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- M. Tekin- M. Erdemci- A. Melik Poyraz -M. Şahin- N. Karaağar – S. Budak- Y. Sevimli- S. Gül  

- E. Kazğan – Y. Yürek-M. Şahin, N. Karaağar-S. Budak (02.01.2018) Bandırma 2 Nolu T Tipi CİK A-

14 Balıkesir 

“Bulunduğumuz Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesinde 11.12.2017 tarihinde, Murat Saat 

adında bir arkadaşımız fenalaşması sonucu, hastaneye kaldırılması için hızlıca idareye bildirdik. 

Normalde bu tür ani fenalaşmalar aciliyetinden ötürü, hastaneye ambulansla götürülür. Fakat bizim 

arkadaşımız ambulans yerine ring aracıyla götürülmüştür. Aynı şekilde hastanede de yüzeysel bir 

muayene yapıldığından, ilk dakikalarda durumun ciddiyeti fark edilmemiş, görmezden gelinmiştir. 

Arkadaşımız hastanede tekrar fenalaşınca, ancak “yoğun bakıma” alınmış, fakat artık çok geç olmuş, 

tüm bu ihmallerin etkisiyle de arkadaşımız 27.12.2017 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Belki de bu 

ihmaller olmasaydı arkadaşımız bugün hayatta ve aramızda olacaktı.”  

 

-(Hapishane mektup) 

Memduh Kılıç- 1 Nolu L Tipi CİK C-17 Maltepe/İstanbul 

“İlaçlara çok dirençli akciğer tüberkülozu, ileri derecede KOAH ve astım hastalığım var. Yine ileri 

derecede bel ve boyun fıtığım var. Uzun yıllardır hapishanede olmamdan kaynaklı çok çeşitli 

rahatsızlıklarım var. Zorunlu olarak kullanmam gereken cihazlar verilmiyor, onları kendim almam 

gerektiğini belirtmişlerdi. Ancak ben alamadım.” 

 

-Ali Kurban- İzmir Menemen T Tipi Hapishanesi (16.01.2018) 

İki kez hastaneye götürüldüğünü ancak askerin kemer ve ayakkabı bağını çıkarmasını istemesi 

nedeniyle tedavi ve muayene edilmediğini belirtiyor.  Ayrıca diyetiyle ilgili hiçbir yemek verilmediğini 

bu nedenlerle yaşadığı hak ihlallerine karşı diyaliz tedavisine gitmeme kararı aldığını, doğacak 

olumsuzluklardan idarenin sorumlu olduğuna dair şikâyet dilekçesini de idareye verdiğini söylüyor. 

-16.01.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan S. Ç 

“Ahmet Hami yaklaşık bir yıldır hapishanede ve belden aşağısı felçli durumdadır. Yaşamını tekerlekli 

sandalyede ve hücrede idame ettiriyor. Tekerlekli sandalyesinin bozulduğunu, bunun için tamiri için 

hapishane yönetimine başvuruda bulunduğunu, fakat hapishane yönetimin bu talebini 4-5 aydır 

yerine getirmediğini bundan kaynaklı çok zorlandığını dile getirmiştir. Felçli olmasından kaynaklı 

hareketsiz kalışı vücudunda yaralar oluşturmuştur. Belindeki bir kemiğinin çıkık olmasından kaynaklı 

acı çektiğini ve tedavilerinin yapılmadığını dile getirmiştir.”  

 

- A. Öget- 2nolu F Tipi Hapishanesi Tekirdağ (15.01.2018) 

“Bir sürü psikolojik ilaç kullanıyorum. Çoğu zaman bilinç dışına çıktığım oluyor. İlaç almadan 

uyuyamıyorum. İlaçlarla uyutuluyorum.  Ayrıca bir başka hastalığım, bağırsaklarım çalışmıyor. Kronik 

kabızlık sorunu yaşıyorum. Bu konuda yeteri kadar ilaç vermedikleri için sıvı yiyeceklerle idare etmeye 
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çalışıyorum. Katı yiyecekleri ilaçtan önce ilaç için bir iki lokma alıyorum. Adli mahkûmların kaldığı 

blokta tutuluyorum. Lütfen beni yanlış anlamayın, sizin desteğinize ihtiyacım var.”   

 

-Ayhan Duyku Kocaeli 1 nolu T tipi Hapishanesi 

12.01.2018 - H. Kaya: 

“Yakınımızın çok uzun süre aynı hapishanede kaldığı için başka bir hapishaneye naklini istiyoruz. 

Ayrıca sağlık sorunları da vardır, nakil olmuyorsa da neden yapılmıyor bilgi verilmesini isteriz. 

Psikolojik sorunları var, kalp problemi var. Bunun için hastaneye gitmişti, sonuçlarını bize vermiyorlar, 

hapishane alacak diyorlar. Onlar da bizimle ilgisi yok dediler, hastane sonuçlarını öğrenemedik. 

Hapishanede darp etmemişler ama kötü davranıyorlar. Çok kalabalık olduğu için yatacak yer 

bulamadığını söylüyor.”  

 

- V. Kartal (İzmir 1 nolu F Tipi/Tekirdağ 1 nolu F Tipi) 

 

19.01.2018- D. Y  

“İzmir 1 nolu F Tipi Hapishanesi’ndeyken, idare hastane sevklerini yaklaşık bir yıl boyunca keyfi olarak 

engellemiş. Bunun üzerine 22.06.2017 tarihinde Adalet Bakanlığı’na, Meclis İnsan Hakları 

Komisyonu’na ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu ve dilekçe yazmış. Ancak üç ay 

boyunca cevap alamamış. Kendisine postalara ilişkin takip no vs de verilmemiş. Dilekçeleri işleme 

konulmamış. 18.09.2017 tarihinde bu durumu protesto etmek için açlık grevine başlamış. Buna ilişkin 

dilekçe de yazmış. Daha önce gönderdiği üç dilekçenin işleme konulmamasına ilişkin açlık grevine 

başladığına dair. 02.10.2017 tarihinde açlık grevindeyken savcılığa götürülmüş ifade için. Savcılık 

neden açlık grevinde olduğunu sormuş, kendisi de durumu izah etmiş. Bunun üzerine savcı bir dilekçe 

göstererek kendisine ait olup olmadığını sormuş. Dilekçede sağlık sorunlarına ilişkin tedavi edilmediği 

için açlık grevine girdiği yazıyormuş. Savcılığa yazdığı ikinci dilekçe de idare tarafından yok edilmiş ve 

idare tarafından kendisi adına yeni bir dilekçe yazılarak savcılığa verilmiş. Vefa Kartal bu durumu 

savcıya açıklayıp tekrar idare hakkında suç duyurusunda bulunmuş. Daha sonra kuruma geri 

götürülmüş. Açlık grevinin 61.günü sabah 4 sularında apar topar Tekirdağ 1 nolu F Tipi Hapishanesi’ne 

sürgün edilmiş.” 

 

-V.Kartal (İzmir 1 nolu F Tipi/Tekirdağ 1 nolu F Tipi) 

19.01.2018 –D. Y. 

“18.09.2017 tarihinde İzmir 1 nolu F Tipi Hapishanesi’nde başladığı açlık grevinin 61.günü apar topar 

Tekirdağ 1 nolu F Tipi Hapishanesi’ne sürgün edilmiştir. Giriş esnasında çıplak arama dayatılmış, kabul 

etmediği için darp edilmiştir. Doktordan rapor almış ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. 

Savcılıktan gelen evrakta, beyanları dışında delil olmadığı, doktor raporunda belirtilen izlerin basit 

tedavi ile giderilebilir olduğu belirtilmiştir. Suç duyurusuna olumsuz yanıt gelmiştir. Tekirdağ 1 nolu F 

Tipi Hapishanesi’ne getirildikten sonra uzun süre eşyaları verilmemiştir. İzmir 1 nolu F Tipi 

Hapishanesi’nden gönderilmemiştir. Açlık grevinin 114.gününde eşyaları verildiği için grevi 

sonlandırmıştır. Eşyalarının bir kısmı kaybedilmiştir. Buna ilişkin Tekirdağ’a suç duyurusunda 

bulunmuştur. 
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Yaklaşık 2 yıl önce, beyin lobları arasındaki damarlarda şişme olduğu için beyin cerrahisine sevk 

edilmiş. MR çekilmiş ancak bu MR’a ilişkin raporlar kaybolduğu için tedaviye başlayamamış. MR için 

yeniden randevu verilmiş, ancak bir daha hastaneye götürülmemiş. Hepatit B, prostat, yüksek 

tansiyon, ülser, bağırsak sorunu, alerji gibi birçok sağlık sorunu mevcut. 24 yıldır hapishanede.”  

 

- Mülkiye Demir Kılınç (Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi) 

22.01.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan A Kılınç: 

“Eşim Mülkiye Demir Kılınç, aldığı 2 sene 1 ay cezasını 04.08.2017’den itibaren Bakırköy CİK’te 

çekmektedir. Kendisinin Şişli Etfal Hastanesi’nden alınmış %43 özürlüdür raporu vardır. Kalça 

çıkıklığından kaynaklı fiziki ağrılara ek olarak yaşadığı panik atak rahatsızlığı, hapishane koşullarını 

daha ağır yaşamasına yol açmaktadır. 

01.01.2018 günü yılbaşı gecesi rahatsızlanmış ve bir nöbet geçirmiştir. Kendisinin ifadesine göre 

sadece tansiyonunu ölçüp başka hiçbir şey yapmadan gitmişler. Yaklaşık 4 saat boyunca acılar içinde 

nöbetin bitmesini beklemiş ve yaklaşık 3 gün boyunca ağrıları sürmüştür.” 

 

-(Hapishaneden mektup) 

Muttalip Öztürk- Silivri 3 nolu L Tipi Kapalı CİK E-6 koğuşu 

Eşinin hastalığı nedeniyle elektronik kelepçe ile salıverilme talebi 

“Eşim Dönüş Öztürk 2005 yılından beridir MS hastasıdır. Hastalığının her kademesi ve tedavisi ile 

tutuklanmadan önce ben ilgileniyordum. Hastalığı son zamanlarda ilerlediği için 50 metre dahi 

desteksiz yürüyememektedir. Ayrıca yine hastalığı ilerlediği için ilacını daha etkili fakat yan etkisi de 

daha fazla olan bir ilaç ile değiştirildi. Fakat buna rağmen eşim geçen ay MS atağı geçirmiş. Atak 

neticesinde kortizon ilaç tedavisine başlanmış, fakat enfeksiyon kaptığı için tedavisi yarıda bırakılmış. 

Bunun yanı sıra hastalığından kaynaklı idrar yollarında da problem başlamış ve sonda takmak zorunda 

kalmışlar. Yani hastalığı giderek ilerlemekte ve tedavisi düzgün yapılmazsa belki de bir süre sonra 

yatağa bağlı olarak yaşamak zorunda kalacak.” 

 

- Hapishaneden mektup 

Adnan Öztel- 1 Nolu F tipi Yüksek güvenlikli Kapalı Cezaevi 

“Revire çıkmak büyük sorun. Bileğim burkuldu, beş hafta sonra revire çıkardılar. Ben Behçet 

hastasıyım, bağışıklık sistemimi bastıran iğne kullanıyorum. Sık sık hastalanıyorum, daha sık revire 

çıkmam gerekiyor. Revirde kuruma ait doktor bulunmuyor. Aile doktoru görüyor, o da yetiştiremiyor. 

Buraya daimi bir doktor gerekiyor. 

Hastane sevkleri geciktiriliyor. Heyet için hastaneye götürdüklerinde baştan savma işlemler yapılıyor. 

Doğru dürüst inceleme yapılmıyor. Behçet hastasıyım, devlet hastanesi bana rapor veremez. Devlet 

hastanesinde romatoloji uzmanı yok, “üveit” bölümü yok. İğnelerim bitiyor, depoda bulunmuyor 

bazen, sıkıntı yaşıyorum. Hastalığımdan dolayı iyi beslenmem gerekiyor. Ama yemekler yetersiz, 

özellikle protein yönünden çok yetersiz. “ 
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2-DARP – TEHDİT – İŞKENCE – KÖTÜ MUAMELE – ÇIPLAK ARAMA – GÖRÜŞ YASAKLARI- TERS 

KELEPÇE UYGULAMASI- TEKMİL DAYATMASI 

 

 

 
 

 

 

- A. Elma ve diğerleri (Elazığ 1 nolu F Tipi Hapishanesi) 

19.01.2018- D. Y. 

“Müvekkilimin anlattıkları: 

-Mektuplara, kurumlara gönderilen, dilekçelere, yazılara el konulması, tutanak tutularak disiplin 

soruşturması başlatılması, 

-Keyfi disiplin soruşturmaları ve disiplin cezaları verilmesi, 

-Kitap, dergi, gazete gibi yayınların verilmemesi, özgürlükçü demokrasi gazetesinin verilmemesi, 

-Keyfi ayakkabı araması dayatılması, 

-Keyfi kimlik dayatması, 

-Havalandırmaların üstünün de tel örgü ile kapatılması, 

-Açık görüşe gelen kişi sayısının sınırlandırılması, 

-Spor, sohbet gibi hakların kullandırılmaması, 

-Kütüphaneden faydalandırılmaması.” 

 

- C. Yalçın 

06.01.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan B. Yalçın: 

“Yaklaşık bir senedir tutuklu bulunan kardeşim C. Yalçın, 28 Kasım 2017’de ilk duruşmasına çıktığında 

yer olmasına rağmen hâkim ve jandarmanın kararıyla mahkeme başından sonuna kadar ayakta 

bekletilmiştir. Buna itiraz eden avukatların, ‘hak ihlali işliyorsunuz hâkim bey şahsın oturması gerek’ 
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demesine rağmen keyfiyetine göre karar vermiş ve kardeşim ile tutuklu bulunan başka bir arkadaşı 

ayakta bekletmiştir. Sürekli itirazda bulunan avukatları dışarı çıkarmıştır ve mahkemeyi ertelemiştir. “ 

  

-Ş. Kartal,  

“Kardeşim Vefa Kartal daha önce İzmir Kırıklar 1 no’lu F Tipi hapishanesinde kalıyordu. Buradayken 

açlık grevine girmişti ve 60.günündeydi. Daha sonra apar topar bir şekilde Tekirdağ 1No’lu F Tipi 

hapishanesine götürüldü. 26 Aralık Tekirdağ 1No’lu F tipi hapishanesine açık görüşe gittim ve açlık 

grevinin 100. Günündeydi. Bu görüşmede kardeşim, Tekirdağ’a götürülürken ring aracında işkenceye 

maruz kaldığını ve hapishaneye vardıklarında yine işkenceye devam ettiklerini belirtti. Ayrıca 

götürülürken hiçbir şahsi eşyasının verilmediğini de söyledi. Bunun üzerine İzmir Kırıklar 1No’lu F tipi 

hapishaneyi arayıp eşyaların neden verilmediğini sorduğumda ‘özel bir durum, kendisi bizzat bize 

yazsın’ ifadelerinde bulundular.” 

 

 N. Öztürk Bakırköy Kadın Hapishanesi 

11.01.2018 - A. Handemir: 

“Ben 2-3 hafta önce teyzeme görüşe gittim ve teyzemin sürekli şiddet ve baskı altında olduğunu 

öğrendim. Kantinden yemek isteyince gelmediğini söyledi. “ 

 

--Ayhan Duyku Kocaeli 1 nolu T tipi Hapishanesi 

12.01.2018 - H. Kaya: 

“Yakınımızın çok uzun süre aynı hapishanede kaldığı için başka bir hapishaneye naklini istiyoruz. 

Ayrıca sağlık sorunları da vardır, nakil olmuyorsa da neden yapılmıyor bilgi verilmesini isteriz. 

Psikolojik sorunları var, kalp problemi var. Bunun için hastaneye gitmişti, sonuçlarını bize vermiyorlar, 

hapishane alacak diyorlar. Onlar da bizimle ilgisi yok dediler, hastane sonuçlarını öğrenemedik. 

Hapishanede darp etmemişler ama kötü davranıyorlar. Çok kalabalık olduğu için yatacak yer 

bulamadığını söylüyor.”  

 

 

 

- L. Elma (Osmaniye 1 nolu T Tipi Hapishanesi) 

19.01.2018 – D. Y. 

 19.01.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan D. 

“ Müvekkilim Leyla Elma 04.01.2018 günü Elazığ T Tipi Hapishanesinden Osmaniye 1 nolu 

Hapishanesi’ne sürgün edilmiştir. Kendisi ile 2 kişi daha sürgün edilmiştir. Osmaniye 1 nolu T Tipi 

Hapishanesi girişinde kendilerine çıplak arama dayatılmıştır. Kabul etmedikleri için infaz koruma 

memurları tarafından zorla kıyafetleri çıkartılmıştır. Protesto amacıyla çıkartılan kıyafetlerini 

giymedikleri için yine infaz koruma memurları tarafından zorla giydirilmişler ve darp edilmişlerdir. 

Bununla birlikte her gün sabah 8, akşam 5 ve 7’de, günde üç defa sayım yapılmaktadır. Bu sayımlarda 

mahpusların askeri düzende sayım vermeleri talep edilmektedir. Bu şekilde sayım vermeyenler 

saçlarından ve kollarından çekilerek havalandırmaya sürüklenmekte ve burada darp edilmektedir. 

Müvekkillerimin kollarında morluklar mevcuttur. Askeri düzen dayatması sadece sayımlarda değil, her 

an dayatılmaktadır. Müvekkilin beyanlarına göre çöpleri verirken dahi hazır olda beklenilmesi talep 
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ediliyor, kabul edilmediğinde mahpuslar darp ediliyor. Hücrelerin ortak alanlarında kameralar 

bulunmaktaymış. Ayrıca müvekkilimle yaptığım görüşme KHK’ya ve hukuka aykırı olarak 2 infaz 

koruma memurunun nezaretinde ve kamera kaydı altına alınarak yapılmıştır. “  

 

- V.Kartal (İzmir 1 nolu F Tipi/Tekirdağ 1 nolu F Tipi) 

19.01.2018 –D. Y.  

 “Tekirdağ 1 nolu F Tipi Hapishanesi’ne sürgün edilmiştir. Giriş esnasında çıplak arama dayatılmış, 

kabul etmediği için darp edilmiştir. Doktordan rapor almış ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştur. 

Savcılıktan gelen evrakta, beyanları dışında delil olmadığı, doktor raporunda belirtilen izlerin basit 

tedavi ile giderilebilir olduğu belirtilmiştir. Suç duyurusuna olumsuz yanıt gelmiştir.“ 

 

- Berkay Ustabaş (Kırıkkale F Tipi Hapishanesi) 

25.01.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan B. Söğütlü: 

“Silivri 9 nolu Kapalı Hapishanesinde tutuklu bulunan arkadaşım Berkay Ustabaş, 23 Ocak 2018 

tarihinde herhangi bir eşyasını almasına izin verilmeden Kırıkkale F Tipi Hapishanesine sevk edildi. 

Ustabaşın Silivri Hapishanesinde çıkarıldığı sırada beraberinde 11 mahpusla birlikte darp edildiğini 

öğrendik. 

Kırıkkale F Tipi’ne getirildiğinde çıplak arama dayatmasına maruz bırakıldığını, 20 dk boyunca kapalı 

ve kamerasız bir odada işkence gördüğünü öğrendik.   

Hapishane doktorunun ise darp edilen arkadaşımızın infaz koruma memurlarının önünde muayene 

olmasını istediğini; muayene olmak istemeyen Ustabaş’a “erkek değil misin, soyunabilirsin, zaten bir 

şeyin yoktur” denilmiştir.” 

 

- Hapishaneden mektup 

Adnan Öztel- 1 Nolu F tipi Yüksek güvenlikli Kapalı Hapishanesi (07.01.2018) 

 “Tek tip elbiseyi asla giymeyeceğiz. İnsanlık onuruna aykırı buluyoruz.  

Çalışma masası verilmiyor. Yatakta çalışıyoruz ve sonucunda boyun fıtığı oluyoruz. Çatıda kamera var, 

hücrenin içi sürekli gözetim altında. Sisli, kapalı havalarda havalandırma kapıları kapatılıyor. Baskın 

aramalar yapılıyor vs. “ 

 

- Süleyman Göksel Yerdut (Elazığ T Tipi Hapishanesi) 

30.01.2018 tarihinde derneğimize mail yoluyla başvuruda bulunan M Kurşun: 

“Buca Kırıklar F Tipi Hapishanesi’nden Elazığ T Tipi Hapishanesi’ne Ocak ayı başında sürgün sevk 

edildi. Burada tek kişilik hücrede tutuluyor. Havalandırma hakkı gasp ediliyor. 22 Ocak’ta açlık grevine 

başladı. Ailesi İzmir’de yaşıyor. Kendisine uygulanan tecridin kaldırılması, Kırıklar F Tipi 

Hapishanesi’ne geri götürülmesini istiyor.” 

 

4-İLETİŞİM YASAKLARI 

 

-09.01.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan F. Öğretmen: 

“Silivri CİK 9.blok A-17 ve A-40 koğuşunda kalan kardeşim aşağıdaki hak ihlallerini anlattı: 
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A-17 koğuşundan A-40 koğuşuna isteği dışında koğuşunun değiştirilmesi, annesine, iki çocuğunun ve 

bana yazdığı mektupların elimize geçmemesini, annemin yazdığı kartpostalı almadığını, kendisine 

hapishane görüşünde götürdüğümüz 11 adet kitabı almadığını, o hafta kitap talebine rağmen koğuşa 

tek romanın verildiğini belirtti.” 

 

- A. Elma ve diğerleri (Elazığ 1 nolu F Tipi Hapishanesi) 

19.01.2018- D. Y. 

“OHAL sonrası hapishanede süregelen keyfi uygulamalar. Mahpus bulunduğu koğuştan temsilci 

olarak gönderilmiş ve genel olarak hapishanede yaşanan hak ihlallerini aktarmıştır.  

-Mektuplara, kurumlara gönderilen, dilekçelere, yazılara el konulması, tutanak tutularak disiplin 

soruşturması başlatılması, 

-Keyfi disiplin soruşturmaları ve disiplin cezaları verilmesi, 

-Kitap, dergi, gazete gibi yayınların verilmemesi, özgürlükçü demokrasi gazetesinin verilmemesi, 

-Keyfi ayakkabı araması dayatılması, 

-Keyfi kimlik dayatması, 

-Havalandırmaların üstünün de tel örgü ile kapatılması, 

-Açık görüşe gelen kişi sayısının sınırlandırılması, 

-Spor, sohbet gibi hakların kullandırılmaması, 

-Kütüphaneden faydalandırılmaması.” 

 

-Hapishaneden mektup 

Adnan Öztel- 1 Nolu F tipi Yüksek güvenlikli Kapalı Hapishanesi (07.01.2018) 

“Dışarıdan mektup gönderenleri yanıtsız bırakmıyorum. Ancak pullu mektuplarımın yerine ulaşmayan 

her adrese de taahhütlü mektup gönderecek paramız yok. Postaya art arada zamlar yapıldı. Açık ki 

bizi iyice dışarıdan soyutlamak istiyorlar. 

Tutuklu arkadaşlara kitap, dergi verilmiyordu, şimdi bize de verilmiyor. Çalışmalarımız için gerekli 

materyal edinemeyeceğiz. Tutuklu arkadaşların yazdığı teorik içerikli mektuplar adreste yok, 

tanınmıyor gerekçesiyle iade ediliyor. Kitap, dergi alımı yasaklandı. Bu uygulama anayasaya, yasalara 

aykırıdır.” 

