüphaneye vb. yerlere birlikte 

çıkamıyoruz. Üstelik üç doz aşımızı yaptığımız halde faaliyetlerden yararlandırılamıyoruz. 

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

personelle doğrudan temasımız oluyor. Covid-19 salgını dolayısıyla günde iki defa dışarında gelen 

personelin bizimle temasında bir risk görülmüyor, ama dışarıyla hiçbir teması olmayan hükümlü- 

tutukluların dokuz kişiyle birlikte spor, sohbet vb. ortak faaliyetlere çıkması riskli görülüyor.  

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

odada bulunduğumuz üç veya dört arkadaşımızla sınırlı olmak üzere, ayda sadece bir defa ve bir saat ile 

sınırı olmak üzere spor faaliyetleri başlatıldı. En son 2022 yılı Ocak ayı itibariyle ayda iki gün olmak üzere 

sınırlı sayıda, yine sadece bir oda ile sınırlı resim atölyesi faaliyeti başlatıldı. Ancak başlatılan resim 
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atölyesi genel bir uygulama olmayıp sadece cezası bir yılın altında düşmüş hükümlülerle sınırlı olan bir 

uygulamadır. Salgın başladıktan şuana kadar bu iki kısıtlı sosyal faaliyetler dışında bir normalleşme adımı 

atılmadı. Sadece bir oda ile sınırlı olan bu iki kısıtlı faaliyetin sosyal ve kültürel yaşamı iyileştirmediği 

aşikardır. Özellikle kurum personelinin tamamen normalleşmeye geçmesine rağmen sadece bir-iki kısıtlı 

faaliyet uygulaması ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır.  

Şuan Covid-19 salgın hasebiyle hiçbir yerde kısıtlayıcı tedbirler uygulanmazken hapishanelerde 

uygulanıyor. Kısıtlamalar “ salgın için alınan tedbirler” boyutunu aşmış adeta spor, sohbet, atölye, 

kütüphane, açık ve kapalı görüş haklarımızın ihlaline dönüşmüştür. Yarım saat açık görüş hakkı 

verilmesine istinaden telefon görüşmelerinin kısıtlanması bizler kadar ailelerimizi de mağdur etmiştir. 

Zira genel olarak ailelerimizin binlerce kilometre uzakta olan şehir ve ilçelerde bulunmaktadır. Bu nedenle 

her zaman ziyaretlerimize gelme olanakları çok düşüktür. Özellikle anne-babalar yani yaşlıların kronik 

hasta olup, risk grubundadır. Dolayısıyla süresi çok düşük olan ziyarete gelme olanakları salgın riski 

nedeniyle tamamen ortadan kalkmıştır. Onun için karşılıklı olarak sadece telefon bilgi-haber alma 

durumu oluyor. Bu nedenle salgın dolayısıyla ikinci bir hak olarak verilen 20 Aralık 2021 tarihli itibari ile 

kaldırılan 10 dakikalık telefon hakkının kısıtlanmaması, tekrardan uygulanmasını istiyoruz.  

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

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

bir defa yarım saat olacak şekilde açık görüş yapılmasına izin verildi. İlgili yasaya göre tutuklu ve 

hükümlülerin ayda üç kez kapalı ve bir kez de açık görüş yapma hakları vardır. Salgın başladığında hiçbir 

hükümlü ve tutuklunun hak kaybında uğramayacağını  “normalleşme” sağlandığında ziyaretlerin geriye 

dönüş telafi edileceğini belirtmiş, sözünü vermişti, bu söz yerine getirilmediği gibi açık görüş süresi, sınırlı 

sayıda ziyaretçi ile yapılması şartı ile yarım saate indirildi. Ayrıca 20 Aralık itibariyle, haftada 20 dakika 

olan telefon görüşme olanağımız 10 dakikaya düşürüldü. Kısıtlar büyük oranda sürdürülüyorken telefon 

görüşmeleri neden on dakikaya düşürüldü? Yine salgın virüsü tüm tutuklu ve hükümlüler için risk 

oluşturmaktadır. Bu nedenle tedbirlerin herkes için eşit uygulanması gerekmektedir.  Ağırlaştırılmış 

müebbet ile hükümlendirilmiş mahpuslar yıllardır zaten çok ağır şartlarda tutulmaktadır. Salgın süreci 

onlar için daha ağır geçmektedir. Son uygulama ile onların aileleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde iki 

haftadan bire çıkarıldı. Yarım saat açık görüş verilmesine istinaden telefon görüşmelerinin kısıtlanması 

bizler kadar ailelerimizi de mağdur etmiştir. Salgının halen yüksek bir risk oluşturduğuna inanılmaktadır. 

Bu nedenle yasalarla güvence altına alınmış haklarımız ile ilgili kısıtlamalar sürdürülmektedir. Ancak bu 

inanca ters orantılı bir şekilde, ek olarak verilen telefon görüşmesi kaldırıldı. Bir taraftan salgının büyük 

bir risk olduğu düşünülerek sosyal ve kültürel faaliyetler kısıtlanıyorken, diğer taraftan, kısıtlamaların 

ruhsal ve bedensel sağlığımız üzerinden yarattığı olumsuz etkiler ıskalanmaktadır. Sosyal ve kültürel 

faaliyetler ruhsal ve bedensel sağlık için olmazsa olmazdır. 
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Covid-19 kapsamında herkes için uygulana standartların cezaevlerinde de uygulanmasını, spor, sohbet, 

atölye, kütüphane, hobi faaliyetlerine ve ailelerimizin ikamet ettiği yerlere yakın cezaevlerine 

nakillerimizin yapılmasına engel teşkil eden tüm kısıtlamaları kaldırılmasını istiyoruz.  

Değerli yetkililer yukarıda belirttiğim sorunların çözümü, isteklerimizin, taleplerimizin kabulü için ilgili 

mercilerde girişimlerde bulunmanızı, ilgilenmenizi istiyor, zor dönemlerde, zor koşullarda olduğumuz bu 

süreçte yaptığınız, yürüttüğünüz çalışmaları takdirle takip ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.”   

 E. E., N. Ş., Y. K., M. B.- 24.01.2022- (1 Nolu F Tipi Kapalı CİK Tekirdağ) 

“Ülkenin tamamında kısıtlayıcı tedbirler 2021 Temmuz’undan Kasım ayında kadar koordineli olarak 

tamamen kaldırıldı. Ama hapishanelerde bir-iki rütüş dışında kısıtlayıcı tedbirler olduğu gibi 

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

biz burada dokuz kişi sohbete, spora, atölyeye, kütüphaneye vb. yerlere birlikte çıkamıyoruz. Ve üstelik üç 

doz aşımızı yaptığımız halde bu faaliyetlerden yararlandırılamıyoruz. 

Bulunduğumuz cezaevlerinde kurum personeli normal düzene geçti. Günde iki defa vardiya değişiyor. Her 

gün dışarıdan gelen personelle doğrudan temasımız oluyor. Salgın dolayısıyla günde iki defa dışarında 

gelen personelin bizimle temasında bir risk görülmüyor, ama dışarıyla hiçbir teması olmayan hükümlü ve 

tutukluların dokuz kişi ile birlikte spor, sohbet vb. ortak faaliyetlere çıkması riskli görülüyor.  

Şuan salgından dolayı hiçbir yerde kısıtlayıcı tedbirler uygulanmazken hapishanelerde uygulanıyor. 

Kısıtlamalar “ salgın için alınan tedbirler” boyutunu aşmış adeta spor, sohbet, atölye, kütüphane, açık ve 

kapalı görüş haklarımızın ihlaline dönüşmüştür. Salgın başladıktan sonra uzun bir süre ziyaretler 

tamamen kaldırıldı. Bir süre sonra kısıtlı bir şekilde kapalı ziyaretlere izin verildi. Geçtiğimiz günlerde yine 

bazı kısıtlamalar getirilerek ayda iki kez kapalı ve bir defa yarım saat olacak şekilde açık görüş 

yapılmasına izin verildi. Oysa ilgili yasaya göre tutuklu ve hükümlülerin ayda üç kez kapalı ve bir kez de 

açık görüş yapma hakları vardır. Salgın başladığında hiçbir hükümlü ve tutuklunun hak kaybında 

uğramayacağını  “normalleşme” sağlandığında ziyaretlerin geriye dönüş telafi edileceğini belirtmiş ve 

bunun sözü vermişti. Ancak  bu söz yerine getirilmediği gibi açık görüş süresi, sınırlı sayıda ziyaretçi ile 

yapılması şartı ile yarım saate indirildi. Ayrıca 20 Aralık itibariyle, haftada 20 dakika olan telefon 

görüşme olanağımız 10 dakikaya düşürüldü. Kısıtlar büyük oranda sürdürülüyorken telefon görüşmeleri 

neden on dakikaya düşürüldü? Yine salgın tüm tutuklu ve hükümlüler için risk oluşturmaktadır. Bu 

nedenle tedbirlerinde herkes için eşit uygulanması gerekmektedir.  Ağırlaştırılmış müebbet ile 

hükümlendirilmiş mahpuslar yıllardır zaten çok ağır şartlarda tutulmaktadır. Salgın süreci onlar için daha 

ağır geçmektedir. Son uygulama ile onların aileleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde iki haftadan bire 

çıkarıldı. Yarım saat açık görüş hakkı verilmesine istinaden ki yasalarca öngörülen hakkımızın çok altında 

bu süre bu telefon görüşmelerinin kısıtlanması bizler kadar ailelerimizi de mağdur etmiştir. Hele ki her bir 
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tutuklu ve hükümlünün ailesinin farklı illerde ikamet ettiği düşünülünce verilen yarım saatlik açık görüşün 

hiçbir anlamı yoktur. Ki salgının yüksek bir risk oluşturduğuna inanılmaktadır. Ancak bu inanca ters 

orantılı bir şekilde, ek olarak verilen telefon görüşmesi kaldırıldı.  

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

taraftan, kısıtlamaların ruhsal ve bedensel sağlığımız üzerinden yarattığı olumsuz etkiler 

ıskalanmaktadır. Sosyal ve kültürel faaliyetler ruhsal ve bedensel sağlık için olmazsa olmazdır. 

Herkes için uygulana standartların hapishanelerde de uygulanmasını, etkinliklere çıkarılmamamızı, 

ailelerimize yakın yerlere nakillerimizin yapılması önündeki kısıtlamaların kaldırılmasını talep ediyoruz. 

İnsan haklarına duyarlı bir kurum olarak ilgili mağduriyetlerimizi gözeterek gündeminize alacağınıza ve 

üzerinde duracağınıza inanıyor ve çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.” 

 S. H., S. A., M. E. Ü., M. S.,- 24.01.2022 (1 Nolu F Tipi A-36 Tekirdağ) 

“Covid-19 salgını dolayısıyla iki yıldır olağanüstü koşullarda tutuluyoruz. Alınan tedbirlerden en çok 

etkilenen bizler olduk.  Ülkenin kısıtlayıcı tedbirler 2-021 Temmuz’undan Kasım ayında kadar koordineli 

olarak tamamen kaldırıldı. Ama hapishanelerde bir-iki rütüş dışında kısıtlayıcı tedbirler olduğu gibi 

sürdürülmektedir. Dışarıda binlerce- on binlerce insan konserlerde, statlarda, miting meydanlarında 

toplanabiliyorken biz burada dokuz kişi sohbete, spora, atölyeye, kütüphaneye vb. sosyal ve kültürel 

etkinliklere birlikte çıkamıyoruz ve üstelik iki doz aşımızı yaptığımız halde bu faaliyetlerden 

yararlandırılamıyoruz. 

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

personelle doğrudan temasımız oluyor, bu risk görülmüyor dışarıyla hiçbir teması olmayan hükümlü ve 

tutukluların dokuz kişi ile birlikte sosyal ve kültürel faaliyetlere çıkarılması riskli görülüyor. Şuan dışarıda 

salgın sebebiyle hiçbir yerde kısıtlayıcı tedbirler uygulanmazken hapishanelerde uygulanıyor ve “ salgın 

için alınan tedbirler” boyutunu aşmış ve var olan sosyal ve kültürel haklarımızın ihlaline dönüşmüştür. 

 Salgın başlamasından sonra sosyal etkinlik ve faaliyetler tamamıyla donduruldu. Daha sonra aynı 

odada bulunduğumuz arkadaşlarımızla sınırlı olmak üzere ayda sadece bir defa spor faaliyetine tek 

çıkarıldık. En son 2022 yılı Ocak ayında iki gün olmak üzere sınırlı sayıda ve sadece cezası bir yılın altına 

düşenlerin odası resim atölyesine çıkacağı bildirildi. Salgının başından bu yana sadece bu iki kısıtlı 

sosyal faaliyet dışında ve son iki aydır yarım saatle ve iki kişinin gelmesiyle sınırlı olan açık görüş dışında 

bir normalleşme adımı atılmadı. Özellikle kurum personelinin tamamen normalleşmeye geçmesine 

rağmen sadece iki kısıtlı faaliyet uygulaması ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır.  

“yarım saat açık görüş hakkı” verilmesine istianeden telefon görüşlerinin kısıtlanması bizler kadar 

ailelerimiz de mağdur etmiştir. Genel olarak ailelerimiz, özelde anne ve babalarımız binlerce kilometre 
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uzakta olan şehirlerden geliyorlar. Her zaman gelme olanakları çok düşüktürler, çoğu kronik hasta ve 

risk grubundadır ve salgın riskinden dolayı gelme olanakları ortadan kalkmıştır. 20-12-2021 tarihinde 

kaldırılan 20 dakikalık telefon hakkının kısıtlanmasını tekrardan uygulanmasını istiyoruz.  

Salgınla birlikte uzun bir süre ziyaretler tamamen kaldırıldı. Bir süre sonra kısıtlı bir şekilde kapalı 

görüşlere izin verildi. Geçtiğimiz günlerde de bazı kısıtlamalar getirilerek ayda iki kez kapalı ve bir yarım 

saat açık görüşe (ayda) izin verildi. Yasaya göre tutuklu - hükümlülerin üç kapalı ve bir açık görüş 

yapma hakları var, salgının başladığından yapılmayan görüşler “normalleşme” olduğunda geriye dönüş 

telafi edileceğini belirtilmişti.  Bu söz yerine getirilmediği gibi 20 dakika telefon görüşümüz neden 

kısıtlar büyük oranda sürdürülürken 10 dakikaya düşürüldü? Ağırlaştırılmış müebbet ile 

hükümlendirilmiş mahpuslar yıllardır zaten çok ağır şartlarda tutulmaktadır. Salgın süreci onlar için 

daha ağır geçmektedir. Son uygulama ile onların aileleri ile yaptıkları telefon görüşmelerinde iki 

haftadan bire çıkarıldı. 

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

diğer taraftan, kısıtlamaların ruhsal ve bedensel sağlığımız üzerinden yarattığı olumsuz etkiler 

ıskalanmaktadır. Bu faaliyetler ruhsal ve bedensel sağlık için olmazsa olmazdır. 

Covid-19 kapsamında herkes için uygulana standartların hapishanelerde uygulanmasını, tüm 

faaliyetlere ve ailelerimizin ikamet ettiği yerlere yakın hapishanelere nakillerimizin yapılmasına engel 

teşkil eden tüm kısıtlamaları kaldırılmasını talep ediyoruz.   

Bu taleplerimizi daha önce defalarca ilgili kurumlara ilettik. Ama şimdiye kadar hiçbir olumlu yanıt 

alamadık, onun için bu hak ihlalleri sizlere aktarmayı uygun bulduk. İnsan Hakları Derneği olarak bu 

konularda hassas ve duyarlı olduğunuzu biliyoruz. Bu taleplerimiz üzerine durup ilgili kurumlara da 

ileteceğinizi inanıyoruz.” 

 R. T., Ş. K., E. A., M. Ş. A.- 24.01.2022- (1 Nolu F Tipi Kapalı CİK) 

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

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

hapishaneler oldu. 

Ülkenin tamamında kısıtlayıcı tedbirler 2021 Temmuz’undan Kasım ayında kadar koordineli olarak 

tamamen kaldırıldı. Ama hapishanelerde bir-iki rütüş dışında kısıtlayıcı tedbirler olduğu gibi 

sürdürülmektedir. Dışarıda binlerce insan konserlerde, statlarda, miting meydanlarında 

toplanabiliyorken biz burada dokuz (9) kişi sohbete, spora, atölyeye, kütüphaneye vb. yerlere birlikte 

çıkamıyoruz. Üstelik üç doz aşımızı yaptığımız halde faaliyetlerden yararlandırılamıyoruz. 
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Kurum personeli normal düzene geçti. Günde iki defa vardiya değişiyor. Her gün dışarıdan gelen 

personelle doğrudan temasımız oluyor. Covid-19 salgını dolayısıyla günde iki defa dışarında gelen 

personelin bizimle temasında bir risk görülmüyor, ama dışarıyla hiçbir teması olmayan hükümlü ve 

tutukluların dokuz kişiyle birlikte spor, sohbet vb. ortak faaliyetlere çıkması riskli görülüyor.  

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

odada bulunduğumuz üç veya dört arkadaşımızla sınırlı olmak üzere, ayda sadece bir defa ve bir saat 

ile sınırı olmak üzere spor faaliyetleri başlatıldı. En son 2022 yılı Ocak ayı itibariyle ayda iki gün olmak 

üzere sınırlı sayıda, yine sadece bir oda ile sınırlı resim atölyesi faaliyeti başlatıldı. Ancak başlatılan 

resim atölyesi genel bir uygulama olmayıp sadece cezası bir yılın altında düşmüş hükümlülerle sınırlı 

olan bir uygulamadır. Salgın başladıktan şuana kadar bu iki kısıtlı sosyal faaliyetler dışında bir 

normalleşme adımı atılmadı. Sadece bir oda ile sınırlı olan bu iki kısıtlı faaliyetin sosyal ve kültürel 

yaşamı iyileştirmediği aşikardır. Özellikle kurum personelinin tamamen normalleşmeye geçmesine 

rağmen sadece bir-iki kısıtlı faaliyet uygulaması ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır.  

Şuan Covid-19 salgın hasebiyle hiçbir yerde kısıtlayıcı tedbirler uygulanmazken hapishanelerde 

uygulanıyor. Kısıtlamalar “ salgın için alınan tedbirler” boyutunu aşmış adeta spor, sohbet, atölye, 

kütüphane, açık ve kapalı görüş haklarımızın ihlaline dönüşmüştür. 

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

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

bir defa yarım saat olacak şekilde açık görüş yapılmasına izin verildi. İlgili yasaya göre tutuklu ve 

hükümlülerin ayda üç kez kapalı ve bir kez de açık görüş yapma hakları vardır. Salgın başladığında hiçbir 

hükümlü ve tutuklunun hak kaybında uğramayacağını  “normalleşme” sağlandığında ziyaretlerin geriye 

dönüş telafi edileceğini belirtmiş, sözünü vermişti, bu söz yerine getirilmediği gibi açık görüş süresi, sınırlı 

sayıda ziyaretçi ile yapılması şartı ile yarım saate indirildi. Ayrıca 20 Aralık itibariyle, haftada 20 dakika 

olan telefon görüşme olanağımız 10 dakikaya düşürüldü. Yine salgın virüsü tüm tutuklu ve hükümlüler 

için risk oluşturmaktadır. Bu nedenle tedbirlerin herkes için eşit uygulanması gerekmektedir.  

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

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

görüşmelerinde iki haftadan bire çıkarıldı. Yarım saat açık görüş verilmesine istinaden telefon 

görüşmelerinin kısıtlanması bizler kadar ailelerimizi de mağdur etmiştir.  

Yarım saat açık görüş hakkı verilmesine istinaden telefon görüşmelerinin kısıtlanması bizler kadar 

ailelerimizi de mağdur etmiştir. Zira genel olarak ailelerimizin binlerce kilometre uzakta olan şehir ve 

ilçelerde bulunmaktadır. Bu nedenle her zaman ziyaretlerimize gelme olanakları çok düşüktür. Özellikle 

anne-babalar yani yaşlıların kronik hasta olup, risk grubundadır. Dolayısıyla süresi çok düşük olan 
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ziyarete gelme olanakları salgın riski nedeniyle tamamen ortadan kalkmıştır. Onun için karşılıklı olarak 

sadece telefon bilgi-haber alma durumu oluyor. Bu nedenle salgın dolayısıyla ikinci bir hak olarak verilen 

20 Aralık 2021 tarihli itibari ile kaldırılan 10 dakikalık telefon hakkının kısıtlanmaması, tekrardan 

uygulanmasını istiyoruz. Salgının halen yüksek bir risk oluşturduğuna inanılmaktadır. Bu nedenle 

yasalarla güvence altına alınmış haklarımız ile ilgili kısıtlamalar sürdürülmektedir. Ancak bu inanca ters 

orantılı bir şekilde, ek olarak verilen telefon görüşmesi kaldırıldı.  

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

taraftan, kısıtlamaların ruhsal ve bedensel sağlığımız üzerinden yarattığı olumsuz etkiler 

ıskalanmaktadır. Sosyal ve kültürel faaliyetler ruhsal ve bedensel sağlık için olmazsa olmazdır. 

Covid-19 kapsamında herkes için uygulana standartların hapishanelerde uygulanmasını, spor, sohbet, 

atölye, kütüphane, hobi faaliyetlerine ve ailelerimizin ikamet ettiği yerlere yakın cezaevlerine 

nakillerimizin yapılmasına engel teşkil eden tüm kısıtlamaları kaldırılmasını talep ediyoruz. Bu konularda 

gereken kamuoyu desteğini göstereceğinize olan inançla çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.” 

 C. A.-24.01.2022- (1 Nolu F Tipi Tekirdağ) 

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

personelle doğrudan temasımız oluyor. Covid-19 salgını dolayısıyla günde iki defa dışarında gelen 

tutukluların dokuz kişiyle birlikte spor, sohbet vb. ortak faaliyetlere çıkması riskli görülüyor.  

Salgından kısa bir süre sonra sosyal faaliyetler tamamıyla durduruldu. Daha sonra aynı hücrede 

bulunduğumuz arkadaşımızla sınırlı olmak üzere (üç yada dört) ayda sadece bir defa ve bir saat ile sınırı 

olmak üzere spor faaliyetleri başlatıldı. En son 2022 yılı Ocak ayı itibariyle ayda iki gün olmak üzere sınırlı 

sayıda arkadaşımızla resim atölyesi, bağlama kursu başlatıldı. Ancak bu uygulama genel bir uygulama 

değildir. Cezası bir yılın altında düşmüş arkadaşlarımızla sınırlı olan bir uygulamadır. Bu faaliyetten cezası 

bir yılın altına düşmemiş olan arkadaşlarımız yararlanamamaktadır. Salgın başladıktan şuana kadar bu 

iki kısıtlı faaliyet dışında bir normalleşme adımı atılmadı.  

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

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

bir defa yarım saat olmak üzere açık görüş hakkı getirildi. Adalet Bakanlığınca salgın başladığında hiçbir 

hükümlü ve tutuklunun hak kaybında uğramayacağını  “normalleşme” sağlandığında ziyaretlerin geriye 

dönüş telafi edileceğini belirtmiş, sözünü vermişti. Bu söz yerine getirilmediği gibi açık görüş süresi, sınırlı 

sayıda ziyaretçi ile yapılması şartı ile yarım saate indirildi. Ayrıca 20 Aralık itibariyle, haftada 20 dakika 

olan telefon olanağımız 10 dakikaya düşürülmesi anlaşılır ve kabul edilir değildir.  
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Ağırlaştırılmış müebbetlik mahpuslar yıllardır zaten çok ağır şartlarda tutulmaktadır. Salgın süreci onlar 

için daha ağır geçmektedir. Son uygulama ile aileleriyle yaptıkları telefon görüşmeleri her hafta 10 

dakikadan iki haftada 10 dakikaya düşürüldü. Yarım saat açık görüş hakkı verilmesine istinaden telefon 

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

şehirlerden ziyaretimize gelmektedir. Her zaman ziyaretlerimize gelme olanakları düşüktür. Özellikle 

anne-babalar yani yaşlıların çoğu kronik hasta olup, risk grubundadır. Dolayısıyla çok düşük olan ziyarete 

gelme olanakları salgın riski nedeniyle tamamen ortadan kalkmış durumda. Genel olarak arkadaşlarımız 

gelmelerini yüksek risk nedeniyle aynı zamanda istememektedir. Bu nedenle sadece telefonla haber alıp 

veriyoruz. Bu açıdan salgın dolayısıyla verilen ve  20 Aralık 2021 tarihli itibari ile kaldırılan 10 dakikalık ek 

telefon hakkının tekrardan uygulanmasını istiyoruz. Salgının bugün devam ediyor, her gün yüzlerce 

insanımız yaşamını yitiriyor. On binlerce insanımız hastalığa yakalanıyor. Salgın sonlanmamışken ek 

telefon hakkının kaldırılması kabul edilir değildir. Salgın nedeniyle yasak güvence altına alınmış 

haklarımızla ilgili “kısıtlanması halinde” terfi edileceği söylenirken, bu zamana kadar terfi etmeye ilişkin 

bir yaklaşım olmadığı gibi salgın tüm hızıyla sürüyor, kısıtlamalar devam ediyorken ek telefon hakkının 

sonlandırılması yine kabul edilebilir değil. 

Pandemi nedeniyle uygulanan tedbirler şuan neredeyse ülkenin tamamında ortadan kaldırılmış durumda. 

Hapishanelerde şişe devam ediyor. Kısıtlamalar “salgın için alınan tedbirler” boyutunu aşmış spor, sohbet, 

kütüphane, açık ve kapalı görüşüp haklarımızın ihlaline dönüşmüştür. Dışarıda uygulanmayan tedbirlerin 

sadece hapishanelerde sürdürülmesi başka açıdan değerlendirmek mümkün değildir. Herkes için 

uygulanan standartlar (salgın boyutuyla özellikle) hapishanelerde de uygulanmalıdır. Anayasal açıdan da 

zorunlu olan budur.” 

 M. S. U.- 24.01.2022 -(Tekirdağ 2 Nolu F tipi) 

“Abim M. S. U. Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalıyor. 22.12.2021 tarihinde yaptığımız telefon 

görüşmesinde cezaevinde baskıların arttığını keyfi muamelelere maruz kalındığını cezaevine yeni getirilen 

üç arkadaşın çıplak aramaya tabi tutulduğunu ve aynı cezaevinde bulunan V. E.'in intihar ettiğine 

inanmadıklarını, koğuşundan çıkarıldığı zaman darp edilerek götürüldüğünü anlatmıştı. Kendilerinin de can 

güvenliğinin olmadığını ve İHD'ye başvuruda bulunmamızı istedi. 19.01.2022 tarihinde yaptığımız telefon 

görüşmesinde ise baskıların arttığını ve keyfi muamelerin son bulması haklarının verilmesi adına beş 

tutuklunun(T. İ., H. K., M. S. U. ve ismini bilmediğimiz diğer iki arkadaş) 17.01.2022 tarihinden beri süresiz 

ve dönüşümsüz açlık grevine başladıklarını söyledi. Bugün altıncı gününe giren açlık grevindeki arkadaşlara 

destek ve kamuoyu oluşması adına sizin de gerek sosyal medya hesabınızdan paylaşıp gerekse durumu 

meclise taşıyıp bir an önce açlık grevinin son bulmasına desteğinizin olmasını istiyoruz.” 

 H. K.-  25.01.2022 -(Tekirdağ 2.Nolu F Tipi kapalı Cezaevinde) 
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“S. K.:Eşim H. K. 28.11.2016 tarihinden bu yana cezaevinde tutuklu bulunmakta. Şu an Tekirdağ 2.Nolu F 

Tipi kapalı cezaevinde yatmakta. Yaklaşık iki haftadır eşimin bizle yaptığı telefon görüşmesinde cezaevi 

yönetimi ve gardiyanlar tarafından sürekli tehdit ve hakaretlere maruz kaldığını, bundan dolayı can 

güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirtti. Eşimin anlatmalarına göre tutuklulara yönelik fiziki şiddete 

varan uygulamalarla karşılaştığını, eşim ve ismini bilmediğim bir kısım arkadaşları ile birlikte cezaevi 

yönetiminin bu tutumlarından dolayı 17.01.2022 tarihinden bu yana süresiz ve dönüşümsüz bir şekilde 

açlık grevine girdiklerini ifade etti. Bu duruma dair içinde bulundukları koşullara yönelik seslerinin 

duyulmasını istiyorlar. Cezaevinin bu uygulamalarından dolayı eşimin hayatından endişe duymaktayım. Bu 

konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” 

 H. S.-  25.01.2022 -(Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu) 

“M. S. :Kardeşim H. S. 1997 yılından beridir Türkiye’nin çeşitli hapishanelerinde kalmıştır. Kardeşim 3 ay 

önce Tokat’tan kendi isteği dışında Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. 

Kardeşim ile Çarşamba günü telefon görüşü gerçekleştirdim. Kardeşim telefonda bana “Son bir haftadır 

her gün haber verilmeden odalara infaz koruma memurları tarafından girilerek baskın yapıp arama 

yapılıyor” dedi. Kardeşim daha önce böyle bir uygulamanın olmadığını; arama yapılmadan önce haber 

verildiğini söyledi. Derneğinizden bu konuda hukuki destek talep ediyoruz.” 

 Ç. Y.-26.01.2022- (Tarsus T 2 Nolu cezaevi) 

“Tarsus cezaevinde mahpuslara kıyafet verilmiyor. Parayla satılıyor. Kargolar çok geç veriliyor. Sıcak su 

akıtılmıyor. Petekler yanmıyor. Görüntülü arama adli mahpuslara veriliyor. Siyasi tutsaklara görüntülü 

arama hakkı verilmiyor. Haftalık 20 dakika hakları kısıtlanmış sadece 10 dakika telefon hakkı veriliyor. 

Tutsaklar onu kabul etmiyorlar. Avukatların idareyle görüşmesini istiyorlar.  

NOT: Vasisi benim ve kardeşim hüküm özlüdür. Dosyası 3 yıldır Yargıtay’da bekliyor. Aldığı hüküm 

Kırşehir ağır ceza mahkemesi tarafından 9.9 ay verildi. Parasını ödediğimiz halde görüntülü arama 

yapamıyoruz. Kıyafetler alınsın, görüntülü armaya izin verilsin. Konuyla ilgili avukat heyetinin idareyle 

görüşmesini istiyorum. Ayrıca kardeşimin dosyasının Yargıtay’dan takibini talep ediyoruz.” 

 15.01.2022- H. E. Van F Tipi CİK 

“Av. D. telefonla kendisine verilen bilgiyi aktardı. 1986 doğumlu M. E., 11 Ocak’ta Van’da gözaltına 

alınmış, hırsızlık şüphesiyle. Karakolda bekçi ve polislerin şiddetine maruz kalmış, ağır yaralanmış. 12 

Ocak’ta CBS’ne  sevk edilmiş ve tutuklanarak Van M Tipi Hapishanesine gönderilmiş. Hapishane darp 

raporu için hastaneye göndermiş ve aksi halde kabul etmeyeceğini söylemiş. Hastane nihayetinde basit 

tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde rapor vermiş. Aynı gün hapishaneye kabul edilen M. E. tek kişilik 

hücreye konulmuş ve sabah ailesine vefat haberi verilmiş. Aile İstanbul’da yaşıyor ve cenaze İstanbul’a 

gönderiliyor.”  
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 26.01.2022- M. E. (Van M Tipi Hapishanesi) 

“Oğlum M. normal şartlarda İstanbul’da bizimle ikamet etmekteydi. En son bir suçtan dolayı Urfa 

Akçakale Açık Cezaevinde bulunuyordu. Ocak ayının 10’unda tahliye edildiğini de cenaze günü öğrendim. 

Ayın 13’ünde Van M Tip Cezaevinden aranarak oğlumun vefat ettiğini söylediler. Saat sabah 10 gibi beni 

aradılar. Sonradan CMK’dan atanan görevli avukatlardan öğrendiğime göre, oğlum gözaltında alınırken 

bekçi ve polisler tarafından ağır darp edildiğini, o halde ters kelepçeyle karakolda yüzekoyun yere 

yatırıldığını öğrendim. Daha sonra oğlumun tutuklanmasına karar verilip ertesi günü Van M Tipi 

Cezaevine gönderiliyor. Oğlumun çok kötü darp edildiği görülüp, oğlum bu şekilde cezaevine bu şekilde 

almayacaklarını söyleyip hastaneden rapor isteniyor. İkinci sağlık raporundan sonra da yine cezaevine 

alınmıyor. Üçüncüsünde oğlum hastaneye götürülüp yeni bir rapor yazıldığında bu sefer cezaevi oğlumu 

kabul edip teslim alıyor. Cezaevine alındıktan sonra oğlum tekli hücrede tutuluyor. Ertesi günü cezaevi 

tarafından arandım ve oğlumun ölüm haberini aldım. Oğlum bekçi ve polisin kendisine uyguladığı 

işkencenin ardından konulduğu hapishanede tek kişilik hücresinde yaşamını yitiriyor. Oğlumun polis ve 

bekçinin darp edilmesiyle öldürüldüğü ortadadır. Herhangi bir rahatsızlığı daha 

bulunmamaktadır.Derneğinizden konunun takipçisi olup, bu süreçte yanımızda olmasını, konu ile ilgili 

basın açıklaması yapılmasını talep ediyorum.” 

 B. D.- 27.01.2022 -  

“Merhaba! T. D. tutuklu mahkumdu ben kardeşi B. D. abim 20 gün önce ameliyat edildi ameliyat 

edilmeyene kadar bizim haberimiz olmadı ameliyat edildi ve entübe oldu ondan sonra haberimiz oldu bu 

süreç içinde abimin kalbi durdu ve şuan bilinci kapalı şekilde yedi kule göğüs hastalıkları hanesinde 

yatıyor ve durumu kritik. Talebimiz bu süreçte yalnız kalmamak T.ya sahip çıkılması. Abim tahliye edildi 

zaten çünkü entübe hala.” 

 E. T.- 27.01.2022-  (Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi) 

“Yeni aldığım 12.01.2022 tarihli beyin cerrahından bel ve boyun fıtığından, sünger yataktan fayda 

görmediği bundan dolayı hastanın “YAYLI ORTOPEDİK YATAKTA YATMASI ÖNERİLİR” önerilir cümlesini 

yine kendilerine göre yorumlama heyeti gibi davranıp hakkım olan raporum olmasına rağmen mağdur 

ediliyorum. Sebebi ise 27 ve 28 Eylül 2021’de idareyi 7 resmi yere ve size şikayetim sonucu cephe alındı ve 

beni suçlu çıkarıcı ifadelerle TBMM İnsan Hakları Komisyonunu dahi kandırabiliyorlar.  

-Cumhurbaşkanlığına- 17.01.2022 tarih- 2002/588 çıkış nolu 3 sayfa ifadeyi yeni raporumu almıyorlar 

şikayetim         --Tekirdağ Valiliğine- 17.01.2022 tarih- 2022/590 çıkış nolu idareyi şikayet 

-TBMM İnsan Hakları Komisyonu- 17.01.2022- 2002/583 5 sayfa 1 müdürün idarenin komisyonu aldattığı 

yasal raporumu engellediği şikayet 
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-TBM Cezaevlerini İzleme Kurulu- 17.01.2022- 2022/582 çıkış no 4 sayfa idareyi gıda raporumu kestikleri 

ve yatak raporu Milletvekili Veli Ağbaba’ya mektup yazdım. 

-Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına- 17.01.2022- 2022/591 cezaevi 1.müdürünü şikayet suç duyurumu 

iftira attığı için komisyonu ve savcılığı yalan beyanla aldattığı için 

-Tekirdağ 1.İnfaz Hakimliğine yeni yatak raporum için YAYLI ORTOPEDİK yatak için 18.01.2022- 2002/742 

çıkış no ile 

Ayrıca 21.01.2022 Cuma taahhütlü posta iğle Tekirdağ 2.İnfaz Hakimliğine gıda raporumu ve 2 adet 

reddiyat makbuzu yolladım. 7.ayda idarenin dış kantinden marketten aldığı biri 130TL kesim fişi, diğeri 

70TL civarı ekmek ve köfte çeşitleri yazıyor açıklama kısmında. 130TL’Lik kesim makbuzunda ise “doktor 

raporuna istifaden alınan ürün” yazıyor. 

Tekirdağ 2.İnfaz Hakimliğine gıda raporumla ilgili 

18.01.2022- 2022/741 çıkış no ile dilekçeler yazıp yolladım. İdarenin hasmane bir tutumla durduk yere 

daha önce alırken şikayetlerim sonucu hukuksuzca gıda raporumu almayacaklarını belirttiler suç işlediler. 

Ben bunları gıda raporuma istinaden PARAMLA satın aldım dış kantinden ve kurul kararı istedim. Öyle 

komik gerekçe yazmışlar ki çavdar ekmeğim için Tekirdağ açık ceza infaz kurumu fırında 3 çeşit kepekli-

normal-tuzsuz ekmek çıktığını, hükümlülere istediğinden 1 tane verildiği yazmışlar. Benim raporum var ve 

çavdarlı ekmeği dış kantinden Altınbaşak ekmek fırınından çekirdekli çavdar ekmeği tanesi o zaman 4 

TL’den 2 tanesi 8 TL’ye alındığının fişleri de mahkemeye yolladığım idareden talep dilekçem baş memur 

imzası ve arka sayfada da alınan gıdaların fişlerin fotokopileri vardı. Onları alan bu idareydi ancak yasal 

şikayet hakkımı kullandım diye tavırlı davranıp gıda raporunu bundan böyle almayacağız dediler. 15 Ekim 

Cuma 20221 bende hayır ben kabul etmem bu hukuksuzluğu dedim ve beni bu cezaevinden acil yollayın 

dedim. Sürgün yazımı 17 Kasım 2021’de yazdılar. 15 Aralık2021’de ret geldi sürgün sevk yazıma. Bende 

gidemedim alın raporumdaki gıdaları dedim ama alenen suç işledikleri yasal gıda raporum ekte. Yasal 2 

tane yatak raporum elinizde. Yatak için vs. diyorlar ki gerekçelerinde bunun istediği yaylı ortopedik yatak 

hükümlülerin odalarında bulundurabileceği eşya genelgesi mevzuatında yok ve yasak yaylı yatak. Bende 

diyorum ki yün bel korsesi de yasak, bastonda yasak, elektrikli ufo ısıtıcısı da yasak, bileklik bandana da 

yasak, hatta ortopedik yastıkta yasak, ortopedik visco sünger yatakta yasak, ancak hepsi içeriye doktor 

raporuyla alınınca yasal oluyor. Bir başka odadaki tutsağın elektrikli ufo ısıtıcısı var. Adam üşüyor 

ısınamıyor, gidip hastanede doktora durumu izah ediyor. Doktor rapor yazıyor, hastanın elektrikli ısıtıcı 

kullanması uygundur, o da idareye o raporla başvurup parasıyla dış kantinden aldırıp kullanıyor. Şimdi 

ben idareye desem ki falancanın elektrikli ısıtıcısı var bende isterim ona aldınız bana da alacaksınız 

desem, diyecekleri haklı olarak onun doktor raporu var sana alamayız yasak. Yani doktor raporu her 

yerde bağlayıcıdır. Şimdi ortopedik yastıklar var boyun fıtığına iyi geliyor. Bildiğiniz sünger yastık ya buda 
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yasak, bende var. Nasıl var. Ek rapora bakın boyun fıtığından dolayı, ortopedik yastık kullanması 

uygundur yazmış doktor. Şimdi bu yastık ve elektrikli ısıtıcı eşya genelgesinde var mı ki alıp veriyorlar tabi 

ki yok. Zaten rapor olmadan alsalar suç işlerler rapor olunca almayanlarda suç işler. Hastanın sağlığını 

riske atarlar. 

Sizlere 10 sayfa TAAHHÜTLÜ mektup yolladım. 17.01.2022 pazartesi postaya verdim. Onu bile 4.gün yani 

20.01.2022 Perşembe çıkışını yapıp sizlere ulaşmam bile geciktiriliyor. 

1- Bel emarım 2 sayfa yolluyorum 

2- Boyun emarım 1 sayfa 

3- Gıda raporum 2 sayfa 

4- Boyun için ortopedik yastık raporum 1 sayfa 

5- TBMM’ne İnsan Hakları Kuruluna 28.09.2021 tarihli dilekçe fotokopisi 1 sayfa 

6- TBMM İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu’nun yazısı ve 2 sayfada Cumhuriyet 
Başsavcılığının 1.müdürün cevabı yazısı 2 sayfa (iftirası) 

7- Tekirdağ 1.İnfaz Hakimliği 2021/3095 dosya nolu gerekçeli kararı 1.yatak raporu başvurum üzerine 
2.sayayı işaretli iyi okuyun 3 sayfa 

8- 1. Yatak raporum ortopedik 15.09.2021 tarihli 1 sayfa 

9- 2.yatak raporum yaylı ortopedik 12.02.2022 tarihli 1 sayfa 

Size 14 sayfa resmi belge ve raporlar yolluyorum. On dört sayfa resmi belge ve raporlar yolluyorum. Size 

bu 3 sayfa mektubu ve 14 sayfa resmi belgeyi 24.01.2022 Pazartesi sabahı APS ile yolluyorum ki elinize 

en hızlısından ulaşsın. 

Sayın İHD yetkilileri lütfen bana hukuki yardımda bulunun. İşte evraklar işte raporlar. Ben mağdurum. 2 

bel fıtığım, disk rahatsızlığım var, 2 boyun fıtığım var, sağlığım hiçe sayılıyor. Müdür bey ve 7 kurul üyesi 

alenen suç işliyor. Yasal haklarımı yok sayıyorlar. Doktor raporu bağlayıcıdır. Bu yaptıkları hukuksuz 

dayatmalar için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusuna bulundum dava açılsın diye. Gıda raporum ve 

fişlerle ilgili Tekirdağ 2.İnfaz Hakimliğine, yaylı yatak yeni raporumla ilgili 1.İnfaz Hakimliğinde evrak ve 

size yolladığım belgeler onlara da yollandı. Ben hukuk mücadelesi veriyorum ancak hakkımı hukukumu 

savunacak avukatım yok. Ailem bu işlerden anlamaz garip insanlar. Ben bu davalar sonucu lehime 

sonuçlanacak haklı davam sonucunda da bana bu hukuksuzluğu dayatan 1.müdür ve 7 kurul üyesi 

hakkında da en ağır ceza ve tazminat davaları açtırmak istiyorum ki bir daha benden sonraki insanlara 

da hukuksuz dayatma yapmaya kalkmasınlar. Bizler yasalara uyarsak onlar muaf olmamalı. Bir tutsağın 

yasal raporunu yok sayıp suç işlemek ne adil ne de vicdanidir. Ben sizlerden yardım istiyorum. Lütfen 

hakkımı arayın. Derneğiniz avukatlarını bana lütfen yönlendirin. Yazdığım dilekçe çıkış no ve tarihleriyle 

mahkemelere başvurularımı ve resmi yerlere yazdığım dilekçelerin akıbeti için lütfen uğraşın. 1.müdürün 
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savcılık aracılığıyla komisyonu yanıltan, yalan beyanını ortaya çıkarın. Savcılıkta suç duyurum var. 

Hepinize teşekkürlerimi sunarım. İyi ki varsınız arkadaşlar.  

Gıda raporuma istinaden cezaevi idaresine dilekçe yazıp paramla dış kantinden aldırdığım gıdalar 

aşağıda yazılıdır. Ayrıca T4ekirdağ 2.İnfaz Hakimliğine 14.01.2022’de kurul kararına itiraz ve 

03.01.2022’de kapalı zarfla raporları, dilekçe talepleri ve arka sayfasında dış kantinden alınan gıdaların 

market fişlerini de yolladım. Carrefour, Migros, DMR market, Cem market, Altınbaşşak fırın ve 

21.01.2022’de yine kapalı zarfla gıdaların alınıp hesabımdan kesildiğini gösteren makbuz ekstresinde 

yolladım raporumla beraber.  

Aldırdığım gıdalar: 

-çavdar ekmeği 

-superfresh fish finger balık 

-superfresh dondurulmuş köfte çeşitleri 

-şütaş süzme peynir- süt ve süt ürünlerini yazabiliyorum her çeşit 

-kaşar lor peynir 

-ezine peyniri 

-ezine keçi peyniri 

-Koska kakaolu cevizli helva 

-haftada 4 çiğ yumurta ( bunu idare mutfaktan veriyordu) 

-et döner 200gr. 

-banvit tavuk döner 200gr. 

-balparmak çam balı 

-ayva reçeli 

-tat bamya konservesi, sebze çeşitlerini yazabiliyorum 

Marmara birlik yeşil dolma biberli zeytin 400gr. kavanoz 

İdare hasmane tavırlar şikayetlerimden dolayı artık almayacağız son kez yaz dediler. 15 Ekim 2021’de 

bende 5-6 parça yazdım. (faturası mahkemede) ancak son kez falan kabul etmem beni yollayın dedim, 

yollamadılar. Bende yeniden 20-27 Aralık ve 3 Ocakta 5-6 parça gıda yazdım. Kantinden olmayan ve 

raporumda yazanları. İdare çavdar ekmeği aldığım aldırdığım halde fişi olmasına rağmen ve raporumda 

yazmasına rağmen. Kurul kararında “kantinde 3 çeşit zeytin satılıyor” demiş. Oysa 3’üde siyah zeytin 

satılıyor. Ayrıca beş para etmez ve fark etmez çünkü raporumda yeşil zeytin yazıyor. 

Çavdar ekmeği içinde Tekirdağ açık ceza infaz kurumu normal-kepekli ve tuzsuz 3 çeşit ekmek çıkıyor. Biz 

istediğinden bir taneyi yemek iade olarak veriyoruz demiş. 
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Yumurta içinde haftanın 3 günü pişmiş yumurta veriyoruz demişler. Oysa haftada 4 adet veren 

kendileridir. Çiğ olarak çünkü raporumda 2 günde 1 adet yumurta yazıyor şimdi ise harmane tavırdan 

dolayı yumurta yazıyor ya çiğ belirtilmemiş diye hakkımı yiyorlar. Peki mahkemeye belirttiğim üzere 15 

Ocak Cuma 2021’de son kez gıda raporumda yazan gıdaları verdim aldılar. Yumurta istedim onu 

mutfaktan sana 2 haftalık son kez vereceğiz dediler ve 16 Ekim cumartesi 2021’de 10 adet çiğ yumurtayı 

enden verdiler. Kanıtımı açıp baksınlar 16 Ekim 2021 cumartesi A11 koridoru kamera kayıtlarına bunu 

mahkemede belirttim.  

Daha önce aldıkları market fişleri de mevcut zaten mahkemede. Bu hakkımı mahkeme iade edince bu 

insanlar benim doktor tarafından yazılan yasal gıda raporumu alıpta sonra almayarak alenen suç 

işlediler ve dava açılıp ceza almalarını ve en ağır tazminat cezasına çarptırılmalarını istiyorum. Tüm 

belgeler-fişler-raporlar mahkemede.  

Bu insanlar alenen yasa-hukuk tanımadan bir tutsağın yasal hakkını yok sayıp suç işlerken nasılsa bize bir 

şey olmaz diyorlar. Lütfen bu işin peşini bırakmayın ki bir daha başka insanlara yapamasın ve en ağır 

cezaları alsınlar. Bir nicelerinin gıda raporunda yazanları almadık, nice yatak raporu olanların yatağını 

almadık diyecek kadar kanun tanımıyorlar bazıları. Kurul başkanı, müdür bey bana karşı tavırlı ve bu 

yüzden 7 kurul üyesi de onun lehine karar alıp suç işlemişlerdir.  

Bu yatak raporunda doktor ORTOPEDİK yazdığı için talep ettiğim YAYLI ORTOPEDİK yatağı cezaevi 

idaresinin almamasını haklı buluyor. Ancak 2.sayfada Tekirdağ 1.İnfaz Hakimliği kararı devam ediyor ve 

eğer doktor “ortopedik yaylı yatak” yazsaydı verilirdi diyor. Bu bir karardır bunun üzerine 12.01.2022 

tarihi 2.yatak raporumu beyin cerrahı, sünger yataktan fayda görmediği bundan dolayı “ortopedik yaylı 

yatakta yatması önerilir” ve ağır kaldırmaması önerilir yazdı. Bu yeni raporla Tekirdağ 1.İnfaz 

Hakimliğine 17.01.2022 tarihinde başvurdum. İdare yaylı yatak hükümlülerin odalarında 

bulundurabileceği eşya genelgesinde yaylı yatak yok diye savunuyor. Ancak doktor rapor verince ki öyle 

oluyor o zaman mecburdur almaya, doktor raporu bağlayıcıdır. Hastalık söz konusu bel 2 fıtık ve disk 

rahatsızlığı, 2 boyun fıtığı var ve emarları. Ortopedik yastık, bel korsesi, elektrikli ufo ısıtıcısı da yok 

genelgede yasak. Ancak doktor rapor verince yasal oluyor ve alınıyor ! 

TBMM’ne 28.09.2021 tarihinde 1.yatak raporumda ortopedik yatak kullanması uygundur yazması 

sonucu cezaevi almayınca ölüme orucuna başladı ve insan hakları komisyonuna bu dilekçeyi yolladım. 

Komisyonda Tekirdağ 1.müdür ise savcılık aracılığıyla cevabı yazısında savcılığı da, komisyonu da yalan 

beyanla kandırıyor. Cevabını yazısında bana iftira atıp 1.hükümlü her ne kadar kendisine yatak 

verilmediğinden bahsetmiş ise de: yani ben cezaevi idaresi bana yatacak yatak bile vermiyor demişim. Bu 

ön sayfadaki dilekçede bu birinci iftirasıdır. Bakın bakalım ben öyle bir şey demiş miyim? 2.iftirasında ise 

hükümlüye kurumumuzca ortopedik! Yatak verildiği demiş. Bu da yalan çünkü kurum yatakları ortopedik 
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değil normal süngerdir. 2004-2012 arası ilk bel fıtığım 2012 ameliyatım, 2.defa fıtık olmam sünger 

yataktandır 2021’de. 3.iftirasında ise kendisi ısrarla mevzuatta olmayan yaylı yatak talebinde 

bulunduğundan talebi karşılanamamıştır diyerek beni suçlu çıkarmıştır. Ben ısrarla yaylı yatağı doktor 

raporumda ortopedik yatak kullanması uygundur 2 bel fıtığı emarım disklerdeki sıkışma dejenerasyon, 2 

boyun fıtığımda ve raporuma istianeden bunları almak istediğimden bahsetmeyerek savcılığı ve 

komisyonu aldatıp yalan beyanda bulunup görevini kötüye kullanıp iftira atmıştır. Bu sayfada yazan 

ifademi okuyun bakalım ben müdürün bahsettiği gibi elimde emarlarım ve yatak raporum olmadan mı 

talepte bulunmuşum. İftira atmış. Ben bunla ilgili Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığında 5 sayfa 

17.01.2022 tarihli- 2022/591 çıkış nolu dilekçe yollayıp suç duyurusunda bulundum. Ayrıca Tekirdağ 

1.İnfaz Hakimliğinin yatakla ilgili 22.10.2021’de verdiği gerekçeli kararda yolluyorum. Kurulu yatak 

raporunda doktorun yaylı ibaresi yanmadığı için haklı bulup yine devam karar 2. Sayfada doktorun yaylı 

ortopedik yatak yazsaydı verilirdi. Bir sonraki muayenesinde ibaresinde yok saydılar. Bende bunun 

üzerine 12.01.2022 tarihide beyin cerrahına mahkeme kağıdını okuttu. Oda 2.yatak raporumda yaylı 

ortopedik yatak yazdı. Alın dedim yine ret ettiler.”  

 Y. Y.- 28.01.2022 -(Tekirdağ 2 Nolu F tipi cezaevi) 

“C. Y. :Merhaba, Kardeşim Y. Y Tekirdağ 2 Nolu F tipi cezaevinde tutukludur. Dün yaptığımız kapalı 

görüşte yönetim tarafında tecrit ve baskılara maruz kaldığını söyledi.  "Başıma herhangi bir şey gelirse 

buradaki yönetim ve müdüriyet sorumludur" beyanında bulundu. Bizde kardeşimizin hayatında endişe 

etmekteyiz. Çünkü 19 Aralık 2021 tarihinde cezaevindeki baskılardan ve tecritten dolayı arkadaşı V. E. 

intihar ettiğini kardeşim tarafında bize söyledi. Bu başvuruyu Cimer'e üzerinde adalet bakanlığına 

yazdım” 

 Y. İ., Ö. S., M.S. H., K. T., H. G., E. D. -31.01.2022- (F Tipi Kapalı CİK Edirne) 

1. Cezaevlerinden hemen her gün cenazeler çıkmaktadır. Ölümcül hastalığı olan binlerce insan halen 

içeride tutulmakta ve tedavi edilmemektedir. Tutsaklara aileleriyle son kez vedalaşma hakkı bile 

tanımayarak zindan hücrelerinde, hastane bodrumlarında ölüme terk edilmektedir.  

2. Devlet, Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, Hastaneler bu insanlık suçunun ortağıdırlar. Sadece son iki 

yılda kalmakta olduğumuz Edirne F tipi zindanında İbrahim Akbaba, Hadi Yalçın adlı arkadaşlarımız 

tedavi ve tahliye edilmedikleri için yaşamlarında ölüme terk edilmektedir. 

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

yaşamlarını yitirmişlerdir. Bu durum toplu bir cinayet hali almıştır.  

4. Bir hastalık belirtisi olduğunda durum çok ağırlaşana kadar hastaneye götürülmüyoruz. Tahlil, film-

ultrason çekimi vb. ciddi bir tanı girişimi olmadan revirde yazılan ilaçlarla aylarca, bazen yıllarca 

oyalanıyor, hastalık ilerledikten ve tedavi edilemez duruma geldikten sonra hastane, tedavi süreci 
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başlatılıyor. Hastane sevkleri çok geciktiriliyor, bazen hiç yapılmıyor. Bazen çift kelepçe, yatağa 

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

doktorlarının çoğu tutsakları düşman olarak görmekte insani ve mesleki görevi yapmamaktadır. 

