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DEĞERLENDĐRME 
 

(Cezaevlerindeki Hukuksuzluklara ve Đnsan Hakkı Đhlallerine Son Verin) 
 
Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna açıkladığımız 2013 yılı ilk 6 ay Hak Đhlalleri Raporu’nda 
görüleceği üzere en çok ihlallerin yaşandığı alanların başında cezaevleri gelmekteydi. Birçok 
kez yaptığımız açıklamalarla dikkat çektiğimiz cezaevlerinde 2013 yılında da maalesef ciddi 
ihlaller yaşanmıştır. Cezaevlerinde yaşanan ihlallere ilişkin defalarca yetkili kurumlar 
nezdinde girişimlerde bulunmamıza rağmen, çoğu zaman bu ihlaller ya görmezden 
gelinmekte veya sorunların çözümü konusunda irade ortaya konulmamaktadır. Böyle bir 
yaklaşım olunca da cezaevlerinde sorunlar her geçen gün daha da ağırlaşmaktadır.  
 
Özellikle geçtiğimiz yıl yapılan açlık grevlerinden sonra başlatılan sevk ve sürgünler, 2013 
yılında da devam etmiştir. Daha çok Karadeniz ve batı cezaevlerine yapılan bu sevkler, 
mahpuslara karşı adeta bir yıldırma operasyonu olarak yürütülmüştür. Özellikle bazı 
cezaevlerine yapılan sevkler sırasında mahpuslara işkenceler yapılmış, götürüldükleri 
cezaevlerinde tecride tabi tutulmuşlardır.  
Cezaevlerinde yürütülen bu işkence politikası kısa sürede sistematik hale getirilerek, 
mahpuslar üzerinde baskı mekanizması oluşturulmaya çalışılmıştır. Raporumuzda da 
görüleceği üzere, birçok cezaevinden işkence yapıldığına dair başvurular almış 
bulunmaktayız.  
 
Đşkence ve kötü muamelenin yanında cezaevlerinde tecrit ve izolasyon, disiplin cezalarına 
çarptırılma, haberleşme vb. hakların engellenmesi gibi çeşitli alanlarda hak ihlalleri 
yaşanmıştır. Ancak dikkat çeken en önemli ihlallerin başında yine mahpusların sağlık 
haklarının ihlal edilmesi gelmektedir. Özellikle hasta mahpuslar meselesi, cezaevlerinin en 
büyük sorunu haline gelmiştir.  
Bu yıl içerisinde birkaç kez hazırladığımız raporlarla, yaptığımız açıklamalarla bu soruna 
dikkat çekmeye çalıştığımız kamuoyunun bilgisi dahilindedir. Ancak maalesef hasta 
mahpusların serbest bırakılmasına yönelik yetkililerin umursamaz yaklaşımı devam 
etmektedir. Son olarak güncelleme çalışmalarını sürdürdüğümüz ve yakın zamanda tekrardan 
kamuoyuna açıklayacağımız Hasta Mahpuslar Raporu’na göre cezaevlerinde halen 450’nin 
üzerinde hasta mahpus bulunmaktadır. Yapılan yasal değişikliğe ve insan hakları 
kuruluşlarının tüm çabalarına rağmen 2013 yılı içerisinde listemizde yer alan sadece 9 hasta 
mahpus, hastalıkları nedeniyle tahliye edilmiştir. Bununla birlikte, bu süre içerisinde 4 hasta 
mahpus tahliye edilmedikleri için yaşamlarını yitirmişlerdir. Oysaki yukarıda verdiğimiz 450 
rakamının içerisinde ölüm sınırında olan ve bir an önce tahliye edilmesi gereken 150 
civarında ağır hasta mahpus bulunmaktadır.  
Daha önceki açıklamalarımızda hasta mahpusların salıverilmesine dönük yapılan yasal 
değişikliğin yetersiz olduğu ve bunun ileriki dönemlerde daha net görüleceğini dile 
getirmiştik. Bugün bu kaygımızda ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 
Çünkü, yapılan yasal değişiklik ciddi yetersizliklere sahipti ve taleplerimizi karşılamaya 
yetmemekteydi. Özellikle Adli Tıp Kurumu’nun tarafsızlığını yitirdiği ve verdiği raporlarda 
politik yaklaşım sergilediği kamuoyunca da bilinen bir gerçektir.  
Bu vesileyle buradan Adalet Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililere tekrardan çağrıda 
bulunmak istiyoruz; Cezaevlerinden ölüm haberleri almaya devam ediyoruz. Ancak, artık bu 
sorun mutlak suretle çözülmelidir. Bu sorun, öyle yetersiz yasa değişiklikleriyle değil, daha 
gerçekçi bir yaklaşımla çözülmelidir ve cezaevindeki ağır hastalar bir an önce serbest 
bırakılmalıdır. Aksi taktirde cezaevlerinden ölüm haberleri gelmeye devam edecektir. 
 
Cezaevleri gündeme getirilirken, üzerinde hassasiyetle durulması gereken en önemli 
konulardan biri de şüphesiz ki Đmralı Yüksek Güvenlikli Cezaevi’dir. Bu cezaevinde tutulan 
PKK Lideri Abdullah Öcalan, 14 yıldır ağırlaştırılmış bir tecrit altında yaşamını 
sürdürmektedir. Sayın Öcalan’a yönelik bu ağırlaştırılmış tecrit uygulamasının, ülkenin 
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kanayan yarası Kürt meselesini içinden çıkılmaz bir hale getirdiği geçmiş uygulamalardan 
hepimizin malumudur. Đçinde bulunduğumuz süreçte Abdullah Öcalan ile devlet katında 
görüşmeler gerçekleştiriliyor olsa da, halen üzerindeki tecrit devam etmektedir. Sayın Öcalan, 
avukatlarıyla görüştürülmemekte, ailesiyle yapması gereken düzenli görüşmeler keyfi 
uygulamalarla çoğu zaman engellenmektedir.  
Bu durum içinde bulunduğumuz barış sürecinin ruhuna uygun değildir. Ayrıca ulusal ve 
uluslar arası hukukta da bunun yeri yoktur. Bu nedenle PKK Lideri Öcalan’a uygulanan tecrit 
bir an önce son bulmalıdır.  
 
Raporumuzda da anlaşılacağı üzere, cezaevlerinde büyük sorunlar ve hak ihlalleri 
yaşanmaktadır. Cezaevindeki kötü koşullar ve kötü muameleler, son olarak Muş Cezaevi’nde 
kadın mahpusların 14 gün süren açlık grevi gerçekleştirmelerine neden olmuştur. Bu durum 
zaman zaman başka cezaevlerinde de tekrar etmektedir. Cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleri, 
hükümetin cezaevleri sorununu ciddi olarak ele almasını ve yaşanan sorunlara bir an önce 
çözüm bulmasını gerektirmektedir.  
 
Açıklayacağımız, 2013 yılı ilk 6 aylık cezaevi raporu, yaşanan bu sorunun artık ertelenemez 
bir sorun olduğunu açıkça göstermektedir. Bu nedenle cezaevlerinde insan haklarının 
korunması ve yaşama geçirilmesi için başta Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm kesimleri 
sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz. Ayrıca cezaevlerinde yaşanan hak 
ihlallerine ilişkin tüm kamuoyunu da duyarlı olmaya ve yaşanan hukuksuzluklar karşısında 
sessiz kalmamaya çağırıyoruz. 
 

ĐHD DĐYARBAKIR ŞUBESĐ 
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2013 YILI ĐLK 6 AY 
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AYRINTILI VERĐLER 
 
 
CEZAEVLERĐNDE ÖLEN ve YARALANANLAR     
*14.01.2013 tarihinde şubemize başvuran Ferha Atar, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
olan Ramazan Atar, yedi aydır cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktaydı. 16.06.2012 
tarihinde Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanıp ceza aldı. Oğlum 
Diyarbakır E Tipi Cezaevinde Ek binada bulunan 10. Koğuşta cezasını yatıyordu. Oradaki 
tutuklular oğluma karışınca gardiyanlar koğuşunu değiştirip 11. Koğuşa aldılar. 11. Koğuşta 
2 gün kaldıktan sonra oradaki tutuklular ve başgardiyanlar olan Mustafa ve Cengiz oğlumu 
dövüp koğuştan atmışlar. Oğlum 12 gün boyunca tek kişilik hücreye atılıp başgardiyanlar 
tarafından işkenceye tabi tutulmuştur. Vücudunda morartılar vardı. Oğlumla 08.01.2013 
tarihinde telefonla görüştüğümde kendisini öldüreceklerini ve onu oradan almamızı ve can 
güvenliğinin olmadığını, korktuğunu, avukatıyla görüşüp bilgi vermemizi dile getirdi. Bende 
Çarşamba açık görüşüne gittim. Oğlumun görüşünde ayakkabı bağlarının olmadığını ve 
kemerinin bulunmadığını gördüm. Oğluma sordum, “bu ne halin” o da bana hücrede 
olduğundan dolayı ayakkabı bağı ve kemerin yasak olduğunu ve kendisine verilmediğini 
söyledi. Oğlum gardiyanlar tarafından aynı koğuşa gönderileceği konusunda tehditlerde 
bulundukları ve koğuştan sorumlu olan kişinin de Çingene diye hakaretlerde bulunduğunu 
söyledi. Görüş bitene kadar oğlum durmadan ağlıyordu. Oğlumun avukatıyla görüşmek 
istedik ancak kendisine bir türlü ulaşamadık. Oğlumun cezaevinde intihar ettiği haberi bize 
verildi. En son görüşmemizde bütün şahsi eşyaları kendisinden alınmıştı. Fakat oğlumun 
kemerle kendisini kapıya asarak intihar ettiğini söylediler. Otopsi yapıldıktan sonra oğlumun 
cenazesini yıkarken oğlumun vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri vardı. 16 yaşında olan 
bir çocuğun 12 gün hücrede tek kalması hukuk kurallarına, insan haklarına, evrensel çocuk 
hakları sözleşmesine ve çocuk hakları kanununa aykırı olup, bu konuda eğer oğlum intihar 
etmiş olsa bile bu aşamaya getiren herkesten davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki 
yardım talep ediyorum.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Đlyas Uyar (27) adlı adli tutsak, dün akşam 
saatlerinde kaldığı tek kişilik hücrede tavana bağladığı kıyafetine kendini asarak intihar ettiği 
iddia edildi. Gardiyanların tutsakları kontrolü sırasında Uygar'ı tavana asıl halde bulunduğu 
öne sürülürken, Uygur'un cenazesinin Urfa Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldığı 
öğrenildi. (10.02.2013 / DHA / DĐHA / Haberturk.com) 
 
*Van'da 5 Nisan günü kullandığı aracın bir trafik kazasına karışması nedeniyle gözaltına 
alınan ve tutuklanan Uğur Özçoban (19), Van F Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. Özçoban'ın 8 
Nisan tarihinde havalandırmada bulunan pencere parmaklıklarında asılmış bir halde 
gardiyanlar tarafından bulunduğu ileri sürüldü. Olay yerinde yaşamını yitiren Özçoban, otopsi 
için hastaneye kaldırıldı. (09.04.2013 / DĐHA / Evrensel.net / Baskalenews.com) 
 
*Bitlis’in ilçesi Ahlat’ta bulunan Ahlat Cezaevi'nde kalan yüzde 50 felçli ve yüksek tansiyon 
hastası Gürgün Kurt (63) isimli hasta mahpus beyin kanaması geçirerek yaşamını 
yitirdi. (21.05.2013 / ANF / Ozgur-gundem.com)  
 
 
CEZAEVLERĐNDE ĐŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE 
*Antep H Tipi Cezaevi'nden gönderdiği mektupla yaşanan hak ihlallerini aktaran DĐHA 
Mersin eski Muhabiri Kamuran Sunbat, özellikle açlık grevlerinin sona ermesinin ardından 
kendilerine dönük hak ihlallerinin had safhaya ulaştığına dikkat çekti. Açlık grevi nedeniyle 
dişlerinde ve diş etlerinde rahatsızlık oluşan tutsakların tedavi edilmediğini kaydeden Sunbat, 
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intikam alma amaçlı uygulamalara maruz kaldıklarını kaydetti. Farklı cezaevlerinden Antep 
Cezaevi'ne sevk edilen tutsakların zorla çıplak aramaya tabi tutulduğunu ve özel eşyalarına 
gardiyanlarca el konulduğunu ifade eden Sunbat, "Sohbet için ortak alana gitmek amacıyla 
odalarından çıkan arkadaşlar, nöbetçi gardiyanlar tarafından arama adı altında mahrem 
yerlerine kadar taciz edilmekte, bunun yanında sözlü tacize de maruz kalmaktadırlar. Buna 
karşı çıkan arkadaşlarımız tartaklandı ve koridora gardiyanlar yığıldı. Son bir hafta içerisinde 
3 gün boyunca baskın şeklinde odalarımız aranırken, sözlü tacizlerle arkadaşlar provoke 
edilmek isteniyor. Keyfi tutanaklar tutulup disiplin cezaları veriliyor" dedi. En son 2 Ocak'ta 
başgardiyanlarla beraber koğuşlarına gelen cezaevi müdürünün kendilerini tehdit ettiğini 
belirten Sunbat, "Cezaevi müdürü bizi hücre cezası vermekle tehdit edip bu uygulamaların 
artarak devam edeceğini söyledi. Tacizde bulunan gardiyan hakkında suç duyurusunda 
bulunmamıza rağmen cezaevi idaresi provokasyon yaratmak amacıyla bu gardiyanları 
sayımlarda getirip baskı kurmaya çalışmaktadır. Bizler siyasi tutsaklar olarak bu tür 
yaklaşımlara karşı asla boyun eğmeyeceğimizi belirtiyoruz. Gelişecek olan herhangi bir 
olumsuz durumdan da başta cezaevi müdürü olmak üzere cezaevi idaresi sorumludur" diye 
kaydetti. Grev döneminde cezaevinde bulunan diş doktorunun uzun bir süredir cezaevine 
gelmediğini belirten Sunbat, tüm başvurularına rağmen diş doktorunun gelmemesinin, Sağlık 
Bakanlığı'nın "Hasta tutuklulara bakıldı bakılıyor" açıklamalarının ne kadar gerçeğe aykırı 
olduğunun kanıtı olduğunun altını çizdi. Tedaviye götürüldükleri nadir dönemlerde bu sefer 
de kelepçeli tedavinin kendilerine dayatıldığını aktaran Sunbat, "Bu onur kırıcı uygulamayı 
kabul etmeyen arkadaşlarımız tedavi edilmeden geri getiriliyor. Tedavi yapılmaması 
yetmiyormuş gibi doktor tarafından hakarete maruz kalıyor, askerler tarafından tehdit 
ediliyorlar. Bir provokasyon ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Tedavi edilmeyen 
arkadaşlarımızın sağlığından endişe duyuyoruz" dedi.  
Hatay E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Antep H Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen Ercan Alp ise, 
Hatay'da yaşadıkları hak ihlalleri konusunda suç duyurusunda bulundukları zaman sorumlular 
hakkında soruşturma açılması bir yana dursun, derhal sürgün edildiklerini belirtti. Birbirleri 
ile merhabalaşmalarına dahi izin verilmediğini ifade eden Alp, ardı arkası gelmeyen disiplin 
cezalarına maruz kaldıklarını belirterek cezaevindeki koşulları şöyle sıraladı: "Açık görüşe 
gelen ailelerimizle yan yana oturmamıza izin verilmiyordu. 3 kişilik odalarda 8 kişi 
kalıyorduk. Kürtçe mektuplar gönderilmiyor gönderilenler de çok geç yerine ulaşabiliyor. Su, 
yemek saatleri dışında verilmiyor. Sıcak su ise haftada sadece 30 dakika veriliyordu. 
Yazdığımız dilekçelere cevap verilmiyordu." (07.01.2013/DĐHA) 
 
*07.01.2013 tarihinde şubemize başvuran Enver Elaldı, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
olan Osman Elaldı, Şakran 2 Nolu T Tipi Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Oğlum ile 
telefon görüşmesi yaptığımızda oğlum bizlere müdürü ve personeli tarafından, arama 
bahanesiyle koğuşlara zorla girmeye çalıştıklarını; koğuşlara girdikten sonra koğuştakilere 
baskı uyguladıklarını; işkenceye maruz kaldıklarını; kendisinin de bu sırada çenesini 
kırdıklarını belirtmiştir. Telefonda öğrendiğimiz kadarıyla durumu iyi değil; ancak cezaevi 
yönetimince hastaneye sevk edilmemişlerdir. Hayatından endişe duymaktayız. Ayrıca bize 
Kırıkkale Cezaevine nakil başlığı altında sürgün edildiğini söylemiştir. Biz oğlumun can 
güvenliğinden endişe duymaktayız. Ayrıca zaten cezaevinde olduğundan dolayı üzüntümüz 
büyük olmasına rağmen birde bizlerden bu kadar uzak yerde cezasını infaz etmesi bizleri 
daha da endişe duymaktayız. Oğlumun şuan can güvenliğinin olup olmadığını bilmiyoruz. Bu 
konuda hukuki desteğinizi bekliyoruz.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*08.01.2013 tarihinde şubemize Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nden mektupla 
başvuran Yalçın Yanar, şu beyanlarda bulundu: “Bulunduğumuz koğuşa yeni gelen 5 
Silvanlı arkadaşımız askerler tarafından tamamıyla çıplak soyulup aramaya tabi 
tutulmuşlardır. Arkadaşlarımız onlara direnmelerine rağmen birçok sözlü hakarette maruz 
bırakılmışlardır. Arkadaşlarımız koğuşa geldiğinde yastık, battaniye v.b hiçbir şey verilmeden 
koğuşa gönderildiler. 4 gündür arkadaşlarımızla birlikte bir yastıkta iki arkadaş, bir 
battaniyede iki arkadaş yatmaktayız. Geceleri ve gündüzleri kaloriferlerin sürekli olarak 
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yanıp sönmelerinden kaynaklı çok üşümekteyiz. Askerler tarafından kelepçeleniyoruz. 
Hastane ve mahkemelere gittiğimizde yaşımız 18 yaş altı olduğundan dolayı takmamakta 
direniyoruz ve karşılığında askerlerin tehdidine maruz kalıyoruz. (Sizi ring aracında 
vuracağız) diyorlar. Bizler devletin verdiği sosyal etkinlik olan spor, sinema, konser v.b 
aktivitelere çıkmayacağız dediğimizde müdür yaptığınız şeylerden pişman olacaksınız ve 
Pozantıya göndereceğiz diyerek tehdit ediliyoruz. Yılbaşı nedeniyle cezaevinde büyük bir 
konser verilip tüm çocukları orada asimile etmeye çalışıyorlar. Bizleri de konsere davet 
ettiler. Bizler devletin vermiş olduğu kurs ve etkinliklere çıkmayacağımızı daha önce de 
belirtmiştik. Ama onlar zorla bizlere spor ve etkinliklere katılmamızı söylüyorlar. Roboski 
katliamının 1. Yıl dönümü olduğundan dolayı yılbaşı kutlamalarını protesto ettik. 1. Müdür 
koğuşumuza gelerek siz devletin masasını, battaniye v.s türü şeyleri istiyorsunuz ve devletin 
verdiği konsere çıkmıyorsunuz. O zaman devletin battaniye, masa, sandalye, yastığını da 
istemeyin diyerek koğuştan çıktı. Birçok sefer “müdürler” tarafından sevk edilmekle tehdit 
ediliyoruz. Daha önce müdüre çıktığımızda savcı da yanında bulunuyordu. Müdür savcıya biz 
çocuk olduğumuz için onun her dediğini yaptığımızı ve sözünden çıkmadığımızı dile getirdi. 
Biz de senin dediğin değil, arkadaşlarımızın dediklerini dikkatte alırız dediğimizde savcılar 
odayı terk etti ve o günden beri müdür bizleri tehdit etmeye devam ediyor. Ayrıca müdürün 
özel olarak görevlendirdiği gardiyanlar bize ve tüm tutsaklara baskı uygulamaları hat 
safhada devam etmektedir. Bir arkadaşımız aldığı ağrı kesici haptan dolayı yüzünde, 
vücudunda morluk, kaşıntı ve nefes darlığı yaşamaktadır. Arkadaşımız gardiyanlar tarafından 
revire götürüldüğünde askerler suçu ne diyerek birçok sözlü hakarete tabi tutulmuştur. 
Arkadaşımız 2 gece boyunca ateş, kaşıntı ve nefes darlığı nedeniyle yatamamıştır. 
Arkadaşımız çok hasta olmasına rağmen hastaneye sevki yapılmamaktadır. Sorun ve 
sıkıntılarımız git gide artmaktadır. Sorunların daha çok büyümemesi için size bilgi verip 
sesimizi duyurmak istedik. Sizlerin de sessiz kalmayacağınızı umuyoruz.”    (ĐHD Diyarbakır 
Şubesi) 
 
*10.01.2013 tarihinde şubemize başvuran Nevin Tanrıverdi, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum olan Şahin Tanrıverdi, yaklaşık bir yıldır tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır. 
Daha önce Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyordu. 08.01.2013 tarihinde dört 
arkadaşıyla birlikte Amasya E Tipi Kapalı Cezaevine sek edildi. Bugün saat 10.30 civarında 
Amasya Cezaevini arayarak oğlumun oraya sevk edildiğini kendisinden henüz haber 
alamadığımı, koğuşunun belli olup olmadığı ve telefon görüşmesi ne zaman yapabileceğimi 
sordum. Telefondaki yetkili bugün yarın arayabileceğini söyledi. Daha sonra saat 11.00’a 
doğru oğlum beni aradı. Ben oğlumun durumunu sorunca cezaevi girişinde çıplak aranmak 
istediğini ancak kendisinin ve dört arkadaşının bu durumu kabul etmediklerini yaklaşık olarak 
15 kişi tarafından saldırı yapılarak üzerlerindeki kıyafetlerin yırtıldığını ve darp edildiklerini 
belirtti. Hatta üzerinde iki mont olmasına rağmen bu kişiler tarafından her iki montunda 
yırtıldığını söyledi. Ben vücudunda darp izi olup olmadığını sordum ancak bana söylemedi. 
Ben kısa süre önce kalp ameliyatı geçirdim. Muhtemelen beni üzmek istemedi. Ben oğlumun 
sağlık durumu ve hayatı konusunda endişeliyim. Ben bu durumun araştırılarak oğluma kötü 
muamelede bulunan kişilerin tespit edilip haklarında yasal işlemlerin yapılmasını istiyorum. 
Yaşanan bu hukuksuzluğun bir an önce giderilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki 
yardım talep ediyorum.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*10.01.2013 tarihinde şubemize başvuran Sema Üstüntaş, şu beyanlarda bulundu:  
“Ağabeyim Tugay Üstüntaş yaklaşık olarak 2,5 yıldır tutuklu olarak cezaevinde kalıyor. Daha 
önce Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyordu. 08.01.2013 tarihinde dört arkadaşıyla 
birlikte Amasya E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. Dün yani 09.01.2013 tarihinde cezaevini 
arayarak ulaşıp ulaşmadığını sorduk. Konuştuğumuz yetkili ilk aramada bize cevap 
veremeyeceklerini ikinci aramamızda geçici koğuşta olduklarını söyledi. Bugün saat 11.00 
civarında ağabeyim telefonla bizi arayarak insan hakları Derneğine başvuruda bulunmamızı 
kendilerine Cezaevi girişinde çıplak arama yapılmak istendiğini karşı çıktıkları için kötü 
muameleye maruz kaldıklarını söyledi. Ben dayanamayıp telefonda ağlayınca ayrıntılarını 



ĐHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGSĐ  
2013 YILI ĐLK 6 AY CEZAEVLERĐNDE YAŞANAN ĐNSAN HAKLARI ĐHLALLERĐ RAPORU 

 

anlatmadı. Ben bu durumun araştırılarak ağabeyime kötü muamelede bulunan kişilerin tespit 
edilip haklarında yasal işlemlerin yapılmasını istiyorum. Yaşanan bu hukuksuzluğun bir önce 
giderilmesi istemekteyiz ayrıca ağabeyimin hayatından endişe duymaktayız bu nedenle 
derneğinizden bu yönde hukuki destek bekliyoruz.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*Gümüşhane Cezaevi'nden önceki gün Erzurum H Tipi Cezaevi'ne götürülen 4 siyasi tutsağın 
fiziki darbe ve sözlü tacizlere maruz kaldıklarını belirten Tutuklu ve Hükümlü Aileleri 
Yardımlaşma Derneği (TUHAYD-DER) Doğubayazıt Temsilcisi Mehmet Bozkurt, 
cezaevlerinde baskıların artarak devam ettiğini söyledi. (25.01.2013/DĐHA) 
 
*Hakkari'de Mayıs 2011 tarihinde çıkan olaylarda gözaltına alınarak tutuklanan ve ardından 
27 Mart 2012 tarihinde çıkarıldığı Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Örgüt üyesi olmak" ve 
"Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Fırat Bor'un 
annesi Hatice Bor, oğlunun kaldığı Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde görev yapan gardiyanlar 
tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti. Konu ile ilgili Đnsan Hakları Derneği (ĐHD) 
Hakkari Şubesi'ne de başvuracaklarını belirten anne Bor, "Benim oğlum suçsuz iken olaylara 
karıştığı gerekçesiyle 11 yıl 6 ay ceza verdiler. Geçtiğimiz aylarda cezaevlerinde başlatılan 
açlık grevine katıldı. Açlık grevlerinin sona ermesinin ardından bu sefer de cezaevindeki 
gardiyanlar çocuklarımızın üzerinde baskı kurmaya başladılar" dedi. Oğlu ile en son 
geçtiğimiz Pazar günü telefonla görüştüğünü ve oğlunun kendisine tehdit edildiklerine dair 
bilgi verdiğini söyleyen Bor, "Oğlum, 'Anne beni ve arkadaşlarımı açlık grevlerinin ardından 
ölümle tehdit ediyorlar. Özelikle buraya son zamanlarda yeni bir gardiyan ekibi geldi ve 
bizlere çok baskı yapıyorlar. Bizleri ölümle tehdit ediyorlar' dedi. Oğlum bunları söylerken 
birden telefon kesildi. Haftada 10 dakikadır görüşme süresi. Bu konuyu anlatırken 5 dakika 
dolmadan telefonunu kestiler ve bir daha da oğlumdan bir haber alamadım. Oğlumun 
sağlığından endişeliyim. Oğlumun ve arkadaşlarının öldürülmesinden korkuyorum" diyerek 
duyarlılık çağrısında bulundu. (25.01.2013/DĐHA) 
 
