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GİRİŞ 

Elazığ Kampüs CİK içerisinde yer alan Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda son 

birkaç gündür mahpuslara yönelik darp ve işkence yapıldığına dair mahpus yakınlarının 19.02.2018 Pazartesi 

günü itibariyle Diyarbakır Barosu ve İnsan Hakları Derneği'ne yoğun başvuruları olmuştur. Bu başvurular 

doğrultusunda Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu ve İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi 

üyelerinden oluşan bir heyetle birlikte 21.02.2018 tarihinde Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı CİK’e 

gidilerek ziyaretler gerçekleştirilmiş ve bu rapor düzenlenmiştir.  

Heyette yer alanlar; 

- İHD Diyarbakır Şube Yönetim Kurulu Üyesi Av. Hasan YALÇIN,  

- İHD Diyarbakır Şube Dernek Üyesi Av. Gurbet YAVUZ 

- Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu Üyesi Av. Önder ALÇİÇEK 

- Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu Üyesi Av. Hazal ÖZBEY 

- Diyarbakır Barosu Cezaevi İzleme Komisyonu Üyesi Av. Şerzan YELBOĞA 

HEYETİN İNCELEMELERİ ÖNCESİNDE YAPILAN BAŞVURULAR 

1- 19/02/2018 tarihinde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesine mahpus Serkan ÖZER’in annesi 

Hayriye Özer şu beyanlarda bulunmuştur.  

“Oğlum Serkan ÖZER yaklaşık 1 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Şu anda Elazığ 2 Nolu Kapalı Cezaevinde 

cezasını infaz etmektedir. Bugün saat 11:0’da oğlum ile yaptığım telefon görüşmesinde Elazığ Cezaevi idaresi 

tarafından kendilerine “4 gündür işkence ve darp uygulandığını, günde iki defa kaba dayağa maruz 

kaldıklarını dile getirdi. Keyfi uygulamalarla işkencelere maruz kaldıklarını dile getirdi. Bu dayatmalara 

dayanmadıklarını söyledi. Biz ailesi olarak hem üzülüyoruz. Hem de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Oğlumun 

hayatından endişe ediyoruz. Can güvenlikleri yoktur. Bu baskıların son bulunması için sizden hukuki destek 

talep ediyoruz.” 

2- 19/02/2018 tarihinde İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesine mahpus Fırat ZAMAN’ın babası 

Kemal ZAMAN şu beyanlarda bulunmuştur. 

 “Oğlum Fırat Zaman 1.5 yıldan beri 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevindedir. Kendisiyle yapmış olduğum 

telefon görüşmesinde oğlum bana şunları aktardı. Günde iki kez gardiyanlar odalarımıza geliyor, bizim ayakta 

askeri nizamda kalmamızı, tekmil vermemizi istiyorlar. Bizde bunu kabul etmeyince bizi darp ediyorlar, 

hakaret ediyorlar, işkenceye varan zülüm uyguluyorlar. Yaralanmalar oluyor dedi. Baba olarak çocuğumun 

hayatından endişe duyuyorum. Bu zulmü kabul etmiyorum. Bu konuda İHD’den bir heyetin gitmesini ve hukuki 

destek sunmanızı talep ediyoruz.” 

3- 19.02.2018 ve 20.02.2018 tarihinde mahpus “Mustafa YİĞİT, Metin BENİCE, Enver TOPTAŞ, Cihan 

GÖKALP, Aziz YAŞA, Naşit KIZILKAYA, İhsan TARIKUT, Nesih DERİNER, Yasin GÜNGÖR, 

Yavuz YAVUZ, Ekrem ÖNCEL”in aileleri işkence iddialarına ilişkin insan Hakları Derneği 

Diyarbakır Şubesine başvurular yapmıştır. 
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GÖRÜŞMELERE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER 

 

Elazığ Kampüs CİK uzunca bir süredir birçok ağır hak ihlalinin gerçekleştiği; süngerli oda, darp-işkence 

ve kötü muamelenin yoğun olarak meydana geldiği bir cezaevi olarak gündemden düşmemiştir. Son olarak 

19.02.2018 tarihi itibariyle mahpuslara yönelik darp ve işkence yapıldığına dair iddialar kurumlarımıza 

ulaşmıştır.  

