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28.10.2019

İnsan Hakları Derneği
İstanbul Şubesi

Hapishane Komisyonu

( Bu rapor; Marmara Bölgesi'nde bulunan hapishanelerden İHD İstanbul Şubesi’ne 2019 yılının Temmuz, Ağustos,
Eylül aylarında yapılan hak ihlali başvurularının derlenmesi ile oluşturulmuştur. Raporda, Marmara Bölgesi dışından

derneğimize gelen ve takibi yapılan başvurulara da ayrıca yer verilmiştir.)
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MARMARA BÖLGESİ HAPİSHANELERİ
3 AYLIK HAK İHLALLERİ RAPORU- 28.10.2019 
(1 Temmuz – 30 Eylül 2019)

A-  Giriş 
Raporumuza  temel  teşkil  eden  başvurular  ağırlıklı  olarak  Marmara  bölgesinde  bulunan
hapishanelerde tutuklu veya hükümlü bulunan mahpuslarca mektup, faks ve mahpus aileleri veya
avukatları  tarafından  telefon,  mail  veya  derneğe  gelmek  suretiyle  yapılmıştır.  Marmara  bölgesi
dışından derneğimize gelen ve takibi yapılan başvurular da söz konusu olup bu başvurular da ayrıca
gösterilmiştir. 

Raporumuz; Silivri 1-2-5-6-7 nolu Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü, Tekirdağ 1-2 Nolu F ve T Tipi
Yüksek  Güvenlikli  Kapalı  Ceza  İnfaz  Kurumu  (CİK),  Edirne  F  Tipi  Yüksek  Güvenlikli  CİK,
Kandıra 1 ve 2 nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı CİK,   Maltepe 1 Nolu L Tipi CİK,  , Elazığ 1
ve 2  Nolu Yüksek Güvenlikli CİK, Ağrı Patnos L Tipi,  Aliağa İzmir T Tipi CİK, Akhisar Manisa T
Tipi  CİK,  Eskişehir  H  Tipi  CİK,  Diyarbakır  D  Tipi  CİK,  İskenderun  M  Tipi  CİK,  Trabzon
Beşikdüzü T Tipi CİK, Şakran Kadın Kapalı CİK, Şakran T2 CİK, Bolu F Tipi CİK, Kartal H Tipi
CİK,  Metris R Tipi,  Düzce Çilimli T Tipi CİK,  Balıkesir L Tipi CİK, İzmir 3 nolu T Tipi Kapalı
CİK,  Diyarbakır  E  Tipi,  Ümraniye  T  Tipi,  Menemen  T  Tipi,  Kırıkkale  F  Tipi  CİK,  Antalya
Döşemealtı L Tipi CİK, Bursa H Tipi, Gebze Kadın Kapalı CİK olmak üzere 32 farklı cezaevinden
gelen başvurulara dayanılarak hazırlanmıştır. Başvuruların ve ihlallerin içeriği ve dağılımı aşağıda
yer alan tablo ve açıklamalarda gösterilmiştir.  

Tablo 1. 

Temmuz  ayında  43,  Ağustos  ayında  111,  Eylül  ayında  35  olmak  üzere  toplam  189  başvuru
yapılmıştır.

Sayfa 2 / 13



                                                                        İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
İSTANBUL ŞUBESİ

Katip Mustafa Çelebi Mah. Çukurlu Çeşme Sk
Bayman Apt No: 2/1 Taksim İstanbul

İletişim: (212) 244 44 23/ Fax: 251 35 26
E-mail: İstanbul@ihd.org.tr/www.ihdistanbul.com

Tablo 2.

Başvuranların 19’u kadın, 170’i erkek mahpuslardır.

Tablo 3.

Bu rapor döneminde 172 politik, 17  adli mahpus başvuru yapmıştır.

Tablo 4.

Sayfa 3 / 13



                                                                        İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 
İSTANBUL ŞUBESİ

Katip Mustafa Çelebi Mah. Çukurlu Çeşme Sk
Bayman Apt No: 2/1 Taksim İstanbul

İletişim: (212) 244 44 23/ Fax: 251 35 26
E-mail: İstanbul@ihd.org.tr/www.ihdistanbul.com

Temmuz  ayında  43,  Ağustos  ayında  111,  Eylül  ayında  35  olmak  üzere  toplam  189  başvuru
yapılmıştır. Bu başvurulardan her biri birden çok alanda hak ihlali içermekte olup, tespit ettiğimiz
ihlal sayısı toplam 663'dür. 

Tablo 5.