5. Ölümcül hastalıkları tespit edilip Adli Tıp Kurumu’na ceza erteleme, tahliye için sevk edilen hasta 

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

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

sahte raporlar ile hemen her gün yeni bir ölümün ve cinayetin müsebbibi olmaktadır. 

6. Anayasa TCK ve Ceza İnfaz kanununda tek başına yaşamını idame ettiremeyenlerin tahliye edilmeleri 

gerektiği açıkça belirtildiği halde dördüncü evre kanser hastaları dahil yıllarca ölümcül hastalığı, yüzde 95 

engelli raporu olanlar bile Adli Tıp raporu ile içeride tutularak öldürülmektedirler. 

7. Anayasanın 57. Maddesi sağlıklı ve dengeli yaşam hakkını herkese tanıdığı halde bu hak cezaevlerinde 

ayaklar altındadır. Cezaevi doktorları mesleki formasyon ve görevlerinin gereğini yapmak yerine cezaevi 

idarelerinin direktifleriyle hareket etmektedir. 

8. Kaldığımız cezaevlerinde görevli  adlı doktor bizi “fiziki hasta ve tedavi edilmeleri zorunlu bireyler” 

olarak     gereken “mahkumlar” olarak görmekte. Bir gardiyan refleksiyle davranmakta, tedavi, hastane 

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

arkadaşımıza kullanması zorunlu ilaçları vermediği gibi “biz seni gençleştiremeyiz” diyerek alay ediyor. 

9. Hasta arkadaşlar hastaneye çok geç sevk edildiği gibi tahlil, film sonuçları ve teşhiste kendilerine ya 

hiç bildirilmiyor ya da çok geç bildiriliyor. Dolayısıyla tedavi süreçleri geciktirilerek basit bir hastalık bile 

ilerletilerek tedavi edilemez duruma getiriliyor.  

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

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

cinayet işleyen katiller sadece “yaş haddinden” tahliye edilmekte, bu arkadaşlarımız siyasi saiklerle 

hukuksuz olarak zindana alındıkları gibi yasal olarak sağlık sorunları nedeniyle tahliye edilmeleri gerektiği 

halde tahliye edilmemektedir. 

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

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

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

zulme uğramışlardır. 

12.Bu arkadaşlarımızın hastalıkları kısaca özetlemek için ise; E. K.: 72 yaşındadır. Müebbet cezası 

verilmiştir. Damar tıkanıklığı, kalp yetmezliği, yüksek tansiyon, diyabet, prostat, kemik erimesi, 

romatizma, diyabete karşı vücut yaraları, sağ omuz köprücük kemiği kırık, cilt hastalığı, el ve ayaklarında 
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uyuşma, el titremesi, guatr hastalığı ve böbrek hastalığı gibi birbirinden ağır ölümcül hastalıklarla 

boğuşmakta ve tek başına yaşamına idame edememektedir.  

13.K. B.: 81 yaşındadır. Kalp yetmezliği, diyabet, yüksek tansiyon, koa, astım, prostat, Parkinson ve ona 

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

yaşamını idam ettirememektedir.  

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

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

Psikolojik rahatsızlığı nedeniyle emekli edilmiştir. Ve halende ilaç kullanmaktadır. 

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

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

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

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

işlev görmediğinden dolayı küçük idrarda zorlanma ve tıkanmadan dolayı zorlanma ve kabızlık. Bağırsak 

hastalığından dolayı sigmoid kolonda lümende 7,5mm çapında polipord modül oluşum mevcuttur. 

Bundan dolayı bağırsaklarda hareketsizlik ve kabızlık yaşanıyor. Uzun süre yakına bakma durumundan 

dolayı gözlerinde oluşan miyopivek ve katarak hastalığından dolayı görmede zorluk yaşınıyor. Büyüğü 

sağ akciğerinde 5mm çapında oluşan bilalerol nodüller mevcuttur. Bundan dolayı nefes alıp vermekte 

zorluk yaşıyor. Kronik istemi kalp hastalığı ve damar tıkanıklığı (stabil) koroner arter hastalığı- plaklı 

korone anter- hastalığı  mevcuttur. Bundan dolayı sağ göğüste uyuşma ve titreme oluşuyor. Damar 

tıkanıklığından dolayı anjiyo olmuştur. Mesaneden açık ameliyat olmuş, kronik böbrek yetmezliğinden 

dolayı defalarca ameliyat olmuştur. Aynı zamanda işitme engellidir. Ağır, ölümcül ve kalıcı olan bu 

hastalıklardan dolayı arkadaşlarımız tek başına yaşamını idame edememektedir. Yapılan muayene ve 

tetkikler sonucunda arkadaşlarımızda mevcut olan bu hastalıkların tümü tespit edilip resmi 

raporlandırılmıştır. Edirne Devlet Hastanesi Sağlık Kurlunun düzenlemiş olduğu rapora göre; “hasta 

hijyen şartlarının sağlanması nefroloji takibi üst merkez medikal tedavi takibi uygundur” diye resmi 

raporlandırılmıştır. Buna rağmen arkadaşımızın tedavi süreçleri geciktiriliyor, zamanında hastaneye 

gönderilmiyor, düzenli tedavi imkanı sağlanmıyor. Bunlardan dolayı arkadaşımızın sağlık durumu gittikçe 

kötüleşiyor, ağırlaşıyor, hayati riskle karşı karşıya kalıyor.  

Bu arkadaşlarımız tedavi edilmemekte, hastalıkları her gün ilerlemektedir. Acilen tahliye ve tedavi 

edilmedikleri taktirde yaşamlarını yitirme ihtimalleri yüksektir. Bu nedenden dolayı:  

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

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

uygun olarak yapılmalıdır.  

3- Ring araçları havasız, dar, sarsıntılı oldukları için  bu arkadaşları hastaneye sevkleri sırasında 

bayılacak kadar zorlamaktadır. Bu arkadaşların hastane sevkleri ambulans ile yapılmalıdır. 

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

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

ailelerine yakın cezaevlerine sevk edilmelidirler. 

Sizden istediğimiz bu arkadaşlarımızın durumunu Meclis, Bakanlık, Kamuoyu gündemine getirip takip 

etmeniz, Adli Tıp, Sağlık Bakanlığı nezdinde girişimde bulunmanızdır. Defalarca ilgili mercilere 

başvurulmasına rağmen olumlu bir sonuç alamadık. “ 

 Z. B.- 31.01.2022- ( Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi) 

“İ. B. :Alanya L Tipi kapalı cezaevinde yatmakta olan kızım Z. B.yla pandeminden dolayı 2 yıldır açık görüş 

yapılmamaktadır. Aralık ayında başlayan açık görüşe gittiğimizde görüşemedik. Görüşe çıkmadıklarını 

söylediler. Müdürle görüştüğümüzde kimlik kabul etmiyorlar. Daha önce kurumunuza başvuruda 

bulundum. Heyet olarak Antalya İHD arkadaşlar görüşe gitmişler fakat sorun halen çözülmemiştir. Sorun 

devam etmektedir. İdareyle görüşülüp soruna çözüm bulunmasını rica ediyorum. Savcıyla da görüştük. 

Cezaevlerinde tünel kazma oluyor bundan dolayı kimlik veriyoruz tanınması için. Savcı kimliği iki kişi 

kabul etmiyor oysa öyle bir şey yok.”  

 Ü. T. Ş.- 31.01.2022 

“Merhabalar olayı daha önce size anlatmıştım olumun ifadesini göndermiştim oğlumu suçsuz yere darp 

ettiler darp ettikleri yetmezmiş gibi şimdi de görüş cezası vermişler eğer infaz hakimliğine giderse anne 

dedi onlar hepsi kötü direk bakmadan cezayı onaylarlar dedi lütfen sizden yardım istiyorum oğluma ceza 

vermelerine engel olur musunuz elinizden geleni yapar mısınız oğlumla tekrar görüşe gider misiniz bu 

nasıl bir şey hem darp edip hem de ceza vermeleri lütfen ceza onanmadan elinizden geleni yapar mısınız 

rica ediyorum lütfen rica ediyorum gerekeni yapar mısınız darp görüntüleri şu anda savcı da çok şükür 

alabildik ona da ulaşabilirsiniz hem suçsuz yere darp ettiler bu yetmezmiş gibi bir de görüş cezası 

vermişler onaylanmadan lütfen çok rica ediyorum ilgilenir misiniz şimdiden teşekkür ediyorum darp 

raporunda size atacağım ifadesini de attım.” 

 M. G. -31.01.2022- Sinop kapalı E tipi cezaevi 

“Ben M. G. Sinop kapalı E tipi cezaevinden insan haklarına, Adalet Bakanına şikâyet mektupları çıkış 

yapmıyor. Şikayet edeni de dövüyorlar ve Yozgat kapalı E tipi cezaevinde mahkûmları dövüyorlar. Aydın 

Nazilli kapalı E tipi ceza evinden hasta mahkumlar hastaneye çıkamıyorlar nedeni askerler iptal ediyor ve 
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çok hastada olsan üç ayda zor hastaneye çıkıyorsun, bir de Nazilli açık Sultanhisar cezaevinde hasta 

mahkumlara bazı ilaçları kullandırmıyorlar eziyet çektiriyorlar. Haberiniz olsun ben bu cezaevlerinde 

kaldığım için biliyorum gerekeni yapın.” 

 

ŞUBAT 2022 

 N. G.-01.02.2022- (Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı CİK) 

“Merhabalar Ben N. G. abim A. D. 05.07.2016 yılında nöbetçi mahkeme kararı ile tutuklanarak Silivri 

cezaevine gönderildi. Silivri cezaevinde 4 ay kaldıktan sonra Kocaeli Kandıra 2 nolu f tipi kapalı ceza infaz 

kurumuna gönderildi. Abim A. D. 2019 yılında mide şikayeti üzerine Kocaeli devlet Hastanesi'ne götürülüyor. 

Bazı tetikler sonucunda mide de ülser teşhis ediliyor. Bu sonuç üzerine antibiyotik iğne tedavisine başlanması 

gerektiğini bilgisini veriyorlar ama cezaevi yönetimi kendisini tedaviye götürmüyor. Tedavisini ihmal 

ediyorlar bu süreçte abim sürekli rahatsızlanıyor hastaneye götürmek yerine revire götürülüyor. Ağrısı 

devam edince acil tıp geliyor bir ağrı kesici iğne yapıp gidiyorlar. Abim bu süreçte ağrı çekiyor ama bir tedavi 

görmüyor. 2020 yılında abimin kabızlıkları ve mide bulantıları başlıyor bunu üzerine Kocaeli üniversite 

hastanesine kaldırılıyor. Burada endoskopi ve bazı tetkikler sonucunda midedeki ülser tümöre dönüşmüş ve 

tümör ilerlememesi için hastane heyeti toplantı yapıyor ve önce kemoterapi ile tümör küçültüp sonrada 

ameliyat olması gerektiğinin kararını alıyorlar ve bunu da cezaevi yönetimine bildiriyorlar. Bir ihmal daha 

buradan geliyor. Abim A. D.’i kemoterapiye de götürmüyorlar. Bu yüzden kendisinin tedavisine 

başlanamıyor. Abimin bu sürecinde zorlu geçiyor. Artık kanamaları artıyor zayıflamaya başlıyor, yemek 

yiyemiyor ve bu süreç ile baş edemeyince 2021 Nisan ayında bizlere anlatıyor. Bizler bu süreçte gereken 

mercilere durumu bildiriyoruz ama ilgilenen kimse yok ne Adalet Bakanlığı ne Sağlık Bakanlığı 

Cumhurbaşkanlığına Cimer üzerinden bildirdik. İlgilenen olmadı. Kocaeli cezaevi savcılığına dilekçe yazdık 

bunun üzerine tekrar abimi hastaneye götürdüler endoskopi ve tomografi çekildi tümör kansere dönüşmüş 

acilen ameliyat olması gerekiyor ama hastane yönetimi bu olaya bire bir şahit olmasına rağmen yine ilgisiz 

davrandı. Cezaevi Savcılığına dilekçeler yazdık ve bazı yerlere başvurmamız sonucunda abim 05.11.2021 

yılında ameliyat oldu ve midesi tamamı alındı ve mide etrafındaki lenflerine de sıçraması sonucunda 

lenfleride alındı. Abim bu kadar riskli bir amali yat sonucunda 6 günlük tedavi sonucu hastaneden cezaevine 

taburcu edildi.  Ameliyatın üzerinden 3 ay geçti abime daha bir tedavi uygulanmadı ve bu ihmaller halen 

devam ediyor. Kemoterapi görmesi gerekiyor ve bunun öncesinde tomografi çekilmesi gerekiyor. Bir aydır 

oyalanıyor makina bozuk ilaç yok diyerek. Lütfen bir ihmal daha yaşanmasın ve birde abim A. D. in cezası 

hale Yargıtay'da ve onanmamış yardımcı olun . 

17.02.2022- E-mail yoluyla gelen yeni bilgi;  
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Ben N. G. abim için daha önce derneğinize başvuru yapmıştım. Evrak istemiştiniz eksik olan evrakları yollamak 

için yazıyorum. Bu arada abim A. D. Kocaeli Kandıra f tipi 2 nolu  kapalı cezaevinde mide kanseri yeterince 

vitamin değerleri düşük olduğundan sıkıntı yaşıyorken cezaevi yemeklerinde fazla kısıtlama yapılmış.  Bugün 

görüşünde kendisi belirtti. Bu şekilde rahatsız olmasına rağmen kantinde de sıkıntı yaşatılıyor kendi 

yapabileceği şeyleri de vermiyorlar. Pandemiden dolayı bizim çabamız uğraşımız ile ilgili olarak muayeneye 

gidiyor inanın yoksa hala ihmaller var.” 

 M. Y. -01.02.2022-  İ. Y. (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi) 

“Abim İ. Y. Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevinden yaklaşık 3 yıl önce Tekirdağ 2 Nolu  F Tipi Cezaevine sürgün 

edildi. Yaklaşık 3 yıldır bu cezaevinde kalmaktadır. Ben abimi 21.12.2021 tarihinde açık görüş için cezaevine 

ziyarete gittim. Görüş sırasında kendisi, aynı cezaevinde yan odasında kalan V. E. isimli mahpusun 19.12.2021 

tarihinde yaşamını yittirdiğini dile getirdi. Hapishanedeki keyfi uygulamalar ve hak ihlallerin sürekli olduğunu 

ancak bu yaşanan olaydan sonra daha da arttığını, kitap ve mektup, sosyal aktivite gibi birçok konuda yoğun 

hak ihlallerine maruz kaldıklarını aktarmıştır. 12.01.2022 tarihinde kendisiyle yaptığım telefon görüşmesinde 

cezaevi idaresinin ve gardiyanların keyfi tutumlarının, üzerlerindeki baskının daha da yoğunlaştığını can 

güvenliklerinin olmadığını dile getirmiştir. Ben de bu görüşmeden sonra abimin can güvenliğinden endişeliyim.  

İlgili kurumlara gerekli yazışmaların yapılmasını, derneğiniz tarafından bir heyetin cezaevinde ziyarete giderek 

keyfi uygulamaların ve baskının ortadan kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ediyorum.” 

 S. K.- 02.02.2022 -  (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi) 

“Merhaba ben S. K. Mardin/Kızıltepe’den Tekirdağ 2 Nolu F tipi yüksek güvenlikli cezaevinde yatan A. K.’ın 

abesiyim kardeşim 8 yıldır tutuklu son 6 yıldır Tekirdağ yüksek güvenlikli cezaevinde kalıyor. 4 yıldır sağlık 

sorunları yaşıyor. Buna rağmen tedavisi yapılmadığı gibi revire bile çıkarmıyorlardı. Birçok kuruma başvurduk 

cezaevi yönetimi bakanlık dahil 8 ay önce bel fıtığı teşhisi konuldu ve 7 ay önce bel fıtığından Tekirdağ’da 

ameliyat oldu. Şikayetleri artmaya ve rahatsızlığı artı sağ ayak tamamen felç oldu diğer ayakta da belirtiler 

görülmeye başlayınca son yapılan tetkiklerde hastalığının ALS olduğu tespit edildi. Şu anda tek başına 

ihtiyaçlarını karşılayamıyor durumu gün geçtikçe sağlık durumu kötüleşiyor ve kaldığı cezaevinde tedavisi 

yapılamıyor. Biz yakınları olarak hastalığı ile ilgili tedavisinin yapılabileceği bir cezaevine naklini sonrada 

tahliyesini ya da infazının ertelenmesini talep ediyoruz.             

Yaklaşık olarak 20 gündür metris cezaevi rehabilitasyon bölümünde yatıyor. Tek başına ihtiyaçlarını 

karşılayamıyor. Kaldığı yer temiz değil ve hijyen olmadığı söyleniyor. Aileye yakın bir cezaevine naklini 

istiyoruz.” 

 L. L. -03.02.2022 -  S. C. G., M. N., M. B., J. B., H. R. – Bakırköy Kadın Cezaevi 

“İyi günler. Ben L. Hollanda’da insan hakları konusunda uğraşlarım var. Telefonda K. hanım ile görüştüm. Ben 

Bakırköy Kadın Kapalı cezaevinde bir suçtan dolay bulundum ve tahliye oldum, daha sonra ülkem olan 
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Hollanda’ya deport edildim. Burada bulunan bazı mahkûmların mağduriyetini ve gördükleri muameleyi size 

aktarmak istiyorum. Ayrıca onlar için insani yardım ve destekte bulunmak istiyorum. Bilhassa yabancı kökenli 

mahkûmlar çok mağdur durumdalar. Haklarını bilmiyorlar ve memurlar ve cezaevi birimini tarafından 

ayrımcılığa uğruyorlar. Bu cezaevindeki mahkûmların haklarının iyileştirilmesi hususunda sizinle beraber 

çalışmayı arzu ederim. Teşekkürler. L. 

Geri döndüğünüz için teşekkürler. Bakırköy Ceza İnfaz Kurumunun doktoru birçok mahkûmun ilaç ihtiyaçlarını 

karşılamıyor. Defalarca dilekçe yazılmasına rağmen ve bazı mahkûmların ciddi sağlık sorunları olmasına 

rağmen ilaçları ve tedavileri yapılmıyor. Bende ayni şeyi yaşadım. Birçok defa göz ve diğer rahatsızlıklarımdan 

dolayı dilekçe yazmama rağmen doktor bana geri donuş yapmadı. Son çare olarak Hollanda Konsolosu ve 

avukatımı devreye soktum. Avukatım doktoru savcılığa şikâyet etmekle uyardı ve akabinde tedavim yapıldı. 

Ancak çoğu kişi benim gibi şanslı değil. Avukatı olmayan ve Konsolosu ilgilenmeyen çok insan var. Ve bu 

kişilerin tedavileri halen yapılmıyor. 

Ayrıca, kişiler ve gruplar üzerinde korkutma ve sindirme yöntemleri uygulanıyor. Eğer bir şahıs sayıma geç 

kalırsa, koğuştaki herkes toplu olarak cezalandırılıyor. Memurların bazıları, mahkûmlara hakaret, küfür, 

aşağılama, tehdit gibi yöntemler uyguluyorlar. Normal isteklere sert tepki ve dışlama ile karşılık veriyorlar. 

LGBTİ bireylere ayrımcılık uygulanıyor, onların cezaevinde çalışmalarının önü kapatılıyor. Kurumda gecen sene 

sonunda kalırken, Kolombiya kökenli, 8 yıldan beri mahkûm olan, 28 yaşında bir bayan banyoda kendini asıp, 

intihar etti. Nedeni ise microcard çalmış olması ve mahkemeye çıkıp tekrar ceza alması, bu şahıs öylesin 

korkutulup, tehdit edildi ki, intihar etmesinin önü acilmiş oldu. Ve kişinin ölümünden sonra olay örtbas edildi. 

Ve daha başka hak ihlalleri de var, arzu ederseniz, size kişilerin isimleri ile birlikte iletebilirim. 

S. C. G., Guatemala vatandaşı, kendisi 5 yıldan beri Bakırköy cezaevinde bulunuyor, sizinle temasa geçmeye 

çalışmış. Onun anlatacağı çok şey var, Kendisi İspanyolca ve yeterli derecede Türkçe ve İngilizce biliyor. 

Onunla temasa geçerseniz çok yardımınız olacaktır 

 Ayrıca Uganda vatandaşı M. N. hanim var. Bu kişi bir yılı askın zamandan beri Bakırköy cezaevinde. Kendis i 

insan kaçakçılığından suçlanmakta, ancak sucu kanıtlanmış değil ve bir yıldan beri mahkemeye çıkmadan, 

içeride tutuklu olarak bulunmakta. Bu mahkemesiz tutukluluk hali insan haklarına aykırı. Ve M. B., kendisi 

Kenya vatandaşı, 2010 yılından beri Bakırköy cezaevinde, onunda sizinle paylaşacağı mağduriyet ve hak 

ihlalleri var. 

J. B., kendisi vatansız, yani hiçbir devletin pasaport ve vatandaşlığına sahip değil, en çok yardım ve desteğe 

ihtiyacı olanlardan biride bu bayan. 7 yıldan beri içeride, ve ülkesi olmadığı için hiçbir yere nakil edilemiyor. 

Birde H. R. var, bu bayanda 4 yıldan beri içeride, kendisi şizofreni hastası, normalde böyle bir şahsın 

cezaevinde olmaması ya da o şartlarda olmaması lazım. Umarım size adını verdiğim şahıslarla, temasa 

geçmeniz mümkün olacaktır. Herhangi bir bilgi ve açıklamaya ihtiyacınız olursa lütfen benimle ya da avukat 
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arkadaşım Y. beyle temasa geçin Teşekkürler. Umarım Türkiye’ye giriş yasağım kalkar ve bende ekibinizle 

tutsak ve diğer insan hakları hususunda sizinle beraber çalışabilirim. Görüşmek üzere. L.” 

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

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

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

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

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

manada hem maddi zorlamakta hem de olumsuz etkilemektedir. 

Pandeminin başlamasıyla bütün aile ziyaretleri askıya alınmıştı. Sonraki aşamalarda Adalet Bakanlığının 

talimatıyla yeniden ziyaretlerin yapılmasına izin verildi. Bununla bağlantılı olarak yapılamayan ziyaretler “ 

ileriki bir tarihte telafi edileceği” belirtilmesine rağmen ortada kaldı ve yapılan aile ziyaretleri en alt sınırda 

yapılarak hem bizlerin hem de ailelerimizin ciddi şekilde sorun ve sıkıntı yaşamasına sebebiyet vermektedir. 

Şuan bulunduğumuz cezaevinde ayda iki (2) kapalı bir (1) açık ziyaret yarım saati geçmeyecek şekilde 

yaptırılmaktadır. Fakat pandemi devam ettiğinden herhangi bir iyileştirme veya normalleşme sağlanmazken 

ziyaretler çok sınırlı sürelerde tutularak (en fazla 35 dakika) yaptırılmaktadır. Oysa pandemi şartları 

gözetilerek herhangi bir mağduriyete mahal vermeden yaptırılacağı ifade edilmişti. Ancak bulunduğumuz 

cezaevinde tatmin edici gerekçeler gösterilmeden aile ziyaretlerinin bu şekilde yapılıyor olması gerek bizler 

gerekse de ailelerimiz için manevi bir ıstıraba dönüşmüş durumdadır. Bu ıstırap gün geçtikçe daha da 

derinleşiyor ve çekilmez hale geliyor. Adalet Bakanlığının son yayınladığı genelgede bir buçuk (1.5) saati 

geçmeyecek şekilde aile ziyaretleri yapılacağı ifade edilmiştir. Şuana kadar en alt sınır neyse o uygulana geldi 

ve bizlere en olumsuz sınır neyse o uygulanmaktadır. Bu olumsuz uygulamada en çok yıllardır çocuğunu 

göremeyen ailelerimiz etkilenmektedir.  

Kurallar ve uygulamalar pandemi gerekçe gösterilerek yürütülmektedir. Pandemi sürecinde alınan tedbirler 

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

şekilde yapılıyor olması Adalet Bakanlığının genelgesinde ifade ettiği şeylerle uyuşmuyor, tamamen 

birbirlerine zıttır. Çünkü “hiçbir tutuklu ve hükümlü pandemi sürecinde mağdur edilmeyecek” denilmişti. Ama 

burada bizler ve ailelerimiz mağdur edilmekteyiz. Eğer cezaevlerinde pandemi koşulları ortadan kaldırılmış ise 

ziyaret sürelerinin insani bir şekilde makul bir süreye çekilerek yapılması elzemdir. Kaldı ki pandemi koşulları 

halen ortadan kaldırılmadan devam etmektedir. Bu nedenle bizlerin ve ailelerimizin ziyaretler konusunda 

yaşadığı sorunlara bir çözümün getirilmesine kurumunuzdan istiyoruz. Aynı zamanda şimdiye kadar 

ailelerimizle haftalık olarak telefonda yirmi (20) dakika konuşuyorduk. Burada görüntülü telefon sisteminin 

uygulamaya konulmasıyla birlikte yirmi (20) dakikalık telefon görüşmesi de ortadan kaldırılarak on (10) 

dakikaya indirilmiştir.  

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

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

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

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

görülmektedir.  

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

inanıyor ve bu sorunumuzun aşılması için ilgili (Adalet Bakanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı, Meclis İnsan 

Hakları Alt Komisyonu, İnsan Hakları Derneği, CHP İnsan Hakları Masası vd.) kurumlar nezdinde girişimlerde 

bulunmanızı talep ediyoruz. Bunun için;  
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1- Yapılan aile ziyaretlerinin süresinin mağduriyet yaratmayacak şekilde bir (1) saatten az olmamak 

şeklinde uygulanmasını,  

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

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

normal zamanlardaki gibi dört (4) ziyaretin yapılmasını,  

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

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

çoğumuzun ailesi zorluklardan ziyarete gelememektedir.  

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

ortadan kaldırıldı, görüntülü telefon uygulaması gerekçe gösterilerek telefon sürelerimiz on (10) dk.’ya 

indirildi. Hali hazırda pandemi devam ettiği için bizlerde ziyaretlerime gelemeyen ailelerimizle görüntülü 

telefon olanağından yararlanmak istiyoruz, yada sesli telefon ile A. Bakanlığının ifade ettiği yirmi (20) dakika 

şeklinde görüşme- konuşmak istiyoruz.  

Yukarıda ifade ettiğimiz gibi hem bizleri hem de ailelerimizi sorunlarla yüz yüze bıraktığı bu olumsuz 

uygulamaların düzeltilerek, bir keyfiyetin önüne geçilerek yasa ve yönetmeliklerde belirtildiği gibi 

uygulanması için gerekli duyarlılığı göstereceğinize inanıyor, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. “  

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

“Nasılsınız ? Umarım iyisinizdir.  Sizi Kandıra 1 Nolu F Tipi hapishanesinden 18 kadın özgür tutsağın sesinin 

duyurmak için yazıyorum. Yaşadığımız çağda duyarlılık azalsa da insan vicdanının ölmediğine inanarak 

yazıyoruz size. Her gün haberlerde içimi yakan yoksulluk hallerini izlerken bu koşulların değişmesi, ülkemizin 

demokratik, bağımsız bir ülke olması ve sömürünün son bulması için mücadele eden bizler tutsağız. Fakat 

özgür tutsaklar olarak adalet için yapabileceklerimiz olduğuna inanıyoruz. Belki sokaklarda sesimizi 

duyuramıyoruz ama bir tek canımız var onu da ortaya koyuyoruz. Bunun için;  

S. B. 19 Aralık’ta ölüm orucuna ,G. Y. 25 Aralık’ta süresiz açlık grevine başladı ! 

Bu iki genç insan neden canını ortaya koydu, talepleri üzerinden anlatalım. 

1- Dijital, kopyalanabilir verilerle, gizli tanıklık, iftiracılıkla yargılanmalara son verilsin! 

Üzerinde oynanabilir dijital veriler hukuki delil olarak kabul edilemez. Değiştirilebilen dijital verilerle insan 

ömrünün sonuna dek hapis cezası veren bu uygulamalara son verilmelidir. Polisin ezberlettiği ifadelerle gizli 

tanıklık uygulanmasına, psikolojik sorunları olan, tanımadığı insanlar hakkında iftira atanların tanık 

gösterilerek hüküm verilmesine son verilmelidir. 

2- Keyfi uygulanan disiplin cezalarına ve infaz yakmalara son verilsin! 

Hapishane idareleri tutsaklara boyun eğdirmek için keyfi olarak disiplin cezaları uyguluyor ve zaten fiziki 

özgürlüğünden mahrum bırakılan bizlerin görüş, mektup, telefon yasakları ve hücre cezaları ile dışarıyla 

bağımız koparılıyor ve tecrit işkencesi artıyor. Disiplin cezası alanların tahliyesi infazları yakılarak 

engelleniyor. Teslim alamadıkları tutsakları tahliye tarihleri gelse bile iyi halli değil diyerek tahliye etmeyerek 

cezalandırılıyor.  

3- S. B. gibi öğretmenlerin KHK ile işten atılmalarına son verilsin! 

KHK ile ihraç edilen öğretmenler açlığa mahkum ediliyor. Ya inşaatlarda çalışırken ölüyor öğretmenler ya 

bunalım yaşayıp intihar ediyorlar. İktidarda dışarıda boyun eğdiremediği insanları açlıkla boyun eğdirmeye 
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çalışıyor. S. B. gibi emeğine, hakkına sahip çıkan işini geri isteyen hapse atılıyor. KHK ile ihraç edilen 

öğretmenlerin işe geri alınması gerekirken ölümlerine, açlıklarına seyirci kalınmamalıdır.  

4- Kitap yayın yasaklara son verilsin ! 

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

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

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

tutsakların okumayan, düşünüp sorgulamayan insanlar haline getirilmesi amaçlanıyor.  

5- Sohbet hakkı tam uygulansın! 

2000-2007 yılları arasında hapishanelerde 122 devrimcinin ölüm orucunda şehit düşerek kazandığı ve Adalet 

Bakanlığının 45 /1 sayılı genelgesi ile somutlanan 10 kişinin 10 saatlik sohbet hakkı her hapishanede farklı 

uygulanarak kısıtlanıyor.  Pandeminin başından beri hiç uygulanmayan sohbet hakkı her hapishanede farklı 

uygulanarak kısıtlanıyor. Pandeminin başından beri hiç uygulanmayan sohbet hakkı kimi hapishanelerde  

4.5 saat kimi hapishanelerde 3 saat uygulandı. 122 insanın hayatı uğruna kazandığı sohbet hakkının 

uygulanmasını istiyoruz.  

6- Hasta tutsaklara özgürlük! 

A. O. K. başta olmak üzere hapishanelerdeki koşullar nedeniyle hastalanan ve hastalıkları büyük bir hızla 

ilerleyen tüm hasta tutsakların tahliye edilmeleri gerekir. Dışarıda bağımsız hekimlerce muayene ve tedavi 

edilemediği için hastalıkları zamanında teşhis edilemeyen, acil kanser ameliyatları dahi ertelenen tutsaklar 

içeride ölüme terk edilmemeli, sağlıklarına kavuşmaları için özgür olmaları gerekir. 

7- Emperyalizmle yapılan anlaşmalara son verilsin! 

35 milyon metrekare toprağı Amerikan toprağı olan, 100 ABD üssü bulunan ülkemiz siyasi, ekonomik, 

kültürel olarak emperyalizme bağımlıdır. Tam bağımsız Türkiye için emperyalizm ile yapılan tüm 

anlaşmalara son verilmelidir. Halkın kurtuluşu tam bağımsızlık kazanılmadan sağlanamaz. Yer altı- yer üstü 

kaynaklarımızı, emeğimizi ve beynimizi sömüren emperyalizm yoksulluğumuzun sebebidir.  Demokratik bir 

ülke olmamamızın sebebi emperyalizmdir. emperyalizm ile kurulan siyasi ekonomik tüm bağlar derhal 

kesilerek emperyalist boyunduruğa sebep olan gizli ve açık tüm anlaşmalara son verilmelidir. 

Ayrıca haksız yere 47 yıl hapis cezası alan G. Y.’ın bir talebi daha var.  

Uyuşturucuya karşı müdahale edenler değil, Uyuşturucu satanlar yargılansın ! 

Uyuşturucunun ticaret yolu haline getirilen ülkemizde her gün bağımlılık artmakta, çocuk yaşlara kadar 

kullanım yaşı düşmekte, ölümler artmaktadır. Geleceğimizi çalan uyuşturucuya karşı müdahale eden 

devrimciler tutuklanmaktadır. İstanbul Gazi mahallesinde H. F. G. uyuşturucuya karşı savaş ve kurtuluş 

merkezinde 400’den fazla bağımlıyı ilaçsız yöntemlerle kurtaran devrimciler tutuklandı. Merkez kapatıldı. 

Torbacıları yakalayıp onları halka teşhir eden ve uyuşturucuyu meydanda yakarak imha eden devrimcilere 

ceza verildi. İktidar uyuşturucu konusunda iki yüzlü politikalar sürdürüyor. Çeteler serbest uyuşturucu 

baronları dışarıda! Ama uyuşturucuya karşı mücadele verenler hapishanede. Gökhan Yıldırım da bunlardan 

biridir. Ve serbest bırakılmalıdır. “ 

 B. N.- 07.02.2022 - (Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Hapishanesi) 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 83 / 233 

“Abim 2008 yılından beri cezaevindedir. Abim şuanda Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde 

hükümlü olarak kalmaktadır. Abimle en son geçen hafta Cuma günü telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Abim 

telefonda bizlere “hapishanede yaşamını yitiren V. E.’  

den sonra hapishanede can güvenliklerinin olmadığını ve İHD’ye başvuru yapmamız gerektiğini” belirtti. 

Abim telefonda durumu detayları ile anlatamadı. Ancak abimin durumundan endişeliyiz. Abim de 

derneğinizin avukatlarının görüşmesini ve hukuki desteğin verilmesini talep ediyoruz” 

 R. U. - 07.02.2022 - (Tekirdağ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Hapishanesi) 

“Abim M. S. U. 2017 yılında Muğla’da gözaltına alınıp Antalya L Tipi cezaevine gönderildi. Yaklaşık 3 veya 4 

ay kaldıktan sonra kendi isteği dışında cezaevi idaresi tarafından Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli 

Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. 22.12.2021 tarihinde abimle yaptığım haftalık telefon görüşmesinde; 

18.12.2021 tarihinde V. E. adında bir tutuklunun gardiyanlar tarafından güvenlik gerekçesiyle koğuşunun 

değiştirilmek istenmesi ve bu duruma V. E.’in itiraz ederek “benim güvenlik sorunum yok yerimden 

memnunum” demesi üzerine gardiyanlar koğuşa saldırıp V. E.’i ve arkadaşlarını darp ederek odadan 

çıkardığını, V. E.’in darp edilerek zorla tek kişilik hücreye götürüldüğünü söyledi. 19.12.2021 tarihinde ise V. 

E.’in hücrede ölü olarak bulunması ve cezaevi idaresi tarafından intihar ettiği bilgisinin yalan olduğu ve 

arkadaşlarının gardiyanlar tarafından işkence edilerek öldürüldüğünü söyledi. Cezaevi idaresi V. E.’in 

“intihar” ettiği yönünde açıklama yapsa da otopsi işlemlerinin ailesi ve avukatları beklenmeden yapılması, 

cezaevine gelen Cumhuriyet Savcısına işkenceyi anlatan H. K.’ın gardiyanlar ve idare tarafından tehdit 

edilmesi bu konudaki şüphelerini arttırmaktadır.  

Abimle yaptığım telefon konuşmasında kendilerinin de can güvenliğinin olmadığını, cezaevi idaresinin keyfi 

muamelelerine maruz kaldığını, baskıların arttığını, idare ile sorunları görüşemedikleri ve muhatap 

bulamadıklarını, atölyeye çıkamadıklarını, gardiyanlar tarafından küfürlü sözlere maruz kaldıklarını, fiziki 

saldırılara varan tehditlerin olduğunu, cezaevine yeni gelen tutukluların çıplak aramaya maruz bırakıldığı, 

keyfi oda baskınların olduğunu, özel eşyalarına (not defteri) el konulup sonra kaybolduğunu söylemeleri, oda 

değişimlerinin keyfi yapıldığını, spora tek çıkarıldıklarını koğuş arkadaşlarıyla çıkarılmadıklarını ve son 5 

yılda sadece bir defa arkadaşlarıyla spora çıkabildiğini, tutuklarının birbirleriyle sohbetlerinin yasaklanması, 

havalandırma bölümlerinin üstünün tel örgülerle kapatılarak kafes tipi algısı yaratmak istenmiş ve psikolojik 

baskı yapılmak istenmiştir. Yapılan bu insanlık dışı uygulamalar için abim can güvenliğinin olmadığı 

kaygısıyla İHD’ye başvurmamızı istedi ve 22.12.2021 tarihinde size başvuru yapmıştım.  

19.01.2022 tarihinde abim M. S. U. ile yaptığımız haftalık telefon konuşmasında cezaevinde baskıların 

olduğunu, keyfi uygulamaların arttığını ve can güvenliklerinin bulunmadığı nedeniyle 17.01.2022 tarihinde 

abim M. S. U., T. İ., H. K., H. G. ve A A. Y. ile birlikte toplamda 5 tutuklu süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine 

başladığını söyledi.  
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02.02.2022 tarihinde abimle yaptığımız telefon konuşmasında ise 17 gündür devam eden süresiz ve 

dönüşümsüz açlık grevinin devam ettiğini, açlık grevlerine Ş. Ö., ve A. A. adında 2 arkadaşlarının daha 

katıldığını söyledi. Cezaevi idaresi ile görüşemediklerini, yine baskı ve keyfi muamelelerin devam ettiğini, 

haklarından mahrum bırakıldıklarını, 17 günlük açlık grevi süresince sadece 1 sefer doktorun geldiğini, 

idarenin hafta içi doktor gönderemediklerini, bilerek hafta sonu açlık grevinde olanlara doktor isteyip 

istemediklerini sorduğunu ve eğer isterlerse ambulans çağırabileceklerini ancak salgın nedeniyle dışarıdan 

gelen doktorların ve sağlık ekiplerinin cezaevine corona bulaştırma ihtimallerinin olması nedeniyle 

tutukluların doktor istemedekilerini açlık grevinde olan tutuklulara verilen tuz ve şekerin bazen tuz bazen de 

şekerin eksik ölçülerde verildiğini anlatmıştır. 

İnsanlık dışı davranışlar, kışkırtıcı söylemler, fiziki saldırılara varan tehditler, keyfi koğuş baskınları ve 

aramalara karşı açlık grevine başlayan tutukluların üzerindeki baskıların kaldırılması ve haklarına kavuşması 

adına derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.” 

 R. A.- 07.02.2022 - (Tekirdağ F Tipi 2 Nolu Kapalı Cezaevi) 

“Kardeşim M. Ş. A. halen Tekirdağ F Tipi 2 Nolu kapalı hapishanesinde hükümlü olarak bulunmaktadır. 

Kendisi ile yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde baskı altında olduğunu can güvenliğinin olmadığını 

belirtmiştir. 19.12.2021 tarihinde aynı koğuşunda kaldığı arkadaşı V. E.’in darp edilmesi sonucunda intihar 

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

yaşamları ile tehdit edildiğini belirtmiştir. Tekirdağ F Tipi 2 Nolu hapishanesinde can güvenliliğin olmadığını 

bana söylemiştir. Ben ve ailem Van ilinde ikamet etmekteyiz. Kardeşimin can güvenliği olmadığından dolayı 

Van iline yakın bir hapishaneye sevkini sağlanmasını istiyoruz. Derneğinizden sürecin takibi için hukuki 

yardım talep etmekteyiz.” 

 M. G.- 07.02.2022- (5 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi Silivri) 

“5 yıla yakındır Silivri 5 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktayım. Ben şuan ciddi bir beyin 

hastalığına yakalanmışım. Geç muayene ve teşhis edildiği için telafisi imkansız bir duruma gelmiştir. Felç ve 

hayati risk taşıyan bir aşamadadır.  

Doktorlar zamanında hastaneye sevk edilmediğim için, müdahale edilmediği için iyi huylu iken kötü huylu 

beyin kanserine dönüşmüş dediler.  

Ben üç (3) yıl önce bazı rahatsızlıklarım olduğuna ilişkin cezaevi memurlarına sözlü yazılı başvurularda 

bulundum. Revire çıkmak için dilekçeler verdim. Uzun bir uğraştan sonra ancak revire çıkardılar. Revire 

çıkarıldıktan sonra kurum doktoruna (A. E. S.) rahatsızlıklarımı belirttim. 

Sol tarafımda baştanbaşa bir soğukluğun olduğunu yine ağrılar olduğunu söyledim. Yüzümün sol tarafında da 

belirgin kasılmanın ve herhangi bir mimiğin oluşamadığını belirttim. O an gülümseyerek sol tarafın nasıl hissiz 
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kaldığını gösterdim. Bu durum açık bir şekilde belliydi zaten, bu belirtilerime karşı ilaçla tedavi yöntemi 

uygulamaya çalıştı. Ben ısrarla rahatsızlığımı tanımlayabilecek bir hastaneye sevkimin yapılmasını talep ettim, 

olumlu bir karşılık alamadım. 

Rahatsızlıklarım artarak devam etmeye başladı, bu sefer de aylarca revire dahi çıkamadım. Defalarca dilekçe 

yazmama ve butona basıp görevli memurlara sözlü rahatsızlığımı bildirip revire çıkmayı talep etmeme rağmen 

çıkarılmadım. Uzun bir süre sonra çıkarıldığımda ise tekrar aynı kurum doktoruna (A. E. S.) rahatsızlıklarımı 

bildirdiğimde, bende “felç” belirtileri var dediğimde doktor bana bakıp sert ve küçümseyici bir dille “sen 

nerden biliyorsun felç olduğunu” dedi. Ben ısrarla tekrardan hastaneye sevkimi istedim. Kurum doktoru ise 

bana bir iğne yaptırıp ilaç yazıp beni geri odama gönderdiler.  

Bu iğneden sonra ayak bileğimden kalçama kadar (sol) ağrılar arttı. Yaklaşık 3-4 ay kadar yürümekte zorluklar 

yaşadım ve o zaman içerisinde sürekli yine revire çıkma talebinde bulundum. Rahatsızlıklarımı bildirmek için 

çünkü vurulan iğne beni daha da beter etti.  

Tüm bu yaşadığım, maruz bırakıldığımda ihmallerle birlikte bu iğneden sonra daha çok mağdur edildim. Bu 

iğneden sonra bir (1) yıla aşkın süre boyunca talep etmeme rağmen yine doğru düzgün kontrollerim 

yapılmadı, muayene edilmedim. Hastaneye sevkimin yapılmasını istedim, yine yapılmadı.  

Uzun uğraşlarım sonucunda ancak gecikmeli sevkimi yaptırabildim (nöroloji bölümü). Silivri Devlet 

Hastanesine götürüldüğümde beni muayene eden doktor hakkında bir şeyler yazıp cezaevi ilgili memurlarına 

verdi. Bende geri cezaevine getirildim. Bir süre sonra tekrar bana hastaneye diyerek beni çağırdılar cezaevi 

kabul bölümünde 2-3 saat bekletildikten sonra hastaneye götürülmeden odama geri götürüldüm. Birkaç ay 

sonra hastaneye çağrıldım, Silivri Devlet Hastanesine gittim. Doktor ve hemşire tarafından sol kolumdan 

damar yolu açıldı. Ayrıca bir kağıt imzaladım. Tedavi edilmeyi beklerken tekrardan cezaevine geri getirildim. 

Kurum memuru “seni tekrar getireceğiz” dedi. Orada ne oldu ne yapıldı bilmiyorum. Ama şu gerçek ki bilinçli 

veya bilinçsiz ciddi ihmal sayılabilecek şekilde işlemlerim yapılmadı ve tedavime başlanmadı. 

Bu süreler boyunca açıkça görüldüğü gibi tüm rahatsızlıklarıma, çektiğim sıkıntılara ve bunu ilgili muhataplara 

bildirmeme rağmen geçiştirilip gerekli ve ciddi hiçbir müdahale işlem ve tedavi yolu benim için açılmamıştır. 

Bu zamanlarda rahatsızlıklarım, bildirdiğim belirtiler önemsenip ciddiye alınsaydı durumum bu aşamada 

olmayacaktı.  

Daha sonra memurun seni sonra çağıracağız demesine rağmen ve sevkimin olmasına rağmen, doktorumda 

bunu gerekli görmesine rağmen yaklaşık 15-18 ay boyunca çıkarılmadım. Değil çıkarılmak odada hastalığımın 

daha fazla ilerlemesi için kendi halime bırakıldım. Tüm koşullar başta iyi huylu olan bu tümörün ilerlemesi için 

oluşturuldu. İhmal, görevini yapmama bu temelde kişinin hayatını riske atma, sağlık ve tedavi hakkını 
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engelleme adına adeta gözlerimin içine bakıla bakıla beni ikinci derece tümör beyin kanserinin pençesine 

attılar.  

Üç (3) yıl boyunca onlarca dilekçe ve sözlü müracaatlarla sağlık sorunlarımın olduğunu sol tarafımda uyuşma 

ve soğukluğun olduğunu yüzümde kasılma ve ani baş ağrıları çektiğimi cezaevi ilgili birim ve görevlilerine, 

revir doktoruna “A. E. S.” bildirdim durdum, adeta haykırdım. Yapılması gereken yasal ve hukuki yönden her 

türlü çabanın içerisinde oldu. Beynimde sorunlar olduğunu hep dile getirdim. Ama her seferinde ilgisiz, 

duyarsız yaklaşımlarla muhatap oldum. Karşımda bürokrasinin kalın duvarını her seferinde buldum. Tek 

isteğim Yasa-Anayasada her vatandaşa tanınan sağlık-tedavi hakkının cezaevi koşullarında alabilmekti. Tek 

isteğim bu çerçevede bir MR çekmekti-çekebilmekti. İlk talep ettiğinde bu yapılabilseydi ikinci derece kötü 

huylu beyin tümörü (beyin kanseri) ile boğuşuyor olmayacaktım. İlk aşamada MR çekilip hastalığım görülecek 

ve iyi huylu iken tedavisi yapılıp iyileşecektim. Maalesef bu şekilde yaklaşılmadı.  

Belirttiğim bu iddialar cezaevi sağlık dosyamda, önceleri verdiğim dilekçelerimin kayıt listesinde ve revir 

muayene rapor ve reçetelerin incelendiğinde kanıtlanacaktır. 

Evet bu müdahale 04.10.2021 tarihinde “Başakşehir Çam Sat Kura Şehir Hastanesinde” yapıldı. Ama bundan 

önceki süreçlerde yaşanan ihlaller söz konusudur. Şikayete konu olan da budur.  

Yani kurum revirinde Silivri Devlet hastanesine kadar olan süreci kapsamaktadır. Hem kurumun aile hekimliği 

hem de Silivri Devlet Hastanesinde sağlığımın muayenesi ve tetkikleri için yapılmayanlardır.  

Dilekçelerimin genelinde hak ihlallerine ve mağduriyetime yol açan olay ve süreçleri somut bir şekilde 

açıkladım. Bütün bunlar yerinde ve zamanında alınması gereken önlemleri alınmayıp, hastalığımın giderek 

büyümesine ve riskli bir aşamaya gelmesine sebep olmuştur. Eğer zamanında uygulanan bir tedavi ve alınan 

bir önlem olsaydı daha az hasarla hastalığımı atlatmam mümkün olacaktı.  

Tüm bunlarla birlikte cezamın bitimine bir (1) yıl kadar denetimli serbestlik hakkımdan da 

yararlandırılamadım. 11.03.2021 tarihinde normalde cezam 1 yılın altına düştüğü için denetimli serbestlikten 

yararlanabilirdim. Bu durumda dışarıda yine tedavime olur birkaç ay öncesi de olsa daha erken müdahale 

etme şansım olurdu. Tam teşekkürlü bir hastanede daha rahat, daha özgür koşullarda başvurabilirdim. Buna 

rağmen Denetimli serbestlik hakkında yararlandırılmadım. Beni hayati risk aşamasına itmeleriyle birlikte 

yasalarda hakkım olmasına rağmen çeşitli gerekçelerle (bu gerekçeler bana bildirilmedi) beni denetimli 

serbestliğe de ayırmadılar. İhmaller içinde hukuksuzluk…”  

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

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

rağmen idare pişman değildir diye denetimli serbestlik vermemektedir. 
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P. Y.: Alanya L Tipi cezaevinde tutuklu olarak girince çıplak aramaya maruz kalmış.   

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

bize iletti. Gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.” 

 H. Z.- 08.02.2022- (Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi) 

"H. Z. Kocaeli Kandıra 2 nolu f tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuklu bulunuyor Erzincan’ın Kemah ilçesinde 

yaralı yakalandı bir süre Erzincan cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra Giresun’a götürdüler orda birkaç sene 

cezaevinde yattı sonra Kırıkkale cezaevine gönderdiler orda da iki sene tutuldu. Şimdi ise 3-4 aydır Kocaeli 

Kandıra 2 nolu f tipi yüksek güvenlikli cezaevinde tutuluyor ve hala tedavisi yapılmamış kurşunlar hala 

çıkarılmamış.En son bir hafta önce görüşüne gittiğimde işkence gördüğünü söyledi. 

Ailesi olarak çok endişeliyiz. Can güvenliği yok. Bu durumdan şikayetçiyiz. Can güvenliğinin sağlanması ve 

tedavisinin yapılmasını istiyoruz. Bu durumun gerekli yerlere bildirilmesini istiyoruz bu durumdan haberleri var 

mı bilgileri var mı? 

Tutuklu halen yargılanıyor. 2016 yılı Ekim ayında yaralı olarak Erzincan’da yakalandı. Halen dirseğinde kurşun 

var. Ameliyat edilmesi gerekiyor. 2016 yılından bu yana kaldığı hiçbir hapishanede müdahale edilmemiş. En 

son getirildiği Kocaeli 2 Nolu F Tipi Cezaevinde de hiçbir müdahale edilmemiş. Son yapılan görüşmede ise 

2016 yılından bu yana ameliyat edilmeyen kardeşimin hala ameliyatı yapılmadığı için ağrıları artmış ve biran 

önce ameliyat olup dirseğindeki mermi çekirdeğinin çıkarılmasını talep etti.  

Avukat J. E.’nun ilettikleri: En son yazın görüştüm. Benim bildiğim 2016 yılında yaralı olarak tutuklandı. 

Bildiğim kadar dirseğinde 2 tane kurşun vardı. Ameliyat ile kurşunların bir kısmı çıkarıldı ama iki parça  içeride 

kaldığını biliyorum. Hüküm özlü ve dosyası istinafta. Anayasa Mahkemesine başvuruda bulunduk uzun 

tutuklulukla ilgili. Başvurumuz reddedildi. Biz de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine müracaat ettik. Konusu 

uzun tutukluluk ihlali, yaşam hakkı ihlali ve adil yargılanmama.” 

 D.- 09.02.2022 - (F Tipi Kapalı Cezaevi Edirne) 

“Sizlere yazdığım mektuplar her nedense  size ulaşmadan / ulaştırılmadan gerisin geriye iade ediliyor. Bunun 

takip edilmesi gerekiyor. Çünkü aynı dönemlerde gönderdiğim diğer mektuplar yerlerine ulaşmış 

bulunmaktadır. Bundan dolayı postaneye gidip postane müdürüyle görüşmek gerekir. Her mahallenin 

postacısı ayrıdır. İkamet ettiğiniz mahalle postacısının postane müdürü tarafından uyarılması ve postacının 

işini, takip edip etmediği yönünde öneri geliştirilebilir. Böyle bir talebin postane müdürüne verilmesine yararlı 

olacağını düşünüyorum, önemli buluyorum. 

Kalıcı- kronik hastalıklarımı gözler önüne seren belge ve raporları gönderiyorum. Toplam 15 sayfadan 

oluşmaktadır. 28-29 Haziran 2020’de Edirne Sultan 1.Murat Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu tarafından verilen 

rapor. Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sağlık Kurulu Raporu ve Adalet Bakanlığı 
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Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3.İhtisas Kurulunun raporu ve kalıcı hastalıklarımdan dolayı kendilerince vermiş 

oldukları kararlar gönderdiğim bu belgelerde mevcuttur. Yani “ceza ertelemesine gerek olmadığı” yönünd0e 

vermiş oldukları kendilerince kararlar gönderdiğim bu belgelerde mevcuttur. 

Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Sağlık Kurulu Raporunda en son madde olan 

4.maddesinde belirlendiği üzere “hükümlünün rahatsızlığının Anayasanın 104/2b maddesinde yazılı sürekli 

hastalık, sakatlık ve kocama hali niteliğinde olup olmadığı hususları çekilecek MR raporundan sonra 

netleştirilecektir” belgelenmesinden de anlaşıldığı üzere MR çekilmesi gerekir. Covid-19 pandemisi 

yayılmadan bir hafta önce MR çekilmesi gerekiyordu. Koronavirüsten dolayı MR çekimi ertelendi. Önümüzdeki 

Ekim ayı içinde MR çekimi için fakülteye gitme girişiminde/ müracaatında bulunacağım. Çekilecek MR 

sonucunda verecekleri karar sonuç raporunu da alıp sana göndereceğim. 