Söz konusu iddiaları araştırmak ve tespitlerde bulunmak amacıyla Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli 

Kapalı CİK’na bir ziyaret gerçekleştiren heyetimiz Mustafa YİĞİT(Hükümlü), Mehmet Sıddık 

AYAZ(Hükümlü), Bahattin KESKİN(Hükümlü), Abdülcelil KESKİN(Hükümlü), Serkan EREN(Hükümlü), 

Ergin DOĞRU (Hükümlü), Metin BENİCE (Tutuklu), Ekrem ÖNCEL (Hükümlü), Enver TOPTAŞ 

(Hükümlü), Hüseyin SOLMAZ (Hükümlü), Bedri ÇAKI (Hükümlü), Naşit KIZILKAYA (Hükümlü) adlı 

mahpuslarla görüşme yapmıştır.  

1- Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı CİK’da tutuklu olarak bulunan Metin BENİCE (1984 

doğumlu) şu beyanlarda bulunmuştur. 

“2016 yılının Şubat ayından beri cezaevinde tutuklu olarak kalmaktayım. En son 3 ay önce Rize Kalkandere 

L Tipi Kapalı Cezaevinden buraya nakledildim. Buraya sevk edildiğim sırada cezaevi girişinde çıplak arama 

yapılmak istendi. Söz konusu bu aramaya karşı tepkimizi ortaya koymamıza rağmen zorla çıplak arama 

yapıldı. 3 ay önce buraya sevk edildiğimizde 3 kişilik bir koğuşa alındık. Ama koğuşta 2 kişi olarak kalıyoruz. 

Sabah saat 07:30 gibi havalandırma kapısı açılıp akşam 16:30 veya 17:00 gibi kapatılıyor. Rize’deki 

cezaevinden getirdiğim birçok elbisemi içeriye almayıp aileme iade etmişler. Yeterli sayıda elbise imkânından 

yararlanamıyorum. Gazeteler kısıtlı olarak veriliyor. Tutuklu olduğum için 2 haftada bir telefon görüşmesi 

yapıyorum. 3 aydır buradayım, ancak bir sefer açık görüş yapabildim. 

Buraya sevk edildiğim vakit Rize’deki cezaevinde sayım ne şekilde yapılıyorduysa buradaki cezaevinde de 

sayım o şekilde yapılıyordu. 16 Şubat 2018 tarihine kadar sayım yapılacağı zaman cezaevi görevlileri 

koğuşlara gelip herhangi bir problem olmaksızın sayımlarını yapıp ayrılıyorlardı. Ancak bu haftadan sonra 

sayım alımında değişlikler oldu. 16 Şubattan bu yana sayım yapılacağı vakit 8-10 kişilik gardiyan hep beraber 

koğuşun içerisine dalıyor, ayağa kalkıp tek sıra halinde dizilmemizi istiyorlar. Bu duruma karşı tepkimiz 

ortaya koyduğumuzda beni ve koğuş arkadaşımı zorla sandalyeden kaldırmaya çalışıyorlar. Bu hafta 

içerisinde sayım için her defasında koğuşa geldikleri vakit zorla kollarımdan tutup beni sandalyeden kaldırıp 

koğuşun dışına sert bir şekilde atıyorlar. 2 kişi kollarımdan tutarken arkadan yüzünü göremediğim bir kişi de 

tekme atıyor. Beni dışarıya sert bir şekilde atmalarından dolayı sol dizim ve sol kolumun dirseğinde ağrılar 

ve morluklar oluştu. Son iki gün koğuşa kamera ile geliyorlar. Herhangi bir şey söylemeksizin tutanak tutup 

koğuştan ayrılıyorlar. Bu olaydan dolayı hem cezaevi idaresi hem de savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu 

sabah cezaevinde ifade verdik. Suç duyurusunda bulunduğumuzdan dolayı bugün öğleden sonra revire 

