2015-2020 Yılları Arası
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Resim: Tutuklular Çemberi/Vincent van Gogh

HAPİSHANE HAK İHLALLERİ RAPORU

2015-2020 Yılları Arası
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Resim: Tutuklular Çemberi/Vincent van Gogh

HAPİSHANE HAK İHLALLERİ RAPORU

Diyarbakır - 2021

RAPORU HAZIRLAYAN
Hapishaneler Komisyonu Üyesi
Avukat Yusuf Erdoğan

RAPORU YAYINA HAZIRLAYAN
İHD Diyarbakır Şubesi
Hapishaneler Komisyonu
Arşiv ve Dökümantasyon Merkezi

Basım Tarihi: Haziran 2021

GRAFİK TASARIM & BASKI
Agrafik Creative Solutions
www.agrafik.web.tr

ÖNSÖZ

Bedenin seyirlik cezalandırma aracı olmasından vazgeçilmesi ile ‘modern’
hukuk sistemlerinin ilk adımlarının atılması; dolayısıyla cezalandırmanın “gizli”
mekânlarda yani insanların göremeyeceği hapishane adı verilen mekânlarda uygulanması aynı zamana denk gelir. Artık cezalandırma yöntemi daha
‘modern’ yöntemlerle uygulanacaktır.! Bedene azap çektirmek herkesin görebileceği ve ibret alacağı meydanlarda değil; hapishanelerde gerçekleşecektir. Mahkûmların bedenlerine dokunmak gerekiyorsa bile bu cellatların
aracılığıyla değil; teknik bir ekibin yani gardiyan(gözetmenler), psikologlar,
psikiyatrlar, hekimler vb. kişiler tarafından gerçekleştirilecektir.
Bedenin cezalandırma aracı olması uzun bir tarihi süreç içerisinde tek bir
amacı öncelemektedir; kapatılan insanın “tecrit” aracılığıyla kişiliğine saldırmak ve politik mahpusların kimliklerinin aşındırılması.. Doğalında bir tecrit
mekânı olan hapishaneler genellikle egemenler tarafından muhalif insanlara
karşı “terbiye” mekânları olarak kullanılır. Egemenler, muhalifler başta olmak
üzere toplum için “tehlikeli” olduğunu düşündüğü insanların kişiliğine saldırır ve dışarıdaki insanlara da bu yolla bir mesaj verir. İçeriden dışarıya doğru
gelişen bir politik araç olarak bu mekânlar korkutmanın beton blokları olarak
şehir merkezlerinden yükselir. Egemenler tarihsel süreç içerisinde hapishaneler ile ilgili olarak teknik birçok “yenilikle” ülkeler arası ihraç ile “modern
hukuk” adı altında birçok uygulamaya girişir. Hapishanelerde gerçekleşen
değişimler mahkûmların daha iyi standartlarda cezalarının infazı için gereklidir bahanesiyle hapishaneler yapısal birçok değişiklik gerçekleşir. Özel olarak
dizayn edilen hapishanelerde politik mahkûmlar başta olmak üzere; toplum
için tehlikeli insanlar “daha iyi infaz koşulları” gerekçesiyle teknik yollar ile
işkence ve onur kırıcı birçok uygulamanın hedefi haline gelir.
Türkiye’de de hapishaneler başta muhalifler olmak üzere toplum için tehlikeli olan insanların yerleştirildiği işkence mekânları haline gelmiştir. Özellikle
1980 Faşist Askeri Darbesi ile hapishanelerde birçok muhalif işkencelerden
geçirilerek katledilmiştir. Darbe döneminde hapishaneler her türlü işkence
ve kötü muamele uygulamasıyla anılmıştır. Ancak geçmişten bu yana hiçbir
iktidar başta politik mahpuslar olmak üzere hapishanede tuttuğu hiçbir insana işkence yaptığını kabul etmemiştir. Hukuk Devleti “zırhına” sığınan iktidarlar kamuoyundan hapishanelerde yaşanan hak ihlallerini sürekli bir biçimde
gizleme eğiliminde olmuştur. Diyarbakır Askeri Cezaevi’nde işkenceci Esat
OKTAY gibi kamu görevlilerinin insanlık dışı fiilleri ile birçok mahpus işkence
uygulamalarıyla yaşamını yitirmiş; birçok mahpus ise sakat kalmıştır. İşte tam
da böyle bir ortamda 12 Eylül Faşist Askeri Darbesinden sonra İnsan Hakları
Derneği (İHD) tutuklu ve hükümlü yakınları, hukukçu, hekim, akademisyen ve
gazeteciler gibi birçok meslek örgütünden insanın yer aldığı 98 insan hakları
eylemcisi tarafından kuruldu. İnsan Hakları Derneği (İHD), geçmişten bu yana
işkence ve hapishanelerde yaşanan sorunlarla sürekli bir biçimde ilgilenmiştir. İnsan Hakları Derneği(İHD) Türkiye genelinde sayısı günden güne artan
hapishanelerde yaşanan işkence ve diğer insanlık dışı uygulamalarına karşı