 

7- DİĞER 

(Hapishaneden mektup) 

Ferhat Encü- 1 Nolu F Tipi CİK İzmit-Kocaeli (04.01.2018) 

B. Kaya, D. Akdemir, B. Demirağaç, H. Orhan, Ö. Aykurt 

“Kanun hükmünde kararname ile getirilen tek tip elbiseyi hiçbir şekilde kabul etmeyeceğiz. İdare 

tarafından verilecek olan tek tip elbiseyi iade edeceğiz. Eğer buna rağmen iade almazsa tek tip 

elbiseyi işlevsiz hale getirip çöpe atacağız. Mahkemeye sevk ettiklerinde zaten bizler bu elbiseyi 

giymeyeceğiz. İdare tarafından zor kullanma yolu ile bu elbise giydirildiği takdirde buna karşı direnip 

slogan atacağız. Tek tip elbise bu şekilde zor kullanma yolu ile giydirilirse duruşmada kelepçelerimiz 

çıkarıldığı zaman üstümüzden çıkarıp atacağız ve bu uygulamayı da mahkemede teşhir edip atacağız.” 

 

-Ali Olcayto Öğretmen (Silivri CİK 9.blok A-17 ve A-40 ) 
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09.01.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan F. Öğretmen: 

“Tutukluların su ve elektrik giderlerinin devlet tarafından faturalandırılması haksızlıktır. Tutuklu ve 

hükümlülerin devlet tarafından alıkonulması sebebiyle her türlü servisin devlet tarafından ücretsiz 

karşılanması gerektiğini düşünüyorum.” 

 

-H. Çığraniş - Silivri 9 nolu Hapishanesi 

04.01.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Av. N. Avcil: 

“Müvekkilim Hatice Çığaniş Ekim 2016 tarihinde Antalya ilinde tutuklanarak Antalya L Tipi Kapalı Ceza 

İnfaz kurumuna gönderilmiştir. 2017 Temmuz ayında Silivri 9 nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz 

Kurumuna sürgün edilmiş ve bu tarihten beri tekli koğuşta tecrit arlında tutulmaktadır. Müvekkilim 

tutuklu olup ağırlaştırılmış müebbet cezası hükümlüsü statüsünde tutulmaktadır. 6 aydır tek başına 

tutulması ağır psikolojik sorunlara vücut vermektedir.” 

 

-1 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi A-15 Bandırma Balıkesir (02.01.2018) 

 Reşat Bayram - Ömer Yüce - Cihat Oğraş -  Vedat Bayram - Veysi Kortak -  Fırat Çiftçi - Mehmet 

Aytaç -  Alaattin Befre -  Agit Yılmaz - Muzaffer Akengin - Vedat Çirasun -  Hüseyin Serbest - Malik 

Demirağaç - Abdullah Özen - Şehmus Can - Kamil İnci - Ergül İnce -  Ercan Oral -Aziz Kolanç - Zınar 

Doğan - Abdurrahman Filizer -Şahabettin Demir - Resul Çetin -Mahmut Bilgiç - Caner Duygu - A. 

Vahap Aksoy -Okay Bengiz - Kamuran Yitik - Burhan Eviz -  Ersin Kazğan - Yılmaz Yürek -Metin Şahin 

-Nizamettin Karaağar -Semih Budak 

 

“Türkiye Hapishanelerinde tutulmakta olan biz siyasi tutuklu ve hükümlülere dayatılan “tek tip elbise” 

yasa ve uygulaması açık bir ulusal ve uluslar arası hukuku ihlali olduğu kadar zalimane, insanlık dışı, 

aşağılayıcı ve onur kırıcı bir dayatma olmaktadır.  

1-Başta İmralı’da tecrit altında tutularak yasal ve insani haklarını kullanması engellenen Sayın 

Abdullah Öcalan’ın üzerinde uygulanan tecrit ve izolasyona son verilmesi, özgürlük, sağlık ve 

güvenliğinin derhal sağlanması için, 

2-Elazığ ve Tarsus T Tipi ve yüksek güvenlikli hapishanelerinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin 

maruz kalmakta olduğu baskı ve işkencelere son verilmesi, yine Denizli Çocuk hapishanesinde 

tecavüzle karşı karşıya kalmış olan çocukların durumları için, 

3-Son kanun hükmünde kararnameyle yasal kılıfa büründürülmeye çalışılarak dayatılan “tek tip 

elbise” uygulamasının geri çekilmesi için; 

Kurumları sorumluluklarını yerine getirmeye ve ivedilikle harekete geçmeye çağırıyoruz. 

Bizler; tutuklu ve hükümlüler olarak; bu sorunların sona erdirilmesini istiyoruz.” 

 

 

 

 

ŞUBAT 2018 
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1- SAĞLIK HAKKI İHLALİ 

 

Hapishaneden Mektup (09.02.2018) 

Memduh Kılıç- (1 Nolu L Tipi CİK C-17 Maltepe/İstanbul)  

“Sizin de bildiğiniz bizlerin her istediğimiz zaman hastanelere götürülmüyoruz. Yeniden bir raporun 

alınması neredeyse bir yılı alır. Sizin de bildiğiniz gibi hapishaneler artık eskisi gibi değil, en iyi bilen 

sizlersiniz. Zaten aldığım ve TİHV’e gönderdiğimi raporlar da yeniydiler. TİHV diyaloga girildiğinde bu 

yönlü raporların onlara gittiğine dair anlaşılacaktır. Ayrıca Arif Yılmaz arkadaşın yanında gözlüklerim 

bulunmaktadır. Bu cihazları gönderdiğinde onu da size verip gönderebilirse iyi olur. 

Bu hapishane şehir içi posta koli gibi şeyleri almıyor. Bu aletleri posta ve koli ile gönderirseniz size geri 

gelecektir.”   

 

- İdris Başaran Kandıra F Tipi Hapishanesi 

14.02.2018 Tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan M. E. Başaran: 

 

“İdris hasta haliyle 23 yıldır hapiste ve 13 yıldır da hasta. Herhangi bir tedavi yapılmıyor. Gardiyanlar 

tarafından darp edilmiş, İdris bayılmış, o haliyle ellerini arkadan kelepçelemişler, yere yatırmışlar, 

geceden ertesi gün saat 14.00’e kadar hücreye koymuşlar. Özellikle İdris’e yönelmişler. Hasta olduğu 

için arkadaşları onu korumak için uğraşmışlar ancak onlar da darp edilmiş. Ağız ve burunları kan 

içinde kalmış. Onları da hücreye atmışlar. Bütün eşyaları dağıtmışlar, şu an hiçbir elbiseleri 

verilmiyor.”  

 

 

-Leyla Kayaner  (19.02.2018) 

“Bitlis Açık Hapishanesinde hükümlü olarak bulunan babam, tiroid kanseri olup, uzun bir süredir bu 

hastalığın pençesindedir. Hastalık şu an yayılma evresinde olup babamın içinde bulunduğu şartlar da 

dikkate alındığında hem kendisine uygulanması gereken ışın tedavisi hem de doktorca kendisine 

verilen diyete uyamadığı için hastalığı ilerlemektedir.”   

 

-Hapishaneden Mektup (22.02.2018) 

Ali Haydar Yıldız- Ömer Güner - Metris R Tipi Kapalı Hapishanesi 

“Biz hasta tutsaklar olarak hastane sevklerinde sıkıntı yaşıyoruz. Hasta tutsaklara çift kelepçe 

takılmaktadır. Hastanede kelepçeler açılmıyor, düzgün muayene edilmeden hastaneden geri 

geliyoruz. Hastaneye giderken ring aracı içinde bekletiliyoruz, ta ki muayene sırası gelene kadar. 

Yaşadığımız sıkıntılardan dolayı hastalığımız daha kötüye gitmektedir. Hapishaneye bir heyet 

gönderilmesini talep ediyoruz.” 

 

-Hatice Kara (22.02.2018) 

“Kardeşim Ali Şimşek 22 yıldır hükümlü olarak yatmakta olup şu anda da Tekirdağ 1 No’lu F Tipi 

hapishanesinde kalmaktadır. Bana göndermiş olduğu 14.12.2017 tarihli faksında 25.12.2017 tarihinde 

gideceğim açık görüşe uzun zamandır çektiği sıkıntılardan dolayı vücudunun tamamen bloke 

olduğunu, ayrıca bir yıldır ortopedik yatakta yatması zorunlu olmasına rağmen yaylı yatak içeriye 
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almamaları, bütün bunların neticesinde 5 dakika bile oturamayacağını, gelmememi istemişti. Ama 

ben 1 dakika da olsa görmek için gittiğimde açık görüşe koltuk değneklerinin üzerinde zorlanarak her 

iki ayağını da kullanamadığı ve de oturamadığı için sadece sarıldım ve içeriden çıktım. Dolayısıyla 

görüş gerçekleşemedi. 

2018 Ocak ayında kardeşimi ellerinde kelepçeyle koltuk değneklerinin üstünde hastaneye 

götürmüşler. Doktor trajikomik bir şekilde hiç oturamayan, acı çeken kardeşime Nisan ayına randevu 

vermişler kardeşime fizik tedavi ile alakalı. Fakat kardeşim bugün yani 19.02.2018’de gönderdiği 

faksta ağrı nedeniyle duramadığını tekrar doktora gittiğini ve doktorun en geç on gün içinde ameliyat 

olması gerektiğini söylemiş ve bununla alakalı da kardeşime hasta rıza belgesi imzalaması için bir 

belge vermiş. 

Ben şimdi kardeşimin hem ablası hem de vasisi olarak hayatından endişe duymaktayım. Felç 

kalmasından korkuyorum. Ayrıca kardeşim Ali’nin vasisi olarak ameliyat esnasında ve de sonrasında 

yanında refakatçi olarak kalmak istiyorum.” 

 

- Yılmaz Kahraman (5 Nolu L Tipi Hapishane Silivri İstanbul) 

R. Kahraman ( 28.02.2018) 

“Kardeşim 9 yıldan beri hapiste beyninde ur var, böbrekleri çalışmıyor, sağ gözü görmüyor, 

unutkanlığı var, el ve ayak büyümesi var. Haftada 2 gün hastaneye tedaviye gidiyor. Tedaviye 

giderken arkadaşlarıyla Beşiktaş grubu ve jandarmalar önümüzü kesip bize hakaret ediyorlar, 

dövüyorlar, yaralı arkadaşlarımız var, durumumuz iyi değil, can güvenliğimiz yok dediler.”   

 

 

2- DARP – TEHDİT – İŞKENCE – KÖTÜ MUAMELE – ÇIPLAK ARAMA – GÖRÜŞ YASAKLARI- TERS 

KELEPÇE UYGULAMASI- TEKMİL DAYATMASI 

- Zelal Başboğa (Alanya L Tipi Kapalı Hapishanesi A-11) 

06.02.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan İ. Başboğa: 

“Alanya L Tipi Kapalı Hapishanesinde tutuklu olan kızım Zelal Başboğa’nın ayılık açık görüşüne gittik. 

İşlemlerden sonra görüş yerine alındık. Uzun süre bekledik, gelmeyince idareyle görüşmeye çalıştık. 

Bizlerle görüşmeyi kabul etmediler. Bizler de her ay geldiğimizde görüşüyorduk, bu kez niye 

görüşemedik, diye sorduk. Hapishane savcısıyla görüşmeye gittik. Savcı görüşme talebimizi reddetti. 

Bir baba olarak çocuğumun yaşamından kaygı duymaktayım.” 

 

-Halil Yakut (Bolu F Tipi Hapishanesi C-3-75 koğuşu) 

09.02.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan G. Yakut: 

“H. Yakut’un annesiyim. Silivri 6 nolu hapishanesinde yaklaşık 6 ay kaldı. Çeşitli hak ihlalleri yaşadı. 

Kitaplarını vermeme, havalandırmayı açmama, sohbet hakkını engelleme, mektuplarını vermeme gibi 

sorunlar yaşadı. Bu gibi hakları için talepte bulundukları zaman da darp edilmekle karşı karşıya kaldı. 

Elinin orta parmağı kırıldı, sargıya alındı. 

Oğlumun mahkemesi 15.02.2018’de Çağlayan Adliyesi’nde yapılacaktır. Mahkemeye 19 gün kala 

26.01.2018 Cuma günü aniden Bolu F Tipi Hapishanesine sürgün götürüldü. Bolu F Tipine ilk girişinde 

çıplak aramak için baskı yapılmış, karşı koymalarına rağmen zorla soyulmuş ve darp edilmiştir. Biz 



                                                                        İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL 
ŞUBESİ 

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

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

İnsan Hakları Derneği (İHD) hükümet dışı bağımsız ve gönüllü bir kuruluştur. 1986 yılında 98 insan hakları 

savunucusu tarafından kurulan derneğin günümüzde 28 şubesi, 4 temsilciği ve 10.938 üyesi bulunmaktadır. 

Türkiye’deki en eski ve en büyük insan hakları örgütü olan İHD’nin “tek ve belirli amacı, 'insan hak ve özgürlükleri' 

konusunda çalışmalar yapmaktır."  
 

ailesine haber vermediler. Ben oğlumun sevk olduğunu, Silivri’de yanında kalan bir arkadaşının 

eşinden öğrendim, üç gün sonra. Pazartesi aradım, bana mesai bitti yarın ara dediler. Ancak Salı günü 

evet burada dediler. Yapılan çeşitli hak gaspları orada da devam etmektedir.” 

 

- Emrah  İlhan- Silivri 5 Nolu F Tipi 

 09.02.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Z. İlhan: 

Kardeşim Mart 2017 sonu ile 10 Nisan 2017 tarihleri arasında hapishanedeydi. Denetimli serbestliği 

ihlal ettiği için tutuklanmıştı. İlk görüşüne gittiğimizde gardiyandan dayak yediğini anlattı. Bize 

gönderdiği mektupta da kötü günler geçirdiğini yazmıştı. 10 Nisan 2017 günü saat 22:40 civarında 

hapishaneden aradılar, kardeşimin öldüğünü söylediler. Saat 20:45 civarı kalp krizi geçirdiğini 

söylediler. Yenibosna Adli Tıpa gönderdiklerini, sabah oradan alabileceğimizi söylediler. Ertesi gün 

babam teslim aldı ve defin işlemi yapıldı. 08 Ağustos 2017 tarihinde otopsi raporu çıktı. Öncesinde ve 

rapor çıktıktan sonra savcıyla görüştüm. Otopsi raporunda ölüm nedeni belirlenemedi yazıyordu. 

Savcı üst kurula göndereceğini söyledi. Üst kurul raporu gelmediği için avukat tuttuk. Avukat, 

görüştüğünü ve mart ayının ilk haftası raporun çıkacağını söylüyor. Avukatın savcıdan aldığı 

ifadelerden, koğuş sorumlusu Emre Hödük denen kişinin kardeşimin göğsüne yumruk attığını, 

ifadelerde bunun yer aldığını savcının bununla ilgili soruşturma başlatmadığını söyledi.” 

 

- İdris Başaran Kandıra F Tipi Hapishanesi 

14.02.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan M. E. Başaran: 

“İdris hasta haliyle 23 yıldır hapiste 13 yıldır da hasta. Herhangi bir tedavi yapılmıyor. Gardiyanlar 

tarafından darp edilmiş, İdris bayılmış, o haliyle ellerini arkadan kelepçelemişler, yere yatırmışlar, 

geceden ertesi gün saat 14.00’e kadar hücreye koymuşlar. Özellikle İdris’e yönelmişler. Hasta olduğu 

için arkadaşları onu korumak için uğraşmışlar ancak onlar da darp edilmiş. Ağız ve burunları kan 

içinde kalmış. Onları da hücreye atmışlar. Bütün eşyaları dağıtmışlar, şu an hiçbir elbiseleri 

verilmiyor.”  

  

Hapishaneden Mektup ( 15.02.2018) 

Pınar Demir- Kampüs Kadın kapalı CİK C-3 Tarsus/Mersin 

“Haziran 2017 günü buraya getirildik. Getirildiğimiz zaman hem psikolojik hem de fiziki olarak 

işkenceden geçirildik. Ve birçok hakkımız gasp edildi. Kuruma 1.müdür olarak atanan Mazlum 

Özalp’ın gelişiyle bu haklarımız sistematik bir şekilde elimizden alınmaktadır. Tarsus hapishanesinde 

tutukluya yasa kapsamında verilmesi gereken etkinliklerden (spor, kurs, sohbet hakkı, hobi vb) 

faydalanamamaktayız. Girdiğimiz açlık grevi sonucunda 1 hafta spor, 1 hafta kütüphane ile birlikte bu 

hakkımız 1 saate düşürüldüğü gibi, oda oda şeklinde düzenlendi. Bilindiği gibi hapishanede bulunan 

her tutsağın 10 saate kadar sohbet hakkı vardır. Burada o hak hiçbir şekilde verilmemektedir. Bizler 

bu hakkımızı spor ve kütüphane etkinliği içinde kullanmaktaydık. Ancak oda oda ve bir saat bu 

etkinliklerden yararlanabileceğimiz söylenerek sohbet hakkımız elimizden alınmaktadır. Bunun hak 

gaspı olduğunu söyleyip diyalogla çözmek istedik. Ancak bizlere verilen cevap “bu şekilde çıkarsanız 

çıkın yoksa çıkartmayacağız” şeklinde olmuştur. Tarsus Hapishanesinin fiziki yapısı dahi insanın içinde 

yaşayacağı bir yapı değildir. Birçok açıdan zorladığı gibi hastalıkların da oluşmasına nende olmaktadır. 

9 kişilik odalarda 20-22 kişi kalmaktayız. Ayrıca bazı odalarımızda 1 veya 2 çocuk bulunmaktadır. 6 
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odaya neredeyse 130 kişi bırakılmış durumdayız. Yine Bir süredir yapılmamasına rağmen kuruma yeni 

müdür (Mazlum Özalp) atandığından beri çıplak arama yeniden uygulanmaya başlanmıştır. Tüm 

bunlara sessiz kalmadığımız ve bunları ailelerimizle telefonla görüşmelerinde paylaştığımız için bizlere 

tutanak tutulup görüş, telefon ve hücre cezaları verilmektedir. Zaten bu hapishanede keyfi olarak 

tutulan tutanaklardan kaynaklı 6 ay, 1 yıl, 1,5 yıldır görüşe çıkamayan arkadaşlarımız bulunmaktadır. 

Ailelerimizle, dışarısıyla iletişim koparılmaktadır. Burada ciddi anlamda bir tecrit durumu 

yaşamaktayız.”  

 

- Ömer Köse – Tekirdağ 2 Nolu F Tipi (19.02.2018) 

“Ben İstanbul Barosu avukatlarından Av. S. Bedir. Müvekkilim hiçbir neden yokken Silivri Kapalı Ceza 

İnfaz Kurumu’ndan Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. 

Müvekkil Tekirdağ 2 Nolu F Tipi hapishanesine gittiğinden beridir işkence görmekte ve kötü 

muameleye maruz kalmaktadır. Hapishane yönetimi tüm kuralları çiğnemekte ve keyfi 

davranmaktadır. Müvekkil avukatları ile görüşe gelirken iç çamaşırına kadar soyularak çıplak arama 

dayatılmakta üç kişilik koğuşta tek başına bırakılmakta ve odası çok soğuktur. Tüm eşyalarına, 

kitaplarına, kıyafetlerine el konulmuştur. Yine mahkeme tarafından verilen bir kısıtlama kararı 

olmamasına rağmen avukatının tuttuğu notlara bakılmakta ve avukatın üstü aranmak istenmektedir. 

Müvekkile hayatını idame ettirmesi için gerekli olan çatal bıçak vs hiçbir araç gereç verilmemektedir. 

Yine müvekkile tüm infaz memurları küfürlü ve hakaretli konuşmakta ve insan yerine koymamaktadır. 

Sadece müvekkil değil hükümlü ve tutuklular da işkenceye maruz kalmaktadır. Müvekkilim başka 

suçtan tutuklu olsa da diğer suçlardan tutuklu olanlara gün içerisinde işkence yapıldığını, 

dövüldüğünü ve dışarıda soğuk havada bekletildiğine şahit olmuştur.” 

 

-Hapishaneden Mektup (20.02.2018) 

Hatice Çırğaniş- 9 Nolu Silivri Kapalı Ceza İnfaz kurumu 

“OHAL ile birlikte koşullarımız daha çok ağırlaşmıştır. Adım Hatice Çırğaniş, 28.10.2016’dan beri siyasi 

tutsağıyım. Beş ay Antalya L tipi hapishanesinde kaldım. 7.7.2017’de Silivri’ye sürgün edildim. Bu yedi 

ay tek başıma bir odada tutulmaktayım. Siyasi tutsakların yanına verilmedim. Bundan daha kötüsü 

erkeklerin bulunduğu FETÖ ve IŞİD bloğuna konuldum. 24 saat kamerayla izleniyorum 

havalandırmada olan penceremden içerisi görünmektedir. 24 saat bir gözetim durumunda hiçbir 

şekilde rahat hareket edemiyorsun. Havalandırmanın üstünde tel tıpkı bir hayvan bahçesine 

benzetmenin ötesinde gökyüzünü görmeniz bile çok görülüyor. Diğer bir nokta sürekli çalışan 

personelin provokasyonlarıyla 24 saat mücadele yürütmekteyiz. Kimi zaman aramada kimi zaman 

gündelik yaşanmaktadır. Aramalarda her şey dağıtılıyor, eşyalarınıza el konuluyor. Daha önce bir 

sorun teşkil etmezken diğer bir gün el konuluyor.(Burada bir bölüm silinmiş) Burada sözde sohbet 

hakkı var. Ben de ise spor saati olarak uygulanmaktadır. 24 saat tek başıma kalıyorum, ondan sonra 

koskoca sahada yine tek başıma bırakılıyorum. Siyasi tutsaklarla aynı saatte çıkmak istesem de hiçbir 

şekilde taviz verilmemektedir. Gerekçe, ben ve onlar farklı örgüttenmişiz. Benim bulunduğum aynı 

davadan insanlarla en azından aynı bloka geçmek istediğimi belirtince, yukarıdan talimat gelmiş, hiç 

kimseyle ses dâhil bir temasım olmaması için buraya talimat gönderildiği belirtildi. Zaten tüm 

uygulamalar şahsıma özel talimat üzerinde her şey daha çok ağırlaştırılmış bir biçimde özel tecrit 

uygulanmaktadır. Mahkeme gidişine kadar yansımaktadır. İlk defa yedi ay sonra insan yüzü gördüğüm 
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arkadaşlarıma merhaba dediğim için jandarma tarafından işkenceye uğradım hem sözlü hem fiziki. 

Hızını alamayan jandarma 10 askeri üstüme yığdırdı ve ters kelepçe yaparak saatlerce ringte 

tutuldum. Ta ki Silivri adalet sarayından Silivri hapishanesine dönene kadar. Midem bulanmasına 

rağmen hiçbir şekilde ne ters kelepçe açıldı ne de poşet verildi. 

Silivri hapishanesinde birkaç saat sonra revire çıkarak darp raporu aldım. Vücudumun üzerinde 

morluklar, kimi yerlerde kelepçenin sıktığı yerlerde kararmış yerler. Suç duyurusunda bulunuyoruz 

ama burada hiçbir şekilde bir şey değişmiyor. Belki burada yaşananların küçük bir dilimini sizinle 

paylaştım.” 