çıkartıldık. Doktora durumumu anlattım. Darp edildiğimi söyledim. Bir haftalık süre geçtiğinden dolayı darp 

izlerinin yavaş yavaş ortadan kalktığını belirttim. Okuma yazmam olmadığı için raporda ne yazıldığını 

bilmiyorum. Dünden bu yana herhangi bir fiziksel şiddet yoktur. Koğuşa sayım için gelenler sadece 

gardiyandır. Ancak ilk kez yüzünü gördüğümüz kişiler de var aralarında. 

Ayrıca belirtmek isterim ki küçüklüğümden beri tifo hastalığım vardır. Bu hastalığın belirtileri burada ara 

sıra oluyor. Bu cezaevine ilk geldiğim vakit doktora tifo hastalığımın olduğunu, tedavi olmam gerektiğini 

söyledim ancak cezaevi idaresi herhangi bir girişimde bulunmadılar.” 

2-  Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı CİK’de hükümlü olarak bulunan Ekrem ÖNCEL şu 

beyanlarda bulunmuştur. 
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“Yaklaşık 9 aydır buradaki cezaevinde kalmaktayım. Koğuşta toplam 3 kişiyiz. 16 Şubattan bu yana sayımdan 

dolayı cezaevi idaresi ile ciddi sorunlar yaşamaktayız. Şu anda sayım alınacağı zaman 10-15 kişilik cezaevi 

görevlisi toplu olarak koğuşa giriyor, sandalyeden kalkıp ayağa kalkmamızı akabinde tek sıra haline geçip 

sayım vermemizi istiyorlar. Buna karşı sesimizi çıkardığımızda 2-3 kişi kollarımızdan tutup zorla bizi 

sandalyeden, oturduğumuz yerden kaldırmaya çalışıyor. Bu durum dün akşama kadar birkaç gündür devam 

etmektedir. Koğuşa her sayıma geldikleri vakit Ahmet OKAN adlı arkadaşımı darp ettiler. Ensesinde ve 

vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar bulunmaktadır. Ayağında ciddi problemler var, ağrıdan dolayı 

uyumakta zorluk çekiyor. Bana da bir iki defa fiziksel şiddet uyguladılar. Sert bir şekilde kolumuzu sıkıp bizi 

dışarıya atmaktalar. Darp raporu almak için başvuru yapmamıza rağmen hastaneye götürmüyorlar. Revire 

çıkartmıyorlar. 2 gün önce bu uygulamalardan dolayı Savcılık ve Adalet Bakanlığına dilekçe yazdık. Dün 

akşamdan bu yana kamera ile sayım yapmaya geliyorlar. Dünden bu yana geldikleri vakit herhangi bir şey 

demeksizin tutanak tutup koğuştan ayrılıyorlar. Yine bu konuya ilişkin duyduğumuza göre diğer koğuşlarda 

dudağı çatlayan ve burnu kırılan kişiler de varmış.” 

3- Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı CİK’de hükümlü olarak bulunan ERGİN DOĞRU şu 

beyanlarda bulunmuştur. 

“10 aydır Elazığ 2 nolu Cezaevinde tekli hücrede kalmaktayım.Buraya geldiğim ilk günden şimdiye kadar 

aylarca üçlü odaya geçmek için başvurular yaptım; ancak başvurularıma cevap verilmediği halen tek başıma 

kalmaya devam ediyorum. 15 Şubat 2018 tarihinde tekli hücreme gelen gardiyanlar “bundan sonra 

sayımlarda ayakta durmam gerektiğini eğer ayağa kalkmaz ise tutanak tutulacağını” söylediler. 16 Şubat 