*29.01.2013 tarihinde şubemize başvuran Halim Perçin, şu beyanlarda bulundu:  “Kayın 
biraderim olan Ferhan Đşcan, Mardin ili Midyat cezaevinde kalmakta iken Tekirdağ’daki 
cezaevine sevk edildi. Kendisiyle 28.01.2013 tarihinde yapmış olduğumuz telefon 
görüşmesinde 17 kişinin Tekirdağ cezaevine sevk edildiklerini cezaevi girişinde çırıl çıplak 
soyulduktan sonra yaklaşık 30 gardiyan tarafından kendilerine işkence yapıldığını, ölümle 
tehdit edilerek küfür ve hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi. Ben ve ailesi kayınbiraderimin 
hayatından endişe duymaktayız kendilerine zarar verilmesinden korkuyoruz. Bu nedenle 
derneğinizden bu konuda hukuki destek bekliyorum.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden 13 Ocak'ta Çanakkale Cezaevi'ne sürgün edilen 8 
tutsağın cezaevinde fiziki şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Sürgün edilen tutsaklardan Medeni 
Kaya'nın saldırı sonrası kolunun kırıldığı öğrenildi. (09.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 
*Van Tutuklu ve Hükümlü Yakınları ile Dayanışma Derneği (TUYAD-DER), Van F Tipi 
Cezaevi'nde yaşanan sorunlara ilişkin yazılı basın açıklaması yaptı. Yapılan açıklamada, 26 
hükümlü ve tutuklunun Muş ve Oltu cezaevlerine sürgün edilmesinden sonra geriye kalan 
tutsaklar üzerinde şiddettin artığı belirtildi. Açıklamada, 12 Şubat günü tutuklu Memduh 
Değer, Rıdvan Turan ve ismi öğrenilemeyen bir tutsağın sohbet etkinliğinden dönerlerken 
usulsüz arama ile taciz edildikleri aktarıldı. "Tutsaklar karşı çıkınca, gardiyanlar 'biz 
istediğimizi yaparız” diye cevap verdi. Bunun üzerine tutsaklar da 'biz asker değiliz' cevabı 
verince, gardiyanlar 'siz bizim askerimiz olsaydınız size ne yapacağımızı görürdünüz' diyerek 
tutukluları tartakladıkları iddia edildi. 20 gardiyan 3 tutsağı darp etmiştir" denilen açıklama, 
şöyle devam etti: "Cezaevindeki gerginlik halen devam ettiği bilgisi geldi. Tutukluların 
cezaevi savcısı ve idaresiyle görüşmelerine rağmen bir çözüm gelişmiş değil". (18.02.2013 / 
ANF / Evrensel.net) 
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*13.02.2013 tarihinde şubemize başvuran Nurettin Akyıldız, şu beyanlarda bulundu: 
“2008 yılında Çerkez köyde şüpheli olarak gözaltına alındım. Emniyette işkenceye maruz 
kaldım. Mahkemeye çıkarıldığım sırada 17 yaşındaydım. Ancak yetişkin mahkemesinde 
yargılandım. Mahkemede savcı Muti Yeter’e işkence izlerimi gösterdim. Herhangi bir işlem 
başlatılmadı ve tutuklanarak Edirne Çerkez köy cezaevine gönderildim. Oysaki çocuk 
cezaevine gönderilmem gerekiyordu. Yetişkin insanların koğuşunda kaldım. 18.12.2008 
tarihinde saat 16.45 sularında Çerkez köy Cum. Baş. Savcısı Bülent Üzüm, Başgardiyan 
Tamer Taşan, gardiyan Rasim Demirtaş ve ismini öğrenemediğim ancak Ağır Ceza Savcısı 
olan kişiler tarafından işkenceye maruz kaldım. Hayatım boyunca vücudumda taşıyacağım 
izler kaldı. Bu olayla ilgili şahitlerim de var. 1. ve 2. Asliye mahkemesinde hâkimlere 
belirttiğim halde herhangi bir işlem başlatılmadı. Ayrıca mahkemenin karar esnasında 
mahkeme hâkimi Ayhan Ardunç, mahkemeyi terk ederek, yukarıya Başsavcı Bülent Üzüm’ün 
yanına gitmiştir. 25 dakika sonra geldi ve hakkımda Kırklareli E Tipi Cezaevine 
gönderilmemi talep etti. Sizden bu konunun araştırılmasını ve bu konuda hukuki süreç 
başlatmanızı talep ediyorum.”    (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*19.02.2013 tarihinde şubemize Email aracılığıyla Nevşehir E Tipi Cezaevinde 
başvuruda bulunan Mehmet Drewş, şu beyanlarda bulundu: “21 Aralık günü Silifke 
Cezaevinden, Nevşehir Cezaevine getirildik. Silifke cezaevinin artık itirafçı ve bağımsızların 
tutulacağı bir cezaevine dönüştürülmüştür. Bundan dolayı bizim arkadaşlardan hiç kimse 
orada kalmayı kabul etmiyor. Hükümlüler olarak dört cezaevine dağıtıldık. Đçlerinden en 
kötüsü bizim koşullarımızdır. 6 arkadaştan en genci benim, diğerleri 48-63 yaşları arası ve 
hep sağlık sorunları olan insanlardır. Cezaevi girişinde zorla bizi soydular. Bu yetmezmiş 
gibi cezaevi müdürü gelip, bir sürü hakarette bulundu. “Buranın Allah’ıyım, burayı size 
cehenneme çevireceğim. Ne kadar zamandır sizin için hazırlık yapıyordum.” Gibisinden her 
türlü hakarete maruz bırakıldık. Cezaevine alındıktan sonra, sayımlarda kollarımızdan 
tutarak zorla ayağa kaldırıyorlar. Normalde tüm cezaevlerinde ayda bir arama yapılırken, 
burada her hafta baskın yapıp arama yapılıyor. 45 gündür bu cezaevindeyiz, daha ne spora 
ne de sohbete ne de farklı bir sosyal etkinliğe çıkartılmış değiliz. Aleni bir tecrit durumu 
yaşıyoruz. Ziyaretlerimiz bu soğukta karda kışta, saatlerce sırada bekletildikten sonra 
görüşün bitimine doğru ancak içeri alabiliyorlar. Türkiye’nin hiçbir cezaevinde görülmeyen 
uygulamalarla karşı karşıyayız. Yaşımız ve sorunlarımızdan kaynaklı olarak kendimizi 
toparlamamız için daha aylarca, yıllarca tedaviye ihtiyacımız varken, resmen fiilen yeniden 
açlık grevine zorlanıyoruz. Her şeye rağmen sabırla ve sağduyuyla bekliyoruz. Bu konuda 
sizden destek talep ediyoruz.”    (ĐHD Diyarbakır Şubesi)      
 
*20.02.2013 tarihinde şubemize başvuran Kadri Aralan, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum olan Erdal ARALAN, 4 yıldır Kandıra 2 nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde 
bulunmaktadır. 27.01.2013 tarihinde saat:13.30 da 0262,5815249 nolu Telefondan bizi aradı 
cezaevi idaresi bana işkence yapıyor beni öldürecekler, kaza ya da intihar süsü verip 
öldürecekler en yakın C.Savcılığına gidin durumumu bildirin dedi. Biz aynı gün Diyarbakır 
C.Savcılığına yazılı başvuruda bulunduk. Savcı bey Kandıra Cezaeviyle görüştükten sonra 
hemen yola çıktım. Bir gün sonra oraya ulaştım. Cezaevi idaresi beni görüştürmedi. Savcı 
beyle görüştüm bugün geç oldu yarın gel dedi. Bir gün sonra gittim beni görüştürmek 
istemediler. Savcı beyle görüşeceğim deyince bir gardiyan listeye baktı bugün onun görüş 
günüdür saat 14.00’da gel dediler. Oğlumla görüştüğümde burnu, gözleri şiş ve mosmordu. 
Çok korkuyordu. Elleriyle işaret ederek bizi dinliyorlar ben ısrarla sorunca cezaevi idaresi 
bana işkence ediyor. Tek suçum Diyarbakırlı olmak dedi. Moral vermeye çalıştım. Durumu 
yazılı olarak Kandıra C.Savcılığına yazılı olarak başvuruda bulundum. Ben döndükten sonra 
yine Pazar günü bizi telefonla aradı.  Bana eziyet ediyorlar yine işkence gördüğünü 
söyleyince aynı gün Diyarbakır Nöbetçi Savcılığına gittik, durumu bildirdik. Aynı gün 
Annesiyle birlikte yola çıktık. Salı günü Cezaevi Müdürü benimle görüşmeden sizi 
görüştürmem oğlum üzerinden bizi tehdit etti. Oturup konuştuk. Müdüre niye oğluma işkence 
yapılıyor, dedim. Oğlunun psikolojisi bozuk doktora götürüyoruz konuşmuyor, dedi. Oğlumun 
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psikolojik sorunu yoktu ne olduysa burada oldu dedim. Oğlumla görüştürdü. Annesi ısrar etti 
kazağını kaldırmasını söyleyince kazağını kaldırdı. Hatırladığım kadarıyla sağ yanında 3 
darp ve boynunda izler vardı oğlum doktorla konuş dedim niye konuşmuyorsun 
cezaevindekiler psikolojimi bozuk göstermeye çalışıyorlar dedi. Tekrar cezaevi Müdürünün 
yanına gittik, Oğlumun durumunu anlattım önce kendisi yapmış dedi daha sonra benim bilgim 
yok dedi. Üçüncü telefon görüşmemizde biraz düzelmişler dedi. 17 Şubat’ta telefonla bizi 
aradı çok korkmuştu ağlıyordu bana yine işkence yapıyorlar acil Ankara’ya Adalet 
Bakanlığına gitmemizi istiyordu. Aynı gün yola çıktım 19 Şubat’ta açık görüşüne gittim. 
Çevremizde gardiyanlar olduğu için vücudunu bana göstermedi. Kafasında ceviz 
büyüklüğünde birçok yerde şişkinlikler vardı. 4 gündür yemek yemediğini benden zorla imza 
aldılar neyi imzalattıklarını bilmiyorum. Beni de sizi de kandırıyorlar dedi. Ben açlık grevine 
girdim. Benim için niye Adalet Bakanlığı bir şeyler yapmıyor dedi. Biz ailesi olarak çok 
kaygılıyız. Oğluma işkence yapılıyor bilerek psikolojisini bozmaya çalışıyorlar Oğlumun acil 
olarak Kandıra cezaevinden naklinin kaldırılmasını mümkün ise Diyarbakır veya Diyarbakır 
çevre illerinden birine nakil edilmesini çok acil oğlumun acısını yaşamadan duruma 
müdahale edilmesini talep ediyorum.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*11.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Sayibe Çaçan, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum olan Mustafa ÇAÇAN, Buca Kırıklar Cezaevinde cezasının infaz ederken kendi isteği 
dışında sevk adı altında Đzmir Aliağa Şakran Cezaevine gönderildi. 10.03.2013 tarihli telefon 
görüşmesinde kendilerinin Şakran Cezaevine gitmek istemediklerini ancak gardiyanlarca 
işkence yapılarak zorla gönderildiklerini; Şakran Cezaevinde ise yine kötü muameleye ve 
fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Ben oğlumun hayati tehlikesi olabileceğini 
düşünüyorum. Bu nedenle endişelenmekteyim. Bu konuda hukuki desteğinizi talep 
etmekteyim.”     (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*13.03.2013 tarihinde şubemize Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevinden başvuran 
Murat Demir, şu beyanlarda bulundu: “13.03.2013 tarihinde bize ulaşan mektup Ek’te 
sunulmaktadır.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi) (Başvurucu şubemize psikolojik baskı ve 
tehdit aldığını belirten bir mektup göndermiştir) 
   
*18.03.2013 tarihinde şubemize Nesime Sevinç aracılığı ile Karaman M Tipi 
Cezaevinden başvuran Muhyettin Sevinç, Ahmet Tamir, Cihan Özyıldız, Aslan Đbicek, 
Ferhan Moryıldız, Murat Gülbin, Murat Aslanoğlu, Selahattin Kılıç, Serbest Sait, Fethi 
Abdullah) şu beyanlarda bulundu: “08.03.2013 tarihinde Bingöl Kapalı Cezaevinde 
Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. Karaman Cezaevine götürüldüklerinden 
itibaren kendilerinden herhangi bir haber alamadık. Telefon görüşmelerinin olduğu Mart ayı 
içersinde kendileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde “durumlarının çok kötü olduğunu, 
görüş saatinin yarım saate düşürüldüğünü bu nedenle de görüşe çıkmayacaklarını, birlikte 
gittikleri yukarıda isimlerini yazmış olduğumuz arkadaşları ile görüştürülmediklerini, 
havalandırmaya çıkarılmadıklarını, sabah askerlerin odalarına girip sayım istedikleri ve çok 
kötü baskı ve muamele ile karşılaştıklarını, Yemeklerinin çok kötü olduğunu gittikleri günden 
itibaren en doğal hakları olan cezaevi müdürü ile görüşmek istediklerini ancak müdürün 
görüşme istediklerini olumlu yaklaşmadığını, gardiyanların ise sürekli gözetim adı altında 
kendilerine baskı uyguladıklarını ve kendilerine müdahale edeceklerini söylemişlerdir. Biz 
aileler olarak hayati tehlike içersinden olmalarından dolayı endişeliyiz. Bu nedenle 
derneğinizden bu konuda hukuki destek bekliyoruz”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi)   
 
*19.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Fatma Đbicek, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum Aslan Đbicek, 8.03.2013 tarihinde Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi’nde iken Karaman 
M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Orada kendilerine kötü davranıldığını, yemeklerini 
yeterince vermediklerini, beraber götürüldükleri arkadaşlarıyla görüşmelerine izin 
verilmediğini, verseler de yarım saat dışında görüştürülmediklerini, havalandırmaya 
çıkarılmadığını, müdürle görüşmek istediklerini ancak müdürün kendileriyle görüşmediğini 
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söyledi. Sayım bahanesiyle gardiyanların koğuşlara baskın yaparak, baskı ve zulüm 
uyguladıklarını ve her an müdahale edebileceklerini belirtti. Oğlum ve arkadaşları, sadece 
Adalet Bakanlığı’nın kendilerine verdiği hakların tanınmasını istiyorlar. Bu konuda bize 
yardım etmenizi talep ediyoruz. (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
 
*18.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Kadri Aslanoğlu, şu beyanlarda bulundu: 
“Ağabeyim Murat Aslanoğlu Bingöl Cezaevi’ndeyken 8 Mart 2013 tarihinde 10 arkadaşıyla 
birlikte Karaman M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Ağabeyim, 14 Mart günü beni 
telefonla aradı. Yaptığımız görüşmede; Karaman Cezaevi’ne gittiklerinden beri mahkum 
sayımına askerlerin girdiğini, arkadaşlarıyla yaptıkları görüşmelerin engellendiği, müdür ile 
bu sorunları görüşmek istediklerini, ancak müdürün kabul etmediğini, kendilerine uygulanan 
işkence ve zulmün 12 Eylül dönemini aratmayacak şekilde olduğunu beyan etti. Đsteklerinin 
Adalet Bakanlığı’nın kendilerine sağladığı hakların verilmesidir. Kendilerine her an bir 
müdahale olabileceği endişesi taşımaktadırlar. ĐHD’den bu konuda yardım talep ediyoruz.” 
(ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*23.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Abdurrahman Güven, şu beyanlarda 
bulundu: “Oğlum olan Abdullah Güven, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak 
kalmaktadır. 23.03.2013 tarihinde yapmış olduğumuz haftalık telefon konuşmasında; 
cezaevinde yeni göreve başlayan Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuşa 
gelerek önce kendilerine hakaret ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak 
istemeyince de cop, tekme ve yumruklarla darp edildiklerini belirtmiştir. Bütün tutukluların ve 
kendisinin vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edildikleri, iki arkadaşlarının ağır yaralı 
olduğunu, buna rağmen hastaneye kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. 
Durumlarından endişe ediyoruz ve bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĐHD 
Diyarbakır Şubesi)    
 
 
*23.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Şükran Bulut, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
olan Ferhan Bulut, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 23.03.2013 
tarihinde yapmış olduğumuz haftalık telefon konuşmasında; cezaevinde yeni göreve başlayan 
Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuşa gelerek önce kendilerine hakaret 
ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, tekme ve yumruklarla 
darp edildiklerini belirtmiştir. Bütün tutukluların ve kendisinin vücutlarının çeşitli yerlerinden 
darp edildikleri, iki arkadaşlarının ağır yaralı olduğunu, buna rağmen hastaneye 
kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından endişe ediyoruz ve bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi)    
 
*23.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Azize Tanrıkulu, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum olan Tamer Tanrıkulu, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 
23.03.2013 tarihinde yapmış olduğumuz haftalık telefon konuşmasında; cezaevinde yeni 
göreve başlayan Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuşa gelerek önce 
kendilerine hakaret ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, 
tekme ve yumruklarla darp edildiklerini belirtmiştir. Bütün tutukluların ve kendisinin 
vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edildikleri, iki arkadaşlarının ağır yaralı olduğunu, buna 
rağmen hastaneye kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından 
endişe ediyoruz ve bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĐHD Diyarbakır 
Şubesi)    
 
*23.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Fırat Demir, şu beyanlarda bulundu: 
“Ağabeyim olan Sait Demir, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 
23.03.2013 tarihinde yapmış olduğumuz haftalık telefon konuşmasında; cezaevinde yeni 
göreve başlayan Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuşa gelerek önce 
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kendilerine hakaret ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, 
tekme ve yumruklarla darp edildiklerini belirtmiştir. Bütün tutukluların ve kendisinin 
vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edildikleri, iki arkadaşlarının ağır yaralı olduğunu, buna 
rağmen hastaneye kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından 
endişe ediyoruz ve bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĐHD Diyarbakır 
Şubesi)    
 
*23.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Fatma Haran, şu beyanlarda bulundu: 
“Ağabeyim olan Đbrahim Haran, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 
23.03.2013 tarihinde yapmış olduğumuz haftalık telefon konuşmasında; cezaevinde yeni 
göreve başlayan Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuşa gelerek önce 
kendilerine hakaret ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, 
tekme ve yumruklarla darp edildiklerini belirtmiştir. Bütün tutukluların ve kendisinin 
vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edildikleri, iki arkadaşlarının ağır yaralı olduğunu, buna 
rağmen hastaneye kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından 
endişe ediyoruz ve bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĐHD Diyarbakır 
Şubesi)    
 
*23.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Sultan Ayzit, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
olan Feyzi Ayzit, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 23.03.2013 
tarihinde yapmış olduğumuz haftalık telefon konuşmasında; cezaevinde yeni göreve başlayan 
Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuşa gelerek önce kendilerine hakaret 
ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, tekme ve yumruklarla 
darp edildiklerini belirtmiştir. Bütün tutukluların ve kendisinin vücutlarının çeşitli yerlerinden 
darp edildikleri, iki arkadaşlarının ağır yaralı olduğunu, buna rağmen hastaneye 
kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından endişe ediyoruz ve bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi)    
 
*23.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Sefer Görenç, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
olan Sedat Görenç, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 23.03.2013 
tarihinde yapmış olduğumuz haftalık telefon konuşmasında; cezaevinde yeni göreve başlayan 
Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuşa gelerek önce kendilerine hakaret 
ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, tekme ve yumruklarla 
darp edildiklerini belirtmiştir. Bütün tutukluların ve kendisinin vücutlarının çeşitli yerlerinden 
darp edildikleri, iki arkadaşlarının ağır yaralı olduğunu, buna rağmen hastaneye 
kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından endişe ediyoruz ve bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi)    
 
*23.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Ayşe Özkan, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
olan Rojhat Özkan, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 23.03.2013 
tarihinde yapmış olduğumuz haftalık telefon konuşmasında; cezaevinde yeni göreve başlayan 
Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuşa gelerek önce kendilerine hakaret 
ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, tekme ve yumruklarla 
darp edildiklerini belirtmiştir. Bütün tutukluların ve kendisinin vücutlarının çeşitli yerlerinden 
darp edildikleri, iki arkadaşlarının ağır yaralı olduğunu, buna rağmen hastaneye 
kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından endişe ediyoruz ve bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi)    
 
*23.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Sibel Arslan, şu beyanlarda bulundu: “Babam 
olan Abdullah Arslan, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 23.03.2013 
tarihinde yapmış olduğumuz haftalık telefon konuşmasında; cezaevinde yeni göreve başlayan 
Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuşa gelerek önce kendilerine hakaret 
ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, tekme ve yumruklarla 
darp edildiklerini belirtmiştir. Bütün tutukluların ve kendisinin vücutlarının çeşitli yerlerinden 
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darp edildikleri, iki arkadaşlarının ağır yaralı olduğunu, buna rağmen hastaneye 
kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından endişe ediyoruz ve bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi)    
 
 
*25.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Mühbet Tiryaki, şu beyanlarda bulundu: 
“Kardeşim olan Mehmet Nuri Tiryaki, Çankırı E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak 
kalmaktadır. 23.03.2013 tarihinde yapmış olduğumuz haftalık telefon konuşmasında; 
cezaevinde yeni göreve başlayan Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuşa 
gelerek önce kendilerine hakaret ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak 
istemeyince de cop, tekme ve yumruklarla darp edildiklerini belirtmiştir. Bütün tutukluların ve 
kendisinin vücutlarının çeşitli yerlerinden darp edildikleri, iki arkadaşlarının ağır yaralı 
olduğunu, buna rağmen hastaneye kaldırılmadıkları ve hücrelere konulduklarını söyledi. 
Durumlarından endişe ediyoruz ve bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  (ĐHD 
Diyarbakır Şubesi)    
 
*Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde adli davadan tutuklu bulunan Adil Toprak isimli yurttaş, 17 
Mart günü cezaevi infaz koruma memurları tarafından darp edildiğini belirterek, ĐHD Siirt 
Şubesi'nden hukuki yardım talebinde bulundu. ĐHD Siirt Şubesi'ne yaşadıklarına ilişkin 
mektup gönderen Toprak, 17 Mart günü bulunduğu koğuştan telefon görüşmesi yapacağı 
bahanesiyle 10 infaz koruma memuru tarafından alındığını belirterek, cezaevinde bulunan bir 
merdiven altına götürüldüğünü ve burada öldürülesiye dövüldüğünü kaydetti. Aynı gün 
hastaneye kaldırıldığını ve doktordan darp edildiğine dair rapor aldığını aktaran Toprak, infaz 
koruma memurları hakkında şikayette bulunduğunu belirtti. Toprak, bulunduğu şikayet 
nedeniyle cezaevi infaz koruma memurları tarafından yine şiddette uğrama ihtimalinin 
bulunduğunu dile getirerek, bu nedenle ĐHD Siirt Şubesi'nden konuyla ilgili cezaevinde 
inceleme yapması talebinde bulundu. Toprak, ayrıca ĐHD'den hukuki yardım talebinde de 
bulundu. (23.03.2013 / ANF) 
 
*Şırnak'ın Güçlükonak (Basa) ilçesinde 2001 yılında tutuklanan ve 24 yıl ağırlaştırılmış hapis 
cezasına çarptırılan Mehmet Emin Şen isimli tutsağın, tutulduğu Elbistan E Tipi Kapalı 
Cezaevi'nde işkenceye maruz kaldığı ileri sürüldü. Şen, 27 Mart’ta ailesiyle yaptığı haftalık 
telefon görüşmesinde cezaevi idaresinin kendisine ajanlık teklifinde bulunduğunu belirterek, 
bunu kabul etmemesi üzerine işkenceye maruz kaldığını iddia etti. Şen, yapılan işkencenin 
ardından tek kişilik hücreye konduğunu ve bir haftadır kaldığı hücrede açlık grevinde 
olduğunu söyledi. (28.03.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 
*11 Mart’ta Antep ve Bingöl cezaevlerinden 5’er kişi olmak üzere toplam 10 mahpusun 
sürgün edildiği Yozgat Cezaevi'nde işkence ve kötü muamelede bulunulduğu iddia edildi. 
Yozgat Cezaevi’nde bulunan Aydın Altığ, Dicle Haber Ajansı’na (DĐHA) gönderdiği 
mektupta, Sürgün edildikleri cezaevinin girişinde zorla soyulduklarını, gardiyanların 
kendilerine “Cumhurbaşkanı da gelse böyle zorla soyup içeri alacağız” dediklerini aktardı. 
Atlığ mektubunda, bulundukları hücrelerin “tabut” olarak değerlendirildiğini belirterek “Şu an 
ikinci ranzada kafam tavana değiyor. Yani o kadar basık ve küçük bir mekandır. Pencereleri 
de dar yeterince hava olmadığı gibi tel süzgeçler vurulup kör cephe yaratmışlar. Kaldığımız 
yer hücrelerin olduğu bölümdür. Üst kısımlarında telli odalarda adliler var. Her tarafın kapalı 
oluşu ve onların yüksek sesle konuşmaları tam bir 12 Eylül durumunu hatırlatır cinstendir. 
Yine banyo havlusunu havalandırmada bırakmak yasakmış. Havlunun arkasında biri saklanır 
ve kendileri de görmez, ya da gözden kaçırır tedbiriyle ıslak da olsa içeri alınma şartı varmış.” 
dedi. (03.04.2013 / Ozgur-gundem.com / Yeniozgurpolitika.org) 
 
*09.04.2013 tarihinde şubemize başvuran Vesile Sayım, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Ferhat Tülcü, dört yıldan beri Bayburt Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 
Oğlum kimlikte benim adıma kayıtlı olmayıp annemin adına kayıtlıdır. Oğlumla 08.04.2013 
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tarihinde yaptığım telefon görüşmesinde sağlık durumunun iyi olmadığını, gardiyanların 
kendisine baskı uyguladığını, tehdit ettiğini söyledi. Ben oğlumun sağlık durumu konusunda 
kaygı duymaktayım. Oğlum cezaevi idaresinin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu nedenle 
kendisini tehdit eden ve baskı uygulayan kişilerin araştırılarak haklarında gerekli yasal 
işlemlerin yapılmasını talep ediyorum. Ben oğlumla dört yıldır maddi imkânsızlıklardan 
dolayı görüşe gidemediğimden görememekteyim. Ayrıca sağlık durumum uzun yolculuk 
yapmaya elverişli değildir. Çünkü şeker hastasıyım aynı zamanda kemik erimesi 
rahatsızlığımdan dolayı tedavim devam etmektedir. Oğlumun cezaevinde olması beni maddi 
ve manevi yıprattığı gibi oğlumun uzak bir ilde cezaevinde olması bizi daha da mağdur 
etmektedir. Özellikle maddi imkânsızlıklardan ve sağlık sorunlarımdan dolayı ziyaretine 
gidemediğim oğlumun naklinin Diyarbakır veya Mardin, Midyat veya Batman ilerinde 
bulunan cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını saygılarımla talep ederim.”  (ĐHD 
Diyarbakır Şubesi) 
 
*Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalp hastası olan siyasi tutsak Burhan Kartal, Erzurum 
Devlet Hastanesi'nde anjiyo olduktan sonra doktorlar tarafında Ankara'ya sevk edildi. Kartal'a 
Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde cezaevi idaresi tarafında işkence yapıldığı ve tek 
kişilik hücreye konulduğu iddia edildi. Burhan Kartal'ın eşi Filiz Kartal, eşinin kendisini 
aradığını ve çok zor durumda olduğunu, bedenine elektrik verdiklerini belirterek, "Eşim 
telefonla beni aradı. 'Bedenime elektrik verdiler, vücudum simsiyah ve darp izleri var' dedi" 
diye konuştu. Eşinin hayatından endişe ettiğini belirten Kartal, kamuoyunun duyarlı olmasını 
istedi. Kartal, "Barış sürecinden söz edenler neden cezaevindeki işkenceleri görmüyor. 
Burada yetkililere sesleniyorum; cezaevlerindeki baskı ve zulme derhal son versinler" diye 
belirtti. (30.04.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 
*09.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Bozan Bozkurt, şu beyanlarda bulundu:          
“Oğlum Necdet BOZKURT Hazro K Tipi Kapalı Đnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. 
Oğlumun infazının bitmesine yaklaşık 2 ay kalmıştır.08.05.2013 tarihinde kendisi ile yapmış 
olduğum görüşmede gardiyanların kötü muamelesi ile karşılaştıklarını belirtti. Oğlum 
gardiyanların kendilerine askeri dayatmalarda bulunduğunu, karşılarında istedikleri zaman 
hazır ol komutuna geçmelerini istediklerini ve bunun gibi kötü muamele uyguladıklarını 
belirtmektedir. Oğlumun sağlık sorunları bulunmakta ve hastaneye sevk edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca Hastaneye sevk edilmesini zorlaştırdıkları gibi gittiğinde de bir sonraki 
randevuya götürmekten imtina ediyorlar. Ayrıca oğlum kendilerine “benim randevum var 
hastaneye gitmem gerekiyor “ dediğinde de gardiyanlar “sen dilekçe verdin ben hastaneye 
gitmek istemiyorum şeklinde bizde bundan dolayı götürmüyoruz” Şeklinde kendisine ait 
olmayan cümleleri kurmaktadırlar. Oğlumun yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere 2 aylık 
ceza infazı bulunmakta ve gardiyanlar bu durumu kullanmaktadırlar. Oğlumu sürekli sana 
disiplin cezası veririz, infazını yakarız şeklinde tehdit etmektedirler. Oğlum siyasi hükümlü 
olmasına rağmen oğlumu adli hükümlülerin bulunduğu koğuşa vermişlerdir. Oğlum buradaki 
hükümlüler ile problem yaşadığını kendisini dışladıklarını belirtmektedir. Oğlum yukarıda 
belirttiğimiz nedenlerden dolayı cezaevinden Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifeleri Gelen 
Müdürlüğü’ne nakil dilekçesi yazmış ve dilekçe hakkı gibi en basit haklardan olan dilekçe 
verme hakkını kullanmak istemiş ancak yetkililer tarafından dilekçesi gönderilmeden 
kendisine iade edilmiş. Oğlumun bizlere aktardığı iddialar aile olarak bizleri üzmekte ve 
endişelendirmektedir. Oğlumun özellikle Deniz isimli gardiyandan kendisine zarar 
gelebileceğini bizlere söylemsi bizleri daha da endişelendirmektedir. Bilindiği üzere 
Cezaevinde bulunan hükümlülerin güvenliğini cezaevinde görevli gardiyanlar vasıtasıyla 
yerine getirmektedir. Bu görev başındaki gardiyanların azami hassasiyet içinde görevini 
yerine getirmesi gerekmektedir. Belirtmiş olduğumuz iddiaların incelenerek sorumlular 
hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ile cezaevi yönetimini ilgilendirecek ve hak 
ihlallerin son erdirilmesine olanak sağlayacak yasal çalışmaların Adalet Bakanlığı 
tarafından bir an önce yapılmasını istemekteyiz. Ayrıca oğlumun nakil talebinin 
değerlendirmeye tabi tutulmasını talep etmekteyiz.” (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
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*21.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Mehmet Unat, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
yaklaşık olarak 4 ay önce Diyarbakır D Tipi cezaevinden Midyat M Tipi Cezaevine 12 
arkadaşımla birlikte sürgün edildik. Cezaevine geldiğimiz günden beri kurum idaresinin 
baskı, sindirme ve yasaklayıcı yönelimleri hiç durmadan devam etti. Kurum personelleri 
genellikle burada bulunan tutuklulara askeri darbe dönemlerini aratmayacak yaklaşımlarda 
bulunuyorlar. Bunun en bariz örneğini 16.05.2013 günü kurum personeli olan baş memur 
Abidin Altunkaynak, sipariş ettiğimiz sebze ve meyvelerimizi bize vermek için oda kapımızı 
açtığında doğrudan hepimize “eşyalarınızı alın lan” diye bağırmıştır. Biz buna karşılık 
herhangi bir fiziki ya da sözlü tepki vermedik. Çünkü şaşırmıştık, yine o esnada “alın diyorum 
lan bu eşyaları” diyerek kapının önünde bulunan sebzelerimizi düşmanca bir tavırla odamızın 
içine fırlatarak kapıyı sertçe bir şekilde yüzümüze kapatıp, gitti. Biz görevlileri çağırıp 
durumu aktardık ancak tatmin edici bir cevap alamadık. Bu esnada ben ve bir oda arkadaşım 
revire çıkmak için çağrıldık. Odadan çıktık ve maltada adı geçen baş memur ile karşılaştık ve 
kendisine bize neden böyle davrandığını özür dilemesi gerektiğini anlatmak ve bize gelen 
eşyaların eksik olduğunu bildirmek için ona doğru gittik. O ise hakaretler ve küfürler 
savurarak bana saldırdı. Bu saldırı sonucu sağ elimin üst kısmı kırıldı ve şuanda kolum 
alçıdadır. Birde bunun üzerine hücreye atıldım ve aynı zamanda hakkımda adli ve idari 
soruşturma başlatıldı. Biz bu durumu hukuksuz bir vaka olarak görüyoruz. Burada bulunan 
diğer tarafsız siyasi tutsaklar idarenin bu tutumundan dolayı oldukça tedirgindirler. Çünkü 
her an bize karşı bir saldırı yapılabilir ihtimalini taşımaktayız. Görüştüğümüz ve 
kaygılarımızı dile getirdiğimiz kurum müdürleri ile diğer personelleri bize saldırtmaya 
yönelik tehditlerde bulunuyorlar. Bize bütün bu yaşananların ve yaşanacak olan her olayın 
karşısında sessiz kalmamız istenmektedir. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Hakaret ve onur 
kırıcı tavır ve davranışların karşısında susmayı da kabul etmiyoruz. Bu cezaevinde Esat Oktay 
Yıldıran kanunlarını geçerli kılınmak istenmektedir. Bizlerin burada can güvenliği 
bulunmamaktadır. Yaşadığımız olaydan ötürü diğer arkadaşlarımız tehdit ediliyoruz. Bu 
konuda sizden duyarlı olmanızı ve bu konuda gerekli hukuki işlemleri başlatmanızı talep 
ediyorum.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi)     
   
*24.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Bülent Buluç, şu beyanlarda bulundu: 
“Bildiğiniz üzere son süreçte zindanlara yönelik bir konseptin devrede olduğu anlaşılıyor. 
Pratikte uygulamaları her geçen gün kendini farklı biçimlerde yansıtıyor. Bulunduğumuz 
cezaevi itibariyle yaşadığımız sorunlar 35 arkadaşımızın sürgünüyle başlayan ve halen de 
kimi noktalarda devam eden, provokasyonlara varabilecek tutumlarla karşılaşmaktayız. 
Örneğin; buradaki kimi memurların tavır ve davranışları bizleri düşman gören ve bu 
çerçevede ideolojik yaklaşan intikamvari tutumlar sergiliyorlar. Bunların başında da Şah 
Yusuf denen başgardiyan gelmektedir. Temel politikaları bizleri teslim alarak 
iradesizleştirmeye yöneliktir. Aramalarda zorla ayakkabı çıkartma, odalar arası insani alış-
verişi kısıtlama, koridorda fiziki müdahaleye varabilecek hak ihlalleriyle karşılaşmaktayız. 
Sizlerden talebimiz, zindanlarda yaşanan hak ihlallerini daha fazla gündemleştirip, kamuoyu 
yaratarak çözüm gücü olabilmenizdir. Şuanda cezaevinde bulunan devrimci yoldaşlarımız bir 
aydır açlık grevinde olmalarına rağmen ciddi bir duyarlılığın olmadığını görebiliyoruz. Bu 
arkadaşlarımızın daha ciddi sağlık problemleri ortaya çıkmadan bu durumlarının sizler 
tarafından gündeme taşımanızı talep ediyorum.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi)     
 
*24.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Sinan Çintay, şu beyanlarda bulundu: 
“Kardeşim olan Taylan Çintay, Diyarbakır D Tipi Cezaevinde kalmakta olup, uzun süredir 
mesane kanseridir. Tümürlerinden dolayı ameliyat olması gerekiyordu. Diyarbakır’da 
hastanede koğuş olmadığından Ankara’ya gönderildi. 20.05.2013 günü ameliyat oldu ve 
21.05.2013 günü taburcu edilip Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevine gönderildi. Burada tamamen 
soyulmak istenmiştir. Ameliyatlı olması ve tamamen soyularak aramanın onur kırıcı olması 
nedeniyle aramayı kabul etmeyince gardiyanlarca darp edilmiştir. Darp nedeniyle idrarında 
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kanama başlamış ve revire kaldırılmıştır. Darp raporu da alındı. Bu olayla ilgili hukuki süreç 
başlatıp, kamuoyuna yansıtmak istiyoruz.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi)    
 
*18.06.2013 tarihinde şubemize başvuran Mehmet Kenan Zeryut, şu beyanlarda 
bulundu: “Ağabeyim olan Abdullah ZERYURT, 5 aya yakın bir süredir Balıkesir/Kepsut L 
Tipi Kapalı Đnfaz Kurumunda cezasının infaz etmektedir.17.06.2013 tarihinde saat 15:00 
civarında bizi aradı bize telefonda “16.06.2013 tarihinde kaldığımız cezaevinin C-8 
koğuşundan ben ve koğuş arkadaşım (aynı zamanda hemşerim de olan ) Hüseyin SÖNMEZ 
alınarak özellikle milliyetçilerin kaldığı koğuş olarak bilinen koğuşa götürüldük. 
Götürüldüğümüz koğuşa girer girmez, koğuşta bulunan 17 kişi tarafından darp edildik. Biz 
olayda ciddi bir şekilde yaralandık. Yaralanmamız üzerine bizleri B-12 koğuşuna 
gönderdiler. Ancak durumumuz kötü olmasına rağmen bilerek ve isteyerek talebimiz olmasına 
rağmen bizi hastaneye götürmediler. Bu olayların meydan gelmesinin tek sorumlusu Kurum 
Müdürüdür. Zira Kurum Müdürü bana ve arkadaşıma daha öncede Diyarbakırlı olmamız 
nedeniyle sürekli hakaret ediyor ve bizi bu şekilde dövdürtüyordu. Hatta bu olayın meydana 
gelmesinden bir gün öncede bana hitaben “gözüme batıyorsun” dedi ve hemen akabinde bu 
olay meydana geldi. Benim ve arkadaşımın hayatı tehlikededir. Biz tedirgin bir şekilde 
bekliyoruz.” Şeklinde başından geçenleri anlatmış ve bizleri ailesi olarak tedirgin etmiştir. 
Biz bu aşamada ne yapacağımızı bilmiyoruz ve kardeşimin can güvenliğinden endişe 
duymaktayız. Ayrıca zaten cezaevinde olduğundan dolayı üzüntümüz büyük olmasına rağmen 
birde bizlerden bu kadar uzak yerde cezasını infaz etmesi bizleri daha da endişe duymaktayız. 
Bu konuda hukuki desteğinizi bekliyoruz.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi)      
 
 
SEVK UYGULAMALARI 
*03.01.2013 tarihinde şubemize başvuran Meryem Yalçıner, şu beyanlarda bulundu: 
“Eşim olan Ali Can Yalçıner, Diyarbakır D Tipi kapalı cezaevinde kalmaktadır. Aldığımız 
bilgiye göre eşimin nakli başka bir ile çıkarılmış ve kısa süre içerisinde gönderilecek.  
Eşim ileri derecede sedef hastası olup bu konuda raporları da ibraz etmekteyim. Ayrıca daha 
önce böbrek ameliyatı geçirmişti ve uzun yolculuk yapması mümkün değildir. Sağlık sorunları 
ve yaşadığımız ekonomik sorunlar nedeni ile eşimin naklinin uzak bir ile çıkarılması halinde 
görüşlerine gitmemiz mümkün olamayacaktır. Belirtmiş olduğum hususlar çerçevesinde 
eşimin ikamet ettiğimiz Diyarbakır ilinde kalmasının sağlanmasını talep etmekteyim.” (ĐHD 
Diyarbakır Şubesi) 
 
*03.01.2013 tarihinde şubemize başvuran Hanife Akpolat, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum olan Mehmet Akpolat, Rize Kalkandere L Tipi Cezaevinde hükümlü olarak 
kalmaktadır. Ben ve eşim ciddi sağlık sorunları yaşamamızdan kaynaklı uzun yolculuk 
yapamamaktayız. Bu nedenle oğlumun görüşlerine ne ben ne de babası gidememektedir. 
Oğlumun görüşlerine gidebileceğimiz ve ikamet ettiğimiz Diyarbakır iline mesafe olarak 
yakın olan Batman, Mardin, Şanlıurfa, Ağrı Doğubayazıt veya Şırnak illerinde bulunan 
cezaevlerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*03.01.2013 tarihinde şubemize başvuran Đhsan Dursun, şu beyanlarda bulundu:  
“Kardeşim olan Mehmet Dursun, Diyarbakır D Tipi kapalı cezaevinde kalmaktadır. Aldığımız 
bilgiye göre kardeşimin nakli Balıkesir Bandırma M Tipi cezaevine çıkarılmış ve oraya 
gönderilmiştir. Kardeşimin geçirdiği trafik kazasından sonra beyin kanaması geçirmiş, 
fiziksel ve zihinsel olarak kötü durumdadır. Sürekli olarak hafıza sorunu yaşıyor. Yardım 
almadan bir telefon bile açmakta zorlanıyor. Bu sağlık problemleri ekte sunduğumuz 
raporlarla da sabittir. Dolayısıyla bu durumda olan birinin ailesinden uzak olması sağlığının 
daha da kötüye gitmesine sebep olabilir. Yaşadığımız ilde olması durumunda en azında her 
hafta görüşüne gidip, bir problem veya ihtiyacı olduğunda hemen ulaşabiliyorduk. Ayrıca 
Diyarbakır ilinde tedavisi de devam etmektedir. Yine kardeşimin yargılaması halen devam 
etmekte olup bir sonraki duruşması da 15.02.2013 tarihindedir. Bandırma Cezaevi’ne nakli 
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durumunda duruşmalar için sürekli götürülüp getirilmesi söz konusu olacaktır. Bu durum da 
hasta olan kardeşimin sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca, annem ve babam da 
yaşlarından kaynaklı ciddi sağlık problemleri yaşamaktalar ve uzun yolculuk yapmaları 
mümkün olmadığından Bandırma gibi uzak bir yere gitmeleri mümkün değildir. Belirtmiş 
olduğum hususlar çerçevesinde kardeşim Mehmet Dursun’un, ikamet ettiğimiz Diyarbakır 
iline naklini talep etmekteyim.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*Türkiye cezaevlerinde sık sık gündeme gelen sürgünler, 2013 yılın başında da devam etti. 
2013'ün ilk haftasında Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde bulunan 44 siyasi tutsak Türkiye'nin 
çeşitli cezaevlerine sürgün edilmeye başlandı. Đlk olarak 03 Ocak'ta 10 kişilik bir grup 
Bandırma M Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Bandırma cezaevine gönderilenlerin isimleri şöyle: 
"Ferit Orak, Nevzat Özkan, Mehmet Şanlı, Ahmet Gezen, Erdal Polat, Mehmet Durmuş, 
A.Kadir Kızılırmak, Mürsel Yakışıklı, Cezayir Kaya, Reşat Yetkin,"  
Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden Bandırma M Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen 10 tutsağın yanı 
sıra 34 tutsağın daha batı illerine sürgün edileceği öğrenildi. Sürgün edileceği tutsakların 
isimleri ve sürgün edileceği yerler şöyle: "Amasya E tipi Cezaevi'ne; Suat Baran, Süleyman 
Kızmaz, Şahin Tanrıverdi, Turgay Üstüntaş, Zülküf Binbir. Đnebolu M Tipi Cezaevi'ne; 
Abdullah Kaya, Abdurahman Đnanç, Agit Gizlenmiş, Bayram Arı, Bekir Arcagök, Cüneyt 
Etkin, Tahir Demiralp, Mikail Çağrıcı, Erdal Çetin, Murat Aydın. Çanakkale M Tipi 
Cezaevi'ne; A.Hanifi Kanat, Đnan Akın, Özgür Karagöz, Adıl Bozkurt, Özgür Çakır, Medeni 
Kaya, Đsmet Koluman, Şahin Aslan, Abdurahman Moçu. Karabük M Tipi Cezaevi'ne; Ebedin 
Argış, Enver Gökdem, Ferdi Kaya, Gaffur Dündar, H.Umut Özer, Mahmut Ayaz, Mahsum 
Đverdi, Mehmet Çelik, Murat Kozat, Rezan Çelik." (04.01.2013/DĐHA) 
 
*Van TUYAD-DER üyeleri, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki tutsakların durumuna dikkat 
çekmek amacıyla şube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ĐHD, GÖÇ-DER, il 
genel meclis üyeleri, KURDĐ-DER ve tutsak yakınları katıldı. Toplantıda konuşan Van 
TUYAD-DER Başkanı Ahmet Aygün, Paris'te 3 Kürt kadın siyasetçinin katledilmesini 
kınadı. 12 Eylül tarihinde PKK ve PJAK’lı tutsaklar tarafından başlatılan ve PKK Lideri 
Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla bitirilen açlık grevlerinin ardından Van F Tipi Kapalı 
Cezaevi’nde baskıların giderek arttığını belirten Aygün, “Cezaevi yönetiminin yaptığı 
baskılar sonucu 40 tutsak Meclis Đnsan Hakları Komisyonu ve Adalet Bakanlığı’na başvuruda 
bulundu. Aynı dönemde 10 tutsak sevk adı altında başka cezaevlerine sürgün edildi” dedi. 
Ziyarete giden ailelerden aldıkları bilgileri aktaran Aygün, “Zana Şeker, Kadir Çiftçi, 
Yıldırım ve Hişyar Buldan adlı tutsaklar sürgün edildi. Đl genel meclis üyesi Senar Elter 30 
gündür tek başına bir odada tutuluyor” diye konuştu. (12.01.2013/DĐHA) 
 
*13.01.2013 tarihinde şubemize başvuran Fatma Arcagök, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum olan Beşir Arcagök, bir yılı aşkın bir süredir Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde 
cezasını infaz etmektedir. Daha önce yaşadığı olaydan dolayı sağlık sorunları bulunmaktadır. 
Zira oğlum yaşadığı olayda vücudunun değişik yerlerinde beş kurşun yarası bulunmakta ve 
tedavisi halen devam etmektedir. Oğlumun çene bölgesine bir kurşun isabet ettiğinden halen 
alt dişleri yok ve bunun için de tedavi olmak zorundadır. Ayrıca oğlumun karın bölgesine de 
iki kurşun isabet ettiğinden bunun için de tedavi edilmesi gerekmektedir. Ancak oğlumun 
tedavisi devam etmesine rağmen sevki Kastamonu/Đnebolu Cezaevine yapılmıştır. Ayrıca 
yaşlılıktan kaynaklı olarak sağlık sorunlarım bulunmaktadır. Ben kalp, tansiyon ve şeker 
hastasıyım. Bu hastalıklardan dolayı yolculuk yapmam yasaklanmıştır. Gerek eşimin 
olmamasından kaynaklı olarak yalnız yaşamam ve ekonomik sorunlarımdan kaynaklı olarak 
Kastamonu iline gitmem çok zordur. Bu nedenlerden dolayı oğlumun sağlık sorunlarının 
dikkatte alınarak ikamet ettiğimiz şehir olan Diyarbakır ilindeki naklinin devam etmesini veya 
bu mümkün değil ise Kastamonu/Đnebolu Cezaevine yapılan naklinin durdurularak şuan 
kaldığı Diyarbakır Cezaevine yakın illere naklinin yapılmasına karar verilmesini talep 
ediyorum.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
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*Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 10 tutsağın bu sabah saatlerinde iki grup 
halinde farklı cezaevlerine sürgün edildiği kaydedildi. Mehmet Tiryaki, Mehmet Develi, 
Ömer Çelik, Muhsin Avcı ve Emin Aladağ, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi'ne, Zeki Bayhan, 
Hacı Sincer, Medeni Sağlam, Muzaffer Akış ve Ataç Gübe ise Ankara Sincan F Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne sürgün edildi. (21.01.2013/DĐHA) 
 
*Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 27 siyasi tutsağın 21 Ocak günü Tekirdağ T ve F 
tipine sürgün edildiği öğrenildi. 27 kişiden 18 kişinin Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne, 9 kişinin ise 
Tekirdağ T Tipi Cezaevi'ne sürgün edildiği belirtilirken, tutsakların hiçbir gerekçe 
gösterilmeden sürgün edildiği kaydedildi. Sürgün edilen tutsaklardan Hakkı Akıncı, telefonla 
ailesini arayarak, sürgün edilmelerinin gerekçesinin kendilerine bildirilmediğini ve sürgünden 
sonra kaldıkları koğuşlarda ciddi hak ihlalelerine maruz kaldıklarını aktardı. 
(27.01.2013/DĐHA) 
 
*Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşanan sürgünler devam ediyor. Daha önce 4 tutsağın 
sürgün edildiği cezaevinde 26 Ocak günü 24 siyasi tutsak, çeşitli cezaevlerine sürgün edildi. 
Gerekçe olarak cezaevinin sadece tutukluların bulunması gereken bir cezaevi olduğu 
belirtilirken, sürgün edilenler arasında tutukluların olması bu iddiayı yalanladı. Muş E Tipi 
Cezaevi’ne sürgün edilen Leşker Tarhan, Sait demir, Tahirhan Kaya, Önder Al, Tahir Umuyi 
Berdeş, Đsmet Karak, Behcet Enginci, Özkan Doğan, Celal Yıldız, Abdo Şeyh ve Mehmet 
Cin'in mahkemelerinin devam ettiği ve tutuklu statüsünde bulundukları öğrenildi. Kahraman 
Muslu, Tevfik Say ve Cengiz Ece Erzurum’un Oltu L Tipi Cezaevi’ne gönderilirken, Azad 
Dündar, Yasin Çetinkaya, Reşat Parin, Kemal Yalçın, Salih Adıyaman, Sinan Kaya, 
Abdulsemed Erdem, Kemal Yalçın ve Umut Kaya isimli tutsakların ise hangi cezaevlerine 
sürgün edildiği öğrenilemedi. (27.01.2013/DĐHA) 
 
*Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 8 siyasi tutsağın Tekirdağ F Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi. TUHAYD-DER Doğubayazıt Temsilciliği tarafından 
yapılan açıklamada, 8 tutsağın 28 Ocak günü sürgün edildiği belirtildi. Erzurum H Tipi Kapalı 
Cezaevi'nin tutukevi haline getirildiği, bu nedenle hükümlü olan tutsakların başka 
cezaevlerine gönderileceği öğrenildi. Sürgün edilen tutsaklardan ismi öğrenilenler şunlar: 
Vahap Karatay, Metin Doğan, Lokman Akbaba, Cemal Mustafa." (30.01.2013/DĐHA) 
  
*08.01. 2013 tarihinde Kudret Aşkara, oğlu Abdurrahim Çatinkaya için, 21.01.2013 tarihinde 
Haci Nas oğlu Abdullah Nas için, 25.01.2013 tarihinde Mizgin Aşkara annesi Emine Aşkara 
için şubeye yaptıkları başvuruda; Şakran Cezaevinde bulunan yakınlarının Siirt’te yakın olan 
cezaevlerinden birine nakledilmesi için şubeden hukuki destek talebinde bulunmuşlardır. 
(ĐHD Siirt Şubesi) 
 
*31.01.2013 tarihinde şubemize başvuran Sayibe Çaçan, şu beyanlarda bulundu:  
“Oğlum Mustafa ÇAÇAN Đzmir Buca Kırıklar F Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumunda Cezasını 
Đnfaz Etmektedir. Oğlum bana gönderdiği mektupta kısaca cezaevi sorunlarını aktarmıştır. 
Zira mektupta, elektriklerin sürekli kesildiğini; diş problemi olmasına rağmen halen tam 
anlamı ile tedavi olmadığını çünkü hastaneye 4-5 aydır her gittiğinde bir problemle 
karşılaştığını; kimi zaman doktorların kendisine hitaben “terörist” diye hakaret edici 
cümleler kurduğunu ve tedavi etmeye yanaşmadığını belirtmektedir. Ayrıca yemeklerin 
düzgün dağıtılmadığını ve yönetim tarafından sürekli psikolojik baskıya maruz kaldığını 
belirtmektedir. Benim ekte sunmuş olduğum raporlardan da anlaşılacağı üzere ileri derece 
artmış kalp rahatsızlığım bulunmaktadır. Yine kimlik bilgilerimden de anlaşılacağı üzere 80 
yaşına girmiş bulunmaktayım. Gerek ilerleyen yaşım gerek ilerleyen kalp ve diğer 
rahatsızlıklarımdan dolayı oğlumu cezasını infaz ettiği Kırıklar F Tipi Kapalı Ceza Đnfaz 
Kurumunda ziyaret edememekteyim. Ayrıca Diyarbakır Đlinin Đzmir Đline uzaklığını da 
düşünürsek bu ziyaretin benim için ne kadar imkânsız olacağı görülecektir. Ayrıca ben eşimi 
yıllar önce kaybettim ve ekonomik olarak da çok sıkıntı çekmekteyim. Bu nedenlerden dolayı 
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oğlumu yıllardır ziyaret edememekteyim ve bu durum benim için artık çekilmez bir hal 
almıştır. Oğlumun benden bu kadar uzakta cezasının infaz etmesi sadece oğlumu değil ve beni 
de cezalandırmakta ve ömrümün son yıllarını acı içersinde geçirmeme neden olmaktadır. 
Yukarıda da belirttiğim üzere zaten cezaevinde olduğundan dolayı üzüntümüz büyük olmasına 
rağmen birde bizlerden bu kadar uzak yerde cezasını infaz etmesi bizleri daha da 
endişelendirmektedir. Cezaevindeki hükümlü ve tutukluların sahip olduğu hakların keyfi bir 
şekilde engellenmesi hukuka aykırı bir durumdur ve bu konuda gerekli önlemlerin alınması, 
tutuklu ve hükümlülerin suçları her ne olursa olsun insani muamele görmesi ve hukuka uygun 
yasalar çerçevesinde yaşadıkları koşulların düzeltilmesi gerekmektedir. Yukarıda belirtmeye 
çalıştığım nedenler göz önünde bulundurularak nakil talebinin bu çerçeve değerlendirmeye 
tabi tutulmasını gerekir. Çünkü gerek hükümlü açısından gerekse hükümlü yakınları 
açısından görüş haklarını kullanabilmeleri ve bu konudaki mağduriyetlerin giderilmesi için 
bizlerin ikamet ettiği il veya bu ile yakın mesafede bulunan illerden birine naklinin 
sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle oğlum Mustafa ÇAÇAN’ın Diyarbakır, Mardin veya 