 

- Ümran Cengiz (2 Nolu Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi Elazığ) 

20.02.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan T. Açık: 

“16 Şubat 2018 tarihinden beri ağabeyimin kaldığı hapishanede askeri nizam dayatılıyor. Sabah 

akşam sayım sırasında oradaki tüm mahpuslara işkence, darp, baskı uygulayıp, üzerlerinde sandalye 

kırılan, yukarıya kaldırılıp yere vurulan ve daha sayamadığım birçok işkence türü ve çok sayıda yaralı 

arkadaşlar var. Bunun yanı sıra askeri nizama uyulmazsa bunun bu şekilde devam edeceği söyleniyor. 

Aynı zamanda ağabeyim 1 yıldır tutuklu durumdadır ve müebbetle yargılanmaktadır. 

Daha önce gittiğim ilk iki açık görüşte ağabeyimle temas kurabiliyorken son dört beş aydır açık 

görüşlerde araya uzun maslar konulup teması yasakladılar, açık görüş olduğu halde. Daha önce yan 

yana oturabiliyorken şu an oturtmuyorlar. Biz masanın diğer tarafına geçmeye çalışırken gardiyanlar 

tarafından sertçe müdahale edip bu şekilde devam edilirse görüşmeyi sona erdireceklerini dile 

getirdiler ve kesinlikle izin vermediler.” 

 

-Hapishaneden Mektup (22.02.2018) 

Süleyman Altun- 5 Nolu L Tipi Kapalı CİK F-10 koğuşu Silivri/İstanbul 

“Silivri 5 Noluı L Tipi hapishanesinde bir süreden beridir mahkeme ve hastane sevklerinde askerler 

tarafından darp, kötü muamele, işkence ve linç girişimlerine maruz kalmaktayız. Kasım 2017 

tarihinden itibaren Beşiktaş dava dosyasındaki arkadaşlarımıza yönelik linç girişimi ve işkence ile 

başlayan süreç farklı uygulamalar biçiminde devam ediyor. Kimi arkadaşlarımıza küfür etme, tokat 

atma, taciz etme biçiminde yönelimler olmaktadır. En son uygulama ise hastane sevklerinde bizi ve 

IŞİD’çileri aynı hücreye koyma biçimine dönüşmüştür. Bu duruma itirazlarımız üzerine oldukça 

provokatif ve hakaretvari söylemlerle cevap veriliyor “siz zaten aynısınız” “işinize geldiğinde dost, 

gelmediğinde düşman olursunuz” “birbirinizi yiyin” vb biçiminde tahrik eden açıklamalar yapılıyor. 

En son 19.02.2018 günü ben ve arkadaşım Cengiz Sinan Halis Çelik gittiğimiz Silivri Kampus 

Hastanesi’nde IŞİD’çilerle aynı hücreye konulduk. Bu duruma itiraz etmemiz üzerine görevli subayım 

emri ile birçok askerin linçvari saldırı girişimine maruz kaldık. Tekmelerle darp edildik. Yerlerde 

sürüklenerek işkence edildik ve ters kelepçe ile saatlerce bekletildik. Benim başıma aldığım potinli 

tekme sonucu yüzüm ve alnımda kanamalar oluştu. Vücudumun diğer yerlerinde de darp hasarları 

oluştu. Bu durum kampus doktoru tarafından da raporlaştırıldı ve pansuman yapıldı. Kafama aldığım 

darbe nedeniyle Silivri Devlet Hastanesi’nde tomografi çekildi. 

Arkadaşım Cengiz Sinan Halis Çelik, tekerlekli sandalye ile yaşamını sürdüren hasta bir 

arkadaşımızdır. Aynı zamanda ağır epilepsi hastasıdır. Bu saldırı esnasında yerlere atılarak darp edildi. 

Bu esnada epilepsi krizine tutuldu ve bu halde kelepçelendi. Daha sonra mesane kanseri ameliyatı 
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olduğu kasık bölgesi tekmelenerek darp edildi. Ameliyatlı ayak ve bacakları ile kemik erimesi oluşan 

kollarından darp edildi.” 

 

-Muhtullah Karabulut (Elazığ T Tipi 2No’lu Hapishane) 

23.02.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Ş. Karabulut: 

“Kardeşim iki gün önce telefonla aradığında 15 Şubat’tan bu yana artan bir şiddet olduğunu söyledi. 

Sayım için geldiklerinde ayağa kalkmalarını istiyorlar. Özellikle yaşlı ve hastalar ayağa kalkamayınca 

darp ediyorlar, tekme ve tokat atıyorlar. Kardeşim 1 yıl 2 aydır hapishanede, hala mahkemeye 

çıkarılmadı. Hapishanede sadece kardeşime değil, herkese işkence uygulanıyor. Önceden de vardı 

ama 15 Şubat’tan sonra iyice arttı.”   

 

 -(H. Biçen-  (26.02.2018) maille yapılan başvuru: 

“ Kırklareli E Tipi Kapalı Hapishanesinde tutsak olan 7 arkadaşımızın Afrin operasyonundan sonra ağır 

maruz kaldığı görülmektedir. Yaklaşık olarak 1 yıl öncesinde tutsak olmuş ve alındığı günden itibaren 

şartların insani şekilde ilerleyişi söz konusu olmuştur. Oturarak sayıma katılmak, telefon haklarını 

kullanırken tekmil getirme zorunluluğu yok vs. Ta ki Afrin operasyonu başlayana kadar durum böyle 

devam etmiş. Ne zamanki operasyon başlamış asker gibi her hareketlerinde tekmil getirme şartı 

getirilmiş ve arkadaşlarımız buna karşı çıkmışlardır. Ve bu karşı çıkıştan sonra hapishane yönetimi 

olarak arkadaşlarımıza fiziki şiddetle karşılık vermişlerdir ve bu 7 arkadaş arasından 4’ü 7 gündür tek 

kişilik hücrelerde tutulmaktadır. Havalandırma ve banyo yapmak gibi insani haklardan mahrum 

bırakılıp ağır tecrit şartlarına zorlanmaktadırlar. Verilen her dilekçeyi de gözlerinin önünde hiçbir 

şekilde üst makamlara ulaştırmadan yırtıp atıyorlarmış. Kısacası arkadaşlarımız her türlü tecrite, 

baskıya, şiddete maruz bırakılıp seslerini duyurmalarına da engel olunuyor.  

Şu an hücrede kalan arkadaşların isimleri: 1- Enes Aydoğan  2-Rıdvan İmren  3-Welat   4- Deniz 

Kazan” 

 

-A. Azizoğlu- (27.02.2018)Maille gelen başvuru 

“Abim Ergin Doğru 2016 Ağustos ayında Tunceli de tutuklanarak Elazığ E Tipi hapishanesine konuldu. 

Daha sonra 2017 Mayıs tarihinde Elazığ E Tipi Hapishanesinden alınarak Elazığ 2 Nolu Yüksek 

Güvenlikli hapishanesinde tek kişilik koğuşa konuldu. 2017 yılının Mayıs ayından beri 10 aydır tek 

başına kalmaktadır. 

Abim Ergin Doğru vejetaryen olduğundan yeterli şekilde beslenememekte, bu nedenle hafıza, 

konuşma sorunları yaşamaktadır. Kaldığı bölümde yalnız bırakılmasından dolayı algısı zayıflamış ve 

unutkanlık başlamıştır.Savcı ve cezaevi müdürlükleriyle görüşmemize rağmen yer sıkıntısını bahane 

edip yer değişikliğini yapmamaktadırlar.” 

 

 

-Ç. B. -  5 Nolu Kapalı Hapishanesi – Silivri  

 27.02.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan B. B: 

“Abim Ç. B. Dün bizimle yaptığı telefon görüşmesinde Süleyman Altun ve Sinan Cengiz Halis Çelik’in 

hastaneye götürülürken IŞİD’li mahkûmlarla aynı ringe bindirildiğini ve buna itiraz eden Süleyman 
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Altun ve Sinan Cengiz Halis Çelik’in askerler tarafından fiziki ve sözlü işkenceye maruz kaldığını 

aktardı. Sinan Cengiz Halis Çelik’in kanser hastası olduğunu belirtti.” 

 

- Hüseyin Yıldız – Silivri 5 Nolu Kapalı Hapishansi 

27.02.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Elif Yıldız: 

“26.02.2018 tarihinde kardeşim Hüseyin Yıldız beni araması sonucu son dönemde baskıların arttığı, 

darp ve hakarete maruz kaldığını belirtti. Hastaneye ve mahkemeye götürdükleri sırada öldüresiye 

dövüldüklerini söyledi. Dış güvenlik tarafından (asker) hakaret ve darp girişimde bulunulduğunu 

aktardı. Özellikle Süleyman Altun ve Sinan Cengiz Halis Çelik(kanser hastası) arkadaşlarının çok kötü 

muameleye maruz kaldıklarını belirtti.” 

 

- Yılmaz Kahraman (5 Nolu L Tipi Hapishane Silivri İstanbul) 

R. Kahraman ( 28.02.2018) 

“Kardeşim 9 yıldan beri hapiste beyninde ur var, böbrekleri çalışmıyor, sağ gözü görmüyor, 

unutkanlığı var, el ve ayak büyümesi var. Haftada 2 gün hastaneye tedaviye gidiyor. Tedaviye 

giderken arkadaşlarıyla Beşiktaş grubu ve jandarmalar önümüzü kesip bize hakaret ediyorlar, 

dövüyorlar, yaralı arkadaşlarımız var, durumumuz iyi değil, can güvenliğimiz yok dediler.”  

 

 

3-İLETİŞİM YASAKLARI 

 

 

 

 
 
 
Halil Yakut (Bolu F Tipi Hapishanesi C-3-75 koğuşu) 
09.02.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan G. Yakut: 

“H. Yakut’un annesiyim. Oğlum, Silivri 6 nolu hapishanesinde yaklaşık 6 ay kaldı. Çeşitli hak ihlalleri 

yaşadı. Kitaplarını vermeme, havalandırmayı açmama, sohbet hakkını engelleme, mektuplarını 
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vermeme gibi sorunlar yaşadı. Bu gibi hakları için talepte bulundukları zaman da darp edilmekle karşı 

karşıya kaldı. Elinin orta parmağı kırıldı, sargıya alındı.” 

 

 

 

  

-Hapishaneden Mektup ( 15.02.2018) 

Pınar Demir- Kampüs Kadın kapalı CİK C-3 Tarsus/Mersin 

Haziran 2017 günü buraya getirildik. Getirildiğimiz zaman hem psikolojik hem de fiziki olarak 

işkenceden geçirildik. Ve birçok hakkımız gasp edildi. Kuruma 1.müdür olarak atanan Mazlum 

Özalp’ın gelişiyle bu haklarımız sistematik bir şekilde elimizden alınmaktadır. Tarsus hapishanesinde. 

Yine Bir süredir yapılmamasına rağmen kuruma yeni müdür (Mazlum Özalp) atandığından beri çıplak 

arama yeniden uygulanmaya başlanmıştır. Tüm bunlara sessiz kalmadığımız ve bunları ailelerimizle 

telefonla görüşmelerinde paylaştığımız için bizlere tutanak tutulup görüş, telefon ve hücre cezaları 

verilmektedir. Zaten bu hapishanede keyfi olarak tutulan tutanaklardan kaynaklı 6 ay, 1 yıl, 1,5 yıldır 

görüşe çıkamayan arkadaşlarımız bulunmaktadır. Ailelerimizle, dışarısıyla iletişim koparılmaktadır. 

Burada ciddi anlamda bir tecrit durumu yaşamaktayız.” 

 

-Hapishaneden Mektup (20.02.2018) 

Hatice Çırğaniş- 9 Nolu Silivri Kapalı Ceza İnfaz kurumu 

“Adım Hatice Çırğaniş, 28.10.2016’dan beri siyasi tutsağıyım. Beş ay Antalya L tipi hapishanesinde 

kaldım. 7.7.2017’de Silivri’ye sürgün edildim. Hapishanelerde tek iletişim aracımız olan mektuplarımız 

sürekli engelleniyor. 91/3 maddesine göre denerek çok normal bir satır içinden çıkarılarak fotokopisi 

çekildikten sonra okunmaz bir duruma geliyor. Ya da merhaba kısmı dışında mektuplarınız gidiyor. 

 Fotokopisi çekildikten sonra okunmaz bir duruma geliyor. Ya da merhaba kısmı dışında mektuplarınız 

gidiyor. İletişim kurma hakkınız elinizden alınıyor. Şu an bile size yazarken bu kaygıyla yazıyorum. 

Acaba elinize ulaşacak mı? 

Burada özellikle kitaplarınız sizin arkadaşınız oluyor. Tek yaptığımız okumak ve insan hakikatin 

üzerinde yoğunlaşıyor. Ama maalesef istediğimiz kitaplar verilmiyor, basın yayın hakları gasp ediliyor. 

Dışarıda yasak olmamasına rağmen burada güvenlik gerekçesi veya tehlikeli görünüp verilmiyor. Yani 

kitap sayısı sınırlı konuluyor. Gelen kitaplarımız uzun süre verilmiyor. Sonuç itibariyle anayasa 

hukukunda yasallaştırılmış haklarda her açıdan gasp ediliyor.” 

 

-(Hapishaneden Mektup) (22.02.2018) 

Ali Haydar Yıldız- Ömer Güner Metris R Tipi Kapalı Hapishanesi 

“Bizler Metris R Tipi Kapalı hapishanesinde kalan tutsaklardan Ali Haydar Yıldız ve Ömer Güner, 

burada yaşamış olduğumuz hak ihlalleri havalandırma saatlerinde kısıtlama yapılmaktadır. OHAL ve 

KHK ile uygulanan sistemi hapishanelere yansıtmaktalar. Telefon günlerini 15 güne çıkardılar, 

normalde haftalık telefon hakkımız elimizden alınmıştır. Hobilere çıkartılmıyoruz. Günlük 

havalandırma yerine sabah 2 saat öğleden sonra 2 saate düşürdüler.” 
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DİĞER 

 

 

-Hapishaneden Mektup (12.02.2018) 

Görgü Demirpençe- Ragıp Damar - Görgü Demirpençe - Sadettin Yaşar - Muhsin Köylüoğlu -Ahmet 

Adlı 2 Nolu F Tipi Hapishanesi B1-6-53 Kocaeli 

“15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi ardından, 20 Temmuz 2016’da tüm ülkede OHAL 

ilan edilerek gerçek sivil bir darbeye girişilmiş, darbeciler ve destekçilerine olduğu söylenen 

operasyonlar, açık bir askeri darbede olduğu gibi tüm demokratik kurum ve kuruluşlara, insan hakları 

savunucularına, basın yayın organları ve çalışanlarına yönelerek, binlerce insan keyfi şekilde, sudan 

bahanelerle tutuklanmış, yüzlerce demokratik kurum ve kuruluş kapatılmıştır. Ancak bir faşizm 

uygulaması biçiminde gelişen ve özünde demokrasi güçlerine, halkın, emekçilerin, muhaliflerin 

örgütlenme, protesto etme, bir araya gelme, hak arama istem ve birlikteliğine yönelen bu sivil faşist 

darbe, kendini ayakta tutabilmek için gün geçtikçe daha da saldırganlaşmakta, faşizan uygulamalara 

yönelmektedir. 

On binlerce muhalifin zindanlara doldurulduğu, toplumun KHK’larla dizayn edilerek zapturapt altına 

alınmak istendiği koşullarda baskı, sindirme ve teslim alma politikalarından en ağır şekilde 

etkilenmektedir. 12 Eylül açık faşist askeri darbe koşullarını aratmayacak bir düzeye varmış olunan 

zindanlardaki durum; son tek tip elbise ile gündeme getirilen faşist programın en açık göstergesi 

haline gelmiştir. 

Mevcut iktidarca 

bilinmektedir ki; 

toplumu, 

demokratik 

güçleri tamamen 

teslim almanın 

yolu öncelikli 

yolu zindanları 

teslim almaktan 

geçmektedir. 

Demokratik, devrimci muhalefetin en güçlü, etkili temsilcilerinin zindanlara doldurulduğu bir 

dönemde, zindanların tek tip elbise adı altında uygulanacak zulüm ve baskı politikalarıyla teslim 

alınması, iktidarın tüm toplum dinamiklerini de teslim alabileceği, muhalefetsiz, iradesiz, köleleşmiş 

bir toplum yaratacağı hayalini güçlendirmektedir. 

Oysa tarih ve onu bilenler bilir ki, devrimci tutsaklar zindanlarda ne tek tip elbise uygulamalarına ne 

de farklı gerekçelerle dayatılan sindirme, yıldırma, iradesizleştirme ve teslim alma politikalarına asla 

boyun eğmemiş, can bedelli bir mücadele ile tüm faşist uygulamaları eninde sonunda püskürtmüş, 

etkisiz kılarak boşa çıkarmayı bilmiştir. 

Bugün de, sözde darbecilere tek tip elbise giydirme görüntüsü altında, zindanlara doldurulmuş 

devrimci demokratik güçlere karşı topyekûn saldırı hazırlıkları yapılmaktadır. Bu çağdışı, anakronik 

zihniyet tarihten de hiç ders almadığını bu planlarıyla bir kez daha açık etmiştir. 
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İktidar sallantılı ve ancak zulüm, baskı ve aldatma ile sürdürebildiği saltanatının ömrünü uzatma 

telaşına düşmüş bir halde; zindanları devrimci demokratik güçleri teslim alma haline kendini iyice 

kaptırmıştır. Bunu başarırsa zulüm çarkını güçlendirip, varlığını bir süre daha sürdürebileceğini 

düşünmektedir. 

Biz devrimci tutsaklar, tarihimizin zindan direniş geleneğinin bize miras bıraktığı şekilde canbedelli bir 

direnişle iktidar odaklı faşizmin; devrimci tutsakları teslim alma, kişiliksizleştirme ve bunun üzerinden 

tüm toplumu sindirme ve susturma plan ve saldırılarına karşı büyük, kararlı ve amansız bir direniş 

içinde olacağımızı şimdiden açıklıyoruz. 

AKP iktidarı ve onun sürdürücüleri bilmelidir ki: ne zindanların ne de zindanlar üzerinden halkların 

özgürlük ve eşitlik mücadelesini susturabilir, teslim alabileceklerdir. 

Bundan öncekilerin yaptığı gibi ancak tarihe zalimler, zulümle, baskıyla varlığını sürdürenler olarak 

geçecek ve bu son saldırı onları tarihin çöplüğüne gömecektir. 

Biz devrimci tutsaklar halklarımızın özgürlük, eşitlik, barış ve kardeşlik özleminin temsilcileriyiz; bu 

bilinç ve irade ile halkımıza, onun değerlerine özgürlük, eşitlik tutkusuna bağlılığımızı, bizden önceki 

zindan direnişçilerinin ortaya koyduğu gibi en kararlı biçimde göstereceğiz.” 

 

 - Ali Gülmez (Bolu F Tipi Hapishanesi) 

 13.02.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan S. Kalman: 

“Vasisi olduğum ve 18 Eylül’de Bolu F Tipi Hapishanesine sürgün sevkle götürüldüğü hapishanede, 

götürüldüğü günden bugüne yaşadığı hak ihlali devam etmekte. Yaşadığı en önemli sorunlardan biri, 

yan hücresine konulan madde bağımlısı kendisinin tüm uğraşına ve yazdığı dilekçesine rağmen yan 

hücresindeki madde bağımlısının alınmadığı ve havalandırılmaya çıkarıldığı saat sabah 10 ve 11 

saatleri arası madde bağımlısı adli hükümlünün hücre kapısının açık bırakıldığı, bu durumun bilinçli 

yapıldığının ve provakatif ortamın hazırlandığını söylüyor. Yakını olduğum Ali Gülmez’in her an başına 

bir şey olacak endişesi ile yaşamaktayız.” 

 

 

MART 

 

1-SAĞLIK HAKKI İHLAL 

 

-Hapishaneden mektup(01.03.2018) 

 5 Nolu L Tipi Kapalı C.İ.K F-7 Koğuşu Silivri/İstanbul 

Yılmaz Kahraman - Velat Kaya - Mehmet Emin Arslan - İlyas Arat - Mahsun Akboğa - Muhlis Emin 

Altay -  Hebat Aslan - Fırat Delidolu - Hakkı Samsur - Habeş Özhan - Sidar Keser -  Muhyettin Ayber - 

Mahfuz Sarsılmaz -  Rıdvan Kaya - Agit Gügercin -  Recep Tunç - Orhan Kartal - Nazım Duman -  

Kadri Tekin - Hıdır Dinçer -  Kasım Kılıç - Erhan Çelik -  Mehmet Kaya - Mehmet Güven -  İlhami 

Yalçın -  Adem Demirhan -  Yavuz Özdemir - Emrullah Koşar - Eşref Yaşar -  Erdal Karabulut -  İdris 

Dikmen - Canser Emen - Ekrem Gün - M. Emin Töre - Hamza Doğrul - Şirin Nas -  Murat Güntürk - 

Abidin Ökmen - Rıdvan Akgül -  Fatih Tüfenci -  Sipan Karabulut -  İbrahim Özdaş - Celal Sakyen -  

Cezmi Özdemir -  Murat Oğuz - Zeki Kılıç - Birhat Avcı - A. Tolunay Tokat -  Serdal Dost - Nuri Vural -  

Mikail Töre - Cahit Mutlu -  Mustafa Taşdemir - Şenol Karadağ - İbrahim Doğan - Adem Kum - Erhan 
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Sarıkaya - Şeyhmus Örüç - Taylan Talaş -  Sedat Timüçoğlu - İhsan Tüzün - Gani Çelik -İsmet Seymen 

-  Osman Tamur -  Dilaver Görür -  Mehmet İldem - Mehmet Divanlı - Mehdi Akkuş -  İlhan Erdem - 

Nurtaç Karasu - Edip Akyıldız -  Hüsamettin Yılmaz -  Agit Bilge - Serhat Sekendur -  Muharrem 

Parlak - Muhittin Güzel -  Faysal Mutlu -  Ramazan Çetinçakmak - Rıdvan Şıt -  Mahsun Kolakan - 

Yasin Demircan - Sadettin Akdeniz - Abdurrahim Yazol -  Erol Tamur - Savaş Hindioğlu - Selman 

Gülbahçe - Cengiz Sinan Halis Çelik - Ömer Aktan - İlhan Sami Çomak - Hasan Ahmed 

 

“Kasım 2017 tarihinden bu yana hapishane dış güvenliğinden sorumlu jandarma tarafından mahkeme 

ve hastane sevklerinde, siyasi ve ideolojik Saiklerle sistematik bir şekilde can güvenliği kastını 

oluşturan açık saldırı, linç girişimi ve işkencelere maruz kalmaktayız. 

Mahkemelerde dosya kapsamındaki yargılama haricinde fiziki saldırılarla, intikam hisleriyle 

arkadaşlarımıza yönelimler olmakta, can güvenliğimiz tehdit edilmektedir. Hatta yasal hakkımız olan 

anadilimiz Kürtçe ile kendi savunmamızı yapmamız saldırı gerekçesi yapılmaktadır. 

Son dönemlerde Silivri hapishanesi kampus hastanesinde tedaviye giden hasta arkadaşlarımızın can 

güvenliğine kast etme amaçlı ilgili askeri görevlilerce sistematik bir şekilde fiziki saldırılar 

yapılmaktadır. 