Bu belgeler eline ulaşır ulaşmaz uzman bir doktora gösterilmesinde yarar vardır. Verilen rapor ve belgelerde 

kalıcı hastalıklarım olduğu gibi gözler önüne sermiştir. Buna rağmen “cezaevinde kalabilir” diye 

belirlemişlerdir. Bu hastalıklarım yaşamımı ciddi bir şekilde etkilemektedir ve bunun vahametinin nereye 

ulaşacağını bilemiyorum. Bundan dolayı gönderdiğim belgeler uzman bir doktora gösterilmesi gerekiyor. 

Bunun için gereken bilgilendirmeyi telefonda dile getireceğim. Bu raporların fotokopileri doğallığında 

çoğaltılması gerekiyor, elinizin altında kalsın. 

Verilen ilaçları düzenli olarak kullanmaktayım ve günde 5 lt su içme zorunluluğu getirdim kendime. Böbrekler, 

sağ ve sol üreterler ve mesanedeki iltihabın birikmesini önlemek için bu uygulamayı sürekli kılmam gerekiyor. 

Ruhsal ve psikolojik olarak moralim her zamankinden daha yüksek olduğunu belirtebilirim. “ 

 E. E. -10.02.2022 - Oğlunun ismini vermek istemedi (Silivri 2 Nolu) 

“2 nolu cezaevi müdürünün yeni zulüm kararı haftada 10 litre içme suyu verecekmiş. Çocuklar bu suyu içsin mi 

yanı mı demlesin. Doymadınız doymadınız zulüm yapmaya. Ne istiyorsunuz evlatlarımızdan? Bu kiniz ne kadar 

büyükmüş. Allah senide başınızdakini de, sizleri destekleyenleri de iki dünyada susuz bıraksın. Kolunuzu 

kanadınız kırsın. Aynı acıları zulümleri evlatlarınızla birlikte yaşanmadan gebermeyin inşallah. Ey yüce Allahım 

yaşattıklarını yaşat tez zamanda.  Silivri yine sapıttı suyu zaten bedava vermiyorlar insanlar parasıyla alıyor 

lütfen ilgilenir misiniz? Damacana sular kantinden sipariş verilip ücreti karşılığı satın alınıyor....Parasıyla 

aldıkları suya kısıtlama getirip sınırlı alım izni vermiş müdür bey ...Silivri ömrümüzü yemeye ant içmiş  

parasıyla alınan suya sınırlama yapılmış...” 

 M. M. S. -11.02.2022- (2 Nolu F Tipi Tekirdağ) 

“Size bulunduğumuz Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesinin son durumuyla ilgili bilgilendirme ve paylaşımda 

bulunmak istiyorum. Burada keyfi ve düşmanca uygulamalar hapishane idaresinin yönetim modeli haline 

gelmiştir. İnsan onurunu ayaklar altına almaya yönelik kaba dayak, küfür, hakaret vb. aşağılayıcı üslup ve 

yaklaşımlar her düzeyden idarecinin ve kurum personelinin rutin haline dönüşmüştür. Yıllar içinde yaşanan 
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işkence ve kötü muamelelerin dökümünü burada çıkarmamız imkansızdır. Sadece bir-iki aylık zaman dilimi 

içinde yaşananlar mevcut durumu özetleyecektir. Bunlardan en vahimi V. E. arkadaşımızın kaldığı odadan 

kendi isteği dışında alınıp “senin can güvenliğin yok” denilerek tek başına konulduğu, havalandırmasının üzeri 

telli olan bir odada, kurum müdürünün tek başına kalma dayatması ardından yaşanan durumdur. Dört gün 

sonra, yani 19 Aralık tarihinde arkadaşımız yaşamını yitirmiştir… Yine Y. E. isimli mahpus kurum personeli 

tarafından arka arkaya iki defa çok feci bir şekilde darp edilmiş, hastanelik hale getirilmiş, vücudunda açılan 

yaralara onlarca dikiş atılmıştır. Aynı zaman diliminde Y. Ü. isimli mahpus defalarca, kurum idaresinden, 

kaldığı odanın değiştirilmesini istemiş, bu gerçekleşmeyince de bileklerini kesip intihar girişiminde 

bulunmuştur. Son bir-iki ay içerisinde yaşanan bu üç örnek bile bu hapishanede yaşanan vahşetin boyutlarını 

gözler önüne sermeye yetmektedir.  

Daha önce kurum müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, İnfaz Hakimliği ve Adalet Bakanlığı nezdindeki 

girişimlerimiz de sonuçsuz kalınca, 17 Ocak 2022 tarihinde arkadaşlarımız süresiz- dönüşümsüz açlık greviyle 

bu saldırıların önüne geçme çabasına girişmişlerdir. Buna göre taleplerimiz; 

- İşkence, küfür, hakaret vb. her türlü onur kırıcı, rencide edici yaklaşımların, çıplak aramanın derhal son 

bulması; 

- Yaşam hakkı dahil, yaşanan ağır hak ihlallerinin bağımsız kurumlar tarafından incelenip, sorumluları 

hakkında soruşturma açılması ve bunların cezalandırılmaları; 

- İstem dışı oda değişimlerinin yapılmaması, bunun yerine oda değişimlerinin tutsakların kendi tercih ve 

isteklerine bağlı olarak gerçekleştirilmesi; 

- Kendilerini “tarafsız-bağımsız” olarak tanımlayan kişilerin siyasi tutsakların içinde onayları dışında 
getirilmemesi; 

- Burada yaşanan sorunlardan ötürü ve bunların dile getirilip çözülebilmesi için kurum 1.müdürü ile 
görüşme olanağının her koşulda sağlanması; 

- Her ne suretle olursa olsun, istemeyen hiç kimsenin, havalandırılmaların üzeri tellerle örtülü odalara 
yerleştirilmemesi; 

- Ağırlaştırılmış müebbet hükümlü tutsakların havalandırma sürelerinin en az dört saate çıkarılması; 

- İki ayrı blokta tutulan tutsaklara uygulanan tecridin kaldırılması, diğer bir anlatımla tutsakların ya tek 
bir blokta toplanması ya da ortak olarak toplu faaliyetlere çıkarılmaları; 

- Bloklar arası oda değişimlerinin isteklere göre yapılması; 

- Tutuklu-hükümlü, “patlayıcı hükümlüsü” ayrımı gibi statü farkı iddiasıyla tutsakların sınıflandırılıp diğer 
tutsaklardan tecrit edilmemeleri; 

- Hasta tutsakların “sağlık önlemi” adı altında kendi  ruhsal ve fiziki koşulları aleyhine katı bir şekilde 
tecrit edilmemeleri, yaşam koşullarının iyileştirmesi ve sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadan gerekli 
tüm tedavi imkanlarının sağlanması; 

- Spor, sohbet, kültür-sanat-eğitsel atölyelerin, kütüphanenin tam olarak işletilip yürütülmesi; 

- Tutsakların sosyal etkinliklere çıkarılmasına yönelik listelerin bizzat bu etkinliklere katılacak kişilerin 
onayı ile hazırlanması; 
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- Yönetmelikte tanımının yapılmamış olması gerekçesiyle kitap, dergi, gazete, bilgisayar çıktısı, fotokopisi 
vb. süreli-süresiz yayınlara keyfi olarak uygulanan sınırlandırma ve engellerin kaldırılması; abonelik şartının 
dayatılmaması; 

- Dışarıdan görüşçüler yolu ile ya da posta-koli ile gelen eşyaların yasaklı olmamasına rağmen çeşitli 
gerekçelerle sahibine verilmemesi, karşılığının çöpe atılmasına dayatılması uygulamalarına son verilerek, bu 
konuda depoların işletilmesi; 

- Tutsakların ücret talep edilmeksizin kurum içi posta yoluyla birbirlerine kart, mektup gönderebilmeleri, 

- Hibe yoluyla birbirlerine elektronik eşya, kitap vb. verebilmelerinin olanaklı kılınması; 

- Avukatlarla görüşmelerinin kayıt altına alınması uygulamasına son verilmesi; 

- Aile görüşü ziyaretlerinin bir buçuk saatlik limit üzerinden gerçekleştirilmesi; 

- Tahliyelerin engellenmesine yönelik hukuk-dışı idar i kararla son verilmesi olarak özetlenebilir. 

Bu yaşamsal taleplerimizin karşılanması çabasına duyarlılık ve katkı beklentisiyle, tekrardan çalışmalarınızda 
başarı dileklerimizi iletiyoruz.” 

 

 N. B.-11.02.2022 - (Kocaeli 2 Nolu T Tipi ) 

“Merhaba, öncelikle Allahın selamının üzerinize olmasını dileyerek çalışmalarınızda başarılar temenni ederim. 

Kısaca kendimden bahsetmem gerekirse; ben yaklaşık 7 ay önce Kocaeli 2 Nolu T Tipi K.C.İ.L.’na getirildim ve 

25.11.2021 tarihinde Yalova 1.Ağır ceza Mahkemesinde duruşmanın 1.Celsesinde uyuşturucu ticareti yapma 

suçlamasıyla 12 yıl 6 ay hapis cezasına hüküm oldum. Açık yüreklilikle söylemek istiyorum ki, yapmadığım bir 

suçun cezasını aldım. Avukatım olmadığı için ve ekonomik durumumun bir avukatın avukatlık ücretinin 

karşılayacak düzeyde olmadığı için kendi savunmamı yapmakta mağduriyet yaşadım. Benim uyuşturucu 

konusunda yapmış olduğum tek hatam uyuşturucu kullanmaktan ibarettir. Üzerimde bunulan uyuşturucu 

maddesinin kullanmak için satın aldığımı itiraf etmeme rağmen ve kimseye uyuşturucu satmama veya temin 

etmem söz konusu değilken ve bu konuda bir delil veya şahit olmamasına rağmen bu cezayı aldım. Barodan 

tarafıma atanan avukatla görüşme yapma hakkım tarafıma sağlanmadı. Şahit olarak çağrılan polis 

mamurları gelmemelerine rağmen dinlenilmeden, varsayıma dayalı olarak hakkımda hapis cezası verildi. 

Bütün bu nedenlerle adil bir yargılanmam gerçekleşmedi. Hakkımda hüküm olunan bu cezaya itiraz yolum 

açık olduğu için gerekli itirazları yazılı olarak hemen yaptım. Ancak bir avukatım olmadığı için sürecin gidişatı 

ve takipçisi olma konusunda mağduriyet yaşamaktayım. 

Şuan da ise maalesef maddi ve manevi ağır bir yıkım içinde kalmış durumdayım. Dışarıdayken kendi ayakları 

üzerinde duran bir insan olarak şuan da cezaevinde oluşum sebebiyle mağduriyet yaşamaktayım. Ailevi 

bakımdan varlıklı bir durumumuz olmamasına rağmen kendi yağımızda kavrularak hamdolsun kendimi ve 

ailemi hiç kimseye muhtaç etmiyordum. Başıma gelen bu musibetten ötürü adalet yerini bulana kadar 

sabretmem gerektiğinin bilincindeyim. Çok şükür devletimiz yaşamsal ihtiyaçlarımızı burada karşılıyor. Fakat 

dışarıda elime bakan ve ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduğum ailem ise benden daha çok mağdur 

durumdalar. 7 yaşındaki küçük kızım ve annesi, şuan yanlarında olamadığım için maddi ve manevi olarak 
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mağdur durumdalar. Beni ise onlar için hiçbir şey yapamıyorum ve ne yapacağımı bilemiyorum! Şuan ev 

kirası, faturalar, yiyecek, giyecek ve bunun gibi yaşamsal giderlerini karşılayabilecek koşullara sahip değiller. 

Ev kirası borcu biriktiği için ev sahibi, onları evden çıkartmak istiyor. Ben burada mahpus olmama rağmen bu 

iki mazlum benden daha çok sıkıntı içerisindeler. Bu zor zamanlarımızda küçük kızım ve annesinin maddi  ve 

manevi desteğe ihtiyaçları var. Canımın parçası olan bu iki mazluma yardımcı olabiliyorsanız Rabbim’de 

sizlere ve ailelerine darlık göstermesin. Sizleri zorlukla sınamasın. Hayırlarınızın karşılığını iki dünyada da gani 

gani versin. Kızım adı F. Z. Size durumu izah etmemdeki maksat bana bu konularda yardımcı olup 

olmayacağınızı öğrenmek istemem içindir. Açıkçası derneğinizle ve çalışmalarınızla ilgili bilgim yok denecek 

adar az. Bu sebeple derneğinizin çalışmaları, amacı, hizmetleri, yöntemleri ve varoluş sebebi gibi detaylı 

olarak sizi tanımama yardımcı olacak broşür, kitapçık gibi dokümanlarınızı tarafıma ulaştırmanızı rica 

ediyorum. 

Şuan da her türlü maddi ve manevi yardıma ve hukuki desteğe ihtiyaç duyan bir mahkum olduğumu itiraf 

eder şahsımındı derneğiniz için yapabileceğim bir hizmet olup olmadığın öğrenmek istiyorum. 

 E. İ. -11.02.2022- (T Tipi Kapalı Cezaevi a-45 Hücre- Oda Manisa) 

Nasılsınız? Umarım sıhhat ve afiyettesinizdir. Beni soracak olursanız iyi olmaya çalışıyorum. Adresinizi 

C.İ.S.S.T.O kitabından buldum ve işleyişinizi anlamak için mektup atmaya karar verdim. Kuruluş amacınız 

nedir? Aktif bir vakıf mısınız? Cezaevleri alakalı çalışmalarınız var mı? Varsa ne yönde? Araştırma üzerine mi 

yoksa yardımcı olabildiğiniz konular var mı? Belli bir katalog mu yoksa genel mi? Ve mahkumlar ile iletişim 

kuruyor musunuz? Bu konularda beni aydınlatmanızı rica ediyorum. Kitap, dergi vs. gönderebilirseniz mutlu 

olurum. Ben Ersin 2014’te Beykoz’da işlenen cinayetten yatmaktayım. Çocukluğumdan biridir yatıyorum. 

Doğma büyüme İstanbulluyum şuan 25 yaşındayım. Seneye denetimli serbestlikten yararlanacağım. Bu 

cezaevinde 1 buçuk ay önce geldim. Buradan önce Tekirdağ T-2, Tekirdağ Açık, Zonguldak Devrek, Maltepe 

Açık, Maltepe L-1, Maltepe L-2, Maltepe Çocuk Cezaevlerinde yattım. Cevap verip vermeyeceğinizi 

bilmiyorum. O yüzden çok uzun yazmayacağım çünkü mahpuslarla yazışıp yazışmadığınızı bilmiyorum. Dilerim 

yazışıyorsunuzdur. Sizlerden cevap bekleyeceğim. Sevgilerimi sunarım. Görüşmek ümidi ile.” 

 Y. C., B. Ş., B. T., S. D.-11.02.2022- ( 1 Nolu F Tipi CİK Kocaeli) 

“Öncelikle e içten duygularla selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz; çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. 

Geçenlerde acı haberini almış olduğumuz G. G. arkadaşımızın şüpheli ölümüne dair size yazıyoruz. 

Bulunduğumuzu Kocaeli 1 Nolu F Tipinde G. G. arkadaşımız 09.10.2021 tarihinde hücre cezasını çektiği tek 

kişili hücresinde…( NOT: Mektubun bundan sonrası yok üstü kapatılıp öyle gönderilmiş. Yazılan yazılar yok.) 

Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. “ 

 D. K.-14.02.2022 - ( Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi) 
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“Eşim F. K. yaklaşık 10 yıldır hapishanededir. Bu süre içerisinde Türkiye2nin çeşitli hapishanelerinde kalmıştır. 

Eşim 2 ay önce Kırıkkale 2 Nolu F Tipi hapishanesinden kendi isteği dışında Tekirdağ 2 Nolu F Tipi 

hapishanesine sürgün edildi. Eşimle en son geçen hafta Çarşamba günü telefon görüşmesi gerçekleştirdim. 

Eşim telefonda bana “Sürgün edildiği hapishanede kendisine ait olan hiçbir kişisel eşyanın kendisine teslim 

edilmediğini; 2 ay boyunca sürgün edildiği hapishanede tek kişilik oda (hücrede) bırakıldığını söyledi. Te kişilik 

odada (hücrede) bırakılmasının gerekçesi olarak da koronavirüs karantinası olduğunun kendisine söylendiğini 

belirtti. Eşim, korona testi verdiğini ve bunun negatif çıkmasına rağmen bu uygulamanın devam ettiğini 

söyledi. Eşim ayrıca sürgün sırasında kendisine fiziki şiddet uygulandığını aktardı. Eşim sıcak suyun kendilerine 

verilmediğini; ayrıca hasta olmasına rağmen hastaneye sevkinin gerçekleştirilmediğini” belirtti. Eşim daha 

önce birçok rahatsızlığı olmasına rağmen tedavisi gerektiği gibi gerçekleştirilmiyor. Eşim 6 ayda bir hastaneye 

giderek tetkiklerini yaptırması gerekir ancak dilekçe vermesine rağmen korona bahanesiyle hastaneye 

götürülmüyor. Eşim daha önce kaldığı cezaevinde de hastalıklarından dolayı cezaevi yemeklerini yiyemiyordu. 

Doktorlar eşime baharatlı, yağlı, acı ve asitli yemekleri yiyemeyeceğini söylemiş. Ancak cezaevinde buna 

uygun yemekler çıkartılmıyor. Eşimle telefonda çok kısa süre görüştüğümüz için diğer sorunlardan 

bahsedemedi. Eşim ayrıca kaldığı hapishanede birçok mahpusun yaşamını yitirdiğini ve bu nedenle tedirgin 

olduğunu belirtti. Eşimin hastalığından ve hapishane koşullarından dolayı durumundan endişeliyiz. 

Derneğinizden bir heyetin bu hapishaneye ziyaret etmesini ve hukuki destekte bulunulmasını talep ediyoruz.” 

Ç. - 17.02.2022 -T. F. Ç. (Silivri Cezaevi 5 Nolu L) 

“1) Haksız yere müebbet verildi, dosyası Yargıtay’da!2) Cezaevi şartları (!) 

• 7 kişilik koğuşlarda 45 kişi kalıyorlar! • Sıcak su verilmiyor! 

• Kaloriferleri bazen kapatıyorlar!• 45 kişilik koğuş için 10 LT ile kantinden kendi paralarıyla 
aldıkları su sınırlandırılıyor!!! 

• Görüntülü telefon görüşmesi hakkı verilmiyor!!! 

• Adli suçlulara tanıdıkları haftada 30 dakika görüntülü görüşme hakkı oğluma (tüm askeri öğrencilere) 
tanınmıyor! 

Özellikle su kısıtlaması ile görüntülü telefon görüşmesi hakkı için sizlerden destek beklemekteyiz! 

Silivri cezaevi yönetiminin haksız, hukuksuz ve adaletsiz uygulamalarını önlemek, kamuoyu ile paylaşmak. 

Özellikle; 

• İçme suyu kısıtlamasını gidermek! 

• Görüntülü telefon görüşmesini hakkının sağlanması! 

• Sıcak su verilmesi (çok uzun süredir devam ediyor, özellikle bu kış şartlarında temizlik ve hijyen 
açısından önem arz etmektedir)” 

 

 D. M. - 17.02.2022-  (Maltepe 2 Nolu L Tipi Hapishane) 
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“İyi günler İsmim D. M. sizinle daha önceden görüşmüştük. Benim eşim hükümlü Maltepe ceza infaz kurum L2 

C5 koğuşu Ö. S. M. size rahatsızlıklarını yazmıştım belgeler sunmuştum. 

Dun eşimin görüşü vardı çok hasta sizin cezaeviyle görüştüğünüzü söyledi. Acil hastaneye sevk yazmışlar acili 

bile önümüzdeki hafta eşimin hastalıkları çok ilerlemiş koha tip 1seker ve baypaslı eşim. Eşimde şekere bağlı 

kalp yetmezliği başlamış. Cezaevi de söylediğini aktarıyorum size yazmamın sebebi eşim bitmiş 55 60kg kadar 

düşmüş, nefes alamıyor. Elimde olan müddet namesinde tahliyesi 7nisan 2023 diye yazıyor ama esim orda 

13ay daha yasayamaz Allah biliyor ama siz önce hastane sonra adli tıp kurumu demişsiniz cezaevi yönetimine 

ben bir araştırma yaptım ne kadar doğru bilemiyorum ama çok çaresizim elim kolum bağlı onun can 

çekişmesine dayanamıyorum 2 yıldan az cezalar para cezasına çevrilebilirmiş. Ben eşimin kala 13 aylık 

cezasını parasını ödeyip tahliye edebilir miyim öncelik sizin söyledikleriniz tatbiki hastane adli tıp kurum son 

bir şans olarak para cezası bunu deneyebilir miyiz lütfen yardım edin.” 

 T. C. S. -22.02.2022-  (5 Nolu L Tipi Kapalı CİK Silivri) 

“Ben Silivri 5 Nolu B4 koğuşunda kalıyorum. Şu anda kampüs hastanesine gittiğim için b8’de 

karantinadayım.Şu anda burada yazamadığım sebepler için sizlerle görüşmek istiyorum. Bunun için yüz yüzde 

bir görüşme yaparsak sevinirim. Bu sebepten ötürü aşağıya gerekli bilgileri yazıyorum. Saygı ve sevgilerimle.” 

 İ. B. - 28.02.2022-  Z. B. (Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi A.11 Koğuşu) 

“3 Ocak ayında yaptığım başvurudan sonra açık görüşle ilgili sorun devam etmektedir. Bunun dışında 

psikolojik baskılar gün geçtikçe artmaktadır. Şubat ayında (25inde) gittiğimiz açık görüşe yine görüş 

yapamadık. Ciddi olarak ekonomik ve psikolojik sıkıntı içindeyiz. Bundan dolayı sorunun çözülmesi için 

gereğinin yapılmasını rica ediyorum. Gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ediyorum.” 

 M. A. - 28.02.2022 - (Silivri 3 Nolu) 

“Öncelikle cezaevlerinde insan hakları adına olan tüm normların ayaklar altına alındığı insan hasiyeti ve 

onuruyla bağdaşmayan tüm uygulamaların dayatıldığı böylesi bir dönemde pes etmeyerek inançla ve 

kararlılıkla yürüttüğünüz çalışmalarınızdan dolayı sizlere teşekkür ettiğimi belirtmek istiyorum.  

Bulunduğum Silivri 3 Nolu hapishanesinde yaşadığımız hak ihlalleri ve karşı karşıya geldiğimiz keyfi 

yaklaşımlar altında siz özette olsa bilgilendirmeyi uygun gördüm. Biz koğuş olarak 4.5 ay önce bu hapishaneye 

sürgün edildik. Buraya adım attığımız günden beri gayri insani uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle 

tellerle örülü kafes gibi bir odaya bırakıldık. Güvenlik kelimesi gerekçe gösterilerek tüm haklarımız kısıtlandı. 

Keyfi olarak odalar belirleniyor. Hastalığımızdan dolayı doktor tarafından adımıza yazılan ilaçlarımız gardiyan 

gözetiminde içmemiz dayatılıyor. Her ne kadar gelişmese de bizden 24 saat asker olarak itaat etmemiz 

isteniliyor. Bu uygulamaları kabul etmeyip itiraz ettiğimizde de soruşturma açılarak “eğer benim dediğimi 

yapmazsan yani itaat etmezsen senin infazını yakarım” tehdidinde bulunuyorlar. İnsan hakları ve evrensel 

hukuk normları adına kırıntılar dahi bulunmayan bu hapishaneden ve böyle bir zihniyetteki yönetimden hiçbir 
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şey beklemenin anlamsız olduğunu ve bunu şikayetinin de sonuç alacağını pek düşünmesem de en azından 

bulunduğumuz koşullar hakkında bilgi sahibi olmanızı istiyorum. Özellikle dikkat edilmesi gereken bir noktayı 

açmak istiyorum. İki gün önce bir gardiyan 74 yaşındaki bir arkadaşımıza bağırıp çağırıp yalancılıkla itham 

ettiği sırada buna itirazımız gelişti. İtiraz etmemiz soruşturma açılarak cevaplandı. Bağırıp, hakaret ve 

yalancılıkla ithamlarda bulunmaması gerektiğini noktasındaki itirazımız soruşturmada çok ilginç ve dikkat 

edilmesi gerekir ki panik ortamı yaratma, isyana teşvik ve galeyana getirme olayı olarak lanse edildi. Şunun 

üstüne basa basa belirtiyorum ki ne bugüne kadar isyana teşvik gibi bir durumumuz olmuştur ne de bugünden 

sonra bizim böyle bir durumumuz olacaktır. Hakarete uğramamıza ve bazı gardiyanlar tarafından tahrik 

edilmemize rağmen sağduyulu davranıyoruz. Yarın bir gün intihara teşvik ettiler adı altında bize bir yönelim 

olduğunda bilin ki sadece suçlarına kılıf uydurmaya çalışmaktadırlar. Zaten hapishane birinci müdürünün 

koğuşumuza gelip “ben Ankara’dan geldim artık siz anlayın niçin bunu diyorum” konuşması hiçbir şekilde 

tesadüf olmadığı gibi aynı müdür yani K  . T. gözetiminde arkadaşımızın ellerini ters çevrilip darp edilmesi de 

tesadüf değildir. Hapishane müdürünün bu uygulamalara göz yumması asıl niyeti kargaşa çıkaranlara zemin 

olmaktadır. Yarın bir gün başımıza gelecek bir ….. (kayıt kesilmiş)” 

 

MART 2022 

 T. C. S. - 01.03.2022 (Silivri 5 Nolu L Tipi) 

“Merhaba ben N. S. benim oğlum Silivri 5 Nolu L tipi kapalı infaz kurumu B 4 koğuşunda kalmaktadır yaklaşık 

4 yıldır Almanya’da ikamet etmekteydi evrak eksikliğinden Türkiye’ye yolladılar havaalanında tutuklanıp 

cezaevine yolladılar. Almanya’ya gitmeden önce denetimini yaktı şuan da mütalaasına göre cezası yokmuş 

çıkması gerekiyormuş fakat sebebi bilinmediğinden dolayı bırakmıyorlar. Cezaevini aramanıza rağmen 

onlarda çıkmalarını söylediler. Fakat neden bırakamadıklarını bilmiyorlar. Onun için sizden bir avukat talep 

ediyorum oğlumun yanına gitmesi için. Yardımcı olursanız çok sevinirim.”  

 H. K.-  02.03.2022-(1 Nolu F Tipi Hapishanesi Tekirdağ) 

“İnsan Hakları Derneğine,2 Ocak 2022 Pazar günü saat 1.00 sularında kalmakta olduğum C-98 nolu hücrede 

aniden rahatsızlandım ve rahatsızlığımdan kaynaklı kusma başlayınca hücre butonuna basıp koridor görevlisi 

personele “acil hastaneye gitmek istediğimi” belirttim ve birkaç dakika sonra görevli 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 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 95 / 233 

yazıp gittiler. O arada ambulans gitti. Kapı altında görevli idari personel bana “ring aracının gelmesini 

beklemem için muayene odasının yan tarafındaki boş odada beklemem gerektiğini” söyledi. Ben boş odaya 

gittim. 

Beni hastaneye götürecek olan ring aracını beklerken 20 dakikaya yakın zaman geçti. Ağrılarım devam 

ettiğinden görevli personele “aracın neden geciktiğini” sordum. Görevli personel bana “aracın gelmesini 

bekliyoruz” dedi. Acı içinde 10-15 dakika daha bekledim. Bu arada benim rahatsızlığım daha da arttı ve 

personele “rahatsızlığım daha da arttı, nerede kaldı bu araba hemen nöbetçi müdür veya baş memur ile 

görüşmek istediğimi” belirttim. Görevli personel bana “hapishanede nöbetçi müdürün olmadığını, askerin de 

diğer bir hapishaneden (T Tipinden) hastaneye acil hasta götürdüklerini, döndüklerinde beni hastaneye 

götüreceklerini” belirtti. Tabi o esnada ben daha da fenalaşıp kusmaya başlayınca yeniden 112 acil ambulans 

çağrıldı ve kısa süre içinde ambulans geldi. Ambulansa bindirileceğim sırada beni hastaneye götürecek olan 

ring aracı da kapı altına tın tın tın yeni geliyordu. Ambulans görevlileri de benim bu halimle burada bu kadar 

süre bekletilip hastaneye götürülmediğim için askeri yetkiliyle tartıştılar. Orada bulunan yetkili asker 

ambulans görevlisi sağlık emekçilerine cevaben “bize gelen emir böyle günde bir araç dışarı çıkabiliyor.  T Tipi 

hapishaneden hastaneye acil hasta mahkum götürdük. O hasta tutuklu-hükümlüyü hastaneye bıraktıktan 

sonra ve/veya geri getirdikten sonra ancak yeni birini hastaneye götürebiliyoruz” minvalinde bir açıklamada 

bulundu. Bu konuşmanın muhatabı ambulans doktora ve personelidir. Ben de tanığıyım. 

Kampüs içindeki güvenlik ve nakillerden sorumlu askere böyle bir uygulama yapma erini kim vermiştir? 

Verilen bu emir hukuka ve insan temel haklarına uygun bir emir midir? Daha acil bir sağlık sorunu yaşansaydı 

(kalp krizi, beyin kanaması veya mide kanaması) ve o hasta tutsak bu uygulamaya tabii tutulsaydı acaba nasıl 

bir sonuç ortaya çıkardı? Sonucu baştan ben söyleyeyim hasta kesinlikle yaşamını yitirirdi.  

Yukarıda görevli askerin bahsettiği böyle bir emir gerçekten var mı yoksa o an görevli askeri yetkililer işi 

ağrıdan alıp daha feci bir sonucun ortaya çıkması için mi hastaneye götürülmemi geciktirdiler? Bu konu ile 

ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığım sun duyurusunda, kamera ve ilgililerin iletişim kayıtlarının 

incelenmesi ve aracın gerçekten görevde olduğuna dair görev kağıtlarının kontrol edilmesi gerekir. Diğer 

hapishaneden hastaneye götürüldüğü iddia edilen hasta gerçekten hasta mıydı ve hastaneye götürüldü mü? 

Götürüldüyse ne işlem yapıldı? Çünkü ambulans ikinci kez kapı altına geldikten hemen sonra (1 dakika içinde) 

beni hastaneye götürmesini bir saate yakın beklediğim ring aracı hemencecik geliverdiler. Duvarın arkasında 

saklanmışlar gibi kuşkulanmadım değil. Ambulans 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 
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hastaneye sevkim esnasında beni hastaneye götürmesi için beklediğim ring ise ambulansın arkasında 

hastaneye kadar koruma olarak geldi. 

Hastanenin acil bölümüne götürüldüğümde hemen nabız tansiyonumu ölçülüp kalp grafiğim çekildikten sonra 

bana sağlık görevlisi tarafından önceden açılmış dama yolundan bir arı kesici iğne yapıldı. (şırınganın içinde 

mercimek büyüklüğünde bir hava kabarcığının olduğunu üstünkörü veya bilerek yapılmaya çalışıldı)  Yapılan 

iğneden sonra hapishaneye geri döneceğim söylendi. Ben de acil bölümü doktoruna “test-tahlil vb. bir şey 

yapılmayacak mı? Benim rahatsızlığım nedeni ne?” diye sorduğumda doktor bana; “rahatsızlığımın –büyük 

ihtimal- böbreğinde tak olmasından kaynaklandığını, tatil günü olduğundan bütün servislerin kapalı olduğunu 

bu nedenle herhangi bir test-tetkik yapılamayacağını” belirtti. Rahatsızlığımdan ötürü tatil günü gerekçesiyle 

bütün servislerin kapalı olma meselesini tartışacak veya kritik yapacak durumda olmadığımdan hapishane 

aracına bindirilerek hapishaneye geri getirildim. Ancak iki gün sonra 4 Ocak Salı günü test ve tetkiklerimin 

yapılması için hastaneye götürülebildim. 

Bu onu hakkında gerek askeri gerek idari e hastane yetkilileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığında suç 

duyurusunda bulundum. Konu hakkında Adalet Bakanlığına yazarak gerekli düzenlemelerin yapılması için 

konu hakkındaki iki ayrı dilekçe yazarak taleplerimizi ilettik. 

Hapishanede bütün hapishanelerde acil bir durumda hasta tutsağın hızlı bir şekilde hastaneye götürülmesinin 

önündeki idari ve dış güvenlikten kaynaklı sorunların ortadan kaldırılması için İnsan hakları Derneği olarak bu 

hukuk dışı uygulamaların takip edilmesini, kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyorum. Bu meseleden 

kaynaklı 2016 yılında Bolu F Tipi Hapishanesinde R. Y. hastaneye geç götürüldüğü için kalp krizinden bu 

hapishaneden 2020 sonbaharında S. B. ve 2 Nolu F Tipinden H. P.’ta mide kanaması geçirdikleri halde 

hastaneden zamanında ve gerekli müdahaleler yapılmadığından yaşamlarını yitirmişlerdir.  

Halen hapishanelerde yaşanan eksiklikler, gecikmeler, geciktirilmeler ve hastanelerdeki zamanında ve doğru 

müdahaleler yapılmadığından hapishanelerde tutuklu ve hükümlülerin yaşamı risk altında bulunmaktadır. 

Konu hakkında gerekli düzenleme ve denetlemelerin yapılması için İnsan hakları Derneğinin gerekli 

duyarlılığın gösterilmesi kamuoyunu da bilgilendirmesini istiyorum.”  

 Ş. A.- 03.03.2022- (2 Nolu F Tipi Hapishanesi Tekirdağ) 

“İHD İstanbul Şubesine,Yaklaşık olarak 6 yıldır Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevinde bulunmaktayım. Kurumda 

bulunduğum tarihten itibaren yasal olarak bizlere verilen birçok hakkımız engelleniyor. Haftalık olması 

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

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

yasadışı bir şekilde 2 ayda bir kabul edilip bu zaman dışında gelenler geri gönderiliyor. Görüş saatlerimiz 
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kısıtlanıp Bakanlık tarafından pandemi dönemine özel verilen haftada 10 dakika fazla telefon hakkımız 

engelleniyor. 

Bağımsız ve itirafçı olanlar bilinçli bir politikayla yanımıza verilmek isteniyor. Bağımsız ve itirafçıları 

odalarımıza vererek can güvenliğimiz tehlikeye sokuluyor. Tahliye tarihleri gelen arkadaşlarımız uyduruk 

gerekçelerle bırakılmıyorlar. 

Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan arkadaşlarımızın günlük 4 saat olan havalandırma hakkı hiçbir erekçe 

yokken en alt sınıf olan bir saat olarak uygulanıyor. Birkaç ayda bir gerekçesiz olarak odalarımız değiştiriliyor. 

Görüş saatleri ve diğer nedenlerden dolayı oda değişim taleplerimiz kabul edilmiyor.  

Bu cezaevinde son yıllarda yaşanan baskı ve sindirme politikalarını kabul etmeyen 2 arkadaşımız cezaevinin 

baskı politikalarının protesto etmek için hayatlarına son verdiler. Tüm taleplerimize rağmen kurum idareyi 

hiçbir iyileştirme gitmemektedir.  

Bir aydan beridir arkadaşlarımız yukarıda yazdığım gerekçelerden dolayı süresiz açlık grevindeler. Bu 

cezaevinde yaşananlarla ilgili olarak gerekli duyarlılıkta bulunmanızı istiyorum.” 

 E. A.,  S. B., G. Y., A. O. K.- 03.03.2022- (Kadın Kapalı Hapishanesi Sincan) 

“Sayın İHD emekçileri, size Sincan Kapalı Kadın Hapishanesinden yazıyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar 

Günümüze sayılı günler kaldı. Eminim ki o gün ve o günlere yakın zamanlarda mikrofonu kapan kürsülerde 

kadın sorunlarından, kadınların yaşadıklarından konuşacaklar. Hem halkımızın gelenekte hem de devrimci 

gelenekten öğrendik ki biz kadın ancak ve ancak direnerek özgürleşiyor. Yaşamımızı sürdürdüğümüz bu dört 

duvar arasında bunu somutluyor. Kavganın içinde olmazsak, direnmezsek özgürde olamayacağız.  

8 Marta sayılı günler kaldı. Yanı başımdaki yoldaşım öğretmen S. B. bugün ölüm orucu direnişinin 67.gününde. 

67 gündür gün gün eriyor. Ve ölüme doğru yürüyor. Mektubum elinize ulaştığında daha da ilerlemiş günlerde 

olacaktır. Yani bedeni daha da ufalması demek bu. O küçükken bedeniyle ama gün gün büyüyen yüreğiyle 

zulme, zalimlere, tecrite meydan okuyor. O kadınların en güzeli, en yüreklisi. O halkın üzerindeki baskılara 

karşı direniyor. 

Öğretmen S. B. 19 Aralık 2021 tarihinden beri ölüm orucunda. Başladığı gün taleplerinin bulunduğu dilekçesini 

Adalet Bakanlığına ve hüküm verildiği mahkeme aracılığıyla ilgili Yargıtay Ceza Dairesine gönderdi. Ankara 

28. ACM tarafından 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Tam 3 yıldır tutuklu. Ve “ADALET” istiyor. Ortada ve 

dosyada bulunmayan bir dijital delile dayanarak S. öğretmene ceza verildi. Haksız, hukuksuz yere hüküm 

verildi. S. öğretmen serbest bırakılmayı talep ediyor. Dijital delile dayanarak yapılan tutuklamanın verilen 

hükmün hukuksuzluğuna karşı direniyor. Dijital delil komplosuyla tutuklanan birçok kişi var. S. hocanın talebi 

komployla tutuklanan herkesin talebidir. 
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Evet, S. öğretmen serbest bırakılmak başta olmak üzere gizli tanık, itirafçı beyanları ve dijital delil sonucu 

tutuklananların serbest bırakılmasını istiyor. Ayrıca tekerlekli sandalyeye bağımlı biçimde hayatını idame 

ettirmeye çalışan hasta tutsak A. O. K.’nin serbest bırakılmasını istiyor. Tek kâbusu ring işkencesine son 

verilmesini istiyor. Tutsakların kitap yayın haklarını sağlanmasını, sohbet hakkının sağlanmasını istiyor. 

Disiplin cezalarının kaldırılmasını istiyor (ki S. öğretmen 800 güne yakın örneğin benim 6-7 yıla yakın hücrede 

cezan bulunuyor. Görüş yasakları ve diğer disiplin cezaları hariç. Birçok tutuklu ve hükümlü aynı durumda). 

Çocuklarımızı, genlerimizi zehirleyen uyuşturucu bağımlısı yapan çetelerin, bu işleri organize edenlerin 

yargılanması, tutuklanması S. hoca ve G. Y. talep ediyor. Ayrıca emperyalist ülkelerle kurulan ilişkilerden 

halkalarımız sosyal, siyasal ve ekonomik olarak etkileniyor. Açlık ve sefalet içindeler. Bu ilişkilere son 

verilmesini istiyor. 

Kısacası S. öğretmen ve G. Y. ADALET istiyor. Haksız tutuklanmaya son verilmesi bir an önce serbest 

bırakılmayı istiyorlar. 

Özellikle covid salgınından kaynaklı tutuklu ve hükümlülerin birçok hakkı ihlal edilmiş durumda. Bu hak 

ihlallerine son verilmesini doğal olarak istiyorlar. 

Sibel öğretmen ve G. Y.’ın yaşaması için gecikmeden duyarlılık sizden istiyorum. Onlar yaşamayı en çok 

hakkedenlerimiz. Mümkünse tarafınızdan gönderilecek bir heyetin S. B.’la görüşmesini, direk onun ağzından 

sorunu dinlemesini talep ediyorum. 

Gereken duyarlılığı göstereceğinizi düşünüyorum. Bu vesileyle tüm kadın çalışanlarınızın 8 Mart Dünya Emekçi 

Kadınlar Gününü kutluyor ve selamlıyoruz.”  

 E. E.: Oğlunun ismini vermek istemiyor- 10.03.2022- (Silivri 1 Nolu L Tipi) 

“10.03.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulanan E. E.: “ Çocuklarımız tutuklu durumdalar, Silivri 

cezaevi "hükümlüymüş" gibi değerlendirip telefon hakkını on dakika sesli aramaya düşürdü, haftalık 60 dakika 

görüntülü arama  pek çok cezaevinde tutuklular içinde uygulanırken Silivri yapmıyor...neden.....  Hükümlü ve 

tutuklular arasında ayrım yapılıyor mesela Harbiyeli öğrenciler haftada 10 dakika görüntüsüz arama hakkı 

veriyorlar lütfen bu konuyla ilgilenir misiniz?” 

 N. D.: Oğlunun ismini vermek istemiyor- 10.03.2022- (Silivri 1 Nolu L Tipi) 

“10.03.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulanan N. D.: “Günaydın benim oğlum Silivri 1 nolu L tipi 

cezaevinde diğer mahkumlara verilen görüntülü görüşme hakkı bizim çocuklarımızda verilmedi ve telefon 

görüşmesi haftada 10 dakikaya düştü önceden 20 dakika iken her şey normale döndü diye ama görüş saatleri 

önceden 45 dakikaydı şimdi açık görüş sadece 30 dakika sesimiz olursanız teşekkür ederim. Oğlum hava harp 

okulu 1. Sınıf öğrencisiydi şimdi cezaevinde 15 Temmuz’dan bu yana. Kardan dolayı bugünkü açık görüşmemiz 
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vardı gidemedik onunla ilgili bir şey yapılabilir mi acaba ertelenmesi gibi çünkü hava şartlarından dolayı 

gidemedik Ankara'dan Silivri’ye.” 

 M. A.-10.03.2022- (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi) 

“Oğlum M. A. 14 yıldır Tekirdağ Kapalı Hapishanesinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Oğlum ile 08.03.2022 

tarihinde yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde bana gün aşırı koğuşlarının basıldığını ve keyfi aramalar 

yapıldığını, eşyalarına hiçbir gerekçe gösterilmeden el konulduğunu, 3 yıldır kendilerine hiçbir gazete 

verilmediğini, infazının yakıldığını beyan etti. Oğlum neredeyse her telefon görüşmesinde bana bu ve benzer 

durumlardan bahsediyor. Kamuoyundan bilindiği üzere Tekirdağ Hapishanesinde mahpusların bir kısmı keyfi 

uygulamalar ve baskılar karşısında açlık grevi yapmaktalar. Ben oğlumun açlık grevinde olup olmadığını 

bilmiyorum. Oğlumun bana anlattıkları nedeniyle oğlumun can güvenliğinden ve sağlık koşulları açısından 

endişelenmekteyim. Bu nedenle derneğiniz üyesi avukatların kendisi ile görüşmesini ve gerekli başvurularda 

bulunmasını talep ediyorum. 

Derneğiniz üyesi avukatların kendisi ile görüşmesini ve gerekli başvurularda bulunmasını talep ediyorum.” 

 Y. C. - 10.03.2022- (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi) 

“Oğlum Y. C. Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesinde kalmaktadır. Kalmış olduğu hapishanede tecrit koşullar ve 

hapishane idaresinin baskıları iyice artmış. Oğlum hapishanede yaşadığı basıkları bir mektuba yazmış bana 

göndermiştir ve bunun İHD’ye başvuru olarak kabul edilmesini talep ediyorum. Başvuruma ilişkin gerekli 

yazışmaların yapılması talep ediyorum.  

2 Nolu F Tipi Tekirdağ Cezaevinden ben Y. C.. Şu anda bulunmakta olduğum cezaevinde; tecrit uygulanmakta, 

gardiyanlar tarafından işkence uygulanmakta, hakaret, zulüm, insana yapılmayacak ağırlıkta şiddet 

içermektedir. Özellikle hastaneye kontrole gidildiği zaman dönüşünde işkencelere ve hakaretlere maruz 

kalmaktayız. Arkadaşlarımızdan V. A. gardiyanlar tarafından işkence yapılarak öldürüldü ve arkadaşlarımıza 

intihar süsü verildi. Başka bir arkadaşımız Yasin aynı şekilde kemiklerini kırdılar. Her koğuşta 3’er arkadaş 

olmak üzere bu işkencelerin son bulması için açlık grevinde 15 gün arayla devralıyoruz. Biz cezaevi müdürüne 

dilekçe yazıyoruz. Bizlere her yetkinin gardiyanın elinde olduğunu, işkence olsun, hakaret olsun, o yetkiye 

sahip olduğunu söylemektedir. Bizleri de Vedat arkadaşımız gibi işkenceyle öldürüp daha sonrasın da 

üzerimize atıp intihar süsü verdirirler. Burada kesinlikle can güvenliğimiz bulunmamaktadır. Herkes bizim 

sesimiz duysun. Gereğinin yapılmasını arz ederiz.”   

 H. Ç.: Oğlunun ismini vermek istemiyor-10.03.2022- (Silivri 1 Nolu L Tipi) 

“İyi günler, öncelikle daha önce ki sorunlarımızla ilgilenip çözüme kavuşturduğunuz için çok teşekkür 

ederim.Silivri 1 nolu cezaevinde oğlum kalıyor. Askeri okul öğrencisiydi.Hafta da görüştüğümüz 20 dakikalık 

sesli telefon görüşümüz 10 dakikaya indirilirken, adli suçlardan yatanlara haftalık 60 dakika görüntülü 

konuşma hakki verilmiştir.Haksız yere orda tutuldukları yetmiyormuş gibi bir de böyle kısıtlamalar 
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yaşıyoruz.Cezaevinin keyfi yaptığı bu uygulama bizlere de, içeridekilere de yapılan psikolojik bir 

baskıdır.Lütfen bize yardımcı olur musunuz” 

 G. E., Ş. K., R. Ö. ve arkadaşları-11.03.2022- (Gebze Kadın Kapalı Cezaevi) 

“Merhaba arkadaşlar, tüm halkımızı sağlık ve ekonomik sorunlarla karşı karşıya kaldığı böylesi bir süreçte 
hepinize öncelikle sağlık, özgürlük diliyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. 

Bu mektubu sizlere Gebze Kadın Cezaevinden yazıyoruz. Ben ve arkadaşlarım sayıları yaklaşık altmışı bulan sol 

siyasi tutsaklardanız. Dönem dönem derneğinizin İstanbul başta olmak üzere çeşitli şubelerine gerek mektupla 

gerekse avukatlarımız yoluyla başvurularda bulunmuş olsak da düzenli bir haberleşmemiz maalesef 

sağlayamadık. Dileğim, bu mektubumla sizleri içinde bulunduğumuz koşullar, maruz kaldığımız insan kadın 

hakları ihlalleri hakkında düzenli bilgilendirme ve İHD olarak yaptığınız çalışmalar ve sonuçları hakkında 

düzenli bilgilendirme şansını yakalamış olurum.  

Sizleri özellikle hasta tutsak arkadaşlarımın koşulları, ihtiyaçları ve pandemi gerekçesi ile maruz kaldığımız 

mağduriyetler hakkında kısaca bilgilendirmek istiyorum. Gebze cezaevinde 4 kanser hastası arkadaşımızın (2 

meme, 2 rahim kanseri) yanı sıra birçok ağır ameliyat geçirmiş, ağrı kronik hastalıkları olan arkadaşlarımız, 

annelerimiz var. 60 yaşında iki annemiz (Ş. K., R. Ö.) böbrek yetmezliği, yüksek tansiyon, diyabet, yüksek 

kolesterol vb. kronik rahatsızlıklarının yanı sıra kemik erinmesi, kıkırdak erimesi, eklem romatizması, 

menüsküs vb. rahatsızlıklarından dolayı çok zor yaşamaktadırlar. Yaşama nitelikleri çok düşük ve ıstırap 

vericidir.  

Kanser hastası arkadaşlarımız kemoterapi veya radyoterapiden sonra kendi haline bırakmaktadırlar. Hijyen ve 

beslenme koşulları her an yeniden kanser olma riskini taşımaktadır. Hiçbir sosyal faaliyet, hiçbir moral, 

motivasyon sağlayıcı, stres giderici imkan bulunmamaktadır. Bir çiçek yetiştirmek için bir avuç toprağımız bile 

yok. Her yer sadece beton ve demir. Kışın buz gibi dondurucu, yazın fırın gibi yakıcı betonlar. 

Ancak bu şikâyetlerimiz, pandemi kısıtlamaları karşısında lüks kalıyor. Pandemi gerekçesiyle ortak alan, kapalı 

ve açık görüş haklarımız kısıtlandı, bir daha da iade edilmiyor. Kapalı görüşler ayda 4 iken önce tamamen 

sonra da yarı yarıya kısıtlandı. Açık görüş önce tamamen kısıtlandı, sonrasında ise sadece 30 dakika olarak 

verildi. Öyle ki açık görüşte görüşme imkanımız kapalı görüşün yarısı kadardır. Görüş saatleri ise ailelerin 

gelebileceği saat ve günlerde değil, ailelerimizin ulaşmakta zorluk çektiği saatlerde düzenleniyor.  

Ortak alanlarımız yok. Var olana ise sadece odaca çıkabiliyorsun. Bu alanlarda sadece yüksek beton 

duvarlardan oluşuyor. Şikayetlerimiz, mağduriyetlerimiz karşısında siz siyasi tercihinizi yaparken bu koşulları 

göze aldınız, tercih yaptınız, katlanacaksınız diyor idare. 

İaşeler az denilerek, ki doğrudur, yemekler eksik veriliyor. Miktar, çeşit azdır. Meyve çok az veriliyor. Sebze 

hep aynı cins: kabak, patlıcan, arada bir mevsimlik sebze! 
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Değerli arkadaşlar, ailelerimiz bizlere cüzi harçlıklar yolluyorlar. Ülkemizin kötü ekonomik koşulları ailelerimizi 

de zorluyor. Bizlere ekonomik katkı sunmaları giderek zorlaşıyor. Buna karşın elektrik parası tüm aylık 

harçlığımızı yutuyor. Aralıkta 214 TL olan elektrik parası Ocakta 50 TL’ye çıktı. (sadece 3 öğün çay pişiyor, TV 

izliyoruz. Bir de buzdolabımız var) Bu faturayı ödeyemiyoruz. Ödemezseniz elektriğinizi keseriz diyorlar.  

Kantindeki malzemeler çok pahalı ve her hafta zamlanıyor. Posta pulları çok çok pahalı. Bizlerden elektrik 

parası alınmamalı normalde! Bizlere özgür bir tarife ile posta ücretleri hafifletilmeli. 

Bize görüntülü telefon vereceklerini söylediler ancak telefon kulübeleri çok büyük ve yaşam alanlarımızın 

(mutfak, TC izleme, okuma, yemek yeme odası olarak kullandığımız odamızın) içine yerleştirilmek isteniyor. 

Bizler ise odanın dışında, koridora yerleştirilmesini istiyoruz, kabul edilmiyor. Şu anki ankesörlüleri de 

kaldıracağız, telefon edemeyeceksiniz deniyor. Yani görüntülü telefon hakkı bize yaşam alanımızı daraltma 

aracı haline dönüştürülüyor. Oysa bu kabilenin içeriye konulması için hiçbir neden yok. Koridorlara konulabilir. 

İleride doktor muayeneyi, sayım, para akışı vb. bu dijital telefonla yapılacak deniliyor. Bu da bizleri tamamen 

insan ilişkilerinden mahrum bırakacak. Düşünebiliyor musunuz, doktorla dahi yüz yüze görüşme yerine 

dilekçeyle muayene olma gibi bir sistem düşünülüyor. Biz bunu insani bulmuyoruz. 

Gazete ve dergilere abone olamıyoruz. Siz abonelik formu getirin, biz içerinden abone yapalım deniliyor ancak 

bu da yapılamıyor, hep sorun çıkıyor. Dışarıda satılan gazeteleri alamıyoruz: özgür yaşam gazetesi gibi, 

evrensel gibi. 

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

ancak diyet raporlarımızı yenileyin, belki iyileşmişsinizdir”  denilerek diyet yiyeceklerimiz kesildi. Hastaneye 

her an gidip, rapor güncelleme imkanımız ise zaten yok. 

Her şeyden önemlisi, bu pandemi boyunca sürekli baskın tarzında aramalar yapıldı. Son birkaç aydır da 

jandarmalar aramalara katılıyor. Saatlerce her tür eşyamız yerlere saçılarak, saatlerce aranıyor, yazdığımız 

mektuplar dahi götürülüyor, çoğu götürülen eşyamız geri verilmiyor. Bu denli sık ve uzun aramalar götürülen 

mutlaka grip oluyoruz, stres kaynaklı rahatsızlarımız artıyor.  

Değerli arkadaşlar, sizlere sadece en sık rastladığımız mağduriyetleri dile getirdik. Bunlara çok daha fazla 

noktayı ekleyebiliriz. Bizler bunları yeterli görüyoruz ancak öncelikle bizlerin koşularının düzeltilesi için neler 

yaptığınız, neler yapabileceğinizdir. Bunları ve cezaevlerine dair projelerinizi bilebilirsek, bizler sizlere daha 

detaylı ve somut bilgiler verebiliriz. 

En azından sesimizi duyurabilmeyi, kamuoyunda belli duyarlılıkları oluşturulmasını, ilgili yetkili ve kurumlara 

haklarımızın savunusunu yapma amaçlı başvurmalarınızı bekliyor, umuyor, diliyoruz. 

NOT: Boyun fıtığından kaynaklı kalem tutmakta zorlandığım için artık pek okunaklı yazamıyorum. Okumanızı 

zorlamamış olmayı umut ediyorum. 
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Sevgili arkadaşlar, ilginiz, çabanız, emeğiniz için şimdiden hepinize teşekkürlerimizi iletiyor, hepinizi sevgiyle 

selamlıyoruz, nice sağlıklı, mutlu günler diliyoruz.” 

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

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

Sizlerden ricam ne olur sesimiz olun. Açık görüşler 45 dakika dediler ama yarım saat anca görüş yaptık. Bizim 

telefon görüşümüz 20 dakikayı 10 dakikaya düşürdüler. Adli suçlulara haftada 60 dakika oda görüntülü olarak 

her Akşam 10 dakika görüşüyorlarmış. Neden bizim çocuklarımız her şey mahrum ediliyor bunlar öğrenci 

suçsuz yere gençliklerini aldılar geleceklerini aldılar yetmedi mi? 