mücadele etti. Bu mücadeleyi sürdürürken birçok üye ve yöneticisi tutuklanarak hapsedilmiştir. İnsan Hakları Derneği (İHD) hem mahkûmların sesi hem
de çoğu kez üyelerinin tutuklanması ile bu hak ihlallerinin mağduru olmuştur.
İnsan Hakları Derneği (İHD) birçok ilde şubeleri aracılığı ile hapishanelerde
yaşanan hak ihlallerinin tespiti, raporlanması ve kamuoyunda gündemleştirilmesini sağlamıştır. Bu bağlamda İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi
1988 yılında kurularak faaliyetlerine başlamıştır. Bünyesinde birçok komisyonu olan İHD Diyarbakır Şubesi, hapishane komisyonu ile başta Diyarbakır’da
bulunan hapishaneler olmak üzere Türkiye hapishanelerinde yaşanan hak
ihlalleri ile mücadele etmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Bu kitap şubemizin son 6 yıl içerisinde ortaya koyduğu mücadelenin belgesi niteliğini
taşımaktadır.
Türkiye hapishanelerinde Adalet Bakanlığı verilerine göre 2005 yılında hapishanelerde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısı 55 bin 870 dir. Bu sayı, TÜİK
verilerine göre 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla 291 bin 546 olmuştur. Görüldüğü
gibi 14 yıl içinde hapishanelerde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısının yaklaşık altı misli artmıştır. TÜİK verilerine göre Türkiye’de her yüz bin kişi başına
düşen mahpus sayısı 2010 yılında 163 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla artarak
2018 yılında 323’e ve 2019 yılında 351’e ulaşmıştır. 12 ve daha yukarı yaştakiler
veri alındığında 2019 yılında her yüz bin kişi başına düşen mahpus sayısı 430
gibi daha yüksek bir sayıya ulaşmaktadır. Yine TÜİK verilerine göre 1 Ocak
- 31 Aralık 2019 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 281 bin 605 kişinin
hükümlü statüsünde giriş kaydı yapılırken 291 bin 212 kişinin ise hükümlü statüsünde çıkış kaydı yapılmıştır. Hapishanelere giriş ve çıkış trafiğinde görülen
bu yoğunluk, hapishane nüfusundaki artış oranları ve mahpuslardan gelen
şikâyetler birlikte değerlendirildiğinde hapishanelerde kapasitenin çok üzerinde mahpusun bulunulduğu anlaşılmaktadır.
İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi son 6 yıl içerisinde Türkiye
hapishanelerinde tutulan başta politik mahpuslar olmak üzere bütün mahpusların yaşamış olduğu hak ihlallerinin tespiti, raporlanması ve kamuoyuna
duyurulması ile ilgili çalışmalar yürütmüştür. Hapishanelerde yaşanan hak ihlalleri özellikle F Tipi adı verilen yüksek güvenlikli hapishanelerin Türkiye illerinde inşa edilmesi ile daha da artmıştır. Tecrit ve izolasyonun en yalın halinin
uygulandığı F Tipi Hapishanelerine karşı gerek mahpuslar gerekse de mahpus yakınları insan hakları örgütleriyle mücadelesini aralıksız sürdürmüştür.
Bilindiği üzere Tecrit ve izolasyon, mahpusun sosyal ortamdan tamamen yalıtılması ve yaşamla olan bütün bağlarının kopartılması anlamına gelmektedir.
Bir işkence yöntemi olarak tecrit, zamana yayılan bir uygulama ile hapishanelerde varlığını sürdürmektedir. Özellikle politik mahpuslara karşı tecrit ve
izolasyon Türkiye hapishaneleri ile özelde İmralı Yüksek Güvenlikli Hapishanesinde sürekli bir biçimde uygulanan bir işkence yöntemidir. Tecrit, işkencenin değişik yöntem ve uygulamalarla genişletilmesidir. Tecrit, yalnızca
politik mahpuslara değil; insanlık onuruna aykırı tutulma halini reddeden adli