Tutulduğumuz hastane hücrelerinde kasıtlı olarak IŞİD ve tecavüz suçlularıyla yan yana konulma 

uygulamasına maruz kalmaktayız. Bu durumu siyasi kimliğimize açık bir saldırı olarak 

değerlendiriyoruz. Yasal olarak da bu suç gruplarıyla aramızda husumet bulunduğundan dolayı bir 

arada bulundurulmamamız gerekmektedir. Oysa görevli askeri personel tarafından “siz aynısınız”, “siz 

bizim düşmanımızsınız”, “yiyin birbirinizi”, “sizi öldüreceğiz”, buradan sağ çıkamayacaksınız” ve 

hakaretvari, çirkin küfürler eşliğinde taciz ve tehdit edilerek fiziki saldırılara maruz kalmaktayız. 

Bu uygulamaların yeni bir konsept kapsamında olduğu ilgili askeri personel tarafından açık dile 

getirilmektedir. 

Bu kapsamda 19.02.2018 tarihinde kampus hastanesine götürülen Süleyman Altun ve ağır kanser 

hastası Cengiz Sinan Halis Çelik arkadaşlarımız IŞİD’lilerin bulunduğu hücreye zorla konulmuşlardır. 

Yukarıda belirttiğimiz askeri personelleri sözlü tacizleri kapsamında saldırı, tehdit ve hakaretlerine 

arkadaşlarımız açık hale getirilmişlerdir. Akabinde her iki arkadaşımız görevli personelin fiziki saldırı, 

işkence ve linç girişimine maruz kalmışlardır. 

Ağır kanser hastası olan Cengiz Sinan Halis Çelik arkadaşımız birçok askerin tekme darbeleriyle 

yerlerde darp edilerek işkenceye maruz kalmıştır. Aynı zamanda tekerlekli sandalyeyle yaşamını 

devam ettiren bu arkadaşımıza ameliyat bölgesi olan kasıklarından tekem darbeleriyle darp edilmiştir. 

Sara hastası da olan bu arkadaşımız maruz kaldığı bu işkence esnasında sara krizine tutulmuştur. 

Arkadaşımıza işkence eden uzman çavuş, arkadaşımızı darp raporu için götürdüğü doktorun yanında 

tehdit ederek tacizde bulunmuştur. Aynı biçimde Süleyman Altun arkadaşımız da özellikle öldürme 

kastıyla yüzünden, kafasından ve vücudunun hassas bölgelerinden tekmelenmiştir. Bu darp ve 

işkencelere ilişkin arkadaşlarımızın sağlık raporları da mevcuttur. 

Akabinde aynı hastaneye götürülen diğer arkadaşlarımız da benzer uygulamalara tabi tutulmuşlardır. 

İlgili görevli askeri personelin bu yönlü hakaret, tehdit, saldırı ve işkence uygulamaları devam 

etmektedir.” 

 

-Mahfuz Sarsılmaz (Silivri 5 No’lu L Tipi Hapishanesi F-7 Koğuşu) 
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04.03.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan A. Sarsılmaz: 

 

“Silivri 5 No’lu L Tipi Hapishanesi F-7 koğuşunda kalan amcamın oğlu Mahfuz Sarsılmaz, koğuş 

arkadaşları Süleyman ve Cengiz adındaki kişilerin mahkeme ve hastaneye götürülürken dış güvenlik, 

jandarma tarafından darp edilip işkenceye maruz kaldıklarını bana anlattı. Bundan dolayı diğer 

mahkûm ve tutukluların mahkeme ve hastaneye gidişlerinde böyle bir darp ve işkenceye maruz 

kalmamak için ciddi sağlık sorunları olmasına rağmen hastaneye gitmediklerini söyledi.” 

-  Abdullah Topaloğlu (Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishanesi) 

09.03.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan S. Toplaoğlu: 

 “Geçen hafta telefon ile yaptığım görüşmede; kendisine verem teşhisi konulduğunu ve bulunduğu C-

17 koğuşundan çıkarılarak tek kişilik koğuşa alındığını söyledi. Bu koğuşun çok kirli olduğunu 

belirterek, herhangi bir ilaç tedavisinin de yapılmadığını söyledi. Teşhis ile ilgili raporların kendisine 

verilip verilmediğini bilmiyorum. Ayrıca 6 ay önce gözaltına alındığında yaklaşık bir hafta işkence 

uygulandığını söyledi. Bu işkencede kulak zarının patladığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi 

darp izleri oluştuğunu söyledi.”   

 

Hapishaneden mektup ( 14.03.2018 

Ulaş Deniz - Burak taş - Esat Çiftçi (Kandıra 1 Nolu F Tipi Hapishanesi Kocaeli) 

“Bundan yaklaşık bir ay önce Turgay Deniz isminde ağır akciğer hastası bir arkadaşımız tutuklanarak 

Maltepe 1 Nolu L Tipi cezaevine yerleştirildi. Turgay arkadaş yıllardır ciddi bir akciğer rahatsızlığı 

yaşamakta olup sağ akciğerinden ameliyat olmuştur. Bu ameliyat sonucu sağ akciğerinin %80’i 

ameliyatla alınmış olup sürekli torakostomi torbasıyla yaşamını idame ettirmek durumundadır. 

Zindanlar hasta arkadaşlar açısından dezavantajlı mekânlar. Bu yönlü akciğer hastaları açısından 

özellikle odaların kapalı olması, yeterince steril olmaması gibi nedenlerle daha bir dezavantajlı 

olmaktadır.”  

 

-Turgay Deniz (Maltepe 1 Nolu L Tipi Kapalı CİK) 

 17.03.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan B. Gül: 

“Turgay Deniz %80 engelli raporu olup, tüberküloz hastasıdır. Sol akciğeri tamamen işlevsiz olup, sağ 

akciğerine takılı tüp ile hayatına devam etmeye çalışmaktadır. Ayrıca sağ ciğerinde açık yara bulunup, 

sürekli olarak pansuman yapılmaktadır. Fakat hapishane iltihap ve sidik torbası vermediği gibi 

pansumanını da kendi yapmak zorunda kalmaktadır. Savcılığa yaptığımız başvurular (tutukluluğa 

itiraz, tedavi nedeniyle tahliye talebi) reddedilmiştir. Müvekkilin tırnakları ve dudaklarında 

morarmalar başlamıştır.” 

 

- Eser Morsümbül (Silivri Hapishanesi) 

 19.03.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan A. Morsümbül: 

“Oğlum Eser Morsümbül, 15 Mart 2018 günü tutuklanarak Metris Hapishanesine gönderildi.  Eser 12 

yaşında iken beyninde tümör olduğu tespit edilmiş, 6 Haziran 1997’de ameliyat edilerek tümör 

alınmıştır. 1,5 ay kemoterapi görmüş, böbrek yetmezliği olduğu gerekçesiyle kemoterapi tedavisi 

kesilmiştir. Oğlum Eser, 21 yıldır hem kanser tedavisi hem de böbrek tedavisi görmektedir. En son 6 

ay önce böbrekleri %6 oranında çalıştığı ve çok kritik bir seviyeye düştüğü için ben tek böbreğimi 
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vererek böbrek nakli gerçekleşmiştir. Oğlum şu an tek böbrekle ve ilaç desteğiyle yaşamına devam 

etmektedir. Oğlumun hayatından endişe etmekteyim. Onun yaşamı kullanacağı ilaçlara bağlı. Ayrıca 

%70 engelli raporu da bulunmaktadır.” 

 

-Hapishaneden Mektup(20.03.2018) 

Hasan Kaymaz- T Tipi K. Hapishanesi A-25 Koğuşu Elazığ 

“İsviçre’den buraya iade edildiğimden bu güne –ki büyük operasyon geçirdim ve vücuduma yayılan 

tümörler çıkarıldı, kemoterapi aşamasında iade edildim- hiçbir tedavi görmedim. Bazı hastaneler 

“mahkum koğuşumuz yoktur”, “seni tedavi edecek düzeyde değiliz, ileri bir üniversiteye gitmen 

gerekiyor” gibi gerekçelerle tedavim engellendi, edilmedim.  Keza Malatya İnönü Üniversitesi onkoloji 

bilim dalı başkanlığı, tüm raporlarımı incelemesine rağmen (İsviçre’de verilen raporlar almancaydı) 

“08.2012 ile 03.2015 tarihleri arasında yapılan tedavisine yönelik epikrizlerin getirilmesi ve yeni 

tetkiklerin yapılması planlandı” diyor raporlar olmasına rağmen. Oyalama yöntemiyle rapor 

yazmadılar. Düşünün ki her şey mevcutken, raporlarım Türkçeye çevrilmiş halde geldiği halde, 18 ay 

oyalayıp rapor yazmadığı gibi eksik rapor yazarak ve son raporlarımı (İsviçre’deki) göndermeyerek 

ATK’nın rapor vermesini de engelledi. 

Keza 1986 yılından bu yana yakalandığım Epilepsi hastalığına Acıbadem hastanesinde teşhis konulmuş 

ve tedavim orada sürüyordu. Doktorum Prof. Dr. Necmettin Pamir’dir. Onun verdiği ilaçlarla 

nöbetlerin önüne geçmeye çalışıyorum. İnönü Üniversitesi Nöroloji polikliniği, “teşhis: epilepsi, karar: 

Kişinin mahkûm koğuşu olan bir hastanede nöbet gözlem açısından değerlendirilmesi ve ona göre 

karar verilmesi uygundur” diyor. Hiçbir hastanede mahkûm koğuşunda kamera yoktur, bunu bildiği 

halde raporu yazmamak için böyle, hekime yakışmayacak bir yönteme başvuruyor. 

Götürüldüğüm ATK ise elimdeki raporların “yeminli tercüman aracılığıyla Türkçeye tercümesi yapılıp 

hastanın tekrar değerlendirilmesi” diyor ve raporlarım götürülmediği için konunun 16/2 maddesi 

kapsamında değerlendirilmediği, “tedavisi ve önerilen aralıklarla düzenli poliklinik kontrollerinin 

sağlanarak, epileptik nöbet geçirdiği zaman müdahale edilebileceği ortamda, doktoru ve reviri olan 

cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği, hastalıklarının ilerlemesi veya vasfının değişmesi 

durumunda son durumunu gösterir sağlık kurulu raporunun gönderilmesi ile yeniden değerlendirme 

yapılabileceği oy birliği ile mütalaa olunur” diyor. Tarih 20.01.2016, karar No:1243, sayı: 69365276-

101.Buraya (Elazığ’a) geldiğimde ise hemen hastaneye, Fırat Üniversitesi Onkoloji bölümüne 

götürüldüm. Kan aldılar, raporlarım incelendi ve “hemen kemoterapiye başlamamız lazım, geç 

kalmamamız gerekiyor” dediler. Ancak hastanede mahkûm koğuşu olmadığı için “kemoterapiyi 

uygularız, cezaevine gönderilsin” dedi doktor. Ben de 26 kişilik koğuşta kalıyorum, enfeksiyon kapma 

tehlikem var, bu nasıl olur dedim. “Biz orasına karışmayız” dediler. Ben de başka bir hastaneye 

sevkimi yapmasını istedim, ayakta kemoterapiyi kabul etmeyince sevkimi yapmadı ve ilk söylediğinin 

aksine teşhis olarak çok komik olan” D vitamini eksikliği var” dedi ve gönderdi. İnfaz hâkimliğine, C. E. 

G müdürlüğüne sağlık birimine yazdım ancak henüz bir cevap alamadım. Yani sessiz imha böyle de 

uygulanıyor. Kemoterapi alsam enfeksiyon kapıp öleceğim, almasam tümör vücuduma yayılacak 

sonuç yine aynı. 

 Şu an bulunduğum koğuşta 5 hastayız. 3 kanser hastası, 2 de değişik hastalığı olan hastalarız. Kanser 

hastalarında durumu en ağır olan benim, benimki üreme hücreli ve çok operasyon geçirdim. Diğer 

kanser hastasının %80 raporu var, bağırsakları dışarıda. Bir diğeri akciğer kanseri, ona da %20 rapor 
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vermişler. Keza yanımızda 71 yaşında olan yaşlı amca da sanırım kanser, uzun süre ağzından kan geldi 

ve tüm gün uyuyor. Bir diğerinin vücudunun her tarafı kaza sonucu yanmış, %77 raporlu. Birbirimize 

moral vererek ayakta durmaya çalışıyoruz. 

Yine size başıma gelen organize bir olayı anlatayım, belki bir süre bağlantımız kesilebilir. İlk verildiğim 

koğuşta toplam 26 kişiydik, 6 kişi yerde yatıyordu. Burada ırkçı yobaz birinin nedensiz yere saldırısına 

uğradım. Ameliyatlı olduğumdan doğru dürüst hareket edemiyordum, saldırı sonucu burnum kırıldı, 

hastaneye kaldırıldım, rapor tutuldu, davacı oldum ama bana 5 gün hücre cezası verildi.” 

 

Hapishaneden Mektup ( 29.03.2018) 

Aydın Nas- 1 Nolu T Tipi Hapishanesi A-24 Bandırma/ Balıkesir 

“İHD’nin yaptığı başvuru üzerine Bandırma Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu “cezasının infazı 

hükümlünün sağlığı açısından tehdit oluşturur” kararı ve raporuna rağmen, Adli Tıp Kurumu ideolojik 

yaklaşarak cezamın ertelenmesini engelledi. Adli Tıp Kurumu başkanı bana “sen bana görmüyorum 

diyemezsin” diyor, “raporlara bakın” dediğimde “raporlar beni bağlamaz” dedi. Adli tıp raporunda bir 

metre mesafeden parmakları takip edebildiğim, oda koşullarında tek başıma hareket edebildiğim 

yazılmış, ancak bu gerçek dışıdır.”   

 

2 - TEHDİT, DARP, İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, AYAKTA SAYIM DAYATMASI, ÇIPLAK ARAMA, TEKMİL 

DAYATMASI, GÖRÜŞ YASAKLARI 

 

-Hapishaneden mektup(01.03.2018) 

 5 Nolu L Tipi Kapalı C.İ.K F-7 Koğuşu Silivri/İstanbul 

Yılmaz Kahraman - Velat Kaya - Mehmet Emin Arslan - İlyas Arat - Mahsun Akboğa - Muhlis Emin 

Altay -  Hebat Aslan - Fırat Delidolu - Hakkı Samsur - Habeş Özhan - Sidar Keser -  Muhyettin Ayber - 

Mahfuz Sarsılmaz -  Rıdvan Kaya - Agit Gügercin -  Recep Tunç - Orhan Kartal - Nazım Duman -  

Kadri Tekin - Hıdır Dinçer -  Kasım Kılıç - Erhan Çelik -  Mehmet Kaya - Mehmet Güven -  İlhami 

Yalçın -  Adem Demirhan -  Yavuz Özdemir - Emrullah Koşar -  Eşref Yaşar -  Erdal Karabulut -  İdris 

Dikmen - Canser Emen - Ekrem Gün - M. Emin Töre - Hamza Doğrul - Şirin Nas -  Murat Güntürk - 

Abidin Ökmen - Rıdvan Akgül -  Fatih Tüfenci -  Sipan Karabulut -  İbrahim Özdaş - Celal Sakyen -  

Cezmi Özdemir -  Murat Oğuz - Zeki Kılıç - Birhat Avcı - A. Tolunay Tokat -  Serdal Dost - Nuri Vural -  

Mikail Töre - Cahit Mutlu -  Mustafa Taşdemir - Şenol Karadağ - İbrahim Doğan - Adem Kum - Erhan 

Sarıkaya - Şeyhmus Örüç - Taylan Talaş -  Sedat Timüçoğlu - - İhsan Tüzün - Gani Çelik -İsmet 

Seymen -  Osman Tamur -  Dilaver Görür -  Mehmet İldem - Mehmet Divanlı - Mehdi Akkuş -  İlhan 

Erdem - Nurtaç Karasu - Edip Akyıldız -  Hüsamettin Yılmaz -  Agit Bilge - Serhat Sekendur -  

Muharrem Parlak - Muhittin Güzel -  Faysal Mutlu -  Ramazan Çetinçakmak - Rıdvan Şıt -  Mahsun 

Kolakan - Yasin Demircan - Sadettin Akdeniz - Abdurrahim Yazol -  Erol Tamur - Savaş Hindioğlu - 

Selman Gülbahçe - Cengiz Sinan Halis Çelik - Ömer Aktan - İlhan Sami Çomak - Hasan Ahmed 
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“Kasım 2017 tarihinden bu yana hapishane dış güvenliğinden sorumlu jandarma tarafından mahkeme 

ve hastane sevklerinde, siyasi ve ideolojik Saiklerle sistematik bir şekilde can güvenliği kastını 

oluşturan açık saldırı, linç girişimi ve işkencelere maruz kalmaktayız. 

Mahkemelerde dosya kapsamındaki yargılama haricinde fiziki saldırılarla, intikam hisleriyle 

arkadaşlarımıza yönelimler olmakta, can güvenliğimiz tehdit edilmektedir. Hatta yasal hakkımız olan 

anadilimiz Kürtçe ile kendi savunmamızı yapmamız saldırı gerekçesi yapılmaktadır. 

Son dönemlerde Silivri hapishanesi kampus hastanesinde tedaviye giden hasta arkadaşlarımızın can 

güvenliğine kast etme amaçlı ilgili askeri görevlilerce sistematik bir şekilde fiziki saldırılar 

yapılmaktadır. 

Tutulduğumuz hastane hücrelerinde kasıtlı olarak IŞİD ve tecavüz suçlularıyla yan yana konulma 

uygulamasına maruz kalmaktayız. Bu durumu siyasi kimliğimize açık bir saldırı olarak 

değerlendiriyoruz. Yasal olarak da bu suç gruplarıyla aramızda husumet bulunduğundan dolayı bir 

arada bulundurulmamamız gerekmektedir. Oysa görevli askeri personel tarafından “siz aynısınız”, “siz 

bizim düşmanımızsınız”, “yiyin birbirinizi”, “sizi öldüreceğiz”, buradan sağ çıkamayacaksınız” ve 

hakaretvari, çirkin küfürler eşliğinde taciz ve tehdit edilerek fiziki saldırılara maruz kalmaktayız. 

Bu uygulamaların yeni bir konsept kapsamında olduğu ilgili askeri personel tarafından açık dile 

getirilmektedir. 

Bu kapsamda 19.02.2018 tarihinde kampus hastanesine götürülen Süleyman Altun ve ağır kanser 

hastası Cengiz Sinan Halis Çelik arkadaşlarımız IŞİD’lilerin bulunduğu hücreye zorla konulmuşlardır. 

Yukarıda belirttiğimiz askeri personelleri sözlü tacizleri kapsamında saldırı, tehdit ve hakaretlerine 

arkadaşlarımız açık hale getirilmişlerdir. Akabinde her iki arkadaşımız görevli personelin fiziki saldırı, 

işkence ve linç girişimine maruz kalmışlardır. 

Ağır kanser hastası olan Cengiz Sinan Halis Çelik arkadaşımız birçok askerin tekme darbeleriyle 

yerlerde darp edilerek işkenceye maruz kalmıştır. Aynı zamanda tekerlekli sandalyeyle yaşamını 

devam ettiren bu arkadaşımıza ameliyat bölgesi olan kasıklarından tekem darbeleriyle darp edilmiştir. 

Sara hastası da olan bu arkadaşımız maruz kaldığı bu işkence esnasında sara krizine tutulmuştur. 

Arkadaşımıza işkence eden uzman çavuş, arkadaşımızı darp raporu için götürdüğü doktorun yanında 

tehdit ederek tacizde bulunmuştur. Aynı biçimde Süleyman Altun arkadaşımız da özellikle öldürme 

kastıyla yüzünden, kafasından ve vücudunun hassas bölgelerinden tekmelenmiştir. Bu darp ve 

işkencelere ilişkin arkadaşlarımızın sağlık raporları da mevcuttur. 

Akabinde aynı hastaneye götürülen diğer arkadaşlarımız da benzer uygulamalara tabi tutulmuşlardır. 

İlgili görevli askeri personelin bu yönlü hakaret, tehdit, saldırı ve işkence uygulamaları devam 

etmektedir.” 

 

- Süleyman Altun (Silivri 5 No’lu Kapalı Cevzaevi F-10 Koğuşu) 

03.03.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan N. Altun: 

 “Silivri 5 nolu kapalı hapishanesi F-10’da kalan Süleyman Altun her doktora çıktığında, hastane 

kısmında aşırı küfür ve çok sert şekilde hakaret, tekme tokatla ölümüne dövülüyor. Bu durum, 

defalarca uygulanmaktadır ve bu muamele tüm mahkûmlara uygulanmaktadır, Revire götürülürken, 

mahkemeye çıkarılırken bu hakaret ve dayak atma artmıştır.” 

 

-Mahfuz Sarsılmaz (Silivri 5 No’lu L Tipi Hapishanesi F-7 Koğuşu) 
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04.03.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan A. Sarsılmaz: 

“Silivri 5 No’lu L Tipi Hapishanesi F-7 koğuşunda kalan amcamın oğlu Mahfuz Sarsılmaz, koğuş 

arkadaşları Süleyman ve Cengiz adındaki kişilerin mahkeme ve hastaneye götürülürken dış güvenlik, 

jandarma tarafından darp edilip işkenceye maruz kaldıklarını bana anlattı. Bundan dolayı diğer 

mahkûm ve tutukluların mahkeme ve hastaneye gidişlerinde böyle bir darp ve işkenceye maruz 

kalmamak için ciddi sağlık sorunları olmasına rağmen hastaneye gitmediklerini söyledi. Ve sağlık 

sorunlarının had safhada olduğu söyleniyor. Ayrıca sularının kesilip tehdit aldıklarını söylüyorlar. Açık 

görüşlerinin 1 saat olmasına rağmen keyfi bir uygulamayla 30 dakikaya indirdiler. Konuşma esnasında 

başımızda durup psikolojik baskı yapılıyor.” 

 

“Serhat Karsu (Rize Kalkandere L Tipi Hapishanesi) 

05.03.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan A. Karsu: 

“En son bir buçuk ay önce kardeşimle telefonda görüştüm. Geçen hafta başka bir tutuklunun eşi kız 

kardeşimi arayarak, Serhat’ın durumunun iyi olduğunu söylemiş. Basından takip ettiğimiz 

haberlerden dolayı endişeliyiz. Kardeşim Serhat bir aydır telefon etmiyor, haber alamıyoruz. Görüşe 

çıkmadıkları için görüşüne gitmiyoruz. Daha önceki görüşmelerimizde saldırı hazırlığı yapıldığını bize 

aktarmıştı. Aldığımız haberlere göre kırka yakın tutuklunun yaralı olduğu ve bunların çoğunun elleri, 

kolları, ayaklarının kırık olduğu duyumunu aldık.” 

 

-Mehdi Akkuş (Silivri 5 No’lu F Tipi Hapishanesi F-10) 

- 05.03.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan S. Akkuş: 

“Silivri 5 No’luda yatan abim Mehdi Akkuş’la görüşmemde mağdur oldukları durum; görüşlerine saygı 

gösterilmediğini, yüz kızartıcı suçlularla aynı araç içerisinde hastane sevkleri ve adli duruşmalarına 

götürüldüklerini ve bundan rahatsız ve şikayetçi olduğunu söyledi. Adli suçlular; IŞİD’li ve diğer yüz 

kızartıcı suçlular. Onlarla hastane sevk ve adliyeye gitmek istemedikleri için şiddete maruz 

kalmışlardır.” 