Bu zulüm ne zaman bitecek ne bir Anne olarak sizlerden destek olmanızı istiyorum.Dayanacak gücümüz 

kalmadı.” 

 M. Y.: Oğlunun ismini vermek istemiyor- 14.03.2022- (Silivri 1 Nolu L Tipi) 

“Merhabalar. Ben askeri öğrenci annesi M. Y. oğlum 5.5 yıldır Silivri'de mahkum en güzel yılları geçti gidiyor. 

Cezaevi haftada 20 dk. görüş hakkımız vardı onu da elimizden aldı. Kabin sistemi kurulmuş dışardan ücret 

ödüyoruz ve anca 10 dk. gibi kısacık konuşma yapabiliyoruz biz elimizden alınan hakkımızı geri istiyoruz. 

Başka bir konu ise uzak yollardan geliyoruz 30 dk. görüş yapıp çıkıyoruz önceleri bu süre 1saatti sonra 45 dk. 

düştü şimdi de 30dk indi. O kadar yol gitmişken en az 1 saat görüş yapabilmeliyiz. Zaten haksız bir şekilde 

orda yatıyorlar bu haklarımızda elimizden alınmamalı.” 

 R. B.-14.03.2022- (T Tipi Cezaevi B-17 DÜZCE) 

“30 yılım 4 ay sonra doluyor. Ama hem infazı ortadan kaldırdılar hem ek on yıl ceza savcı verdi bana. 

Mahkemeye itiraz ettim, mahkeme o 10 yılı düzeltti. İnfazı ise kaldırmadılar. Yani koşullu salıverme bunun 

nedenini ise üç defa hücre cezası almış olmama bağlıyorlar. Şu an 43 gün hücre var. 23 gün kantinden bir bıyık 

makası almıştım ve aramada suç aleti olarak aldılar. Yine 10 gün halay ve şarkı söylemişim toplu ceza verdiler. 

Kısaca hepsi buna benzerdir. Hapiste infaz hakimliği ve 1. Ağır Ceza onaylandı. Yine kitap, dergiler almışlar 

aramada ve 20 hücre ve 10 ay hapis cezası verdiler bana." 

Sevgili dostlar, 

Prometeus’un tanrılardan çaldığı umut ve sevgi ateşiyle sizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. İyi olmanıza çok 

çok sevindim. Doğrudur uzun bir zaman oldu diyaloğumuz kesilmiş. En son Aralık 2021 tarihinde size 

göndermiştim. Biliyorsun son birkaç yıldır birçok mektup adrese ulaşmıyor. Yine de yazıyorum. Hatırlıyorum 

yakılan infazımla ilgili yazmıştım. Biliyorsun müebbet hapis almıştım. 30 yılım 4 ay sonra doluyor. Ama hem 

infazı ortadan kaldırdılar hem ek on yıl ceza savcı verdi bana. Mahkemeye itiraz ettim, mahkeme o 10 yılı 

düzeltti. İnfazı ise kaldırmadılar. Yani koşullu salıverme bunun nedenini ise üç defa hücre cezası almış olmama 

bağlıyorlar. Şu an 43 gün hücre var. 23 gün kantinden bir bıyık makası almıştım ve aramada suç aleti olarak 
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aldılar. Yine 10 gün halay ve şarkı söylemişim toplu ceza verdiler. Kısaca hepsi buna benzerdir. Hapiste infaz 

hakimliği ve 1. Ağır Ceza onaylandı. Yine kitap, dergiler almışlar aramada ve 20 hücre ve 10 ay hapis cezası 

verdiler bana. O 20 gün hücre cezasını Yargıtay bozdu. Nedeni ise o kitap, dergiler alındığında ben o odada 

değildim. Bu doğru, o zaman başka odada kalıyordum ve hem savcılıkta, hem mahkemede dedim bu 

dokümanlar bana ait değil. Yine de on ay hapis cezası verdiler. Bana en son gelen müddet namede “hak 

ederek tahliye tarihi 03/08/2029 diyor. Kısaca durum ve son gelişmeler bu şekilde. Birkaç yere başvurdum 

ama hiçbir olumlu gelişme yok. Bir de “iyi halli” olmadığım için, hiçbir sevk talebimi kabul etmiyorlar. Şu ana 

kadar onlarca dilekçe yazdım idareye. Verilen hücreler yatırmak için ama uygulamıyorlar. Örneğin ilk hücre 

cezasını 2017 tarihinde vermişler. Üç-dört yıl oldu aile ziyaretime gelmiyor. Hem maddi sorunlar var, hem 

korona virüs belası var. Ne sevk ne sürgün ediyorlar. 

Sevgili A., o çok değerli ve benim için manevi yönü yüksek kartınız ve babanın şiiri çok anlamlıdır. Baban 

Süleyman, hakikaten iyi bir şairdir. “Ölüm kokuyor, makaralara sığmıyor acılarım, sağılmakla bitmiyor” diyor. 

Büyük bir yürek olduğu bellidir. Saygıyla S. amcayı anıyorum. Bizim genel durumumuzu özetliyor Nietzsche’nin 

bir sözü geldi aklıma. “Yok yok, iz yok, uçurum var, ölüm sessizliği var” Günümüz dünyasında maneviyatı 

öldürüyorlar. Kıymetsiz ve kimliksiz duruma getiriyorlar. Biliyorsun sermaye, kâr olmadığı zaman ya da az kâr 

ettiği zaman hiç hoşnut olmaz. Bir de yüzde 300 kâr olsa, işlemeyeceği cinayet, atılmayacağı tehlike yoktur. 

Günümüz dünyasında para kral, komutan ve cellat olmuş.” 

 Z. S.-17.03.2022- (Silivri 7 Nolu L Tipi ) 

“17.03.2022 tarihinde derneğe yazılı başvuruda bulunan H. S.: “7 yıl 16 ay ceza aldıktan sonra cezası 

normalde 12 Mart’ta bitti ama cezaevi idaresi disiplin cezası aldı diye serbest bırakmıyor.  

Gerekçesi: önce 5 nolu cezaevindeydi. Bir gece 7 noluya apar topar sevk etmişler. Hiçbir eşyasını vermeden 

almışlar. Daha sonra arkadaşları halay çekmişler. İdarede diyor ki yok işte slogan atmışlar diyorlar. İnfazını 

yakmışlar.  Derneğinizden yardım istiyorum.” 

 H. A.- 18.03.2022- (2 Nolu F Tipi Cezaevi Tekirdağ) 

“Ben Hristiyan olup ABD vatandaşlığına geçek için İstanbul Konsolosluğuna başvurum vardır. D. hanımın 

bilgisi vardır. Cezaevinde işkenceye karşı karşıyayım. Can güvenliğim yok. Her ay Adalet Bakanlığından can 

güvenliğim hakkında bilgi almanızı istiyorum. Ailemi telefonla bilgi verilmesini sizden bekliyorum. Sevgi, 

saygılarımla.” 

 İ. Ç.-19.03.2022- (Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi) 

“19.03.2022 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan M. C. Ç.: “Kardeşim İ. 8 yıldır içerde tutuluyor. 

Müebbet hüküm verildi. İstinaf mahkemesi savcının itirazı üzerine dosya bozuldu. 1 Nisan 2022 mahkemesi 

yeniden görülecek.  
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19.03.2022 tarihinde telefonda görüşmemizde bana ve arkadaşlarıma işkence ve hakaret ediliyor, olan 

haklarımızı keyfi ihlal ediyorlar. Üzerimizde baskı çoğaldı. Sizler dışarıdasınız kesin ve kesin bunu dile getirin. 

Bu baskıların sın bulması için gereken yerlere başvurun.Gerek hukuki yazışmaların yapılması gerek başka 

tutuklu ailelerle birlikte basın toplantısı yapabiliriz” 

 Y. A. -19.03.2022- (Denizli T Tipi Hapishanesi) 

“21.03.2022 tarihinde telefon yoluyla başvuruda bulunan R. A.: “Y. A.’nın Denizli T Tipi hapishanesinde 

yaşadığı hak ihlali ve hasta mahpus olması nedeniyle diyet yemekleri dahi verilmiyor ve ayrıca sürekli baskı, 

tehdit ve zor kullanarak hak ihlalleri yaptığını telefon ile iletti.” 

 M. S.-22.03.2022- (2 Nolu F Tipi Cezaevi Tekirdağ) 

“22.03.0222 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan M. S.: “Merhaba Değerli İHD çalışanlar! 

Öncelikle selam, sevgi ve saygılarımı sunuyor, sağlık ve iyi dileklerimle beraber değerli çalışmalarınızda 

kolaylıklar diliyorum. 

Size yazmamın amacı bulunduğum kurumda yaşanan hak ihlalleri ve insanlık onurunu kıracak yaklaşımların 

yaşandığını bildirmek ve bunlara ses olup kamuoyuna duyurmanızın talebidir bu faksımın temel amacı. 

Beş yılı aşkındır bu kurumda bulunuyorum ve sayısız defa hak ihlaller,, çıplak arama da dahil çeşitli onur kırıcı 

yaklaşımlara maruz kaldım, şahit oldum. Bu uygulamalar kuruma girişten tut yaşamın bütün alanlarına 

yayılmış durumdadır. En son yaşanan olay 3 ay önce Vedat Erkmen yoldaşımızın vefat veya katledilmesidir. 

Vedat arkadaşımızı isteği dışı odasından zorla alınıp cezaevinin en son hücresine götürüp üstü tel örgülü bir 

hücreye koyuyorlar. İki gün sonra da odadan cenazesini çıkartıyorlar. Bu iki gün içinde “donanımlı” “A takımı” 

gardiyanların defalarca odaya gidip gelmeleri bağırma-kargaşa sesleri yakın hücrelerden duyulmuştur. Yasin 

Eneç ve daha birçok mahkum da ağır ir şekilde darp edildiği idare tutanaklarında mevcuttur. Bunların 

yaşandığı bir kurum ve ortamda herhangi başka bir haktan söz etmek bile mümkün değil ve yoktur. Yılladır 

sohbet, spor, eğitsel vs. aktiviteleri görmedik bile. Oda değişimleri yapılmıyor. Daha nice sorunlar var ama 

sorunları konuşacak biri yok, beş yıldır buradayım müdürün simasını görmedim. Tam bunlara karşı iki aydır 

açlık grevi eylemi var bu kurumda. 17 Ocaktan beri süresiz dönüşümsüz yaşanan bir eylemdir ve eylemcilerin 

durumu ağırlaşmıştır.” 

 

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

“23.03.2021 tarihinde beraberimdeki 3 arkadaş ile (F. A.-B. Ö. ve M. E.) beraber Kırıkkale F Tipinden buraya 

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

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

ediyoruz. (TİHV- İHD vb.) 
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Kuruma kabul esnasında işlemlerimizin ardından önce detektör ile daha sonra el ile fiziki üst aramam yapıldı. 

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

Bu personeller odanın kapısını kapattıkları gibi “çıplak arama” yapacaklarını söylediler. Bende kuruma ilk defa 

tutuklanıp gelmediğimi, yüksek güvenlikli bir cezaevinden nakil geldiğimi, kaldı ki üst aramamanın da hem 

detektörle hem de el ile yapıldığını söylemeye çalışırken birden üzerime çullandılar. Kendimi bir anda yerde 

buldum. Yerdeyken tekmeler ile bana vuruyorlardı. Elim ile kafamı korumaya çalışırken onlarda göğüs ve 

kafama vuruyorlardı. Sağ kulağımın zarı daha önce ameliyat ile nakil yapılmıştı. Kulak zarım nakildir. Bunu 

belirtmeme rağmen (kuruma ilk girişte) kafama tekme ile vurmaya çalışmaları niyetlerini gösteriyordu. 

Darbelere bağlı olarak kulağımda halen daha çınlamalar (2 ay geçmesine rağmen) devam etmektedir. Yine 

boynumda kolumda morarmalar oluşmuştu. Sol gözümün sol tarafı şişkin ve morarmış bir şekilde birkaç gün 

kaldı. Bütün ısrar ve taleplerime rağmen doktora tedavi ettirilemedim ve durumu anlattım. Biz sana darp 

raporu hazırlarız dedi ama 22 ay geçmesine rağmen herhangi bir rapor tarafıma verilmiş değildir. Ve tedavi 

için hastaneye sevkim yapılmamıştır.  

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

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

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

düşünmemdi. Yoksa daha erken yazacaktım. 

Bir başka konu ise 2 aydan fazladır bu cezaevindeyiz. Fakat halen daha karantina koşullarında tutulmaktayız. 

Testlerimiz negatif çıkmasına rağmen tel kafesle kapatılmış odalarda tecrit bir halde izole edilmiş 

bulunmaktayız. Cezaevi idaresinin bize söylediği şey “gözlem sürecine” tabi tutulduğumuzdur. Kanuni olarak 

yapılan bir şeydir. Fakat kanuni olan şeyde bile kanuna göre hareket edilmemektedir. Müsaadenize bu 

konudaki kanun hükmünü sizlerle de paylaşmak istiyoruz. Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 

Kanunun 23.maddesinin “e” şıkkında “Ağırlaştırılmış müebbet hapis ve müebbet cezalarına veya iki yıldan 

fazla süreli hapis cezasına mahkum olanlar, haklarında uygulanacak rejimi ve gönderilmeleri gereken infaz 

kurumu ve bu maksatla kişisel ve sosyal özelliklerini belirlemek için kanunda gösterilen esaslar uyarınca 

gözleme tabi tutulurlar. Gözlem süresi altmış günü geçemez” diye açıkça hüküm koymuştur. Bu hükme göre 

bizlerin gözlem süreci bitmiştir. 70 gündür gözleme tabi tutuluyoruz. 60 günlük gözlem sürecinden sonra aynı 

davdan yargılandığımız arkadaşlarımızın yanına verilmemiz kanun, yukarıda belirttiğimiz kanun 24. 

maddesinde emretmektedir. Fakat mevcut durumda kanun dışı ve keyfi bir uygulama ile karşı karşıyayız. Bu 

belirttiğim durumlar açık insan hakları ihlalidir. Cezaevi idaresi insan olmaktan kaynaklı haklarımızı ihlal 

etmektedir. Tel kafesli odalarda gözlem sürecimi bitmesine rağmen tutulmamız keyfi bir uygulamadır. 

Sizlerin de bu konuda bilgilenmesi için yazmayı gerekli gördüm. Başta da belirttiğim üzere bu mektubu duyarlı 

kurum ve kuruluşlara paylaşırsanız çok iyi olur. Özelde TİHV, İHD ve TİHEK’le. Yine bu konularda duyarlı olan 
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vekiller var. CHP milletvekili S. T. ve HDP milletvekili Ö. F. G. gibi. Onlarla da paylaşabilirseniz en azından 

yaşadıklarımız huşunda bir duyarlılık olmuş olur. Bu mektubu şuanda beraber kaldığımız H. S. ve Ö. A. 

arkadaşlar adına da yazıyorum. Aynı uygulamaları beraber yaşadık- yaşıyoruz.” 

 

 Ö., -24.03.2022- ( T Tipi 1 Nolu Kapalı CİK Şanlıurfa) 

“Ben cezamın infazı nedeniyle tekli oda A-43’e 14.03 tarihinde alındım. Ancak şuan bulunduğum oda daha 

önce geçici olarak kullanıldığından çok kirli bırakılmış. İlk zamanlarda nem rutubet, koku ve duvarların 

kirliliğinden hep midem bulanıyordu. Banyo bölümünün fayansları dökülmüş ve odanın boyanması gerekiyor. 

Oda dışarıda, idare ve gözlem kurulunca “iç posta” keyfi bir şekilde yasaklanmıştır. Bunların yanı sıra henüz 

pandemi koşulları görüşlerde iki kişi sınırlaması ortadan kalkmasına rağmen telefon süremiz 10 dakikaya 

düşürüldü. Diğer birçok cezaevinde duyduğumuz ve bize söylenenlere göre telefon süresi halen 20 dakikadır. 

Yine hemen hemen tüm cezaevlerinde uygulamaya konulan her hafta 30 dakika ve aynı hafta görüşün 

gelmediği taktirde 1 saatlik görüntülü konuşma sistemi bize verilmemektedir. Aynı davadan olmamıza 

rağmen bizi birlikte çıkarmaları gerekirken diğer arkadaş ile ben spor ve havalandırmaya tek tek 

çıkarılmaktayız. Görüş ve on beş günde bir on dakikalık telefon dışında hiçbir haktan yararlanamıyoruz. 

Üzerimizde ağır bir tecrit var. Burada “bucak” ilesine mensup kişiler için bir hafta öncesinde boyasından 

badanasına kadar kendilerine oda harılanırken benim gibilere ise bunları reva görüyorlar. Şuan için alım 

gücüm olmadığından idareden geçici olarak TV, buzdolabı talebim kabul edilmedi, birçok hususa ilişkin kurum 

müdürü ile görüşme talepleri dilekçelerime iki haftadır cevap alamamaktayım. Şuan bende göz rahatsızlığı 

çıktığından kitap okumaya ara verdim. Dolayısıyla sosyalleşeceğim hiçbir araç-gereç yok. Belirtmiş olduğum 

bu huşuları ilgi yerele iletirsen (CCİT, İHD, Basın) sevinirim. Bir de gelen heyetlerle görüşememekteyiz.” 

 D.-27.03.2022- (Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi) 

“27.03.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan N. G.: “Ben   N. G. abim A. D.  Kocaeli Kandıra 2 nolu 

f tipi kapalı ceza infaz kurumunda yatmaktadır abim  3 yıl önce mide şikayeti üzerine Kocaeli devlet 

Hastanesi'ne kaldırılıyor  bazı  tetkikler sonucunda mide sinde ülser teşhis ediliyor ve tedavi  edilmesi 

gerektiğini söylüyorlar tedaviye düzenli olarak devam etmesi gerektiğini bildiriyorlar cezaevi yönetimine ama 

tedaviye  götürülmüyor  abimin şikayetleri sürekli artmaya başlıyor abim  2020 yılında  durumu ağırlaşıyor 

Kocaeli üniversite hastanesine kaldırılıyor ülser  tedavi edilmediğinden tümöre dönüşmüş hastane heyeti 

abimin önce kemoterapi görmesi gerektiğini tümörü küçültüp sonrada ameliyat olması gerektiğini söylüyor 

ama tekrardan tedaviye yine götürülmüyor  abim bu süreçte tekrar rahatsızlanıyor sürekli acil tıp gelip iğne 

yapıp gidiyorlar abim bu süreçte sürekli rahatsızlanıyor  2021 yılında abim tekrar hastaneye kaldırılıyor 

tomografi  çekiliyor ve abimin midesinde ki tümör kansere dönüşmüş  bu kadar ihmalin üzerine abimin halen 

tedavisi edilmiyor abimde durumunun ağırlaştığını  tedavisinin de yapılmadığını anlattı  bizlerde aile olarak  
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gereken yerlere  başvurduk dilekçeler yazdık 05.11.2021 yılında abimin ameliyatı yapıldı bizler aile olarak 

gereken yerlere yazdığımız için ameliyattan sonra cezaevi yönetimi bizim onları şikayet ettiğimizi ve cezaevi 

yönetimini mahkemeye verdiğimizi düşünerek abime  sürekli  baskı uyguluyorlar tehdit ediyorlar odası 

aranmış odasını dağıtmışlar abim A. D. diyor benim başıma bir şey gelirse bunun sorumlusu cezaevidir böyle 

bir iddianın aslı yoktur  bizler aile olarak  burada bir insanın hayatı söz konusudur  2 yıllık bir ihmal vardır. 

Cezaevi yönetimin tehdit ve ithamlarından çok endişeliyim.” 

 

NİSAN 2022 

 

 E. P. (Denizli F Tipi cezaevi) 

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

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

teşekkürlerimi iletiyorum. 

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

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

sonuçlara yol açacak hapishane olgusu ve hapishanede sağlık bir bütünen işkence aracına çevrilmiş 

durumdadır. 

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

hukuksuzlukları sıralamak istiyorum. 

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

sonra tutuklanarak astronomik rakamlarca verilen karar çerçevesinde içerideyim. Hukukluğun 

normlarının dışında gelişen bir süreç CMK 148’e göre yasadışı ifadelerle mahkemede geri çekilmesine 

rağmen oldubittiye getirilerek onaylandı. Bitti, bitmedi. 

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

hayal ürünü evraklarca dosyalar düzenlendi. En nihayetinde nedenlerini bilmediğimiz uygulamalar 

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

kararlarla kalmıyor. 

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

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

hastanenin verdiği testler 2018 yılında Bandırmada anca yaptırmaya başlamıştım. Sonrası Akhisar 

Adlileri birkaç haftada hastaneye götürülürken 8 ay sonraya hastane sevki alan bir idareyle 

karşılaştım ardından Denizli T Tipine geldim. 

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

hastayla ilgilenme, Tıp’ın prensipleri ve Hipokrat yemini olması gerekirken paraya karşı yeminli gibi 
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ve doktorun doktor olma vasfına aykırı ne varsa yapmakta, üzerinde giydiği beyaz önlük Dolar ve 

Euro işaretli. 

Hastaneye gittiğimde yaşamış olduğum olayları sıralamak gerekirse. 

28.12.2020 muayene için Denizli Devlet Hastanesine gittiğimde bir gardiyanın dosyası bu demesi 

sonrası Acil Yeşil alanda muayene bile etmeden çıkabilirsin. 

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

edildim. Anlatmaya başladıktan sonra git bir daha gel. 

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

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

prosedürünce şüpheye ilişkin uygulanması gereken yol haritası uygulanmadı, tekrar hapishaneye 

getirildim. Akciğerlerimde belirlenmeyen bulgular var. (evrakları İzmir İHD sekreteri Ali Aydındadır) 

sonrasında benden testler istiyor. 2021/2777- hastane dosya no 13142283 (Arb-Hma-biyokimya-po-

ap-kontrolü) o tarihler incelenirse cezaevi dışına hiç çıkmadığım anlaşılacaktır. 

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

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

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

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

gömüyorum. Benim sağlığım şuan bulunduğu düzeyden daha kötüye gideceği de zamanın 

göstereceği bir şey değildir.”  

 

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

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

ve emeği geçen tüm arkadaşlara en içten dileklerimle saygılarımı sunarım.  

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

alındı, bu ameliyattan 3 ay sonra ikinci kez aynı hastalıktan tekrar bir operasyon geçirdi, 16 yıldır 

siyasi tutuklu olarak cezaevinde yatıyor, bu geçen sürede sağlık sorunları arttı ve geçirdiği bu 

operasyonlar neticesinde sağlığı,  cezasının infazını cezaevi koşullarında devam etmesini olanaksız 

hale getirmiştir, ağır hasta bir mahkumdur abim, üstüne bir de cezaevindeki hak ihlalleri ve tecrit ve 

de cezaevi yönetimi dahil, gardiyanların özellikle siyasi mahkumlara (küfür, hakaret, darp, işkence, 

keyfe keder koğuş aramaları, revire ve hastaneye gecikmeli olarak göndermeleri, ilaçlarını zamanın 

da vermemeleri gibi her türlü baskı altında tutmaları) bu yüzden abim için defalarca dilekçe 

yazmamıza rağmen hiç bir zaman geri dönüş yapılmadı bize, ailem Gaziantep te ikamet ediyor, 

abimin yakın bir yere nakili için aynı şekilde defalarca dilekçe yazdık, nakil masrafını biz 

karşılayacağız dememize rağmen bu konuda da geri dönüş olmadı. Bu konularda siz Sayın 

yetkililerden bize yardımcı olmanızı rica ediyorum.” 

 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 109 / 233 

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

04.04.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan Ö. Ö.: “ Eşi Ö.Ö. Hakkında Ankara 11.  Ağır 

Ceza Mahkemesi'nin 22.11.2011 tarih,  2007/387  esas, 2011/288 sayılı karar dosyası ile TCK 314/2. 

Maddesi kapsamında 6 yıl 3 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünden mevzunu olduktan sonra Diyarbakır Valiliğine 

memur olarak atanıp sosyal hizmetler uzmanı olarak çalışmaktaydı. Üniversite öğrencisi olduğu yıllar 

içerisinde açılmış bulunan dava nedeniyle hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir. 

Beyninde tümör olması sebebiyle 27.10.2020 tarihinde İstanbul Acıbadem Hastanesinde açık beyin 

ameliyatı geçirmiş, ameliyat sonrası hakkında yakalama kararı olması sebebiyle de hastanede 

yakalanmış ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürülmüştür. Yaptığımız başvurular 

sonucu İstanbul ATK tarafından 3 ay infaz erteleme kararı verilmiştir. 3 Ay bittikten sonra tekrardan 

tutuklanarak Kocaeli/Gebze Kadın Kapalı Cezaevine götürülmüştür. Sağlık Bakanlığı Darıca Eğitim ve 

Araştırma hastanesinin 24.12.2021 tarihli Sağlık Kurulunun vermiş olduğu kararda Hapishane 

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

Açık beyin ameliyatı geçirmesi sebebiyle temel yaşamsal ihtiyaçlarını tek başına karşılamayacak 

durumdadır. Başkalarının yardımı ve desteği ile ihtiyaçlarını giderebilecek durumdadır. Geçirmiş 

olduğu ameliyatın ağırlığı da dikkat alındığında ayrıca hijyen bir ortamda bulunması gerekir. Yine 

sağlık raporları ve belgelerden de anlaşılacağı üzere beyninde birden fazla tümör olup tedavisi 

devam etmekte ve önümüzdeki süreçlerde tekrardan ameliyat geçirmesi gerekmektedir. 5275 Sayılı 

İnfaz Kanununda İnfazın ertelenmesinin koşulları düzenlenmiştir. Yasanın 16. Madde hükmüne göre; 

''Maruz kaldığı ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle ceza infaz kurumu koşullarında hayatını 

yalnız idame ettiremeyen ve toplum güvenliği bakımından ağır ve somut tehlike oluşturmayacağı 

değerlendirilen mahkûmun cezasının infazı üçüncü fıkrada belirlenen usule göre iyileşinceye kadar 

geri bırakılabilir. '' Yukarıda da açıkladığımız üzere ağır hastalığı söz konusu olup geçirdiği ameliyat 

sebebiyle de yaşamını tek başına idame ettiremeyecek durumdadır. Yine hakkındaki hapis cezası 

kesinleşinceye kadar valilik bünyesinde memur olup sosyal hizmetler uzmanı olarak çalışmaktaydı. 

Eşim sosyal konumu da dikkate alındığında toplum güvenliğine tehlike oluşturmadığı çok açıktır 

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

Ve hali hazırda da yaşadığı ağır sağlık sorunları sebebiyle yaşamı tehlike altındadır. En kutsal insani 

hak olan yaşam hakkının korunması elzemdir. Bu kapsamda tedavi sürecini geçirmesi adına infazının 

ertelenmesini yada ev hapsinin gerçekleşmesini talep ediyoruz.” 

 

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

04.04.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan S. K.: “Kardeşim A. K. 8 yıldır tutuklu 6 yıldır 

Tekirdağ 2 Nolu cezaevinde 5 yıl boyunca hasta olmasına rağmen tedavi için doktora götürülmedi 10 

ay önce bel fıtığı teşhisi ile  Tekirdağ’da ameliyat edildi şikayetleri artınca ve sağ ayağı felç olunca 

hastaneye götürülüyor  bu seferde ALS teşhisi konuluyor daha önce yapılan ameliyat ve teşhisin 
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yanlış olduğu doktorlar tarafından kendisine söyleniyor. Bu arada hastalığı ilerlediği için ihtiyaçlarını 

tek başına karşılayamıyor, ve onu İstanbul Metris R bölümüne sevk ediyorlar burada tedavisi 

yapılıyor, bu arada başka hastanelerde götürülüyor şu an sağ gözü büyük oranda görme kaybı sağ 

kulakta da işitme kaybı var diğer göz ve kulakta da kayıp başlamış ayrıca yüz kısmında da felç olayı 

başlamış bu süreçte cezası da onandı 2 ağırlaştırılmış onandı ayrıca 302 den de yargılanıyor ailenin 

korkusu bu süreçte tekrar Tekirdağ’a götürülmesidir çünkü hem tedavi imkanı yok orda ceza 

onandığı için tek hücreye konulacak ( tek başına ihtiyaçlarını karşılayamıyor) bu yüzden metriste 

kalmasını istiyoruz.” 

 

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

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

mektubu yaşamakta olduğumuz haksızlığa ve adaletsizliğe ses çıkarmanız isteğiyle 

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

10. Ağır Ceza Mahkemesinde duruşmalara çıkmaktayız. 

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

anlatmayacağız. 

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

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

Gülen su adlı gecekondu mahallesinde başladı. Ama bu “serüven” adliye koridorlarında bitecek gibi 

de değil, bu ülkede yaşayan herkesin başına gelebilecek türden, diğer yönüyle ise ibretliktir.  

Dosya arkadaşları olarak hepimiz aynı mahallede yaşıyorduk. Birbirimizi okuldan, atölyeden, 

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

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

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

kaybetmiştir. Gerisi ise bildik hikayedir. İşkenceli sorgularda alınan “itiraflar”, örgütlü suçla ilgisi 

olmayan ilişkilerin “açığa çıkması”, yapılmayan onlarca eylemin “üstlenilmesi” ve sonuç; bir gençlik 

olayının adına eylem yapıldığı iddia edilen örgütün dahi habersiz olduğu, üstlenmemiş ve kınamış 

bulunduğu bir olayın örgüt eylemine dönüştürülmesidir. 20 yıldır bu talihsiz olayın bir örgüt eylemi 

olmadığını anlatıyor, kanıtlamaya çalışıyoruz. İlk yargılanmamız İst. 2 Nolu DGM’de başladı ve 

devamında sadece tabelası farklı olan özel Yetkili Mahkemece zamanlandı. Mahkeme hiçbir ayrım 

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

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

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

bir karar açıklandı. 

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

hiçbir ilişki kurulmayacağı görülecektir. 
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Dosyamıza bakan savcılar, hakimler, Yargıtay üyelerinin bir çoğu bugün FETÖ dosyasıyla ya hüküm 

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

Dosyamızdaki ihlallerden kaynaklı avukatımızın AİHM’e yaptığı başvuru neticesinde devlet 

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

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

başladı. 

 Geldiğimiz aşamada Devlet Hak İhlali yapıldığını kabul etmiş olmasına rağmen ilgili mahkeme bu 

konuda eski hükmü hayata geçirme yolunda adım atmaya çalışmaktadır. 

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

anlatmalarına rağmen, tanıklarımız gelip yeminli beyanlarda bulunmalarına rağmen olaya tanık 

olduğunu söyleyenlerin aleyhimizde hiçbir ifadesi olmamasına rağmen, yargılamadaki görevli savcı, 

FETÖ’cü yargı mensuplarının vermiş olduğu adil olmayan ve hak ihlali sayılan kararını tekrar talep 

etmektedir.   

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

durmamaktadır. 

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

göstermemizi ve yapabileceğiniz bir şeyler varsa bunları yapmanızı ve mağduriyetlerimize ses 

çıkarmanızı istiyoruz. 

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

Olaya dahil olduklarını söyleyen ve bizim olayda yer almadığımızı açıklayan arkadaşlarımızın ifadesi 

dosyadadır. 

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

boyutuyla incelenebilir. Zaten mahkeme de aksini kanıtlayamamaktadır! 

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

gitmesine göz yumulsun istemiyoruz! 

Yıllar yılar sonra hakkımızda “pardon” denilmesini hiç istemiyoruz! 

Detaylı bilgilere ulaşmak için İstanbul Barosuna kayıtlı olan avukatımız G. A. irtibata geçebilirsiniz. 

İyi çalışmalar.” 

 

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

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

İyi olmanızı diliyorum. Bizler iyiyiz. 
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Dışarıda insanların elektrik faturası isyanlarını TV’de görüyorduk. Bizim de durumumuz kötüymüş 

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

Bunu öğrenince Adalet Bakanlığına dilekçe yazıp bu yanlışın giderilmesini, ev tarifesi uygulanmasını 

talep ettik. Bakanlık yazısında işletme olduğumuzu ve bu konuda bir değişiklik yapmayı 

düşünmediklerini belirtmiş. 

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

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

yapılmalı bilmiyoruz. Hukuksal desteğe ve önerilere ihtiyacımız var.  

Üç talebimiz olduğunu düşünüyoruz. 

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

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

2-İndirimli gece tarifesi de uygulanmalı. 

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

Bu konuda neler yapabiliriz? Öneri e yardımlarınızı bekliyoruz.  

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

yolluyorum.Çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılar diliyorum.” 

 

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

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

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

mahallesinde benim oğlum he okula gidiyordu hem de Migros’ta okul çıkışında sepetçilik yapmaya 

gidiyordu. Beni annem o arada hacca gitti, ben annemi görmeye gittim memlekete Muş Malazgirt’e 

annemi ziyaret etmeye gittim. O arada benim çocuğum gece saat 3’te marketler gece kapanıyordu 

3-3.30 gibi eve geliyordu. Migros müdürü getiriyordu. Orada kalan sebzeler, çöpe atılan yiyecek 

içecekleri arabanın arkasına koyarak bize getiriyordu. Benim çocuklarım küçüktü, 5 çocuğum vardı, 

kiracıydım ve borcum vardı. Yani benim oğlum çalışan bir insandı, düzgün bir insandı. Benim 

çocuğum orada Ö. diye bir çocuk babası ve annesi ölmüş, çocuk sokak çocuğuydu. Benim çocuğumun 

önünü kesiyor ve benim çocuğumu döverek cebindeki parayı alıyordu. Millet bahşiş veriyordu. Millet 

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

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

çocuğum. Ben bunların hepsini araştırılmasını istiyorum. Keşke bunları daha önceden yapsaymışım, 

yapamamammışım çektiğim acılara yazık. Ondan sonra benim çocuğum bu sefer büyük adamların 

eline düştü. M. A. B. A.’ın kardeşi, Baran Aydın bunların hepsi balici. Esrar, eroin, hırsızlık her şey 

vardı bunlarda. Y., E., D., R., V., A. bunları götürdüler. Bunlar büyük adamlar olaylar yaparken 

çocuklarımızın üstüne atıyorlar, yani çocuklarımız onların suçlarını kabulleniyordu. Çocukları götürüp 

bir depoya, bodruma koyuyorlardı kartonların içlerinde yatırıyorlardı çocuklar korkuyorlardı. Küçücük 
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çocukları bıçaklıyorlardı. Ben gece gündüz İstanbul sokaklarında oğlumu arıyordum bulamıyordum. 

Bir gün gittim Ç., M. vardı bunlar çöpçüydü, Karadenizliydiler, İkitelli’de yerleri var halen var. Benim 

oğlumu götüren bunlar. Benim oğlumu götürüp te hırsızlık yaptırıyorlarmış pazarlarda. Biz 

gözümüzle bir şey görmedik. Karakolda gidip çocuklarımızın kayıp olduğunu, kayıp ilanlarını 

veriyorduk. Gazetelere verdik. Çocuklarımızı arıyorduk bulamıyorduk. Polisler çocuklarımızı bulup 

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

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

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

İstanbul’da kaldı. Ben defalarca İnönü mahallesindeki çocuk bürosuna gittim. Tek tek kapı kapı 

geziyordum oğlumu bulamıyordum. Evli olan kızım bir ev tarif etti oraya git dedi. İkitelli’de Batı 

Bahat hastanesi var. Oraya git arkasına mavi bir kapı var orayı çal şişman bir kadın çıkacak 

Diyarbakırlı E. D.’nun annesidir oraya git senin oğlunu onlar götürüyor hırsızlık yaptırıyor dedi. Onlar 

hırsızlık yaptırıyor üstüne yıkıyor çocuk arabada kalıyor. Ben gittim kapıyı çaldım bir kadın çıktı. 

Kapıyı açmadı perdenin arkasından sen kimsin dedi. Ben kapıyı çaldım, bağırdım, ağladım ben H.’in 

annesiyim Denizli’den geldim oğlumu görmeye ben oğlumu görmeden gitmem dedim. Ben oğlumu 

gördüm. Kadın orada eski battaniyeleri dikiyor ben onunla geçiniyorum diyor ama yalan söylüyor 

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

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

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

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

müdahale ettim. Ben oğlumu aldım, oğlum korkudan gelmiyor. Ben gelmiyor anne beni öldürecekler, 

seni öldürecekler dedi. Ben çocuğumu zorla aldım gittim. Ben çocuğumu aldım geldim Denizli’ye 

geldiler Denizli’ye benim çocuğumu alıp götürdüler. Benim oğlum şuan 28 yaşında. Benim oğlum 

şuan cezaevinde. Silivri 5 Nolu cezaevinde. Benim oğlum 3 günden beri arıyor. Benim oğlumu astılar, 

benim oğluma ilaç verdiler. Silivri Devlet Hastanesinde benim oğlum astılar. Ben gittim. Benim 

çocuğum 3-4 ay Bakırköy Devlet hastanesine kaldı. Ben oğlumun sevkini istedim vermediler. 

Çocuğum diyor ki geliyorlar bizi dövüyorlar, zulüm ediyorlar. 70 kişilik bir odadayız. Beni öldürecekler 

can güvenliğim yok diyor. Çocuk korkuyor. Bir şeyler yapalım, yardım edin. Bütün dosyaları oğlumun 

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

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

oğlunu arıyorsun diyorlardı. Çocukları balkonda, bahçede dövüyorlarmış, hücreye atıyorlarmış, 

ekmek vermiyorlar mı.” 

  

 H. K. (Silivri 5 Nolu) 
 

H. K.’ın ses kaydında söyledikleri:  

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

tokat attılar. Hiçbir şey yokken geldiler arkadaşımıza tokat attılar. İçeride bir dürü hakaret edici 
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şeyler söylüyorlar. O esnada ben hastalığımdan dolayı, psikolojik sorunlarımdan dolayı atak 

geçirdim. Bu nede dolayı da bana birçok zulüm yaptılar. Aldılar götürdüler bahçeye. Hakarette 

bulundular, vurdular ondan sonra olayı kapattık dediler. Koğuşta arama bahanesiyle geldiler bizi 

aldılar götürdüler bahçede vurdular. Götürdüler yumuşak odaya attılar bir sürü hakaret ettiler. 

Botlarla kafamıza basıyorlar. Kendilerini haklı çıkartıyorlar. Bide bizden davacı olmak için tutanak 

tutuyorlar. Bizim üzerimize oynuyorlar. Biz onlara sert müdahalede, bir temasta bulunmadık.  Buna 

rağmen bizi haksız çıkarıyorlar, bizim hakkımızda dava açıyorlar. Dün bahçede bana vurdular. 

Baktılar üstümde ip var mı diye. Baktılar yok bana diyor ki kendini öldürsene, assana.  Gitti 

ayakkabımı getirdi ben kendimi astım. Sonra yalandan geliyorlar kurtarıyorlar. Biz karar verdik 

kendimizi öldüreceğiz. Burada 5-6 kişi daha var. C.A, O.A, T.O, bir sürü kişi var kendine zarar verecek, 

öldürecek bunların zulmünden dolayı. Burada pisliğin içinde bizi yatırıyorlar, ekmek yok, yatak yok. 

Bana diyor ki as kendini görüyeyim. Bize darp raporu da aldırmıyorlar, tehdit ediyorlar biz de 

korkudan hiçbir şeyimiz yok diyoruz. Benim can güvenliğim yok.” 

 

•H. K.- 08.04.2022 -(Silivri 5 Nolu) 

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

arayarak hayatından şüphe ettiğini söyleyerek sesimi duyurun dedi cezaevindeki memurlar 

tarafından şiddete maruz kaldığını söylemesi üzerine, telefon konuşmamız bir anda cızırtılı oldu ses 

gelmedi, gitmedi ve abim tekrardan 08.04.2022 tarihinde bizi arayarak, sizi bir daha 

arayamayabilirim, ararsam da çok zor ararım dedi, ve anlatmaya başladı 06.04.2022 tarihinde saat 

akşam sıraları 19.00 19.30 sıralarında sayım esnasında geldiler burada oruçlu bir arkadaşımıza tokat 

attılar ortada hiçbir sebep yokken, hakaret edici, gururumuzu, onurumuzu kırıcı sözler söylediler, o 

esnada ben hastalığımdan dolayı, psikolojik sorunlarımdan dolayı atak geçirdim ve bu yüzden bana 

çok eziyet ettiler, zulüm yaptılar, alıp bizi bahçeye çıkarttılar, bize hakaret ettiler, vurdular bunun 

üzerine gene de biz olayı kapattık. Sonra tekrar geldiler koğuşa sayım ve arama bahanesi ile, gelip 

burada bizi bahçede gene eziyet ettiler benim sakallarımı elleriyle yoldular, sonra yumuşak odaya 

attılar eziyet ettiler, botları ile kafamıza bastılar. Bide kendilerini haklı çıkartıyorlar tutanak 

tutuyorlar sırf bizi suçlu göstermek için, biz burada kesinlikle memurlara temasta bulunmadık, 

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

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

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

kurtarmaya çalıştılar, biz artık kararımızı verdik kendimizi öldüreceğiz, canımıza kıyacağız, burada 5-

6 arkadaşım daha var, T. O, O. A., C. A., daha ismini sayamadığım arkadaşlarım var biz hepimiz 

SİLİVRİ 5 NOLU L TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU memurları yüzünden kendimizi öldüreceğiz.  

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

eğer darp cebir alırsanız bunun daha seansları olur diyerek korkutup darp cebir raporu da 

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

bunun sorumlusu Silivri 5 nolu L tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu memurları dır, o kurumun ihmalidir.  

Biz de abimde kendisinin can güvenliğinden şüpheliyiz.  

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

şuan bilgimiz yok.” 

 

•M. S. F.-11.04.2022- (Bodrum S Tipi Kapalı Cezaevi) 

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

F. kendisi Kalın bağırsak kanseri ve aynı zamanda anemi taşıyıcısıdır. Kendisinin Ceza evi Koşullarında 

kalması zaten mümkün değilken, kendisine yapılan birçok insan haklarına aykırı zulüm ve eziyet söz 

konusudur.07 Nisan tarihinde yatmakta olduğu Ödemiş T Tipi Kapalı Ceza Evinden apar topar 

Bodrum S Tipi Kapalı Ceza evine sürgün edilmiştir. Bu kendisinin yaşamış olduğu ilk sürgün değil tabi 

ki. Kardeşimin söylediğine göre Bodrum S Tipi Kapalı Ceza evinde kendisine Çıplak arama dayatılarak 

kendisine darp uygulanmıştır. Ve tek hücrede şuan tutulmaktadır. Kendisi tek hücrede kalamaz 

yoğun kanamaları ve buna bağlı baygınlıkları olmaktadır. Bu durumda yanında ona müdahale 

edebilecek ve yardımcı olabilecek bir mahkûmun olması şarttır. Kardeşim bu ceza evine gönderilerek 

açık bir şekilde ölüme terk edilmiştir. Biz ailesi olarak kendisinin hayatı durumundan endişeliyiz. Siz 

İHD den talebimiz kendisi ile biran önce bir avukat görüşmesi sağlanıp, Biz aile bireylerine ulaşılarak 

Muğla Savcılığına suç duyurusunda bulunulmasıdır. Ve yine gerekli girişimlerde bulunulmasını rica 

etmekteyiz.” 

 

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

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

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

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

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

mağduriyetini yoğun yaşamaktayım. 

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

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

kurabildiği gibi kelepçe ile muayene birey psikolojisinde yoğun tahribatlar yaratmakta. Doktorla 

(ismini hatırlayamadığım) göz ağrısı ve görmede yaşadığım problemlere rağmen elimdeki kelepçenin 

psikolojik olarak beni zorladığı üstelik hastaneye tedavi için gittiğimi ve bana bir hasta gibi 

yaklaşmasını belirtmeme rağmen hastalığım önemsenmeden kelepçe ile muayene olmamada 

herhangi bir problem görmediğini belirtti. Ancak sizlerin de bileceği üzere hastaneye tedavi amaçlı 

gidişlerimiz doktorun vermiş olduğu Hipokrat yemini gereği kişi gözetmeksizin en iyi tedaviyi 

uygulayacağına olan inancımızdır. Bugün yaşattırılan durum inançlarımı sarsmakta. Üstelik 
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hastaneye cezaevinden giden kişilerin hastalığından önce nereden geldiklerini önemseyip, 

ötekileştirilmesini insani olarak doğru bulmamaktayım. Hasta hastadır nereden geldiğinden önce 

sağlığının önemsenmesini yaşamsal buluyorum. Maruz bırakıldığım durum beni duygu olarak 

zorlamakta. 

Misyonununuz gereği duyarlı yaklaşacağınıza inanıp gerekli işlemler için elinizden geleni 

yapacağınıza inanıyorum. Her daim iyi olmanızı diliyorum.” 

 

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

11.04.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan M. A.: 

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

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

dolayı dilekçemin dikkate alınıp gereğinin biran önce yapılmasını öncelikle rica sonrasında arz ve 

talep ederim.” 

 

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

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

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

haksızlık ve işkenceye uğramıştır abimin antik kişisel bozukluğu olduğundan dolayı elinde tekli 

koğuşta kalması için raporları mevcuttür ancak ceza evi kurumu bu raporu dikkate almayarak abime 

sürekli psikoloji baskı yapmışlardır. Abimin açlık grevi girdiği sıralarda covid olmadığı halde sen 

covidsin diyerek covidli hasta karantinasına götürülmüştür. 

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

ailesi olarak psikoloji olarak tamamen çöküntü içerisindeyiz kronik hastası olan babam babamda bu 

konudan da dolayı iki kere kalp spazmı geçirmiştir biz ailece çok ama çok tedirginiz. 

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

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

 

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

Cezaevinden gelen ses kaydı:  “Malta’da boynumu kestiğim zaman oda değil maltanın dışında 

çünkü beni tahrik ediyorlar. Boğazımı kestiğim zaman bunun sorumlusu T. müdürdür. Bana herhangi 

bir zarar geldiği zaman bütün bunun sorumlusu T. müdürdür. Herhangi bir infaz koruma müdürleri 

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

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

cezaevi savcısı bunlar sorumludur. Kapıya gelen bütün infaz koruma memurları beni bizzat tahrik 
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ediyorlar, ateşliyorlar, tehdit ediyorlar, hakaret ediyorlar. Kurumda bulunan bütün infaz koruma 

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

verilirsem, koğuşta yararlanırsam, birine zarar verirsem sorumlusu T. müdürdür. Odada tek 

yaşıyorum, havalandırmaya çıkarmıyor, TV ve kettlemı almış, psikolojik baskı yapıyor. Sürekli infaz 

koruma memurlarını üstüme salıyor. Bana teşkilat kurdurtuyor burada, beni öldürmenin peşinde. 

Bütün mahkumlarla iş birliği yapıyor koğuş içerisinde. N. A. vurun, kesin yada öldürtün onu. Ben de 

birine zarar verirsem bunun sorumlusu T. müdürdür. Yaklaşık 30 gündür açlık grevindeyim. Kalıcı bir 

hasar kalırsa T. müdür sorumludur.”  

 

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

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

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

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

asmış. Bizim çocuklarda kurtarmaya gitmiş. Kurtarmaya gitti için çocuklarımızı dönmüşler, işkence 

yapmışlar. Cuma gününden beri haber alamıyoruz. Cuma akşamı avukatla beraber Silivri cezaevine 

gittim. Silivri hastanesine de gittim sordum. Cumarteside cezaevine gittim almadılar. Dilekçe yazdık 

çocuğumun sevkini istiyorum diye. İçerisi çok pismiş, yemek vermiyorlarmış. Çocuklarımızın 

hayatından endişe ediyoruz. Cezaevinden bilgi alamıyoruz son yaşanan olaylara da ilgili de bir 

mahpusu yaşamını yitirdiğini, birinin yoğun bakımda olduğu haberini aldık. Daha öncede oğlum 

şiddete uğramış, burnu kırılmış. Bunu bize yeni söyledi. Daha öncede karanlık odaya alıp dövmüşler. 

Ben şikâyetçi oldum ama bir şey yapılmadı.” 

 

•A.Ç. 12.04.2022 

 A. Ç. (Silivri 5 Nolu) 12.04.2022 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan A. Ç.: “oğlum bizi 

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

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

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

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

 

• S. G. Ş 13.04.2022     

F.G. (Silivri 4 NoluL Tipi Cezaevi)  “Abim F. G. 13 yıldır cezaevin de şuan Silivri 4 Nolu L Tipi Kapalı 

Ceza evinde hükümlü olarak yatmaktadır kendisi veremin ilerlemiş  olan MDR tedavisi görmüştür. Ve 

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

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

27.09.2019 ÜMRANİYE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ de beş buçuk saatlik bir ameliyat geçirdi 

diyafram yırtılmış bütün organları yırtık içine dolmuş ve abim sağlık durumu iyi değil astım ilaçları 
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kullanıyor kendisi hasta koğuşun da kalıyordu uzun süredir fakat 6 aydır normal koğuşa almışlar 

daha önce de koğuş değişmek istediler sağlık sorunlarından dolayı cezaevi ve sağlık bakanlığına 

yazmıştım hasta koğuşun da sigara içilmiyor normal koğuşlar da 40 50 kişi varmış ve sigara içiliyor 

bu koşullar da sağlık durumu ile ilgili endişem var. Avukatı olmadığı için ve avukat hakkı olduğu için 

derneğin gönüllü bir Avukatı tarafından ziyaret edilmek istediğini arz ederim. Ben kardeşi S. G. Ş.” 

 

• F. N. 14.04.2022  

  E. K. (Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi)     14.04.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulanan F. 

N.: “ Ben F. N. oğlum E. K. İstanbul Silivri 5 nolu L tipi cezaevinde yaklaşık 1 aydır oğlumla 

görüşemiyorum bize ne olduğunu söylemiyor ama bizi arayan mahkûm anneleri oğlumun koğuşunda 

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

gidip orda onca mahkumu darp edemez ben akşam aradığımda cezaevini dinlemeden yüzüme 

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

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

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

 

• H. K.     E. K. (Silivri 5 Nolu L Tipi) 

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

hapishanesinde kalıyor, olayın yaşandığı koğuşta. 1 aydır hiçbir haber alamadık. Biz Bingöl Genç 

ilçesinde yaşıyoruz. Bu yüzden ziyarete gidemiyoruz. Savcılığa Bingöl’e sevk için dilekçe verdik. Bir 

buçuk ay önce telefon görüşmesinde N. isimli biri gardiyanın kendisini dövdüğünü söyledi. 

Kardeşimin son durumunu, olayda yaralanıp yaralanmadığını öğrenmek için yardım talep ediyorum. 

Hapishaneyi aradık fakat bir bilgi verilmedi.”  

 

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

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

ile görüşmeye gittim. Açık görüş için ismimi yazdırdığım halde “isminiz yok” diye görüşe almadılar. 

Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.” 

 

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

20.04.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan Muhammed Ersen: “ 

Merhabalar. Öncelikle en içten saygı ve sevgilerimi sunuyorum. 

Bir konu hakkında sizi bilgilendirmek ve yardımınızı talep etmek için yazıyorum. 
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Ben 18.04.2022 tarihinde pazartesi günü ölüm orucu eylemine başlamış bulunuyorum. Maalesef 

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

durumumla ilgili ayrıntılı bilgi paylaşmıştım. Aynı sıkıntılar maalesef devam etmektedir. Önceki ölüm 

orucu eylemim 9 gün sürmüştü çünkü 9. gününde bulunduğum cezaevi kurum 1.müdürü benimle 

görüşerek talebimin insani olduğunu, bana hak verildiğini, bu yüzden sevk konusunda 

endişelenmemem gerektiğini sevkimin çıkması için elinden geleni yapacağını söylemişti. Ben de bu iyi 

niyeti ve olumlu çabayı boşa çıkarmamak adına eylemi bıraktım ama 1 yıl 6 ay olalı ben bu sevki 

bekliyorum. Defalarca sevkler açıldı ama her defasında yazdığım sevk dilekçeme ret cevabı verildi.  

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

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

kapalı veya açık görüşe çıkamadım. Ailemin koşulları bu kadar uzak bir yere gelip gitmeye el 

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

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

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

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

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

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

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

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

bırakmamanız! Eler yapılması gerektiğini biliyorsunuz. 

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

de herhangi bir çaba gösteriliyor. Kurumunuz bir kere benim durumumla ilgili konsolosluğa yazı 

yazmıştı. Bu ilgili yerleri biraz hareketlenmişti. Bu defa kaç gün bu eylem devam edeceğini 

bilmiyorum. Bütün gelişmeler talebim gerçekleşmesine bağlı olacak. Muhtemelen bulabilecekleri en 

iyi yöntem bana zorla yemek yedirmek olacak. Zaten eyleme başlamadan önce yemek yiyordum ama 

bu sorunumu çözmüyordu. Böyle bir uygulamaya maruz kalırsam kararlılığımı daha fazla 

arttıracaktır.  

Sizleri tekrar selamlıyorum. Yaşam ve çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Dayanışmayla…”  

 

 H. Ç.-21.04.2022- (Metris Cezaevi)  

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

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

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

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

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

ambulans geldiğini fakat ambulans görevlilerinin esimin hastaneye gitmesine gerek görmediklerini 
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söylediler. O günün sabahı saat 06.00 esimin fenalaştığını ambulans çağırdıklarını ama hastaneye 

götüremeden esimin vefat ettiğini söylediler. Esim bize ceza evinden bir kişi ile para istemek için 

haber göndermişti bizde bu olaylar olduktan sonra o kişi aradık. Onların kardeşi varmış ceza evinde 

bende orda ne oldu esim niye vefat etti diye aradım onlarda kardeşiyle konuşmuş esimin orda hasta 

olduğunu cezaevindekilerin ihmali olduğunu bunun için koğuştaki 25 kişi de şahitlik yapacağını bana 

söylediler. Benim esimin herhangi bir hastalığı da yoktu. Esimin ceza evini girmese de bizim aile içi 

kavgamızdan oldu 27.03.2022 tarihinde esimle kavga ettik 14 yaşında kızımız polisi aramış bizde 

karakolda birbirimizden şikâyetçi olduk eşim tutuklandı ceza evinde toplam 8 gün kaldı 8.gun vefat 

etti biz esimi oraya olsun diye yollamadık biraz akıllansın istedik. Bu benim içinde vicdan azabı oldu 

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

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

 

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

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

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

İnfaz Kurumundaydı. Dün (20.04.2022) ailesini aramış, ailesine 19.04.2022 tarihinde, rızası dışında 

Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiğini, sevk edildiği cezaevine girişte 

kendisine çıplak arama uygulamasının dayatıldığını, kendisi bu muameleye reddettiği için infaz 

koruma memurları tarafından darp edildiğini ve ardından zorla çıplak olarak arandığını belirtmiştir. 