mahpuslara karşı da uygulanan bir yöntemdir. Tecrittin bir diğer amacı ise
mahpusların kapatıldıkları mekanlarda diğer mahpuslarla iletişimlerinin neredeyse ortadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. Tecrit, mahpusun kendisinden
başka kimseyle ilişki kurmamasını ve kendisinden başka bir ses duymamasını böylece toplumsal bütün bağların koparılması anlamını taşır. Hedeflenen
amaç, mahpusu yalnızlığa itmek iradesini kırmaktır. Özellikle Türkiye’de İmralı
Yüksek Güvenlikli Kapalı Hapishanesi’nde uygulanan tecrit belki de dünyada
eşi benzeri görülmemiş bir örnek teşkil etmektedir. Birçok insan hakları kuruluşu ile birlikte derneğimizin şubesinin de defalarca kapatılması gerektiğini
belirttiği İmralı Hapishanesi, tecrit uygulamalarının en yoğun işletildiği hapishanelerin başında gelmektedir. PKK lideri Abdullah Öcalan’ın tutulduğu
İmralı Hapishanesi yıllardan bu yana hapishane içerisinde hapishane; tecrit
içerisinde tecrit konseptiyle özel bir tutumla birçok hak ihlalinin olduğu hapishanelerdendir. Özellikle İmralı hapishanesinde uygulanan tecridin ortadan kaldırılması amacıyla kitabımızda da yer verildiği üzere Türkiye hapishanelerinde birçok politik mahpus açlık grevi eylemine başlamıştır. Hâlihazırda
birçok hapishanede tecrit ve hapishanelerde yaşanan hak ihlallerine karşı
süresiz ve dönüşümlü açlık grevi eylemleri sürmektedir. Geçmişte de birçok
kez mahpuslar tecrit ve izolasyon ile hak ihlallerine karşı açlık grevi eylemleri
gerçekleştirmiş; açlık grevi eylemleri sonucu birçok mahpus yaşamını yitirmiş, birçok mahpus ise açlık grevinden kaynaklı kalıcı hastalıklarla yaşamak
durumunda kalmıştır.
Türkiye gündeminden düşmeyen açlık grevleri, mahpusların taleplerini duyurmak için başvurdukları son çare olarak göze çarpmaktadır. Mahpuslar,
yaşanan tecrit ve izolasyon ile hak ihlallerine karşı kamuoyu oluşturmak
amacıyla açlık grevi eylemleri başlatmaktadır. Derneğimiz, tecrit işkencesine karşı hukuki girişimler yanında kampanyalar ve basın açıklamaları ile bu
uygulamanın ortadan kaldırılması için çalışmalar yürütmüştür. Açlık grevi
eylemcilerinin, eylemleri sonucu kötü sonuçların ortaya çıkmaması için açlık grevlerinin takibi amacıyla hapishane ziyaretleri ile tespit ve raporlamalar
ile kamuoyu bilgilendirilmiştir. İktidar ve kamu kuruluşlarıyla birçok görüşme
gerçekleştirilerek mahpusların taleplerinin dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. Birçok kez yaşanan açlık grevi eylemleri süreci göstermiştir ki mahpuslar taleplerini başka bir yol ile duyuramamaktadır. İktidarlar ise açlık grevi
eylemlerine kör ve sağırdırlar.
Tecrit ve izolasyon haricinde Türkiye hapishaneleri hemen her dönemde birçok işkence ve diğer hak ihlalleri ile anılmaya devam etmektedir. Hapishanelerde çeşitli gerekçelerle çıplak arama, kelepçeli muayene, ayakta tekmil
vererek sayım uygulamalarına itiraz gibi girişte ve sonrasında devam eden
kaba dayak, siyasi suçlardan tutuklananların “terörist” olarak yaftalanması ve
bu gerekçeyle şiddete maruz kalmaları, her türden keyfi muamele ve keyfi
disiplin cezaları, hücre cezaları, sürgün ve sevk uygulamaları yakın tarihte görülmedik boyutlara ulaşmıştır. Hapishanelerde mahpuslara dayatılan “kimlik