2018 tarihli sabah sayımına gelen memurlar “Ayağa Kalk Ulan” şeklinde bağırıp beni kolumdan tutup kapıya 

doğru iteklediler. Kafam ve yüzüm kapıya çarptı. O günden beri burnumda ağrı var. Bu olay üzerine baş 

memur ile görüşüp kendisinin yaralandığını sağ gözünün üstünde morluklar olduğunu bu yüzden revire gitmek 

istediğimi söylememe rağmen aynı gün saatlerce doktora götürülmek için bekletildim. Saat 4’te revire 

götürdüklerinde ise doktor yerinde değildi. Bunun üzerine revirde bulunan sağlıkçılardan gözümü gösterip 

tutanak tutulmasını istememe rağmen böyle bir yetkileri olmadığından bahisle tutanak tutmadılar. Bunun 

üzerine tekrar revire gidebilmek için idareye, Savcılığa, Adalet Bakanlığına ve TBMM İnsan Hakları 

Komisyonu'na dilekçeler yazıp durumunu anlatmaya çalıştır. Üzerinden günler geçmesine rağmen halen 

doktorla görüştürülmedik. Bana vuran şahsı görsem tanıyıp teşhis edebilirim. 18 şubat 2018 tarihinde sabah 

sayımında yine teşhis edebileceğim kişiler hücreye gelip “Ayağa kalk ulan” şeklinde bağırıp sırtıma tekme 

attılar ve ben bu esnada yere düştüm. Yine bu olaydan sonra da beni revire gidip doktorla görüştürmediler. 

20 Şubat 2018 tarihli Akşam sayımında itibaren “Ayağa kalkma şeklindeki uygulamadan vazgeçtiler; ancak 

bu sefer de kamera ile birlikte odalara girip beni kameraya çektiler. Bu durum da beni çok rahatsız etmiştir. 

Zira tek kişilik hücrede tek başıma kalmana rağmen bu sayım şeklinin de ısrarcı olmaları beni incitmektedir. 

Bu durum başlı başına bir hak ihlalidir. Cezaevindeki personellerin tutumları davranışları son derece 

saldırgan ve tahrik edici bu yüzden hiçbir şekilde can güvenliğimizin olduğunu düşünmüyorum. 

Sosyal etkinlikle ve sporun yok denecek kadar azdir. Bir kısım kitaplar bize hiç verilmiyor. Bir kısım kitapların 

ise cezaevi yönetimi tarafından bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde kaybedildiğini tarafımıza söylüyorlar. 

Selahattin Demirtaş'ın kaleme aldığı Seher adlı kitap verilmiyor. Hatta Mücahit Bilici’nin bir kitabında Kürt 

kelimesi geçiyor diye bana verilmedi. Mektuplarımız arkadaşlarımıza çok geç ulaşıyor onlarınki de bize ya 

çok geç geliyor ya da hiç verilmiyor. Bazı gazete ve dergiler bize hiç verilmiyor. Verilmediğini verilmeme 

gerekçesi olarak ise örgüte yakın sendika haberlerinin yayınlandığını bu durumun da Cezaevi için tehlike 

oluşturduğunu söylüyorlar. Sağlık hizmetlerine çok güçlük çekiyoruz. Revire gitmek için dilekçe veriyoruz 

ancak revire gitmemiz ayları buluyor.” 

4- Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı CİK’de hükümlü olarak bulunan ENVER TOPTAŞ şu 

beyanlarda bulunmuştur. 

9 aydır Elazığ 2 nolu Cezaevi'nde bulunuyorum. Burada 3 ay tekli odada 6 ay ise 3lü odada kaldım. Şeker 

hastalığı, Kolesterol, karaciğer yağlanması, bel fıtığı ve kemik erimesi gibi hastalıklarım bulunmaktadır. 

Düzenli olarak sağlık kontrollerimin yapılması gerekirken bu kontroller yapılmıyor. Ayrıca yediğim yemeklere 
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dikkat edip diyet yemek yemem gerekiyor. Ancak idare bu konuda yardımcı olmuyor. Bu yüzden herkese 

yapılan yemekten yiyorum. Bu da yemeklerin yan etkisinin çıkmasına sebep oluyor. Cezaevine girdiğimden 

beri 16 kilo verdim. 