Hayati ailesiyle yapmış olduğu görüşmede uğramış olduğu bu hukuk dışı muamelelere karşı hukuki 

girişimlerde bulunulması gerektiğini, ivedilikle avukatlarla görüşmek istediğini beyan etmiştir. 

Arkadaşımın yaşamış olduğu bu hukuk dışı uygulamalara karşı ilgili cezaevinde kendisiyle 

görüşülmesini ve işkence/kötü muamele olayıyla alakalı her türlü hukuki yardım talep etmekteyiz.”  

 

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

27.04.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan A. K.: “Kardeşim Ş. K. Kayseri Bünyan 1 

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

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

abimi bekletirken ağıza alınmayacak küfre maruz kaldık bizde aynı şekilde edilen küfrü ona iade 

ederek telefonu suratımıza kapatarak bilgi verilmeden sonlandı. 

Bize her hangi bir bilgi verilmeden kardeşimi 2 nolu t tipine götürdüklerini öğrendik adım Ahmet 

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

 

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

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

tutuklanmış. Yılı tam hatırlamıyor. 2-3 yıl tutuklu kalmış. 1181 gün tutuklu kalmış. 19 gün işkence 
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görmüş. İşkenceden dolayı kısır kalmış. Tahliye olduktan sonra askere gitmiş. Çorlu askeri cezaevine 

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

İHD’den bir heyet ziyarete gitmiş. Bu ziyaretten sonra durum düzelmiş. Sora 11 ay askerlik  yapmış. 

Sonra tekrar tutuklanmış. Şimdi Antalya Elmalı cezaevinde kalıyor.” 

 

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

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

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

Dün tahliye oldum.  

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

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

ve dergiler verilmiyor. Gazete benim istediğim gazeteyi okuyacaksın muhalif ve özgür basın gazeteler 

verilmiyor.  Revir doktoru A. E. S. 5 Nolu revir doktoru insanları denek tahtasına çevirmiştir, 

ciddiyetsizdir. En son 7 Nolu cezaevi müdürü arkadaşımızı tehdit etti ve tahliye olduğu gün sürgüne 

gönderildi. Adı Ş. Y.. 1 dilekçe veririm “bir kişi kayboldu ve seni öldürürüm”. Okuduğumuz kitaplardan 

aldığımız notlar tarafımıza verilmedi. Defalarca Adalet Bakanlığına yazdık dilekçeyle cevap bile 

verilmiyor. En son kaldığım 7 Noluda kitap kotası uygulandı kaldır dememize rağmen kaldırılmıyor. 3 

yıla yakındır oda değişikliği yapılmıyor. Diğer koğuştaki arkadaşlarımızla ortak alana çıkarılmıyoruz 

pandemi diyorlar ama gerçek değil pandemi bahane kendileri topluca geziyorlar., yan yana 

oturuyorlar. Ayrıca koğuştaki herkes aşılandı hem de 3. doz. dışarıdan hediye gelen defterlerimiz 

tarafımıza verilmiyor. İç çamaşırı yasaklandı. Kantinden alın diyorlar ama cezaevi kantininde 

satılmıyor. Satılan çorap ve iç çamaşırları sağlıksızdır, kalitesizdir. 2 defa yıkadıktan sonra yırtılıyor. 

Kışın sıcak su bulamıyorsun. Hiç akmıyor politika haline getirilmiştir. Tahliyesi gelen arkadaşlarımızı 

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

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

ihlallerinin önlenmesi için çalışmalar yapmanızı istiyorum.” Görüşmede alınan notlar: 

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

verilmiyor 

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

bir dilekçe veririm Adalet Bakanlığına, firar etti derim seni öldürür kaybederim” dedi. Ş. anlatmıştı. 

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

endişeliyim. 

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

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

verilmiyor, benzerleri veriliyor. 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 122 / 233 

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

nedenle yetmiyor. 

-Temiz içme suyu hiç verilmiyor, katinden alıyoruz. 

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

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

Boğazımızdan kesip yaptırıyoruz, sonra bizi sürgün ediyorlar başka koğuşa. 

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

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

 

MAYIS 2022 

 

•E. P. (Denizli T Tipi Hapishanesi)  

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

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

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

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

Birinci olarak; 

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

doktoruna da çıkıp söyledim. Bana biz yapamayız bir şey hastaneye git denildi. 22 Şubat’ta 

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

Hastane tarihleri bu sizin başvurunuz neticesinde. 25 Nisan’a geldiğimizde Şubat ayından bu yana 

ortopediye tekrar götürülmedim. Kemik erimemden dolayı herhangi bir ilaç yazmadı. Tedavi 

oluyormuş görüntüsü çiziliyor. 2 aya yakın bir süredir ilaç yazılmadığı gibi tekrar doktorada 

götürülmedim.  

İkinci olarak; 

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

kendi yaşadıklarımı sizinle paylaşayım. Benim gibi formalite icabı durumları olan çok sayıda insan 

var.  

Devamında idare milletvekillerine yazılan mektupları göndermediğinden size evrak kaybolma 

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

zorunda kalıyorum. 

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

dosya no Denizli Devlet Hastanesi 13142283 Göğüs Hastalıkları E. T. diye bir doktora götürüldüm. 
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Beni covid şüphesiyle röntgene ve tomografiye sevk etti.  Beni herhangi bir şekilde 18 Ağustos’ta 3 

kutu ilacın dışında hastaneye götürmediler. Cezaevinin hazırladığı yazıca sayı 2021/2277 doktor not 

düşmüş. 3 gün sonra “ARB-HMG-BİYOKİMYA-PA-AG KONTROLÜ” kontrolü uygundur. Burada doktor 

üzerine düşmüşü yapmış gözüküyor. 11 Eylül’de hastanede bulunan Yusuf Akbaba dinlenebilir. 

Durduk yere sevk iptal edebiliyorlar. Akciğerimde belirlenemeyen lekeler var. Bu olay ortaya 

çıkmaması için 15 Eylül- 25 Mart tomografi çekimi istiyorum, çektirilmiyor. 

Üçüncü olarak; 

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

şöyle ki: 

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

ırkçı ve ideolojik bir kişidir.  

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

ilgili sorunları yaptırdığı ölçümlerden biliyor. Bu konuyla ilgili yeterli tedavi koşulları yaratmamıştır. 

Üstün körü, gelişi güzel yaklaşımlarla ele alıyor. Hastane sevk yazıyor, revir işlerinden mesul bunu 

bile organize edemiyor. A. isimli revirden mesul müdürle birlikte. 

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

aletimi götürdüm. Sizin de Denizli valiliğine başvuru evrakında yazıyor. Hipokrat yemininden uzak bu 

kişiye ayaklarım tabiriyle balon gibi şişiyor, şeker böyle çıkıyor. Sevk ettim diyor. Cezaevi yazı 

evrakında 2022/731/21.02.2022 tarih ve sayılı evrakta endokrine sevki uygundur diyor. İçeri giren 

gardiyan sevk için geldi. Pamukkale sevk ediyor. Sevk için diyerek tedaviyi engellemiş oluyor. Sevk 

için gittiysem Nisan’ın ilk haftası tekrar gidip Pamukkale’ye sevk oluyorum. Başlı başına çelişki, 

doktorun odasına girmeden hapishaneye geri getirildim. Aynı şekilde 14 Nisn2da Pamukkale 

endokrin bölümüne götürüldüm. Doktorun odasına götürülmeden tahlil-tetkik yapılarak geri 

getirildim. Devlet hastanesince Dexa kemik ölçümü bir günde yapılırken Pamukkale’de engellenen bir 

yaklaşım sergilendiğinden, doktor şu testleri istemiştir: boy, kilo ölçümü, hipofiz MR-scrotel HSG. Bu 

testler yapılmamıştır, cezaevi çalışanınca HST NO:1209773 hastanede gardiyanlar engelliyor. Aynı 

şekilde Mart ayında Halil Muratoğlu arkadaşımla revire ayaklarımda şişme ve ağrı nedeniyle çıktım. 

Ayak ve bacaklarımda sorunlar var. Doğru düzgün bir tedavi görmüş değilim.  

Akhisar idaresinin yazısında hastaneye 2019155215 22.11.2019 hst no: 10055331 ortopedi görmesi 

uygundur demiştir. Aynı şekilde Denizli Devlet Hastanesince lakin keyfi uygulamalarca tedavi 

engelleniyor. Revirde kimi testler yapabilirdi. Herhangi bir test yapılmadı.  

Başvurularınız çerçevesinde hastaneye gittiğim zaman eskiden olduğu gibi aynı sorunları tekrar 

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

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

Bilakis silaha dönüştürüyor. Y. A.’nın yaşadığı bu yönlü uygulamalar var. Ben herhangi bir şekilde 

tedavi süreçlerimi olumlu idarenin bilmesine rağmen tamamlayamıyorum, aksine daha hasta 

düşüyorum. Bu nedenle sağlığım ile ilgili yaşayacağım her türlü olumsuz sonuçtan; 
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1-Revir doktoru 

2-Sağlık memurlar 

3-Revirden sorumlu müdür 

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

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

 

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

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

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

uygulandığını ve hayatından endişe duyduğunu belirtmiş lütfen çok acil ilgilenebilir misiniz? Bir 

avukat gönderin lütfen” 

 

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

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

gözaltına alınmıştır. 09.04.1992 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulmuş ve o tarihten bu yana 

cezaevindedir. 146/1’de yargılanarak müebbet cezası almıştır. İlk cezaevinde girdiğinde verilen 

müddet namesinde 25 Mart 2022 tarihinde tahliye olacağı yazıyordu. Tekrar bir müddet name 

düzenlenerek infazı yakılmış ve koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik hakkı ihlal edilmiştir.” 

 

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

“Merhaba çok değerli insan hakları savunucuları: 

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

diliyorum. Sizin deyiminizle “öyle günler diliyorum ki sizin derneğinize ihtiyaç kalmasın!”  

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

insanlar üzerine -onların anısına- bir araştırma yapıyorum. Çalışma yoğunluklu olarak Cumartesi 

Anneleri ve bu annelerimizin bekledikleri “kayıpları” üzerinde olacak. Çalışmanın merkezinde bunlar 

olmakla beraber genel konular; faili meçhul cinayetler, Roboski ailelerin durumu, Suruç, Amed, 

Ankara katliamları vd. konular da olacaktı. Ve tabi ki uluslararası örnekler de yer alacak kısmen. Bu 

konulardan sizden rica ettiğim yardım şöyledir: 

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

-Cumartesi Annelerin öz yaşam öyküleri, yine “kayıpların” yaşam öyküleri 
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-Bu konularda yazılan rapor, kitap, dergi veya herhangi bir kaynak 

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

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

ulaşmak zorlu olduğunu kuşkusuz biliyorsunuz. Bu nedenle size yazdım ve eğer ekten zorlu bir iş 

çıkarmışsam size kusuruma bakmayın. Çünkü kime sorduysam sizi adres gösterdiler. Bu nedenle 

sizden yardım istemek zorundayım. Çünkü yıllardır sokaklarda oturup adalet ve çocuklarını isteyen 

annelerimizi tanımak ve anılarına bir şeyler yazmak istedim. Bunun için sizden yardım istedim. 

Harcayacağınız tüm emekler için şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum” 

 

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

12.05.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan Ö.Ş.: “İNSAN HAKLARI CEZAEVİ 

İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA SUNULMAK ÜZERE 

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

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

duyurabilmem için yardım istiyorum. 

Ben Denizli Acıpayam doğumluyum. Acıpayam’ın bir kasabasında ikamet etmekteyim. Ben daha 19 

yaşında iken yani 1995 yılında kasabamızda işlenen bir cinayet olayından dolayı jandarma 

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

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

Kaymakamının talimatı ve bilgisi dahilinde. Burdur Gölhisar Cumhuriyet Savcısının talimatı ve gözü 

önünde jandarma komutanı B. C. Ç. tarafından yapıldı. Netice olarak 19 gün boyunca işkenceler 

yapılarak işkence altında bize ifadeler öğretilerek suçu kabullendirdiler. Bunun neticesinde beş buçuk 

yıl cezaevlerinde tutuklu olarak tutuldum. Cezaevlerinde diyorum mahkememiz memleketlerimizden 

çok uzaklarda Zonguldak’ta görüldü. Dolayısıyla biz de Zonguldak cezaevinde tutulduk. Beş buçuk yıl 

sonra yani 1881 gün sonra tesadüfen çıkan deliller sayesinde suçsuz olduğumuz anlaşıldı ve beraat 

ettik. Tesadüfen çıkan delillerde şuydu bizi karakolda işkence yaparak ifade öğretiyorlardı ve bu 

ifadeleri kamera karşısında söylememiz isteniyordu bizde onların söylediği şekilde gecenin saat 

01.00-02.00’da Cumhuriyet Savcısının huzurunda karakolda söylüyorduk. Allah yaptıkları zulmü 

ellerine dolaştırdı bizi ifade aldıktan sonra kamerayı kapatmayı unutuyorlar. Cumhuriyet Savcısı 

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

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

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

bir şey bilseydi bizim attığımız dayağı yiyen adam bülbül gibi konuşurdu. Bunlar suçsuz diye bırakıp 

gittiler sorguyu ama biz devam ediyoruz soğuya” diye konuşma geçiyor. Mahkeme bu ses kayıtlarını 

deşifre için kriminale gönderiyor. Sesler Cumhuriyet Savcısının Acıpayam kaymakamına verdiği 

bilginin sesi olduğu anlaşılıyor. Yani bizim suçsuz olduğumuzu bile bile işkence ile ifade öğrettiler. 

Suçu bizim üzerimize yıktılar. Allah’tan adil hakkaniyetli hakimlere denk geldik suçumuzun olmadığı 
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anlaşıldı beraat ettik. Zonguldak cezaevinden tahliye olduğum an beni kapıda asker aldı çünkü ben 

cezaevine 19 yaşında girmiştim. Bu neden askerliğimi yapamamıştım. Beni bir gün karakolda tuttular 

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

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

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

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

verin diye anlattım ama kime ne anlattıysam bize verilen emir bu şekilde diye cevap derdiler. Sonra 

bir günlüğüne Denizli’ye gittim. Bir gece kaldım. Cebime eş, dosta, akraba biraz para soktular. Ben 

birliğime Sivas’a teslim oldum. Orada 1 ay gibi bir askerlik yaptım sonra usta birliği olarak Tekirdağ 

Çorlu çıktı. Usta birliğime gittim. Sorunsuz 8 ay gibi bir süre askerlik yapabildim. Bu süre zarfında 

psikolojim iyice bozulmuştu bileklerimi keserek intihar ettim. Komutan ben iyileştikten sonra beni 

izne gönderdi çünkü artık askerlik yapamıyordum. Her gün korku içinde tedirgin bir şekilde psikolojim 

daha fazla dayanamadı çünkü beni 19 gün boyunca askerler işkenceler etmişti. Aynı üniformaları her 

gün görmek beni korkutuyor ve tedirgin ediyordu. Onun için intihar etmiştim. İzinden geri dönmeme 

kararı aldım zaten dönebilecek bir paramda yoktu. İlk gittiğimde tanıdıkları cebime biraz para 

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

dedemden kalma olan tek evimizi de satmış. Kirada oturuyordu. Kira parasını ödeyemiyor bazen de 

zaman zaman elektrikleri kesiliyordu fatura ödenmediği için. Yani devlet beni sadece beş buçuk yıl 

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

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

babam 1993 yılında annemin vefatının acısı atlatamadan 1995 yılında oğlunun cezaevine girmesi 

onu da çok etkilemiş o da yıpranmıştı ve bu cinayet olayı üzerimize yıkıldığında köyümüzde aileme 

karşı yoğun bir kamuoyu baskısı olmuş aileme ötekileştirmişlerdi. Bunun için askerliğime gidemedim. 

Devlet beni eliyle suça itiyordu. Cezaevinden suçsuz olduğumuz anlaşıldı beraat ettik. İnsanların 

gözünde ben cezaevinden çıkıp geldiğimde benim ile yakın arkadaşlarım konuşmak istemedi. Yüzüme 

karşı insanlar yazık oldu gençliğine dediler arkamı dönünce bin tane dedikodu yaptılar. Ben askerden 

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

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

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

size telefonla arayarak durumumu anlattım. Siz bir avukat ve bir gözlemci göndermiştiniz yanıma. 

Olayları anlattım bu neden psikolojik olarak askerlik yapamadığımı devlet bunca yaptığından sonra 

bir gün dahi, psikolojik destek vermeden askere aldığını korktuğumu bu nedenle psikolojimin çok 

bozulduğunu askerlik yapmak istemediğimi söyledim. Avukat bey kanunen yapılacak bir şey 

olmadığını ama istediğim taktirde başka bir ülkeye iltica için başvurabileceğimi bunu kanunen 

Avrupa kanunlarına göre iltican kabul edileceğine söylediler ve ben yine askeri cezaevinde yatırılırken 

sürekli askeri kanun kitaplarını okuyordum. Askeri kanunlarda şöyle yazıyordu “18 ay ve üzeri 

cezaevinde yatıp beraat edenlere 3 ay zorunlu silah eğitimi yaptırırlar ve terhis edilir” yazıyordu. Bu 

kanuna göre talepte bulundum cevap bile verilmedi. Yani anlaşılan iki yıla aşkın süre askeri 

cezaevinde boşu boşuna haksız yere tutulmuştum ve 11 ayda toplam askerlik yaptırıldım. Hayatımın 
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5 yılı da askerlikle uğraşmak ile geçti. Sonra beş buçuk yıl suçsuz yere yatırıldığım için ve onca 

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

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

ederim” hıçkıra hıçkıra ağlamak istedim çünkü benim yaşadığım acılar ile benim onurum ile alay 

edilmişti. Elbette benim ve ailemin yaşadığı acılar için 20 bin TL değil 20 milyon TL verilse asla hiçbir 

şeyi eskisi gibi yapamazlar. Benden aldıkları bir güne bile telafi edemezler ama keşke benim onurum 

ile alay edeceklerine benden bir özür dileyip tüm bunları yapan sorumluları adalet önüne çıkartıp 

hesap sorsalardı. Avukatım bana dedi bu mahkeme kararı önemli değil Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesine gideceğiz dedi. Mahkeme tazminat hesaplarken cumartesi, Pazar günlerini ve bayram 

tatil günlerinin çıkartmış. Beni askeri ücret ile çalışıyor hesaplamış vergilere ve sigorta primlerini 

kesmiş. 20 bin TL tazminat çıkartmış maddi ve manevi olarak. Bu karar gazetelerde alay konusu 

olmuştu. Siz bu kişiyi cumartesi, Pazar günleri ve bayram tatil günlerinde evine mi gönderdiniz diye. 

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

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

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

dosyanın kayıp olduğu söyleniyor. Koskoca dosya adliyeden kaybolmuş. Bu nedenle avukatım evrakı 

bulamıyor. Tazminat davası Avrupa İnsan hakları Mahkemesinden eksik evraktan dolayı ret ediliyor 

yani onca işkencelerin ve gençliğimin en güzel yıllarının çalınması karşısında 20 bin TL ile kala 

kalkıyorum. “Biliyor musunuz ben o gördüğüm işkencelerden dolayı bir çocuk sahibi olamadım aynı 

benim yaşımda bir kişide aynı dosyadan işkenceler görmüştü onun da çocuğu olmadı gördüğümüz 

işkencelerden dolayı kısır kaldık.” Ve yine biliyor musunuz aynı bu tazminat davasına bakan karar 

veren mahkeme benim başka bir davama da sahte bilirkişi raporu ile hüküm kurdu ve bu raporun 

sahteliği tam 16 yıl sonra anlaşıldı. Bu kurulan haksız hukuksuz hüküm kuruldu ve şimdi Denizli 

Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı sahte bilirkişi raporu için. Sanıklar kısmına meçhul sanık 

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

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

Aynı mahkemenin aynı mahkeme heyetinin bu şekilde bize karşı üç tane kasıtlı yargılaması var ve 

tüm o işkenceleri yaptıranlar yapanlar hepsi belli iken bir gün dahi soruşturma açılmadı. Her yere 

defalarca dilekçeler yazdım. Dilekçelerime cevap verilmedi ya da alakasız cevaplar verildi. Ben ilgili 

cevaba tekrar dilekçe yazdım. Anayasamıza göre işkence suçunda zaman aşımı söz konusu olamaz 

diye yazdım sonra bir daha cevap alamadım. Şimdi işkenceler yaptılar üzerime işlemediğim cinayet 

olayımı yıktılar bunun neticesinde beş buçuk yıl cezaevlerinde yatırdılar bunlara karşılık 20 bin TL 

tazminat verdiler. İki yıl askeri cezaevinde haksız yere yatırdılar 11 ay askerlik yaptırdılar bunlarla 

bitti mi zulüm tabi ki de hayır. Bu üzerime yıkılan cinayet olayı iki aile arasında olan bir kan davası 

olayı idi. Bizim aile ile ilgisi olmayan bir kan davası. Ben bu cinayet olayından tutuklu kaldığım için 

her ne kadar suçsuz olduğumu ispat edip beraat etsem de kamuoyunun gözünde de aklanamadığım 

gibi oğlu öldürülen ailenin gözünde de aklanamadım. Bu nedenle memleketimi terk etmek zorunda 

kaldım. Muğla Ortaca ’ya yerleştim. Ortaca ’da bir gün bara eğlenmeye gittik orada iki grup 

arasında kavga çıktı. Kavga bize de yansıdı. Biri kişi ölmüş iki kişi yaralanmış. Yine başladı suçsuz yere 
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cezaevi hayatım. Bir yılda Muğla cezaevinde tutuklu kaldım. Suçumun olmadığı belli iken mahkeme 

bana bir yıl ceza verdi. Yargıtay ceza dairesi beraat etmem gerektiğine karar verdi beraat ettim 

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

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

diyorum. Bu davada bir kasttın söz konusu olabileceğini düşünüyorum ama eskinden de suçsuz yere 

uzun süre tutulduğum için tatbikî de bir yılda olsa beni yıprattı. Sonra tekrar Acıpayam’a taşınmak 

zorunda kalmıştım. Acıpayam’da abim ve benim yargılandığımız bir ceza davasında dosyada sahte 

evraklar tespit ettik. Evraklar sahte olarak düzenlenmişti. Bunun hakkında suç duyurusunda bulunup 

şikayetçi olduk. Jandarma uzman çavuş evrakları sahte olarak bilerek kendisinin düzenlediğini kabul 

etti. Ama yeni hiç kimseye dava açılmadı. Acıpayam’da abim bar açtı işletiyordu. Ne zaman karakola 

veya adliyeye mağdur, müşteki şahit olarak gitsem beni bir şekilde sanık yapıyorlar ceza veriyorlardı. 

Şimdi infaz etmekte olduğum dosyalar bunlar. Bunlar ayrıntılı olarak yazmayacağım. Acıpayam 

Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yazdığım 21 sayfadan oluşan dilekçemi göndereceğim orada bu 

konuları ayrıntılı olarak bahsetmiştim ve tüm kurumlara, mercilere, yetkililere yazdığım dilekçelerin 

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

Sadece bir konu üzerinde durmak istiyorum Acıpayam polis karakolunun önünde kameraların 

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

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

bizim personele çok ağır sinkaflar ediyor. Personel evinin önünde bunlar kavga ediyorlar. Sonra o 

sinkaf edenin kardeşleri ve adamları geliyor bizim personeli dövüyorlar. Bizim personel evine silahla 

ateş ediyorlar. Ben polis 155 hattını arayarak olay yerine gidiyorum. Kavga eden silahlı öteki grup bu 

polisler yakalamış. Ben de personelden darp edilen garson ile şikâyetçi ve müşteki sıfatında polis 

karakoluna gidiyorum. Polis karakolunun önünde bekler iken garsonla polisin biri tekme tokat 

yanındaki garsona vurmaya başladı. Hiçbir olay yok iken polise karşı çıktım. Polis bu sefer bana 

hakaret ederek saldırmaya başladı. Ben de ona hakaret ettim. Öteki polisler beni tutup karakola 

alırken o polis silahını çekmiş beni nişan almış burmaya çalışıyordu. Hiçbir mukavemet yok iken ben 

de saldırı için hiçbir şey yok iken polisler beni tutmuş gözaltına almışken o bana silahını çekmiş 

vurmak için nişan alıyordu. İşte ben bu davadan iki yıl üç ay ceza aldım tehdit ve hakaretten. Polisler 

beni karakolun içine aldılar. Ben beni dövecekler diye camı kırıp kaçmak istedim. Ertesi gün gidip 

camın parasını ödedim. Bana bu şekilde ceza verildi. Mahkemede ilk ifademden itibaren 

mahkemeden kamera kayıtlarının izlenmesini talep ettim. Olay polis karakolunun güvenlik 

kameralarının önünde olmuştur. İzleyin olay nasıl başlamış kim kime hakaret etmiş kim kimi tehdit 

etmiş anlaşılacaktır diye temyiz ederken de dilekçemde aynı hususu belirterek kamera kayıtlarının 

izlenmesini istedim. Yargıtay o şekilde onama yaptı. Kamera kayıt görüntüleri dosyada mevuttur. 

Gerekçeli kararda benim talebim yazılmış ama gerekçeli kararda hiç kamera kayıt görüntülerinden 

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

etmekteyim ve ilgili mahkemeden kamera kayıt görüntülerinin tarafıma gönderilmesini benim bir 

suçumun olmadığını ispatlayan somut deliller olmasına rağmen ceza verildiğini be delillerin tarafıma 

verilmesini talep ettim. Mahkemenin bana cevabı dosyada herhangi bir kamera kayıt görüntüsünün 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 129 / 233 

olmadığıdır. Yani somut deliller yok edilmiş. Bu somut dediler hangi gerekçe ile kim yok eder ve ben 

tüm bunlar için TBMM’si insan hakları inceleme ve araştırma komisyonu başkanlığında sayfalarca 

defalarca dilekçeler yazdım. Oradan tarafıma verilen cevap “Anayasanın 138. Maddesinin ikinci 

fıkrasındaki hiçbir organ, makam, merci veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 

hakimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.” “Fakat 

Anayasanın 148. Be Anayasa Mahkemesinin kuruluşu ve yargılama usulleri hakkında kanun 45 ile 51. 

Maddeleri uyarınca Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden Avrupa İnsan 

Hakları sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasında 

iseniz, tüm yargı süreçlerinin tüketildiği tarihten itibaren otuz gün içinde Anayasa Mahkemesine 

bireysel başvuru yapabilirsiniz.” “Ayrıca son olarak, iç hukuk yollarının tüketilmesi akabinde altı ay 

içerisinde Avrupa İnsan Hakları sözleşmesi kapsamında güvence altına alınmış olan haklarımızın ihlal 

edildiği iddiasıyla, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine de başvurabilirsiniz.” Diye cevap verildi. Şimdi 

bu cevabı ele alacak olursak öncelikle insan hak ve hürriyeti her şeyden önce gelir. Bunu gerek 

Anayasamız gerek birçok uluslararası anlaşmalar ile güvence altına alınmıştır. Yani anayasanın 

138.maddesinden önce insan hak ve özgürlükleri için birçok madde vardır Anayasada sonra ben 

dilekçelerimde bana işkenceler yapıldığını suçsuz yere cezaevlerinde tutulduğumu sahte evraklar ile 

sahte bilirkişi raporları ile yargılandığımı benim suçsuz olduğumu ispat eden somut deliller 

karartılarak kasıtlı cezalar verildiğini dile getiriyorum. Bir insana suçsuz yere cezaevinde tutmakta bir 

insanlık suçudur. Tüm bu zulümleri mahkemeler, hakimler yapınca yasal mı oluyor? O zaman insan 

hakkı suçu işlenmemiş mi oluyor? Bir insanın suçunun olmadığını bile bile ona ceza vermek ne 

demektir? Bu zalimliktir bu zulümdür hiçbir vicdan bunu kabul etmez hiçbir din bunu kabul etmez ne 

demektir bir insanın suçunun olmadığını bile bile ona ceza verme. Size göndereceğim 21 sayfalık 

dilekçede çok şeyi ayrıntılı yazmıştım ve ablamın size göndereceği dilekçe fotokopilerinde de çok şey 

ayrıntılı yazmaktadır. Her yere yazdığım dilekçelerin fotokopilerini gönderecekler. O dilekçelerimde 

her şey tüm boyutları ile yazılıdır. Bu bir insanlık suçudur bu bir zulümdür vahşettir. Elimden hayatımı 

geleceğimi her şeyimi aldılar ve tüm bunlar yapanlarda maalesef ki ülkemizde adalet dağıtmakla 

görevli yargı mensuplarıdır ve sesimi hiçbir yere duyuramıyorum. Lütfen benim sesimi duyurabilmek 

için yardım edin. Bu şekil her gün ölmekten ise ölmeyi tercih ederim. Bu nedenle sesimi duyurabilmek 

için ölüm orucuna başlayacağım. Muhtemelen bu mektup size ulaştığında ben ö lüm orucuna 

başlamış olacağım çünkü bu zulüm karşısında çaresiz kaldım. Bütün yasal yollardan hakkımı 

aramaya çalıştım. Her türlü hukuksuzluk, kanunsuzluk yapıldı. Anayasa Mahkemesine başvuru 

yapmam söyleniyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru yapmam söyleniyor. Dosyadan 

somut deliller yok edilirse ben nasıl hangi mahkemede hakkımı arayabilirim. Dosyanın tümü 

adliyeden yok edilirse ben nasıl hakkımı arayabilirim. Ben Anayasada yazdığı gibi her insanın adil 

yargılanma hakkı vardır maddesine göre yargılanmak isterim her insan kanun önünde eşittir ilkesi ile 

yargılanmak istiyorum. Sadece adalet istiyorum. Kimseden ne af ne merhamet istiyorum. Adil 

yargılanayım bana yeter. Ben suçsuzum. Neyin intikamı alınmaya çalışılıyor. Bu neyin ini neyin öfkesi 

anlamıyorum. Dünyaya geldiğime pişman ettiler. Bir insan nasıl bu kadar acımasız insafsız olabilir. 

Bir insan bir insanın suçsuz olduğunu bile bile ona nasıl ceza verebilir. Bu hangi vicdana sığar bu 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 130 / 233 

hangi insanlığa sığar bu zalimliktir. Bir gün değil bir ay değil bir yıl değil senelerce ben de insanım 

benim de her insan gibi yaşamaya hakkım var. Elbet suçum var ise bunun cezasını çekmeliyim ama 

suçun olmadan ve bunu bile bile nasıl bir insan ceza verilir. Bu kadarda mı insanlığın kaybetmiş bu 

insanlar anlamıyorum. Benden neyin intikamını almaya çalışıyorlar ben ne yaptım bu insanlara nedir 

bu zalimliğin nedeni. Lütfen yardım edin sesimi duyurabilmek için yardın edin. Sadece insan gibi 

yaşamak istiyorum. Bu zulüm bitsin istiyorum çünkü ben insanım. 

Sayın başkanım lütfen mektubu okuyun ve size gönderdiğim dilekçe fotokopilerini de okuyun ve 

yardım edin. Saygılarımla arz ederim.” 

•K. N (Maltepe 1 Nolu L Tipi Cezaevi) 

13.05.2022 tarihinde Balıkesir Şubemize başvuruda bulunan T.N.: “İki yıldır aranmaktadır. 

Yakalandıktan sonra Maltepe 1 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumuna konuldu. 45 günden fazladır tek 

kişilik hücrede taleplerine karşılık sevk istendi Silivri cezaevine sevk istendi. Bu olmazsa var olan bir 

siyasi koğuşa verilmesini istedi. Cezaevi yönetimi aynı örgütten veya aynı düşünceden kimse 

olmadığı gerekçesiyle talep kabul edilmedi. Mağdur yakınma anlatılan ya beni ayrı bir siyasi koğuşu 

yada Silivri’ye naklini talep ettik. Cezaevi müdürüyle yapılan bu talepler konusunda Adalet 

Bakanlığından sevk gelmediği için bu talep uygun görülmedi. Aynı cezaevinde başka koğuşa PKK ve 

KCK koğuşuna dair gönderilmedi. Diğer koğuşlarda adli ve feto tutuklu ve hükümlüleri olduğu için bu 

talep ret edildi. Bizim talebimiz en kısa sürede mağduriyetin giderilmesi konumundadır. Ceza konusu 

6-8 ay üyelikten partizan davasından ceza aldı. Mahkeme süreci 2021’da başlayıp 2020 yılına kadar 

devam etti. Hukuki destek talebimiz vardır.”  

•F. K. (Ağrı Patnos Açık Cezaevi)  

18.05.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan F.K.: “2013 Eylül ayından beri 

cezaevindeyim. Şuan covid hastalığından dolayı izindeyim. İki çocuğum yanımda biri zihinsel 

engellidir. Eşimden ayrıyım. Çocuğuma bakacak kimsem yok. Kalan cezamı denetimli serbestlikte 

çekmek istiyorum. Hukuki destek talep ediyorum.” 

•   E. Y. (Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevi) 

18.05.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan G.Y.: “Çocuğum engellidir. Raporu 

var. Çocuğum madde bağımlısı. 2016 yılında Bakırköy’de yattı, tedavi gördü. Hastanede yatmasına 

ve raporu olmasına rağmen ceza verdiler. Cezaevinde kalabilir demişler. Yaşamını çok zor 

sürdürüyor. Raporu olduğu halde cezaevinde kalıyor. Beraat etmesini istiyorum. Hukuki destek talep 

ediyorum.”  

 M. B. K. (1 Nolu L Tipi Maltepe Cezaevi)  

23.05.2022 tarihinde whatsapp yoluyla babasının mektubunu ileten B. K.: “Genel sağlığımla 

ilgilidir. 29 yıldır kesintisiz olarak cezaevindeyim. 

1-Astım-koah    
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2-Alerji  

3-Epilepsi 

4-Kronik romatizma 

5-Alerji 

6-Kronik reflü 

7-Çenemde kırık olduğundan dolayı sürekli şişiyor ve şiddetli ağrı oluşuyor. Yemek çiğnemez 

duruma geldim ve çok şiddetli ağrı var. Bel fıtığımda var ve bu sebepten dolayı tek başıma kendimi 

idare edemiyorum. Altmış yaşındayım ve kendimi tek başıma idame etmekte çok zorlanıyorum.  Bu 

hastalıklarım tümü sağlık dosyamda mevcut.” 

 M. B. (Bandırma T Tipi 2 Nolu Cezaevi) 

25.05.2022 tarihinde İzmir İHD Şubenin e-mail yoluyla ilettiği Z. T. başvurusunda: “Kardeşim M. B. 

Bandırma T Tipi CİK 2 Nolu A17 koğuşunda kalmaktadır. Kardeşim kendisine kötü davranıldığı için 

geçtiğimiz zamanlarda intihara teşebbüs etti. Kendisini Bakırköy ruh ve Sinir Hastalıkları 

Hastanesi’ne yatırdılar ve bir dönem orada kaldı. Tekrar Bandırma’ya getirdiler. Her görüşmemizde 

ve telefon etmesinde kendisine kötü davranıldığı, darp edildiğini söylüyordu.  

Yaklaşık 20 gün önceki telefonunda koğuştaki bir tartışma sırasında gardiyanların ayırmak için 

kendisini tuttuğunu bu sırada tartıştığı kişi tarafından yüzünün kesildiğini söyledi. Hastaneye 

götürülüp dikiş atılmış. Sonra tekrar getirilip karantina koğuşuna konmuş.   

Biz Çarşamba günleri telefon görüşü yapıyoruz. 2 numara var. Biri benim diğeri de kardeşimin. Biz 

uzun süre görüştürülmedik. Sürekli cezaevini aradığımız için geçen hafta Çarşamba olması gereken 

görüşme yerine 24.09.2021 Cuma günü kardeşimi arattılar. Görüşmede kardeşim M.’a, cezaevinin 

bizimle görüşmek istemediğini söylediğimizde, hayır 3 gündür hastanedeyim. Jilet yuttum. Artık 

yaşamak istemiyorum.  Ağzıma dikiş atıldı. Zaten yüzüm de çizik. Ameliyat da olmadım. Hakkınızı 

helal edin muhtemelen bir daha görüşemeyiz. Deyip kapatmış.  

27.09.2021’ de eniştem telefonla aranıyor. Kardeşim M.’un korona olduğunu söylüyorlar. Arayan 

numaraya ben dönüş yaptım. İstanbul/ Bakırköy ilçe sağlık müdürlüğü olduğunu söyledikleri bir yer 

çıktı. Ben Kardeşimin korona olup orada bulunduğunu söylemişsiniz. Görüşebilir miyim? Dedim. 

Görüştüremeyeceklerini söylediler. Aynı gün akşam 21.23’de ( hiçbir zaman o saatte kurum bizi 

aramaz) beni cezaevinden aradılar “M. B. covid oldu. Siz sürekli cezaevini arayıp gelmek istiyorsunuz. 

Buraya kadar zahmet etmeyin. Görüş covitten dolayı yaptırılmayacaktır.” Dediler. Ben de “ İntihar 

ettiğini biliyorum. Hala hayatta mı bilmek istiyoruz. Bu bizim hakkımız. Bakırköy ne alaka covid testi 

nerede yapıldı” gibi sorular sordum. Onlar “ Hiçbir bilgi veremiyorum. Bana covid olduğu bilgisini size 

vermem söylendi. Başka bir şey söyleyemem.” dedi.  

Kardeşim Bandırma’da karantina koğuşunda iken nasıl oldu da Bakırköy’den covid haberi geldi? 

Eniştemin telefonu hiçbir yerde yok iken nasıl oldu da o arandı? 
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Bugün ( 30.09.2021)  1 ablam ve 2 kardeşim Bandırma Cezaevine gitti. Hem kardeşimle konuşmak 

hem de savcı ile görüşmek istediler. Savcılıkla görüşüp görüş iznini almalarına rağmen cezaevi idaresi 

covid bahanesi ile izin vermediler. Kardeşlerim idare ile görüşmek istemiş, idareden hiç kimsenin 

olmadığı söylenerek “ evinize gidin. Size haber verilir denmiş. Kardeşim M’den ameliyat olmak 

istemediğine dair imza alındığı söylenmiş. O nedenle ameliyat olmayacak ama merak etmeyin jilet 

midesinde denmiş. 

Kardeşim son telefonunda başıma bir şey gelirse cezaevi idaresi sorumludur. Durumumu müdüre 

anlattım. Demiş. 

Kardeşim M. sürekli olarak İzmir’e sevk istemesine rağmen ( annem engelli olduğu ve okuma 

yazma bilmediği için) bir disiplin cezası uydurulup sevki engelleniyor. 

Biz aile olarak kardeşimin yaşamından ve sağlığından endişeliyiz. 

Gerekli yazışmaların yapılması ve mümkünse avukat ziyareti talep ediyorum.” 

•  N. Z. Ü. (Bakırköy Kadın Kapalı CİK C-7 Koğuşu) 

11.05.2022 tarihinde mektup yoluyla Ankara şubemize başvuran N. Z. Ü.: “Öncelikle merhaba; 

bizlere insan fark etmeksizin insan hakları için hukuk ve adalet sağladığınız ve yarımcı olduğunuz için 

teşekkür ederim. 15 yaşımdan beri cezaevindeyim 3 yıldır tutukluyum. Sizlerin adresini telefon 

aracılığı ile ailemden aldım. Size yazma sebebim kesinlikle maddi bir destek değildir. Bir konuda 

sizden yardım bekliyorum. Bu konuda sizin yardımcı olabileceğinizi düşünüyorum ve ümit ediyorum. 

Destek alabileceğim inanın kimse yok. Artık neredeyse yazmadığım yer kalmadı. Konuşabileceğim 

konuyla ilgili sizden tarafıma avukat aracığı ile ulaşmanızı rica ediyorum. Lütfen bana yardımcı 

oldun. Dikkate alıp okuduğunuz için teşekkür eder iyi çalışmalar dilerim.”  

•14.06.2022 tarihinde avukat görüşü yapıldı. Yapılan görüşmede başvurucu; aynı cezaevinde kalan 

arkadaşları trans kadınlar Z.A. ve T. Ö’ ün aylardır hücrede tutulduğunu, seslerini duyuramadıklarını 

dernek adına onlarda görüşme sağlanmasını talep etti. Bunun yanında görme sorunu yaşadığını 

hastane sevk istediğini ancak sevkinin yapılmadığını,  revir doktorunun kendisiyle görüşme yapmak 

istemediğini bu nedenle uzun zamandır revire çıkarılmadığını ve sağlık sorunu yaşayan diğer 

arkadaşlarının da sevkinin yapılmadığını belirterek hem sevkinin yapılması için girişimlerde 

bulunulmasını hem de doktorla ilgili girişimlerde bulunulmasını istediğini belirttiği.  

•   Ö. T. Tekirdağ 1 Nolu Ceza İnfaz Kurumu 

 30.05.2022 tarihinde mektup yoluyla Ankara şubemize başvuran Ö. T.: “Sayın yetkili, 

Size bu mektubu Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan yazıyorum. Cezaevi idaresi 

bu tarz şikayetlerin dışarıya çıkmasını üst makamlara iletilmesini engellediği için yakınlarım vasıtası 

ile sizlere ulaştırıyorum. Bulunduğumuz kurumda işler maalesef devlet yönetim ciddiyetinden uzak 

lakayt ve keyfi uygulamalarla sürdürülüyor. Tüm imkânlar olmasına rağmen eğitim sosyal faaliyet 

konferans salonu spor salonu bunlar adeta müzelik yerler olmuş. Maksat evrak doldurup denetime 
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gelenlere göstermelik şunu yaptık bunu yaptık diyebilmek. Bulunduğum kurum Türkiye’nin en çok 

şikayet edilen kurumdan en çok basına şikayetlerle çıkan kurumdur. Daha 20 gün önce kantin 

fiyatları ile alakalı haberlere konu olmuştur. Gözlemlediğim ve idarenin yaptığı uyguladığı hukuk dışı 

uygulamalar özellikle kurum müdürlerinin keyfi emirleri revirlerin sağlıklı çalışmadığı defalarca 

dilekçe verilmesine rağmen gereğinin yapılmadığı olaylar cinayetler işkenceler vs. bunları detaylı 

olarak sizlere yazıyorum. 

1-Kurumda diş doktoru sadece diş çekimi yapıyor. Diş dolgusu yapamaz uğraşamazmış. Hastaneye 

sevk edelim deyip geciktiriyor. Diş odası var ekipmanlar var doktorumuzun maalesef keyfine göre 

hareket diyorlar. Durumdan müdürler haberdar fakat ilgilenmiyor uğraşmıyorlar. Önceden pandemi 

bahane ediliyordu şimdi o da yok ama dolgu ve diğer çekim harici tedavileri ısrarla yapılmıyor. Bir iki 

güne geçer deyip ağrı kesici falan sallıyorlar.  

2-Kurum revirine bir mahkûmun çıkması neredeyse imkansız. 2 ay üst üste her hafta dilekçe 

yazıyordum fakat nafile kurum doktoru lütfedip bizi çağırmıyor isme göre adam seçiyor. Mesela M, 

Ö, M. gibi isimler varsa işleri çok zor kolay kolay çağrılamazsınız. Doktor odasında kapı memurlarına 

izah ediyoruz detaylı açıklamalı dilekçeler veriyoruz nafile. Bizi hep geçiştiriyorlar.   

3-Cezaevinde 3 ay önce O. isimli baş memurun kafası kesilmeye çalışıldı. Boğazı kesildi. Kesen kişi 

Müslüm isimli bir hükümlü. Tutanaklara çok farklı konular yansıtılsa da işin aslı kurum müdürü bu 

hükümlünün dövülmesini işkence edilmesini istedi. Memurlar saldırdı devamında O. memur vuruldu. 

Buradaki insanları bu devlet işkence ederek mi ıslah etmeyi planlıyor. Yani zaten işleyen gözünü 

karartan buradaki bu profiller çağdışı orman kanunu işkence ile mi bu vatana hayırlı birey olacaklar 

Allah aşkına sosyolog psikolog eğitim birimi bunları neden buralara koydular. Bunlar aktif 

kullanılmayacaksa işkence ile mahkûm sindirilmeye çalışılacaksa mahkum gardiyan boğazı 

kesebiliyorsa burada devletimiz nerede ben göremiyorum. 

4-Birkaç sene evvel yine kurumda B/5 koğuşundan bir mahkûmun kafası kesildi. Bu olay idare 

tarafından yine ört pas edildi. Birbirleriyle uyum sağlamayan hükümlüler bile bile aynı koğuşlara 

veriliyor. Hakkaniyetli bir davranış yoktur. Kavga etmeleri için zemin hazırlıyorlar. Tutanak tutuluyor. 

Hep boş mahkûm dilekçe yazıyor beni bu koğuştan alın sıkıntı olacak diye. Ne ilgilenen var ne 

gereğini yapan. Mahkûm gözlem kurulu üst katta solatri bilgisayar oyunu oynuyor kahve 

yudumluyor mesai saatini bitirmeye çalışıyor. Kurum kayıtlarına bir bakın. Kesen kesilen intihar eden 

birbirini vuran mezbaha döndü burası. Nerede yetkililer bu mudur devletimiz. Devlet kurumumuz 

böyle mi olması böyle mi devlet temsilciliği.  

5-Kapalı spor salonuna soplara istiflenmiş. Sopalar çarşafa sarılmış. Maksat iz bırakmasın. Yıl 2022 

cezaevi yönetiyorlar. Hayvana dahi ters davranın ondan hiçbir verim alamazsınız ve bu cezaevi 

kaynıyor yakında isyan çıkması olası ve burada çok kişi ölebilir. Bu yazdıklarımı araştırdığınızda zaten 

şaşıracak ve doğruluğunu göreceksiniz.  

6-T. K. isimli mahkum yaklaşık 1 ay kadar önce intihar etti. Hastaneye kaldırıldı. Son anda 

kurtarıldı. Bu kişi neden intihar etti kurum psikoloğu nerede sosyolog ne yapar neden göremezler 
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anlayamaz. Bunların aldıkları maaş helal midir? Somut olarak kurum birimleri felaket derece eksik ve 

yetersiz çalışıyor ve bu kurum bu şikayetleri ilk değil defalarca yapılmasına rağmen halen değişen bir 

şey yok sayın yetkililerim.  

7-Kantin fiyatları her hafta değişiyor. Her hafta sürekli eksikler var. Düzenli ihtiyaçlar gelmiyor. 

Panayıra çevirmişler. Yazdığımız ürünler fiyatlar başka fişler başka. Ürünler denkleştirip veriyorlar 

onu da eksik veriyorlar. Onu da eksik veriyorlar. Zaten artık neden ne amaçla yapılıyor bilmiyoruz. 

8-Müdür ile görüşme yapmak istiyoruz. Dilekçe yazıyoruz. Müdür padişah burada ilgilenme yok. 

Memur ile 30 saniye görüştürüp geçiştiriliyor. Durumu yarım yamalak anlarsa tabi. Müdürümüz 

üstten takılıyor. Görüşmüyor mahkûmlarla ama talimat iyi verir dövün vurun iz kalmasın.  

9-Sayın yetkililerim buraya dikkat edin. Sabah sayımlarına kovuşlarda hoparlör ile Erik Dalı 

çalıyorlar Ankara havaları çalıyorlar. O şekilde uyandırılıyor dalga geçer gibi. Bizler şerefimizle 

yatıyoruz sayın yetkilim. Bir de kendileri bir şarkı yapmış onu çaldırıyorlar psikolojik baskı yapıyorlar. 

Ciddiyet samimiyet sıfır. Sabah saatlerinde odada ibadet yapanlar var neden dinimize saygı 

duyulmuyor. 

10-Bir söz vardır vurma vurmasınlar çalma çalmasınlar insan insanın ölçüsü ve aynasıdır. Burada 

yalanlarda insan bu vatanın evladı bunlar yarın topluma iç içe olacaklar. Senle bizle belki de ailemizle 

çocuklarımızla belki aynı otobüste belki aynı simada olacak. Sizlere soruyorum sayın büyük devlet 

yetkililerim sesimize kulak verin. Burada bu uygulamalarla tam tersi ıslah değil daha canavar 

fabrikasına dönmüş durumda. Yarın bunların bedelleri çok. Birçok insan gözyaşı ve mağduriyetlerle 

ödeyecek çok acil ve çok ivedi şekilde bu kurum denetlenmelidir. İddialarımız araştırmalıdır mutlaka 

en az 30-40 ayrı mahkûmlarla rastgele konuşulmalıdır ve şikâyetlerini kendi kulaklarınızla duymanızı 

ve araştırılmalıdır. Bu milli bir meseledir yetkilim. 

11-Yani sayın yetkililerim sizlere demiyorum 14 kişilik koğuşta 24 kişiyiz artık bunları geçtik aştık 

bunları. Devletimiz farkında zaten hem de çok iyi farkında. Yarın sandıkta bu mahkûmlar gerekeni 

yapacaklardır. Zaten gerek işkenceler gerek hukuk uygulamalardaki hepimizin bildiği saçmalıklar 

herkes farkında ve emin olun bunların yansıması kaçınılmazdır. Türkiye’de insanlar gergin ve mutsuz. 

2022 yılında balık istifi koğuşlar ülkenin dört bir yanında cezaevi yapılıyor durum içler acısı.  

12-Buraya kargo geliyor azı eşyalarımıza memurlar el koyuyor. Güzel tespih saat tatlı sert bazen 

arada veriyorlar. İyi olanları alıyorlar. Mektup şuan üç haftadır halen yok vermiyor bekletiliyor. 

Adamın babası vefat etmişti 1 ay sonra haberi oluyor. Mektup komisyonu enteresan. Başka 

cezaevlerinde haftada 2 gün dağıtılıyor. Burada 3 hafta da bir gün dışarıda insanlar evrak yolluyor. 

Mahkemeye çıkmamız gereken evraklar oluyor delil vs. gibi 1 ay sonra anca alıyoruz. APS bile yani 

acele posta servisi o bile adi pulla yollanan ile aynı zamanda elimizde ulaşıyor. Gevşek bir anlayış var.  

Sonuç olarak sayın yetkililerim sizlerin takdirine sığınarak acele olarak bu kurumdan bir an evvel 

mahkum hüküm tutuklu şerefiyle yatan kardeşlerimiz için ve onların aileleri için denetim yapılmasını 

bu kurum müdürü olan şahıs burayı çiftlik haline getirmiş. Duyarlıktan ve millilikten uzak dışarıya 

canavar yetiştiriyor. İnsanları kavgacı kutuplaştırmacı bir yalnızlığa iterek devletine hainlik yaparak 
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insanlarımıza zulüm yaparak. Özetle sıkıntılarımız bunlardır. Eğer içimizde azda iman devlet sevgisi 

varsa bu konuları sayın yetkililerim sizlerden önemle ricamızı saygılarımızı sunarım.”  

 

HAZİRAN 

 

•    N. B. Ve 40 kişi 03.06.2022 (Kadın Kapalı CİK Gebze)  

“Sizlere mektubum Gebze Cezaevinden yaklaşık 40 arkadaşım adına yazıyorum. Sizleri 

zorlamayacaksa eğer artık daha fazla seyirci kalınamayacak kadar ağırlaşan bir bütün zindan 

koşullarımızı (sorunlar itibariyle) paylaşmak istiyoruz. Zira sadece bir cezaevinde değil, biz tutsaklar 

olarak bütün cezaevlerinde çok ciddi anti demokratik, anti insani uygulama ve yaşam koşullarıyla 

karşı karşıyayız. Kuşkusuz hepsini burada sıralayamayacağım zira gelip bizzat yerinde incelemek 

lazım ama daha ciddi gördüğüm birkaç yönüyle sizlere paylaşacağım. Buna göre birincisi, hasta 

tutsaklara yaklaşım sorunu. Bizi bulunduğumuz cezaevinde dahil genel cezaevlerinde ciddi sayıda 

ağır hasta tutsaklar vardır. Kimisi kanser, kimisi yaralı, kimisi çok farklı boyutlarda fiziki hasarlı, 

beyninde tümör olan, ağır şeker, ağır tansiyon vs. öyle hastalar var ki iç organlarından üç, dört iken 

ameliyat geçirmiş ve bunların hepsi de doktor ve hastaneyle belli olduğu halde çok keyfi bir şekilde 

bırakılmıyorlar, adeta ölmelerini bekliyorlar. 

 

2.cezaevinde 30 yılını doldurmuş sayısız tutsaklar vardır. Ve bu tutsakların hemen hemen hepsi 

geçirdikleri ağır yaşam koşulların sonucu bedenen çökmüş durumdadırlar. Buna rağmen havadan 

sudan gerekçelerle ya infazları yakılıyor ya da “iyi halli değildir” denilerek tahliyeleri belirsiz 

zamanlara erteleniyor. Durmadan yeni genelgelerle yeni uygulamalar üretiliyor. Ve çıkarılan her bir 

genelge ile tutsaklar aleyhine kurallar biraz daha ağırlaştırıyor, tutsaklara yük bindiriyor. Bunun 

örneklerinden bir tanesi “Gözlem Kurulu” adıyla oluşturulan haksız hukuksuz bileşimdir. “Gözlem 

Kurulu” denilen şu bileşimler, oluşum itibariyle de görev itibariyle de infaz kanunu karşısında 

hukuksuzluk örnekleri gibi olmadık. Gerekçelerle kendini mahkeme yerine koyan infazları ya 

durduruyor ya erteliyor hatta tutsakları kendince pişmanlığa zorluyor. Daha doğrusu zaten bu kurula 

biçilen rol bu. 