Tablo 6.  ( Başlıca ihlal alanları gözetilerek hazırlanmış olup ayrıntıları Tablo 7 de görülebilir) 
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Tablo 7’ de de gösterildiği üzere;  bu 3 aylık sürede yaşanan ihlallerin  105’i sağlık, 61’i kötü
muamele,  darp,  işkence,  15’i  disiplin  cezaları  12’si  çıplak  arama,  14’ü  muayene  sırasında
kelepçelerin çıkarılmaması, 21’i sürgün sevk,  25’i hücre cezası, 45’i tehdit, küfür, ırkçı söylem,
onur kırıcı  davranışlar,  27’si süreli- süresiz yayın,  kitap ve mektup yasakları,  10’u sohbet,  spor,
ortak kullanım alanlarının kısıtlanması, 6’sı yer değişikliği talebinin reddi, 11’i tekmil dayatması,
17’si resmi kurumlardan talep ve suç duyurusu içeren dilekçelerin gönderilmemesi, 25’i hücreye
koyma,  5’i  hücreli  ring  aracıyla  mahkeme  ve  hastaneye  götürme,  23’ü  görüş  yasağı,  görüş
saatlerinin kısaltılması, telefon görüşmelerinin kesilmesi, 3’ü özel alanların kamerayla izlenmesi,
5’i  İnfaz  yakma,  1’i  havalandırmaların  üzerinin  tel  örgüyle  kapatılması,  5’i  Kürtçe  konuşmaya
müdahale  ve  Kürtçe  yazılmış  mektupların  gönderilmemesi,  5’i  kırtasiye  malzemelerinin
yasaklanması, temizlik maddelerinde kısıtlama vb. kantin alışverişine getirilen keyfi sınırlamalar,
4’ü ters kelepçe uygulaması,  4’ü görüşe, revire vb. çıkarken “terörist” ibareli kimlik kartı takma ve
tek  sıra  halinde  yürüme dayatması,  4’ü  ayakta  sayım,  1’i  koli  yasağı,  10’u  diyet  yemeklerinin
verilmemesi,  6’sı  ameliyat  olması  gereken  mahpusların  ameliyatlarının  yapılmaması,  15’i
mahpuslara tahlil,  röntgen, epikriz sonuçlarının ve ilaçlarının verilmemesi,  3’ü  mahpusların diş
tedavisine götürülmemesi, 1’i dışardan gönderilen havlu, çorap ve iç çamaşırlarının alınmaması, 1’i
şarjlı  tıraş  makinesine  el  konulması,  10’u  revire  çıkarmama,  2’si  iç  postaya  izin  verilmemesi,
mahpuslara posta pulu yapıştırarak postaneden göndermelerinin istenmesi, 3’ü mahpuslara örgütten
ayrıldığına dair dilekçe imzalatmak istenmesi, 3’ü MİT ve istihbarat elemanları eşliğinde ajanlık
dayatması, 5’i aç bırakma cezası, 1’i yerde yatırma, 13’ü hücre aramalarında eşyaları dağıtma ve
yazılı her şeye el koyma, 5’i yemeklerin az verilmesi, 19’u başka hapishaneye sevk talebinin reddi,
3’’ü  avukat  görüşmelerinin  personel  denetiminde  ve  kameraya  alınması,  5’i  görüş  yerinde
gardiyanların bekletilmesi, 4’ü İHD’ye yazılan mektuplara el konulması, 3’ü radyoların toplanması,
4’ü dilekçe  hakkının  ayda  bir  ile  sınırlanması  4’ü gönderilen  kitap  ve  mektupların  kaybolması
biçimlerinde gerçekleşmiştir. 

 Tablo 7.                       Başvuruların ihlal başlıklarına göre ayrıntılı dağılımı

Sağlık Hakkı İhlali 105 Kötü muamele, darp, işkence 61

Çıplak arama 12 İnfaz yakma 5

Muayene sırasında kelepçelerin
çıkarılmaması

15 Sürgün sevk 21

Tehdit, küfür, 1rkçı söylem, onur
kırıcı davranışlar

45 Süreli- süresiz yayın kitap yasakları
ve Mektup yasakları

27

Sohbet, spor, ortak kullanım
alanları

10 Hücre değişikliği talebi 6

Tekmil ve ayakta sayım dayatması 11 Resmi kurum ve suç duyurusu,
dilekçelerinin gönderilmemesi

17
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Hücreye koyma 25 Hücreli ring aracıyla mahkeme ve
hastaneye götürme

5

Görüş, yasağı, görüş saatlerinin
kısaltılması ve telefon

görüşmelerinin kesilmesi

23 Özel alanların kamerayla izlenmesi 3

Disiplin cezaları 15 Görüşe, revire vb. çıkarken terörist
kimliği taşıma zorunluluğu ve tek