Batman ilerinde bulunan cezaevlerinden birine (Nakil ücreti tarafımızca karşılanacaktır) 
naklinin yapılmasını için gerekli işlemlerin saygılarımla talep etmekteyiz.’’  (ĐHD 
Diyarbakır Şubesi) 
 
*03.02.2013 tarihinde Erzurum H Tipi Cezaevinden, Kırıkkale F Tipi Cezaevine sevk 
edilen M.Emin ALADAĞ, Ahmet AVCI, Mehmet DEVELĐ, Ömer ÇELĐK ve Mehmet 
Tiryaki adındaki mahpuslar, Kırıkkale F. Tipi cezaevine getirildiklerinde sırada arama 
yapılacağı gerekçesiyle elbiseleri çıkarılarak çıplak vaziyete arandıkları bilgisini içeren bir 
mektupla derneğimize başvuruda bulunmak istemiş ancak cezaevi idaresi tarafından 
mektuplara el konulduğu öğrenilmiştir. Konu ile ilgili mahpusların aileleri Kırıkkale F Tipi 
Cezaevi idaresinin bu insanlık dışı muamelenin sona erdirilmesi talebiyle tutumunu 
değiştirmesi amacıyla şubemize başvuruda bulunarak yardım talebinde bulunmuştur. (ĐHD 
Batman Şubesi) 
 
*Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 59 tutuklunun Aydın, Siirt, Bingöl ve Mardin 
cezaevlerine sevk edildiği öğrenildi. Sürgün edilen tutsakların arasında "yolculuk yapamaz" 
raporu olanların da olduğu bildirildi. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden sürgün edilen 
tutsakların isimleri ve sürgün edildikleri cezaevleri: Özgür Yıldırım, A. Latif Çetin, Azad 
Baltaş, Adnan Yalçın Aydın Nazilli E Tipi Kapalı Cezaevi'ne; Veysel Aslan, Hüseyin Çabuk, 
Veli Tunç, M. Şenol Đnci, Neşat Kara, Alican Yalçıner, Mustafa Balin, Mehmet Uyanık, 
Mikail Güzel, Mehmet Dulgun, Hidayet Taş, A. Mahmut Aslan, Şervan Tektaş, Yusuf Çatak, 
Tuncay Sekman, Velat Toprak, Ahmet Ete, Hüseyin Özer, Cafer Akdoğan, Ahmet Oyunlu, H. 
Abbas Sayar Siirt Kapalı Cezaevi'ne; Recep Savcı, Nimet Eryılmaz, Zahit Balkaş, Yılmaz 
Fidan, Fatih Balamir, Selim Doğan, Fikret Tanrıkulu, Şahin Biçimli, Laik Altun, Aziz Işıktaş, 
Rıdvan Đpek, Ömer Yaşlı, Ümit Akbıyık, Semih Çetinkaya, Bilal Demirbağ, Mahmut 
Baydemir, Orhan Yakışır, Ekrem Genç, Tekin Taşkın, Ünal Atılgan Bingöl M Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne; Rıdvan Aksoy, Feddal Orak, A. Vahap Akçay, Serhat Yalçınkaya, Zindan Altan, 
Nevzat Öztemel, Resul Akcan, Hakkı Fırat, Emrah Vanlı, Sinan Can, Mehmet Kardeş, Recep 
Yardımcı, Hüseyin Değirmenci, Mahmut Üçler ise Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün 
edildi. (05.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 
*Antep H Tipi Cezaevi'nde kalan Mehmet Çelik, Mahmut Keskin, Müslüm Şahin, Ramazan 
Kıran ve Nuh Taş isimli tutsakların 13 Şubat günü Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün 
edildiği öğrenildi. Antep Cezaevi'ndeki tutsaklar tarafından gönderilen faksta, yaşanılan bir 
provokasyon olayı sonucu 5 tutsak hakkında 20'şer gün hücre cezası istemi ile disiplin 
soruşturması açıldığı öğrenildi. (16.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 
*Malatya E Tipi Cezaevi'ndeki 10 tutsağın, 19 Şubat'ta Kastamonu Cezaevi'ne sürgün edildiği 
öğrenildi. Sürgün edildikleri Kastamonu Cezaevi'nden ailesini arayan M. Nur Tiryaki isimli 
tutsak, "19 Şubat günü sabahın erken saatlerinde bizleri apar topar koğuşlarımızdan alarak ve 
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üstümüze elbise almamıza izin vermeyerek, Kastamonu'ya götürüleceğimiz söylendi. Biz 10 
kişiyi zorla alarak Kastamonu Cezaevi'ne getirdiler" diye bilgi verdi. (23.02.2013 / DĐHA) 
 
*27.02.2013 tarihinde şubemize başvuran Đbrahim Savur, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum olan Veysi Savur, gasp suçlamasıyla 6 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum 
en son Aliağa Açık Cezaevinde bulunurken gardiyanların oğluma ‘bize komutanım ve amirim 
diyeceksin’ demelerine karşı çıktığı için ve cezaevi mutfağında iyi çalışmadığı gerekçesiyle 
oğlumu yeniden kapalı cezaevine göndererek denetimli serbestlikten faydalanmasını 
engellemişlerdir. Oğlumun haksız yere kapalı cezaevine gönderilmesine ilişkin sizden hukuki 
yardım talebinde bulunuyorum.” (ĐHD Diyarbakır Şubesi)    
 
* Oltu T Tipi  Cezaevi’nde bulunan 45 PKK’li tutuklu, Gümüşhane E Tipi Cezaevi’ne sevk 
edildi. Sevk edilenlerin isimleri şöyle: “Abdulhalık Oral, Abdullah Şaşmaz, Abdulsamet 
Erdem, Abdurrahim Yıldız, Adnan Çakı, Bahattin Cesur, Beyar Uğurlu, Bülent Akar, Celal 
Yaldız, Cengiz Ece, Cezmi Aksu, Ender Taş, Ersin Can, Đzettin Eren, Halit Tendik, Hamit 
Kurt, Koçak Demirci, Kahraman Muslu, Kutbettin Elbir, Levent Kına, Mahmut Çakmak, 
Mehdi Baştimur, M. Maşuk Abay, M. Selim Gürdal, M. Emin Doğan, Memduh Savaş, Metin 
Serhat, Metin Usal, M. Salih Erden, Murat Çelik, Murat Demir, Nihat Varlı, Orhan Seven, 
Özay Özer, Özkan Doğan, Reşat Parin, Sait Demir, Salih Adıyaman, Sedat Avcı, Selim Çiftçi, 
Serdar Şitilay, Tahir Temel, Tahirhan Kaya, Tevfik Say, Turgut Eraslan.” (28.02.2013 / 
Ozgur-gundem.com) 
 
*Ailelerinden edinilen bilgilere göre, 10 Mart'ta Bingöl M Tipi Cezaevi'nden Đç Anadolu 
Bölgesi'ndeki cezaevlerine 35 tutsak sürgün edildi. Bingöl M Tipi Cezaevi'nden sürgün edilen 
tutsakların isimleri ve sürgün edildikleri cezaevlerinin isimleri şöyle: Çankırı Cezaevi'ne; 
Sait Demir, Mustafa Karatepe, Tamer Tanrıkulu, Edip Yalçınkaya, Feyzi Ayzit, Sait Gürkan, 
Fikret Ateş, Abdullah Güven, Nuri Tiryaki ve Sedat Gönenç, Karaman Cezaevine; Cihan 
Özyıldız, Selahattin Kılıç, Serbest Sait, Fethi Abdullah, Murat Gülbin, Murat Aslanoğlu, 
Aslan Đbicik, Ahmet Tamir, Muhittin Sevinç ve Ferhan Mordeniz, Amasya Cezaevine; Bedri 
Çakan, Hasan Capadak, Hanefi Eser, Nevzat Demir, Đsmail Salgar, Yalçın Keskin, Hüseyin 
Oktar, Fatih Abir, Fethi Yaşa ve Seyfettin Yaşa, Yozgat Cezaevine ise; Davut Avcı, Aydın 
Atığ, Nuri Keleş, Murat Canşad ve Serkan Aksin adlı tutsakların sürgün edildiği belirtildi. 
Sürgün edilen PKK'li tutsaklardan Davut Avcı'nın kardeşi Şeyhmuz Avcı, tutsaklardan 5'inin 
Yozgat Cezaevi'nde müşahede odalarında tutulduğunu ve tüm özel eşyalarına el konulduğunu 
bildirdi. (13.03.2013 / DĐHA) 
 
*Muş E Tipi Cezaevi’nde bulunan siyasi tutsaklar, Ümraniye ve Kırıkkale cezaevlerine 11 
Mart’ta 24 tutuklu sürgün edildi. Sürgün edilen tutukluların isimleri: Abdulcebbar Şahin, 
Rüstem Yılmaz, Hüseyin Duman, Adem Artıkboğa ve Osman Pinç Kırıkkale F Tipi 
Cezaevi’ne gönderildi. Nevzat Kuyturka, Sabahattin Tekin, Mesut Özdemir, Ziya Timuçin ve 
Yasin Aydın Ümraniye E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Ahmet Tüneli, Alaattin Aslan, Ali 
Polat, Bedri Şeker, Ercan Kocamış, Ferzende Çiçek, Fesih Coşkun, Gürgin Oktar, Halil 
Yıldız, Hasan Ahmet, Hivzullah Mutlu, Đhsan Tüzün, Kazım Benek ve Süleyman Altun 
Ümraniye T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. Önümüzdeki günlerde Ümraniye T Tipi Cezaevi’ne 
sürgün edilecek olan 25 arkadaşımızın ismi de şöyle; Đlhan Tokmakçı, Kamil Kızıltaş, 
Kamuran Ahmet Yusuf, Kenan Altun, Kenan Doğan, Lokman Aslan, Mecit Hemo, Mehmet 
Đldem, Mehmet Emin Aslan, Muhammed Ahmet, Nurettin Çelik, Nuri Canpolat, Ramazan 
Karataş, Refik Eren, Remzi Topdemir, Sabri Keve, Selahattin Ökten, Serdar Güzelçay, Seyit 
Oktay, Sinan Bülbül, Veysi Tuncay, Yılmaz Kahriman, M.Ali Yücel, Selahattin Aytek ve 
Hüseyin Sürgeç. (14.03.2013 / DĐHA) 
 
*15.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Zengin Başduvar, şu beyanlarda bulundu: 
“Eşim olan Mahmut Başduvar, 2005 yılında gözaltına alınarak yargılamasının devam ettiği 
Amasya iline götürüldü ve yargılandığı mahkemece 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşim 
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cezasının 8,5 yılını infaz etmiştir ve şuan da Muğla Cezaevinde cezasını infaz etmeye devam 
etmektedir.  Muğla ilinin ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması nedeni ile 
eşimi görmeye gitmem mümkün olamamaktadır. Ayrıca eşim cezaevine girdikten sonra ailenin 
geçimini idame edecek kimse bulunmadığından çevredeki insanların yardımları ile geçimimizi 
sağlamaktayız. Đki çocuğum var ve ben onların eğitim hayatları akmaması için eşimi ziyarete 
bile gidememekteyim. Çocuklarım babalarını görmeye hasret kaldılar. Belirtmiş olduğum 
hususlar çerçevesinde eşim, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır’a yakın olan 
Batman, Midyat, Mardin, Bingöl veya Muş illerinden birine naklinin sağlanmasını talep 
etmekteyim.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*24.04.2013 tarihinde şubemize başvuran Nazife Noyan, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
Đhsan Noyan işlemiş olduğu bir suçtan dolayı 15 yıl ceza aldı ve yaklaşık olarak 9 yıldır 
cezaevinde kalmaktadır. Eşim şuanda Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Maddi 
imkânsızlıklardan dolayı ve Tokat ilinin uzak mesafede oluşu nedeniyle kendisini görmeye 
gidemiyoruz. Cezaevinde kaldığı süre ve kalan cezası dikkate alındığında eşimin ve bizim 
manevi olarak birbirimize ihtiyaç duyduğumuz, bunun sağlanabilmesi açısından da kendisini 
ziyaret edebileceğimiz ikamet adresimize yakın bir cezaevine naklinin sağlanması 
gerekmektedir. Belirtmiş olduğum hususlar çerçevesinde nakil ücreti tarafımca karşılanmak 
üzere, eşimin ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır’a yakın olan Hazro Cezaevi ve 
ya Urfa ili Siverek ilçesindeki cezaevlerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.” 
(ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*22.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Hasbiye Çiçekçi, şu beyanlarda bulundu: 
“Kardeşim ve refakatçisi olduğum Bozo Açlan, 2001 yılından beridir cezaevinde hükümlü 
olup, değişik cezaevlerinde kaldı. Şuanda Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. 
Ancak rahatsızlığım ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle kardeşimi görmeye gidemiyorum. 
Hastalıklarımla ilgili raporlarım ektedir. Kardeşimin naklinin Diyarbakır iline veya Batman, 
Mardin illerinden birine yapılmasını nakil ücretini de peşinen kabul ederek talep 
etmekteyim.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*06.06.2013 tarihinde şubemize başvuran Sultan Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
olan Seyfettin YAŞA Amasya E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Amasya ilinin 
ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması nedeni ile eşimi görmeye gitmem 
mümkün olamamaktadır. Maddi olarak çok kısıtlı koşullarda yaşamaktayız ve Ailemin 
geçimini sağlamak konusunda büyük zorluklar yaşamaktayım. Yine sağlık koşullarım da uzun 
yolculuk yapmama elverişli değildir. Astım ve şeker hastalıkları ileri dereceye varmış olup bir 
kez de ameliyat geçirdim. Sağlık sorunlarım yolculuk yapmama müsaade etmemektedir. 
Sağlık raporlarını da yazı ekinde sunmaktayım. Belirtmiş olduğum hususlar çerçevesinde 
eşimin, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır’a yakın illerden olan Batman, Mardin 
veya Gaziantep illerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.” (ĐHD Diyarbakır 
Şubesi)      
 
*06.06.2013 tarihinde şubemize başvuran Müzeyyen Yaşa, şu beyanlarda bulundu: 
“Kardeşim olan Fethi YAŞA Amasya E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Amasya 
ilinin ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak uzak olması nedeni ile kardeşimi görmeye 
gitmem mümkün olamamaktadır. Maddi olarak çok kısıtlı koşullarda yaşamaktayız. Anne ve 
babalarımız hayatta olmadığı için tek ziyaretçileri bizleriz. Belirtmiş olduğum hususlar 
çerçevesinde kardeşimin, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır’a yakın illerden 
olan Batman, Mardin veya Gaziantep illerinden birine naklinin sağlanmasını talep 
etmekteyim.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi)      
 
*Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 3 çocuk, kişisel ve yaşamsal haklarını talep 
ettikleri gerekçesiyle Siirt E Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. 2011 yılında Diyarbakır'ın Dicle 
ilçesinde yapılan askeri operasyonda gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak Diyarbakır E 
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Tipi Cezaevi'ne konulan Yalçın Yanar ve 2 arkadaşı, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün 
edildi. Konuya ilişkin bilgi veren Yalçın Yanar'ın babası Đhsan Yanar, oğlunun dün 
kendilerini arayarak Siirt'e sürgün edildiğini bildirdiğini dile getirdi. Oğlunun bir buçuk yılı 
aşkın süredir tutuklu bulunduğunu ve kendilerini bu zamana kadar Cuma günleri aradığını 
dile getiren baba Đhsan Yanar, "Oğlumun görüşü için her gittiğimizde 'Bize işkence yapılıyor' 
diyordu. Bu işkence dayak şeklinde değil, ama diğer tüm işkenceler yapılıyor. Gün içerisinde 
sık sık arama yapıyorlardı. Kahvaltı yaptıkları sırada bile gelip arama yapıyorlardı. Bu kış 
boyunca kaloriferleri yakmadılar, havanın sıcak olduğu günlerde yaktılar. Onlara battaniye 
bile vermediler. Bizim gönderdiğimiz battaniyeyi depoya attılar, çocuklara vermediler, para 
yatırdım, ama battaniye almalarına izin vermediler. Hep soğukta kaldılar" dedi. 
(20.06.2013/DĐHA) 
 
*Van TUYAD-DER, daha önce çeşitli tarihlerde Muş E Tipi Cezaevi'ne sürgün edilenlerin de 
aralarında bulunduğu 27 siyasi tutsağın 21 Haziran günü Van F Tipi Cezaevi'ne sevk 
edildiğini duyurdu. Van TUYAD-DER Başkanı Ahmet Aygün, yapılan sürgünlere tepki 
göstererek, durumun siyasi otoritenin Kürt gençlerine nasıl baktığının göstergesi olduğunu 
söyledi. Muş E Tipi Cezaevi ile Gümüşhane Cezaevi'nden Van F Tipi Cezaevi'ne sürgün 
edilen tutsakların isimleri şöyle: Abdo Şex, Đsmet Karak, Mehmet Cin, Đsmet Taş, Fesih Taş, 
Zana Şeker, Abdulhalık Cağan, Kemal Adıyaman, Arafat Özerk, Emrah Abi, Metin Ersan, 
Hışyar Buldan, Metin Gezer, Osman Bolu, Yasin Çetinkaya, Azad Dündar, Adem Çelik, 
Hüseyin Batıbey, Vahdet Mutlu, Abdurrahman Ato, Kerem Karagöz, Nesim Đzil, M. Nuri 
Yılmaz, Telli Tire, Yusuf Tire, Musa Kader, Umut Kaya. (28.06.2013/DĐHA) 
 
 
SAĞLIK HAKKI ĐHLALĐ 
*03.01.2013 tarihinde şubemize başvuran Meryem Yalçıner, şu beyanlarda bulundu: 
“Eşim olan Ali Can Yalçıner, Diyarbakır D Tipi kapalı cezaevinde kalmaktadır. Aldığımız 
bilgiye göre eşimin nakli başka bir ile çıkarılmış ve kısa süre içerisinde gönderilecek.  
Eşim ileri derecede sedef hastası olup bu konuda raporları da ibraz etmekteyim. Ayrıca daha 
önce böbrek ameliyatı geçirmişti ve uzun yolculuk yapması mümkün değildir. Sağlık sorunları 
ve yaşadığımız ekonomik sorunlar nedeni ile eşimin naklinin uzak bir ile çıkarılması halinde 
görüşlerine gitmemiz mümkün olamayacaktır. Belirtmiş olduğum hususlar çerçevesinde 
eşimin ikamet ettiğimiz Diyarbakır ilinde kalmasının sağlanmasını talep etmekteyim.” (ĐHD 
Diyarbakır Şubesi) 
 
*03.01.2013 tarihinde şubemize başvuran Đhsan Dursun, şu beyanlarda bulundu:  
“Kardeşim olan Mehmet Dursun, Diyarbakır D Tipi kapalı cezaevinde kalmaktadır. Aldığımız 
bilgiye göre kardeşimin nakli Balıkesir Bandırma M Tipi cezaevine çıkarılmış ve oraya 
gönderilmiştir. Kardeşimin geçirdiği trafik kazasından sonra beyin kanaması geçirmiş, 
fiziksel ve zihinsel olarak kötü durumdadır. Sürekli olarak hafıza sorunu yaşıyor. Yardım 
almadan bir telefon bile açmakta zorlanıyor. Bu sağlık problemleri ekte sunduğumuz 
raporlarla da sabittir. Dolayısıyla bu durumda olan birinin ailesinden uzak olması sağlığının 
daha da kötüye gitmesine sebep olabilir. Yaşadığımız ilde olması durumunda en azında her 
hafta görüşüne gidip, bir problem veya ihtiyacı olduğunda hemen ulaşabiliyorduk. Ayrıca 
Diyarbakır ilinde tedavisi de devam etmektedir. Yine kardeşimin yargılaması halen devam 
etmekte olup bir sonraki duruşması da 15.02.2013 tarihindedir. Bandırma Cezaevi’ne nakli 
durumunda duruşmalar için sürekli götürülüp getirilmesi söz konusu olacaktır. Bu durum da 
hasta olan kardeşimin sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca, annem ve babam da 
yaşlarından kaynaklı ciddi sağlık problemleri yaşamaktalar ve uzun yolculuk yapmaları 
mümkün olmadığından Bandırma gibi uzak bir yere gitmeleri mümkün değildir. Belirtmiş 
olduğum hususlar çerçevesinde kardeşim Mehmet Dursun’un, ikamet ettiğimiz Diyarbakır 
iline naklini talep etmekteyim.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
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*Antep H Tipi Cezaevi'nden gönderdiği mektupla yaşanan hak ihlallerini aktaran DĐHA 
Mersin eski Muhabiri Kamuran Sunbat, özellikle açlık grevlerinin sona ermesinin ardından 
kendilerine dönük hak ihlallerinin had safhaya ulaştığına dikkat çekti. Grev döneminde 
cezaevinde bulunan diş doktorunun uzun bir süredir cezaevine gelmediğini belirten Sunbat, 
tüm başvurularına rağmen diş doktorunun gelmemesinin, Sağlık Bakanlığı'nın "Hasta 
tutuklulara bakıldı bakılıyor" açıklamalarının ne kadar gerçeğe aykırı olduğunun kanıtı 
olduğunun altını çizdi. Tedaviye götürüldükleri nadir dönemlerde bu sefer de kelepçeli 
tedavinin kendilerine dayatıldığını aktaran Sunbat, "Bu onur kırıcı uygulamayı kabul etmeyen 
arkadaşlarımız tedavi edilmeden geri getiriliyor. Tedavi yapılmaması yetmiyormuş gibi 
doktor tarafından hakarete maruz kalıyor, askerler tarafından tehdit ediliyorlar. Bir 
provokasyon ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Tedavi edilmeyen arkadaşlarımızın sağlığından 
endişe duyuyoruz" dedi. (07.01.2013/DĐHA) 
 
*Van TUYAD-DER üyeleri, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki tutsakların durumuna dikkat 
çekmek amacıyla şube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ĐHD, GÖÇ-DER, il 
genel meclis üyeleri, KURDĐ-DER ve tutsak yakınları katıldı. Toplantıda konuşan Van 
TUYAD-DER Başkanı Ahmet Aygün, 12 Eylül tarihinde PKK ve PJAK’lı tutsaklar 
tarafından başlatılan ve PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla bitirilen açlık grevlerinin 
ardından Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde baskıların giderek arttığını belirterek, “Çelebibağ 
Belde Belediye Başkanı Veysel Keser’in akciğer rahatsızlığı var. Naim Işık daha önceden 
kalp spazmı geçirmiş. Bu iki tutsak da C blokta bulunan rutubetli ve soğuk odalarda 
tutuluyorlar. Adil Pala adlı tutsağın açlık grevinden bu yana vücudunda titreme ve deri 
dökülmesi var. Cihan Yaşar adlı tutsağın, yaklaşık dört aydır diz kapağından ameliyat oldu ve 
cıvataları değiştirilmediğinden kaynaklı sakat kalma riskiyle karşı karşıya kalmış” dedi. 
(12.01.2013/DĐHA) 
 
*02.01.2013 tarihinde Siirt E Tipi Kapalı cezaevinde bulunan A.Kadir Encü ile 
Necmettin Bellier’in şubemize gönderdiği mektupta şu beyanlarda bulunmuştur: “ Salih 
Tuğrul arkadaşımız 29.12.2012 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı, aldığımız 
bilgiye göre kalp krizi geçirmiş bu nedenle yoğun bakım servisinde tutulmaktadır. 6 yıl önce 
geçirdiği kalp krizi nedeniyle kısmi felç geçirmiştir.” (ĐHD Siirt Şubesi) 
*10.01.2013 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Taybet Tuğrul şu beyanlarda 
bulundu: “Eşim Salih Tuğrul 36 yıl hapis cezası aldı ve 14 yıldır cezaevinde tutulmaktadır. 
31.12.2012 tarihinde rahatsızlanarak Siirt Devlet hastanesine kaldırılmış beyin damarında 
tıkanıklıktan kaynaklı yoğun bakım ünitesinde tutulmaktadır. 28.01.2013 tarihinde eşimle 
görüşme yaptım. Görüşmeye arkadaşlarının yardımıyla çıkarıldı. Elleri titriyordu, telefonu 
bille tutamıyordu, kol, el ve başta titreme vardı, konuşmalarından bie şey anlaşılmıyordu. 
Arkadaşlarının ve kendisinin ifadelerine göre temel ihtiyaçlarını (tuvalet, banyo, yemek yeme, 
su içme, yürüme vs.) arkadaşlarının yardımıyla karşılayabiliyor. Eşimin durumu çok kötü.” 
(ĐHD Siirt Şubesi) 
 