Bütün bunların sonucunda tutsaklar bir bir ölüyor. Peş peşe cezaevinden cenaze çıkıyor. Son dört 

beş aydır hemen hemen her hafta tabutlar çıktı. Ve bu gidişle çıkmaya da devam edecektir. Bunlar 

normal görülmemeli çünkü normal değildir. Ölüme terk edilmişliğin sonucudur. En son Silivri’de çok 

şüpheli bir şekilde toplu ölümler gerçekleşti. Durumun ciddiyeti açısından çok iyi bir örnektir 

kanımca. Bütün bunları protesto amaçlı 3 günlük açlık grevine girdik. Dileğimiz bu durumun daha 

fazla devam etmemesi. Aksi halde tutsaklar olarak tüm zorluklara karşı koyduk, bundan böyle de 

gücümüz oranında karşı koyacağız. Ama istiyoruz ki sizin gibi sivil kurum ve kuruluşların da daha 

fazla çabası olsun. Çabalarımızla daha fazla zindanlarda ölümler gerçekleşmesin. İstiyoruz ki başta 
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Silivri olmak üzere yaşamını yitiren tutsakların ölüm nedenleri ciddi araştırılsın müsebbipleri açıkça 

ortaya çıksın. 

Bunun dışında da bir sürü sorunlarımız var ama önemli gördüklerimizde şuan. İlgili olmanızı diliyor, 

saygı ile selamlarımızı belirtiyoruz.”  

 

 E. K. (Silivri 5 Nolu L Tipi C 14 Koğuşu) 

 09.06.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan H. K.: “Ben İstanbul Silivri cezaevinde 

yatan E. K’nin kardeşiyim. Abim bu 3 gündür arayıp cezaevinden darp yediğini söylüyor. Cezaevini 

arıyoruz başsavcılığı arıyoruz bir şey söylemiyorlar. Araştıracağız falan diyorlar bir şey yapmıyorlar. 

Biz gerekli bilgileri size aktardık son çaremiz sizsiniz.” 

 

•   M. M. (Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı CİK) 

13.06.2022 tarihinde mektup yoluyla Ankara şubemize başvuran M. M. : “Ben İstanbul Maltepe 3 

Nolu L Tipi; Cezaevinden size sesleniyorum. Haksızlığa, insafsızlığa uğradığım için sizin kapınızı 

çalmaktayım. Yaşadığım zulüm ve acıyı anlatmak ve araştırmak istiyorum. Be yaklaşık 4 yıl 

işlemediğim bir suçun cezasını çekiyorum. Ben 9 ay şüpheli olarak tutuklandım ve yargılandım. 

4.duruşmdada bütün deliller belli olduktan sonra tahliye oldum. Bende Türk Adaletine ve 

Mahkemeye sadık kalarak duruşmalara tutuksuz olarak katıldım çünkü biliyorum suçum yok. 

Mahkeme zaten beni delillerle saldı. Ben de son duruşmada beraat almaya giderken hakkım olan 

beraatı beklerken /tabi savcı benim için beraat istemiş/ ben de beraat beklerken avı ve öfkeli bir 

şekilde 18 yıl 9 ay tutuklanarak ceza aldım. Yargılanan iki kişi hâkime karşı bazı iftiralar ve yerinde 

olmayan birkaç söz kullandılar. Bu olay olduktan sonra yargı yönü başka bir yol aldı ve ben o 

yargılama kurbanı oldum ve kesinlikle hakim sinirlenmesiydi o olay olmasaydı beraatımı alacaktım.  

Umarım az da olsa derdimi ulaştırmışımdır. Bana düşen zulüm hissettirmişim. 4 yıl cezaevinde 

suçsuzken yatmak çok ağır ve büyük bir zulüm. Siz insan hakları ben de hakkını arayan bir mazlum. 

Detaylı bir şekilde acımı anlattım. Lütfen sesimi duyun.”  

 

•   A. K. (Ankara Sincan S Tipi Hapishanesi) 

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

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

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

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

Orada da tüm resmi işlemlere rağmen 1 nolu S tipinde olduklarını öğrenmemize rağmen görüş 

yaptırmadılar. Bunun üzerine savcılığa gitmemize rağmen savcılıkta görüş izin verilmedi. Sonrasında 

öğrendiğimizde 1. S tipinde A. ve Ö. dışında siyasi tutuklu bulunmamakta ve Fetö tutuklularının 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 137 / 233 

yoğunlukta olduğu bir hapishane. Biz tutsak yakını ve aileler olarak yakınlarımızın bu durumda can 

güvenliğinin olmadığı konusunda kaygılarımız var. Her an kötü bir haber alma huzursuzluğundayız. 

İHD’nin bize bu konuda destek sunmasını bekliyoruz. Hukuki destek talep ediyoruz.”  

 

•    Ö. Ç. (Ankara Sincan S Tipi Hapishanesi) 

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

aynı süreci yaşayan Ö. Ç. içinde aynı kaygıları yaşamaktayız. Kendisi ile ilgili sağlıklı bilgiler 

alamamaktayız. Ve ikisinin aynı koğuşta olması talebimiz var. Hukuki destek talep ediyorum ”  

 

•   E. P. (Denizli T Tipi Kapalı CİK) 

20.06.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan E. P.: “Merhabalar, 

Son yazmış olduğum şikayetler sonrası idare baskı ve keyfiyet uğraşlarını arttırmıştır.  

-Kurum müdürü sorumlu baş memurlar yaşanan sorunları bilmekteler, görmezden gelmekteler. 

-Kendilerinden şikayetçi olduğum için intikam almaktalar. 

-Hakkında şikayetçi gardiyanlarda aynı şekilde 

-Mektuplarımı keyfi olarak engellemekte. Bunu yapanda korunmakta, işlem yapılmıyor.  

-Adlilerle aynı yerde tutmakta, karantina bitmişken (tekli) 

-Dilekçelerim engelliyorlar 

-Cezaevi savcılığı olmak üzere sıralı hiyerarşiye, yaşananları gizliyorlar. 

-Sorun çözme değil üretme endeksli 

-Hukuki haklarım engelliyorlar” 

 

•    H. E. (Silivri 2 Nolu L Tipi A 12)  

21.06.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan B. E.: “Merhaba kardeşim H. E. 

2014’ten bu yana cezaevinde. Diğer mahkumlar tarafından seni öldüreceğiz, seni burada 

yaşatmayacağız şeklinde tehditler alıyor. Koğuşta can güvenliğim yok diyor. Koğuş değişikliği istiyor. 

Cezaevi kabul etmiyor. 3 gündür mahkumum uyuyamıyorum diyor. Silivri 2 nolu A12 koğuşunda 

kendisi. Bize yardımcı olur musunuz çok acilinden. Ablası cezaeviyle telefonda görüşmüş cezaevi 

fiziksel bir kavga olmadığı için koğuş değişikliği yapılmayacağı söylenmiş. ” 

 

•   E. D. (Maltepe L Tipi 1 Nolu Cezaevi) 
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21.06.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan E. D.: “Merhaba E. D. isimli kardeşim L 

tipi Maltepe 1 nolu kapalı ceza evinde yatıyor. 

Sizlere buradan daha önce yazmıştım avukatlar kardeşim ile görüşmüşler şimdi ben ve kardeşim 

cezaevinde ki memurlardan şikayetçi olduğumuz için orada ona psikolojik baskı uygulanıyor. Koğuşu 

zorla değiştirilmek istenmiş. Ayrıca savcı kardeşimden dilekçe istemiş. Kardeşim bugün 21 Haziran 

2022 tarihli günde dilekçe yazmış ama orada ki memurlar kardeşimin dilekçesini yırtmışlar. Daha 

önceden de aynı şeyler oluyordu. Dışarıyla iletişime geçilmesine izin vermiyorlar. Hatta memurlar 

diyor ki bizi telefondan şikayet ediyorsun bu gidişle telefon iletişimini de keseceğiz diyorlar. Bilginiz 

olsun ben kardeşim E. D.’in orda can sağlığından şüphe ediyorum. Sakarya’daki cezaevlerine sevki 

için sizlere rica ediyorum oradan kardeşim E.’ı çıkarın.” 

 

 M. L. (Tekirdağ 1 Nolu F Tipi) 

22.06.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan H. O.:   

''Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesinde tutulan vasisi olduğum M. L. ile 21 Haziran’da yaptığım 

açık görüşte hükümlü M. L. yaşadığı hak ihlallerini ifade etmiştir. Özellikle elektrik faturalarının çok 

yüksek olduğunu, yanında bulunan diğer arkadaşların ailelerinin uzakta olması ve ekonomik 

durumlarının kötü olması nedeniyle bu faturaları ödemekte çok zorlandıklarını belirtti. Öyle fatura 

ödemekten kantine herhangi bir ihtiyaçlarını dahi yazamadıklarını belirtti. Uzun zamandır kantine 

şeker yazdıklarını ama şeker olmadığı söylenerek bu ihtiyaçlarının karşılanmadığını söyledi. M.L. 14 

Haziran günü, hastaneden gelen istek üzerine sevk edildiğini ancak sevk aracının kafes tipi olan araç 

olması ve böyle bir araçla gidip gelmesinin adeta işkenceye dönmesi nedeniyle kabul etmediğini 

vurgulayarak, zaten ciddi olan sağlık sorunlarını artırabileceğini ifade etmiştir. Talebim, bu ihlallerin 

raporlarda yer alması, kayıt altında tutulmasıdır. Basın ve kamuoyu ile paylaşılmasında herhangi bir 

sakınca yoktur.'' 

 

 K. Ö. (Silivri 3 Nolu L Tipi Cezaevi) 

24.06.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan K. D. D.: “06.06.2022 tarihinde Silivri 3 

nolu c 4 koğuşunda kalp krizi geçirdi. Halkalı Mehmet Akif Ersöz hastanesine kaldırıldı. Yapılan anjiyo 

sonucunda 3 damar tıkalı çıkarak ameliyat kararı alındı. Ayın 13’ünde ameliyata alındı. 8 gün yoğun 

bakımda koah hastalığı nedeniyle hayatı riskle kaldı ve 22’sinde yoğun bakımdan çıktı. 24.06.2022 

yani bugün taburcu ediliyor. Cezaevi revir sağlık çalışanı bile bize böyle çabuk bir karar bizde 

beklemiyorduk diyor. Cezaevi şartlarında nasıl bakılacak bizde bilemiyoruz diyor. Benin babamın 

bilinci bile tamamen yerinde değil ve babamı cezaevine gönderiyorlar. 61 yaşında birden çok 

hastalığı var. Benim babam suçsuz yere ceza yatıyor. Benim hem oğlum öldü hem ben suçsuz yere 

ceza çekiyorum diyor. Benim babamın hayatından kim sorumlu? Benim babama orda bir şey olduğu 

taktirde kimden hakkımı savunacağım? Bu nasıl bir adalet lütfen yalvarıyorum bize yardım edin ben 

kızı K. D. D.” 
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 S. B, G. Y.  (KOCAELİ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi) 

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

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

artıyor. Burada adaletsiz bir şekilde tutuluyor ve pek çok hak ihlaliyle mücadele etmeye devam 

ediyoruz.  

Size kısaca kendimden bahsedeyim. Ben Halkın Hukuk Bürosu avukatlarından ve Çağdaş 

Hukukçular Derneği üyesiyim. 2017’de bürolarımız ve evlerimiz basılarak gözaltına alındık, hukuksuz 

ca tutuklandık. İlk duruşmada hepimiz tahliye olurken saatler sonra hiçbir şey değişmemişken 

hakkımızda tutuklanmak üzere yakalama çıkarılmıştır. “Tanıyorum, Halkın Hukuk Bürosu” avukatıdır 

diyen gizli tanık beyanıyla ‘ceza’ verildi. Nereden geldiği, tanıdığı, kim olduğu belli olmayan içeriği 

hiçbir şey ifade etmeyen beyanlarla tutuklandık ‘ceza’ aldık. Oysa Halkın Hukuk Bürosu avukatı 

olduğumuz gizli bilgi olmadığı gibi bir suç da teşkil etmez. 

Böyle bir dosyada deliller toplanmadan savunma hakkımız kısıtlanarak, son sözümüz alınmadan 

dosya bitirildi. Jet hızıyla bir İstinaf incelemesiyle onama verildi. Meslektaşım büro arkadaşım Av. E. 

T. adil yargılanma hakkı için adalet talebiyle başladığı ölüm orucunda hayatını kaybetti. Bizler ise 

adalet mücadelemize devam ediyoruz. İçerde dışarda adaletsizliğe karşı durmak onurdur, görevdir. 

Bir halk aydını, avukat olarak hak arama mücadelesi halkımızın bizden beklentisidir. Bizlerde bunu 

yerine getirmeye çalışıyoruz. Bugünlere damgasını vuran adaletsizliktir. İlerde bugünler yapılan 

adaletsizliklerle anılacak. Herkes de yerini alacaktır. Bizimki gibi dosyalar çok maa lesef. 

Müvekkillerimin pek çoğu bu şekilde tutuklular ve ‘ceza’ alıyorlar. Diğer yandan hapishanelerde pek 

çok hak gaspıyla karşılaşıyoruz. Disiplin soruşturması açılıyor, disiplin cezaları verilerek infazlarımız 

yakılıyor. Slogan attığım için aldığım disiplin cezalarının toplamı 300 yılı geçiyor. Haliyle infaz da 

yakılmış oluyor. Yeni uyduruk dosyalar açılıyor. Pek çok Asliye Ceza davasıyla karşı karşıyayız. 

Hapishanelerde keyfiliğin sonu sınırı yok. Yasal değişiklikle 1,5 saat olan açık görüş hakkı 1 saat  10 

dakika olarak uygulanıyor.  

Bugün benim durumumda olan pek çok siyasi ve adli tutuklu bulunmaktadır. Şen Yaşar ailesi, Çorlu 

aileleri, Soma aileleri, Gezi davası tutukluları, Gezi Parkıyla başlayan Haziran ayaklanmasında 

hayatını kaybedenlerin aileleri ve binlerce işçi, emekçi, halkımız… 

Bugün adaletsizliğe, zulme, baskıya karşı 2 müvekkilim bedenini açlığa yatırmıştır. 185 gündür 

açlıklarıyla adalet istiyorlar. Halkın üstündeki baskı ve zulmün son bulmasını istiyorlar. Adil 

yargılanma hakkı ve hapishanedeki hak gasplarının son bulmasını istiyorlar. Adaletsizlikleri ortadan 

kaldırmak yerine yeni hapishaneler tasarlıyorlar. İçeride binlerce kişi adalet bekliyor. En çok ihlal 

edilen hak, adil yargılanma hakkı. AYM Başkanı 8072 ihlal kararını adil yargılanma hakkının 

ihlalinden verdiklerini açıkladı. Adil yargılanma haklarını uygulamalarını, AYM kararlarına uyulmasını 

dile getirdi. 
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S. B. ve G. Y.  tüm bunlara dikkat çekmek, halkımızın bu adaletsizliğe maruz kalmasına izin 

vermemek için ölüm orucundalar. Ölüm orucu kamuya bir sesleniştir. Hakkı ihlal edene değil. Size 

kendi yaşadıklarımın bir kısmından bahsettim, benim yaşadıklarımı yaşayan bu şekilde 

yargılanmalarla burada olan binler var. 

Dolayısıyla S. ve G.’ın talebi hepimizin talebidir. Kim bunlara hayır diyebilir ki? 

Kendim için asaleten, müvekkillerim için vekâleten adalet istiyorum!  

Sesimize ses olmanızı isteriz.   

Temmuz 2022 

 E. P. (Denizli T Tipi) 

04.07.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan E. P.:  

“Nisan ayında ve şikayetler sonrası, yaşanan sorunları şikayette bulunduğum (idare) ilgili kişiler öç 

alma ve intikamcı bir tutumda sorunlar üretmeye devam ediyor. Ben de yaşanan bu sorunları 

anlatıyor ve sizin de şikayette bulunmanızı istiyorum. 

İdare, sorun çözme gibi bir kaygı aksine, etnik köken ve inançsal aidiyet üzerinden geliştirdikleri 

anlayışla sorun üretmekte ve özel uygulamalarını devam ettirmekte, hukuksuz ve insani olmayan 

uygulamalar yapmaktadır. Kurum 1.müdürü sorumlu baş memur ve M. A. isimli baş memur yasaların 

verdiği yetkiyi özel keyfi ve insani olmayan uygulamalarda kullanmaktalar. İnsan hak ihlalleriyle dolu 

fakat sürekli takipsizlik alan bu kişiler ideolojik ve ırkçı yaklaşmaktadırlar. Aileme dahi şikayette 

bulunduğu için insani olmayan ve gayri hukuki uygulamalar yapmaktadırlar. Aile üzerinden tehdit 

yapılıyor. 2 yıla yakın zamandır burada yaptıklarını ilgili mercilere şikâyet ettim. Avukatlar  şikayette 

bulundu, ailem bulundu hala Adalet Bakanlığı ve ilgili merciler, cezaevi savcılığı sorunları görmezden 

geliyor. Yapılan suçlar mükâfatlandırmalara evriltiliyor. Sürekli sıralı hiyerarşiyle “sorun yok” algısı 

çiziyorlar, mevcut şikayete konu delillerle oynamaktalar. 

Bu sorunları sıralamak gerekirse; 

1-Kantinden ihtiyacım olan ürünleri almak gibi bir hakkım var. Kendileri fiş kaybediyor, ihtiyaçlarımı 

karşılattıramıyorum. … 

2-Dilekçe bir hak. Hukuki tanımı olan bir hakkı hukuksuz bir şekilde engelliyorlar.  

3-İdareye, aynı şekilde adli mercilere haklarından şikayette bulunan kişilere özel uygulamalar 

yapıyorlar. 

4-Sağlık alanında, kasıtlı olarak insanın sağlığını işkence aracına çevirenler korunmakta. Benden 

önce hastaneye gidip sevk iptali yapan bir idare var. Suç işleyenler korunuyor, delilleri yok ediliyor.  

5-Yasada adlilerle (siyasileri) aynı yerde tutamayacağı yazarken, kasıtlı sorun oluşturmak için bu 

zemini yaratıyorlar.  
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6-Hukuki hakları kısıtlıyorlar. Düşmanca yaklaşım tarzını esas alıyorlar ve bu yönlü “infazını yakarız” 

ölün çıkar, canına okurum, “Alevileri şöyle” gibi farklı, ırkçı ve inançsal aidiyetleri hedef alan bir fikri 

yaklaşım var.  

7-İdareye gerekse de adli mercilere yapılabilecek şikayetler öç alma ve intikam aracına çevirtiliyor.  

Burada yaşanan sorunlardan, bilakis en başta onlar sorumludur. Yaptıkları uygulamalar;  savcılığa 

giderken kolum morarmıştı sıkmalarından dolayı, herhangi muayene evrakı aldırılmadı. 

Kurum 7.müdürü, F. isimli baş memuru ve M. A. isimli baş memurlar gerek kendileri gerekse 

kendilerine bağlı çalışanların özel uygulamalar yapmasını sağlamaktadır. … Bana yaptıkları tüm özel 

ve keyfi hukuk dışı uygulamalardan bu kişiler sorumludur. … 

“Canıma okuma” ve “ölümü çıkarma” iddiası ve sözleri var. Benim mektubumla yapmanızı istediğim 

başvuruya bu hususları tamamıyla eklemeniz ve Alevi ve Zaza olmamdan ötürü kimliğimden ötürü 

inancımı ve etnik kökenimi hedef almaları kapıya vurulan çarpılardan farksızdır. Kin güden hedef 

gösteren, sağlığımı olumsuz etkileyenler korunuyor. Uzun süredir aile, avukat aracılığıyla bu 

hususları şikayet ettim. Bakanlık görmezden geliyor. Çözülen sorun yok. Üretilen sorunlar var. Bana 

yapılan uygulamaları birçok defa 1.müdüre yazdım. …” 

 N. E. (Maltepe 1 Nolu L Tipi) 

05.07.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan A. E.: “Bundan yaklaşık 40 gün önce 

yüksek gerilim çarpması sonucu  N.E. çok ağır yaralandı. Olaya TEDAŞ’ın ihmali neden oldu. …Biz N.’i 

alıp Dicle Fakültesine kaldırdık. İki günlük tedavisi sonrası ağır vaka olduğu için İstanbul Çam Şakura 

Şehit Hastanesine sevk edildi. Sol kolunu orada kestiler. Daha önce bir tutuklanması var diye 3 gün 

sonra polis gelip kapıda bekledi. 15 gün sonra Başakşehir hastanesinden Kartal Lütfi Kırdar 

Hastanesine sevk yapıldı. Oradaki müdahale sonucu sağ kolu da alındı ve sol bacaktan alınan doku 

sol bacağa nakil edildi. 35 gün sonra hastanedeki polisler …daha tedavisi bitmeden mahkemeye 

götürdü. Sedye üzerinde mahkemeye gitti. Sağlık ekipleri götürdü ve mahkeme tutuklanmasına karar 

verdi ve Maltepe Cezaevine götürüldü. Orada da mahkum koğuşunda tutuluyor şu anda. Durumu 

çok ağır. altı bebek gibi bezleniyor. Çok zor şartlar altında cezaevinde.  

Hastaneye kaldırılması ya da serbest bırakılması için hukuki girişimlerde bulunmanızı ve derneğinizde 

basın açıklaması yapmayı talep ediyorum. Biran önce tahliye olmasını istiyoruz.”  

 K. ve E. S. (Edirne F Tipi)  

06.07.2022 tarihinde derneğimize gelerek yazılı başvuruda bulunan E. Ş. S.: “05.07.2022 tarihinde 

Edirne F Tipi hapishanesinde eşim E. S. ile açık görüş esnasında eşimin beni öpmesi üzerine görevli 

infaz koruma memuru yanımıza gelerek “Burası umuma açık alan. Burada gayri ahlaki davranış 

sergileyemezsiniz” şeklinde uyarıda bulunması üzerine ben ve eşim gardiyana ortada bir ahlaksızlığın 

olmadığını ve kendisinin de ahlak bekçisi olmadığını hatırlatarak bir konuşma gerçekleştirdik. Bunun 

üzerine infaz koruma mamuru içeri giderek üst amirini çağırdı. Gelen üst amiri ise E. ve benim 

yanıma gelerek “E. burası kamu kurumu burada bu şekilde davranma,  uyarı almanı istemem. 
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Yukarıdan izliyorlar sıkıntı olur.” Şeklinde konuştu. Bunun üzerine eşim ve ben gelen memura da 

itirazımızı yaparak bu davranış şekillerinin onur kırıcı olduğunu söyledik. Görüş süremiz bittiğinde 

cezaevinden çıkarken başka bir görüşçü arkadaşım bir kadının çıkışta durdurulduğunu ve içeri 

çağrıldığını, kadının ne oldu sorusuna içeride öpüşmüşsünüz şeklinde cevap verildiğini tarafıma 

aktardığında eşkâli bana uyan başka bir görüşçüyü aldıklarını anladım. Cezaevinden de ayrıldığım 

için geri dönüp duruma müdahale edemedim. Eşkâli karıştırdıklarını ve aslında aradıkları şahsın ben 

olduğumu söyleyemedim. Yaşadığımız bu onur kırıcı durum için yapılması gerekenler konusunda bilgi 

ve destek istiyorum.” 

 E. D. (Maltepe 1 Nolu L Tipi Cezaevi) 
06.07.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan A. D.: “Merhabalar kardeşim E. D.’e 

bugün memurlar tarafından iple boğma işlemi yapmışlar. E. müdür M. memura alın bunu dövün 

demiş.  6 kişi birden saldırmış. E.’a boynuna ip dolamışlar bir başka müdür kurtarmış E.’ı yoksa beni 

öldüreceklerdi diyor hücreye atmışlar E.’ı. … artık kardeşimin dayanma gücü kalmadı o şerefsizlerin 

elinden kurtarın lütfen sevk istemiştik Sakarya’da ki cezaevine  ondan da bir dönüş çıkmadı lütfen 

yardım edin kardeşimi oradan kurtarın..” 

 F. A. (Maltepe 3 Nolu L Tipi Cezaevi) 

08.07.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan F. A.: “Ben Afganistan vatandaşı 

İstanbul Maltepe 3 Nolu K. C. İ. K. Müdürlüğü’nde kalmaktayım ve henüz tutukluyum. Davam 

sonuçlanması ve tahliye olmam durumunda Afganistan’a gönderilme ihtimalim bulunmaktadır. Ve 

bu benim içi tehlike oluşturmaktadır. Bu sebeple uluslararası korumaya başvurmaktayım. Tarafıma 

tahliye olma ihtimalimde sınır dışı edilmemem için uluslararası koruma belgesi verilmesini talep 

ediyorum.” 

 G. (Trabzon Beşikdüzü T Tipi) 

18.07.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan Z. G.:  “İNSAN HAKLARI DERNEĞİNE 

16.07.2022 tarihinde saat 15:30 de cezaevinde bulunan abim Avukat A. G. ile telefonda görüştüm. 

Aynı zamanda abimin yasal vasisi de benim. Abim şu an Trabzon BEŞİKDÜZÜ (T) TİPİ cezaevinde 

bulunuyor. Abim 24 yıldır cezaevinde tutuluyor. 24 yıldır cezaevinde yaşanan hak ihlallerini birlikte 

yaşayan bir aileyiz. 24 yıldır cezaevinde yaşanan hak ihlalleri yüzünden abim ve bizler mağduruz. 

Artık yaşamadığımız görmediğimiz hiçbir hak ihlali kalmadı. … 24 yıldır bizler de abimle birlikte ceza 

evi hayatı yaşıyoruz. Sürekli tutuklu yakını ve tutuklu hakları ihlal ediliyor. Cezaevinde 24 yıldır 

yaşadığımız şey tutuklu ve tutuklu yakınının tanınan haklarının hiçe sayılması olayıdır. Birileri 24 

yıldır kardeşliğimizi ve birlikte yaşam koşullarımızı yok eden tavır ve davranışlar içerisinde. Bunu en 

çokta cezaevlerinde bulunan abime ve bizlere karşı sergiledikleri tavırlarla gösteriyorlar. Ülke 

birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyen bazı çevreler sürekli tahrik ve kışkırtma peşindeler. Bu 

çevreler devlet kurumlarında görev yaparken fırsat buldukça tahrik ve kaos yaratacak olaylar 

çıkarmanın peşindeler. … Abimin telefon ve görüş saatlerini kısıtlamışlar. Var olan bütün insani 

haklar yasal haklar şu an yok olmuş, cezaevi bilinmez eller ve kişiler tarafından yönetilen bir hal 

almış. Abim bu çaresizlik içinde açlık grevine girmiş. Şu an 5 günlük süresiz dönüşümsüz açlık grevi 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 143 / 233 

yapıyor. Yakında süresiz dönüşümsüz açlık grevi yapacağını söyledi. Cezaevinde abime karşı 

uygulanan bu hak ihlallerini kardeşliğimize ve birliğimize yönelik uygulanan bir kötü yaklaşım olarak 

görüyorum. Cezaevinde görev yapan memurlar suç işliyorlar. İnsan hakları derneğinden tek istediğim 

şey bizim 24 yıldır çektiğimiz bu acılara son verin. Sesimizi duyurun. Bu ülkede kardeşliğimizi ve 

huzurumuzu bozmak isteyen bu çevrelere karşı sesimiz olun. Onların amaçlarına kavuşmasını 

engelleyelim. Birliğimiz kardeşliğimiz daim olsun bizi ayırmak isteyen cezaevlerine sızan bu çevrelerin 

kötü emellerini engelleyelim. İnsanlık kazansın. Türkiye’nin birliği ve beraberliği kazansın.” 

 U. K. (Aliağa Şakran 1 Nolu T Tipi İzmir)  

19.07.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan F. K.: “Oğlum olan U. K. 8 yaşından 

bu tarafa diabetus mellutu (şeker) hastası. Günde 4 kez insülin kullanıyor. Son 10 seneden bu tarafa 

da çölyak hastası. 

1988 bu tarafa tutuklu, müebbet hapis cezası aldı. Şimdi kaldığı hapishanenin dışında 15’ten fazla 

hapishanelere sürgün edildi. Kaldığı hapishanelerde hastanelere götürüldü. Adli tıp raporları 

mevcuttur. %80 %90 gibi engelli raporları dosyada mevcuttur. Şeker hastalığı ile çölyak hastalığı 

birbirine zıt beslenme gerektiriyor ve  doktorunun hazırlamış olduğu diyet listesine göre beslenmesi 

gerekiyor ama olmuyor. Hastalıklarından kaynaklı birçok yan hastalığı mevcuttur. Sosyal 

hizmetlerden yararlansın diye hastaneye müracaat etti. Bu hastalığı karşısında %48 rapor verdiler. 

İtiraz ettim İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne,  yeniden hastaneye götürülmesi için. Bu sefer cezaevi 

hastaneye göndermiyor. 

“Jandarma aracı yok, benzin mazot yok” diye oyalıyorlar. Bu hastalıklardan kaynaklı ağzında hiç diş 

kalmamış. Sadece üst damakta 3 diş, o da sallanıyormuş. U. Adalet Bakanlığında dilekçe vermiş. 

Dilekçenin cevabı gelmiş. “Derhal hastaneye götürülsün” diye. Halen de götürülmüyor. Bu bir senedir 

böyle devam ediyor. Oğlumun dişlerinin tedavisi yaptırılmasını istiyorum. Ben aynı zamanda 

oğlumun vasisiyim. Bütün hastalıklarının tedavisinin yapılmasını istiyorum. Tedavisinin yaptırılmasını 

ve suç duyurusunun yapılmasını talep ediyorum.”  

 M.C.A. (Metris Cezaevi) 

21.07.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan M. C. A.: “24.06.2022 tarihinde 

kardeşim polisler tarafından şüpheli olarak alınıyor. İddiaya göre Metris Cezaevine gönderiliyor. 

25.06.2022 tarihinde kardeşim Ali Ataç … Bağcılar Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesine gönderilmiş. 

26 gün boyunca ailesine hiçbir resmi kurum ve kuruluşlardan bilgi verilmemiştir. Dolaylı yollardan 

kardeşim A.’nin hastanede komada ve bitkisel hayatta olduğunu öğrendim.  

18.07.2022 tarihinde Metris Cezaevine gittim( ne olduğunu anlamak için)  öyle biri bulunmamakta 

dediler. Ben Bağcılar Devlet Hastanesinin kaydından Metristen geldiği kaydı bulunuyor dedim. 

Sonradan “tamam burada yatmış ama tahliye 29.06.2022 edilmiş” denilerek göndermeye çalıştılar. 

Herhangi bir bilgi verilmeden gidin savcı size haber versin dediler. Derneğinizden yardım talep 

ediyoruz.”  

 M. A. (Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi) 
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19.07.2022 tarihinde İHD Adana Şubemize başvuruda bulunan G. A.: “Oğlum M. A. 15 yıldan beri 

Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır.  Oğlumun cezası 17 yıl iken ve 2 yıl 

önce koşullu salıverme hakkı var iken disiplin cezaları gerekçe gösterilerek ve pişmanlık 

dayatmasında bulunulması üzerine istenen dilekçeyi vermediği için infaz süresi uzatılmış, infazı 

yakılmış ve şartlı tahliyesi gerçekleşmemiştir. Bu durum oğlumun haklarını ortadan kaldırmış ve 

mağduriyetine yol açmıştır. Bu durumu ile ilgili başvurma ve dava açmak için avukat tutma 

imkanımız yoktur, İnsan hakları derneğinin hapishanelerin sorunlarıyla ilgilenen avukatlarından 

yardım talep ediyorum.  

Ayrıca kendisiyle yaptığı görüşmede oğlunun birçok sıkıntısının olduğunu, 4 yıla yakın süredir gazete 

verilmediğini haber alma hakkının kısıtlandığını, sık sık aramalar yapıldığında kitaplarının yazılarının 

alındığını eşyalarının tahrip edildiğini, sağlığının bozulduğunu ayaklarının kan dolaşımının zorlaştığı 

için ısınamadığını ve uyuştuğunu, hastaneye götürüldüğünde de sonuç alamadığını söyledi.  

Oğlumun ve koğuş arkadaşlarının sorunlarının çözülmesi için duyarlılık ve ilgili yerlere başvuru 

yapılmasını talep ediyorum….” 

 Z. B. (İzmir 2 Nolu F Tipi Hapishanesi)                           

26.07.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan D. Y.: “Müvekkil A.A. 13.04.2022 

tarihinde Tekirdağ 2 Nolu F Tipi hapishanesinden İzmir 2 Nolu F Tipi hapishanesine sürgün edilmiştir. 

Kurum girişinde çıplak arama dayatılmıştır. Kabul etmeyince zorla müdahale yapılmıştır. Sonrasında 

havalandırmasının üzeri tel kafesle kapalı hücreye konulmuştur ve hala bu şekilde tutulmaktadır. 

Hücre değişikliği talepleri kabul edilmemektedir. Çıplak aramaya ilişkin suç duyurusunda 

bulunmuştur. Kayıtlarda bulunmasını talep ediyorum.”    

 İ. Ç. (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi) 

26.07.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan D. Y.: “ Müvekkil İ.Ç . Temmuz .2022 

tarihinde Afyon’dan Tekirdağ 2 Nolu F Tipi hapishanesine sürgün edilmiştir. Tekirdağ 2 Nolu F Tipi 

hapishanesinin girişinde çıplak arama dayatılması, kabul etmeyince gardiyanlar tarafından darp 

dilmiş. Bu esnada burnu kanamış. Olaya ilişkin suç duyurusunda bulunmuş. Kayıtlarda bulunmasını 

ve ilgili yerlere yazılmasını talep ediyorum.”     

 M. T. (İzmir 2 Nolu F Tipi Cezaevi) 

26.07.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan D. Y.: “Mağdur M.T. Temmuz ayının 

başında Silivri 2nolu L Tipi hapishanesinden İzmir 2 Nolu F Tipi kapalı hapishanesine sürgün 

edilmiştir. Kurum girişinde çıplak arama dayatılmış, kabul etmeyince darp edilmiştir. Ayrıca Silivri 2 

Nolu L Tipi hapishanesi kurumunda kalan eşyalarını göndermemiş. Kayıtlarda bulunmasını talep 

ediyorum.”  

 D.Y. (İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi) 

26.07.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan D. Y.: “müvekkil A.A. 13.04.2022 

tarihinde Tekirdağ 2 Nolu F Tipi hapishanesinden İzmir 1 Nolu F Tipi hapishanesine sürgün edilmiştir. 
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Hapishane girişinde çıplak arama dayatılmış kabul etmeyince darp edilmiştir. Kayıtlarda bulunmasını 

talep ediyorum”  

 S. İ. (Bodrum S Tipi Cezaevi) 

26.07.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan D. Y.: “Müvekkil S.İ . 13.04.2022 

tarihinde Tekirdağ 2 Nolu F Tipi hapishanesinden Bodrum S Tipi hapishanesine sürgün edilmiştir. 

Müvekkilin bir bacağı yoktur. Bu sebeple günlük işlerini ve kişisel bakımını tek başına yapması pek 

mümkün olmamaktadır. Hücre temizliği konusunda da çok zorlanmaktadır. 2014 yılında Ankara’dan 

tek başında kalamayacağına dair raporu olmasına rağmen 3 aydır tek başına tutuluyor. 

Ayrıca daha önce Tekirdağ 2 Nolu F Tipi hapishanesindeyken kullandığı “mekap” diye tabir edilen 

ayakkabıları kendisine verilmemiş. Bunun üzerine vasisi kendisine sandalet göndermiş. Vasisinin 

gönderdiği sandaletler de yasaklı denilerek kendisine verilmemiş.  Kayıtlarda bulunmasını talep 

ediyorum”  

 İ. Ç. (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishanesi) 

26.07.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan H. Ç.: “Merhaba ben H. Ç. kardeşim İ. Ç. 

geçen hafta Afyon 1 nolu T tipi cezaevinden Tekirdağ 2 nolu F tipi kapalı cezaevine sürgün edildi 

22.07.2022 cuma günü telefon görüşmesinde işkenceye maruz kaldığını söyledi. ‘Girişte bir kağıt 

getirip benim vücudumda herhangi bir darp izi yoktur yazısının altına imza atmamı istediler bende 

kabul etmedim ya sonra darp ederseniz diye cevap verdim, onlar da soyunmamı söylediler ben de 

soyunmayacağımı söyledim bunun üzerine bana saldırdılar ağzım burnum kan içinde kaldı’ dedi. 

Kardeşime yapılan bu zulmün ve işkencenin takipçisi olmanızı talep ediyorum rica ediyorum saygılar”  

 T. Y. (İzmir 1Nolu F Tipi Cezaevi) 

28.07.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan T. Y.: “Sayın Yetkili,  

Bu mektubu size, maalesef ülkemizde süregelen “kumpas geleğenin” içyüzünü, yaşadığımız süreçten 

kesitler vererek anlatmak ve böylelikle sizi bilgilendirmek için yazıyorum. 

Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı (TBAV) Camiasına ve onun Fahri Başkanı Sayın A. Oktar.’a yönelik 

görülen dava; Osmanlı’yı parçalayan, Türkiye’yi bölmeye çalışan, nesli ve ekini helak etmek isteyen 

İngiliz Derin Devleti’nin (İDD) bizlere karşı oluşturduğu bir “kumpas davası”dır.İngiliz Derin Devleti, 

Türkiye’de Kuran’ı yaşayan, güzel ahlaklı, eğitimli, modern, sanata, bilime değer veren, vatansever, 

fedakar, Devletine bağlı, yerli ve milli bir neslin yetişmesini istememektedir.Bu nedenle; materyalist 

felsefeyi, Darwinizm’i, bölücü düşünceyi, bağnazlığı, toplumsal dejenerasyonu ve çatışmayı bilimsel, 

fikri çalışmalarıyla yerle bir eden camiamızı hedef almıştır…Buradaki amaç; bizleri yıldırmak, 

dağıtmak ve böylelikle ülkemiz, devletimiz ve milletimiz için yaptığımız etkili, faydalı çalışmalarımızı 

engellemektir. … 

İlk günden itibaren kimse bizlerin suçlu olduğuna inanmadı.  …30 yıllık geçmişimiz olan bazı 

arkadaşlarımız baskı ve tehdidin şiddetinden “etkin pişman” olmak zorunda bırakılarak bizlere 

husumet duyan, iftira atan, kendilerine aşağılayan şahıslara dönüştürüldü. …Bizleri suçlu çıkarmak 
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pahasına, “resmi belgelerde” sahtecilik                                                                                                                               

yaptıkları, dosyamıza giren delillerle ve bilimsel mütalaalarla ortaya çıktı:……Bizler, Türk yargısına 

güveniyoruz. Ülkemiz üzerinde oynana bu karanlık oyunların bozulacağına, adaletin tecelli 

edeceğinde ve masumiyetimizin ortaya çıkacağına inancımız elbette ki tamdır. O gün geldiğinde, 

Allah’ın izniyle, yine devletimizin bekası, milletimizin faydası için aşkla, şevkle çalışmaya devam 

edeceğiz.” 

 

Ağustos 2022 

 

 İ. Ç. (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi)  

31.07.2022 tarihinde Gaziantep şubemize giderek başvuruda bulunan H. Ç.: “Kardeşim Afyon 1 Nolu 

T Tipi cezaevinden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı cezaevine bilinmeyen bir nedenden dolayı sürgün 

edildi. 22.07.2022 tarihinde kardeşimle yaptığım telefon görüşmesinde kardeşim işkenceye maruz 

kaldığını söyledi. “Girişte bir evrak imzalatmak istediler,  evrakta “vücudumda herhang i bir darp izi 

bulunmamaktadır” yazdığı için, imzalamayacağımı söyledim. Ondan sonra soyunmamı istediler. Ben 

de soyunmadım. Bunun üzerine bana saldırdılar. Ağzım burnum kanadı. Elbiselerim yırtıldı” dedi. 

Kardeşimin hayatından endişeliyim. İHD’nin bir an önce görüşme sağlamasını istiyoruz.” 

 B. O. (Afyon Bolvadin T Tipi Cezaevi)  

08.08.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan E. O.: “Oğlum 6 yıldır hapiste ağır 

hasta yardım istiyorum.”  

Görüşmede alınan notlar:  B. O. ; Afyon Bolvadin T Tipi Kapalı CİK’de tutuluyor. 2016 yılında Bursa’da 

tutuklanmış Maltepe Çocuk Cezaevine gönderilmiş, yaşı küçük diye. Karabük ve sonra Afyon’a 

gönderilmiş. Tutuklandığında madde bağımlısıymış ama başka bir hastalığı yokmuş. İlkokul mezunu, 

tutuklandığında Kuran Kursuna devam ediyormuş. Maltepe hapishanesinde getirildikten sonra 

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yatırmışlar. Ruhsal hastalığı olduğu söylenmiş. Son 

olarak bir buçuk yıldır durumu kötüleşmiş. İletişim kurmuyor, öz bakımını yapamıyor.  Annesi 6 

Haziran 2022 günü açık görüşe gitmiş. B.O, yarım saatlik görüş süresinin son 5 dakikasında gelmiş 

görüş yerine. Hiç iletişim kurmamış, donuk bakıyormuş. Üstü başı pis, pejmürde durumdaymış, tek 

ayakkabı ile gelmiş. Görüş sırasında orada olan başgardiyan aileyi odasına alıp “bakımına ben yardım 

ediyorum, kendine bakamıyor, yetkililere başvurun” demiş. Annesi ile 6 yılda 2 kez görüşmüş, 

tutuklandığından bu yana tek kişilik odada tutuluyor.  

 H. K. (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi)  

09.08.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan S. K.: “İyi günler ben S. K. oğlum H. K. 

Tekirdağ’da F Tipi 2 Nolu cezaevinde 7 yıldır. 1 aylık açlık grevine girdi bugün 9. Günü. Bugün 

görüşüne gittim bana söylediği ne iç kantinden ne de dış kantinden şeker alamıyor. Küp şeker 

midemi bulandırıyor diyor. Bende başgardiyanla görüştüm bana verdiği cevap oğlun açlık grevine 
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girdi, biz şeker satmıyoruz, şeker  bayramdan bayrama satılıyor dedi. Git başımdan Adalet 

Bakanlığına git dedi. Yardımcı olmanızı önemle rica ediyorum iyi çalışmalar.” 

 S. A. (Kadın Kapalı Cezaevi Bünyan Kayseri)  

10.08.2022 tarihinde hapishaneden fax yoluyla başvuruda bulunan S. A.: “Merhaba, Umarım her 

açıdan durumunuz iyidir. Size yaşadığım kimi sorunlardan kaynaklı yazmak istedim. Şöyle ki, 21 

Haziran’da karın bölgemden fıtık ameliyatı oldum. Bir ayı aşkın süreyi geçmesine rağmen ameliyat 

yaramın ağzı açık durumdadır ve iltihaplanmıştır. Defalarca revire ve acile gitmeme rağmen 

herhangi bir etkide bulunulmamıştır. Hiç kontrole götürülmedim. Kaldı ki enfeksiyon hastasıyım ve 

iltihap durmamaktadır. İdareye defalarca söylememe rağmen herhangi bir şey yapılmıyor. Sağlık 

durumum şu an beni çok etkiliyor ve hukuki yoldan yapılabilecek hususlarda katkınızı istediğimden 

size bu faxı yolluyorum. İçinde bulunduğum sağlık problemleri beni olumsuz anlamda bu kadar 

etkilemese sizin vaktinizi de almak istemezdim. Bu ameliyatı geçen yıl olmam gerekirken kurum 

idaresi keyfi olarak ameliyatımı yaptırmadığı gibi şimdi de ameliyat sonrası kontrolümü yaptırmıyor. 

Konuya dair gerekli kurumlara da defalarca dilekçe de yazdım ancak hiçbir dönüş yapılmıyor. Sağlık 

noktasında gereken hassasiyet hiç gösterilmiyor kurumda, ciddi durumlar olduğunda dahi sıradan 

yaklaşıyor. Şu an enfeksiyonum ciğerime de vurmuş durumda. Sizden belirttiğim bu hususlarda 

gereken hukuki başvuruları yapmanızı ve konuyla yakından ilgilenmenizi bekliyorum. Rica ediyorum 

konunun üzerinde durun çünkü durum aciliyet arz ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.” 

 Z. O. (Antalya S Tipi) 

10.08.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan S. O.: “Merhaba ben Z. O.’nun annesiyim. 

Z. yaklaşık 3 aydır kafeslerde tutuluyor. Çok kötü muamele ve işkence görüyorlar. Paralarını 

vermiyorlar. Kafalarına göre kapıları kapatıp açıyorlar. Kafalarına göre yiyecek veriyorlar. Çok zor 

durumdalar. 15 gün önce aradı durumunun çok kötü olduğunu söyledi. Bugün aradı 7 arkadaşı ile 

kafesleri kırdıkları için her birine 100 günlük hücre cezası vermişler. Kendilerine çok kötü muamelede 

bulunduklarını söyledi. Yardımcı olursanız çok iyi olur.” 

 M. A. (Tekirdağ F Tipi 2 Nolu Kapalı Cezaevi) 

11.08.2022 tarihinde Adana şubemize giderek başvuruda bulunan G. A.: “07.07.2022 Tarihinde 

cezaevinde yatan oğluma iç çamaşırı, çorap ve ayakkabıyı kargo ile yolladım. Kargo bir hafta sonra 

geri geldi. Kargonun geri gelme sebebini kargo şirketine sorduğumda bana cezaevinin kargoyu kabul 

etmediğini söyledi. İkinci bir sefer daha 04.08.2022 de bir daha aynı paketi tekrar yolladım ancak bir 

hafta sonra o kargonun da geri geldiğini öğrendim. Kargoyla gönderdiğim eşyalar cezaevi şartlarına 

uygun şeylerdi. Bilinçli bir şekilde kargolarımın engellediğini düşünüyorum. Her şey usule uygun 

olmasına rağmen cezaevi niye oğlumun eşyalarını ihtiyacı olduğu halde vermiyor.”  

 T. G., S. G., E. G. (Malatya E Tipi Cezaevi)  

15.08.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan M. G.: “06.05.2022 tarihinde babam T. 

abilerim S. ve E. tutuklandı olay abim ve arkadaşı arasında gerçekleşti. Aralarında çıkan tartışma 

sonrasında arkadaşı olan Y. adam toplayarak 5 kişi evimize baskın düzenlediler çıkan arbede 
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sonucunda tanımadığımız baskına gelenlerden biri sırtından bıçaklandı ve hayatını kaybetti. Suç 

ailemin üzerine atıldı. Baskına gelenler olay sabahı olmadan karakol tarafından serbest bırakıldı ve 

ailem nöbetçi mahkemeye sevk edilerek tutuklandı karakolda ailemi ayaküstü bir doktor getirerek 

muayene ettiler. Yaklaşık 4 aydır ailem suçsuz yere içerde yatıyor. Henüz mahkeme olmadı babam 

kanser hastası 10 yıldır ilaçlar ve kontroller ile ayakta duruyor. Şu an hiçbir suçu yokken içerde zor 

durumda ayakta duramıyor lütfen yardım edin. Hastalığı orda ilerler kötü durumda ailemin hiçbir 

suçu yok baskına gelenler dışarda ellerini kollarını sallayarak geziyor içerde suçsuz yere yatan ailem 

ve kanser babam için adalet istiyorum.”  

 S. I. (Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi) 

15.08.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan S. I.: “İnsan Hakları Derneği 

Emekçileri Merhaba, Öncelikle çalışmalarınızda başarılar diler, buradaki tüm arkadaşlarımın selam 

ve sevgilerini iletirim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Size burada yaşadığımız ve tüm hapishanelerde 

olan bir sorundan bahsetmek istiyorum. Hastaneye ve mahkemeye giderken tek kabinli hücre tipi 

adeta hayvan kafeslerine benzeyen ring araçları geliyor. Bu araçlarda tek kişilik bölümler o kadar 

küçük ki, içine bir sandalye sığıyor, hareket etmek mümkün değil ve ayağa kalkamayacak kadar 

alçak. Adeta bir mezar gibi dar ve havasız. O kadar havasız ki bu araca sağlıklı binen kişi hasta 

olarak iniyor. Zaten akciğer sorunları olan, astımı veya klostrofobisi, panik atağı olanın binmesi 

mümkün değil. 

Aynı hücrede bulunan kişilerin bile ayrı ayrı kabinlere konulması tecrittin ring aracında bile 

sürdürülmesidir. Bu durumu kabul etmeyen biz siyasi tutsaklar sürekli geri dönüyor, hastaneye 

gidermiyoruz. Bu yüzden var olan hastalıklar öğrenilmiyor, bilinen hastalıklar da ilerliyor. Örneğin 

zaten geç randevu tarihi verilen diş bölümüne giderken tekli ring gelmesiyle süreç uzuyor ve diş 

kayıpları yaşanıyor. Burada birçoğumuz 20-30 yıllık tutsak. En kısa tutsaklığı olan benim ve 10 yıldır 

içerideyim. Hapishanede insanların sağlığı zaten çok kolay bozulur. Açlık grevlerinde yaşanan 

tahribat, sürgün sevkler, hücre cezaları, süngerli hücreye götürülme vb. sırasında yaşanan darplar 

hastalıkları arttırır ve doktorların sırf hapishanedeyiz diye bütün hastalıkları strese bağlayıp yeterli 

inceleme yapmaması var olan sağlık sorunlarının hızlıca ilerlemesine neden olur. 

Örneğin: A. O. K. doktora böbreğinin ağrıdığını söylediğinde doktordan “Efendi, böbreğinde sorun 

olsa yüzünün rengi böyle mi olurdu” cevabını almış, tetkik yapılmamış ve A. O. K.’de böbrek 

kanseri ilerlemiş, ancak 3.evrede iken kanser teşhis edilmiştir. Ayrıca “pandemi var” denilerek acil 

denen ameliyatı ertelenerek kanserin yarattığı tahribat arttırılmıştır. Zaten tedavi hakkı, süreçleri çok 

zor iken bir de tek kabinli ring nedeniyle gidemiyoruz. 

S. B. ve G. Y. da bu yüzden ölüm orucunda ve ölüm orucunun 237.günündeler. Artık her an hayatını 

kaybedebilir onlar ve biz de 8 Ağustos tarihinde onlara destek amaçlı 30 günlük açlık grevinde 

başladık. Açlık grevi iaşemiz ise istediğimizin dışında geliyor. Bize tüketmediğimiz, süt, ayran, 

meyce suyu gibi besleyici gıdalar gönderiliyor. İaşemiz böyle verilerek yaptığımız açlık grevi 

eylemini cezalandırmaya ve bunu psikolojik işkencenin bir aracı olarak kullanmaya çalışılıyor.  
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Bu konuda sizden beklentimiz duyarlı olmanız ve alimizden geleni yapmanızdır. Sessiz ve duyarsız 

kalmayacağınıza inanıyor, sevgi ve selamlarımı iletiyorum. İyi çalışmalar.”  

 E. P. (Denizli T Tipi Cezaevi) 

15.08.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan E. P.: “Merhaba. 

Umuyor ve diliyorum ki iyisinizdir. Yaşanan kimi hususlar söz konusu. Bu hususları 

şikayetlendirmenizi istiyorum. 

Nisan ayından bu yana gerek size gerekse milletvekillerine yaşanan sorunları yazmaktayım. Bu 

şikayetler en nihayetinde bakanlığa tevkif evlerine dolayısıyla buraya da gelmektedir fakat kurum 

1.müdürü ve Fahri isimli başgardiyan baskı, keyfiyet ve özel uygulamalarına, sorunları çözmemek için 

hukuki hakları tahsis etmemek için inat etmekteler.  

Özellikle 19 Temmuz’da cezaevi savcılığına kimi hususlarda şikayette bulunduktan sonra gerek 

söylemle gerekse de uygulamalarla “neden şikayetçi oluyorsun”a evirtiliyor…. 21 Nisan’da olduğu 

gibi Haziran ayında olduğu gibi kendisine yazılan dilekçelere sorun yok algısı çizip kapatıyorlar. … 

Şimdilerde ise tarafsız koğuşa gideceksin baskısı yaptırılıyor. …Eklemek istediğim bir diğer husus ise; 

revir birimidir. … işleyişi hiç de normal değil.  

2 Ağustos’tan bu yana açlık grevindeyim. Tıp ilkelerine değil kurum 1.müdürünün etkin ve inançsal 

aidiyetlerini hedef alan sözlerinin tesiri altında kalan kurum doktoru, sağlıkçılar E. ve O. 4 

Ağustos’tan bu yana B1, B2 (ayrı ayrı) yazmamaktalardır. Belli ki vitamin eksikliğinin olumsuzluğunu 

yaşamam için …. Hücre kapısında ölçüm oluyor. Bu durum dostlar çarşıda görsün diyedir. …Bağımsız 

bir doktor grubunun ölçümlere katılmasını istiyorum…Akabinde, adlilerle aynı yerde zoraki 

tutmaktalar. …Mayıs ayında tekli odalarda spora çıkabilir istemiyle dilekçe yazdım engellendi. 

Kanuni hak olan dilekçeler engelleniyor. …5 Temmuz’da revire dilekçe yazdım cevap verilmedi. …. 

Şikayet edince sen nasıl beni şikayet edersin … 

… Mektubumda bahsettiğim huşular ile ilgili başvuru yapmanızı istiyorum.”  