sıra halinde yürüme dayatması

3

Kürtçe konuşmaya müdahale ve
Kürtçe yazılmış mektupların

gönderilmemesi

5 Temizlik maddelerinde kısıtlama,
kantinde satılan malzemelerin

azlığı, musluk, ampul ve hücrelerde
yapılan tadilatların parasının

mahpuslardan istenmesi

5

Koli yasağı 1 Muayene sırasında kelepçelerin
çıkarılmaması

14

Havalandırmaların üzerinin tel
örgüyle kapatılması

1 Ters kelepçe dayatması 4

Bir ay içerisinde bir dilekçe
zorunluluğu

4 Gönderilen kitap ve mektupların
kaybolması

4

İHD’ye yazılan mektuplara el
koyma

4 Radyoların toplanması 3

Avukat görüşmelerinin personel
denetiminde ve kameraya alınması

2 Görüş yerinde gardiyanların
bekletilmesi

5

Özel alanların kamerayla
izlenmesi

3 Başka hapishaneye sevk talebi 19

Hücre aramalarında eşyaları
dağıtma ve yazılı her şeye el

koyma

13 Yemeklerin az verilmesi 2

Aç bırakma 5 Yerde yatma 1

MİT ve istihbarat elemanları
eşliğinde ajanlık dayatması

3 Mahpuslara örgütten ayrıldığına
dair dilekçe imzalatmak istenmesi

3

Revire çıkarmama 10 İç postalaşmaya izin verilmemesi,
mahpuslara posta pulu yapıştırarak

postaneden göndermelerinin
istenmesi

2
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Dışardan gönderilen havlu, çorap
ve iç çamaşırlarının alınmaması

1 Şarjlı tıraş makinesine el konulması 1

Mahpusların diş tedavisine
götürülmemesi

3 Mahpusları tahlil, röntgen, epikriz
sonuçlarının ve ilaçlarının

verilmemesi

15

Ameliyat olması gereken
mahpusların ameliyatlarının

yapılmaması

6 Diyet yemeklerinin verilmemesi 10

Adil yargılanmama 8 Ayakta sayım 4

Yeniden yargılanma 86 Terörist kimliği dayatması 5

Yaşam hakkı 1 Toplam 663

Özetle; 

Ekte  sunduğumuz  raporumuzun  ayrıntılarında  da  görüleceği  gibi;  üç  ay  boyunca  mahpuslara
yönelik  fiziki  saldırılar,  tehdit,  darp  ve  işkence  devam  etmiştir.  Bunun  yanında  ayakta  sayım
dayatması, ters kelepçe uygulaması, tekmil ve askeri nizam dayatması, çıplak aramaya zorlanma,
sürgün sevk, bazı hapishanelerde mahpusların özel alanlarını da görecek biçimde kameraların
konulması,  sohbet ve spor hakkının kullandırılmaması, mektupların engellemesi,  hücre ve disiplin
cezaları,  infaz yakma,  gazete  ve dergilerin verilmemesi,  yemeklerin az verilmesi, aç bırakma,
ajanlık dayatması, örgütten ayrıldığına dair dilekçe imzalatılmak istenmesi, hasta mahpusların
ameliyatlarının yapılmaması, ilaçlarının verilmemesi, Kürtçe mektupların gönderilmemesi, ırkçı ve
onur kırıcı söylem ve davranışların artması, radyoların toplatılması, sürgün sevk, revire çıkarmama,
eşyaların  “amaç dışı kullanım” olarak tanımlanıp disiplin cezasına konu yapılması ve bunlara el
konulması,  yine  aşırı  doluluk  nedeniyle  birçok  hapishanede  mahpusların  yerlere  yatak  koyarak
yerde yatmak zorunda bırakılmaları, havalandırma yasağı, süreli-süresiz gazete dergi gibi yayınların
verilmemesi,  mektup  yasakları,  koğuş  ve  genel  aramalarda  onur  kırıcı  uygulamalar,  görüş
saatlerinin  kısaltılması,  telefon  görüşmesinin  kesilmesi,  temizlik  maddelerinin  verilmemesi,
kantinde  satılan  malzemelerde  çeşit  azlığı  ve  pahalı  olması,  dışarıdan  gönderilen  çorap,  iç
çamaşırının  alınmaması,  diyet  yemeklerinin  verilmemesi,  hasta  mahpusların  tahlil  ve  epikriz
sonuçlarının  verilmemesi,  koli  yasağı,  avukat  görüşlerinde  görüntü  ve  ses  kaydı  alınması,
mahpusların diş  tedavisine götürülmemesi,  iç postalaşmaya izin verilmemesi  yanında mahpuslar
arasında ayrımcı  uygulamalar  devam etmektedir.  Siyasi  ve adli  mahpusların tabi oldukları  infaz
rejiminden  kaynaklı  ayrımcı  uygulamalar,  idari  uygulamalarla  keyfi  olarak  daha  da
derinleştirilmekte, politik mahpusların yasal haklarını kullanmaları dahi yer yer engellenmektedir.
Aynı  ayrımcı  tutum  ziyaretçilere  “taciz”  boyutuna  varan  aramaların  yapılması  ve  benzeri
uygulamalarla  devam  etmekte  ve  bu  uygulamalar  hapishanelerdeki  tecridi  derinleştirmekte
mahpusların yaşamlarını çekilmez hale getirmektedir.
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B -  Raporumuzda yer alan başlıca hak ihlallerine ilişkin örnekler.  (  Başvuruların tamamına
ilişkin ayrıntılı rapor ekte sunulmuştur)  

İşkence, darp, kötü muamele vb.