16 Şubat 2018 den bu yana sayım saatlerinde ayağa kalkıp sayımı yapmamız için bize çeşitli baskılar yapıldı. 

18 şubat 2018 tarihinde sabah sayımına gelen kalabalık bir grup (15-20 kişi arası) henüz bir şey söylemeden 

odada bulunan herkese saldırıda bulunarak bize hakaret, tehdit, küfür ve darp eylemlerinde bulundular. Aynı 

gün darp olayı ile ilgili revire gitmek için dilekçe verdik ancak bizi doktora götürmediler. Benim her yerime 

tekme attılar. Şu an el parmaklarım, sol ayağım, sağ omuz ve kolumda morluklar bulunmaktadır.  

20 Şubat 2018 tarihinde 16 Şubat 2018 tarihinde bize ayağa kalkmadığımız için tutulan tutanak sebebiyle 

cezaevi müdürü bizimle görüştü. Cezaevi müdürü bize neden ayakta sayım vermediğimizi sordu. “Biz de zaten 

3 kişiyiz, memurların bu sayımı rahatlıkla yapabilir. Bu yüzden ayakta sayım vermek istemiyoruz.” dedik. Yine 

18 Şubat'ta bizi darp eden memurlardan şikayetçi olduğumuzu söyledik. Bu yüzden derhal soruşturma 

başlatılması gerektiğini müdüre ilettik. Ancak bu olaydan habersiz olduğunu söyleyen müdür bizi doktor 

raporu almamız için revire gönderdi. Bu sayede darp raporu alabildik. Ancak raporu yazan doktor bize ağrı 

kesici tarzı bir ilaç vermedi. 

20 Şubat 2018 tarihinde yani müdürle görüştükten sonra ayağa kalkarak sayım verme uygulaması yerini 

kamera ile çekim yapılmasına bıraktı. Şu anda artık ayağa kalkmamız gerektiğini söylemiyor memurlar ancak 

kamerayla odalarımıza girmeye devam ediyorlar. 

Kurs, sosyal etkinlik, spor etkinlikleri uzun zamandır yapılamıyor. Abone olduğumuz gazete ve dergiler 

idarenin inisiyatifine göre bize verilmiyor. Kişi başı sadece 6 veya 7 kitaba izin veriliyor bu kitapların 

verilmesinden önce inceleme yapılıyor. Bu incelemeden bazen tek bir kelimeden dolayı kitaplar bize 

verilmiyor. Mektuplar bize çok geç gidip geliyor. Üst baş aramalarında tahrik edici bir şekilde arama 

yapılıyor. Açık görüşlerde aralarda büyük bir masa olduğu için görüşmeye gelen kişilerle sarılma ve sohbet 

etme imkanımız çok az alıyor.” 

 

 

Yukarıda görüşme içerikleri verilen mahpusların ve görüşülen diğer mahpusların aktarımlarından yola 

çıkarak yaşanan hak ihlallerine genel hatlarıyla aşağıda yer verilmiştir.   

 

- 15.02.2018 günü akşam saatlerinde sayım için odalara gelen infaz koruma memurlarının, Adalet 

Bakanlığı tarafından cezaevi idaresine bir genelge gönderildiği, söz konusu genelgeye göre artık 

sayımların ayakta yapılacağı ve buna uymayan tutuklu-hükümlüler hakkında tutanak tutularak disiplin 

soruşturması başlatılacağı söylenmiştir. 

- 16.02.2018 sabah saat 8:00 de sayıma gelen infaz koruma memurlarınca ayakta sayım yapılacağı 

söylenmiştir. Mahpuslar söz konusu uygulamayı kabul etmeyince infaz koruma memurları tarafından 

darp ve işkenceye maruz kaldıklarını ve ayrıca haklarında tutanak tutulduğunu ifade etmişlerdir. Sayım 

esnasında diğer odalarda kalan mahpusların da darp ve işkenceye maruz kaldıklarını ve bu odalardan 

çığlık seslerinin geldiğini ifade etmişlerdir. Aynı şekilde akşam sayımında da ayakta sayımı kabul 

etmeyen mahpusların yine kalabalık bir infaz koruma memuru grubu tarafından darp ve işkenceye 

maruz kaldıklarını aktarmışlardır.  