 M. E. (Silivri 9 Nolu Cezaevi) 

19.08.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan A. E.: “Merhabalar. 

Kardeşim M. E. Silivri Ceza ve İnfaz Kurumu’nda siyasi hükümlü olup 9 Nolu’da hücrededir. Yaklaşık 6 

ay kadar önce koğuşa geçmek için dilekçe vermiş fakat halâ herhangi bir cevap alamamıştır. Ayrıca 

bir süredir revire çıkma isteğini birkaç kez bildirmiş olsa da revire çıkmasına izin verilmemiştir. 

Kendisi dün bizi arayıp bu durumu protesto ettiğini ve bunun neticesinde de gardiyanların hakaret ve 

fiziki şiddetine maruz kaldığını bildirmiş ve sizden yardım istememizi rica etmiştir. Bu keyfi ve insanlık 

dışı uygulamaların durdurulması için bir avukatınız kendisiyle görüşme ve kamuoyu oluşturma 

olanağı olursa olumlu sonuç alabileceğimizi sanıyorum. Yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederiz. 

İyi çalışmalar.”  

 C. T. (Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi)   
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22.08.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan C. T.: “Sayın İnsan Hakları Derneği 

Emekçileri, 

. … 2019 yılından bu yana Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevinde tutuklu olarak kalmaktayım. Nüfus 

kayıtlarına göre 1959 doğumlu gözüküyorum. Fakat 1977 yılında mahkeme kararı ile yaşımı 3 ya da 

4 yaş küçültmüştüm. Bu konu ile ilgili mahkeme kararım mevcuttur. Yani ileri bir yaştayım. Dışarıda 

iken ciddi bir sağlık sorunlarım olmamasına rağmen tutukluluk sürecimle birlikte ciddi boyuta ulaşan 

sağlık sorunları yaşamaya başladım. Tutuklanmam ile birlikte, alt çene diş protezimi kullanamadığım 

için sindirim ve mide sorunları yaşıyorum. Bunun yanında hipertansiyon tanısı ile sürekli ilaç 

kullanıyorum. Var olan bel ve boyun fıtığım hapishanede oldukça ağırlaştı. Kas ve iskelet sistemimde 

ciddi sorunlar yaşıyor ve yürümekte zorlanıyorum. Tek başıma herhangi bir eşyayı kaldıramıyorum. 

Ellerimi kullanmakta sorunlar yaşıyorum. Örneğin bir pet şişenin kapağını dahi tek başıma çevirip 

açamıyorum. Bunların yanı sıra KOAH tanımda mevcut olup bunun için de düzenli olarak ilaç 

kullanıyorum. KOAH hastalığımın hangi aşamada olduğunu bilmiyorum fakat birçok kez ciddi nefes 

darlıkları yaşıyorum.  

Kimi zamanlar aldığım ilaçlar yeterli gelmemekte ve acile kaldırılmam gerekmektedir. Her iki 

böbreğimde birinde 5cm, birinde 8 cm olmak üzere niteliğini bilmediğim (iyi huylu-kötü huylu) iki kist 

mevcuttur. Bu da birçok idrar yolu sorunu yaşamama sebebiyet veriyor.  

Yaşadığım mide rahatsızlığından ötürü sabaha kadar uyuyamıyor, sindirim sorunu yaşadığım için 

boğulacak gibi hissediyorum. Su dışında ne yemek yersem yiyeyim sindiremiyorum. Yemeği 

sindiremediğim için çoğu gece gidip zorla kendimi kusturmak ve yediğim her şeyi atmak zorunda 

kalıyorum. 

Bağırsak sistemimde de ciddi sorunlar yaşıyorum. İlaç kullanmadan gaita çıktısı mümkün olmuyor. 

Bazen ilaçlar da fayda etmiyor. Tüm bu hastalıklarımdan ötürü sürekli ilaç kullanmak zorundayım. 

Yatağımın ucunda iki kocaman ilaç kutusu ile hayatta kalmaya çalışıyorum. Sözünü ettiğim tıbbi 

hastalıklarıma dair tüm dokümanlara e-nabız sisteminden ulaşılması mümkündür. Kızım R. bu 

konuda talep etmeniz halinde size tıbbi belgelerimi ulaştırabilir. Ne yazık ki kızımın telefonunu 

hatırlayamadığım için buraya yazamıyorum. Fakat kendisi görüşte TİHV Van ofisinde çalışan B. 

hanımla iletişim bilgilerini almışlardı. Onun üzerinden kızıma ulaşmanız mümkündür. 

Tutuklu bulunduğum süre zarfında iki kez cezaevi, müdürlüğü tarafından kampüs hastanesine ve 

Silivri Devlet Hastanesine tüm kontrollerim yapıldıktan sonra Adli Tıp Kuruma sevk edildim. Bu 

sevklerden biri 2020 yılının Haziran ayında, biri de 2021 yılının Temmuz ayında gerçekleşti. Her iki 

sevkimin sonucu da tarafıma bildirilmedi. Sonucu öğrenmek için yazığım dilekçelere de ne yazık ki 

yanıt alamadım.  

Günden güne hastalıklarımın şiddeti artmakta ve yaşamımı tek başıma idame etmem 

zorlaşmaktadır. Adli Tıp Kurumuna yeniden sevkimin yapılmasını istiyorum ve bu konuda sizlerin bilgi 

ve desteğine başvuruyorum. 
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Halihazırda kaldığım cezaevinde 7 kişilik koğuşta 44 kişi kalıyoruz. Temizlik, hijyen ve gürültü 

konusunda çok ciddi sorunlar yaşıyorum. Tuvaletler sadece alaturka modelinde. Dizlerimi kırmakta 

ve oturmakta zorlandığım için tuvalet konusunda ciddi sorunlar yaşıyorum. R Tipi bir cezaevine sevk 

olup olmayacağımı şayet olabiliyorsam koşularının nasıl olduğunu da merak ediyorum bu konuda 

sizlerden destek bekliyorum.  

Sizlerden gelecek cevap mektubunu en kısa sürede alacağımı ümit ediyorum. İnsan hakları 

mücadelenizde başarılar ve kolaylıklar diliyorum.”  

 E. K. ( Bafra T Tipi hapishanesi) 

23.08.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan A. K.: “Mağdurun E ‘nin  annesinden 

aldığım bilgilerle olayı anlatıyorum; Arkadaşım 3 Aralık 2021’de gözaltına alındı. 6 Aralık 2021’de 

tutuklandı. Yaklaşık 9 aydır Bafra T Tipi hapishanesinde kalmakta. İddianamesi hala hazırlanmamış 

durumda. Sadece itirafçı birinin dediğine dayanarak tutuklu bulunmaktadır. 

Bafra T Tipi hapishanesinde ise sistematik olarak psikolojik, fiziksel işkenceye uğramaktadır. Bu 

işkenceler jandarma, cezaevi müdürü tarafından gerçekleşmektedir. Buna cezaevi doktoru darp 

raporu vermeyerek de dahil olmuş durumdadır. Sürekli arama bahanesiyle kaldığı yere basılıp 

mektuplarına, eşyalarına el konulmaktadır. 78 gündür açlık grevinde. Son saldırıdan (22.08.2022) 

sonra konuşmakta zorluk çektiğini ve vücudunda morluklar olduğunu annesi bildirmektedir. E.’in 

saldırı görüntüleri de mevcuttur. Ailede de ben de E.’in başına geleceklerden korkuyoruz. 

Başka bir hapishaneye sevk, işkence edenlere işkencelerden dolayı soruşturma yapılması, ilgili 

avukatın dilekçe vermesi, iddianamesi bir an önce hazırlanıp mahkemeye verilmesini talep 

ediyorum.” 

 S. E. Ç. (Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi) 

27.08.2022 tarihinde e-mail yoluyla başvuruda bulunan H. Ç.: “Ben hükümlü S. E. Ç.'ın eşi H. Ç.. Eşim 

S. bundan tam bir yıl önce sağlık sorunları nedeni ve dosyasındaki esas bozuklukları nedeni ile 3 yıl 

tutukluluktan sonra tahliye edildi. Bundaki en büyük etken, ceza evinde kaldığı bu süre zarfında 

sağlık açısından ciddi rahatsızlıklarının oluşması oldu ki bu süre zarfında oluşan hastalıklarından 

kaynaklı heyet raporu da almıştı. Lakin bu yılın 7. ayın 4 ünde 7 yıl 6 ay hükmü kesinleşince  

tekrardan cezaevine götürüldü. Kendisi zaten tedavi görmekteydi bu raporlarında da mevcuttur. 

Yüksek hipertansiyon, aşırı anemi , kanda enfeksiyon, vücutta enfeksiyon, kapalı ortam alerjisi buna 

bağlı vücutta yaralanma(sonrasında lekelenme)göğüste kitle, kalp damar rahatsızlığı(ki bunun daha 

ne tür bir rahatsızlık olduğu bilinmiyor)gözde miyop varlığı, bel fıtığı, mide bağırsak sorunu(ciddi 

anlamda bunu yaşamaktadır) yani kendisi dışarıda yoğun bir tedavi süreci geçirmekteydi. Cezaevine 

alındıktan sonra bu rahatsızlıklarından ve tedavi süreci için İNFAZ ERTELEME isteğimiz ve talebimiz 

savcılık ve yetkili merciler tarafından anlık bir biçimde  reddedilmiştir. Kendisi şu an sağlık açısından 

en son olması gereken yerde, sağlığı ciddi tehlike altında. Cezaevi koşulları asla orda kalması için 

elverişli bir ortama sahip değil. …Kendisi Tarsus kadın kapalı cezaevinde bulunmaktadır. Kendisi daha 

önce de Van T tipi ve Diyarbakır t tipi kadın kapalı cezaevinde bulunmuştur. Bu süreçlerde aldığı 
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heyet raporlarını da whatsapp üzerinden bana verilen telefon numarasına göndereceğim. S. E. Ç. ilk 

tutukluluk sürecinde sizlerin de denetlediği bir tutukluydu. Eşim hakkında belirtebileceğim bunlar, 

lazımı halinde bilgilerimi sizlere arz edeceğimi ve bunun için ne gerekiyorsa yapacağımı belirtmek 

istiyorum. Sizlerin bizlere destek sunmanızın talep ediyoruz ve başarılar diliyoruz.” 

 E. P. (Denizli T Tipi Cezaevi) 

31.08.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan E. P.: “Merhaba. Umuyor ve 

diliyorum ki iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim yaşanan kimi hususlar var. Bu hususları 

sizinle paylaşmak sizin de adıma başvuru yapmanızı istiyorum. 

Burada sorunlar hak ihlalleri boyutunu da aşmış artık. Kin güden tepki örgütlemeleri ve güç ve 

yetkilerin tahakküm aracı olarak kullanılmasından bahsedilebilir.  …Evet şikayetler yapılıyor değişen 

bir şey yok aynı sorunlar devam ediyor. Bir ekip oluşturulmuş ve bu ekipçe özel uygulamalar 

yapılıyor. …Şikayet etmeyeceksin, bize karşı hak aramayacaksın …zaman zaman sorunları idareye de 

söyledim değişen bir şey olmadı. …Sağlık alanında yaşanan sorunları birçok defa ifade ettim. 

İlgileneceğiz diyorlar geçiştiriyorlar. …Araştırma yapılana kadar sorunların ifade edeceğim. Haklarımı 

dilediğince kısıtlanabiliyorsa o zaman hakkımı aramaya devam edeceğim….Raporlu ilaçlarım 

yazılmadı, …11 Mayıs’tan bu yana “canına okurum, ölün çıkar, görmezden gel, şikâyetçi olma” gibi 

tehdit organizasyonları düzenleniyor. Ziyaret, emanet para, birimlerden iş ve işlemlerden 

yararlandırılmıyorum yada sorun yaşanıyor. İşlenen suçlar araştırılmıyor üzeri örtülüyor. Hukukun 

normları rafa kalkmış sorunlar çok basitçe üretilip suç işleniyor. Bahsettiğim bu sorunları 

şikayetlendirmenizi istiyorum.” 

 S. E. (Siirt Cezaevi) 

31.08.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan R. E.: “Kızım S. E. 2015’te Siirt’te 

gözaltına alınarak tutuklandı. Kızım 15 yıl ceza almıştır. Yaklaşık 7 yıl cezaevinde hükümlü olan kızım 

Sevim ile yaptığım telefon görüşmemde 30.08.2022 tarihinden itibaren adil yargılama talebi ile 

ölüm orucuna başladığını söyledi. Kızım koğuş arkadaşlarıyla anlaşamadığı için kendi talebiyle 

yaklaşık 1 buçuk 2 aydır tekli hücrede kalmaktadır. Kızımın sağlık ve psikolojik sorunlarını olduğunu 

düşünmüyorum. 1 ay önce yaptığım açık görüşte Bakırköy, Silivri ya da Tekirdağ hapishanelerine 

sevk talebi reddedilmiş. Sevk talebinin reddedilmesinden kaynaklı ölüm orucuna başlamış olabilir. 

Kızımın sağlık durumundan endişeliyim. ÖHD’den gidip görüş yapmaları noktasında destek istedim. 

Tüm demokratik kurumların kızımın sorununa sahip çıkılmasını talep ediyorum.” 

 

Eylül 2022 

 

 E.P: Denizli T tipi cezaevi 

 03.09.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan S. İ.: “30 Ağustos Salı günü saat 

15.30-16.00 arasında Denizli T tipi cezaevinde tutulan oğlum E. P.’ın kapalı görüşü için içeriye girmek 
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istediğim esnada x ray cihazını geçtikten sonra son arama noktasında kadın gardiyan kabinde 

tişörtümü çıkarmaya çalıştı. İzin vermeyince çorap ve ayakkabımı çıkarttırdı. Dokunmadan 

(göğüslerime) aramasını söyledim tişörtümü çıkarmaya çalıştı. Bir taraftan da bağırarak sorun 

yaratmak ve beni görüş alanına almamak için gardiyanları toplayıp sorun yarattığımı iddia etti. 

Üstümü araması gerektiği gibi aramasını tekrar hatırlattım. Çorap ve ayakkabımı çıkarttırdı. Erkek 

gardiyanda sürekli sorun yaratıyorsun gelme dedi. Sorun yaratan ben değilim sizsiniz deyince de 

tekrar bağrıştılar. Görüş kabininin önüne kadar gelerek 3 erkek bir kadın gardiyan arkamdan geldi. 

Psikolojik baskı uyguladılar. İstediğin yere şikayet et diyerek tehdit edildim.Hukuki destek talep 

ediyorum.” 

 H. T. A. (Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi) 

03.09.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan M. A.: “2001 yılında ev baskınında 

alınan oğlum 11 gün ağır işkence gördü ve bu gördüğü işkencelerden kaynaklı hapishanede 4 ay 

hafıza kaybı yaşadı. 2004 yılına kadar devam eden hafıza kaybı dönem dönem tekrarlıyor. 

Cumhurbaşkanlığından bana gelen mektupta oğlumun normal cezaevinde kalması için imza istediler 

ve bu imzayı atmama rağmen f tipinde kalmaya devam ediyor.2007 yılından bu yana tekli hücrede 

tutuluyor. Elimizde hapishanede kalamaz raporlarına karşın halen cezaevinde tutuluyor ağır 

şartlarda. Bu raporlar da Bakırköy Ruh ve Sinir Hastanesi ve Bayrampaşa’da mevcuttur.Şizofreni- 

hafıza kaybı- işkence kaynaklı beyinde hasar nedeni ile ameliyat olması lazım. Lakin hapishane 

idaresi de dahil olmak üzere tedavisi engelleniyor. Avukatla oğlumun görüşülmesi, sağlık sorunları 

nedeni ile durumunun giderilmesi, hasta tutsaklar listesine alınmasını talep ediyorum.”  

 B. K. (Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevi) 

03.09.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan B. K.: 29.01.2016 tarihinden bu 

yana 2014/284 Esas- Karar no: 2014 /487 nolu dosya üzerinden Muş 1.Ağır Ceza mahkemesi 

hakkımda müebbet hapis cezası verdi. Şu an cezamı hükümlü olarak infaz etmekteyim. Ancak 

dosyada tanık ve şahitlerin beyanları, tanık M. Ç. 14.11.2005 saat 15-30 dk hastanedeki kolluk 

kuvvetlerine vermiş olduğu ifadesi otopsinin kanunlara uygun yapılmamış olması. Dinlenmemiş 

görgü tanıkları. 16.03.2007 tarihli görgü tanığı R. Ç.’in beyanı olayda kullanıldığı iddia edilen cismin 

ATK ve Kriminal incelemesinin yaptırılmamış olması vb. gibi nedenlerden delil yetersizliği olduğu 

halde sadece mahkeme ve savcılık makamı ve kendi şahsi avukatlarım tarafından ciddi şekilde 

mağduriyet yaşadım ve yaşıyorum. Neticede itibari ile sizinle ve hukukçularınız ile uygun gördüğünüz 

tarih-gün içinde detaylı şekilde mağduriyetim hakkında görüşme k istiyorum. Bu konuda gereğinin 

yapılmasını arz ve talep ederim. “ 

 N. I.: Bodrum S tipi cezaevi 

06.09.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan N. I.: “Oğlum 2016’dan beri 

cezaevinde, politik mahpustur. Şimdiye çok kere farklı cezaevlerine sürgün sevk edildi. En son 5 ay 

önce Diyarbakır D tipi cezaevinden Bodrum S tipi cezaevine sürgün sevk edildi. Buraya beraber sevk 

edildiği arkadaşlarıyla birlikte geldiklerinden beri tek kişilik hücrede tecritte tutuluyorlar. Burada 

ayrıca hastane ve revir sevklerinde ağız içi araması dayatılmasına maruz bırakılıyorlar. Bunu kabul 
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etmediklerinde dayak ve işkenceye maruz bırakıldıklarını ve hastane sevklerinin bu yüzden 

yapılmadığını, spor ve sosyal aktivelerden çok kısıtlı faydalandırıldığını iletti. Diğer mahpuslarla tüm 

iletişimlerini koparıldığını iletti.  Daha önce aynı hak ihlalleri nedeniyle insan hakları savunucuları, 

baro avukatları ve milletvekillerinden oluşan bir heyet cezaevini ziyaret etmişse de tamamıyla keyfi 

bir şekilde mahpusların hak ihlallerine neden olan cezaevi müdürü kendileriyle görüşmemiştir. Oğlum 

ve arkadaşları hücrede tutuldukları için kendilerine gönderdiğimiz eşyalarda kendisine verilmiyor. 

Kantin fiyatları çok pahalı olduğu için ihtiyaçlarını karşılayamıyorlar. Oğlum ve arkadaşlarının 

uğradığı hak ihlallerine karşı derneğinden yardım talep ediyorum.”  

 A.D.  (2 Nolu F Tipi Kandıra Kapalı Cezaevi) 

09.09.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan A. D.: “Bu yaptığımız başvuru 

doğrultusunda yönetmenlikte belirtilen görüntülü ve sesli telefon görüşmesi hakkında süre 

bakımından yapılan değişikliklerden yararlandırmak istiyoruz. Ayrıca birçok hükümlü ve tutuklunun 

aileleri maddi ve manevi açıdan her hafta kapalı ve ayda bir açık aile ziyaretine gelmeleri 

imkânsızdır. Dolayısıyla da bu durumun göz önünde bulundurularak ve Adalet Bakanlığının hükümlü 

ve tutuklunun el kitabında bile telefon hakkı haftalık 30 dakika olduğu yazıldığına önemle 

uygulanmasını istiyoruz. Bu kitap cezaevinde biz hükümlü/tutuklulara dağıtıldığı halde bu haktan 

yararlandırılamıyoruz. Bu haksız, hukuksuz ve ayrımcılığa son verilmesini talep ediyoruz.”  

 C. S.: (2 Nolu F Tipi Kandıra Kapalı Cezaevi) 

09.09.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan C. S.: “Bu yaptığımız başvuru 

doğrultusunda yönetmenlikte belirtilen görüntülü ve sesli telefon görüşmesi hakkında süre 

bakımından yapılan değişikliklerden yararlandırmak istiyoruz. Ayrıca birçok hükümlü ve tutuklunun 

aileleri maddi ve manevi açıdan her hafta kapalı ve ayda bir açık aile ziyaretine gelmeleri 

imkânsızdır. Dolayısıyla da bu durumun göz önünde bulundurularak ve Adalet Bakanlığının hükümlü 

ve tutuklunun el kitabında bile telefon hakkı haftalık 30 dakika olduğu yazıldığına önemle 

uygulanmasını istiyoruz. Bu kitap cezaevinde biz hükümlü/tutuklulara dağıtıldığı halde bu haktan 

yararlandırılamıyoruz. Bu haksız, hukuksuz ve ayrımcılığa son verilmesini talep ediyoruz.”  

 H. K. (2 Nolu F Tipi Kandıra Kapalı Cezaevi) 

09.09.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan H. K.: “Bu yaptığımız başvuru 

doğrultusunda yönetmenlikte belirtilen görüntülü ve sesli telefon görüşmesi hakkında süre 

bakımından yapılan değişikliklerden yararlandırmak istiyoruz. Ayrıca birçok hükümlü ve tutuklunun 

aileleri maddi ve manevi açıdan her hafta kapalı ve ayda bir açık aile ziyaretine gelmeleri 

imkânsızdır. Dolayısıyla da bu durumun göz önünde bulundurularak ve Adalet Bakanlığının hükümlü 

ve tutuklunun el kitabında bile telefon hakkı haftalık 30 dakika olduğu yazıldığına önemle 

uygulanmasını istiyoruz. Bu kitap cezaevinde biz hükümlü/tutuklulara dağıtıldığı halde bu haktan 

yararlandırılamıyoruz. Bu haksız, hukuksuz ve ayrımcılığa son verilmesini talep ediyoruz.” 

 S. Y. (2 Nolu F Tipi Kandıra) 
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09.09.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan S. Y.: “Değerli İHD çalışanlarına; 

Cezaevinde yaşadığımız kimi hak ihlalleriyle ilgili sizleri bilgilendirmek ve her zamanki gibi yardım ve 

dayanışmanızı talep etmek istiyoruz. 

Sizlerin de bildiğiniz üzere, 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 

66.maddesinde 2021 yılında yapılan değişiklikte yönetmenliğin hükümlerine bakıldığında görüntülü 

ve sesli ile sadece sesli olmak üzere düzenlemeler yapılmış ve haftalık telefon süreleri 30 ile 60 dakika 

olarak belirlenmiştir. En önemli nokta ise yönetmenlikte herhangi bir “ayrım yapılır” diye ibare 

olmamasına rağmen aradan bunca zaman geçtiği halde halen haftalık telefon –ağırlaştırılmış 

müebbet hükümlüleri için 2 haftada bir olmak üzere- süresi 10 dakika ile sınırlandırılmıştır. 

Kaldığımız infaz kurumunda görüntülü telefon görüşmesi yapılması için herhangi bir çalışma da 

yapılmamaktadır. Oysa yönetmenlikte de belirtildiği üzere sesli haftalık telefon görüşmesinin dahi 

süresi 10 dakika değil 30 dakika olarak belirtilmiştir. Keza görüşçüsü söz konusu haftada gelmeyen 

hükümlü ve tutuklulara 30 dakikalık ekstra( görüş yerine) telefon hakkı tanınmıştır. Böylece söz 

konusu haftada 60 dakika telefonla görüşüleceğine dair düzenleme yapılmıştır.…Dolayısıyla şu an 

birçok cezaevinde tutuklu/ hükümlüler haftada 30 ile 60 dakika arasında değişen sürelerle telefon 

görüşmesi yaptırılırken; bazı hükümlü ve tutuklulara (özellikle de siyasi tutsaklara) bu sürede yalnız 

10 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bu süre ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri için iki haftaya 

çıkarılmaktadır. Söz konusu bu durum Anayasanın 2. 10. Ve 11. Maddesiyle 5275 sayılı ceza ve 

güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 2.maddesiyle AİHS’nin 14.maddesine aykırıdır.  

Sonuç ve talebimiz; Bu yaptığımız başvuru doğrultusunda yönetmenlikte belirlenen görüntülü ve sesli 

telefon görüşmesi hakkında yapılan değişikliklerden yararlanabilmemiz için gerekli mercilerde 

sizlerin de gerekli başvuruyu yapmanızı, yardımcı olmanızı diliyoruz. … Bu haksız, hukuksuz 

ayrımcılığa son verilmesini istiyoruz. Konuyla ilgili duyarlılığınızı talep ediyoruz. Selam ve 

sevgilerimizle.”   

 M.A:(2 Nolu F Tipi Kandıra) 

09.09.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan M. A.: “Sizlerin de bildiğiniz üzere, 

5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 66.maddesinde 2021 yılında 

yapılan değişiklikte yönetmenliğin hükümlerine bakıldığında görüntülü ve sesli ile sadece sesli olmak 

üzere düzenlemeler yapılmış ve haftalık telefon süreleri 30 ile 60 dakika olarak belirlenmiştir. En 

önemli nokta ise yönetmenlikte herhangi bir “ayrım yapılır” diye ibare olmamasına rağmen aradan 

bunca zaman geçtiği halde halen haftalık telefon –ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri için 2 haftada 

bir olmak üzere- süresi 10 dakika ile sınırlandırılmıştır. Kaldığımız infaz kurumunda görüntülü telefon 

görüşmesi yapılması için herhangi bir çalışma da yapılmamaktadır. Oysa yönetmenlikte de 

belirtildiği üzere sesli haftalık telefon görüşmesinin dahi süresi 10 dakika değil 30 dakika olarak 

belirtilmiştir. Keza görüşçüsü söz konusu haftada gelmeyen hükümlü ve tutuklulara 30 dakikalık 

ekstra( görüş yerine) telefon hakkı tanınmıştır. Böylece söz konusu haftada 60 dakika telefonla 

görüşüleceğine dair düzenleme yapılmıştır.…Dolayısıyla şu an birçok cezaevinde tutuklu/ hükümlüler 

haftada 30 ile 60 dakika arasında değişen sürelerle telefon görüşmesi yaptırılırken; bazı hükümlü ve 
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tutuklulara (özellikle de siyasi tutsaklara) bu sürede yalnız 10 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bu süre 

ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri için iki haftaya çıkarılmaktadır. Söz konusu bu durum 

Anayasanın 2. 10. Ve 11. Maddesiyle 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında 

kanunun 2.maddesiyle AİHS’nin 14.maddesine aykırıdır.  

Sonuç ve talebimiz; Bu yaptığımız başvuru doğrultusunda yönetmenlikte belirlenen görüntülü ve sesli 

telefon görüşmesi hakkında yapılan değişikliklerden yararlanabilmemiz için gerekli mercilerde 

sizlerin de gerekli başvuruyu yapmanızı, yardımcı olmanızı diliyoruz. … Bu haksız, hukuksuz 

ayrımcılığa son verilmesini istiyoruz. Konuyla ilgili duyarlılığınızı talep ediyoruz. Selam ve 

sevgilerimizle.”   

Z.P:( 2 Nolu F Tipi Kandıra) 

09.09.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan Z. P.: “İnsan Hakları Derneğine 

Sizlerin de bildiğiniz üzere, 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 

66.maddesinde 2021 yılında yapılan değişiklikte yönetmenliğin hükümlerine bakıldığında görüntülü 

ve sesli ile sadece sesli olmak üzere düzenlemeler yapılmış ve haftalık telefon süreleri 30 ile 60 dakika 

olarak belirlenmiştir. En önemli nokta ise yönetmenlikte herhangi bir “ayrım yapılır” diye ibare 

olmamasına rağmen aradan bunca zaman geçtiği halde halen haftalık telefon –ağırlaştırılmış 

müebbet hükümlüleri için 2 haftada bir olmak üzere- süresi 10 dakika ile sınırlandırılmıştır. 

Kaldığımız infaz kurumunda görüntülü telefon görüşmesi yapılması için herhangi bir çalışma da 

yapılmamaktadır. Oysa yönetmenlikte de belirtildiği üzere sesli haftalık telefon görüşmesinin dahi 

süresi 10 dakika değil 30 dakika olarak belirtilmiştir. Keza görüşçüsü söz konusu haftada gelmeyen 

hükümlü ve tutuklulara 30 dakikalık ekstra( görüş yerine) telefon hakkı tanınmıştır. Böylece söz 

konusu haftada 60 dakika telefonla görüşüleceğine dair düzenleme yapılmıştır.…Dolayısıyla şu an 

birçok cezaevinde tutuklu/ hükümlüler haftada 30 ile 60 dakika arasında değişen sürelerle telefon 

görüşmesi yaptırılırken; bazı hükümlü ve tutuklulara (özellikle de siyasi tutsaklara) bu sürede yalnız 

10 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bu süre ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri için iki haftaya 

çıkarılmaktadır. Söz konusu bu durum Anayasanın 2. 10. Ve 11. Maddesiyle 5275 sayılı ceza ve 

güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 2.maddesiyle AİHS’nin 14.maddesine aykırıdır.  

Sonuç ve talebimiz; Bu yaptığımız başvuru doğrultusunda yönetmenlikte belirlenen görüntülü ve sesli 

telefon görüşmesi hakkında yapılan değişikliklerden yararlanabilmemiz için gerekli mercilerde 

sizlerin de gerekli başvuruyu yapmanızı, yardımcı olmanızı diliyoruz. … Bu haksız, hukuksuz 

ayrımcılığa son verilmesini istiyoruz. Konuyla ilgili duyarlılığınızı talep ediyoruz. Selam ve 

sevgilerimizle.”   

 T.: (2 Nolu F Tipi Kandıra) 

09.09.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan A. T.: “İnsan Hakları Derneğine, 

Sizlerin de bildiğiniz üzere, 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 

66.maddesinde 2021 yılında yapılan değişiklikte yönetmenliğin hükümlerine bakıldığında görüntülü 

ve sesli ile sadece sesli olmak üzere düzenlemeler yapılmış ve haftalık telefon süreleri 30 ile 60 dakika 
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olarak belirlenmiştir. En önemli nokta ise yönetmenlikte herhangi bir “ayrım yapılır” diye ibare 

olmamasına rağmen aradan bunca zaman geçtiği halde halen haftalık telefon –ağırlaştırılmış 

müebbet hükümlüleri için 2 haftada bir olmak üzere- süresi 10 dakika ile sınırlandırılmıştır. 

Kaldığımız infaz kurumunda görüntülü telefon görüşmesi yapılması için herhangi bir çalışma da 

yapılmamaktadır. Oysa yönetmenlikte de belirtildiği üzere sesli haftalık telefon görüşmesinin dahi 

süresi 10 dakika değil 30 dakika olarak belirtilmiştir. Keza görüşçüsü söz konusu haftada gelmeyen 

hükümlü ve tutuklulara 30 dakikalık ekstra( görüş yerine) telefon hakkı tanınmıştır. Böylece söz 

konusu haftada 60 dakika telefonla görüşüleceğine dair düzenleme yapılmıştır.…Dolayısıyla şu an 

birçok cezaevinde tutuklu/ hükümlüler haftada 30 ile 60 dakika arasında değişen sürelerle telefon 

görüşmesi yaptırılırken; bazı hükümlü ve tutuklulara (özellikle de siyasi tutsaklara) bu sürede yalnız 

10 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bu süre ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri için iki haftaya 

çıkarılmaktadır. Söz konusu bu durum Anayasanın 2. 10. Ve 11. Maddesiyle 5275 sayılı ceza ve 

güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 2.maddesiyle AİHS’nin 14.maddesine aykırıdır.  

Sonuç ve talebimiz; Bu yaptığımız başvuru doğrultusunda yönetmenlikte belirlenen görüntülü ve sesli 

telefon görüşmesi hakkında yapılan değişikliklerden yararlanabilmemiz için gerekli mercilerde 

sizlerin de gerekli başvuruyu yapmanızı, yardımcı olmanızı diliyoruz. … Bu haksız, hukuksuz 

ayrımcılığa son verilmesini istiyoruz. Konuyla ilgili duyarlılığınızı talep ediyoruz. Selam ve 

sevgilerimizle.”   

M. U.: (2 Nolu F Tipi Kandıra) 

09.09.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan M. U.: “İnsan Hakları Derneğine, 

Sizlerin de bildiğiniz üzere, 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 

66.maddesinde 2021 yılında yapılan değişiklikte yönetmenliğin hükümlerine bakıldığında görüntülü 

ve sesli ile sadece sesli olmak üzere düzenlemeler yapılmış ve haftalık telefon süreleri 30 ile 60 dakika 

olarak belirlenmiştir. En önemli nokta ise yönetmenlikte herhangi bir “ayrım yapılır” diye ibare 

olmamasına rağmen aradan bunca zaman geçtiği halde halen haftalık telefon –ağırlaştırılmış 

müebbet hükümlüleri için 2 haftada bir olmak üzere- süresi 10 dakika ile sınırlandırılmıştır. 

Kaldığımız infaz kurumunda görüntülü telefon görüşmesi yapılması için herhangi bir çalışma da 

yapılmamaktadır. Oysa yönetmenlikte de belirtildiği üzere sesli haftalık telefon görüşmesinin dahi 

süresi 10 dakika değil 30 dakika olarak belirtilmiştir. Keza görüşçüsü söz konusu haftada gelmeyen 

hükümlü ve tutuklulara 30 dakikalık ekstra( görüş yerine) telefon hakkı tanınmıştır. Böylece söz 

konusu haftada 60 dakika telefonla görüşüleceğine dair düzenleme yapılmıştır.…Dolayısıyla şu an 

birçok cezaevinde tutuklu/ hükümlüler haftada 30 ile 60 dakika arasında değişen sürelerle telefon 

görüşmesi yaptırılırken; bazı hükümlü ve tutuklulara (özellikle de siyasi tutsaklara) bu sürede yalnız 

10 dakika ile sınırlandırılmıştır. Bu süre ağırlaştırılmış müebbet hükümlüleri için iki haftaya 

çıkarılmaktadır. Söz konusu bu durum Anayasanın 2. 10. Ve 11. Maddesiyle 5275 sayılı ceza ve 

güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 2.maddesiyle AİHS’nin 14.maddesine aykırıdır.  

Sonuç ve talebimiz; Bu yaptığımız başvuru doğrultusunda yönetmenlikte belirlenen görüntülü ve sesli 

telefon görüşmesi hakkında yapılan değişikliklerden yararlanabilmemiz için gerekli mercilerde 
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sizlerin de gerekli başvuruyu yapmanızı, yardımcı olmanızı diliyoruz. … Bu haksız, hukuksuz 

ayrımcılığa son verilmesini istiyoruz. Konuyla ilgili duyarlılığınızı talep ediyoruz. Selam ve 

sevgilerimizle.”   

E. P. (Denizli T Tipi Cezaevi) 

12.09.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan E. P.: “Merhaba. Umuyor ve 

diliyorum ki iyisinizdir. Beni soracak olursanız iyiyim. Nisan ayından bu yana, yaşanan birçok hususu 

sizinle, mercilerle başvuru noktasında mektuplarımda bahsettim. Bazı hususlar yaşanmış olup bu 

hususları tekrar paylaşma ile birlikte,…Son olarak defalarca söylenen fakat yapılmayan sağlık hakkı 

veya erişim koşulları kaldırılmıştır. Ben bu sorunların ve hak ihlalinin son bulmasını istiyorum. İyi 

çalışmalar.”  

 H.D: (Tekirdağ 1 nolu F Tipi Cezaevi) 

13.09.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan S. D.: “ H.D. Uzun yıllar cezaevinde 

kalması, gördüğü baskı, işkence ve 69 gün süren ölüm orucu eylemleri sonrası müvekkilimin sağlığı 

bozulmuştur. Yapılan tetkiklerde multiple miyelom (kemik iliği kanseri) tanısı konmuştur. 

Müvekkilimin sağlık durumu tek başına içeride hayatını idame ettirecek durumda değildir. 

Müvekkilimin hayati güvencesi bulunmadığına dair kaygılarımız var. Bir an önce hukuki ve tıbbi 

destek talebinde bulunmaktayız.” 

 M. N. (Sakarya Cezaevi) 

13.09.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan V. N.: “Temmuz 2020 tarihinde 

Kurban bayramında bir gün evimizde otururken kapıyı çaldılar açtık karşımızda bir grup genç gördük 

kardeşimiz M’ ye  saldırmak istediler biz şaşırdık sorduk konu nedir gruptan bir kişi dedi ki M. küçük 

kız kardeşime bir bisküvi vermiş ve hadi yukarı çıkalım demiş. O gün bütün mahalledeki millet 

toplandı ve bazı Türk gençler kardeşimi öldürmeye kalktılar polis de geldi Polis gelirken komşulara 

sordu M. nasıl bir insandır herkesin cevabı ahlaklı düzgün bir insandır dediler. M.  24 saat gözaltına 

alındı ondan sonra serbest bırakıldı lakin tam bir yıl her ay imzası vardı. M. gözaltına alınırken kızı 

tanımadığını söyledi hatta kız da M.'i bilmedi.  

Şubat 2022 tarihinde M.'e bir tebligat geldi, müracaat etti maalesef M.'i cezaevine aldılar 2020 

yılında şikayet eden çocukların ailesi çocukları öğretip çocuklar ifadelerini değişmişler. İlk zaman 

Maltepe cezaevine verildi sonra Sakarya cezaevine nakil edildi. Oğlumun üstüne iftira atarak oğlumu 

cezaevine verdiler oğlum mazlumdur bu konu için sizden ricam bana yardımcı olun Sakarya 

cezaevine girdiği günden bugüne kadar hiç oğlumla görüşmedim ve bizi hiç aramadı durumu nedir 

bilmiyoruz ihtiyacı var mı bilmiyoruz. Hukuki ve Kanuni destek noktasında talepte bulunuyoruz ve 

avukatlar barosundan bir avukat talebinde bulunuyoruz. Maddi durumumuz avukatın maddi 

karşılığını ödeme imkanımız yoktur. Cezaevindeyken savcı Temmuz'un 12'sinde serbest bırakılmasını 

söylemişti savcının söylediği tarih geldi ama M. serbest bırakılmadı şu an yeni bir hüküm aldı 4 yıl 2 

ay.” 

 Y. G.: Van Cezaevi 
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14.09.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan M. M. G.: “Eylül başında Van’da bir 

operasyonda İçişleri Bakanlığı duyurusunda kardeşimin etkisiz hale getirildiğini öğrendik. Akibetini 

araştırırken  10 Eylül’de babamı arayan bir tutuklu yakını abisiyle yaptığı telefon görüşmesinde 

abisinin “buraya Y. G.’ü getirdiler ailesine haber verin, ailesinden para istiyor” demiş. Babam bir 

avukat yönlendirdi. Bu avukat cezaevine gitmiş. Aynı odada kalan tutuklu Y’yi 6 Eylül’de buradan 

aldılar hastaneye götürüyoruz dediler, bir daha getirmediler demiş.  Kardeşimin nerede olduğunu ve 

sağlık durumunu öğrenmek için sizden yardım istiyorum."  

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

14.09.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan B. Ö.: …“Yaşadığımız” Tekirdağ 2 

Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yukarıda yazdığımız yasal haklarımız engellenmektedir.  

Haftalık ve rutin olarak on saat olması gereken ve bu hususta Adalet Bakanlığının mevzuatı bulunan 

sosyal etkinlik iki haftada birer kez ve sohbet üç saat, spor da bir saat ile sınırlı tutulmaktadır. Yani 

spora çıkarıldığımız hafta kesinlikle sohbete çıkarılmıyoruz. 

Ağustos 2021 tarihinde TBMM’de yapılan düzenlemeye göre Ceza İnfaz Kanununa (Ceza ve Güvenlik 

Tedbirlerinin infazı hakkındaki kanun) İdare Gözlem Kurulu adlı düzenleme eklenmiş ve söz konusu 

kurulun esas görevi tutuklu ve hükümlüleri bulundukları ceza infaz kurumlarında sosyalleşmeleri için 

iyileştirme programları hazırlamaları olarak düzenlenmiştir.  

Farkı etkinlikler ki diğer tüm cezaevlerinde bu konuda farklı programlar idare bünyesinde görev 

yapan eğitim birimlerince “kurs” olarak organize edilen resim, ağaç işleri, elişi vb. etkinliklere 

kesinlikle çıkarılmıyoruz. Kurum kütüphanesi var ancak çıkarılmıyoruz. Hasılı, iki haftada bir sohbet 

ve bir de spor ve o da çıkarılırsak başka bir etkinlikten faydalanamıyoruz. Sohbet ve spor grup 

listesini idare hazırlıyor olup uzun süre aynı grup değişmeksizin faaliyetlere çıkarılıyor.  

Sonuç olarak; yukarıda bilgilerinize sunduğum konu hakkında gerek Bakanlık ve gerekse kamuoyu 

nezdinde girişimde bulunmanızı talep ediyor, gereğini bilgilerinize arz ve rica ediyorum.”  

 S. K. (Gebze Kadın Kapalı Cezaevi) 

14.09.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan S. K.:” …çalışmalarınızda 

kolaylıklar diliyoruz. Size dilekçe yazmamın sebebi de yine bir hak alma mücadelesidir. Hakları için 

ölüm orucu eylemi yapmak zorunda bırakılan S. B. ve G. Y.’dan söz ediyorum. Adil yargılanma hakkı 

ve hapishanelerde yaşanan hak ihlallerine son verilmesi talebiyle yaptıkları eylemin 250. Gününe 

yaklaşmışlardır. Sizlerin de çok iyi bildiği Adil Yargılanma hakkının ihlali, AYM ve AİHM 

başvurularında, ihlal kararı verilen davaların en başında gelmektedir. Hapishaneler, hak gaspının, 

keyfiliğin, psikolojik ve fiziki şiddetin önlenemez boyuta geldiği yerlerdir. Hemen her gün 

hapishanelerden tabutlar çıkmaktadır. Geçtiğimiz hafta yine en az 4 siyasi tutsağın cenazesi çıktı 

hapishanelerden.…S. ve G.’ın ölmemesi için en temel, en doğal, en insani talepler olan taleplerinin bir 

an evvel kabul edilmesi için bir şeyler yapılmalıdır. Siz değerli insan hakkı savunucuları, hak alma 

mücadelesinin bir parça olan TİHV emekçilerinden aracı olmanızı talep ediyorum. Gereği için bilginize 

sunar, çalışmalarınızda kolaylıklar dilerim.”  
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 H. Ş. (Aliağa Kadın Kapalı Cezaevi)  

16.09.2022 tarihinde derneğe gelerek yazılı başvuruda bulunan Ö. Ç.: “Haftalık telefon görüşünde 

ablam H. C. Aliağa Kadın Cezaevinde yaşanan (adli tutuklara dönük) hak ihlallerinden bahsetti. Adli 

tutuklu kadınlara cezaevi yönetimi tarafından kendilerine ve çocuklarına dönük psikolojik şiddetin 

olduğunu, yine adli tutukluların diğer adli tutuklu kadınlardan birkaçına taciz ve tecavüzde 

bulunduklarını anlattı. Cezaevi yönetiminin adli tutuklu kadın ve çocuklarına yönelik psikolojik 

tehdidin had safhada olduğunu beyan etti. Birkaç kadının baskılara dayanamadığını ve intihar 

ettiklerini söyledi. Kadınlardan birinin intihar sonucu felç kaldığını anlattı.”  

 F. Y.: (Silivri Cezaevi) 

22.09.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan F. Y.: “Sayın başkanım cezaevinde yatan 

tutuklu ve hükümlülere haftada 10 dakikalık telefonla görüşme hakkı veriyorlar Bilhassa Silivri 

cezaevinden gelen telefonlarda bir türlü ses net gelmiyor. Cezaevinden değil de sanki düğün evinden 

gelir gibi acayip cızırtı cuzurtu sesler geliyor. Her hafta aynı sorunla karşılaşıyoruz. Konuşmalar arka 

arkaya yankılanıyor. Hiç bir konuşma anlaşılmıyor.  Bu telefon görüşmesinin ücretini de biz kendimiz 

ödüyoruz. Bu duruma bir çözüm bulunmasını en az 1000 mahkum ailesi adına talep ediyorum. F. Y. 

Saygılarımla 

Sayın başkanım Silivri cezaevinde diğer bir sorunda diş hekiminin olmaması. Dişi ağrıyan tutuklu ve 

hükümlülere diş hekimi yok diye revire çıkmalarına izin verilmiyor. Veya diş hekimi varsa bile bu 

durumda ki hastalar sevk edilmemekle cezalandırılıyor. Adı üstünde cezaevi ya dişi ağrıyanlara ceza 

veriliyor. Koğuşlarda yaklaşık 40 kişi kalıyorlar yemek standart 15 kişilik veriliyor. Örnek olarak 

menüde etli taze fasulye yazmasına rağmen yemeğin içinde hiç et yok diyorlar. Verilen öğle yemeği 

40 kişiye yetişmediği için akşam yemeği ile birleştirip günlük tek öğün yemek yiyoruz diyorlar. İnsan 

hakları derneği olarak sizden istirhamımız cezaevlerinde yaşanan sorunların ilgili makamlara 

iletilmesini talep ediyorum.” 

 İsim paylaşmak istemediler (1 .2.3.4 .5  Nolu L Tipi Silivri Cezaevi) 

22.09.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan tutuklu aileleri: “Benim oğlumda ilk defa 

yemek listesini takip ediyorum. Oğlum dedi ki anne orda yazılanlara bakma etli sote diyor içinde hiç 

et yok köfte yazıyor hiç köfte yok suyundan sebzelerinden geliyor 30 kişiye 15 kişilik yemek geliyor. 

Paran varsa kantinden alırsın yoksa açsın dedi yavrum. Gelen yemeği masalara paylaştırıyoruz 

kendimiz takviye yapıyoruz dedi. Ayrıca anne bu koğuşta sadece su siparişi verenler bile var diyor 

çocuğum. Yani paran varsa kantinde her şey yok sınırlı alabildiğini alırsın yoksa açsın. Arkadaşlar bu 

yemek konusu çok önemli evlatlarımız orda aç kalmasın. Milletvekillerine, çimlere, insan haklarına 

hep duyuralım herkesin bilgisi olsun.” 

 S. F. (Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi ) 

26.09.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan S. F.: “… Ben bildiğiniz gibi 2 aydır 

tutukluyum. Maalesef iddianamemiz henüz savcılık tarafından yazılmadı yani mahkememiz daha 

belli değil. Size genel sağlık durumumla ilgili bilgi vermek isterim. Ben özofagus yani yemek borusu 
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kanseriyim. Son bir yıl içerisinde kemoterapi ve radyoterapi gördüm. Daha sonra tedavi sürecim 

devam ederken 2 ay önce tutuklandım. Burada yaşadığım rahatsızlık üzerine revire çıktım ve daha 

sonra hastaneye onkoloji servisinde muayeneye gittim. Israrlarım üzerine doktor pet-ct çektirmem 

gerektiğini söyledi ve randevu alacağını söyledi. Yaklaşık 3 haftadır sırt ağrılarım, öksürük, göğüs ve 

kalp bölgemdeki ağrılarımdan dolayı röntgen ve EKG istememe rağmen doktor çektirmedi. 

Kollarımda gücüm olmadığını belirttim. Israrlarım sonucu sadece kan tahlili yaptırarak beni 

cezaevine geri gönderdi. Bu akşam itibari ile yaklaşık 2 hafta sonra yarın pet-ct çektireceğim. Tüm bu 

revir ve hastane sürecinde şu ana kadar tedavi sürecimle ilgili bana dönüş olmadı. En son  dilekçe ile 

ilaç ve vitamin istedim. Bu istediğim vitaminler daha önce kullandığım vitaminler çünkü. 3 haftalık bu 

rahatsızlanma sürecimde günlük ihtiyaçlarımı koğuş arkadaşlarımın desteği ile karşılamaktayım. 

Kendimi iyi hissettiğim zamanlar olsa da genellikle vücut direncim düşüyor. Bundan sonraki süreçte 

tutuklu olduğum ve cezaevinde olduğum için hastalığımın seyri nasıl devam eder bilemiyorum. 

Tedavimin cezaevi ortamında sağlıklı ve tedavi edici olacağını düşünmüyorum. Benim gibi kanser 

hastası ve yaşamsal destek alan tutuklu ve hükümlülerin dışarıda olup tedavi görmeleri gerekiyor. 

Bunu da sizin gibi ilgili, alakalı kişilerin çok iyi anlayacağını düşünüyorum. Sağlık durumumla ilgili 

anlatacaklarım bunlar. Sizler gibi dayanışma içinde olan kişilerin ilgi ve alakası benim için çok 

değerli. İlgi ve alakanız için en içten duygularımla tekrardan teşekkür ederim.” 

 D. A. (Maltepe L Tipi 2 Nolu Kapalı Cezaevi) 

28.09.2022 tarihinde hapishaneden mektupla başvuruda bulunan D. A.: “…Ben 25 yıldır aynı 

mahallede oturmaktaydım. 15 yıl bu mahallede esnaflık yaptım. Ben mahallede sevilen esnaftım. … 

karakoldan aradılar bir gün sonra gittim hakkınızda şikayet var bir kız çocuğunu taciz etmişsin , ben 

böyle bir şey olmadığını anlattım…Efendim ben çok mağdur oldum. Kişiliğimi şahsiyetimi bitirdiler 

onurumu, şerefimi karaladılar. Eşimin ve çocuklarımın başını öne eğdirdiler. Efendim hiçbir tane 

somut delilim yok….ceza almamı sağladılar. Efendim önce Allahım sonra da sizin adaletinize 

sığınıyorum. 18 yıl 9 ay ceza aldım. “ 

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 
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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 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. 
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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 verebil iyor. 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 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 
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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) 
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03.10.2022 tarihinde whatsapp yoluyla başvuruda bulunan H. Y.: “Oğlum B. Y. yaklaşık olarak 6 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.  
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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 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 abim i 

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:  
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“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 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 dağdakiler i 

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.  
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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 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 
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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 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 
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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 
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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 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 cüm le 

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 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 172 / 233 

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.  

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.  
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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 (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. 
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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 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) 
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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) 

 

Hapishaneden mektupla derneğimize başvuruda bulunan Y.U: “Ben PKK davasından yargılanıp 

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

 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.” 
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 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, 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 
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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 

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.” 
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 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.” 

 

 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 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 181 / 233 

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 bu uygulamanın tamamen keyfi ve hukuk dışı olduğu kendilerine eziyet 

çektirmek maksadıyla yapıldığını belirterek derneğimizden  girişimlerde bulunulmasını talep 

etmiştir.” 
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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 gitmes i 

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 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 183 / 233 

fenalaşıp kusmaya başlayınca yeniden 112 acil ambulans çağrıldı ve kısa süre içinde ambulans geldi. 

Ambulansa bindirileceğim sırada beni hastaneye götürecek olan ring aracı da kapı altına tın tın tın 

yeni geliyordu. Ambulans görevlileri de benim bu halimle burada bu kadar süre bekletilip hastaneye 

götürülmediğim için askeri yetkiliyle tartıştılar. Orada bulunan yetkili asker ambulans görevlisi sağlık 

emekçilerine cevaben “bize gelen emir böyle günde bir araç dışarı çıkabiliyor. T Tipi hapishaneden 

hastaneye acil hasta mahkum götürdük. O hasta tutuklu-hükümlüyü hastaneye bıraktıktan sonra 

ve/veya geri getirdikten sonra ancak yeni birini hastaneye götürebiliyoruz” minvalinde bir 

açıklamada bulundu. Bu konuşmanın muhatabı ambulans doktora ve personelidir. Ben de tanığıyım.  

Kampüs içindeki güvenlik ve nakillerden sorumlu askere böyle bir uygulama yapma erini kim 

vermiştir? Verilen bu emir hukuka ve insan temel haklarına uygun bir emir midir? Daha acil bir sağlık 

sorunu yaşansaydı (kalp krizi, beyin kanaması veya mide kanaması) ve o hasta tutsak bu 

uygulamaya tabii tutulsaydı acaba nasıl bir sonuç ortaya çıkardı? Sonucu baştan ben söyleyeyim 

hasta kesinlikle yaşamını yitirirdi.  

Yukarıda görevli askerin bahsettiği böyle bir emir gerçekten var mı yoksa o an görevli askeri yetkililer 

işi ağrıdan alıp daha feci bir sonucun ortaya çıkması için mi hastaneye götürülmemi geciktirdiler? Bu 

konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığım sun duyurusunda, kamera ve ilgililerin iletişim 

kayıtlarının incelenmesi ve aracın gerçekten görevde olduğuna dair görev kağıtlarının kontrol 

edilmesi gerekir. Diğer hapishaneden hastaneye götürüldüğü iddia edilen hasta gerçekten hasta 

mıydı ve hastaneye götürüldü mü? Götürüldüyse ne işlem yapıldı? Çünkü ambulans ikinci kez kapı 

altına geldikten hemen sonra (1 dakika içinde) beni hastaneye götürmesini bir saate yakın 

beklediğim ring aracı hemencecik geliverdiler. Duvarın arkasında saklanmışlar gibi kuşkulanmadım 

değil. Ambulans 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.” 
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 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” 

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. 
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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 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) 
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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 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 
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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) 
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19.11.2022 tarihinde Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığıyla vasıtasıyla mektup ile başvuruda bulunan 

R. C.: “Size içinde bulunduğum ve boğulduğum mağduriyetimi anlatmak istiyorum. 1980 

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 
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(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 

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) 
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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 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 
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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 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) 
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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 beklerken birkaç dk. 

Sonra aynı grup içeriye girdi. Yine aynı tartışma yine aynı dayatmada bulunduktan sonra bu sefer 
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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 
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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!” 

 

 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 
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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.  

 

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. 
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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, 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 
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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 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. 
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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 
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bilgin olsun. Ya sanki merkez bankasını biz batırdık şimdi açığı bizden kapatmaya 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.  
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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 

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. 