-Seher  Orço,  Kandıra  F  Tipi  Hapishanesine   getirildiğinden  bu  yana  tek  başına  tutulduğunu,
idarenin  bu  tecridi,  getirildiği  cezaevindeki  gözlem  kurulu  raporuna  dayandırdığını,  ancak
kendisine herhangi bir  kararın ulaştırılmadığını,  yine idarenin kendisine sehven, “sen patlayıcı
madde yapmayı biliyorsun, diğerlerine de yapmayı öğretirsin” şeklinde sözler söylediğini ve tecridi
bu şekilde açıkladıklarını beyan etmiştir. 

-02.07.2019 tarihinde Silivri 2 Nolu L Tipi Hapishanesinde yatmakta olan Müslüm Gönül’e, eşi
ziyarette  bulunduğu  sırada,  Orhan Yılmaz  adındaki  başgardiyan  önce  sözlü  sonra  fiziki  şiddet
uygulamıştır.  Müslüm  Gönül'ün  kollarındaki  ve  bacağındaki  morlukları  eşi  bizzat  gördüğünü
belirtmektedir.  Müdürle görüşmek isteyen eşini, müdür  “lüzum yok” diyerek  reddetmiştir.

-Tekirdağ 2 Nolu F Tipi hapishanesinde tutulan Velat Cin, 09.07.2019 tarihinde kaldığı koğuştan
avukat görüşü olduğu söylenerek çıkartılmış, avukat görüş kapısına gelince hapishane 2. Müdürü
tarafından biraz bekletildikten sonra avukat görüş kısmına alınmış, odaya girdiğinde biri  kadın
olmak  üzere  3  kişi  tarafından  karşılandığını,  müdürün  bunları  istihbarat/MİT  elemanı  olarak
tanıtması üzerine odadan çıkmak istediğini ifade etmiştir. 

-Başvuruda bulunan Y.T: Ağabeyim Abdullah Tekin 3 Temmuz günü bize telefon etmeye çalışırken
telefona cevap verilmediği için tekrar aramak istemiş. Bu nedenle gardiyanlar onu “kauçuk oda”
dedikleri yere sokmuş ve 5-6 gardiyan darp etmiş. Annemle telefonla konuştuğunda, tekrar hücreye
konulduğunu, aç bırakıldığını, tüm kıyafetlerinin parçalandığını söylemiştir.

-Kırıkkale F Tipi Hapishanesinde bulunan Kerem İmrak, komisyonumuza gönderdiği mektubunda
şunları anlatmıştır: “Ben 21 Haziran’da mahkeme için Muş Cezaevine götürüldüm. Orada cezaevi
girişinde çıplak arama dayatmasında bulundular, kabul etmedim. Zorla elbiselerim çıkarıldı, darp
edildim,  sırtıma başıma yumruk vurdular.   21 Haziran’da mahkemem görüldükten sonra tekrar
Kırıkkale’ye getirilmem için yola çıktık. Elazığ 1 Nolu cezaevinde bir gece misafir olarak kaldım.
Elazığ 1 Nolu cezaevinde de çıplak arama dayatıldı, kabul etmedim. Üç personel tarafından bir
odaya kapatıldım.  Orada tekme tokat  darp edildim,  zorla elbiselerim çıkarıldı.  Daha sonra bir
personel geldi, o da beni darp etti. İçeri geçtikten sonra başka bir personel tarafından daha darp
edildim. Ailesel ve toplumsal değerlerime ağıza alınmayacak küfürler edildi. Sizin kafanıza sıkmak
lazım,  askerlerimizi  öldürüyorsunuz,  sizin  yaşamaya  hakkınız  yok,  bu  ülkeyi  bölemeyeceksiniz,
bayrağa saygılı olacaksınız vb sözler söylendi.” 

-Başvurucu H.B'nin adli bir suç nedeniyle hapiste bulunan  ağabeyi Mehmet Balaban  hakkındaki
başvurusundaki ifadeleri şöyle:

“03.09.2019 tarihinde Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevine kardeşim Mehmet Balabanın görüşe gittik.
Görüş salonuna girdiğimizde  salonda mahkûm olarak yalnız  o  vardı.  Başında on taneye  yakın
gardiyan duruyordu. Kardeşimin vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri vardı. Dört gündür açlık
grevinde  olduğunu,  sebebinin  Kürt  olmasından  kaynaklı  olduğunu,  kendisine  sürekli  'sen
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teröristsin,  pis  Kürtler,  yaşamaya hakkınız  yok'  şeklinde onur kırıcı  sözler söyleyip  kışkırtmaya
çalışıyorlarmış.  Can  güvenliğinin  olmadığını  dile  getirdi.  Özellikle  birinci  müdür  Ahmet  ve
başgardiyan Mehmet Ali  Kılıç’ın  bu zulmü yaptığını söyledi.  Özellikle  Başgardiyan Mehmet Ali
Kılıç’ın zulmettiğini anlattı. Darp esnasında onların elinden kurtulmak için kendi boğazını kesmiş,
6-7 dikiş  var.  Tekirdağ Devlet  Hastanesinin  aciline  götürüldüğünü,  darp raporu vermediklerini
söyledi.  Bu  olaydan  sonra  baskı  durusun  diye  açlık  grevine  başlamış.  Savcılığa,  darp  raporu
alınması ve işkenceci memurlar hakkında soruşturma açılması için dilekçe verdim. Kardeşim, görüş
bitiminde ağzını dikeceğini de söyledi.”