*Şubemiz tarafından Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde yapılan inceleme sonucunda tespit 
edilen yeni hasta mahpusların isimleri ve hastalıkları şöyle; 
-Ramazan Batur: Göz hastalığı, sağ gözü yüzde 98 görme yetisini kaybetmiş, son gözünde 
de hasar var.  
-Sekvan Bulut: PEM (Protein Enerji Malnütrisyonu) Anal Fissür (makat çatlağı) hastalığı. 
-Abdullah Öngüllü: Astım, bir kulağı duymuyor, işitme cihazı kullanıyor. Bir gözünde 
yüzde 60 hasar var. Ayağından yaralı.  
-Abdulselam Güler: Kalp kapakçığında açılma var. Bir kalp damarı tıkanma aşamasında. 
-Hayrettin Yılmaz: Kalp hastalığı, sara ve yüksek tansiyon. 
-Tahir Cengiz: Bir böbreğinde hasar var. Böbrek yetmezliğinden dolayı arasıra yere 
yığılmakta. (ĐHD Siirt Şubesi) 
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*13.01.2013 tarihinde şubemize başvuran Fatma Arcagök, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum olan Beşir Arcagök, bir yılı aşkın bir süredir Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde 
cezasını infaz etmektedir. Daha önce yaşadığı olaydan dolayı sağlık sorunları bulunmaktadır. 
Zira oğlum yaşadığı olayda vücudunun değişik yerlerinde beş kurşun yarası bulunmakta ve 
tedavisi halen devam etmektedir. Oğlumun çene bölgesine bir kurşun isabet ettiğinden halen 
alt dişleri yok ve bunun için de tedavi olmak zorundadır. Ayrıca oğlumun karın bölgesine de 
iki kurşun isabet ettiğinden bunun için de tedavi edilmesi gerekmektedir. Ancak oğlumun 
tedavisi devam etmesine rağmen sevki Kastamonu/Đnebolu Cezaevine yapılmıştır. Ayrıca 
yaşlılıktan kaynaklı olarak sağlık sorunlarım bulunmaktadır. Ben kalp, tansiyon ve şeker 
hastasıyım. Bu hastalıklardan dolayı yolculuk yapmam yasaklanmıştır. Gerek eşimin 
olmamasından kaynaklı olarak yalnız yaşamam ve ekonomik sorunlarımdan kaynaklı olarak 
Kastamonu iline gitmem çok zordur. Bu nedenlerden dolayı oğlumun sağlık sorunlarının 
dikkatte alınarak ikamet ettiğimiz şehir olan Diyarbakır ilindeki naklinin devam etmesini veya 
bu mümkün değil ise Kastamonu/Đnebolu Cezaevine yapılan naklinin durdurularak şuan 
kaldığı Diyarbakır Cezaevine yakın illere naklinin yapılmasına karar verilmesini talep 
ediyorum.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*31.01.2013 tarihinde şubemize başvuran Bulut Ayana, şu beyanlarda bulundu: “Ben 27 
Mayıs 2010 tarihinde Diyarbakır’da örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak 
suçlamasıyla gözaltına alındım. Daha sonra tutuklanarak Şanlıurfa Kapalı Cezaevine 
gönderildim.  Urfa Cezaevinde 4 ay kaldıktan sonra, Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevine 
gönderildim. Cezaevindeyken belirli sağlık sorunları yaşadım. Son iki aydır bana hemoroit 
teşhisi yapıldı ve sağlık durumum tedavinin yeterli derecede yapılmamasından kaynaklı 
olarak kötüleştim. Durumum kötüleştikten sonra müdahale etmek amacıyla Acil Bölümünden, 
Gaziantep Cezaevine doktor istendi ve gelen doktor gerekli müdahaleyi yapmadan sadece 
birkaç ilaç yazmak sureti ile cezaevinden ayrıldı. Olaydan 2 gün sonra, sağlık durumum 
kötüleşmesinden kaynaklı olarak, Gaziantep Ersin Aslan Devlet Hastanesine sevk edildim ve 
belli ilaçlar yazılarak tekrar cezaevine gönderildim. Akabinde cezaevinde durumum tekrar 
kötüleşenince hemoroite ilişkin gerekli müdahale ve tedavinin yapılmaması nedeni ile 
yumurtalıklarımda aşırı derecede şişme meydana geldi ve Antep Ersin Aslan Devlet 
Hastanesine sevk edildim.  Gaziantep Ersin Aslan Devlet Hastanesinde mahkumların kaldığı 
odanın hijyenik şartlardan yoksun olmasından kaynaklı olarak da ilerlemeye devam etmiştir. 
Gaziantep Devlet Hastanesinde 4 gün kaldıktan sonra durumum giderek ağırlaştı ve 
yumurtalık kısmımda apseden kaynaklı patlama meydana geldi ve enfeksiyon vücudumun 
diğer bölgelerine de yayılmıştır.  Enfeksiyonun yayılması ile birlikte Gaziantep Tıp 
Fakültesine sevk edildikten sonra belli tahlillerin ardından ameliyata alınacağım söylendi. 
Ben ameliyat için Tıp Fakültesinde 6 saat bekletildikten sonra, ameliyata alınamayacağımı ve 
Hastanede yeterli yer bulunmadığı gerekçesiyle tekrar Antep Devlet Hastanesine 
gönderildim. Bu kadar hayati tehlike arz edecek derecede hasta olmam ve buna rağmen 
Hastanedeki görevliler tarafından gerekli müdahalenin yapılmamış olması,  hayati tehlikemin 
artmasına neden olmuştur. 14 0cak 2013 tarihinde Antep Ersin Aslan Devlet Hastanesinde 6 
kez anestezi altında operasyona alındım. Daha sonradan durumumda herhangi bir iyileşme 
olmadığı için Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildim ve tedavim halen de 
Eğitim Araştırma Hastanesinde devam etmektedir.   Hastalığımdan dolayı % 80 ölüm riski ile 
karşı karşıyayım,  sağlık durumumdan kaynaklı olarak Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesinde görülen davada tahliye edildim. Gaziantep H Tipi Cezaevinde sağlık durumum 
nedeni ile gerekli ve yeterli müdahaleyi yapmayan cezaevi doktoru ile Gaziantep Tıp 
Fakültesi Hastanesinde müvekkili ameliyat için 6 saat beklettikten sonra herhangi bir 
müdahalede bulunmayarak, hastalığımın ilerlemesine ve hayati tehlike arz edecek şekilde 
sağlık sorunlarımın ilerlemesine sebebiyet veren ilgililer hakkında suç duyurusunda 
bulunmak istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĐHD Diyarbakır 
Şubesi) 
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*14.02.2013 tarihinde şubemize Đstanbul L Tipi Cezaevinden başvuran Melek Dolar, şu 
beyanlarda bulundu: “Ben Maltepe DTP yöneticisiyken 2009’da Đstanbul’da bir 
operasyonla tutuklandım. Dört yıldır tutuklu olarak bulunmaktayım. Cezaevi koşullarının 
zorluklarını dışarıda sınırlı takip imkânı bulmuş olsam da, içeriye girdikten sonra ancak bu 
kadar can yakıcı olduğuna tanık oldum. Hasta tutsakların ağır sağlık sorunları artık bir 
işkenceye dönüşerek arkadaşlarımız bir adım daha ölüme yaklaştırılıyor. Bu ağır hastalardan 
biri de Dilek Öz, arkadaşımızdır. Dilek Öz, arkadaşımız 1995 yılının Ocak ayında gözaltına 
alındı. 20 gün boyunca elektrik, falaka, Filistin askısı, taciz v.b ağır işkencelerden geçirildi. 
Hastanede işkence gördüğüne dair rapor aldı. Tüm bu işkenceler bir itirafçının ifadesine 
dayandırıldı. Üzerinde tek bir çakı dahi çıkmazken, aynı ifadeyle ömür boyu hapis cezasına 
çarptırıldı. Oysa o dönemde Đstanbul Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde öğrenciydi. Henüz 
25 yaşında ve cezaevine o yaralarıyla girdi. Đşkencede vücudunun çeşitli eklemlerinin lif 
bezleri kopması nedeniyle başparmağını hiç kullanamamaktadır. Yıllar geçtikçe vücudunda 
çeşitli hastalıkların oluşmasının nedeni de o ağır işkencelerdir. Boyun ve bel fıtığının 
oluşması askıda vücuduna fazlaca yüklenilmesindendir. 26 Eylül 2011 yılından itibaren 
yumurtalıklarındaki pelip kanserli kistlerle uğraşmaktadır. 2011 yılında Samatya Araştırma 
Hastanesinde ameliyat oldu. Ameliyatla alınan kistlerin dişi karakterli oluşu henüz altı ay bile 
geçmeden yeniden üremesine yol açtı. Dört aydır ameliyat olmayı bekliyor. Ameliyat riskli, 
ameliyatı gecikiyor veya bilerek geciktiriliyor. Özellikle hastaneye gittiğinde ringlerde çeşitli 
bulaşıcı hastalıkları taşıyan diğer adli tutuklularla ısrarla aynı bölüme konuluyor. Bunlara 
birde askerin, gardiyanın, çeşitli hastane personeli ve doktorların yaklaşımı da eklenince 
hastaneye gitmek tedavi bir işkence halini alıyor. Arkadaşımız Dilek 1 ay içinde ameliyat 
olması gerekiyor. Doktorlar iyi hava, temiz hava, sağlıklı ve düzenli beslenme, stressiz bir 
ortam önermektedirler. Bütün bunlardan kaynaklı olarak arkadaşımızın özgürlüğüne 
kavuşmasını istiyoruz. Bu konuda gerekli işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz.”  (ĐHD 
Diyarbakır Şubesi)    
 
*19.02.2013 tarihinde şubemize başvuran Mehmet Oruç, şu beyanlarda bulundu: 
“Kardeşim olan Ali Ekber Oruç, 31.12.1992 tarihinde gözaltına alındı.  Kardeşim yargılanma 
sonucunda 36 yıla mahkûm edildi. Kardeşim Diyarbakır E Tipi Cezaevinde kalıyordu. 
Kaslarla ilgili genetik rahatsızlığı vardı. Cezaevinde kaldığı sürelerde yeterince 
bakılmadığından dolayı rahatsızlığı gitgide arttı. Daha sonra Erzurum H Tipi cezaevine 
gönderildi ve yaklaşık 15 senedir Erzurum H Tipi cezaevinde kalmaktadır. Erzurum da 
defalarca tedavi edilmeye çalışıldıysa da herhangi bir sonuç alınamadığından Đstanbul Adi 
Tıp Kurumuna sevk edildi. Kendisine bakacak durumda olmadığından ve hastalıktan dolayı 
elleri ve ayakları titremekte, yürüyememekte ayaklarını atamamaktadır. Durumundan 
kaynaklı eline aldığı sıcak suyu taşıyamadığı için üzerine sıcak su dökmüş ve vücudunda 
yanıklar oluşmuş olduğundan hastaneye kaldırılmıştır ve şu anda Hastanede yatmaktadır. Bu 
konuya ilişkin sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*20.02.2013 tarihinde şubemize başvuran Saybe Noyan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
olan Erdal NOYAN, 5 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. Böbreğinde taş bulunduğu için 
çok ağır sancılar yaşamaktadır. Oğlumun Siirt’te tedavisi yapılamamaktadır. Böbreğindeki 
taşların lazer ile kırılması gerekmektedir. Oğlumun tam teşşekülü bir hastanede tedavi 
edilmesi için sizden hukuki destek talep etmekteyim.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*Van'da 27 Temmuz 2012 tarihinde Vali Mithat Bey Mahallesi'nde özel harekat polislerinin 
yaptığı baskın sırasında bir evin içinde bulunan HPG militanı Hayati Ölmez yaşamını 
yitirmiş, olayla ilgili Adil Pala, Harun Pala, Emrah Abi ve HPG militanı Mehmet Cin ise 
gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 4 kişi hakkında Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Örgüt 
üyesi olmak" gerekçesi ile açılan davanın ilk duruşması 12 Şubat'ta görüldü. 4 kişiden biri 
olan ve kalp hastası olan Emrah Abi raporlarına rağmen tahliye edilmedi. Daha önce Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde aldığı yüzde 50 iş göremez raporlarına rağmen mahkeme heyeti 
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tarafından tahliye edilmeyen Abi, kapalı alanda kaldığı için sürekli kalbinde şişme yaşandığı 
bu nedenle de hastaneye kaldırıldığı belirtildi. (03.03.2013 / DĐHA) 
 
*06.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Ömer Yalçın, şu beyanlarda bulundu: 
“Seyitler Mahallesi Ozanlar Cad. bulunan 24 no’lu hanede ikamet etmekteyim.  25. 02. 2013 
tarihinde sabah saat 05:30 sularında özel tim ile terörle mücadele ekipleri evimize baskın 
düzenlediler. Evimizi aradıktan sonra bahçede bulunan dükkânımızı aradılar. Orada ne 
olduğunu bilmediğimiz küçük bir torba aldılar. Ardından oğlum Yaşar Yalçın ile torunum 
Yusuf Yalçın’ı gözaltına aldılar. Oğlum Yaşar Yalçın’ın emniyetteki ifadesinden sonra, 
Diyarbakır ağır ceza mahkemesince tutuklandı. Torunum Yusuf Yalçın ise serbest bırakıldı. 
Ancak bir gün sonra tekrar torunum polisler tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Benim 
torunum Batman M Tipi Kapalı Cezaevinde yatmaktadır. Kendisi, sara hastası olduğu için 
sürekli nöbet geçirmektedir. Cezaevi koşullarında yaşamını idame etmesi mümkün 
görünmemektedir. Konu ile ilgili derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĐHD 
Batman Şubesi) 
 
*06.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Yüksel Aslan Acar, şu beyanlarda bulundu: 
“Kardeşim olan Sadık ASLAN, Burdur E tipi Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. 
05.03.2013 tarihli açık görüşte yaptığımız görüşmede cezaevi ile ilgili sorunlarını tarafımıza 
iletti. Kardeşim bir koğuşta 17 kişi kaldığını; aralarında astım hastalığı, akciğer yetmezliği 
olan ağır hastalarla beraber aynı ortamda kaldıklarını ve koşulların kendi sağlıklarını da 
ciddi anlamda etkilediğini belirtmektedir. Ayrıca banyo yapılmaları için sadece bir saatin 
ayarlandığını suyun ise banyo yapmaya yeterli ısıda olmadığını belirtmektedir. Açık 
görüşlerde biz görüşçüler ile hükümlü-tutukluları yan yana oturtmaktadırlar ancak karşılıklı 
oturmamız gardiyanlarca engellenmektedir. Açıkçası bunun mantığının da ne olduğunu 
anlamış değiliz. Cezaevi içindeki bu baskıcı uygulama maalesef cezaevi dışında da devam 
etmektedir. Nitekim cezaevinden çıktıktan sonra sivil polislerce her defasında yolumuz 
kesilmekte ve sorgulanmaya başlamaktayız. Zira polisler bize kiminle görüştünüz ne 
konuştunuz, niçin buraya geldiniz şeklinde hayatın olağan akışına uymayan sorular sorarak 
bizim görüşlere gelmemiz ve tutuklu-hükümlü akrabalarımıza destek vermemiz 
engellenmektedir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĐHD Diyarbakır 
Şubesi) 
 
*06.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Ercan Yılmaz, şu beyanlarda bulundu: 
“Kuzenim olan Serhat Arslan, 2007 yılında uyuşturucu dosyası ile ilgili yapılan yargılama 
sonucunda 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Đstanbul Bayrampaşa, Mamak ve Silivri 
Cezaevlerinde kaldıktan sonra yaklaşık 7 aydır Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine 
gönderildi. Kuzenim cezaevinde girmeden öncede ruhsal yönden sağlık sorunları 
bulunmaktaydı. Ancak cezaevi koşulları, kuzenimin ruhsal ve psikolojik durumunun daha da 
kötüleşmesine neden oldu. 3 ay önce kuzenim Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine 
gönderildi. Kuzenim ile ilgili etkin bir tedavi gerçekleştirilmedi. Kuzenim 6 aya yakın bir 
süredir cezaevinde tek bir hücrede tutulmaktadır. Psikolojik durumu çok kötü olduğu için 86 
kilodan 46 kiloya düşmüştür. Ailesi kendisiyle cezaevinde görüşmeye gittiği zaman, ailesi ile 
dahi konuşmuyor ve tepkisiz bir şekilde boş gözlerle etrafa bakıyor. Kuzenimin cezaevinde 
yaşamış olduğu sağlık problemleri ve hücrede 6 aya yakın bir zamandır tutulmuş olması 
nedeniyle sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi)   
 
*13.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
olan Ahmet Tamir, 1993 yılında tutuklandı. Yapılan yargılaması sonucunda Müebbet hapis 
cezası verildi.1996 yılında Diyarbakır E Tipi Cezaevinde çıkan yangında beli ve vücudunun 
birçok yeri yangında yanmıştı. Tedavi edilmeden Gaziantep Cezaevine nakli yapıldı. Antep 
Cezaevinde 7 yıl kaldıktan sonra Cezaevinde boğaz kısmında damar tıkanıklığı oluştu. Oğlum 
Elazığ Devlet Hastanesine sevk edildi. Doktor ameliyat için bizden 2 milyar para istedi. 
Paramız olmadığı için ameliyatı yapılmadan tekrar Bingöl Cezaevine gönderildi. Bize haber 
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verilmeden oğlum şuan Karaman Cezaevine sevk edilmiş. Oğlumun sağlık durumundan 
endişeliyim. Maddi durumumuz iyi olmadığı için gidip görüşemiyorum. Annesi de ağır hasta 
olduğu için oğlumuzu görme imkânımız kalmamış durumda.  Bu nedenle oğlumun Diyarbakır 
veya Diyarbakır iline yakın herhangi bir cezaevine naklini talep ediyorum ve derneğinizden 
bu konuda hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi)   
 
*18.03.2013 tarihinde şubemize başvuran H. Hasip Đnci, şu beyanlarda bulundu: “Kızım 
olan Rojda ĐNCĐ, 2011 yılı 11. ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve tutukluluk 
halinden dolayı Ağrı Ceza Đnfaz Kurumuna gönderildi. Buradan Erzurum E Tipi Kapalı Đnfaz 
Kurumuna oradan sırasıyla Giresun E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumuna, Sincan Ceza Đnfaz 
Kurumuna, Kırşehir Ceza Đnfaz Kurumuna, Gümüşhane Ceza Đnfaz Kurumuna ve en 
nihayetinde de Oltu T Tipi Ceza Đnfaz Kurumuna nakil başlığı adı altında sürgün edildi. 
Bir yıl içersinde kızımın bu kadar fazla cezaevi değiştirmesi hem kızımda hem de bizlerde 
derin üzüntü yaratmıştır. Biz halen kızımın cezaevinde olmasını bile kabullenemezken böylesi 
sürekli yer değişikliği psikolojimizi daha da bozmaktadır. Bu durum bizler için büyük bir 
hukuksuzluğun göstergesidir. Kızımın yukarıda da belirttiğim üzere yargılaması devam 
etmekte ve duruşma günleri yaklaştığında bulunduğu cezaevindeki gardiyanlar tarafından 
baskı uygulanmaktadır. Kızımın halen mahkemece suçlu görülmemiş ve her beraat kararı 
çıkabilir. Ancak kızım halen yargılandığı kanunlarca masum olmasına rağmen masumiyet 
karinesi yok sayılmakta ve adeta suçluymuş gibi işlem görmektedir. Kızımın kalp rahatsızlığı 
bulunmakta ve kapakçıklarında raporlar ile de sabit olduğu üzere sorunu bulunmaktadır. 
Ayrıca kızım sara hastasıdır. Bu hastalığından dolayı da zaman zaman bayılmaktadır. Ancak 
sürekli yer değişikliği ve gördüğü baskıdan dolayı bayılma nöbetleri sıklaşmıştır. Bu konuda 
hukuki desteğinizi bekliyoruz.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi)   
 
*19.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Halise Dorudemir, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum olan Mahfuz Dorudemir, 1993-1994 yılında polisler tarafından gözaltına alındı. 23 
gün boyunca işkence gördü ve 1996 yılında tutuklandı. Örgüt üyeliğinden 36 yıl ceza aldı. 18 
yıldır cezaevinde kalmaktadır. Ciddi sağlık problemleri bulunmaktadır. Bu problemleri 
cezaevi yönetimine bildirmesine rağmen gereken hassasiyeti göstermemektedirler. Adli tıp 
raporları ciddi muayeneler, gereken tetkikler çekilmeden veriliyor. Daha önceki raporların 
fotokopilerini size getirmiştim. Oğlumun sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve gittikçe daha 
da kötüleşmektedir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĐHD Diyarbakır 
Şubesi) 
 
*20.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Đbrahim Yüce, şu beyanlarda bulundu: 
“Babam olan Heybet YÜCE, 2011 yılının Kasım ayında Diyarbakır’da tutuklandı. Diyarbakır 
Cezaevinde kaldıktan kısa bir sure sonra babamı Urfa Cezaevine naklettiler. Urfa 
Cezaevinden sonra da Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde gönderildi. Şuan halen Bolu T Tipi 
Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktadır. Ancak babamın Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesinde devam eden davası nedeni ile babam Diyarbakır’a getirildi ve şuan da D tipi 
Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Babamın kalp kapakçıklarında problem vardır ve bu 
sorun nedeni ile babam birkaç defa anjiyo olmuştur. Babam Diyarbakır D Tipi Kapalı 
Cezaevinde iken sağlık sorunları yaşamış ve Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk 
edilmiştir. Ancak hastane tarafından tutuklu ve hükümlüler için mahkûm koğuşu olmadığı 
gerekçesiyle tedavisi yapılmadan Diyarbakır D Tipi Cezaevine geri gönderildi. Babamın 
tedavisinin yapılması ve sağlık sorunlarının giderilmesi amacıyla bir an önce Hastaneye sevki 
ile birlikte gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”    (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*22.04.2013 tarihinde Siirt E tipi Kapalı cezaevinde bulunan hasta mahpus Avni Uçar 
ile yapılan görüşmede şu beyanlarda bulunmuştur: “1992 yılında tutuklandım. 
Diyarbakır, Çankırı, Sincan F-2; Siirt E tipi, Şakran T3, Siirt E tipi kapalı cezaevlerinde 
kaldım. 2004 yılında her iki böbreğimde “ iyi huylu” denilen bir lezyon tespit edildi. 2006 
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yılında da sağ böbreğimin kanser olduğu söylendi. Ameliyat oldum. 2011 yılında da yapılan 
muayene sonucu mesanemin de kanser olduğu söylendi. Ameliyatla tümör alındı. 2012 yılında 
da diğer böbreğiminde kanser olabileceği söylendi. Tedavimin düzenli yapılabilmesi için 3. 
defa cumhurbaşkanlığa af telabinde bulundum. Ancak red edildi. En son Dicle Üniversitesi 
sağlık heyetinde “ 2 kanser yaşamış hastanın böbreğindeki lezyonlar yükselebilir hastalığı 
süreklidir” denildi. Buna rağmen tahliye edilmedim.  En son “ ceza erteleme yasasından 
yaralanmak için başvuruda bulundum, henüz bir cevap alamadım. 21 yıldır cezaevindeyim. 
Ciddi sağlık sorunları yaşamaktayım. Cezaevi koşulları uygun değildir. Bu nedenle gerekli 
tedavilerimi yapabilmem ve tahliye olabilmem için şubenizden destek talebinde 
bulunuyorum” (ĐHD Siirt Şubesi) 
  
*27.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Hatun Eser, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
olan Murat Eser, şu anda Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Oğlumla ancak 
telefonla görüşebiliyorum. Hastalığımdan kaynaklı uzun yolculuk yapamıyorum. Hastalığımla 
ilgili raporumda bulunmaktadır. Oğlumun yanına gidemediğim için onun Diyarbakır, Batman 
veya Mardin ilinden herhangi birine naklinin yapılmasını talep ediyorum. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*Hakkari’nin Yüksekova Đlçesi Güngür Mahallesi'nde ikamet eden 12 nüfuslu bir ailenin 
çocuğu olan Seyran Demir, 7 yıl önce lenf hastalığına yakalandı. Tedavi olamadığı için 
hastalığı ilik kanserine dönüştü. Ankara'da tedavi altına alınan ancak 13 Şubat 2013 tarihinde 
Yüksekova'da "KCK" adı altında yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Demir’in,  
Muş E Tipi Cezaevi'nde 56 kilodan 30 kiloya düştüğü öğrenildi. Kızının 7 yıldır ilik kanseri 
ve kemik erimesi tedavisi gördüğünü söyleyen baba Nadir Demir, "Kızımı tedavi etmeye 
çalışıyoruz. Yıllardır süren tedavi olumlu sonuçlar vermeye başlamıştı. Tedavi devam etmesi 
halinde düzelme ihtimali olacaktı. Ancak cezaevine girmesiyle tedavisi yarım kaldı. 
Cezaevinde doktora götürülen kızıma 'bir şeyin yok' demişler. Kızımın mevcut hastalıkları ile 
ilgili Ankara ve Van'dan raporlar var. Bu raporları savcılığa sunduk; ancak bir sonuç 
alamadık. Kızım 30 kiloya kadar düşmüş" diye konuştu. (23.03.2013 / DĐHA) 
 
*Şırnak'tan Batman'a gittiği sırada 13 Ağustos 2005 tarihinde yolda gözaltına alınan 79 
yaşındaki Elfo Ürper'e gözaltına alındıktan sonra "Örgüte üye olmak" suçlamasından 6 yıl 3 
ay ve "Örgüt adına patlayıcı madde nakletmek" suçlamasından da 12 yıl 6 ay hapis cezası 
verildi. Đlerlemiş yaşına rağmen, tahliye edilmesi için 7 yıl daha cezaevinde kalması gereken 
Ürper, tansiyon ve romatizma hastası olduğu için bacaklarının uyuştuğundan yakınıyor. 
Ayrıca nefes darlığı problemi de yaşayan Ürper, geçen sene elinden ameliyat olduğu için 
çamaşırlarını dahi kendi başına yıkayamıyor. Cezaevi koşulları, yaşadığı sağlık problemleri 
Elfo Ana'nın kaldıramayacağı kadar ağır. (30.03.2013 / DĐHA) 
 
*ĐHD Siirt Şubesi avukatlarının cezaevinde mahpuslarla yaptığı görüşme esnasında, kadın 
mahpuslar şu beyanlarda bulundu: “Revire çıkma konusunda sıkıntılar yaşamaktayız, 
hastanelere getirilip doktor ameliyatta denilerek geri getiriliyoruz, Diyarbakır’a getirilen bir 
arkadaşımız muayene edilmeden geri getirilmiş, anlayacağınız sağlık yönünde ciddi sıkıntılar 
yaşıyoruz” (ĐHD Siirt Şubesi) 
 