- 17.02.2018 günü aynı şekilde darp ve işkenceye maruz kaldıklarını ve bu saldırıların 20.02.2018 Salı 

gününe kadar sistematik bir şekilde devam ettiğini tarafımıza aktarmışlardır. 
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- Görüştüğümüz mahpusların bir kısmı odalara giren infaz koruma memurlarını daha önce hiç 

görmediklerini ve acil müdahale timi olarak adlandırılan özel bir ekip olduğunu aktarmışlardır. 

- Sayım için gelen infaz koruma memurlarının, ilk olarak kamera ile odalara girdiklerini, mahpuslara 

ayakta sayım yapılacağını söylendiğini, mahpusların bu durumu kabul etmemeleri üzerine, kamera ile 

görüntüleyerek bu durumun kayıt altına alındığını aktarmışlardır. Devamında kameraların 

kapatıldığını, acil müdahale ekibi olarak adlandırılan yaklaşık 20-30 kişilik özel bir ekibin çağrıldığını, 

bu ekibin odalara girerek kendilerine saldırdıklarını ve ağır bir şekilde darp edildiklerini ifade 

etmişlerdir.  

- Mahpuslar, odalarda bulunan ağır hasta mahpuslara da ayakta sayım uygulamasının dayatıldığını 

aktarmışlardır. Darp ve işkenceye maruz kalan mahpusların beyanları benzer olup, gardiyanların hasta 

olan mahpuslara özellikle yöneldiğini ve onları darp ettiğini aktarmışlardır. Darp edilenlerin arasında 

70 yaşında bir mahpusun olduğu da ifade edilmiştir. Mahpuslarla yapılan görüşmelerde, soyadını 

bilmedikleri Nihat adlı mahpusun daha önce bir gözünün görmemesi ve bir elini kaybetmiş olması ve 

bu durumun infaz koruma memurlarınca bilinmesine rağmen o mahpusa da saldırarak ağır bir şekilde 

darp ettiklerini aktarmışlardır. Yıldırım Tunç adlı mahpusun kalp hastalığı olmasına rağmen infaz 

koruma memurları tarafından darp edildiğini belirtmişlerdir. 

- Alan İBRAHİM, Tahir TEMEL, Erdal ERASLAN, Kadir KESER isimli mahpusların darp ve işkence 

sonucu burun, karın ve ayak bölgelerinden ağır şekilde yaralandığı aktarılmıştır. 

- Özellikle 18.02.2018 Pazar günü çok yoğun bir şekilde darp ve işkenceye maruz kaldıklarını ve çok 

ağır şekilde yaralanan mahpusların olduğu söylenmiştir. Odaya giren özel ekibin kendilerini feci bir 

şekilde darp ettiğini,  ağır hakaretler ve tehditlerde bulunduğunu ve kendilerini ölümle tehdit ettiklerini, 

odalarında bulunan eşyaları (masa, sandalye vs) kırıp dağıttıklarını bu nedenle can güvenliklerinin 

olmadığını söylemişlerdir.  

- Mahpuslar, revire ve hastaneye sevk talep edip darp raporu almak istediklerinde kendilerini darp eden 

özel ekip tarafından mahpuslara “Revire çıkarmayacağız, hastaneye götürmeyeceğiz, gerekirse 

hepinizi öldüreceğiz” denilerek ölümle tehdit edildiklerini belirtmişlerdir.  