 

“Hapishaneden mektup ( 05. 03. 2018 ) 

M Tipi Kapalı Hapishanesi  B-2 Ermenek/Karaman 

Şiyar Firat -  Osman Beştaş - Yılmaz Demir - M. Nezir Timurtaş -  Doğan Kahraman, Sipan Yılmaz 

Ferhat Batur - Ayhan Tamur   

Kaldığımız Ermenek M tipi C.İ.K’nda OHAL ile birlikte kısıtlamalar, hak gaspları olmakla beraber 

işkenceye varan insanlık dışı uygulamaların yaşandığını da belirtmek isteriz. 

Ermenek M Tipi C.İ.K’nda yaşamış olduğumuz kısıtlama ve hak gasplarının yanında 20.02.2018 

tarihine kadar sayım noktasında herhangi bir sorun yaşamamış olmamıza rağmen, bu tarihten 

itibaren “ayakta sayım” adı altında, sayımlarda darp ve işkenceye maruz kalmaktayız. 20.02.2018 

tarihinden itibaren kaldığımız odalarda bulunan arkadaşlarımıza hapishane yönetimi tarafından 

görevlendirilen personellerce, bizleri sayımlarda zorla ayağa kaldırıp darp edilerek işkence 

uygulanmıştır. 20/21.02.2018 tarihlerinde yapılan sayımlarda bu darp ve işkencenin, sayım almaya 

gelen personellerle birlikte robokopların kafa kameraları olayı kaydetmiştir. Bizlere yapılan işkence, 

görüntülerde mevcuttur. “Ayakta sayım” adı altında bizlere yapılan darp saldırısı sonucu kaldığımız 
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odalarda dört arkadaşımız ciddi şekilde darp edildi. Almış olduğumuz darpların izleri 22.02.2018 

tarihinde sevk edildiğimiz Ermenek Devlet Hastanesinin muayene raporlarında mevcuttur. 

Bizler, siyasi tutsaklar olarak her konuda diyalogu esas alırken, böylesi bir uygulamayla her sayımda 

darp ve işkenceye maruz kalmaktayız. 

 

- Pınar Birkoç-  Seda Kaya – Selda Bulut – Aycan Çiçek – Ayşegül Çağatay Berkin -  Melike Türkecan 

– Yasemin Ç. Kolçak - Düzce T Tipi Hapishanesi ( 13. 03.2018) 

“4 ay önce Silivri 9 nolu kapalı hapishanesinden bir anda kaldığımız hücreler basılarak erkek 

gardiyanlar tarafından işkence görerek Düzce T Tipi hapishanesine sürgün edildik. 

Bulunduğumuz Düzce T Tipi Hapishanesinde ailelerimizin elle dışarıdan yatırdığı kitaplar verilmiyor.  

Bir kişiye en fazla 10 kitap veriliyor. Basın savcısı izniyle çıkan muhalif dergiler, yazıların içeriği gerekçe 

gösterilerek idare tarafından keyfi bir şekilde yasaklanıyor. Kitap-yayın hakkımızı istediğimiz için, 

mücadele ettiğimiz için hakkımızda her gün en az bir tane tutanak tutuluyor. Aylarca iletişim, ziyaret 

cezaları veriliyor. Toplam 5 yılı aşkın ziyaret ve iletişim yasağımız var. Tutanakları keyfi bir şekilde 

tutuyorlar. Mesela bir gün slogan attığımız için “gereksiz marş söylemek ve slogan atmaktan” tutuyor, 

ertesi gün “kurumda korku ve panik yaratmaktan” tutuyor. Bu şekilde bir üst cezayı veriyor (hücre 

cezası). Bir yılı aşkın süredir tutsağım ancak ailemle dört kez yüz yüze görüşebildim. Ardahan’da 

oldukları için annem ve babam görüşüme gelemiyor. Sadece telefonda 15 günde bir 10 dakika 

görüşebiliyorum, iletişim yasağım yoksa.  

Aldığım iletişim ve ziyaret yasaklarıyla beraber ailemle iletişimim tamamen kesildi. Bu uygulamalarla 

tecrit üstüne tecrit yaşıyoruz. Tüm bu uygulamalar yetmemiş gibi her gün yeni uygulamalar karşımıza 

geliyor. Bunlardan biri de “ayakta sayım”. 11 Şubat’ta gelip mazgaldan artık sayımı ayakta 

alacaklarını, diğer türlü tutanak tutacaklarını söylediler ve gittiler.  Biz de bu uygulamayı protesto 

etmek için üst katta sayım vermeye başladık. Ancak ilk gün sayıma normal geldiler, biz de ayakta 

sayım vermeyeceğimizi ve neden yukarıda sayım verdiğimizi anlattık. Bunun üzerine sayım almadan 

çıktılar ve 15-20 gardiyan ve 3-4 kasklı robocopla sayıma geldiler. Kollarımızı bükerek, merdivenlerden 

sürükleyerek zorla aşağı indirdiler. Sabahki direnişten tecrübe edinen idare, akşam sayımına daha 

planlı ve hazırlıklı geldi. 25-30 gardiyanla geldiler ve kurum 2.müdürü Tahsin isimli müdürün 

talimatıyla erkek gardiyanlar tarafından saldırıya uğradık. Kollarımızı arkaya bükerek, merdivenlere 

belimizi çarptırarak, kafamıza dizleriyle vurarak, merdiven arasında bekletip tekmeleyerek, suratımıza 

yumruk atarak erkek gardiyanlar bizleri aşağı indirdiler. Hırslarıyla alamayınca aşağıda olduğumuz 

halde yerden kaldırıp kafamızı kapılara çarptılar, boğazımızı sıktılar. Bizler de işkenceye tepki olarak 

kapılara vurmaya başladık. Bu esnada nöbetçi müdür erkek gardiyanlara koridor oluşturmaları emri 

verdi ve bizi süngerli hücreye götüreceklerini söyledi.”  

 

-Hapishaneden Mektup(20.03.2018) 

Hasan Kaymaz- T Tipi K. Hapishanesi A-25 Koğuşu Elazığ 

 Koğuşta toplam 26 kişiydik, 6 kişi yerde yatıyordu. Burada ırkçı yobaz birinin nedensiz yere saldırısına 

uğradım. Ameliyatlı olduğumdan doğru dürüst hareket edemiyordum, saldırı sonucu burnum kırıldı, 

hastaneye kaldırıldım, rapor tutuldu, davacı oldum. Bana 5 gün hücre cezası verildi, itiraz ettim ama 

sonuç değişmedi. Keza aynı saldırının bir benzeri koğuşumuzda 71 yaşındaki hasta olan amcaya 
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yapıldı. Saldıran korucu başı olduğu için ona hiçbir ceza verilmedi, amcanın ise yüzü, gözü, omuzu, eli 

yaralandı. 

 

 

 

 

 

 

 

3 -İLETİŞİM YASAKLARI 

-Hapishaneden mektup(01.03.2018) 

Eyyüb Kılıç- L Tipi Kapalı C.İ. K E-10 Döşemealtı/Antalya 

 Duygulanmak, düşünmek, yazmak bir insan hakkı olmanın ötesinde insanın doğuştan gelen ve insan 

olmanın gereği doğanın insana bağışladığı bir nimettir. Bunu insanın elinden almak bir soykırımdır. 

Duygularımı düşüncelerimi yazıya döktüğüm üç defterden oluşan 750 sayfalık “Kürtçe” yazdığım 

romanı birkaç ay önce bir grup cezaevi idaresi tarafından yapılan koğuş baskınında ne kadar yazılı 

defter varsa, hukuksuz bir şekilde “inceleyeceğiz, tekrar size vereceğiz” diyerek götürdüler. Talep 

etmemize rağmen hukuki yazılı bir gerekçe kararı verilmiyor, zorla gasp edilen el konulmuş 

romanıma, daha karalama aşamasında. Defalarca adalet bakanı, cumhuriyet savcılığı, hapishane 

müdürlüğü ve TBMM insan hakları komisyonuna şikâyette bulunduk, dilekçeler yazdım. Halen cevap 

alamadım.  Bilime, felsefeye, edebiyata, sanata, doğaya, topluma, özelde Kürt diline, kültürüne, 

insanına düşman, ırkçı, yobaz erkek zihniyetinin bir mağduru olarak bu haksız hukuksuz zorbalığı, 

zulmü, mağduriyetimi sizinle paylaşıp yardımcı olmanızı, hukuki bir süreci başlatıp davacı olmak 

istiyorum. Bir avukatın ilgilenmesini talep ediyorum.” 

 

-Hapishaneden mektup(01.03.2018) 

 5 Nolu L Tipi Kapalı C.İ.K F-7 Koğuşu Silivri/İstanbul 
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Yılmaz Kahraman - Velat Kaya - Mehmet Emin Arslan - İlyas Arat - Mahsun Akboğa - Muhlis Emin 

Altay -  Hebat Aslan - Fırat Delidolu - Hakkı Samsur - Habeş Özhan - Sidar Keser -  Muhyettin Ayber - 

Mahfuz Sarsılmaz -  Rıdvan Kaya - Agit Gügercin -  Recep Tunç - Orhan Kartal - Nazım Duman -  

Kadri Tekin - Hıdır Dinçer -  Kasım Kılıç - Erhan Çelik -  Mehmet Kaya - Mehmet Güven -  İlhami 

Yalçın -  Adem Demirhan -  Yavuz Özdemir - Emrullah Koşar -  Eşref Yaşar -  Erdal Karabulut -  İdris 

Dikmen - Canser Emen - Ekrem Gün - M. Emin Töre - Hamza Doğrul - Şirin Nas -  Murat Güntürk - 

Abidin Ökmen - Rıdvan Akgül -  Fatih Tüfenci -  Sipan Karabulut -  İbrahim Özdaş - Celal Sakyen -  

Cezmi Özdemir -  Murat Oğuz - Zeki Kılıç - Birhat Avcı - A. Tolunay Tokat -  Serdal Dost - Nuri Vural -  

Mikail Töre - Cahit Mutlu -  Mustafa Taşdemir - Şenol Karadağ - İbrahim Doğan - Adem Kum - Erhan 

Sarıkaya - Şeyhmus Örüç - Taylan Talaş -  Sedat Timüçoğlu - - İhsan Tüzün - Gani Çelik -İsmet 

Seymen -  Osman Tamur -  Dilaver Görür -  Mehmet İldem - Mehmet Divanlı - Mehdi Akkuş -  İlhan 

Erdem - Nurtaç Karasu - Edip Akyıldız -  Hüsamettin Yılmaz -  Agit Bilge - Serhat Sekendur -  

Muharrem Parlak - Muhittin Güzel -  Faysal Mutlu -  Ramazan Çetinçakmak - Rıdvan Şıt -  Mahsun 

Kolakan - Yasin Demircan - Sadettin Akdeniz - Abdurrahim Yazol -  Erol Tamur - Savaş Hindioğlu - 

Selman Gülbahçe - Cengiz Sinan Halis Çelik - Ömer Aktan - İlhan Sami Çomak - Hasan Ahmed 

“Mahkemelerde dosya kapsamındaki yargılama haricinde fiziki saldırılarla, intikam hisleriyle 

arkadaşlarımıza yönelimler olmakta, can güvenliğimiz tehdit edilmektedir. Hatta yasal hakkımız olan 

anadilimiz Kürtçe ile kendi savunmamızı yapmamız saldırı gerekçesi yapılmaktadır. 

Son dönemlerde Silivri hapishanesi kampus hastanesinde tedaviye giden hasta arkadaşlarımızın can 

güvenliğine kast etme amaçlı ilgili askeri görevlilerce sistematik bir şekilde fiziki saldırılar 

yapılmaktadır. 

Tutulduğumuz hastane hücrelerinde kasıtlı olarak IŞİD ve tecavüz suçlularıyla yan yana konulma 

uygulamasına maruz kalmaktayız. Bu durumu siyasi kimliğimize açık bir saldırı olarak 

değerlendiriyoruz. Yasal olarak da bu suç gruplarıyla aramızda husumet bulunduğundan dolayı bir 

arada bulundurulmamamız gerekmektedir. Oysa görevli askeri personel tarafından “siz aynısınız”, “siz 

bizim düşmanımızsınız”, “yiyin birbirinizi”, “sizi öldüreceğiz”, buradan sağ çıkamayacaksınız” ve 

hakaretvari, çirkin küfürler eşliğinde taciz ve tehdit edilerek fiziki saldırılara maruz kalmaktayız. 

Bu uygulamaların yeni bir konsept kapsamında olduğu ilgili askeri personel tarafından açık dile 

getirilmektedir.” 

 

- Serhat Karsu (Rize Kalkandere L Tipi Hapishanesi) 

05.03.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan A. Karsu: 

“En son bir buçuk ay önce kardeşimle telefonda görüştüm. Geçen hafta başka bir tutuklunun eşi kız 

kardeşimi arayarak, Serhat’ın durumunun iyi olduğunu söylemiş. Basından takip ettiğimiz 

haberlerden dolayı endişeliyiz. Kardeşim Serhat bir aydır telefon etmiyor, haber alamıyoruz. Görüşe 

çıkmadıkları için görüşüne gitmiyoruz. Daha önceki görüşmelerimizde saldırı hazırlığı yapıldığını bize 

aktarmıştı. Aldığımız haberlere göre kırka yakın tutuklunun yaralı olduğu ve bunların çoğunun elleri, 

kolları, ayaklarının kırık olduğu duyumunu aldık.” 

 

- Pınar Birkoç-  Seda Kaya – Selda Bulut – Aycan Çiçek – Ayşegül Çağatay Berkin -  Melike Türkecan 

– Yasemin Ç. Kolçak - Düzce T Tipi Hapishanesi ( 13.03.2018 ) 
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“4 ay önce Silivri 9 nolu kapalı hapishanesinden bir anda kaldığımız hücreler basılarak erkek 

gardiyanlar tarafından işkence görerek Düzce T Tipi hapishanesine sürgün edildik. 

Bulunduğumuz Düzce T Tipi Hapishanesinde ailelerimizin elle dışarıdan yatırdığı kitaplar verilmiyor.  

Bir kişiye en fazla 10 kitap veriliyor. Basın savcısı izniyle çıkan muhalif dergiler, yazıların içeriği gerekçe 

gösterilerek idare tarafından keyfi bir şekilde yasaklanıyor. Kitap-yayın hakkımızı istediğimiz için, 

mücadele ettiğimiz için hakkımızda her gün en az bir tane tutanak tutuluyor. Aylarca iletişim, ziyaret 

cezaları veriliyor. Toplam 5 yılı aşkın ziyaret ve iletişim yasağımız var. Tutanakları keyfi bir şekilde 

tutuyorlar. Mesela bir gün slogan attığımız için “gereksiz marş söylemek ve slogan atmaktan” tutuyor, 

ertesi gün “kurumda korku ve panik yaratmaktan” tutuyor. Bu şekilde bir üst cezayı veriyor (hücre 

cezası). Bir yılı aşkın süredir tutsağım ancak ailemle dört kez yüz yüze görüşebildim. Ardahan’da 

oldukları için annem ve babam görüşüme gelemiyor. Sadece telefonda 15 günde bir 10 dakika 

görüşebiliyorum, iletişim yasağım yoksa.  

Aldığım iletişim ve ziyaret yasaklarıyla beraber ailemle iletişimim tamamen kesildi. Bu uygulamalarla 

tecrit üstüne tecrit yaşıyoruz.” 

  

Hapishaneden Mektup (28.03.2018 

Alaattin Öget- (2 Nolu F Tipi Hapishane Tekirdağ) 

“Gönderdiğiniz kitap ve dergileri vermediler. Dışarıdan adımıza gönderilen kitap ve dergileri bize 

vermiyorlar. Yasaktır deyip adımıza emanet eşya deposuna kaldırıyorlar. Ancak hapishane idaresi 

kanalı ile kendi paranızla satın alabilirsiniz diyorlar. Bu da biz siyasileri zorluyor, biz fakir aile 

çocuklarıyız. Örneğin benim maddi durumum hiç yoktur.”  

 

4 -DİĞER 

 

06.03.2018  (T Tipi Kapalı Hapishanesi Karabük) 

Hasan Ögüt - Kamil Şen - Mehmet Sarıaltun -  Ali Koç -  Mehmet Şahin -  Fuat Bor - Süleyman Tatar - 

Nafi Ergün - Çetin İlkhan -  Esat Karaz -  Zafer Bingöl - Mustafa Karakaya 

 

“15-17 Şubat arasında siyasi tutsaklar olarak uyarı amaçlı üç gün açlık grevine giriyoruz. 

Öncelikli olarak 15 Şubat komplosu ile tutsak edilen Kürt halk önderi sayın Abdullah Öcalan 

üzerindeki katı tecrit ve izolasyon sistemine son verilerek, avukatları ve ailesiyle görüştürülmesini, 

bunun için acil olarak gereken adımların atılmasını, Afrin işgal girişime son verilmesini ve tek tip elbise 

dayatmasının kaldırılmasını istiyoruz.” 

 

-  Emre Salcan (Tekirdağ F Tipi 2 Nolu Kapalı Hapishanesi) 

-09.03.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan O Salcan: 

“07.03.2018 tarihinde oğlum Emre Salcan ile yaptığım kapalı görüşte hapishanenin belli bölümlerinde 

uygulanan kafes uygulamasının yaygınlaştırılması ve tüm hapishanelerde uygulanma olasılığına karşın 

üç günlük açlık grevi yapacaklarını beyan etmiştir.  Süreci de göz önünde bulundurarak bu ve benzeri 

uygulamaların tek tip kıyafet uygulamasının bir adımı olarak değerlendiriyorlar.” 
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-  Hapishaneden Mektup (12.03.2018) 

 Eren İlhan- Silivri 5 Nolu Hapishanesi C-19 koğuşu 

“Şahsım adına yaşadığım bu haksızlığın, ülkenin içine girdiği OHAL sürecinden bu yana yaşadığı akıl 

dışı günlerin yarattığı binlerce hak ihlallerinden yalnızca biri olduğunun farkındayım. Ancak artık 

neredeyse sıradanlaşan gerekçesiz tutuklamalara karşı tümüyle sindirilmişiz gibi bir izlenim 

yaratılmasını kabul etmiyorum. Biz doktorlar, gazeteciler ve aktivistler olarak bu zor günleri de 

atlatacağımıza olan inancımı koruyorum. Bu sebeple bulunduğum cezaevinden yazdığım bu mektup 

ile hem yaşadığım hak ihlalini hem de bu haksızlıklara karşı ayakta kalmamız gerektiğine yönelik 

inancımı sizinle paylaşmak istedim.” 

 

 

NİSAN 2018 

 

1-SAĞLIK HAKKI 

 

-Zeynep Kayra (Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi C-9) 

31.03.2018 Tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan R. Tusun: 

“Zeynep Kayra’ya, 2016 yılında kanser teşhisi konmuştu. Dışarıdayken ışın tedavisi gören annemin, 

şimdi kapalı alanda olduğundan ve psikolojik baskı gördüğünden yoğun tedavi süreci aksatılmaktadır. 

Fenalaştığından ötürü 4 defa hastaneye götürülmüş, ancak tedavi edilmemiştir. Hastaneye gittiğinde 

kelepçeli bir şekilde muayene etmek istemelerini kabul etmeyen annem, yoğun baskı ve şiddet 

altında muayene olmamıştır. Hala tiroid kanseri olan annem, herhangi bir psikolojik baskı, kapalı alan, 

stres ve diyet yemeği almadığı müddetçe hastalığının artacağı ve tüm vücuda yayılacağı bilinmektedir. 

Annemle görüştüğümde bana durumunu belli etmemek için çok fazla bilgi vermiyor. Ancak yanında 

kalanlardan ve ailelerinden öğrendiğim akdarıyla hastalığının hapishanede kalamayacak durumda 

olduğu ev tedavisinin engellendiği söylenmektedir.” 

 

- Cemil İvrendi (Tarsus T Tipi Hapishanesi) 

05.04.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan D. İvrendi: 

“Babam Cemil İvrendi 24 yıldır hapishanede kalmaktadır. 18 Yıl önce açık kalp ameliyatı oldu. 

Kullandığı ilaçlar nedeniyle makatında yumurta büyüklüğünde yarlar meydana geldi, bu nedenle iki 

ayda bir ameliyat oluyor. 10 yıla yakındır bu durum devam etmektedir. En son 01.03.2018 tarihinde 

ameliyat oldu. Ameliyattan beri tek başına kalıyor bireysel ihtiyaçlarını karşılayamamaktadır. 

Baskılardan dolayı kontrolleri sürekli aksatılıyor. Hastaneye götürüldüğünde 1hafta hastanede kalıyor, 

kendi ihtiyaçlarını karşılayamadığı için, kızı ve vasisi olarak refakatçi kalmak istiyorum, ancak savcı izin 

vermiyor. Görüşmeme dahi izin vermiyorlar. Amcam babamın görüşüne gittiğinde, hapishanede 

bulunan sara hastası bir mahpusun görüş esnasında kriz geçirdiği sırada babamla birlikte bulunanlara 

jandarma coplarla saldırmış ve görüş saati bitmeden koğuşlara geri götürmüşler. Babam, 
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hastalığından dolayı artık 5 dakika bile ayakta duramıyor, hiçbir ihtiyacını karşılayamıyor ve 

arkadaşlarının yardımıyla ihtiyaçlarını giderebiliyor.” 

 

2-TEHDİT – DARP – İŞKENCE – KÖTÜ MUAMELE – ÇIPLAK ARAMA, TEKMİL DAYATMASI, GÖRÜŞ 

YASAKLARI, AYAKTA SAYIM DAYATMASI 

 

- Cemil İvrendi (Tarsus T Tipi Hapishanesi) 

05.04.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan D. İvrendi: 

“Amcam babamın görüşüne gittiğinde, hapishanede bulunan sara hastası bir mahpusun görüş 

esnasında kriz geçirdiği sırada babamla birlikte bulunanlara jandarma coplarla saldırmış ve görüş saati 

bitmeden koğuşlara geri götürmüşler.” 

 

-Veysel Uca, Umut Yoloğlu, Onur Kaya ve aileleri (Silivri 6 Nolu L Tipi Hapishanesi) 

10.04.2018 Tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan D. Y. 

“Silivri 6 Nolu L Tipi Hapishanesinde tutuklu bulunan müvekkilim Veysel Uca ve aynı hücrede kaldığı 

kişiler 28.03.2048 tarihinde açık görüşe çıkmıştır. Aileleriyle görüştükten sonra vedalaşırken 

sarılmışlardır. Bunun üzerine infaz koruma memurları sarılmanın yasak olduğunu söylemiş ve 

müdahale etmiştir. Hem mahpuslara hem de ailelere saldırı olmuştur. Müvekkilim Veysel Uca sağ el 

serçe parmağından, belinden ve omzundan yaralanmıştır. İnfaz koruma memurları tarafından Umut 

Yoloğlunun boğazı sıkılmıştır. 30.03.2018 tarihinde Veysel Uca ile yaptığım görüşmede müvekkilim, 

Umut Yoloğlu’nun boğazının hala kırmızı olduğunu (kan toplamış ve morarmış), sıkma izinin belirgin 

olduğunu beyan etmiştir. Ayrıca Umut Yoloğlu’nın boğazı sıkıldığında bayıldığı da belirtilmiştir. 

Mahpusların ailelerine de saldırı olmuştur. Umut Yoloğlu’nun babası da infaz koruma memurları 

tarafından darp edilmiştir. Aileler arasında yaşlılar da vardır ve bunlar arasında da bayılanlar 

olmuştur. Veysel Uca’nın ailesine de saldırı olmuştur. 