İletişim Yasakları

Mahpusların bu dönemde en çok ihlal yaşadıkları konulardan biri de iletişim yasaklarıdır. Kitap,
gazete, dergi gibi süreli-süresiz yayınların verilmemesi, dışarıdan gönderilen gazete ve dergilerin
alınmaması, yine mahpusların yazdığı mektupların hiçbir gerekçe gösterilmeden gönderilmemesi ve
mahpuslara  gönderilen  mektupların  verilmemesi,  mektupların  kaybolması,  gibi  sorunlar  artarak
devam  etmektedir.  Dilekçe  hakkının  ayda  bir  ile  sınırlandırılması, yazdıkları  ikinci  dilekçenin
işleme konulmaması,  hapishanelerde;  mahpuslara  telefon  görüşmelerinde  zorunlu  kılınan  tekmil
uygulaması,  bazı  hapishanelerde  avukatların  müvekkilleri  ile  yaptığı  görüşmelerin  cihazla  sesli
ve/veya  görüntülü  olarak  kaydedilmesi,  görüşmeyi  izlemek  amacıyla  bir  görevlinin  hazır
bulunması,  avukat ile mahpusun birbirine verdiği belgeleri  inceleme ve el koyma, görüş gün ve
saatlerinin keyfi olarak kısıtlanması söz konusudur.  

Örneğin; 

-Antalya  L  Tipi  Kapalı  Hapishanesinde  bulunan  Mehmet  Salih  Filiz  gönderdiği  mektupta
“kantinden  aldığımız  radyolarımızın  bile  toplanması,  iç  postalaşmaya  izin  verilmemesi,  pul
yapıştırılarak,  dışarıya  PTT’ye  gidip  gelmesinin  dayatılması,  gönderdiğimiz  mektupların
adreslerine  ulaşmaması,  başka  cezaevlerinden  gönderilen  ve  oranın  UYAP sisteminin  okuduğu
renkli  kâğıtların,  buradaki  UYAP  tarafından,  okunmadığı  gerekçesiyle  geri  gönderilmesi.
Dilekçelerimize  cevap  verilmemesi  ve  ilgili  muhataplarına  gönderilmemesi  gibi  sorunlar
yaşamaktayız”  demiştir.

-Başvuruda  bulunan  M.  Y.  başvurusunda  “Kardeşim  İsmail  Yılmaz  2,5  yıldır  Elazığ’da
hapishanesinde  görüşe  çıkarken,  telefon  görüşüne  giderken,  hatta  koli  almaya  giderken  dahi
üzerine “terör örgütü üyesi” yazan yaka kartını  takması istendi.  Kardeşim bunu reddettiği  için
iletişim, görüş ve kargo cezası aldı.  Yaklaşık 2,5 yıldır kardeşimle görüşemiyoruz. Koli almadığı
için kıyafet vs gönderemiyoruz” dedi.

-Tekirdağ  F  Tipi  Hapishanesinden  Mirze  Aydın,  bir  aydır  kendilerine  gazete  ve  kitapların
verilmediğini,  cezaevi  idaresine  bu  durumu  sorduklarında  ise  istedikleri  gazete  ve  kitapların
Tekirdağ’a gelmediğini, bu yüzden kendilerine verilmediğini söylemiştir.

-Maltepe cezaevinde bulunan Aziz Bayın mektubunda, “Sizin (komisyon) bir mektubunuz bana
verilmedi, Cezaevi idaresi el koymuş ve bana dediler  ki “iade edeceğiz
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-Kandıra 2 No'lu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan Havre Samirat ile Nusret Saltan
göndermek istedikleri tüm mektuplara idare tarafından el konularak, aynı maktu gerekçeyle İnfaz
Hâkimliğine gönderildiğini, cezaevinde “Tutuklu ve hükümlüleri bir ay içerisinde kurumlara 1 kere
dilekçe gönderme hakkı olup verilen 2. dilekçe işleme konulmayacaktır” şeklinde anons yapıldığı,
Kürtçe yazdıkları mektupların hiç gönderilmediği, mektupların akıbetlerini bilmediklerini, İHD'ye
yazılan mektuba el konulduğu, cezaevinden göndermek istedikleri kitapların "kaybedildiği", infaz
memurlarınca  kendilerine  "karışıklıkta  kaybolmuş"  dediklerini,  sosyal  faaliyetlerden  hiç
yararlandırılmadıkları,  oda baskınlarında yazılı  olan her şeye incelenmeksizin el  konulduğu bu
sebeple yazdıkları tüm defterlere, makalelere el konulduğunu belirtmişlerdir.