- Mahpuslarla yaptığımız görüşmelerde darp izleri belirgin bir şekilde tarafımızca gözlenmiştir. Yapılan 

görüşmede Hükümlü Ergin Doğru’nun sağ göz çevresinde morluk ve sarı renkli ekimozlar; 

hükümlü Enver Toptaş’ın sol el parmak uçlarında morluklar; hükümlü Metin Benice’nin sol 

dizinde morarma ve şişkinlik görülmüştür. Hükümlü Bahattin Keskin’in başının arkasının 

aldığı darbeden dolayı şişik olduğu ve bacağında darp izleri olduğu görülmüştür.  

- Mahpuslar revire giderek darp raporu almak istemişlerdir. Ancak bu talepleri 20.02.2018 tarihine kadar 

kabul edilmemiştir. 20.02.2018 tarihinde ise sadece bir kısmının revir talebi kabul edilmiştir. 

Mahpuslar cezaevi müdürüne söz konusu darp ve işkenceyle ilgili durumu aktarmalarına rağmen 

cezaevi idaresinin mahpusların bu durumuna kayıtsız kaldığını ve cezaevi müdürünün konuyla hiç 

ilgilenmediğini aktarmışlardır.    

 

HEYETİMİZİN ELAZIĞ 2 NO’LU YÜKSEK GÜVENLİKLİ KAPALI CİK İLE İLGİLİ 

 TESPİT ve KANAATLERİ 

  

1- Heyetimiz, mahpusların askeri bir içtima alırcasına sayım yapılmaya çalışıldığını, buna karşı koyan 

mahpusların sürüklenerek havalandırmaya götürüldüğünü, mahpusların fiziki işkenceye tabi 

tutulduğunu, hakarete maruz kaldıklarını tespit etmiştir.  
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2- Heyetimiz genel olarak görüşülen mahpusların hepsinin vücudunda darp izlerinin bulunduğu 

gözlemlemiş ve sistematik bir şekilde darp ve işkenceye maruz kaldıklarını tespit etmiştir. 

3- Heyetimiz, mahpusların darp ve işkenceden dolayı revire ve hastaneye sevklerinin yapılmadığı, 

mahpusların sağlığa erişim hakkının kısıtlandığını tespit etmiştir. 

4- Heyetimiz, yaşanan darp ve işkence ile ilgili cezaevi idaresince kayıtsız kalınmasının keyfi bir yaklaşım 

olmakla birlikte suç oluşturduğunu ve bu durumun devam etmesi ileride olumsuz olayların 

gerçekleşmesine yol açacağı ve mahpusların can güvenliğinin bulunmaması noktasında endişelerimizin 

olduğunu belirtmek isteriz. 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

1- Öncelikle, Türkiye’deki infaz rejimi mevzuatının ve politikasının uluslararası insan hakları hukukuna 

ve özel olarak da mahpus haklarına uygun hale getirilmesi gerekmektedir. 

2- Mahpuslara yaşatılan işkence ortamından derhal vazgeçilmeli, mahpuslara uluslararası hukukun 

emrettiği ve insana yaraşır bir şekilde bir muamele gösterilmelidir. Mahpusların sağlığa erişim 

haklarının sağlanması, koruyucu sağlık hizmetlerine önem verilmesi, hastalığı olanların tedavi 

olanaklarından yararlanmaları için gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. 

3- Heyetimiz Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı CİK’da yaşanan insan hakları ihlallerinin etkin 

bir şekilde soruşturularak sorumluluğu bulunan personellerin cezalandırılması için yargı mensuplarını 

göreve davet etmektedir.  

4- Heyetimiz; cezaevi rejimi, fiziki koşullar ve uygulanan muameleler hakkında etkili bir idari ve yargısal 

denetim sağlanması gerektiğini tespit etmiştir. İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Onur 

Kırıcı Muamele ya da Cezanın Önlenmesi Sözleşmesi Seçmeli Protokolü’ne uygun şekilde “bağımsız” 

ulusal denetim mekanizmalarının oluşturulması için hükümeti derhal gerekli çalışmaları başlatmaya 

davet etmektedir. Ayrıca, Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı CİK’de yaşananlara sessiz kalan 

Adalet Bakanlığı’nı ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonunu göreve davet ediyoruz. 

23.02.2018 

 