- Aydın Yavuzer (2 Nolu F Tipi Hapishane A-128 İlave koğuş Tekirdağ) 

12.04.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Ş Yavuzer: 

“Ben kardeşimin olayını duyunca hemen görüşüne gittim. Görüşme esnasında ilk fark ettiğim ciddi 

kilo vermesi ve başlayan sağlık sorunları oldu. Ona sorduğumda üç aydan uzun zamandır koğuş 

arkadaşlarıyla ilgili fikir ayrılığı nedeniyle sürekli dayak, baskı ve tecrit gibi olaylar yüzünden 

hapishane yönetimi ile yaptığı görüşmelerin olumsuz geçmesinden dolayı  2 Nisan’dan bu yana açlık 

grevine başladığını söyledi. Hapishane yönetimi, yapılan onca başvuruya rağmen koğuş değişikliği 

talebini reddedip geri çevirerek onun durumunun kötüye gitmesine göz yummaktadır. Kardeşimin bir 

kolunda eli bilekten yoktur, bir dizi de sakattır. O engelli bir hükümlüdür. Kardeşimin sağlığından ciddi 

endişe duymaktayım. Şu an 20 kg kilo vermiştir. Sağlığı ise hiç iyi görünmemektedir.’’ 

 

- Mert Avcı -  Hakan Karabey - Karip Polat  (Tekirdağ T Tipi T1 hapishanesi A-25) 

14.04.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan N. Ayna: 

‘’Oğlum ile Salı günleri telefon görüşü yapıyorum ve dayısı da vasisi olarak görüş yapıyor. 

11.04.2018’de avukatı Ezgi Çakır ile 12.04.2018’de ise açık görüşte vasisi olan dayısı ile görüşmüştür. 
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Ben her Salı, kitaplarını vermedikleri ve kitaplarını alabilmek için talep ilettikleri bilgisini alıyorum. 

Görüşler sonrası aldığım bilgiye göre; oğlumu hapishane müdürü çağırmış, “kitapları vermeyeceğiz, 

boşuna uğraşmayın” demiş. Oğlum da “verin kitapları, sorun kalmasın, yasal hakkımız” demiş. Müdür 

“her gün darp ediliyorsunuz, artık ipin ucu kaçtı, gardiyanları tutamazsam sonunuz Engin Çeber gibi 

olabilir” demiş. Oğlum 12.04.2018’de açık görüşte, “her sabah sert müdahaleye uğruyoruz, kargo 

kitaplarımız verilmiyor, yazdığımız dilekçeler dışarıya ulaştırılmıyor” demiş. Oğlumun bacağı darptan 

kaynaklı hasta ve boyun bölgesinde alerji var. 2 aydır revire çıkarılmıyor. Darp raporları olduğu halde 

savcı oğlumun her şikâyetini reddediyor. Şu an en büyük sorunumuz müdürün ‘ gardiyanlar sizden 

bıktı, sonunuz Engin Çeber gibi olmasın’ tehdididir.’’ 

-Hakan Karabey (Tekirdağ T Tipi 1 Nolu hapishanesi A-25 koğuşu) 

14.04.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan S. Karabey: 

“Bugüne kadar açık-kapalı  olarak toplam 5 görüş yaptım. Oğlumun abisi, 3 ay önce kargoyla kitap 

gönderdi ama hala kitapları alamadı. Kitaplarını istedikleri için aylardır darp ediliyorlar. Oğlum Hakan 

Karabey, Mert Avcı ve Karip Polat birlikte kalıyorlar. Yasal haklarını istediği için oğluma 2 ay iletişim 

yasağı verdiler. Hatta ben 2 hafta önce sırf bu konularla ilgili müdür yardımcısı Ayhan Dilber ile 

görüştüm. Kitaplar neden verilmiyor diye sorunca “fetöden kaynaklı yoğunluk var” dedi. Oğlum 

‘kitaplarımızı vermedikleri için her sayım günü aşağı inmedik diye, yukarıdan sürükleyerek 

indiriliyoruz. O arada kafa veya başka bir yerimiz demirlere çarpıyor. Üstüne iletişim-görüş yasağı 

geliyor. Ama kitaplarımızı vermiyorlar’ diyor.” 

 

3-İLETİŞİM YASAKLARI 

 

-Hapishaneden mektup (06.04.2018) 

Kemal Argış- (F Tipi Kapalı Hapishanesi C Blok C-77 Edirne) 

“Son siyasi gelişmelerle birlikte hak ihlallerinin dozajı artmış durumdadır. İki yıldır, mevcut hakkım 

olan kapalı spor, sohbet, çim saha, kültürel faaliyetler, oda değişimi yapamıyorum. Şu an kaldığım 

hapishanede 30’dan fazla dava arkadaşım var ve onlarla karşılıklı oda değişimi yapamıyorum. Mevcut 

durumu, Adalet Bakanlığı, Savcılık, mahkeme, meclis vb kurumlara da belirttik. Lakin bu kurumlara 

yazdığımız dilekçelerin gidip gitmediği yönünde bilgi alamıyoruz. Farklı kurumlara yazdığımız mektup 

vb. el koyma kararı veriliyor.” 

 

- Mert Avcı -  Hakan Karabey - Karip Polat  (Tekirdağ T Tipi T1 hapishanesi A-25) 

14.04.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan N. Ayna: 

“Oğlum ile Salı günleri telefon görüşü yapıyorum ve dayısı da vasisi olarak görüş yapıyor. 

11.04.2018’de avukatı E. Çakır ile, 12.04.2018’de ise açık görüşte vasisi olan dayısı ile görüşmüştür. 

Ben her Salı, kitaplarını vermedikleri ve kitaplarını alabilmek için talep ilettikleri bilgisini alıyorum. 

Görüşler sonrası aldığım bilgiye göre; oğlumu hapishane müdürü çağırmış, “kitapları vermeyeceğiz, 

boşuna uğraşmayın” demiş. Oğlum da “verin kitapları, sorun kalmasın, yasal hakkımız” demiş. Müdür 

“her gün darp ediliyorsunuz, artık ipin ucu kaçtı, gardiyanları tutamazsam sonunuz Engin Çeber gibi 

olabilir” demiş. Oğlum 12.04.2018’de açık görüşte, ‘her sabah sert müdahaleye uğruyoruz, kargo 

kitaplarımız verilmiyor, yazdığımız dilekçeler dışarıya ulaştırılmıyor’ demiş.” 
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-Hakan Karabey (Tekirdağ T Tipi 1 Nolu hapishanesi A-25 koğuşu) 

14.04.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan S. Karabey: 

“Bugüne kadar açık-kapalı 5 görüş yaptım. Oğlumun abisi, 3 ay önce kargoyla kitap gönderdi ama hala 

kitapları alamadı. Kitaplarını istedikleri için aylardır darp ediliyorlar. Oğlum hakan Karabey, Mert Avcı 

ve Karip Polat birlikte kalıyorlar. Yasal haklarını istediği için oğluma 2 ay iletişim yasağı verdiler. Hatta 

ben 2 hafta önce sırf bu konularla ilgili müdür yardımcısı Ayhan Dilber ile görüştüm. Kitaplar neden 

verilmiyor diye sorunca “fetöden kaynaklı yoğunluk var” dedi. Oğlum ‘kitaplarımızı vermedikleri için 

her sayım günü aşağı inmedik diye, yukarıdan sürükleyerek indiriliyoruz. O arada kafa veya başka bir 

yerimiz demirlere çarpıyor. Üstüne iletişim-görüş yasağı geliyor. Ama kitaplarımızı vermiyorlar’ 

diyor.”  

 

- Zeki Bayhan (Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Hapishane) 

16.04.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan A. Bilmez: 

“Tekirdağ F 2 de mevzuatın tanıdığı hakları kullanamıyorlar. Örneğin sohbete çıkamıyorlar, kitap, 

dergi vs yayınlara hiiç bir şekilde ulaşamıyorlar. Marmara bölgesinde koşulları en kötü hapishanenin 

Tekirdağ F 2 olduğunu iddia ediyorlar.” 

 

- Pınar Birkoç-  Seda Kaya – Selda Bulut – Aycan Çiçek – Ayşegül Çağatay Berkin -  Melike Türkecan 

– Yasemin Ç. Kolçak - Düzce T Tipi Hapishanesi ( 18. 04.2018) 

“4 ay önce Silivri 9 nolu kapalı hapishanesinden bir anda kaldığımız hücreler basılarak erkek 

gardiyanlar tarafından işkence görerek Düzce T Tipi hapishanesine sürgün edildik. 

Bulunduğumuz Düzce T Tipi Hapishanesinde ailelerimizin elle dışarıdan yatırdığı kitaplar verilmiyor.  

Bir kişiye en fazla 10 kitap veriliyor. Basın savcısı izniyle çıkan muhalif dergiler, yazıların içeriği gerekçe 

gösterilerek idare tarafından keyfi bir şekilde yasaklanıyor. Kitap-yayın hakkımızı istediğimiz için, 

mücadele ettiğimiz için hakkımızda her gün en az bir tane tutanak tutuluyor. Aylarca iletişim, ziyaret 

cezaları veriliyor. Toplam 5 yılı aşkın ziyaret ve iletişim yasağımız var. Tutanakları keyfi bir şekilde 

tutuyorlar. Mesela bir gün slogan attığımız için “gereksiz marş söylemek ve slogan atmaktan” tutuyor, 

ertesi gün “kurumda korku ve panik yaratmaktan” tutuyor. Bu şekilde bir üst cezayı veriyor (hücre 

cezası). Bir yılı aşkın süredir tutsağım ancak ailemle dört kez yüz yüze görüşebildim. Ardahan’da 

oldukları için annem ve babam görüşüme gelemiyor. Sadece telefonda 15 günde bir 10 dakika 

görüşebiliyorum, iletişim yasağım yoksa.  

Aldığım iletişim ve ziyaret yasaklarıyla beraber ailemle iletişimim tamamen kesildi. Bu uygulamalarla 

tecrit üstüne tecrit yaşıyoruz. Tüm bu uygulamalar yetmemiş gibi her gün yeni uygulamalar karşımıza 

geliyor. Bunlardan biri de “ayakta sayım”. 11 Şubat’ta gelip mazgaldan artık sayımı ayakta 

alacaklarını, diğer türlü tutanak tutacaklarını söylediler ve gittiler.  Biz de bu uygulamayı protesto 

etmek için üst katta sayım vermeye başladık. Ancak ilk gün sayıma normal geldiler, biz de ayakta 

sayım vermeyeceğimizi ve neden yukarıda sayım verdiğimizi anlattık. Bunun üzerine sayım almadan 

çıktılar ve 15-20 gardiyan ve 3-4 kasklı robocopla sayıma geldiler. Kollarımızı bükerek, merdivenlerden 

sürükleyerek zorla aşağı indirdiler. Sabahki direnişten tecrübe edinen idare, akşam sayımına daha 

planlı ve hazırlıklı geldi. 25-30 gardiyanla geldiler ve kurum 2.müdürü Tahsin isimli müdürün 

talimatıyla erkek gardiyanlar tarafından saldırıya uğradık. Kollarımızı arkaya bükerek, merdivenlere 
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belimizi çarptırarak, kafamıza dizleriyle vurarak, merdiven arasında bekletip tekmeleyerek, suratımıza 

yumruk atarak erkek gardiyanlar bizleri aşağı indirdiler. Hırslarıyla alamayınca aşağıda olduğumuz 

halde yerden kaldırıp kafamızı kapılara çarptılar, boğazımızı sıktılar. Bizler de işkenceye tepki olarak 

kapılara vurmaya başladık. Bu esnada nöbetçi müdür erkek gardiyanlara koridor oluşturmaları emri 

verdi ve bizi süngerli hücreye götüreceklerini söyledi. “ 

 

 

MAYIS 2018 
 

1-SAĞLIK HAKKI İHLALİ 
 

-C.  Can -Silivri L Tipi Kapalı Hapishanesi 

12.05.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan N. Tanrıkulu:  

“20 Şubat’ta tutuklanarak önce Silivri 5 Noluya götürülmüş, orada çok sayıda tutukluyla kaldığı için 

arkadaşların desteği ile kendini daha iyi hissetmiş, ancak gerekli tedaviler burada da yapılmamış. Çok 

sayıda dilekçe sonrası sadece kampus hastanesine götürülüp geri getirilmiş, ilaçları kısmen verilmiş. 

Biyopsisinde ciddi gerileme yaşanmıştır. Dışarıdaki tüm raporları dikkate alınmamıştır. Bir süre sonra 

Silivri 9 Nolu A-48 hücresine getirilmiş, burada 3-4 gün yalnız kalmıştır. Tedavi süreci aynı şekilde 

yapılmamıştır. Kimi vekiller araya girse de değişiklik olmamıştır. Israrlı başvurular sonucu tekrar 

kampus hastanesine, oradan da Silivri Devlet Hastanesine götürülmüştür. Burada tüm sağlık 

sorunlarına rağmen “bir şeyin yok, böyle devam edebilirsin” denmiş. Yakın tarihte bir gece hücresine 

gelen gardiyanlar “sana biyopsi yapılması gerekiyormuş, Cerrahpaşa’dan randevu alacağız” demişler 

ve Cerrahpaşa’ya götürmüşler. Doktor kontrolleri jandarma eşliğinde ve kelepçe ile yapılmış. Tüm 

itirazlar bu durumu değiştirmemiş. Aynı zamanda sağ ayağı kırık nedeniyle platinli, bakımı gerekli. 

Ağır mide kanaması nedeniyle beslenme problemi olan bir insan. Cerrahpaşa, 31.05.2018’e biyopsi 

randevusu vermiş. Kalp rahatsızlığı nedeniyle gerekli hijyen ve diğer tedbirlerin alınmasında 

kaygılıyız.”  

 

- Abdullah Onğulu (Bandırma 1 Nolu T Tipi hapishanesi) 

17.05.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan M Onğulu: 

“Kardeşim Abdullah Onğulu yaklaşık 4-5 yıldır Bandırma Hapishanesindedir. O bölgenin hava 

koşullarından kaynaklı nefes darlığı çektiği ve benzeri birden fazla hastalığı olduğu halde o hapishane 

koşulları kendisine zararlı olduğu ve büyük sağlık sıkıntılarını bana defalarca söyledi. Bunun üzerine 

ben de Adalet Bakanlığına defalarca başvuru yaparak, sağlığına daha iyi gelebilecek bir hapishanesine 

sevkini istedim. Ancak şu ana kadar olumlu herhangi bir adım atılmamıştır.” 

 
-Ö.  F.  Şafak (Mail yoluyla gelen başvuru) -21.05.2018 
 “Tekirdağ 1 nolu f tipi kapalı hapishanesinde hükümlü olarak bulunan ağabeyim Turhan Şafak  uzun 

süreli gelen rahatsızlığından dolayı defalarca bulunduğu hapishanede hastane sevklerine çıkmış 

herhangi bir sonuç alamamıştır. En son yaklaşık 7-8 ay önce  Tekirdağ 1 nolu hapishanesinin sevk 



                                                                        İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL 
ŞUBESİ 

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

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

İnsan Hakları Derneği (İHD) hükümet dışı bağımsız ve gönüllü bir kuruluştur. 1986 yılında 98 insan hakları 

savunucusu tarafından kurulan derneğin günümüzde 28 şubesi, 4 temsilciği ve 10.938 üyesi bulunmaktadır. 

Türkiye’deki en eski ve en büyük insan hakları örgütü olan İHD’nin “tek ve belirli amacı, 'insan hak ve özgürlükleri' 

konusunda çalışmalar yapmaktır."  
 

ettiği hastane Trakya üniversitesi tıp fakültesi hastanesi ortopedi servisi Ekim 2017 ye ameliyat 

randevusu verilmiş ancak çeşitli bahanelerle  7 aydır ameliyatı gerçekleşmemektedir. Hastanenin o 

ameliyatı yapacak cihazı bozuk, yurt dışından parça bekleniyor, ameliyatı yapacak doktor hasta, 

doktorun tayini çıktı gibi saçma ve basit bahanelerle ameliyat sürekli oyalama taktiği ile 

ertelenmektedir.”  

- Yaşar Eriş Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi 
29.05.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan A. Aksakal: 

“Yaşar Eriş, askerlik döneminde başlayan şizofreni ve kişilik bozukluğu rahatsızlıkları 2001 yılında 

tutuklanıp hapishaneye konulduğu döneme kadar devam eden ve 2011 yılında şartlı tahliye verilip 7 

ay sonra tekrar tutuklanıp ağırlaştırılmış müebbet verilerek tekli hücreye konulmasından dolayı 7 

yıldır rahatsızlığı ilerlemeye başladı. Kendisi geceleri uyuyamadığını ve gaipten sesler duyup, 

parçalanmış suratlar gördüğünü ve baş ağrısı, devamlı uyuma isteği, yorgunluk ve halsizlik de 

başladığını söyledi. Kaldığı koşulların çok ağır geldiğini ve ilk önceleri sadece bir ses ve bir surat 

gördüğünü ama şu an birçok ses ve surat gördüğünü dile getirdi. Duyduğu seslerin, kendisini 

öldürmesini söylediğini ifade etti. Doktorun verdiği ilaçların kendisine iyi gelmediğini ve hastalığının 

ilerlediğini söyledi. Görüşe gittiğimizde biz de kötüleştiğini fark ettik.” 

 

-Zekeriya Baysal Adana T Tipi Hapishanesi /Kürkçüler 
 05.05.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan D. Y. 

“Zekeriya Baysal’ın  bacağındaki platinin enfeksiyon kapmış olması nedeniyle 25.04.2018 tarihinde 

Osmaniye 2 Nolu T Tipi Hapishanesinden Adana’ya götürülmüştür. 27.04.2018 günü bacağından 

ameliyat olmuştur. Bacağındaki platin çıkarılmış, enfeksiyon temizlenmiş ve platin yerine çivili demir 

takılmıştır. Müvekkil, 30.04.2018 günü akşam saatlerinde taburcu edilmiş, hasta koğuşu olmasına 

rağmen Adana F Tipiğ hapishanesi yerine Adana T Tipi hapishanesine götürülmüştür. Burada 2 gün 

hücrede tek başına tutulmuştur. Üstelik ameliyat olması ve hastaneden yeni taburcu olmuş olmasına 

rağmen. Daha sonra üç kişilik hücreye alınmıştır. Bacağında hala kanaması vardır. Buna ilişkin 

hapishane reviri dışında henüz bir şey yapılmamıştır. Sadece pansuman yenilenmektedir.” 

-Ümit Demirbaş 
10.05.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan K Demirbaş: 

“Eşim 3.derecede verem hastalığı geçirmiştir. En son çoklu ilaç tedavisi görüp ilaç dirençli veremi 

atlatmıştır. Haziran 2016’da ilaç tedavisi bitmiş, bir ay sonra darbe olmuş ve hemen akabindeki gün 

eşim açığa alınmış, bir ay sonra da ihraç olmuştur. Eşimin verem tedavisi daha yeni bittiği anda vücut 

kendisini toparlamasına fırsat kalmadan böyle bir şey yaşayınca nefes alış verişi değişmiş, solunumu 

kötüleşmiş, hatta bir kere kriz geçirmiştir. Bunlar hastane kayıtlarında sabittir. Acile git gel teşhis 

konmamıştır, bir süre sonra bu durum geçmeyince tekrar göğüs hastalıklarına tedaviye başladık. Bu 

sefer ileri derecede astım teşhisi kondu ve iki yıllık bir tedavi başladı. Şu an verem kontrolleri ve astım 

tedavisi devam ederken eşim tutuklu ve tedavisi zorlaşmakta. 3 ilaçla içeri girdi, 2 ayda ilaç sayısı 4’e, 

dozları da iki katına çıkarıldı. İğne tedavisi başlandı, ateşlenme sonucu geri çekildi. Şu an kullandığı 

ilaçlar yüksek doz astım ilaçları olduğundan veremin nüksetmesine yol açabilmektedir. Bu da dirençli 
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verem tedavisi gören eşim için telafisi mümkün olmayan bir zarara sebep olabileceğinden sürekli 

korku ve endişe halindeyiz. 

Eşimin taleplerimize rağmen tam teşekküllü bir hastaneye tedavisinin sağlanması ve hapishanede 

durması sıkıntılıysa rapor alınmasını sağlayamadık.”  

- Dicle Bozan, Ahmede Xami, Ergin Aktaş – Menemen  R Tipi Hapishanesi 

16.05.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Av G.Tuncer: 

Menemen R Tipi Hapishanesinde hala ağır hasta mahpuslar Ergin Aktaş, Dicle Bozan, Yunus Bulut ve 

Ahmedi Xami yaşadıkları insanlık dışı uygulamalar ve tedavilerinin engellenmesi, sevk taleplerinin 

kabul edilmemesi nedeniyle yaptıkları açlık grevi ile ilgili başvuru.  

 
Hapishaneden Mektup(21.05.2018) 
Seyran Demir (1 Nolu T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi C1 Blok C-3 Tarsus- Mersin) 

“Sizin de bildiğiniz gibi 2,5 yıldan fazla bir süredir Tarsus’ta diş tedavisi görüyordum. İlk etapta eriyen 

tüm dişlerim çekilip protez yapıldı. Şu an tüm dişlerim protez. 2,5 yıldır bu tedavim bir türlü bitmedi 

ve farklı hastalıklara neden olabilecek aşamadadır. Bu aşamaya gelme sebebi, düzenli tedavi 

yapılmadığından kaynaklı. Diş protezleri takıldığı zaman halen ilaçlı iken ve her hafta bir defa gitmem 

gerekirken, sağlık personelinin ısrarla kelepçeli röntgen çekmesi ve komutanın bana yönelik 

tehditlerinden dolayı 3 ay boyunca hastaneye götürülmedim. Bu kadar uzun süre tedaviye 

götürülmediğimden kaynaklı, yapılan protezlerin yerinde kist oluştu. Uzun bir zamandır bu kistlerin 

alınıp tedavi olmayı bekliyorum. Fakat bana verilen bilgi, profesör doktor olmadığı için şu an yapılacak 

bir şey olmadığı ve profesör doktorun bayramdan sonra gelebileceği, geldiği zaman ameliyatın 

yapılacağı söyleniyor. Yoğun ağrılardan ve yoğun iltihaptan kaynaklı yiyecek bir şey tüketemiyorum ve 

ayrıca midem her yemeği kaldıramıyordu. Şimdi de bir süredir yaşadığım diş problemi nedeniyle 

hiçbir şey tüketemiyorum. Zaten zindana girdiğimden beri hep mamayla besleniyordum, şimdi 

mamayı bile zor içiyorum. Bir süreden sonra artık mamayı midem kaldıramayacak. Şu an 38 

kilodayım, halen de kilo kaybı yaşamaktayım. Ama bu durumum görülmek istenmiyor. 

Bunun yanında astım hastalığım var. Havaların ısınması ve Akdeniz bölgesinin yoğun bunaltıcı 

havasından kaynaklı krizlerim yoğunlaştı. Ve birçok hastalığım mevcuttur. Tedavi noktasında hep 

sorun yaşıyorum ve benim durumum artık bu koşulları kaldıramayacak duruma geldi.  Bir doktor 

dışarıdaki bir insana nasıl davranıyor gördüm, ama sıra bize gelince aşağılayıcı yaklaşımlar, hor görme, 

insan yerine konulmama vs şimdi bu şekilde yaklaşan bir doktor beni nasıl tedavi edebilir ki. Kaç defa 

heyete çıktım ceza ertelemesi için, ama normal bir insan gözüyle bize bakılıp yaklaşılmadığı için hep 

talebim reddedildi. “ 

 
 
2-TEHDİT, DARP, İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE- GÖRÜŞ YASAKLARI – TERS KELEPÇE, 
AYAKTA SAYIM DAYATMASI 

 

-  Adar Temel (Silivri 2 Nolu L Tipi Hapishane) 

02.05.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan H Temel: 



                                                                        İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL 
ŞUBESİ 

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

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

İnsan Hakları Derneği (İHD) hükümet dışı bağımsız ve gönüllü bir kuruluştur. 1986 yılında 98 insan hakları 

savunucusu tarafından kurulan derneğin günümüzde 28 şubesi, 4 temsilciği ve 10.938 üyesi bulunmaktadır. 