Sağlık ve Tedaviye Erişim Hakkı İhlali;

Her  raporumuzun  değişmeyen  kısmını  oluşturur  sağlık  hakkının  ihlali.  Tüm  hapishanelerde,
mahpuslar,  etkili  bir  revir  hizmeti  alamadıklarını,  tam  teşekküllü  hastanelerin  bulunmadığını,
bulunanlara da aylar sonra sevk yapılabildiğini belirtmişlerdir.

Revire sevk edilmeme ya da geç sevk edilme, acil durumlarda dahi aylar sonra hastaneye sevk,
hastaneye sevk edilse dahi kontrol, tetkik ve muayenelerin randevularına zamanında götürülmeme,
hastane gidişlerinde hasta mahpuslara ters kelepçe dayatması, hastanelere kafes denilen hücreli ring
araçlarıyla  götürülmek  istenmeleri,  çıplak  arama  zorlamasını  kabul  etmeyen  hasta  mahpusların
hastanelere  götürülmemeleri,  doktor  muayenesi  sırasında  askerin  odadan  çıkmak  istememesi,
muayene  sırasında  mahpusun  kelepçelerinin  çıkarılmaması,  kelepçeli  ve  jandarma  eşliğinde
muayeneye  zorlanma  vb.  nedenlerle  mahpuslar  hastanelere  gidememekte  ve  tedavi
olamamaktadırlar. 

-23  Ağustos’ta  başvuruda  bulunan  M.G.,  Amcam  Kinyas  Gülcan’ın   Görüşüne  gittiğimizde
tekerlekli  sandalye  ile  görüş  kabinine  getirdiler.  Amcamın  bu  şartlarda  tedavisi  tam
sağlanamamaktadır. Amcamın tam teşekküllü bir hastanede tedavi altına alınması gerekmektedir
demiştir. Kinyas Gülcan 6  Ekim 2019'da yaşamını yitirmiştir.

-Başvuruda bulunan M.Z.T: “Oğlum Abdullah Turan’ın kaldığı Trabzon Beşikdüzü cezaevinde –
Tecride   karşı  açlık  grevi  döneminde  tecridi  protesto  için  yaşamına  son  verme  girişiminde
bulunmuş, 60 günlük yoğun bakım sürecinden sonra boyundan aşağısı felç olmuş, sürekli yatakta
kalmasından kaynaklı  vücudunda  yara  oluşmuştur.  Sedye  ile  ziyaret  odasına  getirilmektedir.
Oğlum, Metris R tipi hapishanesine getirildikten sonra hapishanede kalamaz raporu ATK (Adli
tıp kurumu) tarafından verilmesine rağmen hapishanede tutulmaktadır. Hapishanede 3 arkadaşı
ile kalmaktadır. Onlarında sağlık durumları çok farklı değil. Ergin Aktaş’ın elleri yok. Serdal
Yıldırımda tekerlekli sandalyededir. Ve bu durumda ki üç insan birbirine bakmak zorundadır”
demiştir.

-Metris R Tipi cezaevinde bulunan Serdal Yıldırım’ın  belden aşağısı felçtir. Cezaevinde tekerlekli 
sandalyesinden yatağa aktarılırken düşürülen Serdal Yıldırım'ın belindeki platin yerinden oynamış 
ve acilen hastaneye kaldırılmıştır. Balta Limanı Kemik Hastanesine götürülmüş kendisini muayene 
eden  hekimler "Acil ameliyat  olman  lazım  ancak ameliyatı vücuduna  bu  platinleri  yerleştiren  
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hekim yapabilir” demiştir. Ankara İbni Sina Hastanesine sevki gerekmektedir. Ancak sevki 
yapılmamaktadır.

-Başvuruya göre; Şakran T2 Cezaevinde bulunan Kemal Zengin’e Bağırsak iltihabı teşhisi konuldu.
Tedavisi  için  birkaç  kez  başvuruda  bulundu  ancak  hastalığı  için  gereken  tedavi  yapılmadı.
Antibiyotik  ilaçlarla  geçiştirildi.   Kendisinin  bir  an  önce  hastaneye  yatırılıp  tedavi  edilmesi
gerekiyor ancak hastaneye götürülmüyor.

-Tekirdağ  1  nolu  F  tipi  Kapalı  Cezaevinde  adli  suçtan  dolayı  hükümlü  olarak  bulunanTurhan
Şafak’a  Tekirdağ Devlet   Hastanesinde   sol  omuz,  sol  diz,  sağ  diz  ve  sağ  ayak  bileği  4  adet
bölgesinden  fizik  tedavi  önerilmiştir.  Ancak  görevli  ve  sorumlu  fizik  tedavi  uzman  doktorunun
uygulanması  gereken  4  adet  fizik  tedavi  için;  “ben  senede  1  defa  yaparım,  seninle  mi
uğraşacağım, 4 ü birden olmaz senede 1  defa  hakkın  var  daha cezaevinde yatacağın  vaktin
çoktur senin, her yıl 1 ine gelirsin senin sağlık sorunun beni ilgilendirmez, kanun senede 1 defa
hak veriyor sana” gibi alaycı ve aşağılayıcı tavırla  kötü muamelede bulunmuştur. Turhan Şafak’ın,
fizyoterapiste kendisini şikâyet edeceğini söylemesi  üzerine  “git nereye şikayet edersen et devlet
seni  mi  koruyacak,  benimi  koruyacak,  şikayet  edersen  her  yıl  tedavi  göreceğin  1  adet  fizik
tedaviden de olursun” diyerek yazmış olduğu ilaçları iptal etmiştir. 