*03.04.2013 tarihinde şubemize başvuran Aysel Çerçel Yalçin, şu beyanlarda bulundu: 
“Ağabeyim olan Yılmaz Çerçel, Manisa E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumunda hükümlü olarak 
kalmaktadır. Kendisi 17.03.1993 yılında yakalandı ve ömür boyu hapse mahkûm edildi. 
Kendisi o tarihten beridir farklı illerdeki cezaevlerinde kaldı. Kendisi Şizofreni hastası olup 
Đstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin ve Đstanbul Adli Tıp Kurumu 
Başkanlığı 4. Đhtisas Kurulunun4052karar nolu raporu neticesinde cezaevinde kalamayacağı 
düşüncesiyle 01.10.2004 tarihinde infazının ertelenmesine ve tahliyesine karar verilmişti. 
Ancak 2006 yılında iyileşmemiş olmasına rağmen tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
2008 yılından 2012 yılına kadar Đstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kaldı. Ancak 
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şuanda Manisa E Tipi Kapalı Cezaevinde revirde kalmaktadır. Ağabeyim kronik Şizofreni 
hastası olup ayrıca sol elini kullanamamaktadır. Kendisinin bakıma ihtiyacı olup cezasının 
ertelenerek tahliyesine karar verilmesi gerekmektedir.  Bu nedenle sizden hukuki yardım talep 
etmekteyiz.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*06.04.2013 tarihinde şubemize başvuran Ferda Aytek Toz, şu beyanlarda bulundu: 
“Ağabeyim olan Selahattin Aytek, Nisan 2008 itibariyle Diyarbakır ve Muş Cezaevinde 2 yıl 
kadar bir süre kaldı. Halen Bulunduğu Muş cezaevinde birçok rahatsızlık yaşamaktadır. 
Boyun ve bel fıtığından kaynaklı sinir sıkışması sonucu yanlış ve yetersiz tedaviden dolayı 
durumu kötüleşince Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılan tetkikler 
sonrası sağ ayakta felç olma teşhisi konuldu ve fizik tedavisi yapılması uygun görüldü. 
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma hastanesinde mahkûm koğuşu olmadığından dolayı Elazığ 
Eğitim ve Araştırma hastanesine gönderildi. Orada da felç olma teşhisi konulduğu halde fizik 
tedaviye gerek yok diyerek tekrardan Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderildi. Diyarbakır 
Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Uzmanının seyahati sakıncalıdır dediği halde Elazığ’a 
gönderildi. Bu anlamda ağabeyimin hasta tutsaklar listesine alınmasını ve bu konuda hukuki 
destek sağlanılmasını talep ediyorum.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 11 Şubat 2011 tarihindeki bir yürüyüşte yaşanan patlamada 
Engin Aktaş'ın her iki eli bilekten kopmuş ve patlamayla bağlantılı olarak tutuklanmıştı. 
Aktaş'a "Kamu düzenini bozmak", "Kasten adam öldürmek", "Patlayıcı madde bulundurmak" 
ve "Örgüt üyesi olmak" suçlamalarıyla ağırlılaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Verilen 28 
yıl ceza 20 Temmuz 2012 tarihinde Yargıtay tarafından onaylanmıştı. Aktaş'a Erzurum Đli 
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
Başhekimliği tarafından tek başına ihtiyaçlarını giderilemeyeceğine dair rapor verildi. "Temel 
ihtiyaçlarını karşılayamaz" doktor raporuna rağmen Aktaş’ın, bir hücrede tek başına tutulduğu 
öğrenildi. (11.04.2013 / DĐHA) 
 
*18.04.2013 tarihinde şubemize başvuran Saime Çiçek, şu beyanlarda bulundu: 
“04.02.2013 tarihinde eşim olan Mehmet Murat Çiçek gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. Dört yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Eşime 2005 yılından beri 
Hepatit B teşhisi konuldu. Ancak eşimin rahatsızlığı gerekli tedaviler yapılmadığı için ilerledi. 
Doktorlar perhiz verdiler ancak şuanda cezaevinde olduğu için perhiz yapamıyor ve tedavisi 
yapılmadığından dolayı hastalığı gittikçe ilerlemektedir. Cezaevi idaresiyle görüştüğü halde 
herhangi bir sonuç alamadığını söyledi. Eşimin hastalığından dolayı hayatından endişe 
ediyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*03.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Hanife Akpolat, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum Mehmet AKPOLAT işlemiş olduğu iddia edilen bir suçtan yargılandığı mahkemece 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 17 yıldır cezaevinde kalan oğlum 
şuana kadar Türkiye’nin değişik cezaevlerinde kaldı. Cezaevlerinde kaldığı süre zarfında 
değişik hastalıklara yakalandı. Oğlumda en son  “SERVĐKAL DĐKOPATĐ” hastalığı tanısı 
konulmuştur. Yakalanmış olduğu “SERVĐKAL DĐKOPATĐ” hastalığı nedeni ile üniversite 
hastanelerinin olduğu bir yerde kalması heyetçe verilmiş olan ve ekte sunulmuş olan 
rapordan da anlaşılmaktadır. Oğlum şuanda Rize Kalkandere kapalı cezaevinde kalmaktadır. 
Kalkandere cezaevinde olan oğlumu maddi ve sağlık sorunları nedeni ile ziyaret 
edememekteyiz. Ben “HĐPERTANSĐYON + VERTĐGO” hastalığım mevcuttur. Uzun yolda 
tansiyonum yükselmekte ve başım dönmektedir. Bu nedenle çok zorlanarak 6-7 ayda bir 
oğlumu ziyarete gidebilmekteyim. Eşim yine aynı şekilde kalp rahatsızlığı mevcuttur. Mart 
2013’ de BY-PASS ameliyatı oldu ve uzun yolla çıkması doktorlarca yasaklandı.  Gerek sağlık 
sorunlarından dolayı seyahat edemeyişimiz gerekse de maddi imkânsızlıklar yüzünden 
oğlumun görüşlerine giderken zorlanmaktayız. Ayrıca oğlumun yakalanmış olduğu hastalık 
nedeni ile üniversite hastanesinin bulunduğu bir yerde bulundurulması onun tedavisi 
açısından zorunluluk arz etmektedir. Bu nedenle oğlumun Diyarbakır D Tipi Kapalı 
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Cezaevine naklinin yapılmasını bu mümkün değilse Batman, Şanlıurfa, Mardin gibi 
cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ediyorum. Tüm bunlardan dolayı oğlumun 
öncelikle Diyarbakır, Batman, Mardin Şanlıurfa cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını 
istiyorum. Ayrıca nakil masraflarını da karşılamaya hazırım.” (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*09.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Besra Bayın, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
olan Aziz Bayın, şuanda Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum daha 
önce cezaevinde intihara teşebbüs etmişti. Psikolojisi bozuk olup, sürekli hastaneye götürülüp 
ilaç tedavisi yapılmaktadır. Ancak cezaevinde tedavisi mümkün değildir. Daha önce Elazığ’a 
hastaneye gönderildi ancak siyasi mahkûm olması nedeniyle doktorlar rapor vermedi. Ayrıca 
fıtık ameliyatı olması gerekiyor.  Yapılan yargılama sonucu 12 yıl ceza verildi. Daha önce de 
size başvuruda bulundum. Oğlumun yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile tahliyesini talep 
ediyorum ve bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*16.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Mahmut Demirhan, şu beyanlarda bulundu: 
“Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktayım. Cezaevi kampusun de 
yeni dönemde diş hastanesi açılmıştır. Bu hastane acil ihtiyaçlarımızdandır. Aylardır 
yapmamız gereken tedaviler için bu hastaneyi bekliyorduk. Fakat henüz bu tedavilerimizi 
yapmış değiliz. Nedeni ise muayene ve tedavi sırasında kelepçeli tedavinin dayatılmasıdır. 
Bizler kelepçeli tedaviyi hukuki ve insani bulmuyoruz. Kelepçeli muayene dayatıldığı 
müddetçe bu tedavilerde aksayacaktır. Var olan bu sorunumuza sizlerden gereken ilgi ve 
alakayı bekliyoruz.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi)     
 
 *20.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Hasan Alkış, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
arkadaşımız Abdulsamet Çelik adına sizinle yazışmaktayım. Arkadaşımız yaklaşık 20 yıldır 
cezaevinde ve 5 yıldır esaret koşullarında kan kanseri ile mücadele etmektedir. Bu 
hastalığından dolayı daha önce 15 günde bir, birkaç ünite kan almak durumundaydı. Ancak 
hastalığı çok ilerlediği için son dönemde haftada bir kan almak zorundadır. Beş yıl boyunca 
yapılan kan nakli ve kullandığı ağır ilaçlar iç organlarında büyük tahribatlar oluşmuştur. 
Birkaç defa dalağı şişmiş ve bundan dolayı ışın tedavisi uygulanmıştır. Ancak gördüğü ışın 
tedavisi de her seferinde kan değerlerini ölüm sınırına düşürmüştür. Kan değerlerinin tekrar 
yükseltilmesi amacıyla yoğun bir ilaç tedavisi uygulanmıştır. Ancak gördüğü ışın tedavisi de 
her seferinde kan değerlerini ölüm sınırına düşürmüştür. Kullandığı bu ilaçlar karaciğer 
başta olmak üzere böbrek ve diğer organlarında çok ciddi tahribatlara neden olmuştur. 
Doktorlar son olarak kemoterapi görmesi gerektiğini belirtmiştir. Fakat iç organları iflas 
noktasına geldiği için kemoterapi gibi çok ağır bir uygulamayı kaldırabileceğine kuşku ile 
bakılmaktadır. Kadı ki kemoterapiye cevap verse bile sonucu değişmeyecektir. Đlik nakli için 
6/6 doku uyumu aranmaktadır. Ne yazık ki bugüne kadar uygun bir donür bulunmamıştır. 
Ancak ailesinin yaptığı araştırmaya göre, Antalya Medikal Park Özel Hastanesi kök hücre 
nakil birimi 6/4 oranında doku uyumu bulunan kardeşlerinden de ilik nakli operasyonu 
yapabileceklerini; bunun için kendisini bizzat hastanelerinde muayene etmeleri ve orada 
gerekli tetkiklerin yapılmasının zorunluluk olduğunu beyan etmişlerdir. Bu arkadaşımız için 
son bir şans demektir. Doktorlarda bu şansın biran önce kullanılması, değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtmiştir. Bu şansın yitirilmemesi için arkadaşımızın tahliye edilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Bu konuda gerekli hukuki desteğin başlatılmasını talep ediyorum.”  (ĐHD 
Diyarbakır Şubesi)     
 
*20.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Feyzi Aktaş, şu beyanlarda bulundu: 
“Bildiğiniz gibi cezaevlerindeki sorunlar yığınla, ama bir husus var ki her şeyden daha 
aciliyet arz ediyor; o da cezaevlerinde bulunan hasta, sağlık durumları, hayati-kritik noktada 
olan ve doktorların “cezaevlerinde tek başına hayatını sürdüremez” tarzında raporları 
olmasına rağmen bırakılmayan arkadaşların durumudur. Bu durumda olan 
arkadaşlarımızdan biri de Samet Çelik arkadaşımızdır. Sağlık durumuna ilişkin genel manada 
siz haberdarsınız ve zaten durumuna ilişkin haberler sık sık gazetelere yansımaktadır. Samet 
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Çelik, arkadaşımız M.D. S denilen en tehlikeli Kan Kanseri hastasıdır. Yıllardır bu hastalık 
ile baş etmektedir. Fakat durum öyle bariz ve öyle açıktır ki, kesinlikle dışarıda tedavi 
edilmesi gerekmektedir. En son yapılan tahlillerde kendisine “hastalığının yeni bir nitelik 
kazandığı, Akut hale geldiği” söylendi. Yani Akut Lösemi, şuanda bu arkadaşımız hemen 
hemen her gün hastaneye giderek kendisine ünitelerce kan verilmektedir. Her gün böyle 
cezaevi koşullarında gidiş-geliş bile mesele olup, hastalığı üzerinde olumsuz etkilerde 
bulunmaktadır. Dalağı da kan topladığından şişmekte ve onun da, yani dalağının da alınması 
gerektiği dillendirilmektedir. Arkadaşımızın cezaevi koşullarında tedavi olma, iyileşme 
koşulları kesinlik yoktur, fakat bu hususta Adli Tıp şimdiye dek herhangi bir rapor 
vermediğinden bırakılmamaktadır. Arkadaşımızın durumu gün geçtikçe daha da 
kötüleşmektedir. Bu hususta yapılacak etkili girişim ve çalışma- çabalarla ne kadar erken 
olursa arkadaşımızın tedavisi dışarıda devam etmesine yol açacaktır. Arkadaşımızın acilen 
serbest bırakılması ve tedavisine dışarıda devam etmesi için sizden gerekli koşulların 
oluşturulmasını talep ediyorum.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi)   
 
*20.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Fedli Temizyüz, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
arkadaşımız Abdulsamet Çelik adına sizinle yazışmaktayım. Arkadaşımız yaklaşık 20 yıldır 
cezaevinde ve 5 yıldır esaret koşullarında kan kanseri ile mücadele etmektedir. Bu 
hastalığından dolayı daha önce 15 günde bir, birkaç ünite kan almak durumundaydı. Ancak 
hastalığı çok ilerlediği için son dönemde haftada bir kan almak zorundadır. Beş yıl boyunca 
yapılan kan nakli ve kullandığı ağır ilaçlar iç organlarında büyük tahribatlar oluşmuştur. 
Birkaç defa dalağı şişmiş ve bundan dolayı ışın tedavisi uygulanmıştır. Ancak gördüğü ışın 
tedavisi de her seferinde kan değerlerini ölüm sınırına düşürmüştür. Kan değerlerinin tekrar 
yükseltilmesi amacıyla yoğun bir ilaç tedavisi uygulanmıştır. Ancak gördüğü ışın tedavisi de 
her seferinde kan değerlerini ölüm sınırına düşürmüştür. Kullandığı bu ilaçlar karaciğer 
başta olmak üzere böbrek ve diğer organlarında çok ciddi tahribatlara neden olmuştur. 
Doktorlar son olarak kemoterapi görmesi gerektiğini belirtmiştir. Fakat iç organları iflas 
noktasına geldiği için kemoterapi gibi çok ağır bir uygulamayı kaldırabileceğine kuşku ile 
bakılmaktadır. Kadı ki kemoterapiye cevap verse bile sonucu değişmeyecektir. Đlik nakli için 
6/6 doku uyumu aranmaktadır. Ne yazık ki bugüne kadar uygun bir donür bulunmamıştır. 
Ancak ailesinin yaptığı araştırmaya göre, Antalya Medikal Park Özel Hastanesi kök hücre 
nakil birimi 6/4 oranında doku uyumu bulunan kardeşlerinden de ilik nakli operasyonu 
yapabileceklerini; bunun için kendisini bizzat hastanelerinde muayene etmeleri ve orada 
gerekli tetkiklerin yapılmasının zorunluluk olduğunu beyan etmişlerdir. Bu arkadaşımız için 
son bir şans demektir. Doktorlarda bu şansın biran önce kullanılması, değerlendirilmesi 
gerektiğini belirtmiştir. Bu şansın yitirilmemesi için arkadaşımızın tahliye edilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Bu konuda gerekli hukuki desteğin başlatılmasını talep ediyorum.”  (ĐHD 
Diyarbakır Şubesi)     
   
* Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Ramazan Özalp isimli hasta mahpusun, 3 yıldır 
beyninin tümörlü olması ve hastalığı ile ilgili raporlu olmasına rağmen tahliye edilmediği 
öğrenildi. Özalp'ın kardeşi Rewşen Kök, durumunda bir değişiklik olmadığını belirterek, 
ağabeyinin felçli bir şekilde yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Özalp'ın raporunda "Hastalık 
süreklidir. Sakatlık bırakmıştır. Kocama hali niteliğindedir. Takip ve tedavi gerekmektedir" 
ibarelerinin yer aldığı öğrenildi. (25.05.2013 / DĐHA) 
 
*28.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Süleyman Hemedo, şu beyanlarda bulundu: 
“Bulunduğumuz cezaevinde ağır hasta olan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Durumu en çok 
acil olan arkadaşlardan A.Samet Çelik ve Hasan Alkış arkadaşlarımızdır. Bu 
arkadaşlarımızın durumları ile ilgili hem basında hem de çeşitli kurumların açıklamalarıyla 
da gündeme gelmişti. Son zamanlarda bu iki arkadaşın sağlık durumları oldukça kötü bir hal 
almıştır. Bu iki arkadaşımız cezaevinde gerekli tedavileri tam olarak yapılamadığı için 
cezaevi dışında ve sağlıklı bir ortamda tedavileri yapılması gerekmektedir. Eğer acil olarak 
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devreye girilmezse her şey için geç olabilir. Bu konuda sizlerin de kurum olarak üstünüze 
düşen görevi yerine getirmenizi talep ediyorum.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi)        
 
*28.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Görgin Oktar, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
yaklaşık olarak 19 yıldır cezaevinde bulunmaktayım. Son yıllarda hastalıktan kaynaklı 
akciğerimin yarısı alındı, kalan yarısında da sorun var, hasarlıdır, yani bu durumda beni ne 
kadar yaşatır bilemiyorum. Sürekli kalıcı, kronik ve ölümcül hastalık nedeniyle üç defa adli 
tıp kurumuna götürüldüm. En son 3 Nisan 2013 ve hemen ardından 22 Nisan 2013 
tarihlerinde götürüldüm ve halen raporlar gelmedi. Adli tıp kurumunda ne kadar bekletilir 
bilemem, benzer bekletme olayları çokça yaşandığı herkesçe bilinmektedir. Durumumla ilgili 
ne öğrenmek istiyorsanız ailem üzerinden size ulaştırırım. En son, hastalarla ilgili kanun 
kapsamında başvuruda bulundum, kalan cezanın infazının durdurulmasına ilişkin, hala bir 
cevap alamadı. Bu durumda neler yapabileceğimi bilemiyorum. Dolayısıyla hasta tutsakların 
kendi hallerine bırakılmış olması beni ve benim gibi olan arkadaşlarımı üzüyor, zaten peş 
peşe tabutlar çıkarılıyor zindanlardan, acaba geç olmadan bir şeyler yapılamaz mı? Bu 
durumda daha fazla bir şey belirtmek istemem, bu konuda duyarlı olmanızı isterim.”  (ĐHD 
Diyarbakır Şubesi)     
 
*29.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Mehmet Salih Karadaş, şu beyanlarda 
bulundu: “Amcam oğlu olan Musa Karadaş, 2006 yılından beri cezaevinde bulunmaktadır. 
Cezaevi sürecinde rahatsızlandı ve düzenli olarak tedavisi yapılamadı. 1 yıl kaldığı Adana E 
Tipi Kapalı Cezaevinden tedavi için gönderildiği Midyat cezaevinde de sağlıklı ve uygun 
yapılmadığından dolayı durumu daha da kötüleşmeye başladı. Şuanda Adana Çukurova Dr. 
Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde eli kelepçeli şekilde yatmaktadır. 
Hastanenin düzenlediği rapora göre; cezaevinde kalması uygun olmamakla beraber kendine 
bakacak durumda değil diye rapor verildi. Amcam oğlunun tahliye edilmesi için sizden hukuki 
yardım talep ediyorum.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*Mardin'in Mazıdağı ilçesinde "Örgüte silah sağlamak" iddiasıyla 12 Mart 2009 tarihinde 
tutuklanan Ramazan Dölek (75) ilerlemiş yaşına ve hasta olmasına rağmen tahliye edilmiyor. 
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Dölek, durumuna ilişkin ailesine yazdığı mektupta 
arkadaşlarının yardımıyla temel ihtiyaçlarını karşıladığını aktardı. Dölek, yüksek tansiyon, 
kalp yetmezliğinin yanı sıra bel fıtığı, mide rahatsızlığı, her iki kol ve bacaklarının yarı felç 
olduğunu belirtti.  
Dölek, mektupta tahliye edilmemesinin nedenini şu cümlelerle açıkladı: "75 yaşında olmama 
rağmen nüfus cüzdanımda 15 yaş küçük yazıldığım için 60 yaşında kabul ediliyorum. Bundan 
dolayı tahliye etmiyorlar. Kemik testi için yaptığım tüm başvurular sonuçsuz kalıyor." 
Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğunu kaydeden Dölek, "3 ve 4. yargı 
paketleri kapsamında yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak ceza indirimi ve 
tahliye taleplerim reddedilmiştir. Yapılan yargı değişiklerinden yararlanmam için acilen 
kemik testinin yapılması gerekiyor" diye belirtti.  
Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Dölek hakkında Yargıtay 9. Dairesi'nin ceza indirimi 
uygulanması talebine rağmen 15 yıl hapis cezası vermişti. (01.06.2013/DĐHA) 
 
*PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla Kürt sorununda tıkanan sürecin önünü açmak için 
2009 tarihinde Mexmur ve Kandil'de oluşturulan 17 kişilik "Barış ve Demokratik Çözüm 
Grubu" Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmıştı. Barış ve Demokratik Çözüm 
Grubu üyeleri hakkında açılan davada, 17 kişiden 10'u tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında 
bulunan ve Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürülen Hüseyin Đpek, tutuklu bulunduğu 
sırada yüksek tansiyon rahatsızlığından dolayı yüz felci geçirmişti. Yüksek tansiyon ve bel 
fıtığı için Midyat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Đpek'e herhangi bir müdahale yapılmamıştı. 
17 Haziran 2010 tarihinden bu yana tutuklu bulunan Đpek, ailesine gönderdiği mektupta 
şunları kaydetti: "Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 2'nci defa yüz felci geçirdim. 2'nci kez 
yüz felci geçirdikten sonra cezaevi revirine çıkarıldım. Ama herhangi bir muayene 
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yapılmadan koğuşa geri gönderildim. Tedavi edilmezsem yüksek tansiyondan kaynaklı 
bedeninim bütününün felç veya beyin kanaması geçirme riski var." 
Cezaevlerinde tutuklu bulunan hasta tutsakların bir an önce serbest bırakılması gerektiğini 
ifade eden Đpek, "Bununla ilgili acilen yasa düzenleme yapılması gerekiyor. Aksi takdirde her 
gün ölümler yaşanabilir. Yaşanacak ölümlerin tek sorumlusunun AKP hükümeti olduğunu 
herkes bilmelidir" diye belirtti. (01.06.2013/DĐHA) 
 
*Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Mehmet Emin Akdağ isimli tutsak, yüzde 80 
felçli olup tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmeye çalışmasına rağmen yararlandırılması 
gereken 3. Yargı Paketi'nden yararlandırılmıyor. Akdağ'ın ilçe cezaevi talebi ise cezası bir 
yılın altında olmaması nedeniyle kabul edilmiyor. (03.06.2013/DĐHA) 
 
*04.06.2013 tarihinde şubemize başvuran Remzi Mutlu, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
olan Mehmet Mutlu, yaklaşık 17 yıldır cezaevinde bulunuyor. Bu süre içinde birçok cezaevi 
değiştirdi. Sağlık sorunlarından ötürü birçok kez tedavi gördü. Cezaevi yönetimi çoğu kere 
oğlumun akli dengesinin yerinde olmadığını söylemiştir. Oğlum en son Midyat M Tipi Kapalı 
Cezaevine nakledilmiştir. Ancak oğlumun akli dengesi yerinde olmadığından koğuş 
arkadaşları ile uyum problemleri yaşamakta ve istenmeyen kişi olarak ilan edilmiştir. Bu 
yüzden oğlum Mehmet 8 yıldır tek hücrede kalmaktadır. Oğlumun sağlık sorunları nedeniyle 
yaklaşık 2 yıl önce Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiştir. Şuan tedavisi 
devam etmektedir. Oğlum daha öncede Đstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, burada 
psikoz-şizofreni teşhisi konulmuştur. Oğlumun hastalığı cezaevinde yatmasına engeldir. Bana 
bu konuda yardımcı olmanızı ve her tür girişimlerde bulunulmasını istiyorum.”   (ĐHD 
Diyarbakır Şubesi)      
 
*Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 13 Eylül 2012 tarihinde "KCK" adı altında gerçekleştirilen 
operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Karlıova Belediye Başkan Vekili Selim 
Yıldırım'ın durumu hasta tutsakların yaşadıkları ve maruz bırakıldığı örneklerden sadece bir 
tanesi. Daha önce 9 yıl cezaevinde kalan Yıldırım, kalp, diyabet, bilateral lamber (ayak damar 
tıkanıklığı) hastası. 22 Haziran 2002 tarihinde Van Yüksek Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 
Koroner Bypass operasyonu (tekli Lima-Lad Bypass) geçiren Yıldırım'ın durumuna ilişkin 
Van Yüksek Đhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 2002 yılında hazırladığı raporda, 
"Hastanın her iki alt ekstremitesinde Aterosklerotik tıkayıcı Arter Hastalığı mevcuttur. 
Geçirdiği operasyon ve her iki alt ekstremitesindeki yaygın ateroskterotik arter hastalığı 
nedeniyle cezaevi koşullarına uyum sağlayamayacağı kararına varılmıştır" ifadelerine yer 
verildi. Yıldırım, 2005 yılında 9 yıllık cezasını bitirdikten sonra serbest bırakılırken, 2012 
yılında gerçekleştirilen operasyon kapsamında tekrar tutuklandı. ĐHD'ye başvuran ve eşi için 
hukuki yardım talebinde bulunan Vecide Yıldırım, eşinin kalp, şeker, tansiyon, kolesterol 
hastası ve bacaklarında damar tıkanıklığı olduğunu belirterek, yetkililerin bu duruma sessiz 
kalmamasını istedi. Daha önce 1996 yılında eşinin ayaklarından ameliyat olduğunu ve 2002 
yılında ise kalp Bypass ameliyatı geçirdiğini söyleyen Yıldırım, eşinin el ve ayaklarının 
kelepçeli bir şekilde ameliyat edildiğini anlattı. Yıldırım, eşinin 1990'lı yıllarda birçok kez 
gözaltında işkenceye maruz kaldığını dile getirerek, "Eşimde bu hastalıklar gördüğü 
işkenceler sonucu ortaya çıktı. 2005 yılında eşim cezaevinden çıktı. Zaten tutuklanmadan 
önce de sağlık sorunlarından dolayı rahatsızlıkları vardı. Şimdi ise eşimi tekrar tutukladılar. 
Eşimin sağlık sorunları cezaevi koşullarından dolayı daha da ilerlemiş durumdadır. Bundan 
dolayı eşimin hayatından endişe ve kaygı duymaktayım. Yetkililerin buna bir an önce el 
atmasını istiyoruz. Bu duruma daha fazla sessiz kalınmaması gerekiyor" dedi. 
(08.06.2013/DĐHA) 
*04.06.2013 tarihinde şubemize başvuran Vecide Yıldırım, şu beyanlarda bulundu: 
“Eşim olan M. Selim Yıldırım, 13 Eylül 2012’de Bingöl’de korucubaşının ölümüyle ilgili 
olarak yakalandı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kendisi daha önce Koroner Bypass 
operasyonu geçirmiştir. Ayrıca Ateroskleratik Periferik Arter ve Diyaset hastasıdır. Sürekli 
ilaç kullanmak zorundadır. Daha önce de cezaevinde kalmış ve o dönemde Alman Van Yüksek 
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Đhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Alman heyet raporuna göre cezaevi koşullarında 
kalamaz diye geçmektedir. Eşimin tahliyesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep 
ediyorum.” (ĐHD Diyarbakır Şubesi)   
 
 
*Erzurum E Tipi Cezaevi'nde kalan siyasi kadın tutsaklara cezaevinde faaliyete geçen diş 
hastanesinde insanlık dışı uygulamalar yapıldığı belirtildi. Tutsaklar ailelerine gönderdikleri 
mektupta, kaygılarını dile getirdi. Mektupta insanlık dışı uygulamalarla tedavi olmak 
istemediklerini ifade eden tutsaklar, "Erzurum E Tipi Cezaevi'nde faaliyete geçen diş 
hastanesinde, insanlık dışı uygulamalar bizlere dayatılmaktadır. Muayene ve tedavi esnasında 
kelepçelerimiz açılmıyor. Bizlere kelepçeli tedavi dayatılmaktadır. Bu insanlık dışı 
uygulamalara karşı muayeneleri kabul etmediğimiz için acilen tedavi edilmesi gereken diş 
rahatsızlıklarımız tedavi edilmemektedir. Bu insanlık dışı dayatmalarından bir an önce 
vazgeçmeleri gerekiyor. Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm kesimleri duyarlı olmaya 
davet ediyoruz" dedi. (09.06.2013/DĐHA) 
 