Türkiye’deki en eski ve en büyük insan hakları örgütü olan İHD’nin “tek ve belirli amacı, 'insan hak ve özgürlükleri' 

konusunda çalışmalar yapmaktır."  
 

“12 Nisan günü oğlum Adar Temel ile Silivri 2 Nolu hapishanede kapalı görüş yaptım. 16 Nisan 

pazartesi telefonla babasını aradığında; “siz 12 Nisanda görüşümüze gelip gittikten sonra bize ‘tek 

sıraya geçin’ dediler, biz karşı çıkınca da darp ettiler” dedi. İlk önce Mustafa Tezel’i yere atarak ve 

tekmeleyerek dövmüşler. Adar, Özenç, Maksut bunun üzerine Mustafa’yı korumak için Mustafa’nın 

üzerine kapanmışlar. Sonrasında hepsine ters kelepçe takarak darp, işkence yapmışlar.” 

 

- Mustafa Tezel (Silivri 2 Nolu L Tipi Hapishane F9 Alt koğuş) 

02.05.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan E. Tezel: 

“12 Nisan günü oğlum Mustafa Tezel’i kapalı görüş sonrası darp ettikleri bilgisini aldım. 16 Nisan 

pazartesi günü telefonla beni arayarak; “siz 12 Nisan’da görüşümüze gelip gittikten sonra bizi, tek 

sıraya geçin diyerek darp ettiler. İlk önce beni yere atarak tekmeleyip, sözlü taciz ve hakarette 

bulundular, daha sonra Adar, Özenç ev Maksut beni korumak için üstüme kapandılar. Sonrasında 

hepimize ters kelepçe takarak darp ve işkenceye devam ettiler. Beni ayırarak başka bir koridordan 

döverek koğuşa götürdüler. Sonrasında revire götürdüler ve darp raporumu aldım.” 

 

- Özenç Özyürek (Silivri 2 Nolu L Tipi Hapishane) 

02.05.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan A. Özyürek: 

“Oğlum Özenç Özyürek yattığı Silivri 2 Nolu Hapishanesinde gardiyanlar tarafından darp edilmiştir. 

12.04.2018 tarihinde kapalı görüş dönüşü gardiyanların keyfi saldırısına uğramışlardır. Bunun sonucu 

Özenç, revir bahanesiyle götürülüp başka hücreye darp edilerek atılmıştır. Elbiseleri verilmemiştir.” 

 

-Maksut Toprak (Silivri 2 Nolu L Tipi Hapishane) 

02.05.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan C. Toprak: 

“12 Nisan 2018 tarihinde oğlum Maksut Toprak kapalı görüş yaptıktan sonra, koridorda tek sıra 

halinde yürümelerini istemişler. Onlar da ‘biz haklarımızı biliyoruz, kabul etmiyoruz’ dedikten sonra 

öndeki arkadaşı Mustafa Tezel’i yere yatırarak dövmüşler. Orada Adar, Özenç ve Maksut arkadaşlarını 

korumak için üzerine kapanınca onları da dövmüşler ve herkese ters kelepçe takarak darp ve işkence 

yapmışlar. Bu durumdan şikâyetçiyiz ve çocuğumuzun durumundan ve hayatından endişe 

duyuyoruz.” 

  

-28.05.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Ş. Yüksel: 
“22.05.2018’de Bakırköy tahliye kararı ile hapishaneye mahkemeden geri döndük. Tam içeri adım 

attık, koğuşa bizi itekleyerek içeri giren onlarca jandarma, hapishane müdürü Nedim Elbistan ve 

yardımcısı Mustafa Bey arama bahanesiyle bizi mağdur ettiler. Eşyalarımızı ve odalarımızı gözetmen 

olmaksızın bağırarak, hakaret ve tehdit ederek, eşyalarımızı yere atarak dağıttılar. Çamaşırlarımızı 

tarumar ettiler. Tahliye için koğuşa eşyalarımızı toplamaya gitmiştik, gördüğümüz manzara korkunçtu. 

Parmak sallayarak “size gününüzü göstereceğiz, buraları size dar edeceğiz, yaşam haram olacak, 

bundan sonra her şey sertleşecek, sizi mahvedeceğiz” dediler. Bundan dolayı, hapishanede yatmakta 

olan hükümlü ve tutuklu arkadaşlarımızın hayatından endişe etmekteyiz.”  

-Aysel Kaya Vurucu -  Gaziantep F Tipi Hapishanesi 
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 05.05.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan D. Y. 

“Aysel Kaya Vurucu 27.04.2018 günü kardeşinin cenazesinde gözaltına alınmış ve tutuklanarak 

Gaziantep F Tipi hapishanesine gönderilmiştir. Burada askeri nizamda sayım dayatılmıştır. Sayımlarda 

infaz koruma memurları sayım yapmamakta, herkesten sayılarını yüksek sesle söylemelerini 

istemektedir. Uygulamaya karşı çıkan Vurucu gardiyanlar tarafından darp edilmeye çalışılmıştır. 

Tişörtü çekilmiş ve yırtılmıştır. Olayla ilgili suç duyurusunda bulunan Aysel Vurucu 03.05.2018 günü 

Gaziantep L Tipi hapishanesine sürgün edilmiştir. Ve burada tekli hücrede tutulmaktadır.” 

 

 

-Hapishaneden Mektup (28.05.2018) 
Ahmed Hami- R Tipi Kapalı Cezaevi Menemen /İzmir 

ATK tarafından kendisine tahliye olması gerekir raporu verilmesine rağmen tahliye edilmediğini, 

tedavi için menemen  R Tipi hapishanesine getirildiğini, ancak bu hapishane de hak ihlallerinin 

olduğunu belirtmiştir. Tek başına bir hücrede kaldığını fizik tedavisinin yapılmadığını, dört aydır Daiş  

ve El Kaide dosyalarından tutukluları yan hücrelerine getirildiğini beyan etmiş. Öte yandan sohbet ve 

spor haklarının olmadığını, telefon hakkının kısıtlandığını, dergi, kitap verilmediğini belirtmiştir. 

Hapishanede ırkçı ve faşist, provokatif uygulamalar olduğunu söylemiştir. Hukuk ve insan hakları 

kurumlarından destek beklediklerini ifade etmiş. 20.04.2018 tarihinden beri açlık grevinde olduklarını 

ifade etmiştir. 

Aynı hapishanede kalan Ergin Aktaş’ın koah hastası olduğunu iki elinin olmadığını, ihtiyaçlarını tek 

başına gideremediği için Atk’dan rapor verildiğini buna rağmen tahliye edilmediğini ifade etmiş, en 

azından arkadaşlarıyla beraber kalması gerektiği hususunda destek beklediklerini ifade etmiş. 

Aynı hapishanede kalan Dicle Bozan’ın Elazığ’dan tedavi için getirildiğini ancak faşist ve ırkçı 

uygulamalar yüzünden tekrar Elazığ hapishanesine gidecekmiş. Bu arkadaşının bir ayağının 

olmadığını, sol elinin yaralı olduğunu ve kolostomi torbası ile bağlı olduğunu ifade etmiş. Ayrıca 

epilepsi ve migren hastasıdır.  

Aynı hapishanede kalan Yusuf Bulut’un 65 yaşında olduğunu ailesine yakın bir yere sevkini istediği 

belirtilmiştir. 

-Temel ihtiyaçlarını aile yolu ile çözmelerinin engellendiğini 

-Arama adı altında odalarının dağıtıldığını, 

- Sohbet –spor faaliyetlerinin engellendiğini, 

- El kaide ve İŞİD çetelerinin aralarına getirildiğini, saldırıya uğradıkları halde disiplin cezası verildiğini, 

-Hastane sevklerinde ırkçı saldırılar olduğunu, 

-  İlk geldiklerinde içme suyu bile verilmediğini, 

- Havalandırma yasağı uygulandığını, 

- Kantinden istedikleri çoğu şeyin, kantinde olmasına rağmen verilmediğini, 

- Hoparlörden son ses müzik açıp uyumalarının engellendiğini, 

 

Irkçı saldırıların hedef olduklarını bunun için infaz hâkimliği ve savcılığına yazdıkları halde çözüm 

bulmadıklarını daha da saldırıların ve hak ihlallerinin arttığını ifade etmiştir. 
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3-İLETİŞİM YASAKLARI 
  
 

-Hapishaneden Mektup (28.05.2018) 
Ahmed Hami- R Tipi Kapalı Cezaevi Menemen /İzmir 

Hapishane müdürünün hapishaneye gelmediğini, sorunları ilettiklerinde dilekçe ile cevap 

vermediklerini ifade etmiştir.  

-Kitap yasağı, 
-Radyo verilmemesi, 
-İdare tarafından dilekçe ve mektuplarının kaybettirildiği, 
-Fotoğraf çekmek ve göndermek yasaklanmış, 

- Görüş ve telefon yasağı olduğunu, 

 - Bayram ve özel görüş günlerinde bilgi verilmediğini, 

 Bu hapishanede kalanların engelli ve hasta olduğunu kamuoyuna bilgi vermelerinin engellendiğini 

ifade etmiş, 20.04.2018 tarihinden itibaren açlık grevinde olduklarını, durumlarının iyi olmadığını 

yazmıştır.  

 
 
4-DİĞER 
 

Hapishaneden Mektup (05.05.2018) 

Cengiz Yakut – 2 Nolu T Tipi Kapalı Hapishane C-14 Koğuşu Bünyan /Kayseri 

“Ben hapishaneye girdikten sonra aile düzenim tamamen bozuldu. Şu an 13 yaşında olan bir kızım 

devlet koruması altında yurtta kalmaktadır. Geçtiğimiz günlerde kızımın yurtta olmadığını öğrendim. 

Daha sonra bir kişinin bu küçük yaşta olan kızımı okuldan alarak alıkoymuş, 2 gün süresince bu kişi ile 

birlikte kalmış. Devlet koruması altında olan küçük bir kız çocuğunun bu şekilde alıkonulmasına bir 

anlam veremedim. Olay savcılığa intikal etmiş olmasına rağmen hiçbir bilgim yoktur. Ailemin ortada 

kalması sonucu 13 yaşındaki kızımın tanımadığım bir kişi tarafından alıkonulması tümden psikolojimi 

bozmuştur. Kızımı alıkoyan şahıs ise telefon yoluyla eşimi de tehdit etmeye başlamıştır. Bu konu ile 
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ilgili olarak yazmış olduğum dilekçelere pek sonuç alamıyorum. Devlet yurdunda böyle bir şeyin 

olmasına anlam veremiyorum.” 

 

HAZİRAN 2018 

1- SAĞLIK HAKKI 

-Canşah Çelik (Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi) 

18.06.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Ö. Taşçı: 

“Annem Canşah Çelik, 5 Mayıs 2018 Cuma gecesi yapılan ev baskınıyla gözaltına alındı. 13 Mayıs 

tarihinden itibaren de Bakırköy Hapishanesinde tutuklu bulunmaktadır. Kendisinin tedavi hakkı 

engellenmektedir. Bugüne kadar revire dahi çıkarılmamıştır. Kendisi kronik astım hastası, kalp hastası 

ve bel-boyun fıtığı var. Ayağındaki sinir sıkışması nedeniyle kemiklerinde oluşan deformasyon 

yürümesini zorlaştırmaktadır.”  

 

-Serdar Öztürk (Silivri 7 Nolu Hapishanesi) 

19.06.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan S. Can: 

“Oğlum Serdar Öztürk yaklaşık 2 aydır Silivri 7 Nolu’da kalmaktadır. Orada bulunan Nevzat baş 

memur oğluma hakaret küfür edilmektedir. Oğlum HİV virüsü taşımakta ve ilaçları verilmemekte. 

Doktor veremli hastaları kontrol edip aynı eldivenle oğlumu da kontrol etmektedir. Dilekçeleri hiçbir 

şekilde idareye verilmiyor. Gardiyan Nevzat, içeride yatmakta olan mahpus Ömer Şerif’e “oğlum ben 

bu kadar insanla uğraşıyorum, sen bir Serdar’la mı uğraşamıyorsun” diyormuş. 7 Haziran’da açık 

görüşe gitmiştim. 8 Haziran günü saat 2 ile 7 arası Ömer Şerif Saganak adlı mahpus oğluma bıçak 

çekmiş ve kamera görmüş. Kameranın incelenmesini istiyorum. Ben her telefon çaldığında oğlumun 

ölüm haberini alacakmışım gibi hissediyorum. Oğlum 20 gündür açlık grevinde. Açık görüşüne 

gittiğimde çok zayıflamıştı. Gardiyan “annene ölünü veririz, kimse bir şey yapamaz” şeklinde taciz 

ediyormuş. Oğlumun kan değerleri ve şekeri düşmüş. Ben anne olarak oğlumun hayatından endişe 

etmekteyim.” 

 

-Maille Başvuru M. Atar ( 23.06.2018) 
  

 “Oğlum Muhammet Samet Ak,1 Mayıs 2017den beri hapistedir. 2 Mayıs 2018de Bakırköy Sadi Konuk 
Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan oğlumun, beyninde iltihap ve boynu akciğerinde iltihap 
olduğu belirtildi. Bakırköy Hastanesinde tedavisi iyi giden oğlumun Pendik Hastanesine 
kaldırılmasından bu yana psikolojik açıdan ve hastalık açısından kendisini daha çok kötü hissettiğini ve 
sağlığının iyiye gitmediğini belirtmek isterim. Yanında refakatçi olarak kaldığım Hastanede mahkûm 
muamelesi görmekten annesi olarak benimde psikolojim kötüye gidiyor.” 
 
 

2-TEHDİT – DARP – İŞKENCE – KÖTÜ MUAMELE – GÖRÜŞ YASAKLARI – TEKMİL – TERS 

KELEPÇE UYGULAMASI, AYAKTA SAYIM 

 

-Hanifi Kaçar (Şakran T3 Kapalı Hapishanesi) 



                                                                        İNSAN HAKLARI DERNEĞİ İSTANBUL 
ŞUBESİ 

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

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

İnsan Hakları Derneği (İHD) hükümet dışı bağımsız ve gönüllü bir kuruluştur. 1986 yılında 98 insan hakları 

savunucusu tarafından kurulan derneğin günümüzde 28 şubesi, 4 temsilciği ve 10.938 üyesi bulunmaktadır. 

Türkiye’deki en eski ve en büyük insan hakları örgütü olan İHD’nin “tek ve belirli amacı, 'insan hak ve özgürlükleri' 

konusunda çalışmalar yapmaktır."  
 

07.06.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan A. Kaçar: 

“Eşimin şu an kaldığı koğuşta can güvenliği sorunu var ve psikolojisi dayanacak durumda değil. 

06.06.2018’de yeğeni M.  E. Kaçar, yaptığı görüşmeden durumuna tanık olmuş ve müdürle görüşmek 

istemiş ancak reddedilmiştir. Daha önce baskılardan dolayı intihara teşebbüs etmiş ve tek kişilik 

hücreye konmuş, klostrofobisi olmasına rağmen günlerce süngerli hücreye atılmış, çok defa darp 

edilmiş, her türlü işkenceye maruz kalmıştı. Darp raporunda kendi kendisine yapmış diye 

imzalatmışlar. Birkaç sefer ruh hastalıkları hastanesine sevk etmişler. Şu an psikolojik olarak tamamen 

tükenmiş durumda. En son, bir arkadaşıyla kaldığı koğuşta yanına getirdikleri FETÖ cü oldukları 

söylenen Mehmet Şerif Üner ve Şeyhmus Berk adındaki kişiler arkadaşını darp edip koğuştan 

attırmışlar. Sonra ona yönelip darp etmişler. Tuvalete gitmesini, yemek yemesini dahi engelliyorlar. 

Kendisine verilen darp raporunu, idare korktuğu için kendi kendisine yapmış diye imzalatmışlar. 

Kendisi ısrarla istemesine rağmen, siyasi arkadaşlarının bulunduğu koğuşa sevk etmiyorlar.” 

 

- Murat Kaloğlu (Silivri 4 Nolu L tipi Hapishanesi) 

11.06.2018 tarihinde derneğimiz telefonla arayan S. Kaloğlu’nun verdiği bilgiler: 

Eşi Murat Kaloğlu Silivri 4 Nolu L Tipinde (6 aydır mahpus) hükümlü olarak bulunuyor. 6 Yıl 8 ay ceza 

almış. Yaklaşık 2 ay önce gardiyanlar tarafından saldırıya uğramış. Sonrasında tek kişilik hücreye 

konmuş ve halen orada tek başına kalıyor. Eşi savcılığa başvurmuş ve dava açılmasını istemiş. Ancak 

gardiyanların hakaret ve darp gerekçesiyle karşı dava açtığını ifade etti. Mahpus Murat Kaloğlu’nun 

hücrede tutulmaya devam ettiğini, görüş kısıtlaması vs birçok hak ihlaline uğradığını söyledi. 

  

- Mustafa Tezel (Silivri 2 Nolu L Tipi) 

E. Tezel  ( 12.06.2018) 

“Tahliye süresi gelmiş olan oğlum Mustafa Tezel, gardiyanların kendisine yönelik yapmış olduğu 

saldırılar karşısında kendini savunması neticesinde disiplin cezası almıştır. Bu keyfi biçimde uygulanan 

disiplin cezası neticesinde oğlum Mustafa Tezel’in infazı yanmıştır. Ayrıca oğlumla yaptığım telefon 

görüşmesinde bana (11.06.2018) saldırılar karşısında süresiz açlık grevinde olduğunu söyledi. İnfazı 

yandığı için üniversite sınavına girmesi engelleniyor.”  

 

-Cihan Balca (Silivri 2 Nolu L Tipi Hapishanesi 9. Koğuş) 

12.06.2018’de derneğimizi telefonla arayan N. Balca’nın verdiği bilgiler: 

Kendisinin Dersim’de ikamet ettiğini, o nedenle oğlunu görmeye nadiren gidebildiğini söyledi. Oğlu 

Cihan Balca’nın dünkü telefon görüşmesinde annesine, havalandırmaların kesik olduğunu ve yalnızca 

kendisinin değil birçok arkadaşının bu durumdan mağdur olduğunu ifade etti. 

 

- Serdar Öztürk (Silivri 7 Nolu Hapishanesi) 

19.06.2018 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan S. Can: 

“Oğlum Serdar Öztürk yaklaşık 2 aydır Silivri 7 Nolu’da kalmaktadır. Orada bulunan Nevzat baş 

memur oğluma hakaret küfür edilmektedir. Oğlum HİV virüsü taşımakta ve ilaçları verilmemekte. 

Doktor veremli hastaları kontrol edip aynı eldivenle oğlumu da kontrol etmektedir. Dilekçeleri hiçbir 

şekilde idareye verilmiyor. Gardiyan Nevzat, içeride yatmakta olan mahpus Ömer Şerif’e “oğlum ben 

bu kadar insanla uğraşıyorum, sen bir Serdar’la mı uğraşamıyorsun” diyormuş. 7 Haziran’da açık 
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görüşe gitmiştim. 8 Haziran günü saat 2 ile 7 arası Ömer Şerif Saganak adlı mahpus oğluma bıçak 

çekmiş ve kamera görmüş. Kameranın incelenmesini istiyorum. Ben her telefon çaldığında oğlumun 

ölüm haberini alacakmışım gibi hissediyorum. Oğlum 20 gündür açlık grevinde. Açık görüşüne 

gittiğimde çok zayıflamıştı. Gardiyan “annene ölünü veririz, kimse bir şey yapamaz” şeklinde taciz 

ediyormuş. Oğlumun kan değerleri ve şekeri düşmüş. Ben anne olarak oğlumun hayatından endişe 

etmekteyim.” 

 

-Hapishaneden Mektup ( 19.06.2018) 

Kahraman Güvenç – F Tipi Kapalı Hapishane C7/88 Bolu 

 “7 Mayıs 2018 tarihinden bu yana açlık grevindeyim. Gasp edilen haklarımı yazmama gerek yok. Bu 

defa tehditler gelmeye başladı. Açlık grevine başladığım günden bu yana doktor kontrolü yapılmadığı 

gibi günlük verilen şeker ve limon çoğu günler çalınıp verilmiyor.” 

 

 

Basından derlediğimiz İhlaller; 
 

OCAK 

- Silivri Cezaevi’nden Kırıkkale Cezaevi’ne sürgün edilen 12 tutukludan Murat Can Arslan’ın 

annesi Sakine Arslan, oğlunun darp ve işkenceye maruz kaldığını, çıplak arama saldırısına 

uğradığını aktardı. Silivri Cezaevi’nde 12 tutuklu, salı akşamı darp edilerek, koğuşlarından 

alınarak Kırıkkale Cezaevi’ne sevk edilmişti. Sürgün sevk saldırısının ardından tutsakların 

işkenceye uğradığı, darp edildiği ve çıplak arama dayatmasıyla karşılaştığı ortaya çıktı. 

29.01.2018 – Cumhuriyet 

 

ŞUBAT 

- Bandırma T Tipi Cezaevi’nde kalan Muharrem Çay isimli bir mahpusun 8 Şubat 2018 

tarihinde revire götürülürken gardiyanların sözlü ve fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. 