uygulaması” birçok problem ortaya çıkarmış; Elazığ gibi kampüs hapishanelerde mahpuslar bu uygulamaya karşı açlık grevi eylemleri başlatmışlardır.
Kimlik dayatması yasa ve mevzuatlarda yer bulmayan; idarenin hukuka aykırı
tasarrufu ile ortaya konulan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Hapishanelerde mahpuslara dergi ve gazete gibi talep ettikleri yayınlar kısıtlı
olarak verilmekte; kitaplar ise sayılı olarak verilmektedir. Mahpusların yayınlar
ve kitaplar konusundaki talepleri keyfi gerekçeler ile reddedilmektedir. Mahpusların mektup ve dilekçe gönderme hakları ile alma hakları gerek idarenin
tutumları ile gerekse de mahkeme kararları ile çoğu zaman hukuksuz bir şekilde engellenebilmektedir.
Sağlık hakkı ihlalleri de yıllar içerisinde artarak devam etmiştir. Hapishanede
revire çıkarttırılmama veya geç çıkartılma, hastane sevklerinde kelepçe uygulaması ile kötü muameleler ile hasta mahpusların tedavileri ile ilgili birçok
antidemokratik uygulama sürmektedir. Özellikle hapishanelerde bulunan
hasta mahpuslarının tedavilerinin gerektiği gibi yapılmaması ve infaz mevzuatından kaynaklanan birçok nedenle mahpusların tahliyelerinin engellenmesi uygulaması birçok hasta mahpusun hapishanelerde yaşamını yitirmesine
yol açmıştır. Tam teşekküllü hastanelerin “cezaevinde kalamaz” raporuna
rağmen birçok mahpus mevzuattan kaynaklanan engellemeler ile idare ve
diğer kurumların keyfi tutumları nedeniyle tahliye edilmemektedirler. Tespit edebildiğimiz kadarıyla Türkiye hapishanelerinde 458’i ağır olmak üzere
1334 hasta mahpus bulunmaktadır. Türkiye hapishaneleri sağlıklı bir insanın
bile kısa sürede hastalanma riski taşıdığı mekânlardandır. Gerek kalabalık
koğuşlar gerekse de hijyen ve besinlerin yetersiz olması kısa süre içerisinde mahpusların hasta olma risklerini arttırmaktadır. Hasta mahpuslar çoğu
zaman siyasi ortamın görece “yumuşak” olduğu dönemlerde gündeme gelmektedir. İktidarlar tarafından hasta mahpus meselesi hiçbir zaman sağlık ve
insan hakları bağlamında değerlendirilmemiştir. Şu anda dahi yaşı ve hastalığı dolayısıyla birçok mahpusun tahliyesi genel geçer sebeplerle engellenebilmektedir. Hasta mahpuslar hastaneye sevkleri yapılsa dahi gerektiği gibi
tedavileri gerçekleştirilmemektedir. Hasta mahpuslar gerek hastane sevkleri
gerekse de hastanede tedavileri sırasında kelepçe uygulaması ile onur kırıcı
muamelelere maruz kalmaktadırlar.
Hapishanelerde yaşanan birçok sorun ortada iken ve herhangi bir ilerleme
sağlanamazken Adalet Bakanlığı tarafından birçok kez yeni hapishanelerin
inşa edileceği müjdesi(!) verilmektedir. Kürt siyasetçilerin, akademisyenlerin,
gazetecilerin, öğrencilerin ve avukatın tutuklu veya hükümlü olarak tutulduğu hapishanelerin kapasiteleri yetersiz görülmektedir ki yeni hapishaneler
“hizmet” olarak müjdelenmektedir. Her geçen yıl hapishane kapasitesi belirttiğimiz üzere artmaktadır. Devleti yönetenler hapishanesiz bir toplumun ve
demokratik bir ülkenin koşullarını sağlamakla yükümlü iken; baskı aracı olarak hapishaneler inşa etmeye devam etmektedirler. Yakın tarihimizde siyasi
davalarla başta Halkların Demokratik Partisi (HDP) yönetici ve üyeleri olmak