 

Tablo 9 :   

Marmara Bölgesi Hapishanelerinde Basın Taraması Yoluyla Tespit Edilen 

Hak İhlalleri Tablosu  -2022 

 

 

Yaşam Hakkı İhlalleri:  

-30 Ocak 2022 tarihinde F Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet Hanefi Bilgin isimli mahpus 

yaşamını yitirdi. Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi. 

- 2 Şubat 2022 tarihinde- Metris 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus Turgay 

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

verilmeden Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 

kaldırıldığı öğrenilen ve 2 Şubat 2022 tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

- 6 Şubat 2022 tarihinde Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi’nde tutulan İsa Yaşar (57) isimli 

mahpusun sağlık sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

- 23 Şubat 2022 tarihinde Bilecik M Tipi Cezaevi’nde tutulan Taner Işıldak (46) isimli bir 

mahpusun kaldığı koğuşta asılı vaziyette bulunduğu öğrenildi. İntihar ettiği iddia edildi.      

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

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

odada beyin kanaması geçiren Mehmet Sevinç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  

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

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

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

yaşamını yitirdi. Ölüm nedeninin intihar olduğu iddia edildi. 

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

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

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

mahpus yaşamını yitirdi. Sıddık Uğur’un intihar ettiğini iddia edildi.  
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- Denizli D Tipi Cezaevi’nde tutulan Hakan Kaşarlıoğlu 4 Haziran 2022 tarihinde geçirdiği 

kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi. 

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

intihar girişimi sonrasında kaldırıldığı Trabzon Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.  

- 13 Haziran 2022 -Denizli Cezaevi’nde beyin kanaması geçiren Fethi Ün isimli mahpusun 3 

ay infaz erteleme kararı ile tahliye edildiği ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  

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

mahpusun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cezaevi idaresi ailesine intihar ettiğini bildirdi  

- 22 Temmuz 2022 tarihinde, İzmir Ödemiş Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Mehmet Sait 

Demiröz hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdi. 

- 23 Temmuz 2022 tarihinde ,Diyarbakır 2 Nolu Cezaevi’nde tutulan Kadri Ekici isimli 

mahpus konulduğu tek kişilik hücrede yaşamını yitirdi. İntihar ettiği iddia edildi. 

- 24 Temmuz 2022 tarihinde, Urfa E Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet Yılmaz isimli mahpus 

yaşamını yitirdi. İntihar ettiği iddia edildi. 

- 29 Temmuz 2022 tarihinde, Batman M Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan Taner Atmaca 

tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İntihar ettiği iddia edildi. 

- 30 Temmuz 2022 tarihinde, Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Şükrü 

Tuğrul Özşengül yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği iddia edildi. 

- 13 Ağustos 2022 tarihinde, Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan %96 

engelli hasta mahpus Zülfü Yıldırım yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği sırada düşmeye 

bağlı yaşamını kaybettiği iddia edildi. 

- 15 Ağustos 2022 tarihinde,  Giresun Espiye L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Mehmet 

Candemir yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği iddia edildi. 

- 18 Ağustos 2022 tarihinde Urfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus 

Bazo Yılmaz yaşamını yitirdi.  

- 24 Ağustos 2022 tarihinde Silivri 4 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan Gökhan Efe isimli 

mahpus yaşamını yitirdi. Kalp krizi geçirdiği iddia edildi. 

- 25 Ağustos 2022 tarihinde Aydın E Tipi Cezaevi’nde tutulan Fırat Çağlayan isimli mahpus 

yaşamını yitirdi. İntihar ettiği iddia edildi. 

- 29 Ağustos 2022 tarihinde Elazığ T Tipi Cezaevi’nde tutulan Engin Korcum isimli mahpus 

yaşamını yitirdiği söylendi. İntihar ettiği iddia edildi. 

- 6 Eylül 2022 tarihinde Diyarbakır Kadın Cezaevi’nde tutulan ve astım krizi nedeniyle 

hastaneye kaldırılan Emel Hacıoğlu isimli mahpus yaşamını yitirdi.  

- 8 Eylül 2022 - Ankara Sincan Cezaevinde tutulan Mehmet Bozan isimli mahpus şüpheli bir 

şekilde yaşamını yitirdi. Yazdığı çok sayıda mektupta ,Roman olmasından dolayı sistematik 

işkenceye maruz kaldığı ve yaşamının tehdit altında olduğuna dair beyanları bulunuyordu.  

- 18 Eylül 2022 tarihinde Malatya Akçadağ Cezaevi’nde tutulan Barış Keve isimli mahpus 

tutulduğu tek kişilik hücrede yaşamını yitirdi. İntihar ettiği iddia edildi. 

- 29 Eylül 2022 tarihinde Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulan 

Mustafa Murat Ayhan isimli mahpus yaşamını yitirdi. İntihar ettiği iddia edildi. 

- 12 Ekim 2022 tarihinde  Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’nde tutulan Süphan Çabuk isimli 

hasta mahpus kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

- 31 Ekim 2022 tarihinde  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 tarihinde  Sincan Hapishanesinde tutulan Kemal Mutlum isimli hasta 
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mahpus tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi 

- 9 Aralık 2022 -hasta mahpus Emre Abalak 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 tarihinde Sincan F Tipi CİK da tutulan 85 yaşındaki hasta mahpus Vural 

Avar yaşamını yitirdi 

-    İntihar tehdidi-  1 

 

-İşkence, darp, kötü muamele  114 

Keyfi Disiplin soruşturması  17 

Küfür hakaret psikolojik baskı  113 

Ajanlık dayatması 2 

-Çıplak arama    67 

-Süngerli hücreye koyma  2 

Gece koğuş araması 3 

Havalandırmanın üzerinin tellerle kapatılması  4 

Sürgün sevk   116 

Ağız içi araması    36 

Askerlerin üst aranası yapması  3 

Ellerin arkadan kelepçelenmesi  2 

Eşyalara el koyma  55 

Hücreye koyma  57 

Kelepçeli muayene dayatması  6 

Kelepçeli muayene - 8 

Covid + mahpuslara ilaç verilmemesi  74 

Covid hastalarının hastaneye götürülmemesi  5 

Hastane sevklerinin yapılmaması  54 

Revire çıkarmama  5 

İlaçları gardiyan gözetiminde içmeye zorlama  1 

İlaçların verilmemesi  22 

Yaşamını yitiren mahpusun otopsi raporunun aileye verilmemesi  1 

Annesiyle birlikte kalan bebeğe mama verilmemesi  1 
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-Görüş yasağı  9 

Telefonda tekmil dayatması  5 

Telefon görüşmesinin kesilmesi  6 

Görüntülü telefon görüşmesi yaptırmama  38 

Keyfi iletişim /haberleşme cezası  22 

Faksların gönderilmemesi   1 

Mektupların karalanması  2 

Sosyal alandan yararlanma yasağı   87 

Mahpusun hangi hapishaneye sevk edildiği bilgisinin aileden gizlenmesi  3 

Kitaplara el koyma   10 

Kitap gazete ve dergilerin verilmemesi  57 

Ders kitap ve defterlerin verilmemesi 2 

Keyfi kitap sınırlaması   5 

Mahpusun yazarı da olduğu kitabın sakıncalı denilerek verilmemesi  1 

Halay çektikleri için disiplin soruşturması açılması  15 

Resim kalemlerinin alınmaması 2 

Yüksek elektrik faturası    16 

Sıcak suların akmaması  18 

Soğuk suların sık kesilmesi   4 

Damacana suya kota konması  34 

Kalorifer yanmaması 33 

Ekonomik kriz nedeniyle yemek çeşitlerinin azaltılması, az ve kalitesiz oluşu  154 

Kalabalık koğuş    42 

20 kişilik koğuşta 70 kişinin tutulması  1 

Koğuşlarda böcek bulunması ve ilaçlama yapılmaması  4 

Temizlik malzemesi verilmemesi 12 

Toplum güvenliği için tehlikeli denilerek mahpusun tahliyesinin engellenmesi  1 

Adil yargılanma talebi  11 

Dilekçelere yanıt verilmemesi  6 
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-Terör kimliği takma dayatması   24 

Kadın koğuşlarının aranması sırasında erkek gardiyanların görev yapması   5 

-Açlık grevi  53 

-Açlık grevinde olan mahpuslara şeker verilmemesi  6 

Avukat ve ailesinin Abdullah Öcalan ile görüşme talebinin reddi  145 

 

Toplam  

 

    1638 

   İHLAL 

 

 

E- BASIN TARAMASI YOLUYLA TESPİT EDİLEN HAK İHLALLERİ 

 

OCAK 2022 

 Abdullah Öcalan ile Görüşme Başvurusuna Cevap Verilmedi… Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı 

Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri,  vasileri ve avukatları 

tarafından 1 Ocak -31 Mart 2022- tarih aralığında yapılan 35 görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 Cezaevinde Açlık Grevi… İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutulan Halkın Hukuk Bürosu üyesi avukat Barkın 

Timtik’in adil yargılanma hakkı için 1 Ocak 2022 tarihinden bu yana açlık grevinde olduğu öğrenildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele…6 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul 

Silivri 9 Nolu Cezaevi’nde tutulan Emel Yeşilırmak’ın kendilerini istihbaratçı olarak tanıtan kişiler 

tarafından ajanlığa zorlandığı öğrenildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele…10 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Garibe 

Gezer’in Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirmesini protesto eden 

ve aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın da olduğu 14 

mahpus hakkında disiplin soruşturması açıldığı ve soruşturma sonunda 14 mahpusa haberleşme ve iletişim 

araçlarından yoksun bırakma cezası verildiği öğrenildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 11 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, 

Kocaeli Gebze Kadın Cezaevi’nde tutulan Selda Karataş isimli mahpusun davası ile ilgili bir gazeteciye 

yazdığı mektubun çeşitli kısımlarının bir hakimin isminin geçtiği gerekçesiyle sansürlendiği öğrenildi. 

  11 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel 

Başkanı Selahattin Demirtaş tarafından yazılan Efsun isimli kitabın hakkında toplatma kararı olmamasına 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 205 / 233 

rağmen Bolu F Tipi Cezaevi yönetimi tarafından Mustafa Taştan isimli mahpusa “müstehcen içeriklere 

sahip olmasından dolayı kurum güvenliğini tehlikeye düşürebileceği” gerekçesiyle verilmediği öğrenildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

14 Ocak 2022 tarihinde İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde mahpusların koğuş araması sırasında infaz 

koruma memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldığı, koğuşlarda kaloriferlerin yanmadığı, mahpuslara 

düzenli sıcak su verilmediği öğrenildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

17 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Düzce T Tipi Cezaevi’nde mahpuslara verilen 

yemeklerin az olduğu ve yılbaşından bu yana ekonomik kriz gerekçe gösterilerek yemeklerin 3 çeşitten 2 

çeşide indirildiği öğrenildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

19 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Tufan 

İlbaş isimli mahpusun, haftalık telefon görüşmesi sırasında cezaevinde işkence ve kötü muameleye maruz 

kaldığından söz etmesi üzerine görüşmenin kesildiği öğrenildi. 

 Cezaevinde Açlık Grevi… 

19 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 5 

mahpusun, maruz kaldıkları hak ihlallerinin sona ermesi talebiyle 17 Ocak 2022 tarihinden bu yana açlık 

grevinde oldukları öğrenildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

20 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde sayım sırasında Hüseyin 

Aydın isimli mahpusun infaz koruma memurları tarafından tehdit edildiği öğrenildi. Haberde ayrıca Edirne 

F Tipi Cezaevi’nde mahpusların kültürel ve sosyal haklarının engellendiği belirtildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

23 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde mahpuslara istedikleri 

gazete, dergi ve benzeri yayınların haklarında toplatma kararı olmamasına rağmen verilmediği öğrenildi. 

 Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpuslar… 

23 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Ferzende Erbi (72), 

Abdullah Ateş (70), Ehettin Kaynar (72) ve Kerim Boran (81) isimli 4 hasta mahpusun tedavilerinin 

yapılmadığı, kullanmaları gereken ilaçların mahpuslara düzenli verilmediği, hastane sevklerinin havasız ve 

dar araçlarla yapıldığı öğrenildi. 

 Cezaevinde Açlık Grevi… 
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Maruz kaldığı hak ihlallerini sona ermesi talebiyle 25 Aralık 2021 tarihinden beri Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 

Cezaevi’nde süresiz dönüşümsüz açlık grevinde olan Gökhan Yıldırım’ın 22 Ocak 2022 tarihinde eylemini 

ölüm orucuna çevirdiği öğrenildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

24 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Erol Zavar isimli 

mahpusa yazarları arasında bulunduğu “Firari Yazılar” isimli kitabın ‘kurum güvenliğini tehlikeye sokacağı’ 

gerekçesiyle cezaevi idaresi tarafından verilmediği öğrenildi. 

 Cezaevinde Açlık Grevi… 

25 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 5 

mahpusun (Mehmet Süleyman Uçağan, Turfan İlbaş, Hüseyin Karadaş ve ismi öğrenilemeyen 2 mahpus), 

Vedat Erkmen isimli mahpusun şüpheli ölümünün ardından can güvenlikleri olmadıkları gerekçesiyle 17 

Ocak 2022 tarihinden beri süresiz dönüşümsüz açlık grevinde olduğu öğrenildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

27 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bolu T Tipi Cezaevi’nde koğuşlarda kapasitenin 

üzerinde mahpus tutulduğu öğrenildi. 

 Cezaevinde Yaşamını Yitiren Mahpus… 

Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet Hanefi Bilgin isimli mahpus 30 Ocak 2022 tarihinde yaşamını 

yitirdi.  Kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edilen Mehmet Hanefi Bilgin’in 30 yıldır cezaevinde 

olduğu ve tahliyesine 5 ay kaldığı öğrenildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

29 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Maltepe 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 

koğuşlarda kapasitenin üzerinde mahpus bulunduğu, kantinde satılan ürünlerin pahalı olduğu, aileleri 

tarafından gönderilen giysilerin mahpuslara verilmediği öğrenildi. 

30 Ocak 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden Bolu T Tipi Cezaevi’nde koğuşlarda kapasitenin 

üzerinde mahpus tutulduğu öğrenildi. 

ŞUBAT 2022 

 Cezaevinde Yaşamını Yitiren Mahpus… 

İstanbul Metris 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus Turgay Deniz’in (39) Ocak ayı içinde 

durumunun ağırlaşması üzerine ailesine haber verilmeden Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs 

Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldığı öğrenildi. Durumunun daha da ağırlaşması 

üzerine cezaevi idaresinin ailesini aradığı ve Turgay Deniz’in tahliye edildiğini, hastanede tedavi altında 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 207 / 233 

olduğunu söylediği bildirildi. Turgay Deniz tedavi gördüğü hastanede 2 Şubat 2022 tarihinde yaşamını 

yitirdi. 

Kardeşi Baver Deniz basında yer alan açıklamasında şunları belirtti: “Bize haber vermeden ağabeyimi 

hastaneye kaldırmışlar. Hastane ‘şansı yok’ dedikten sonra cezaevinden bizi arıyorlar. ‘Turgay Deniz 

hastanede, tahliye ettik’ diye. Biz habersiz sevinçle hastaneye gittik, alıp eve götüreceğiz sanıyorduk, 

durumu ağırmış (…) Doktorlar bize dün ‘gelin son kez görün’ demişti, enfeksiyon yayılmış vücudunun 

her tarafına artık.” 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

5 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan 4 

mahpusun istekleri ve iradeleri dışında Afyon 1 Nolu T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Haberde sevk 

sırasında maruz kaldığı işkence ve diğer kötü muamele nedeniyle Hamgin Karakaş isimli mahpusun kulak 

zarının patladığı ifade edildi. Ayrıca cezaevi girişinde maruz kaldıkları çıplak arama dayatmasını kabul 

etmeyen 4 mahpusun işkence ve diğer kötü muameleye maruz kaldığı ve daha sonra tek kişilik hücrelere 

konulduğu bildirildi. 

 Cezaevinde Açlık Grevi… 

4 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, maruz kaldıkları hak ihlallerinin sona ermesi 

talebiyle Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 6 mahpus tarafından 17 Ocak 2022 tarihinde başlatılan açlık 

grevi eylemine 2 mahpusun daha katıldığı öğrenildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

7 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Maltepe 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde arıza 

gerekçesiyle mahpusların 8 gündür telefon hakkını kullanamadığı, 25 kişilik koğuşlarda 50 mahpusun 

tutulduğu öğrenildi. 

 Sağlık Hakkı Engellenen Mahpuslar… 

7 Şubat 2022 tarihine basında yer alan haberlerden Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus 

Abdürrahim Demir’in, kelepçeli muayene ve ağız içi arama dayatmasını kabul etmediği için tedavisinin 

yapılmadığı öğrenildi. 

 Cezaevinde Yaşamını Yitiren Mahpus… 

Kırıkkale Keskin T Tipi Cezaevi’nde tutulan İsa Yaşar (57) isimli mahpusun 6 Şubat 2022 tarihinde sağlık 

sorunları nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

İsa Yaşar’ın oğlu basında yer alan açıklamasında şunları belirtti: “Babam hastaneye kaldırıldığında kalbi 

durmuş. Ölüm saati 21.15, bizlere 22.21’de haber verildi. Hastaneye gittiğimizde bizi cenaze aracı ile 

karşıladılar.” 
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 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele…  

9 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu T Tipi Cezaevi’nde telefon 

süresinin 10 dakikaya, açık görüş süresinin 30 dakikaya düşürüldüğü öğrenildi. Haberde ayrıca görüntülü 

konuşma kabinlerinin sadece adli suçlardan tutuklu veya hükümlü mahpusların tutulduğu koğuşlara 

kurulduğu, siyasi mahpusların tutulduğu koğuşlara kurulmadığı belirtildi. 

9 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde mahpuslara 

verilen içme suyuna kota konulduğu ve bu nedenle mahpusların çeşmeden akan suyu içmek zorunda 

kaldığı öğrenildi. 

 Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpuslar… 

10 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutulan Ahmet Dizlek 

isimli hasta mahpusun 3 aydır kemoterapi alamadığı öğrenildi. 

 Cezaevinde Şüpheli Ölüm… 

Bilecik M Tipi Cezaevi’nde tutulan Taner Işıldak (46) isimli bir mahpusun 23 Şubat 2022 tarihinde kaldığı 

koğuşta asılı vaziyette bulunduğu öğrenildi. İntihar ettiği iddia edilen Taner Işıldak’ın ölümüne ilişkin 

Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şüpheli olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattığı bildirildi.  

 Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpuslar… 

23 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden Balıkesir Bandırma 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde Covid-

19 testi pozitif çıkan 74 mahpusa tedavileri için ilaç verilmediği öğrenildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

25 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde koğuş araması 

sırasında mahpusların erkek infaz koruma memurlarının da katıldığı “ince” arama dayatmasına maruz 

kaldığı ve buna karşı çıkan mahpusların fiziksel şiddete uğramakla tehdit edildiği öğrenildi. 

 Cezaevinde Açlık Grevi… 

27 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, maruz kaldıkları hak ihlallerinin sona ermesi 

talebiyle 17 Ocak 2022 tarihinden beri Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde devam etmekte olan açlık 

grevine katılan mahpusların sayısının 11 olduğu öğrenildi. 

MART 2022 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

28 Şubat 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Düzce T Tipi Cezaevi’nde Covid-19 salgınına 

rağmen 8 kişilik koğuşlarda 25 kişinin kaldığı öğrenildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 
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8 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Gebze Kadın Cezaevi’nde mahpuslara yüksek 

elektrik faturası kesildiği öğrenildi. Haberde ayrıca mahpuslara verilen yemeklerin az ve kalitesiz olduğu 

belirtildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

10 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan 5 mahpusun 

istekleri ve iradeleri dışında Ankara Sincan Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Sevk edilen mahpusların 

isimleri: Ramazan Çeper, Hüseyin Aydın, Enver Baysal, Hakan Adıgüzel ve Hüseyin Özmen. 

 Cezaevinde İşkence ve Diğer Kötü Muamele… 

12 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Maltepe L Tipi Cezaevi’nde mahpusların 

sportif ve sosyal haklarının kısıtlandığı öğrenildi. 

 Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpuslar… 

12 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Maltepe L Tipi Cezaevi’nde mahpusların 

doktor ve diş hekimi sevklerinin yapılmadığı öğrenildi. 

 Cezaevinde Açlık Grevi… 

Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 5 mahpus (Ahmet Arif Yöyler, Habip Güler, Tufan İlbaş, Hüseyin 

Karadaş ve Süleyman Ucakan) tarafından maruz kaldıkları hak ihlallerinin sona ermesi talebiyle 17 Ocak 

2022 tarihinde başlatılan ve 6 mahpusun (Şahabettin Ogut, İlyas Yorgun, Ahmet Altay, Ahmet Sürme, 

Kutbettin Onur ve Yunus Konak) katılımıyla 11 kişi tarafından devam ettirilen süresiz dönüşümüz açlık 

grevinin, cezaevi idaresinin mahpusların taleplerinin yerine getirileceğini belirtmesi üzerine 16 Mart 2022 

tarihinde sonlandırıldığı öğrenildi. 

 Cezaevinde İşkence ve Kötü Muamele… 

19 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde koğuş 

araması sırasında mahpusların infaz koruma memurlarının fiziksel şiddetine ve ölüm tehditlerine maruz 

kaldıkları ayrıca mahpuslara ait eşyalara zarar verildiği öğrenildi. 

19 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Gebze M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 

mahpuslara iki ayda bir verilen kitap sayısının 20 ile sınırlandırıldığı öğrenildi. 

 Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpuslar… 

19 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Gebze M Tipi Cezaevi’nde tutulan 

mahpusların, hastane sevkleri sırasında cezaevi çıkışındaki X-ray kapısından geçtikten sonra jandarma 

tarafından aranmaya zorlandıkları ve bunu kabul etmeyen mahpusların hastane sevklerinin yapılmadığı 

öğrenildi. 
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 Cezaevinde Sağlık Hakkı Engellenen Mahpus… 

26 Mart 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutulan 

hasta mahpus Tenzile Acar’ın kelepçeli muayene dayatmasını kabul etmediği için tedavi edilmediği 

öğrenildi. 

NİSAN 2022 

 

 29 Mart 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 28 Mart 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 29 Mart 2022 

tarihinde verilen cevapta, Abdullah Öcalan hakkında 3 Şubat 2022 tarihinde verilen 3 ay aile 

ziyaretinden yoksun bırakma cezasının 21 Şubat 2022 tarihinde kesinleşmesi nedeniyle görüşme 

yapılamayacağının belirtildiği öğrenildi. 

 31 Mart 2022 tarihinde İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde koğuşlarda çok fazla böcek olduğu, 

mahpuslara verilen yemeklerin düşük kalitede ve yetersiz olduğu öğrenildi. 

 1 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde 

yapılan koğuş aramalarında mahpuslara ait kişisel eşyalara el konulduğu öğrenildi. 1 Mart 2022 

tarihinde Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde Sibel Gölbaşı isimli mahpusun SEGBİS ile ifadesinin 

alınacağı gerekçesiyle koğuşundan alınarak istihbarat görevlisi oldukları bildirilen kişilerle 

görüşmeye zorlandığı ve bu kişiler tarafından tehdit edildiği bildirildi. 

 1 Nisan 2022 -Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, 

Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 1 Nisan 2022 tarihinde yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

 2 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Urfa T Tipi Cezaevi’nde siyasi mahpusların 

görüntülü görüşme hakkından yararlandırılmadığı öğrenildi. 

 3 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Maltepe 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 

tutuklu bulunan yüzde 68 engelli raporu olan hasta mahpus Özgür Sinan Menteş’in tedavisinin 

düzenli yapılmadığı öğrenildi. 

 3 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde 

tutulan mahpuslara verilen yemeklerin yetersiz ve düşük kalitede olduğu, mahpuslara yüksek 

elektrik faturası kesildiği öğrenildi. 
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 3 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden Diyarbakır 1 Nolu Kapalı Cezaevi’nde tutulan 

mahpusların, infaz koruma memurlarının fiziksel şiddetine maruz kaldıkları; havalandırma 

pencerelerinin kartonla kapatılmasına karşı çıkan mahpusların tek kişilik hücrelere konulduğu; 

mahpuslara verilen yemeklerin düşük kalitede ve yetersiz olduğu ve kantin fiyatlarının yüksek 

olduğu öğrenildi. 

 3 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, 1 Nisan 2022 tarihinde Batman M Tipi 

Kapalı Cezaevi’nden Batman Beşiri T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen hasta mahpus Mehmet 

Emin Çam’ın (70) 17 gün boyunca tek kişilik hücrede tutulduğu, masa, sandalye verilmediği ve 

sayım sırasında ayakta durmaya zorlandığı öğrenildi. 

 3 Nisan 2022 -Manisa Akhisar Cezaevi’nde 3 Nisan 2022 tarihinde tutulduğu tek kişilik odada 

beyin kanaması geçirdiği bildirilen Mehmet Sevinç isimli hasta mahpus kaldırıldığı Akhisar 

Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi’nde 7 Nisan 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. 

 4 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Balıkesir Bandırma T Tipi Cezaevi’nde 

tutulan mahpusların bazılarının görüntülü görüşme hakkından yararlandırılmadığı öğrenildi. 

 5 Nisan 2022 - Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 5 Nisan 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 5 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden Kocaeli Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde 

tutulan mahpuslara talep ettikleri kitap ve dergilerin verilmediği ve keyfi disiplin cezaları 

uygulandığı öğrenildi. 

 7 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Gebze Kadın Kapalı Cezaevi’nde 

tutulan hasta mahpusların tedavilerinin yapılmadığı öğrenildi. 

 7 Nisan 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 7 Nisan 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 8 Nisan 2022 -Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, 

Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 8 Nisan 2022 tarihinde yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

http://www.ihd.org.tr/


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marmara Bölgesi Hapishaneleri 2022 Yılı Hak İhlalleri Raporu - 03.03.2023 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu 

                                       E posta:İstanbul@ihd.org.tr  Telefon: 0212 244 44 23 Web : www.ihd.org.tr      Sayfa 212 / 233 

 12 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 6 

mahpusun maruz kaldıkları işkence ve diğer kötü muamele sonrasında intihar girişiminde 

bulundukları ve bunlardan 2’sinin (Ferhan Yılmaz ve ismi öğrenilemeyen bir mahpus) yaşamını 

yitirdiği, Halil Kasan isimli 1 mahpusun ise sevk edildiği hastanede yoğun bakım servisinde tedavi 

altında olduğu öğrenildi.  

 12 Nisan 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 12 Nisan 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 14 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 

işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalan mahpuslardan Abdulmenav Çetin’in Manisa Salihli 

L Tipi Cezaevi’ne, Coşkun Ağca’nın İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 

Haberde ayrıca işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalan bir diğer mahpus Halil Kasal’ın 

İzmir’deki bir hastanede tutulduğu belirtildi. 

 14 Nisan 2022 - Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 14 Nisan 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 14 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Samsun Bafra T Tipi Cezaevi’nde 

hastaneye giden mahpusların ağız içi arama dayatmasına maruz kaldığı ve bunu kabul etmeyen 

mahpusların hastaneye götürülmediği öğrenildi. 

 15 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 

işkence ve diğer kötü muameleye maruz kalan 10 mahpusun farklı cezaevlerine sevk edildikleri 

öğrenildi. Mahpusların sevk edildikleri cezaevleri: Karabük T Tipi, Manisa Akhisar T Tipi, Bolu T 

Tipi, Düzce T Tipi, İzmir 1 Nolu T Tipi, Manisa T Tipi, İzmir 2 Nolu F Tipi, Eskişehir H Tipi, Manisa 

Salihli T Tipi, Kütahya Tavşanlı T Tipi cezaevleri. 

 16 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 6 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 

tutulan Umut Yoloğlu isimli bir mahpusun, açlık grevinde olan Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım’ın 

taleplerinin kabul edilmesi için 1 aylık açlık grevine başladığı öğrenildi. 

 17 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 

tutulan 2 mahpusun maruz kaldıkları hak ihlallerinin sona ermesi talebiyle 10 günlük açlık 

grevinde başladığı öğrenildi. 
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 15 Nisan 2022 -Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri 

Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 15 Nisan 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 19 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 

6 mahpusun 13 Nisan 2022 tarihinde istekleri ve iradeleri dışında başka cezaevlerine sevk 

edildikleri öğrenildi. İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Zeki Bayhan isimli 

mahpusun çıplak arama dayatmasını kabul etmediği için infaz koruma memurlarının fiziksel 

şiddetine maruz kaldığı ve tek kişilik bir hücreye konulduğu öğrenildi. Haberde ayrıca 

mahpusların kişisel eşyalarını yanlarına almalarına izin verilmediği belirtildi. Sevk edilen 

mahpuslar ve sevk edildikleri cezaevleri: Cahit İlboğa, Ankara Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi; Roger 

Tirej Özalp, Ankara Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi; Ahmet Altay, İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi; 

Zeki Bayhan, İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi; Suphi İsmail, Muğla Bodrum S Tipi Cezaevi;  

Ahmet Arif Yöyler, Antalya S Tipi Cezaevi. 

 19. Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Balıkesir Bandırma 2 Nolu T Tipi 

Cezaevi’nde en az 5 mahpusun (Mustafa Acet, Metin İnce, Nihat Malgaz, Mikail Mulgan ve Dılgeş 

Malgaz) Covid-19 testlerinin pozitif çıktığı ve buna rağmen mahpusların hastaneye götürülmediği 

öğrenildi. 

 19 Nisan 2022 - Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 19 Nisan 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 21 Nisan 2022 - Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 21 Nisan 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 24 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 

tutulan mahpusların bir infaz koruma amirinin sözlü şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. 

 25 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Maltepe L Tipi Cezaevi’nde 20 

kişilik karantina koğuşunda 70 kişinin tutulduğu öğrenildi. 

 22 Nisan 2022 -Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri 

Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 22 Nisan 2022 tarihinde 
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yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 26 Nisan 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 7 Nolu L Tipi Cezaevi’nde 

mahpuslara verilen yemeklerin az olduğu, mahpusların spor haklarının engellendiği, mahpusların 

infaz koruma memurlarının sözlü şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. 

 26 Nisan 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 26 Nisan 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 

MAYIS 2022 

 3 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri 5 Nolu Cezaevi’nde işkence 

ve kötü muameleye maruz kaldıktan sonra İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Halil Kasal 

isimli mahpusun, annesi ile 1 Mayıs 2022 tarihinde yaptığı telefon görüşmesinde, “Başıma 

gelenleri anlatacağım” dedikten sonra telefonun kesildiği öğrenildi. 

 6 Mayıs 2022 - Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri Konar, 

Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 6 Mayıs 2022 tarihinde yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

 7 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bursa İmralı F Tipi Cezaevi’nde tutulan 

Abdullah Öcalan’a 6 ay avukat görüş yasağı cezası verildiği öğrenildi. 

 10 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Yusuf 

Akmısır isimli mahpusun 7 Mayıs 2022 tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Haberlerde Yusuf 

Akmısır’ın intihar ettiği belirtilmektedir. 

 10 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan 3 

mahpusun istekleri ve iradeleri dışında Antalya S Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Sevk 

edilen mahpuslardan Zerdeşt Oduncu’nun tek kişilik hücrede tutulduğu bildirildi. 

 10 Mayıs 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 10 Mayıs 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 
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 12 Mayıs 2022 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 12 Mayıs 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 14 Mayıs 2022 - İzmir Kırıklar Cezaevi’nde tutulan ve Covid-19 testi pozitif çıkmasının ardından 

durumunun ağırlaşması üzerine 5 Nisan 2022 tarihinde hastaneye kaldırılan Abdullah Ece (73) 

isimli mahpusun 14 Mayıs 2022 tarihinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

 16 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutulan ağır 

hasta mahpus Cengiz Halis Çelik’in mesane kanseri ameliyatı için götürüldüğü İstanbul Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde ‘mahkum koğuşu’nun olmaması gerekçesiyle ameliyatının yapılmadığı 

öğrenildi. 

 13 Mayıs 2022 -Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri 

Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 13 Mayıs 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 16 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kamuran Nemutlu isimli mahpusun 

İstanbul Maltepe 1 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulduğu öğrenildi. Haberlerde 

ayrıca Kamuran Nemutlu’ya kitap, dergi ve gazete verilmediği belirtildi. 

 17 Mayıs 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 17 Mayıs 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 19 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden Aksaray T Tipi Cezaevi’nde siyasi 

mahpusların görüntülü görüşme hakkından yararlandırılmadığı öğrenildi. 

 20 Mayıs 2022 - Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri 

Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 20 Mayıs 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 20 Mayıs 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Adana Ceyhan M Tipi Cezaevi’nde Y. E. Y. 

isimli bir mahpusun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Y. E. Y.’nin ölüm nedeninin intihar olduğu iddia 

edildi. 
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 24 Mayıs 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 24 Mayıs 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

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

yaşamını yitirdi. Basında yer alan haberlerden, cezaevi yönetiminin Sıddık Uğur’un intihar ettiğini 

iddia ettiği öğrenildi. 

 26 Mayıs 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 26 Mayıs 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 27 Mayıs 2022 -Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri 

Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 27 Mayıs 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 31 Mayıs 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 31 Mayıs 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 

HAZİRAN 2022 

 2 Haziran 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 2 Haziran 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 4 Haziran 2022 - Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri 

Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 4 Haziran 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 4 Haziran 2022 -Denizli D Tipi Cezaevi’nde tutulan Hakan Kaşarlı oğlu isimli mahpusun 4 Haziran 

2022 tarihinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 7 Haziran 2022 Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 7 Haziran 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 
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verilmediği öğrenildi. 

 8 Haziran 2022 - Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 8 Haziran 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 10 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Düzce T Tipi Cezaevi’nde tutulan 

mahpusların koğuş aramaları sırasında infaz koruma memurlarının sözlü şiddetine maruz kaldığı, 

mahpuslara ait kişisel eşyaların dağıtıldığı öğrenildi. 

 10 Haziran 2022 - Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri 

Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 10 Haziran 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 10 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Abdullah Öcalan ile ilgili avukat yasağına 

karşı Türkiye genelinde toplam 775 avukatın 10 Haziran ile 17 Haziran 2022 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmek üzere görüşme başvurusunda bulunduğu ve bu başvurulara ilişkin de Bursa 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 14 Haziran 2022- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 14 

Haziran 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 

 13 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Bayburt Cezaevi’nde tutulan 

Muhammet Yıldırım isimli mahpusun intihar girişimi sonrasında kaldırıldığı Trabzon Devlet 

Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 13 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Denizli Cezaevi’nde tutulduğu sırada 

beyin kanaması geçiren Fethi Ün isimli mahpusun 3 ay infaz erteleme kararı ile tahliye edildiği ve 

kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 15 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Ağrı Patnos L Tipi Açık Cezaevi’nde 

tutulan Kadir Karadeniz (21) isimli mahpusun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Haberde cezaevi idaresi 

tarafından Kadir Karadeniz’in ölümüyle ilgili olarak ailesine “çamaşır suyu ve hap içerek intihar 

ettiğinin” söylendiği ifade edildi. 

 16 Haziran 2022- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 16 
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Haziran 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 

 17  Haziran 2022 -Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri 

Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 17 Haziran 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 20 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden Maraş Türkoğlu L Tipi Cezaevi’nde 

tutulan Yakup Cem Alkan isimli mahpusun yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cezaevi idaresinin ailesine 

Yakup Cem Alkan’ın intihar sonucu yaşamını yitirdiğini açıkladığı bildirildi. 

 21 Haziran 2022 - Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 21 

Haziran 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 

 23 Haziran 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 23 

Haziran 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 

 24 Haziran 2022 - Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri 

Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 24 Haziran 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 26 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, İmralı F Tipi Cezaevi’nde tutulan 

Abdullah Öcalan’a 31 Mayıs 2022 tarihinde 3 ay aile görüş yasağı cezası verildiği öğrenildi.  

 28 Haziran 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 28 

Haziran 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 

 30 Haziran 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Salman 

Akpınar isimli mahpusun isteği dışında İzmir’de bir cezaevine sevk edildiği öğrenildi. 

 30 Haziran 2022 -Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 30 

Haziran 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 
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Temmuz 2022 

 1 Temmuz 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 yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 5 Temmuz 2022 -  elektrik çarpması sonucu iki eli ve bir ayağı kesilmiş olmasına rağmen tedavisi 

tamamlanmadan, hakkındaki dava gerekçe gösterilerek tutuklanan Necdet Erik’in konulduğu 

İstanbul Maltepe 1 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tedavisinin yapılmadığı öğrenildi. 

 7 Temmuz 2022 - Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için yapılan 

başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 7 Temmuz 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 yapılan görüşme 

başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi. 

 9 Temmuz 2022 -  Bursa H Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus İdris Başaran’ın isteği ve 

iradesi dışında Antalya S Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 

 17 Temmuz 2022 -  Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde mahpuslara verilen yemeklerin az olduğu 

öğrenildi. 

 14 Temmuz 2022 - siyasetçi ve hasta mahpus Aysel Tuğluk ile ilgili Adli Tıp Kurumu tarafından 

üçünü kez “cezaevinde kalabilir” raporu verildiği öğrenildi. 

 19 Temmuz 2022 - Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için yapılan 

başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği öğrenildi.  

 Temmuz 2022 tarihinde basında yer alan haberlerden, Kocaeli Gebze M Tipi Kadın Cezaevi’nde 

tutulan hasta mahpus Ayfer Ayçiçek’in ilaçlarını infaz koruma memurlarının önünde içme 

dayatmasına maruz kaldığı ve bu dayatmayı kabul etmediği için ilaçlarının verilmediği öğrenildi. 

 21 Temmuz 2022- Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 21 

Temmuz 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 

 22 Temmuz 2022-  Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri 

Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 22 Temmuz 2022 tarihinde 
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yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 22 Temmuz 2022-  İzmir Ödemiş Cezaevi’nde tutulan ve durumunun ağırlaşması üzerine 

hastaneye kaldırılan hasta mahpus ve Yargıtay eski üyesi Mehmet Sait Demiröz’ün 22 Temmuz 

2022 tarihinde hastanenin yoğun bakım servisinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

 23 Temmuz 2022-  Diyarbakır 2 Nolu Cezaevi’nde tutulan Kadri Ekici isimli mahpusun konulduğu 

tek kişilik hücrede 23 Temmuz 2022 tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Haberde cezaevi 

idaresinin ailesine Kadri Ekici’nin intihar ettiğini söylediği belirtildi. 

 22 Temmuz 2022-  Cezaevlerindeki işkence ve diğer kötü muamele iddialarıyla ilgili olarak Adalet 

Bakanı 22 Temmuz 2022 tarihinde yaptığı açıklamada şunları belirtti: “Pek çok yerde işkence ve 

kötü muameleye dair haberler vesaireler zaman zaman yayınlanıyor, şunu açıklıkla ifade etmek 

isterim ki; Türkiye cezaevlerinde ve Türkiye’de işkence yoktur. Somut tek bir örnek kimse 

gösteremez (…) Hem adli yönden hem de idari yönden böyle bir vaka olduğu zaman biz üzerine 

kararlılıkla gidiyoruz, gitmekte de kararlıyız.” 

 24 temmuz 2022-  Urfa E Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet Yılmaz isimli mahpusun 24 Temmuz 

2022 tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Haberde Mehmet Yılmaz’ın intihar ettiğini iddia 

edilmektedir. 

 26 Temmuz 2022-  Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 26 

Temmuz 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 

 28 Temmuz 2022 -  26 Haziran 2022 tarihinde Metris Cezaevi’nde tek kişilik bir hücrede tutulan 

Ali Ataç isimli bir mahpusun intihar ettiği iddiasıyla hastaneye kaldırıldığı ve 29 Haziran 2022 

tarihinde mahkeme tarafından tahliye edildiği öğrenildi. Basında yer alan haberlerde Ali Ataç’ın 

beyin ölümü gerçekleştikten sonra tahliye edildiği ve ailesine hemen haber verilmediği 

belirtilmektedir. 

 28 Temmuz 2022-  Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 28 

Temmuz 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 

Ağustos 2022 
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 1 Ağustos 2022- İstanbul Silivri 8 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan hasta mahpus Şükrü Tuğrul 

Özşengül’ün (54) geçirdiği kalp krizi sonrası 30 Temmuz 2022 tarihinde yaşamını yitirdiği 

öğrenildi. 

 1 Ağustos 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 29 Temmuz 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 2 Ağustos 2022-  Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 2 

Ağustos 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 

 5 Ağustos 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 5 Ağustos 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 6 Ağustos 2022 -  İstanbul Metris R Tipi Cezaevi’nde tutulan yüzde 98 engelli hasta mahpus 

Serdal Yıldırım için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan infaz erteleme başvurusu 

hakkında Mardin Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından “hastalık 

nedeniyle cezasının ertelenmesi toplum güvenliği bakımından tehlike oluşturabileceği 

tarafımızca değerlendirilmiştir” şeklinde görüş bildirildiği öğrenildi. 

 10 Ağustos 2022 - 29 Temmuz 2022 tarihinde  tutulduğu Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde 

intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Taner Atmaca (25), tedavi gördüğü Batman Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’nde 9 Ağustos 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. Taner Atmaca’nın ailesinin 

cezaevi yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunduğu, olayla ilgili görüntülerin kendilerine 

verilmesi talebinin ise kabul edilmediği öğrenildi. 

 10 Ağustos 2022-  Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 9 

Ağustos 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 

 11 Ağustos 2022 -   Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 25 Aralık 2021 tarihinde başladığı açlık 

grevini ölüm orucuna çeviren Gökhan Yıldırım’ın sağlık raporu için 10 Ağustos 2022 tarihinde 

götürüldüğü Tekirdağ Şehir Hastanesi’nde refakatçisi olmak isteyen abisi Erkan Yıldırım’ın 
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başvurusunun Covid-19 salgını gerekçesiyle reddedildiği, cezaevinde aynı koğuşta tutulduğu 

Serdar Polat ile ilgili avukatlarının başvurusunun da reddedildiği öğrenildi. 

 11 Ağustos 2022 - Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde, ölüm orucunda olan Sibel Balaç ve 

Gökhan Yıldırım’ı desteklemek için 1 Ağustos 2022 tarihinden bu yana açlık grevinde olan 6 

mahpusa cezaevi idaresinin şeker vermediği öğrenildi. 

 11 Ağustos 2022- İstanbul Silivri 5 Nolu L Tipi Cezaevi’nde maruz kaldıkları işkence ve diğer kötü 

muamele sonrasında 8 Nisan 2022 tarihinde intihar girişiminde bulunan 6 mahpustan Ferhan 

Yılmaz’ın yaşamını yitirmesiyle ilgili olarak Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan 

soruşturmanın 4 Temmuz 2022 tarihinde takipsizlikle sonuçlandığı öğrenildi. 

 12 Ağustos 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 12 Ağustos 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 13 Ağustos 2022- Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan %96 engelli hasta mahpus 

Zülfü Yıldırım’ın (68) 13 Ağustos 2022 tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cezaevi 

yönetiminin Yıldırım’ın ailesine ölüm nedeninin kalp krizine bağlı düşme olduğunu söylediği 

bildirildi. 

 15 Ağustos 2022-   Giresun Espiye L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Demokratik Bölgeler Partisi 

(DBP) Parti Meclisi üyesi Mehmet Candemir’in (60) 15 Ağustos 2022 tarihinde yaşamını yitirdiği 

öğrenildi. Cezaevi yönetiminin Candemir’in ailesine ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu 

söylediği bildirildi. 

 13 Ağustos 2022-   Anayasa Mahkemesi (AYM), Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 

tutulan demans hastası Aysel Tuğluk’un infazının ertelenmesi ve tahliyesi konusundaki 

başvuruya dair ara kararını 13 Ağustos 2022 tarihinde duyurdu. AYM, ara kararda, infaz 

ertelemesi ve tahliye talebini reddetti ve “tedbir kararı kapsamında başvurucunun tedavisine 

devam edilmesinin yanı sıra, nöroloji ve psikiyatri polikliniklerinde düzenli bir şekilde 

muayenesinin sağlanmasına, hastalığının seyri ve ilerleme durumuna göre belirli aralıklarla 

cezasının infazının ertelenmesi ve tahliyesinin gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesine” karar 

verdi. Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan Kobanê davasının 6 Ağustos 2022 tarihinde 

görülen duruşmasında mahkeme Aysel Tuğluk’un tahliyesine karar vermişti ancak başka bir 
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davadan hükümlü olan Aysel Tuğluk tahliye edilmemişti. 

 15 Ağustos 2022 -  Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 25 Aralık 2021 tarihinde başladığı açlık 

grevini ölüm orucuna çeviren Gökhan Yıldırım’ın sağlık durumunun tespiti için 12 Ağustos 2022 

tarihinde Adli Tıp Kurumu’na (ATK) sevk edildiği öğrenildi. ATK’nin raporunda, Gökhan Yıldırım’ın 

“hastane şartlarında takip ve tedavisine devam edilmesi gerektiği, durumunun değişmesi 

durumunda son durumunu gösterir raporun gönderilmesi ile yeniden değerlendirilebileceği” 

belirtilmektedir. Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ATK raporuna dayanarak, Gökhan Yıldırım 

için yapılan infaz erteleme başvurusunu reddettiği ve Gökhan Yıldırım’ın Tekirdağ Şehir 

Hastanesi’nde tutulmasına karar verdiği öğrenildi. 

 15 Ağustos 2022- İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutulan İlker Kızılaltun isimli mahpusun, maruz 

kaldığı hak ihlallerinin sona ermesi ve adil yargılanma talebiyle açlık grevine başladığı öğrenildi.  

 17 Ağustos 2022-  Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 16 

Ağustos 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 

 18 Ağustos 2022-   Urfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ağır hasta mahpus Bazo 

Yılmaz’ın (67) 18 Ağustos 2022 tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Basında yer alan 

haberlerde, yaşamını oksijen cihazı ile sürdüren Bazo Yılmaz hakkında 8 Şubat 2021 tarihinde Adli 

Tıp Kurumu (ATK) tarafından “cezaevinde kalabilir” raporu verildiği belirtildi. 

 18 Ağustos 2022 - Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 25 Aralık 2021 tarihinde başladığı açlık 

grevini ölüm orucuna çeviren Gökhan Yıldırım’ın sağlık durumu ile ilgili olarak Tekirdağ Şehir 

Hastanesi Sağlık Kurulu’nun, Yıldırım’ın R Tipi cezaevinde kalabileceği yönünde yeni bir rapor 

verdiği öğrenildi. 12 Ağustos 2022 tarihinde Adli Tıp Kurumu (ATK) tarafından verilen raporda 

“hastane şartlarında takip ve tedavisine devam edilmesi gerektiği, durumunun değişmesi 

durumunda son durumunu gösterir raporun gönderilmesi ile yeniden değerlendirilebileceği” 

denilmiş, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı ATK raporuna dayanarak, Gökhan Yıldırım’ın Tekirdağ 

Şehir Hastanesi’nde tutulmasına karar vermişti. 

 19 Ağustos 2022-  Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 18 

Ağustos 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 

 20 Ağustos 2022- Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri 
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Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 19 Ağustos 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 24 Ağustos 2022-   Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 23 

Ağustos 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 

 24 Ağustos 2022 -   İstanbul Silivri 4 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan Gökhan Efe (33) isimli 

mahpus 24 Ağustos 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. Cezaevi idaresinin ailesine Gökhan Efe’nin 

kaldığı koğuşta spor yaparken kalbinin durduğunu açıkladığı öğrenildi. 

 26 Ağustos 2022Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 25 

Ağustos 2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir 

cevap verilmediği öğrenildi. 

 26  Ağustos 2022Aydın E Tipi Cezaevi’nde tutulan Fırat Çağlayan (28) isimli mahpus 25 Ağustos 

2022 tarihinde yaşamını yitirdi. Basında yer alan haberlerde, Fırat Çağlayan’ın intihar ettiği 

iddia edilmektedir. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Çağlayan’ın ölümüyle ilgili soruşturma 

başlattığı öğrenildi. 

 27 Ağustos 2022Abdullah Öcalan’ın ailesi ve vasisi ile İmralı Cezaevi’nde tutulan Ömer Hayri 

Konar, Hamili Yıldırım ve Veysi Aktaş’ın aileleri ve vasileri tarafından 26 Ağustos 2022 tarihinde 

yapılan görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 

Eylül 2022 

 2 Eylül 2022-  Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 1 Eylül 2022 

tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 4 Eylül 2022 - Elazığ T Tipi Cezaevi’nde tutulan Engin Korcum (35) isimli mahpusun 29 Ağustos 

2022 tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Cezaevi idaresinin ailesine ölüm nedeninin intihar 

olduğunu söylediği belirtili. 

 3 Eylül 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 2 Eylül 2022 tarihinde yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

 6 Eylül 2022 - Diyarbakır Kadın Cezaevi’nde tutulan Emel Hacıoğlu isimli mahpusun astım krizi 

sebebiyle kaldırıldığı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği 

öğrenildi. 

 7 Eylül 2022-  Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 25 Aralık 2021 tarihinden bu yana adil 

yargılanma talebiyle açlık grevinde olan ve 10 Ağustos 2022 tarihinden bu yana Tekirdağ Şehir 

Hastanesi’nde tutulan Gökhan Yıldırım isimli mahpus hakkında 5 Eylül 2022 tarihinde infaz 

erteleme kararı verildiği ve karar sonrasında tahliye edilen Gökhan Yıldırım’ın 6 Eylül 2022 

tarihi itibarıyla açlık grevine ara verdiği öğrenildi. 

 10 Eylül 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 9 Eylül 2022 tarihinde yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

 13 Eylül 2022 -  3 Eylül 2022 tarihinde tutuklanarak İstanbul Marmara (Silivri) Cezaevi’ne 

götürülen Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in tek kişilik 

hücrede tutulduğu öğrenildi. 

 14 Eylül 2022-  Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 13 Eylül 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 16 Eylül 2022-  Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 15 Eylül 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 17 Eylül 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 16 Eylül 2022 tarihinde yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

 19 Eylül 2022-  Malatya Akçadağ Cezaevi’nde tutulan Barış Keve isimli mahpus, tutulduğu tek 

kişilik hücrede 18 Eylül 2022 tarihinde yaşamını yitirdi. Cezaevi yönetiminin ailesine Barış 
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Keve’nin intihar ettiğini söylediği öğrenildi. 

 21 Eylül 2022-  Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 20 Eylül 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 22 Eylül 2022 -  Mehmet Bozan isimli mahpusun 2022 yılının Ağustos ayı içinde tutulduğu 

Ankara Sincan Cezaevi’nde şüpheli bir şekilde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 

Mehmet Bozan, yaşamını yitirmeden önce cezaevinde işkence ve diğer kötü muameleye maruz 

kaldığını anlattığı 12 mektubundan birinde şunları ifade etmektedir: “Baskı, tehdit ve can 

güvenliğimin olmayışı nedeniyle 28 Haziran Salı günü açlık grevine başladım. Roman mahpus 

olduğum için hapishane idaresi ve infaz koruma memurlarının kötü muamelesine maruz kaldım. 

Sürekli ayrımcılığa, baskıya ve şiddete maruz kaldım. Ölümümden yetkili merciler sorumlu.”  

 22 Eylül 2022-  İstanbul Silivri Cezaevi’nde tutulan, maruz kaldığı hak ihlallerinin sona ermesi ve 

adil yargılanma talebiyle 15 Ağustos 2022 tarihinden bu yana açlık grevinde olan İlker Kızılaltun 

isimli mahpusun 22 Eylül 2022 tarihinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan 

tutukluluk incelemesi sonucunda tahliyesine karar verildiği öğrenildi. 

 22 Eylül 2022-   Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan 4 mahpusun istek ve iradeleri dışında başka 

cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi. Mahpuslar ve sevk edildikleri cezaevleri: Mehmet Aytunç 

Altay, İzmir Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi; Hasan Yıldız, İzmir Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi; Eren 

Yıldız, Antalya Yüksek Güvenlikli Cezaevi; Suat İncedere, Antalya S Tipi Cezaevi. 

 23 Eylül 2022-  Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 22 Eylül 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

 24 Eylül 2022 -  Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde yapılan koğuş aramalarında Halkların 

Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ tarafından yazılan “Yıkılacak 

Duvarlar” adlı şiir kitabına, hakkında toplatma ve imha kararı olduğu gerekçesiyle el konulduğu 

öğrenildi. 

 24 Eylül 2022 - İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’nde mahpuslara ait temizlik malzemelerine el 

konulduğu, mahpusların bazılarında uyuz hastalığı teşhis edildiği öğrenildi. Haberde ayrıca 

mahpusların tedavi için hastaneye götürülmediği belirtildi. 
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 25 eylül 2022- Halkın Hukuk Bürosu, 19 Aralık 2021 tarihinden bu yana adil yargılanma talebiyle 

açlık grevinde olan müvekkilleri Sibel Balaç’ın 25 Eylül 2022 tarihinde tutulduğu Ankara Dışkapı 

Yıldırım Beyazıt Hastanesi’nden İstanbul Bakırköy Kadın Cezaevi’ne götürüldüğünü ve “tek 

başına cezaevinde kalamaz” şeklindeki bir rapora rağmen tek kişilik bir odada tutulduğunu 

duyurdu. 

 25 Eylül 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 23 Eylül 2022 tarihinde yapılan 

görüşme başvurusuna Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap verilmediği 

öğrenildi. 

 29 Eylül 2022-  Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 27 Eylül 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmedi. 

 30 Eylül 2022- Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulan Mustafa Murat 

Ayhan isimli mahpusun 29 Eylül 2022 tarihinde intihar ettiği ve kaldırıldığı hastanede yaşamını 

yitirdi. 

 30 Eylül 2022-  Abdullah Öcalan’ın avukatları tarafından müvekkilleri ile görüşmek için 29 Eylül 

2022 tarihinde yapılan başvuruya Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından herhangi bir cevap 

verilmediği öğrenildi. 

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. 
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 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 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. 
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 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, 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 
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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 
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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 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. 
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 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 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.. 
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 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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