Sürgün Sevk:

Mahpusların  eşyalarını  toplamasına  dahi  izin verilmeden ani  olarak istemediği  veya  ailesinden
uzak bir  hapishaneye  zorla  gönderilmesi  biçiminde gerçekleşen  sürgün sevk uygulaması  devam
etmektedir. Başvurularına göre; 

-Ömer Kabul,  Ramazan Adıbelli,  Cahit  Tamur, Eyüp Yaşar,  M. Sıddık Yıldırım, A. Kadir Encü.
Trabzon  R  tipinden   Patnos  L  tipi  kapalı  cezaevine  sürgün  sevk  edilmişlerdir.  Patnos  L  Tipi
cezaevine  geldikleri  günden  bugüne  kadar  6  arkadaşıyla  beraber  bir  odaya  alınmışlar,  ortak
kullanım alanlarına çıkartılmayıp hiç kimseyle görüştürülmüyorlar.

-Mustafa Pamuk Diyarbakır cezaevinden, Tekirdağ T Tipi cezaevine sürgün edilmiştir. Ayrıca sol
bileği 6 yıl önce yaşanan olayda kopmuştur. Ciddi sağlık sorunları yaşıyor, defalarca nakil dilekçesi
vermesine rağmen nakil talepleri hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedilmiştir.

Disiplin cezaları ve İnfazların yakılması;

Mahpuslara keyfi olarak disiplin cezaları verilmekte ve bu disiplin cezalar birbirine eklenmek sureti
ile hak yoksunluğunda süreklilik  sağlanmaktadır.  Slogan atılması,  görevliyi  çağırmak için hücre
kapısına  vurulması  bile  disiplin  cezasına  gerekçe  yapılmaktadır.  Verilen  disiplin  cezaları,
mahpuslara yönelik tecridi derinleştiren iletişim ve görüş yasaklarıyla birlikte hücre cezalarını da
içermektedir.  Üç  disiplin  cezası,  mahpusun  infazının  yakılması  için  yeterli  kabul  edilmektedir.
Düzmece  raporlarla  verilen  disiplin  cezaları  infaz  yakmanın  silahına  dönüştürülmüştür.  Şu  an
hapishanelerde  hücre  cezası  almamış,  infazı  yanmamış  politik  mahpus  kalmamıştır.  Tahliyeleri
gelip  de  herhangi  bir  disiplin  cezası  bulunmayan  “iyi  halli”  olanların  ise  “örgütsel  faaliyet
yürütebilir” gibi yorumlarla tahliyeleri engellenmeye çalışılmaktadır. Başvurulara göre; 
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-Aliağa  T  Tipi  cezaevinden  mektup  gönderen;  Cömert  Bozkurt-  Ahmet  Çakal-  Cemal  Yılmaz-
Sekvan Becerikli; Üç hücre cezası aldığımız için infazlarımız yanmış durumdadır. 

-Başvurucu Kadir Turmuş: Silivri Cezaevi idaresi cezamın bitmesine 7 ay kala beni Kandıra Açık
Cezaevine  sürgün  ettiler.  Burada  bana  zorla  kölece  çalışmayı  dayattılar.  Kabul  etmeyince
(denetimli serbestliğe 28 gün kala) hakkımda disiplin soruşturması başlatıp Kandıra 1 Nolu T Tipi
Kapalı cezaevine gönderdiler. Açık cezaevinde hakkımda açılan disiplin soruşturmasında bana 3 ay
iletişim cezası verdiler. Tahliyeme 5 gün kala cezaevi gözlem kurulu iyi halli  olmadığıma karar
verip tahliye etmedi.

Yeniden Yargılanma Talepleri:

Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) ve bu mahkemelerin kapatılmasından sonra oluşturulan Özel
Yetkili  Mahkemeler  ile  devamındaki  özel  statüdeki  mahkemelerce  yargılanıp  haklarında  ceza
verilen  ve  halen  hapishanelerde  bulunan  mahpusların,  yargılamaları  sırasında  adil  yargılanma
hakları ihlal edildiği gerekçesiyle, yargılandıkları mahkemelere başvuru yaparak 5271 Sayılı Ceza
Muhakemeleri Kanunu (CMK) 311. maddesi gereğince yeniden yargılama ve infaz durdurma talep
ettikleri, ancak mahkemelerin bu talepleri değerlendirirken çifte standartlı, keyfi bir yaklaşım içinde
oldukları  anlaşılmaktadır.  Hukuku ve eşitlik ilkesini göz ardı eden bu yaklaşım,  adil yargılanma
hakları ihlal edilmiş ve haksız cezalarla onlarca yıldır hapishanede tutulan mahpusları ve ailelerini
mağdur  eden  bir  boyuta  varmış  bulunmaktadır.  Uzun  yıllar  boyunca  Devlet  Güvenlik
Mahkemelerinde  askeri  savcı  ve  hakimlerin  görev  yapmasının  mahkemenin  bağımsızlığı  ve
tarafsızlığını ortadan kaldırdığı tartışılmıştır. Kaldı ki adil yargılanma hakkının ihlal edilmesi sadece
DGM’lerde  yaşanmamış,  aynı  sorun  DGM’ler  sonrası  kurulan  özel  yetkili  mahkemeler  ve
devamında  kurulan  özel  statüdeki  mahkemelerde  de  devam  etmiştir.  Bu  sürede,  hazırlık
soruşturmasından kovuşturmaya ve infaz rejimine her aşamada eşitliğe aykırı,  ayrımcı bir  yargı
pratiği mevcuttur. Başvuruya göre; 

-Aliağa/ İzmir 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi; Mahmut Aba ve 46 kişi yazdıkları mektupta yeniden
yargılama (adil yargılanma) “DGM’ler ile ilgili yaşanan gelişmeler son birkaç aydır gündemimize
girmiş bulunuyor. Bazı arkadaşların tahliye edilmesi ister istemez bizlerde de bir çıkma, tahliye
olma umudu yeşertti. Zira çoğumuzun durumu, tahliye arkadaşlarımızla aynı ve benzer bir içerik
taşımaktadır.  Yani  tahliyeye  yol  açan gerekçelerimiz  aynıdır.  Kuşkusuz  burası  Türkiye  ve  niçin
içeride tutulduğumuzun, tutulmak istendiğimizin bilincindeyiz. Buna rağmen olumlu anlamda bazı
gelişmeler  yaşanır  mı  bilinmez.  Aslında  olması  gereken  yaşanmasıdır.  Bu bir  lütuf  değil,  gasp
edilmiş bir hakkın iade edilmesi olacaktır. Bakalım bu meziyeti gösterebilecekler mi?” demektedir. 

C- Başvuruların takibi:
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Başvurular  Komisyon  tarafından  değerlendirilmekte  ve  sorunun  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 yazılmakta, gerektiğinde
avukat ziyareti ve idare ile görüşmeler gerçekleştirilmektedir. 

Temmuz, Ağustos Eylül aylarında toplam 88 yazışma yapılmış olup, 28 geri dönüş olmuştur

E-  Sonuç Olarak: 

Başta  da  değindiğimiz  üzere;  raporumuz,  derneğimize  yapılan  başvuruları  kapsamaktadır.
Hapishanelerdeki sorunların, ihlallerin ve keyfi uygulamaların çok daha fazla olduğunu biliyoruz.
Son  süreçte  mahpuslara  yönelik  baskı,  işkence  vahim  boyutlara  ulaşmıştır  ve  acil  olarak  bu
sorunların çözümü gerekmektedir. 

Komisyonumuza  hapishanelerden  gelen  mektuplar  ve  yapılan  başvurularda;  sorunların  yerinde
tespiti  için  avukat  ziyareti  sağlanması  talebi  öne  çıkmakta  olup  bu talep  gönüllü  avukatlarımız
tarafından büyük ölçüde karşılanmıştır. 

Yapılan  girişimlere  resmi  kurumların  tepkisi,  sorunları  çözmekte  yeterince  istekli  olmadıklarını
göstermektedir. 

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Hapishane Komisyonu olarak, hapishanelerde yaşanan hak
ihlallerini  sadece bilgi  sunmak için rapor haline getirmiyoruz.  İnsan hakları  savunucuları  olarak
esas  amacımız;  hak  ihlallerini  durdurmak,  tekrarını  engellemek  ve  mağdurlar  için  onarım
imkanlarının yaratılmasını sağlamaktır. 

Biliyoruz  ki;  hapishanelerde  yaşanan  hak ihlallerinin  azalması  ya  da  son bulması,  mahpusların
mücadelesinden çok dışarıda yükselteceğimiz sesle, bu sesin sorunları çözme yetkisi elinde bulunan
iktidar sahipleri üzerinde yaratacağı etkiye bağlı olarak mümkün olabilir.

Hazırladığımız rapor, aynı zamanda, hapishanelerde yaşanan devasa sorunlara ilişkin duyarlılık ve
mahpuslarla  dayanışma  çağrımızdır.  Hapishane Komisyonu  olarak  içerdekilerin  sesi  olabilmeyi,
yaşanan sorunlara duyarlılık yaratabilmeyi, sorunları görünür kılabilmeyi umuyoruz.

İnsan Hakları Derneği 
                            İstanbul Şubesi

Hapishane Komisyonu
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