üzere birçok Türkiyeli siyasetçi; siyasi saiklerle hapishanelerde tutulmaktadır.
Hapishanelerde birçok siyasetçi demokratik siyaset yapma olanaklarından
yoksun bırakılmıştır. Hapishanelerde tutulan siyasetçiler ailelerinden uzak
hapishanelere sevk edilmekte; özellikle aileleri ile görüşmeleri zorlaştırılmaktadır. Uzun tutukluluk uygulamaları ve siyasi saiklerle demokratik siyaset
mahkûm edilmektedir.
Türkiye hapishanelerde mahpuslar yukarıda belirttiğimiz sorunlar dışında
COVİD-19 salgını ile birlikte hapishanelerdeki sorunlar katmerleşmiştir. Türkiye’de resmi olarak açıklanan COVİD-19 vakasının görülmesinden bu yana
1 yılı aşkın bir süre geçmiştir. Hapishanelerde kalan mahpuslar bu süreçten
en fazla etkilenen grup olarak karşımızda durmaktadır. Adalet Bakanlığı tarafından COVİD-19 sürecinde kamuoyu hapishanelerle ilgili yeterince bilgilendirilmezken; mahpusların pandemi gerekçesiyle birçok hakları askıya alınmıştır. Hapishanelerde sosyal haklar, görüş hakları ve sağlık hakkına erişim
hakkı pandemi gerekçeleri ile kısıtlanmıştır. Özellikle ağır hasta mahpuslar
hastanelere gidişlerinden tekrar infaz kurumlarında 15 günlük karantina uygulamasıyla ciddi bir riskle karşı karşıya bırakılmaktadırlar. Hapishanelerdeki
aşılama süreçleri ise belirsizliğini korumaktadır; Adalet Bakanlığı tarafından
kaç mahpusun aşılandığı ile ilgili net bir açıklama yapılmamıştır.
Türkiye hapishaneleri yetişkinlerin birçok ihlal ile karşılaştığı ve mahpusların
kısa sürede hastalanabilecekleri mekânlardan iken; durum anneleriyle beraber kalan veya bir suç soruşturması veya kovuşturması kapsamında hapishanede tutulan çocuklar açısından daha ağır koşullar barındırmaktadır.
Adalet Bakanlığı tarafından 0-6 yaş aralığında çocuklara ilişkin net bir veri
açıklanmazken; 2019 yılında açıklanan verilere göre hapishanelerde anneleriyle kalan çocuk sayısı 780 idi. Pandemi ile birlikte anneleriyle birlikte kalan
çocuklar da birçok haktan yararlandırılmamıştır. İHD verilerine göre ise hapishanelerde 600’e yakın çocuk bulunmaktadır.
Türkiye hapishanelerinde yaşanan hak ihlalleri şüphesiz ki bu önsöz ve raporlarımızda belirttiklerimizden fazlasıdır. Derneğimiz geçmişten bu yana hapishanelerde yaşanan hak ihlallerine karşı mücadele etmeyi sürdürecektir.
Kapatılan insanlıktır; kapatılan toplumdur. İnsan hakları savunucuları olarak
hapishanesiz bir toplum mümkündür diyoruz.
İnsan hakları mücadelesinde yitirdiğimiz yol arkadaşlarımızı saygıyla özlemle
anıyoruz. Mücadeleleri geçmişten bugüne yolumuzu aydınlatmaya devam
edecek.
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CEZAEVLERİNDE İŞKENCE
19 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Cemil Arslanhan, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Vahit Arslanhan, 2008 yılından beri cezaevinde kalmaktadır. Şu
anda Kırıkkale Hacılar F Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmakta ve cezasının infazının
tamamlanmasına 1 yıl gibi bir süre kalmıştır. Oğlum şu anda tek kişilik bir hücrede kalmakta ve 13
gündür açlık grevindedir. Oğlum siyasi hükümlüdür, yılbaşı gecesi yanına tarafsız bölümde kalan
hükümlülerden birini getirmişler. Oğlumun bu durumu kabul etmek istememesi üzerine gardiyanlar oğlumun el ve ayaklarını bağlayarak süngerli oda olarak adlandırılan yere götürmüşler
ve yaklaşık 20 gardiyan üzerine çullanarak dövmüşler ve ağır bir şekilde yaralanmış. Oğlumun
halen kan kusmaya devam ettiğini öğrendim. Oğlumun bu cezaevinde can güvenliği yoktur ve
başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Ayrıca, yaşlı olmam, ekonomik durumumun uygun olmaması nedeni ile ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak çok uzak olan cezaevine oğlumun görüşüne gidememekteyim. Oğlumun Diyarbakır ili veya yakın bir yere naklinin sağlanması
için Derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim.”