Gardiyanların Muharrem Çay’ın kafasını kalorifer peteklerine vurduğu; başına aldığı darbelere 

bağlı olarak Muharrem Çay’ın kan kustuğu, yüzünün kan topladığı iddia edildi. Muharrem 

Çay’ın maruz kaldığı saldırıyı protesto etmek için kaldıkları odanın kapısına vuran Yoldaş 

Bingöl ve Aziz Aslan isimli iki mahpusun da gardiyanların fiziksel şiddetine maruz kaldığı ve 

ayaklarından ve ellerinden ters kelepçelenerek götürüldükleri süngerli odada 2 saat 

tutuldukları bildirildi. (15 Şub) 

-Bursa H Tipi Cezaevi’nin yönetimi yeni bir genelgeyi gerekçe göstererek sayımlar sırasında 

mahpusların ayakta duracağını belirtti.(TİHV--13Şub) 

-Gebze Kadın Cezaevi’nde kalan Grup Yorum üyesi mahpus Dilan Poyraz’ın ciddi sağlık 

sorunlarının bulunmasına karşın gerekli sağlık hizmeti alamadığı ve hastaneye götürülmediği 

öğrenildi.(TİHV-9 şub) 
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 -Balıkesir L Tipi Cezaevi’nde kalan Aysun Kaşdaş (21) isimli bir mahpus tarafından yazılan 

mektubun cezaevi idaresi tarafından “yalan yanlış ifadeler içeriyor” gerekçesiyle 

gönderilmediği öğrenildi.(TİHV-2 Şub) 

-Burhaniye T Tipi Cezaevi’nde kalan Grup Yorum üyesi Bahar Kurt ve Betül Varan, 1 Şubat 

2018 tarihinde basına yansıyan mektuplarında, askeri nizamda sayım verme dayatmasını 

kabul etmeyen 26 mahpus hakkında her gün ayrı disiplin soruşturması açıldığını ve bu 

soruşturmalar sonucunda mahpuslara hücre ve görüş cezası verildiğini belirttiler. Ayrıca 

cezaevinde kaloriferlerin yanmadığı, mahpuslara gönderilen kargoların kendilerine teslim 

edilmediği belirtildi. (TİHV-2 Şubat) 

-Tekirdağ 2 No’lu Cezaevi’nde kalan trans kadın Diren Coşkun’un cezaevinde maruz kaldığı 

hak ihlallerinin ve transfobik uygulamaların son bulması ile cinsiyet geçiş ve tedavi hakkı için 

25 Ocak 2018 tarihinde ölüm orucuna başladığı öğrenildi. Diren Coşkun’un maruz kaldığı 

ayrımcılıklar, hak ihlalleri ve en temel ihtiyaçlarının bile karşılanmaması nedeniyle cezaevinde 

kaldığı süre içinde 3 kez intihar girişiminde bulunduğu (TİHV-1 Şubat) 

- Bursa H Tipi Hapishanesi'nde 12 Şubat'ta “askeri düzende” sayımı kabul etmeyen tutsaklara  

gardiyanlar saldırdı. işkence yapıldı.---21.02.2018 - 

-Trans mahpus Diren Coşkun “geçiş ameliyatı” olmak için 27 gündür ölüm orucu eylemi 

yapıyor.---20.02.2018 

-Düzce T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan avukatlar Aycan Çiçek ve Ayşegül Çağatay’ın da 

aralarında bulunduğu mahpusların ayakta sayım vermeyi reddettikleri için robocop kıyafetli 

kolluğun saldırısına uğradığı belirtildi.-14.02.2018- Cumhuriyet 

-Bursa’da, 1 Şubat sabah saatlerinde gözaltına alınan, kalbinde pil ve stent bulunan 62 

yaşındaki Hasan Kızıltan akşamüzeri tutuklandı. , belgeleri sunulduktan sonra7 Şubat’ta 

serbest bırakıldı. 9 Şubat 2018 

 

MART 

 

-Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutulan Kara, mahkemeye götürülürken saldırıya 

uğradı.  Kara daha önce de birçok kez hücre, iletişim cezalarıyla karşı karşıya kalmıştı. -

14.03.2018 

-Düzce Çilimli Hapishanesi’nden tutsak M. Garip Yaş yaşadığı işkenceyi anlattı: 

“hapishane idaresinin keyfi olarak 10 kitap sınırlaması koyduğunu belirtiyor. Dergi ve yayınlar 

konusunun da psikolojik işkenceye dönüştüğü, . Gerekçe ne biliyor musun; kripto haberleşme 

olabilirmiş. fotokopi çektiriyoruz. Dışarıya gönderme amaçlı değil, sadece yanımızda 

bulundurmak için. Şimdi bir uygulama başlatılmış, fotokopi çektirmek için verdiğimiz 

materyaller önce inceleniyor, uygun bulunursaçekiliyor, bulunmazsa o materyale el 
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konuluyor. 10 dakikalık haftalık telefon görüşmeleri (tutuklu olanlar 15 günde bir 10 dakika) 

kalıyor, o da isim- soy isim söylenmediğinde telefon kesiliyor. açık görüş sadece 45 dakika, 

kapalı görüş ise 30 dakika 

07.03.2018-- Görülmüştür ekibinden Adil Okay’a yazdığı mektup. 

-Silivri Hapishanesi Kampüs Hastanesi'nde hasta tutsak (19 şubatta) Cengiz Sinan Halis 

Çelik'e önce IŞİD'liler, ardından askerler saldırdı. Aynı zamanda epilepsi hastası olan Çelik, 

saldırı sonucunda epilepsi nöbeti geçirdi. Acil servisteki doktor, Çelik hakkında yaralanma 

raporu dahi tutmadı.-- 07.03.2018 

-Halkın Hukuk Bürosu’ndan Avukat Aycan Çiçek tutuklu bulunduğu Düzce Cezaevi’ndeki 

baskıları anlattı… 22 Eylül 2017 tarihinde buraya getirildiğimizde onursuz arama ile 

karşılaştık. “Ayşegül (Çağatay) ile ikimizi 10 kişilik bir koğuşa getirdiler. Koğuşun camı kırıktı. 

Yerler çöp içindeydi. Sandalye, tabak, kaşık, çatal, herhangi bir temizlik malzemesi ve hatta 

yatak yoktu. Gerekli hiçbir eşya getirilmediği halde yemek getirdiler. Bu koşullarda yemek 

yemeyeceğimizi, tabak, kaşık, sandalye gibi eşyalara, temizlik malzemesine ihtiyacımız 

olduğunu söyledik. Bu pislik içerisinde yemek yiyemezdik. Ne ile nasıl yiyecektik? ‘Yemek 

yemiyorsun’ diye tutanak getirmekte gecikmediler. Slogan attığımız gerekçesiyle 2. haftanın 

sonunda 5’er tane ‘1 ay haberleşmeden men’ disiplin cezası verilmişti İki haftada bir ailemiz 

ile yaptığımız telefon görüşünde adımızı, soyadımızı söyleyerek tekmil getirmemiz dayatıldı. . 

Kitaplarda başka bir hapishanenin ‘görülmüştür’ damgası varsa içeri alınıyor---03.03.2018 

-Tahliye edildiği gün cezaevinden çıkamadan gözaltına alınan Helin Bölek’in de aralarında 

olduğu dört kadına çıplak arama yapıldı. Avukat Berrak Çağlar, “Regl olan bir kadının pedine 

dahi bakılmış. Bu işkencedir” diye tepki gösterdi. Tüm Türkiye’de hapishaneler işkence 

merkezlerine dönüşmüş durumda. Silivri Cezaevi’nde ise akıldışı uygulamalar var.. 

02.03.2018-- Cumhuriyet’ten 

 

 

NİSAN 

 -Silivri 6 No’lu LTipi Cezaevi’nde 28 Mart 2018 tarihinde yapılan açık görüş sırasında 

mahpuslara ve ailelerine gardiyanlar tarafından fiziksel şiddet uygulandığı öğrenildi.(TİHV-11 

Nis) 

-Silivri 9 No’lu L Tipi Cezaevi’nde Gökhan Güneş isimli bir siyasi mahpusun ameliyat edildikten 

sonra hastanede İŞİD üyesi olmak iddiasıyla yargılanan mahpuslar ile aynı nezarethaneye 

konulduğu öğrenildi.(TİHV—11nis) 

-Tekirdağ 1 ve 2 No’lu F Tipi Cezaevlerinde adli mahpuslar ile “FETÖ/PDY Soruşturmaları” 

kapsamında tutuklu bulunan mahpusların kaldığı odaların havalandırmalarının üstünün tel 

kafeslerle kapatıldığı; 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde dışarıdan gönderilen kitapların mahpuslara 

teslim edilmediği öğrenildi. (Tihv-11 nis)  
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-Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Cemal Bozkurt isimli bir mahpusun gardiyanların 

fiziksel şiddetine maruz kaldığı iddiasıyla yaptığı suç duyurusu hakkında Tekirdağ Cumhuriyet 

Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği öğrenildi.(TİHV-9 nis) 

-PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin sonlandırılması talebiyle Kandıra 

2 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde 15 Şubat'tan bu yana ölüm orucuna giren Turan Günana 

isimli mahpusun eylemine son verdiği 8 Nisan 2018 tarihinde basına yansıyan haberlerden 

öğrenildi. (TİHV) 

-Osman Evcan, Yeryüzüne Özgürlük Derneği'ne gönderdiği mektup aracılığıyla, kalp ve astım 

rahatsızlıklarına rağmen 26 Mart'tan itibaren açlık grevine başladığını duyurdu. Silivri Kapalı 

Ceza İnfaz Kurumu'nda mahpus bulunan Evcan, kendisine psikolojik baskı uygulanarak, 

yiyeceklerine zararlı maddelerin katıldığını beyanederek, açlık grevine, birçok yazılı şikayetinin 

karşılıksız kalması sonucu başvurduğunu açıkladı.(Cumhr—5 nisa) 

-Bandırma 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nde kalan İsmail Aslan (66) isimli hasta bir mahpusun 

rahatsızlanması üzerine kaldırıldığı hastanede 7 Nisan 2018 tarihinde yaşamını yitirdiği 

öğrenildi. İHD’nin ağır hasta mahpuslar listesinde bulunan ve 1993 yılından beri cezaevinde 

olan İs(Tihv-9 nis) 

-Tekirdağ 2 no’lu F tipi hapishanesi’nde kitap, gazete, iletişim yasağı gibi hak gasplarının yanı 

sıra şimdi de havalandırmalara tel çekilmesi söz konusu. Hapishane yönetiminin yaptığı 

açıklamada havalandırmalara gerilen tellerin ‘FETÖ’cülerin ve ağılaştırılmış müebbetliklerin 

havalandırmalarına gerileceğini belirttiler.”--- 03.04.2018 - 

-Hasta mahpus Özlem Demirci’nin, yüksek oranda kanser riski taşıdığı için 6 ayda bir ilaçlı MR 

ve 3 ayda bir kan kontrollerinin yapılması gerekmesine rağmen, tutuklandığı 8 Kasım 2017 

tarihinden bu yana tetkik ve kontrollerinin(Tihv-3 nis) 

-İhd İst. Şb.Hapishane Komisyonu’nun gönderdiği bilgideki görüşme notları Silivri 2 ve 6 no’lu 

L tipi hapishaneleri üzerine: 

-Darp, Baskı, Dayak, İşkence 

12 Nisan'da görüş sonrası hücreye dönen tutsaklara gardiyanlar “duvar dibinde tek sıra 

halinde” yürümelerini dayattı. Bu dayatmayı kabul etmeyen tutsaklar gardiyanların fiziki 

saldırısına uğradı. Gardiyanlar sonrasında bir tutsağı “revire götüreceğiz” yalanıyla hücreden 

aldı. Doktor olmayan revire gardiyanların sözlü sataşmalarıyla götürülen tutsak, yine 

gardiyanların fiziki işkencesiyle başka bir hücreye götürüldü. 

Silivri 2 No’lu L Tipi Hapishanesi'nde uygulanan hak ihlalleri şöyle sıralandı:  

- Kitap yasağı var. Hücrede 7 kitap ve 3 dergi bulundurma sınırı var. Siyasi yayınlar 

verilmiyor.  

- Mektup haftada 2’den 1’e düşürülmüş ve mektuplar bekletiliyor. Gecikmeli veriliyor.  
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- Fotoğraf çekmeye yasağı var. Buna ilişkin itiraz yapılmış. İnfaz lehe karar vermiş, ancak 

idare tarafından hala uygulanmıyor. Fotoğraf çekilmesine izin verilmiyor.  

- Açık görüşlerde tutsaklarla ailelerin fiziki temas kurmasına (sarılma, yan yana oturma gibi) 

müdahale ediliyor.  

- Tutsakların çamaşır için cama astıkları ip müdür tarafından kestirilmiş ve çamaşırları içeri 

asmaları söylenmiş.  

- Açık görüşler 2 ayda 1 uygulanıyor.  

- 3 kişilik hücrede 7 kişi kalıyorlar.  

- Meclise, gazetelere vs. yazılan mektuplara el konuluyor. 

Silivri 6 No’lu L Tipi Hapishanesi'ne “işkencehane” olarak anılmayı hak ettiriyor! Hak ihlalleri 

şöyle sıralandı:  

- 1 seneye yakındır tavandan su damlıyor, birçok dilekçe yazılmış, ancak hiçbir çözüm 

alınamamış.  

- Hastane sevkleri 3-4 ayda ancak yaptırılıyor. Hastanedeki hücrede dahi kelepçe ile 

bekletiliyor.  

- 3-4 aydır dişçi yok. Dişçiye sevkler yaptırılmıyor.  

- Kitaplar geç veriliyor ve depodakilerle değişim yaptırılmıyor.  

- Kıyafet Yıkama Yönetmeliği çıkarılmış. Artık sıfır kıyafet alınıyor. Kişi kendi dolabındaki 

kıyafeti alamıyor. Yeni ve etiketli olması gerekiyor. Eski kıyafet almıyorlar.  

- 3 kişilik hücrede 7 kişi kalıyor, 1 kişi ortak alanda uyuyor.  

- Ocak 2018’de Bakanlık kararı ile yasal görüşçü dışında para yatırılması yasaklanmış. 

Yatırıldığı takdirde para çekilemiyor.  

- İnfaz Hakimliğine, hastaneye sevklerde siyasiler bir arada tutulmuyor.  

- Hastane ve mahkeme sevklerinde çift kelepçe uygulaması dayatılıyor. (1 kelepçe tutsağa 

takılıyor, diğerinin bir ucu tutsağa bir ucu askere takılıyor.)   27.04.2018 

--- 

Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutsak olan Onur Kara’nın annesi; 

Kitap, yayın yasağı var. Arkadaşları ile mektuplaşmasında engel var. Gelen ve giden 

mektupların engellendiğini söylüyor. Kitapları da alamıyor” “Görüş cezası geliyor sürekli. Biz 3 

aydır ilk defa gelebildik açık görüşe. Telefon haklarını da ellerinden almışlar. Normalde iki 

ceza aynı anda verilemez. Hem görüş hem de telefon cezası veriyorlar. Geçtiğimiz haftalarda 
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Kara’nın revirden hücresine götürülürken yerlerde sürüklendiğini hatırlatan anne… Arkadaş 

görüşlerini elerinden aldılar. Avlulara (havalandırma) kafes geriyorlar.---25.04.2018 

 

MAYIS 

-Balıkesir Burhaniye T Tipi Cezaevi’nde tutulan 5 siyasi mahpusun kaldıkları koğuştan alınarak 

suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın adamlarının bulunduğu koğuşa konulduğu iddia 

edildi.(Tihv-28 Ma) 

-Bakırköy Kadın Cezaevi’nde tutulan verem hastası Süreyya Bulut’un tedavisinin yapılmadığı, 

hastalığın diğer mahpuslara bulaşmaması için gerekli önlemlerin yeterince alınmadığı,  kan 

kusmaya başlaması üzerine çağrılan gardiyanların mahpuslara “Bir leğen kan kusmazsa 

inanmıyoruz, biraz daha dursun hepinize bulaştırsın, hepiniz verem olun, sonra onu alıp 

götüreceğiz” dediği iddia edildi. Süreyya Bulut’un daha sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi. 

(Tihv-19 Ma) 

-Balıkesir Kepsut Cezaevi’nde tutulan Dilan Uludağ isimli mahpusun gardiyanların fiziksel 

şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Rapor almak isteyen Dilan Uludağ’ın bu talebinin cezaevi 

idaresi tarafından “doktor yerinde değil” denilerek reddedildiği bildirildi.(Tihv-18 Ma) 

-15 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gözaltına alınarak tutuklanan ve 

Bakırköy Kadın Cezaevi’ne konulan Pınar Aydınlar’ın cezaevi girişinde çıplak arama 

dayatmasını kabul etmediği için gardiyanların fiziksel şiddetine maruz kaldığı (TİHV-17 Ma) 

-CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, hapishanelerden kendisine gönderilen 

mektuplardaki sorunları raporlayarak, A. Bakanlığına ilettiği öğrenildi. Silivri hapishanesinin de 

içinde olduğu raporda; mahpusların ilaç temini için üç hafta bekletildiği, çift kelepçe takmaya 

zorlandıkları, revirde saatlerce bekletildikleri, yazdıkları mektupların uzun süre gönderilmediği, 

şikayet mektuplarına el konulduğu, 3 kişilik yerlerde 8 kişinin kaldığı ve koridorda dahi askeri 

nizam yürümeye zorlandıkları  (TİHV-16 May)  

-Bakırköy Kadın Cezaevi’nde kalan tiroid kanseri hastası mahpus Zeynep Kayra’nın 2 ayda bir 

hastanenin nükleer tıp bölümünde yapılması gereken kontrollerinin cezaevi revirinde yapıldığı 

iddia edildi.(Tihv-7 ma) 

-Silivri 2 No’lu L Tipi Cezaevi’nde tutulan 4 mahpusun (Mustafa Tezel, Adar Temel, Özenç 

Özyürek ve Maksut Toprak) 12 Nisan 2018 tarihinde görüş sonrasında kaldıkları koğuşlara 

dönerken tek sıra halde duvar dibinden yürümeyi reddettikleri gerekçesiyle gardiyanların 

fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.(TİHV-2 ma) 

“Kandıra 2 No’lu T Tipi Hapishanesi’nde ise 8 kişilik koğuşta şu anda 23 kişi kalmaktadır 

-Bandırma 2 No’lu T Tipi Hapishanesi’nde 10 kişilik koğuşlarda 20 kişinin kaldığı mahpuslar 

tarafından aktarılmıştır 
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-Silivri Hapishanelerinde 3 kişilik odalar 6 kişilik olacak şekilde, 28 kişilik koğuşlar 37-38 kişi 

olacak şekilde fazla kapasite ile kalınmaktadır. 

Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi bakımından da benzer bir durum söz konusudur” denildi. 

-Mahpusların avukat görüşmelerinin sesli kayıt cihazı ve gardiyan aracılığı ile kayıt altına 

alındığının aktarıldığı raporda, avukat müvekkil gizliliğinin engellendiği, avukatların mesleğini 

yapmalarının önüne geçilmeye çalışıldığı kaydedildi. KHK’lardan önce ağırlaştırılmış müebbet 

hükümlüleri hariç tüm mahpusların ailesi ile haftada bir kez telefon görüş hakkı olduğuna 

dikkat çekilerek, şu anda Terörle Mücadele Kanunu kapsamında yargılanmakta olan kişilerin 

telefon hakkının iki haftada bire düşürüldüğü aktarıldı. Aile ziyaretlerinin ikinci dereceden 

akrabalarla sınırlandırıldığının belirtildiği raporda, arkadaş görüşlerinin ise tamamen ortadan 

kaldırıldığı ifade edildi. 

-Silivri 9 No’lu Kapalı Hapishanesi’nde bulunan mahpus Hatice Çırğaniş 10 aylık gibi bir süre 

boyunca tek başına tutulduğu, tek başına avluya çıkarıldığı, tek başına ortak etkinliğe 

çıkarıldığı aktarıldı. Ayrıca Silivri 9 No’lu Hapishanesi’ndeki Halkın Hukuk Bürosu 

avukatlarından Yaprak Türkmen’in de tecritte tutulmaya devam ettiği belirtildi. 

 

-Bandırma 2 No’lu T Tipi Hapishanesi’nde hukuk kurumlarına, İnsan Hakları Derneği’ne, 

TBMM İnsan Hakları Komisyonuna vb. kurumlara gönderilen dilekçeleri idare bilinçli bir 

şekilde göndermiyor. Silivri 9 No’lu Hapishanesi’nde bulunan mahpus Çetin Arkaş ise şu an 

resmi iletişim yasağının olmadığını ancak fiili olarak mektuplarının verilmediğini ve 

engellendiğini ifade etmiştir. Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde mahpuslar İnfaz 

Hakimliği, TBMM İnsan Hakları Komisyonu gibi resmi kurum ve kuruluşlara gönderdikleri 

dilekçe ve mektupların akıbetini öğrenememektedirler”   22.05.2018 

-Ölümsüzlerin ve Tutsakların Sesi Platformu (ÖTSP), 12 Nisan'da Silivri 2 No’lu L Tipi 

Hapishanesi'nde MLKP dava tutsaklarına yapılan saldırıyı, İnsan Hakları Derneği (İHD) 

İstanbul Şubesi'nde düzenlediği basın toplantısıyla protesto etti. --02.05.2018 

-Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde bulunan DHKP-C dava tutsağı Veli Yıldırım’ın eşİ: 

Kitap toplamalar oluyor, slogan atıldığı zaman hücrelere girip tutsakları duvarlara sürtüyorlar, 

merdivenlerden aşağı yuvarlıyorlar.” . İlaçlarını cezaevine geldikten 15 gün sonra getirmişler. 

Bu sadece eşime yönelik değil bütün tutsaklara yönelik bir uygulama” ifadeleriyle dile getirdi. 

-Eşinin 3 kişilik bir hücrede tutulduğunu belirterek aynı hücrede kalan epilepsi hastası 

Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Hapishanesi’nde 30 tutsağın zehirlenerek hastaneye kaldırılmasına 

ilişkin ise şunları dile getirdi: “Tutsaklar bir gece ansızın zehirleniyorlar. Ateş, ishal ve kusma 

nedeniyle hastaneye götürülüyorlar. 30 tutsak acile kaldırıldı. Fakat sonuçlarda ne çıktı, 

neyden zehirlendiler? Bu belli değil. Cezaevi yönetimi bunu örtbas etti.  

Yani can güvenlikleri yok. Darp ediliyorlar, işkence görüyorlar mahpusun bazen ilaçlarının 

verilmediğini ve bu nedenle durumunun kötüleştiğini aktardı. 
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Havalandırmalara kameralar konuldu. Bunları kırdılar. Bu nedenle hücre cezası aldılar. Eşim 

slogan attığı için 4 ay görüş yasağı aldı. ---01.05.2018 - 

 

HAZİRAN 

 

-Annesi Gülistan Diken Akbaba’yla birlikte Gebze Kadın Cezaevi’nde tutulan 22 aylık Miraz 

bebek  4 Haziran Pazar günü hapishaneden  dışarı çıkarak babasıyla vakit geçirdi. 

Hapishaneye dönüşte baba Cengiz Zaza Akbaba, çocuğuna bir kutu süt, bir kutu meyveli 

yoğurt alarak Miraz bebeği içeri verdi. Ancak daha önce serbest olan süt ve yoğurda el 

konularak verilmedi. Hapishane idaresi el koydu. Eşi ile telefonda konuşan Akbaba, sütün ve 

yoğurdun halen Miraz bebeğe verilmediğini belirtti.(Cumh-  09 haz) 

-Silivri Hapishanesinde tutulan (daha sonra serbest bırakıldılar) Boğaziçi Üniversitesi 

öğrencilerinin sınavlara götürülmediği öğrenildi.(Tihv-3 Haz) 

- Bylock kullandığı iddiasıyla Silivri hapishanesinde tutulan radyoloji uzmanı Dr. İbrahim Halil 

Özyavuz’un 1 Haziran 2018 tarihinde intihar ettiği iddiasıyla kaldırıldığı Haseki Devlet 

Hastanesi’nde 3 Haziran 2018 tarihinde yaşamını yitirdi. (Tihv-3 haz) 

-Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutulan Buse isimli trans mahpusun cinsiyet geçiş operasyonu 

talebiyle 5 Haziran 2018 tarihinde ölüm orucuna başladığı öğrenildi.(Tihv-28 haz) 

-Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde kalan Onur Kara’ya baskı ve yasaklara karşı yaptığı 

eylemlerin sonucunda iki ay görüş yasağı verildi. (Kızıl bayrak-27.06.2018) 

-Silivri Hapishanesi’nde tutulan stajyer avukat Naim Eminoğlu’na ‘100 ay ziyaretçi 

görüşünden men’ cezası verildi. Eminoğlu, aynı soruşturmada tutuklanan Av. Selçuk 

Kozağaçlı ve Yaprak Türkmen’in ağır tecrit koşullarında tutulduğunu, kendilerine gönderdikleri 

mektupların keyfi olarak verilmediğini ifade etti. (Cumhuriyet-19.06.2018) 