*13.06.2013 tarihinde şubemize başvuran Medine Kara, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
olan Neşet Kara, 14.07.2012 tarihinde Diyarbakır’da çıkan olaylarda gözaltına alınarak 
tutuklandı. Oğlum şuanda Siirt Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Oğlum 
çocukluğundan beridir beyninde kitle olduğundan psikolojik rahatsızlık yaşamaktadır. Bu 
rahatsızlık nedeniyle 2011 yılının 2. Ayında silahla intihara kalkıştı ve çene kısmına sıktığı 
kurşun nedeniyle yüzünde ve çenesinin 6 cm.’lik kemiği tamamen parçalandı. Oğlumun şu 
anda çene kemiğinin 6 cm.’lik bölümü olmadığından yeme içme konusunda sıkıntı 
yaşamaktadır. Oğlumun tutuklanmasına sebep olan olaylarda kendisinin psikolojik 
rahatsızlığından kaynaklanmaktadır. Kaldığı cezaevi tarafından beynindeki kitle ve çene 
kemiği ile ilgili rahatsızlıkları nedeniyle tedavisinin ihmal edilmemesi ve sağlanması 
gerekmektedir. Ancak bu cezaevi yönetimi tarafından sağlanmamaktadır. Oğlumun biran 
önce tedavisinin sağlanması için sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĐHD Diyarbakır 
Şubesi)    
 
*14.06.2013 tarihinde şubemize başvuran Đhsan Dursun, şu beyanlarda bulundu: 
“Ağabeyim olan Mehmet Dursun, 2012 yılında Ergani’de gözaltına alındıktan sonra 
kesinleşen cezasından dolayı cezaevine gönderildi. Şu anda Bandırma M Tipi Cezaevinde 
kalmaktadır. Ağabeyimin sağlık sorunları mevcut olup %54 engelli raporu bulunmaktadır. 
Ayrıca psikolojik sorunları da bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen hala cezaevinde 
bulunmaktadır. Kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamamaktadır. Ağabeyimin durumu ile ilgili 
yerlere bildirilmesini ve hasta tutsaklar listesine alınmasını istiyorum. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyorum.” (ĐHD Diyarbakır Şubesi)   
 
*17.06.2013 tarihinde şubemize Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi’nden mektupla 
başvuran Candaş Bozkurt, şu beyanlarda bulundu: “05.12.2012 tarihinde geçimimi 
sağlamak için bahçemde ceviz toplarken, askerler ile PKK militanları arasında çıkan çatışma 
arasında kaldım. Seken kurşunlarla yaralandım. Bir gece sabaha kadar olduğum yerde 
kalarak, yaralı bir şekilde sabah tepede gördüğüm askerleri çağırarak, yardım istedim. Sivil 
olduğumu söyledim. Köylü ve sivil olduğumu bildikleri halde, bana PKK militanıymışım gibi, 
yaralı halde bana işkence yapıp onlardan davacı olmamı, davacı olmam halinde rapor tutup 
beni PKK militanı gibi göstereceklerini söyleyerek, tehdit ettiler. Şu an askerlerin tuttuğu 
rapora dayanarak, müebbet ceza ile yargılanmaktayım. Ayrıca rahatszlığımdan dolayı 
Samsun Asker Hastanesi’nden aldığım ekteki raporumda da belirtildiği gibi, intihara meyilli 
bir insanım. Hayati tehlikemi göz önünde bulundurmanızı ve bir an önce serbest bırakılmam 
için gerekli girişimde bulunmanızı talep ederim.” (ĐHD Diyarbakır Şubesi)    
 
*18.06.2013 tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden şubemize mektupla 
başvuran Aziz Bayın, şu beyanlarda bulundu: “Ben şu anda Diyarbakır D Tipi Kapalı 
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Cezaevinde kalmaktayım. Arkadaşlarımın yardımıyla sizlere ulaşmaya çalışıyorum. 
Çocukluğumda geçirdiğim menenjit hastalığım vücudumda ve beynimde kalıcı hastalıklar 
bıraktı. Vücutta kısmi felç, sara nöbetleri ve psikolojik hastalığım ilaçlarla geçiştirilmekte, 
kalıcı tedavi uzun süre başlatılmadığından çok sorunlar yaşıyorum. Bakırköy Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesine arada bir görülmem gerektiği konusunda doktorlar rapor verdi. 
Ama Sincan Cezaevinde kalmam ve işkence görmem bende artı depresyona neden oldu. Sonuç 
itibariyle raporlarımda %70 özürlüyüm. Lütfen bana yardım edin.  Sanki her şey üstüme 
geliyor. Arkadaşlarımı da rahatsız eder duruma geldim. Çok acil bir şekilde girişimlerde 
bulunmanız ve bana maddi-manevi ve hukuki olarak destek sunmanızı istiyorum.” (ĐHD 
Diyarbakır Şubesi)        
 
*Türkiye cezaevlerindeki hasta tutsakların tahliye edilmesi için gerekli düzenlemeler 
yapılmazken, hasta tutsaklara yenileri ekleniyor. Basına yansıdığı kadarı ile bilinen siyasi ve 
adli 600 hasta tutuklunun cezaevindeki yaşam mücadelesi devam ederken, 17 yıldır diyaliz 
makinesine bağlı, iki defa böbrek nakli ameliyatı geçiren, haftada üç defa diyalize girmek 
zorunda olan Urfalı Murat Arıcı, 25 Nisan'da tutuklanıp Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi. 2004 yılında bir kavgaya karıştığı iddiası ile "Adam öldürmeye tam teşebbüs" 
suçundan verilen 7 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Arıcı'nın, 33 yaşında 37 
kilogram olduğu, kendi ihtiyaçlarını tek başına gideremediği öğrenildi. Arıcı'nın cezaevinde 
yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen kardeşi Mehmet Arıcı, "Cezaevine koymaları 
yetmezmiş gibi birde 4 gün önce Cizre Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Cizre'de diyaliz 
makinasında sıra fazla olduğu için, şimdi kardeşimi haftada 3 gün Şırnak'a götüreceklerini 
söylüyorlar. Kardeşim ölürse sorumlusu devlet olacaktır" dedi. (24.06.2013/DĐHA) 
 
*27.06.2013 tarihinde şubemize başvuran Şahdiye Sümbül, şu beyanlarda bulundu: 
“Eşim Şahbaz Sümbül 8 yıldır cezaevindedir. Siirt E tipi Kapalı Cezaevi’nde olduğu dönemde 
prostat ameliyatı oldu. Ameliyat olduğu ilk hafta Şakran 2 nolu Kapalı Cezaevine sevk edildi. 
Şu an ciddi manada sağlık sorunu yaşıyor. Tedavisi tam yapılmıyor. Cezaevinde verilen 
ilaçlar geciktiriyor. En son bize telefon açtığında yürümekte sıkıntı çektiğini, arkadaşlarının 
yardımıyla yürüyebildiğini söyledi. Ayıca konuşmakta sıkıntı yaşıyordu. Eşimin yaşadığı 
mağduriyet ve sağlık sorunundan kaynaklı şubenizin gerekli girişimlerde bulunmasını talep 
ediyorum.” (ĐHD Siirt Şubesi) 
 
*Siirt E Tipi Kapalı cezavinden mektupla şubeye başvuruda bulunan A.Kadir Encü ile 
Necmettin Bellier, cezaevinde hasta bulunan mahpusların listesini şubeye bildirerek, sağlık 
sorunları konusunda yardım talebinde bulunmuşlardır. Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki 
hastalar ve hastalıkları şöyle: 
-Avni Uçar: Böbrek yetmezliği, sağ böbreği alındı, mesane kanseri, tümör alındı nüsk yok. 
-Salih Tuğrul: 1956 doğumlu, 36 yıl hapis cezası aldı. 14 yıldır cezaevinde yatmaktadır. 
2007 yılında kalp krizi geçirdi. Bunun sonucunda kısmı felç oldu. Anjio ameliyatı oldu. 
29.12.2012 tarihinde ani rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. 
Hastalığı: sağ tarafta olduğu gibi felç, kafatasında kan pıhtısı oluşmuş. Günlük ihtiyaçları 
arkadaşlarının yardımıyla karşılayabilmektedir. Cezaevine geri getirildi. 
-Ramazan Batur: Göz hastalığı, sağ gözü % 98 görme yetisini kaybetmiş. Sol gözünde de 
hasar var. 
-Sekvan Bulut: PEM Anal Fissür 
-Abdullah Öngüllü: Astım, bir kulağı duymuyor, işitme cihazı kullanıyor. Bir gözünde % 60 
hasar var. %94’te ayağından yaralı. Bel fıtığı var. 
-Abdulselam Güler: Kalp kapakçığında açılma var. Bir kalp damarı tıkanma aşamasında. 
-Hayrettin yılmaz: Kalp hastalığı, sara ve yüksek tansiyon. 
-Tahir Cengiz: Bir böbreğinde hasar var. Böbrek yetmezliğinden dolayı ara sıra yere 
yığılmakta. 
-Ahmet Aydın: Yüksek tansiyon, orta ciddi aort yetmezliği, apandisit ameliyatı geçirdi. 
-Habib Aydoğdu: Bel ve boyun fıtığı. 
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-Mahmut Bilgiç: Bel fıtığı yüzünden 2 ameliyat geçirdi. Bir kolu kısmı felç olup bir ayağında 
tutulma oluyor.  
-Ramazan Özyiğit: Şeker, kolesterol, romatizma ve yüksek tansiyon. 
-Nesip tarım: Hepatit B, akciğerde iltihap, ülser ve böbrek damarında şişkinlik. 
-Đzettin Tekman: Gözaltında 2 ayağına kurşun sıkılması üzerine ayağı bükülemiyor. 
Doktorlar ayağının kesilmesi gerektiğini söylemiş. 
-Ahmet Alınak: Beyinde tutulma, unutkanlık, baş dönmesi, migren, sinüzit, midede mikrop 
tespiti, böbrek hastalığı. 
-Neşet Kara: Çenesinde kırıklık var, psikolojik deprasyon, nöbet geçiriyor. (ĐHD Siirt 
Şubesi) 
 
AĐLE GÖRÜŞÜ ENGELLENENLER 
*06.02.2013 tarihinde şubemize başvuran Zühal Ekmez, şu beyanlarda bulundu: 
“05.02.2013 tarihinde Burdur Cezaevinde tutuklu olarak bulunan ağabeyim olan Nihat 
Ekmez ile her ayın ilk Salı günü “açık görüşüne” gitmekteyiz.   Onunla birlikte 3 arkadaşı 
daha görüşe çıkmaktadır. Cezaevindeki gardiyanlar açık görüşte yan yana oturmamıza dahi 
izin vermemektedirler. Masalarda sadece karşılıklı oturmamızı istiyorlar. Geçen haftaki açık 
görüşümüzde de yan yana oturmak istediğimizi belirttik. Gardiyanlarla ağabeyim 
konuşuyordu. Kendisi daha önce kaldığı cezaevlerinde böyle bir uygulamanın olmadığını 
söyledi. Anladığım kadarıyla Cumhuriyet Savcısına ve Cezaevi Müdürüne bu konuyla ilgili 
yazılı başvuruda bulunduğunu söyledi.   Gardiyanlar bir türlü ikna olmadılar, karşılıklı 
oturmak zorundasınız, dediler.  Tutuklularda karşılıklı oturmayacağız, yan yana oturacağız 
yoksa görüş yapmayacağız dediler. Bunun üzerine gardiyanlar tutuklularla aramızda bir set 
oluşturarak görüşü bitirdiler. Bu olaylar esnasında cezaevi müdürü de gardiyanların 
arasındaydı. Ağabeyim “bakın siz eşleri yan yana getirmeyi düşünüyorsunuz, kız kardeşim 
senede bir kere geliyor, yan yana oturmamıza izin vermiyorsunuz. Karşılıklı bir şeyleri çözme 
çabasındaysak, adımlar atmaya çalışıyoruz. Sizin bu davranışlarınız hiç insani değil” dedi. 
Gardiyanlarda bize söylenene göre hareket ediyoruz. Özetle ayrılma aşamasında ortam biraz 
gerildi. Ağabeyimi kollarından çekip götürdüler. Herhangi bir fiziki müdahale olmadı ama 
biz aileleri olarak çok kaygılandık. Burdur’da sadece 14 siyasi tutuklu var ve bunlar sürgün 
edilmiş tutuklular, herhangi bir gerekçe gösterilmeden, fiziksel müdahalenin olmasından 
endişe duyuyoruz. Gardiyanlar tutuklulara düşmanca bakıyorlardı.  Ne yapacağımızı 
bilemiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*Antep H Tipi Cezaevi'nde bulunan PKK davası tutuklusu Ali Erden, ailesi ile Şubat ayında 
yaptığı açık görüşte babasının yaşanan duruma tepki gösterdiği için 6 ay açık görüş cezasına 
çarptırıldığını aktardı. Mektubunda 10 metrekarelik açık görüş odasına yüzlerce tutuklu ve 
ailesinin sıkıştırılmaya çalıştığını ve bu kalabalığın yanı sıra her tutuklu için 4 infaz koruma 
memurunun odada bulundurulduğunu ifade eden Erden, koşullar nedeniyle sağlıklı bir şekilde 
açık görüş yapamadıklarını belirtti. (02.03.2013 / DĐHA) 
 
*11 Mart’ta Bingöl Cezaevi'nde tutulan oğlu Ozan Alpkaya'nın görüşüne giden Hasip 
Alpkaya, Ozan dahil hiçbir tutuklunun görüşe çıkmadığını söyledi. Çocuklarının görüşe 
çıkmaması üzerine cezaevi müdürü ile görüştüklerini aktaran Alpkaya, cezaevi müdürünün 
"Sürgüne gönderilen arkadaşlarından kaynaklı alınganlıkları var" diyerek, tutsakların kendi 
iradeleri ile görüşe çıkmadığı yönünde bilgi verdiğini ifade etti. Cezaevinden çıktıktan sonra 
oğlu Ozan Alpkaya'nın Diyarbakır'da bulunan evlerini aradığını ve cezaevi idaresinin 
tutsakları görüşe çıkartmadığı şeklinde bilgi verdiğini aktaran Haspi Alpkaya, cezaevinde 
neler döndüğünü anlamadıklarını dile getirdi. Alpkaya, yetkililerin kendilerine bilgi vermesini 
istedi.  (11.03.2013 / DĐHA) 
 
*BDP eski Mardin Đl Başkanı Davut Bozan'ın 2 Mayıs’ta yaşamını yitiren kardeşi Şehmuz 
Bozan'ın cenazesine katılmak için avukatı aracığıyla savcılığa yaptığı başvuru kabul edildi. 
Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığının kabul ettiği 2 günlük iznin, Mardin Cezaevi 
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idaresi tarafından "Güvenliği sağlayamayız" gerekçesiyle engellendiği belirtildi. Cezaevi 
idaresinin tavrına tepki gösteren BDP Mardin Đl Eş Başkanı Alaattin Turan, "Mahkeme izin 
vermiş Davut Bozan'ın taziyeye gitmesine, Mardin Valisi izin vermiş ancak cezaevi yetkilileri 
buna izin vermiyor" dedi. (03.05.2013 / DĐHA) 
 
*05.06.2013 tarihinde şubemize başvuran Güllişah Kargılı, şu beyanlarda bulundu: 
“Eşim olan Şemsettin Kargılı, yaklaşık olarak 20 yıldır Diyarbakır D Tipi Cezaevinde 
kalmaktadır. Eşimin annesi 01.06.2013 tarihinde vefat etti. Bunun üzerine ölüm kâğıdı ile 
birlikte ve annesinin vasiyeti üzerine ben ölürsem oğlum gelmeden beni mezara koymayın 
demesine rağmen savcılığa yaptığımız başvuru sonucunda eşimin izin hakkı olmasına rağmen 
kendisine izin verilmedi. Cezaevinde kardeşlerine başsağlığı için telefon bile açmasına izin 
verilmedi. Bu hukuksuzluğa karşı sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĐHD Diyarbakır 
Şubesi)    
 
*Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 21 yıldır tutuklu bulunan, müebbet hapis hükümlüsü 
çölyak hastası Nesimi Kalkan ile aynı cezaevinde 4 yıldır "KCK"den tutuklu bulunan kardeşi 
Yusuf Kalkan'ın, yaşamını yitiren annelerinin cenazesine katılma talebi savcılıktan alınan izne 
rağmen engellendi. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 13 Haziran günü sabah saatlerinde yaşamını 
kaydeden anne Bedriye Kalkan'ın cenazesine katılmaları için aile bireylerinin başvurusu 
üzerine Mardin Cumhuriyet Savcılığı'ndan izin alındı. Alınan izne rağmen Cizre Đlçe Emniyet 
Müdürlüğü tarafından "Güvenliği sağlayamayız" gerekçesiyle Kalkan kardeşlerin annelerinin 
cenazesine katılması engellendi. (24.06.2013/DĐHA) 
 
 
TECRĐT VE ĐZOLASYON  
*Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi’nde geçtiğimiz hafta Şırnak'ta evine baskın düzenlendikten 
sonra tutuklanan Sozdar isimli genç kadının elleri kelepçeli bir şekilde hücrede tutulduğu 
iddia edildi. Soy ismi öğrenilemeyen kadının çok bitkin olduğu ve adli tutukluların bulunduğu 
koğuşlara gitmesi yönünde baskı gördüğü belirtildi. (03.01.2013/DĐHA) 
 
*Van TUYAD-DER üyeleri, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki tutsakların durumuna dikkat 
çekmek amacıyla şube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ĐHD, GÖÇ-DER, il 
genel meclis üyeleri, KURDĐ-DER ve tutsak yakınları katıldı. Toplantıda konuşan Van 
TUYAD-DER Başkanı Ahmet Aygün, 12 Eylül tarihinde PKK ve PJAK’lı tutsaklar 
tarafından başlatılan ve PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla bitirilen açlık grevlerinin 
ardından Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde baskıların giderek arttığını belirterek, “Cezaevi 
yönetimi açlık grevlerine giren siyasi tutsakların savunmalarını almadan, sosyal etkinlikler 
başta olmak üzere, çeşitli disiplin cezaları verdi. Cezaevi idaresi tarafından tutsaklar keyfi 
aramalardan geçiliyor. Sözlü ve fiziki hakaretlerde bulunuyor” dedi. Aygün, tutsakların 
aileleri ile yaptıkları ziyaret sonrasında sözlü ve psikolojik baskıya maruz kaldıklarını 
belirterek, “Cezaevi yönetiminin yaptığı baskılar sonucu 40 tutsak Meclis Đnsan Hakları 
Komisyonu ve Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Aynı dönemde 10 tutsak sevk adı 
altında başka cezaevlerine sürgün edildi” dedi. Ziyarete giden ailelerden aldıkları bilgileri 
aktaran Aygün, “Zana Şeker, Kadir Çiftçi, Yıldırım ve Hişyar Buldan adlı tutsaklar sürgün 
edildi. Đl genel meclis üyesi Senar Elter 30 gündür tek başına bir odada tutuluyor” diye 
konuştu. (12.01.2013/DĐHA) 
 
*23.01.2013 tarihinde şubemize başvuran Medine Bağatır, şu beyanlarda bulundu: 
“Kızım olan Songül Bağatır, yaklaşık olarak 20 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Geçen hafta 
yaptığımız telefon görüşmesinde, kaldığı Đzmir Aliağa Şakran Cezaevinde, cezaevi yetkilileri 
tarafından keyfi olarak hücre cezaları verildiği, yasal taleplerinin yerine getirilmediği, 
birlikte kaldığı 88 kadın mahkûm ile birlikte son bir içinde 3 ila 12 gün arasında değişen 
sürelerde hücre cezası verildiğini söyledi. Yapılan bu haksız uygulamalar karşısında kızıma 
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ve diğer tutuklu ve hükümlülere yapılan keyfi muamele yapan kişilerin tespit edilip haklarında 
gerekli yasal işlemlerin yapılmasını talep ediyorum.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*02.02.2013 tarihinde şubemize başvuran Derya Eker, şu beyanlarda bulundu: 
“Kardeşim olan Vahit Arslanhan, yaklaşık 5 yıldır Gümüşhane E Tipi Kapalı Ceza Đnfaz 
Kurumunda cezasını infaz etmektedir. Kardeşim ile birlikte Batman ve Tokat Cezaevinden 2 
hükümlü ile beraber Midyat M Tipi Kapalı Ceza Đnfaz Kurumuna sevk edildiler. Sevk 
edildikleri cezaevinde siyasi koğuşlarda birlikte kalma talepleri cezaevi yönetimi tarafından 
“PKK’liler zaten sevk edilecekler, tarafsız durmanız halinde size ayrı koğuş açabiliriz” 
dayatması ile karşılaşmışlardır. Bunun üzerine kardeşim ve diğer arkadaşları ile bu 
dayatmayı kabul etmeyince müşahede odasına alınmışlardır. Kardeşim ile yapmış olduğumuz 
telefon görüşmesinde, bu sorunun çözülmemesi halinde 05.02.2013 tarihinde açlık grevine 
başlayacaklarını söyledi. Ayrıca kardeşimin görüş hakkı olmasına rağmen henüz bir görüşme 
gerçekleşmemiştir. Cezaevi yönetimi ile yaptığımız telefon görüşmelerinde bizlere sert 
cevaplar vererek, cevap vermekten kendilerini imtina ediyorlar. Kardeşimin içinde bulunduğu 
sorun nedeniyle hayatından endişe etmekteyiz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi)  
 
*06.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Ercan Yılmaz, şu beyanlarda bulundu: 
“Kuzenim olan Serhat Arslan, 2007 yılında uyuşturucu dosyası ile ilgili yapılan yargılama 
sonucunda 5 yıl 10 ay hapis cezasına mahkûm edildi. Đstanbul Bayrampaşa, Mamak ve Silivri 
Cezaevlerinde kaldıktan sonra yaklaşık 7 aydır Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine 
gönderildi. Kuzenim cezaevinde girmeden öncede ruhsal yönden sağlık sorunları 
bulunmaktaydı. Ancak cezaevi koşulları, kuzenimin ruhsal ve psikolojik durumunun daha da 
kötüleşmesine neden oldu. 3 ay önce kuzenim Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine 
gönderildi. Kuzenim ile ilgili etkin bir tedavi gerçekleştirilmedi. Kuzenim 6 aya yakın bir 
süredir cezaevinde tek bir hücrede tutulmaktadır. Psikolojik durumu çok kötü olduğu için 86 
kilodan 46 kiloya düşmüştür. Ailesi kendisiyle cezaevinde görüşmeye gittiği zaman, ailesi ile 
dahi konuşmuyor ve tepkisiz bir şekilde boş gözlerle etrafa bakıyor. Kuzenimin cezaevinde 
yaşamış olduğu sağlık problemleri ve hücrede 6 aya yakın bir zamandır tutulmuş olması 
nedeniyle sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi)   
  
*11.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Faruk Kadir Đldız, şu beyanlarda bulundu: 
“Dayım olan Yusuf Malkoç, yargılandığı dava sonucunda 10 yıl hüküm giydi. 7 yıldır 
hükümlü olarak Siirt Cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık sekiz aydan bu yana Silivri 
Cezaevinde bulunmaktadır. Dayım evli ve bir çocuğu var. En son üç yıl önce annesini daha 
sonra babasını kaybetti. Bu nedenlerden kaynaklı olarak psikolojik durumu kötü olduğundan, 
cezaevi idaresi de kendisine sürekli tecrit cezasıyla cezalandırmaktadırlar. Sık sık ailesiyle 
telefon konuşmalarının kesildiğini ve ayrımcılığa, hukuksuzluğa uğradığını iddia etmektedir. 
Bundan kaynaklı olarak dayımı cezaevinde ziyaret edilmesi ve kendisiyle ilgilenmesini talep 
ediyorum.” (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*Midyat M Tipi Cezaevi'nde tutulan Sabih Özcan isimli tutsak, cezaevinde yaşanan hak 
ihlallerine karşı ve 3 arkadaşıyla birlikte siyasilerin bulunduğu cezaevine gönderilmek için 3 
arkadaşıyla birlikte açlık grevine başladıklarını bildirdi. DĐHA'ya mektup gönderen Sabih 
Özcan, taleplerinin kabul edilmesi için 14 Haziran'dan bu yana arkadaşları Turgut Yaman, 
Ahmet Uzun ve Kamuran Kılınç ile birlikte açlık grevine başladıklarını kaydetti. Midyat 
Cezaevi'ne geldiği ilk günde acemi oldukları için cezaevi yönetiminin yönlendirmesi ile 
bağımsızlar koğuşuna gönderildiklerini aktaran Özcan, kısa zaman sonra PKK'li tutukluların 
bulunduğu koğuşa geçmek için dilekçe yazdıklarını ve bu nedenle fiziki zorlama ve psikolojik 
işkencelere maruz kaldıklarını belirtti. (21.06.2013/DĐHA) 
 
 

DĐSĐPLĐN CEZASI VERĐLENLER 
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*Van F Tipi Cezaevi'nde de özelikle cezaevi yönetimin değişmesi üzerine tutsaklara yönelik 
baskıların arttığı belirtiliyor. Cezaevinde baskıların giderek arttığını dile getiren Van 
TUYAD-DER Başkanı Ahmet Aygün, özellikle yeni atanan Cezaevi Müdürü Mustafa 
Arlı'nın göreve başlamasıyla beraber cezaevinde baskıların en üst seviyeye çıktığını söyledi. 
Aygün, "Son zamanlarda tutsakları tahrik etmeye paralel olarak hak ihlalleri de devam ediyor. 
Tutsakların bulunduğu odalarda ayda bir defa ve bir tutsak gözetiminde aramaların yapılması 
gerekirken, gece yarısı keyfi olarak baskın yapılarak, aramalar yapılıyor. Televizyonların 
içine kadar arama yapılıyor ve odaları bilinçli olarak dağıtılıyor. Odaların araması, orduda 
disiplin cezası alan ya da ordudan atılan askerlerden oluşan 'A Takımı' adı verilen gardiyanlar 
tarafında yapılıyor. Aramalar sırasında gardiyanlar bilinçli olarak parmaklarına bozkurt ve üç 
hilal yüzükleri takıyor" diye belirtti. Gardiyanların sık sık tutsaklara sözlü olarak hakaretlerde 
bulunması nedeniyle kavgaların çıktığını belirten Aygün, yaşanan durumlardan dolayı 40 
tutsağa soruşturma açıldığını söyledi. Aygün, hak ihlalleri karşısında sessiz kalmayacaklarını 
belirterek, Van Barosu Cezaevi Komisyonu üzerinden olayla ilgili suç duyurusunda 
bulunduklarını söyledi. Aygün, hak ihlallerine ilişkin ĐHD'ye de başvuruda bulundukları 
belirtti. (03.01.2013/DĐHA) 
 
*Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde 12 Eylül 2012 tarihinde başlatılan süresiz dönüşümsüz açlık 
grevine giren 139 mahpusa 3 aylık disiplin (toplu sohbet hakkından mahrumiyet) cezası 
verildi. (ĐHD Siirt Şubesi)  
 
*Antep H Tipi Cezaevi'nde kalan Mehmet Çelik, Mahmut Keskin, Müslüm Şahin, Ramazan 
Kıran ve Nuh Taş isimli tutsakların 13 Şubat günü Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün 
edildiği öğrenildi. Antep Cezaevi'ndeki tutsaklar tarafından gönderilen faksta, yaşanılan bir 
provokasyon olayı sonucu 5 tutsak hakkında 20'şer gün hücre cezası istemi ile disiplin 
soruşturması açıldığı öğrenildi. (16.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 
*Antep H Tipi Cezaevi'nde bulunan PKK davası tutuklusu Ali Erden, ailesi ile Şubat ayında 
yaptığı açık görüşte babasının yaşanan duruma tepki gösterdiği için 6 ay açık görüş cezasına 
çarptırıldığını aktardı. Mektubunda 10 metrekarelik açık görüş odasına yüzlerce tutuklu ve 
ailesinin sıkıştırılmaya çalıştığını ve bu kalabalığın yanı sıra her tutuklu için 4 infaz koruma 
memurunun odada bulundurulduğunu ifade eden Erden, koşullar nedeniyle sağlıklı bir şekilde 
açık görüş yapamadıklarını belirtti. (02.03.2013 / DĐHA) 
 
*Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan 11 siyasi tutsağa, koğuşlar arası iletişim sağlamak 
için duvarlara küçük delikler açtıkları iddiası ile cezaevi yönetimi tarafından toplam 7-10 gün 
arası hücre cezası verildiği bildirildi. Aralarında Ali Erden, Abidin Yılmaz, Şabah Şahin ve 
Mülazim Mumyak adlı tutsakların da bulunduğu 11 tutsağın, karara itiraz etmek için Đnfaz 
Hakimliği'ne başvurduğu belirtildi. (16.03.2013 / DĐHA) 
 
*Diyarbakır'da 2007 yılında "Örgüt üyesi" olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 7 yıl 6 ay hapis 
cezası verilen kalp hastası Necdet Bozkurt'a tutulduğu Hazro Cezaevi'nde "ayakta sayım 
vermediği" gerekçesiyle 5 gün hücre ve 1 ay görüş cezası verildi. (15.05.2013 / DĐHA) 
 
*Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan yaklaşık 30 siyasi tutsağa 2 ay önce cezaevindeki 
uygulamaları koğuş kapısına vurarak protesto eylemi yaptıkları gerekçesiyle iletişim cezası 
verildiği belirtildi. Cezaevi idaresi tarafından ceza alan siyasi tutsaklara bir ay boyunca 
aileleriyle telefon görüşmesi ve mektup yasağı getirildiği bildirildi. Cezaevindeki hak 
ihlalerini protesto etmek için 24 PKK’li tutsak, süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi başlatılmış 
ve BDP Van Milletvekilli Özdal Üçer ile sivil toplum örgütlerinin araya girmesiyle 19'uncu 
gününde eylemlerine son vermişti. (12.06.2013/DĐHA) 
 
 

HABERLEŞME V.B. HAKLARI ENGELLENENLER 
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*Midyat M Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan kadın tutsakların kaldığı koğuşlara 10 gündür 
elektirik ve su verilmediği iddia edildi. Çarşamba günü tutuklu bulunan yakınlarının 
görüşlerine giden ailelere tutsaklar, cezaevindeki hak ihlalleri hakkında bilgi verdi. Tutsaklar 
koğuşlara elektrik ve su verilmediği için ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını aktardı. 
(03.01.2013/DĐHA) 
 
*Van TUYAD-DER üyeleri, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki tutsakların durumuna dikkat 
çekmek amacıyla şube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya ĐHD, GÖÇ-DER, il 
genel meclis üyeleri, KURDĐ-DER ve tutsak yakınları katıldı. Toplantıda konuşan Van 
TUYAD-DER Başkanı Ahmet Aygün, 12 Eylül tarihinde PKK ve PJAK’lı tutsaklar 
tarafından başlatılan ve PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla bitirilen açlık grevlerinin 
ardından Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde baskıların giderek arttığını belirterek, Suriye Đran-
Irak uyruklu tutsakların telefon haklarının engellendiğini belirterek, “Suriye uyruklu Abdo 
Şeyh adlı tutuklunun bütün belgeleri Türkçe tercümeli olarak kendisi tarafından verilmesine 
rağmen Suriye’de bulunan ailesiyle telefon görüşmesi sağlanamadı” dedi. (12.01.2013/DĐHA) 
 
*20.02.2013 tarihinde şubemize başvuran Güllişah Değiş, şu beyanlarda bulundu: 
“Benim babam olan Nimet Değiş, Bolu T Tipi cezaevinde bulunmaktadır. 15.02.2012 
tarihinde telefon açtığında ‘Alo’ deyince oradan bazı kişiler babama ’O kimdir’ dedi. Babam 
kızımdır dediğinde ‘sana daha öncede söyledik görüştüğün kişinin ismini soy ismini 
söyleyeceksin’ dediklerinde babam ‘Kızımdır dedim’ babamın üzerine bağırarak ‘kapat o 
telefonu’ dediler ve babamdan telefonu alıp kapattılar. Babamla olan telefon görüşmemi 
engellediler. Bütün bunlardan kaynaklı olarak babama baskı uygulayabilirler. Babamın 
hayatından endişe ediyorum. Bu konudan sizden hukuki yardım talep ediyorum.” (ĐHD 
Diyarbakır Şubesi) 
 
*Maraş'ta bulunan Elbistan E Tipi Cezaevi'nde kalan siyasi tutsaklar, 15 günden bu yana 
cezaevi idaresi tarafından hukuksuz bir biçimde yıllardır kullandıkları ve yasal bir hak olan 
sohbet hakkının engellendiğini belirtti. DĐHA'ya gönderdikleri faks aracılığı ile yaşadıkları 
hak gaspını duyuran tutsaklar, idarenin bu hakkın kaldırılmasına gerekçe olarak 3'üncü Yargı 
Paketi ile birlikte uygulamaya konan, evli tutuklu ve hükümlülerin eşleri 24 saat baş başa 
görüşmelerine olanak veren düzenlemenin gösterildiğini, bu görüşmelerin de sohbet yaptıkları 
odalarda gerçekleşeceğinden sohbet haklarının engellendiğini aktardı. Cezaevi idaresinin evli 
tutuklu ve hükümlülere bu hakkı tanırken, yıllardır düzenli olarak kullandıkları haklarına son 
verdiğini kaydeden tutsaklar, "Cezaevi idaresi çifte standartçı bir yaklaşım benimsemiştir. Bu 
hakkımız ortadan kaldırıldıktan bir hafta sonra ise kimi hükümlü ve tutuklular ortamı provoke 
edecek şekilde tekbirler çekip 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atmaktadır. 
Haklarımızı çok rahat bir şekilde ortadan kaldıran cezaevi idaresi provokasyon yaratan bu tür 
girişimlere karşı ise sessiz kalmaktadır" diye belirtti. Tutsaklar yaşanan gelişmelerin 
cezaevinde olumsuz sonuçlara yol açabileceği konusunda kendilerini endişelendirdiğini 
vurguladı. Tutsakların aktardığı hak gaspını ise Elbistan E Tipi Cezaevi idaresi tarafından 
doğrulandı.  Đsmini vermeyen bir Đdare Memuru, uygulamayı doğrulayarak, bu kararın Đdare 
Gözlem Kurulu tarafından verildiğini söyledi. Yetkili, tutsakların sohbet yaptığı salonun 
haftanın 5 günü yapılacak olan aile görüşmeleri için ayrıldığını aktardı. Yetkili, bu 
uygulamanın geçici olmadığını, bundan böyle bu biçimi ile uygulayacağını söyledi. 
(09.04.2013 / DĐHA) 
 
*12.04.2013 tarihinde şubemize başvuran Sultan Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
Seyfettin Yaşa ve kardeşi olan kaynım Fethi Yaşa Amasya Cezaevinde hükümlü olarak 
kalmaktadırlar. Đki kardeş aynı dosyadan dolayı yaklaşık olarak 22 yıldır cezaevindeler. Eşim 
ve kaynım daha önce Bingöl cezaevinde kalıyorlardı yaklaşık olarak 45 gün önce Amasya 
Cezaevine nakil oldular. 05.04.2013 tarihinde eşimi ziyaret etmek üzere Amasya Cezaevine 
gittim. Eşim Amasya cezaevine getirildiklerinde kapıda sorun yaşandığını, kıyafetlerini 
soymalarını bu şekilde üzerlerinin aranacağını ancak kabul etmediklerini ve bu nedenle 
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Bingöl cezaevinden kendileriyle birlikte getirdikleri eşyalarının hala kendilerine teslim 
edilmediğini belirtti. Bu eşyaları arasında kıyafetleri, özel eşyaları, radyoları olduğunu ve 
bunların bu kadar zaman boyunca kendilerine kasıtlı bir şekilde teslim edilmediğini, battaniye 
talepleri olmasına rağmen kendilerine verilmediğini belirtti. Eşim ve kaynım aynı cezaevinde 
olduklarından birbirleriyle görüşme talebinde bulunmuşlar. Kaynımın annesi, babası ve eşi 
bulunmamaktadır. Bu nedenle görüşüne kimse gitmemektedir. Bu nedenle tek akrabası olan 
ve aynı cezaevinde bulunan eşim ile görüşmek istemektedir. Bu talebin hukuka uygun ve doğal 
bir talep olduğu düşüncesindeyiz. Ancak buna rağmen cezaevi idaresi tarafından talepleri 
kabul edilmediği gibi herhangi bir gerekçe de gösterilmemiştir. Bu konuda sizden hukuki 
yardım talep ediyorum.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*09.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Bozan Bozkurt, şu beyanlarda bulundu:          
“Oğlum Necdet BOZKURT Hazro K Tipi Kapalı Đnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. 
Oğlumun infazının bitmesine yaklaşık 2 ay kalmıştır.08.05.2013 tarihinde kendisi ile yapmış 
olduğum görüşmede gardiyanların kötü muamelesi ile karşılaştıklarını belirtti. Oğlum 
gardiyanların kendilerine askeri dayatmalarda bulunduğunu, karşılarında istedikleri zaman 
hazır ol komutuna geçmelerini istediklerini ve bunun gibi kötü muamele uyguladıklarını 
belirtmektedir. Oğlumun sağlık sorunları bulunmakta ve hastaneye sevk edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca Hastaneye sevk edilmesini zorlaştırdıkları gibi gittiğinde de bir sonraki 
randevuya götürmekten imtina ediyorlar. Ayrıca oğlum kendilerine “benim randevum var 
hastaneye gitmem gerekiyor “ dediğinde de gardiyanlar “sen dilekçe verdin ben hastaneye 
gitmek istemiyorum şeklinde bizde bundan dolayı götürmüyoruz” Şeklinde kendisine ait 
olmayan cümleleri kurmaktadırlar. Oğlumun yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere 2 aylık 
ceza infazı bulunmakta ve gardiyanlar bu durumu kullanmaktadırlar. Oğlumu sürekli sana 
disiplin cezası veririz, infazını yakarız şeklinde tehdit etmektedirler. Oğlum siyasi hükümlü 
olmasına rağmen oğlumu adli hükümlülerin bulunduğu koğuşa vermişlerdir. Oğlum buradaki 
hükümlüler ile problem yaşadığını kendisini dışladıklarını belirtmektedir. Oğlum yukarıda 
belirttiğimiz nedenlerden dolayı cezaevinden Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifeleri Gelen 
Müdürlüğü’ne nakil dilekçesi yazmış ve dilekçe hakkı gibi en basit haklardan olan dilekçe 
verme hakkını kullanmak istemiş ancak yetkililer tarafından dilekçesi gönderilmeden 
kendisine iade edilmiş. Oğlumun bizlere aktardığı iddialar aile olarak bizleri üzmekte ve 
endişelendirmektedir. Oğlumun özellikle Deniz isimli gardiyandan kendisine zarar 
gelebileceğini bizlere söylemsi bizleri daha da endişelendirmektedir. Bilindiği üzere 
Cezaevinde bulunan hükümlülerin güvenliğini cezaevinde görevli gardiyanlar vasıtasıyla 
yerine getirmektedir. Bu görev başındaki gardiyanların azami hassasiyet içinde görevini 
yerine getirmesi gerekmektedir. Belirtmiş olduğumuz iddiaların incelenerek sorumlular 
hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ile cezaevi yönetimini ilgilendirecek ve hak 
ihlallerin son erdirilmesine olanak sağlayacak yasal çalışmaların Adalet Bakanlığı 
tarafından bir an önce yapılmasını istemekteyiz. Ayrıca oğlumun nakil talebinin 
değerlendirmeye tabi tutulmasını talep etmekteyiz.” (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
 
CEZAEVLERĐNDE ANADĐLE YÖNELĐK ĐHLALLER 
*09.05.2013 tarihinde şubemize başvuran Gazal Ekinci, şu beyanlarda bulundu: “Kızım 
Elif Ekinci daha önce Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyordu. 23.01.2013 tarihinde 
Kocaeli Gebze Kadın Cezaevine nakledildi. 07.05.2013 tarihinde kızımın açık görüşüne 
gittim. Kızım bana cezaevinde sorunlar yaşadıklarını, cezaevi yönetimi tarafından kendilerine 
baskı uygulandığını, yattıkları bölüm dışında koğuşlarının birçok yerine, mutfak, banyo, 
havalandırma gibi bölümlere kamera yerleştirildiğini, yattıkları bölüme de yerleştirilmek 
istendiğini ancak tepki gösterdikleri için henüz bu bölüme yerleştirilmediğini söyledi. Ayrıca 
koğuşta 6 kişi kaldıklarını, yaşam alanlarının koğuşla sınırlandırıldığını, diğer odalarda 
kalan arkadaşlarıyla görüştürülmediklerini, spor faaliyetlerine izin verilmediğini, Kürtçe 
konuşmalarına izin verilmediğini, konuştukları zaman cezaların verildiğini, cezaevi 
yönetimine yapılan başvuru ve itirazlar sonucunda cezaların verildiğini belirtti. Yaşanan bu 
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hukuksuzluğun bir önce giderilmesini istemekteyiz bu nedenle derneğinizden bu yönde hukuki 
destek bekliyoruz.”  (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
 

CEZAEVLERĐNDE DĐĞER ĐHALLER 
*Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan A. Kadir Encü ile Necmettin Bellier’in şubemize 
mektupla yaptıkları başvuruda özetle; Siirt Cezaevi’nde 18 yaşından küçük 5 çocuğun 
kaldığı, çocuk olmalarından kaynaklı cezaevi psikolojisini kaldıramadıkları, ciddi tıkanmalar 
yaşadıkları için kendilerine zarar vermek suretiyle, intihar girişiminde bulunduklarını, 
kendilerinin bu çocuklara yardımcı olmak istedikleri ancak, idarenin buna izin vermediğini ve 
idarenin de onların sorun ve sıkıntılarına cevap olamadığını beyan ettiler.  
Bu beyanlar üzerine Şube yöneticilerimiz adı geçen çocuklarla tek tek görüşmeler 
gerçekleştirerek sorunlarını dinledi. Çocukların anlatımı şöyle; 
15.01.2013 tarihinde Siirt E tipi Kapalı cezaevinde Yunus Sartık (1998/Siirt doğumlu) ile 
yapılan görüşmede şu beyanlarda bulundu: “10.01.2013 tarihinde (2,5 aydır cezaevinde) 
ailemi çok özlemiştim. Müdürlere ailemi özlediğimi söyledim, psikologlarla görüştüm. Burada 
yapamadığımı, sıkıldığımı söyledim. Sonra gece 03.30’da uyandım, bulduğum ilaçları alıp 
içtim. Bulduğum jiletle bileğimi kestim. Bayılmışım, bayıldığımı gören arkadaşlarım 
gardiyanlara haber vermiş ve beni hastaneye kaldırmışlar, midem yıkandı. 1 gece hastanede 
kaldım, tekrardan koğuşuma getirildim. Yaşımın küçüklüğüne binaen ve koşulların kötü 
olmasından dolayı dayanamıyorum.” 
4-15.01.2013 tarihinde Siirt E tipi Kapalı cezaevinde Orhan Özer (1997/Siirt doğumlu) 
ile yapılan görüşmede şu beyanlarda bulundu: “10.01.2013 tarihinde yataktan seslerle 
uyandım. Baktım Yunus yerde baygın yatıyor, bunun üzerine kapıları çalıp gardiyanları 
çağırdım. Onlarda gelip onu alıp hastaneye götürdüler. Yunus’un psikolojik sorunları 
bulunmaktadır. Buradaki koşullar ağır ama iyidir de. Bulunduğumuz koğuşta 5 kişi kalıyoruz. 
M. Can Elçiçek 16 yaşındadır. 3 ya ayrı bir koğuşta tek başına kaldıktan sonra yanımıza 
geldi. 2.5 aydır içerideyiz. Yunus daha öncede kollarına jilet vuruyordu. Akşamları korkuyor, 
korkudan uyuyamıyor. M. Can’ın yanında uyuyor.”  
5-15.01.2013 tarihinde Siirt E tipi Kapalı cezaevinde Cumali Bayhan (1998/Siirt 
doğumlu) ile yapılan görüşmede şu beyanlarda bulundu: “5 kişi olarak kaldığımız koğuşta 
yatıyorduk. 10.01.2013 tarihinde görüntüyle uyandım, uyandığımda Yunus yerde baygındı, 
Orhan onu uyandırmaya çalışıyordu. Sonra gardiyanlar geldi, onu hastaneye götürdüler. Bir 
gece hastanede kaldıktan sonra geri geldi. Daha öncede sıkılıyorum, ailemi özlüyorum dediği 
dönemlerde kendi kollarını jiletle çiziyordu. Psikolojik desteğe ihtiyacı var. Koşullar ağır, 
ailelerimizi özlüyoruz.” 
Çocuklar ile yapılan görüşmenin ardından şubemiz tarafından yetkili kurumlarla görüşmeler 
yapıldı ve Yunus Sartık’ın tahliye edildi. (ĐHD Siirt Şubesi)  
 
*04.01.2013 tarihinde şubemize Diyarbakır D Tipi Açık Cezaevinden başvuran X Kişi, 
şu beyanlarda bulundu: “Bulunduğum Diyarbakır D Tipi Cezaevinde, cezaevinin kapasitesi 
200 olmasına rağmen 450 kişi kalıyoruz. Koridorlarda, tuvalet önlerinde yatıyoruz. 
Kaloriferler çok az yandığından içerisi çok soğuk ve herkes hasta olmakla karşı karşıya 
bulunmaktadır. Đç içe bulunduğumuz için salgın hastalıklar başladı. Doktorlar 3 haftada bir 
geliyorlar. 3 banyo ve 3 tuvalet bulunmaktadır. 450 kişiye yetmediğinden sürekli kavgalar 
çıkıyor ve çok kişinin cezası yanıyor. Gelen heyetlere şikâyetlerimizi iletmeye cesaret 
edemiyoruz. Đlettiğimiz halde kapalı cezaevine gönderilmekle tehdit ediliyoruz. 
Şikâyetlerimizin ilgili yerlere iletilmesi ve gereğinin yapılmasını talep ediyorum.”  (ĐHD 
Diyarbakır Şubesi) 
 
*05.02.2013 tarihinde şubemize başvuran Zeki Oğurlu, şu beyanlarda bulundu: 
“Ağabeyim olan Şeyhmus Oğurlu, 2010 yılında gözaltına alınıp, tutuklandı. Bir süre 
Diyarbakır E Tipi Cezaevinde kaldıktan sonra Bitlis E Tipi Cezaevine gönderildi. Bitlis 
Cezaevi idaresiyle sorunlar yaşaması nedeniyle psikolojik rahatsızlılar geçirmeye başladı. 
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Daha sonra ağabeyim Siirt E Tipi Cezaevine gönderildi. Siirt cezaevindeki idareyle de 
sorunlar yaşamaya başlayınca o da açlık grevine başladı. 80 gündür açlık grevinde olan 
ağabeyim çok zayıflamış ve irade olarak çok güçsüz duruma düşmüştür. Ağabeyime haksızlık 
yapıldığı için o da açlık grevine girdi. Sağlık durumu çok kötüye gitmektedir. Açlık grevinden 
de vazgeçmek istemiyor. Ne yapacağımız bilmiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda 
sizden hukuki yardım talep ediyoruz.” (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
*05.02.2012 tarihinde Diyarbakır Şubemize yapılan Zeki Oğurlu’nun yaptığı başvuru 
üzerine, Ağabeyi olan Şeyhmus Oğurlu bulunduğu Siirt E Tipi Cezaevinde ziyaret 
edildi. Görüşmede Şeyhmus Oğurlu şu beyanlarda bulundu: “7.5 yıl ceza aldım, 2.5 yıldır 
cezaevindeyim. Haksız yere ceza aldım. Bu nedenle süresiz açlık grevine girdim. Artık 
dayanamıyorum, ruh sağlığım bozuk. 80 gündür açlık grevindeyim.” (ĐHD Siirt Şubesi) 
 
*14.02.2013 tarihinde şubemize başvuran Mehmet Mehzer Tantekin, şu beyanlarda 
bulundu: “Oğlum olan Mustafa Đmdat Tantekin, 2010 yılının 2. Ayında Cezaevi Üst 
Köşesinde 2 arkadaşı ile birlikte gözaltına alındı. Kendisi BDP’nin Bağlar Gençlik 
Kollarında çalışmaktaydı. Yargılandığı davadan 14 yıl 6 ay ceza aldı. 2 yıldır cezaevinde 
bulunmaktadır. Ancak 07.02.2013 günü oğlumu ziyarete gittiğimde bana “Sabri Tanrıkulu” 
isimli bir şahsın hakkında ifade verdiğini söyledi. Kendisi bu şahsı gençlik merkezindeki 
çalışmalardan tanımaktadır. Bu şahısta cezaevine girmişti ancak ne kadar kaldığını 
bilmiyoruz. Yalnız duyduğumuz kadarıyla tahliye edilmiştir. Bu şahsın ifadesine göre sözde 
oğlum örgütün talimatı doğrultusunda bir dizi silahı Diyarbakır’da belirli bir bölgeye 
gömdüğünü söylemiştir. Oğlum, bu konuyla hiçbir alakasının olmadığını, bu ifade yüzünden 
hakkında dava açılabilir kaygısı yaşamaktadır. Bu konuda ne yapabilirim, nasıl yardımcı 
olabilirsiniz. Bu konuda sizden destek talep ediyorum.” (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*09.03.2013 tarihinde şubemize başvuran Mehmet Mezher Tantekin, şu beyanlarda 
bulundu: “Oğlum olan Mustafa Đmdat TANTEKĐN, Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevinde 
hükümlü olarak cezasını infaz etmektedir. 07.03.2013 tarihinde kardeşim ve diğer siyasi 
tutuklu aileleri ile görüşe giderken cezaevi idaresi siyasi hükümlü ve adli tutuklu 
mahkûmların görüş gününü aynı gün ve aynı saat olarak belirlemektedir. Bu arada adli 
tutuklu aileler siyasi tutuklu ailelere sözlü taciz ve hakarette bulunuyorlar. Araya Cezaevi 
güvenliğinden sorumlu askerlerin girmesi ile linç olayı son anda engellendi. Ancak bizde 
cezaevinden çıktıktan sonra da panik halindeydik. Çünkü her an aynı aileler tarafından linç 
olayına maruz kalabilirdik. Bu durum biz tutuklu ailelerinde korku ve endişe yaratmaktadır. 
Bizce cezaevi yönetiminin bu uygulaması bizim görüşlere gelmemiz ve tutuklu-hükümlü 
akrabalarımıza destek vermemiz engellenmek için oluşturulmuştur. Bu konuda hukuki 
desteğinizi talep etmekteyim.”   (ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*09.04.2013 tarihinde şubemize başvuran Sultan Muhterem Bayar, şu beyanlarda 
bulundu: “Kardeşim olan Olcay BAYAR cezasının bitmesine yakın 9 ay gibi kısa bir süre 
kala Açık Cezaevine nakledildi. Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinin yanında Açık Cezaevi 
olacağını düşünülen ek binaya kardeşim ve bir arkadaşı sevk edildi. Yapılan bina inşaat 
halinde olduğundan cezaevinin inşaat temizliği, moloz taşıma v.d bütün işlemleri 
inşaat/temizlik işçisi gibi yapmaktadırlar. Kardeşim Açık cezaevine sevk edildiği için 
mutluyuz ve biliyoruz ki açık cezaevine sevk edilenlerin hizmet veya üretime dönüştürülmesi 
gerektiğini biliyoruz. Ancak bunun sınırının da olduğu, insan onurunu yakışır bir şekilde 
olması gerektiği yönündedir. Ayrıca hukuki yararın atıl durumdaki insan gücünün hizmet 
veya üretime dönüştürülmesini, bir iş veya mesleğin yeterince öğretilmesine imkân 
verilmesini, çalıştırılmalarına karşılık kendilerine maddi yönden gerekli ortamın 
yaratılmasını ve bu suretle yararlı bireyler olarak topluma dönmelerini sağlamaktır. Bu 
hususlar tarafınızca irdelenmesini talep etmekteyiz. Ayrıca cezaevinde halen yemekhane ve 
kantin olmadığından yemek ihtiyaçlarını giderememektedirler. Kardeşim zaman zaman yemek 
verdiklerini kendilerinin buna itiraz ettiklerinde kendilerini tehdit ettiklerini beyan etmektedir. 
Ben yukarıda belirtilen hususların araştırılarak kardeşimin koşullarının düzeltilerek 
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angaryaya tabi tutulması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla talep ederim.” 
(ĐHD Diyarbakır Şubesi) 
 
*15.04.2013 tarihinde şubemize Bingöl M Tipi Cezaevinden başvuran Bülent Buluç, şu 
beyanlarda bulundu: “Bulunduğumuz Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevinde Đdareden kaynaklı 
hak gaspları gün geçtikçe artmakta ve son süreçte provokasyon zeminine gelmiş 
bulunmaktadır. Tüm girişimlerimize rağmen 1. Müdürden kaynaklı idare üzerimizdeki baskı 
uygulamasını sürdürmekte ve kararlılığını korumaktadır. Tüm bu yaşananlar genel gidişata 
tezat görünse de tüm zindanlarda benzer durumlar devam etmektedir. Sizden talebimiz 
cezaevlerinde yaşanan durumları gündemleştirip, kamuoyu yaratmanızdır.”  (ĐHD 
Diyarbakır Şubesi) 
 
 

ĐNSAN HAKLARI DERNEĞĐ 