*20 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Murat Taruk, şu beyanlarda bulundu: “İki kardeşim olan Burhan-Cevdet Taruk, yaklaşık 3 aydır Kastamonu cezaevinde kalmaktadır. Dün kardeşlerimin bulunduğu koğuşta, her ikisi Kürt oldukları gerekçesiyle
diğer mahkûmlar tarafından dövülmüşler. Kendileri daha önce cezaevi yönetimine koğuşla anlaşamadıklarını ve can güvenliklerinin olmadığını söyledikleri halde koğuşları değiştirilmemiştir.
Cezaevi yönetimi kardeşlerim hakkında “bunlar terörist, PKK’li diyerek, kaldıkları koğuştakileri
kışkırtmışlardır. Bu nedenle dün her iki kardeşim dövülmüş ve kendilerini koğuştan dışarı atmışlardır. Ancak dışarı çıktıkları için cezaevi müdürü, müdür yardımcısı ve beş memurun talimatıyla
kardeşlerim falakaya yatırılmış ve işkence edilip, tek kişilik hücreye alınmışlardır. Bize dün gece
cezaevinde kim olduğunu bilmediğimiz kişi kardeşlerime acıdığı için bizimle bu bilgileri paylaştı.
Hem yapılan bu işkence için hem de kardeşlerimin Diyarbakır ya da yakın bir yere nakillerinin
yapılması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
09 Şubat 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sadık Şenol, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Cihad Şenol, yaklaşık 1 yıldır Adıyaman Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Orada bulunduğu süre içerisinde cezaevi koşullarının baskıcı olduğundan söz etmektedir. İdare tarafından kendisine yönelik tehdit edici hakaretler de bulunulduğunu, kaba dayağa
maruz kaldığını bu duruma dayanamadığını söyledi. Kendisi Adıyaman Savcılığına defalarca
dilekçe yazdığını ama idare tarafından gönderilmediğini beyan ediyor. Ayrıca bize de mektup
yazmış, mektupta kötü muamele yapanların ismi olduğunu ama mektup hala elimize geçmedi.
Beş gün önce benim telefonumu gizli numaradan biri aradı, oğluma sahip çıkman gerektiğini
söyledi. Yoksa oğluna intihar süsü verebileceği konusunda uyardı. Ayrıca bana “0505 267 42 40”
nolu bir telefon verdi. Adıyaman Başsavcılığına ait olduğunu ama aradım bu numara kullanılmamaktaydı. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Sizden bu konuda hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
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18 Şubat 2015 tarihinde Muş E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan siyasi mahpusların ailelerinin
İHD Muş Şubesine “cezaevinde isyan var” şeklinde yapmış oldukları başvuru üzerine; Derneğimiz tarafından akşam saatlerinde cezaevine gidilmiş ve siyasi mahpuslarla görüşülmüştür.
Siyasi kadın mahpusların hastaneye sevkleri sırasında cezaevinde görevli bir başçavuşun üst
araması yapmak istemesi ile gerginleşen durum sonrası, spordan sorumlu bir erkek gardiyanın
da avluda kadın mahpusları aramak istemesi üzerine erkek siyasiler de olaya dahil olmuş ve
gardiyanlar tarafından erkek mahpuslar darp edilmiştir. Darp olayı sonrası cezaevindeki siyasi
mahpuslar tarafından 3 gün boyunca mazgallar kırılmış, kapılara vurulmuş, sayım verilmemiş,
telefon ve görüşlere çıkılmamıştır.
10 Mart 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Baz, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Serhat Baz, yaklaşık 16 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Daha
önce Erzurum cezaevinde kalmaktaydı. Yaklaşık 3 yıl önce Erzurum cezaevinde kötü muamele
ve darp edilme nedeniyle Bingöl Cezaevine gönderildi. Bingöl Cezaevinde de bir gardiyan kendisini tehdit ettiğini söylediği için 1,5 yıl önce Erzurum/ Oltu cezaevine sürgün edildi. Erzurum/
Oltu cezaevinde de cezaevi yönetimi tarafında kötü muamele ve işkenceye maruz kaldı. Cezaevi
personeli ile yaşadığı problemlerden kaynaklı Trabzon K Tipi Cezaevine gönderildi. Perşembe
günü telefon ile yaptığım görüşmede 17.12.2014 günü saat 12.30 sıralarında kameranın olmadığı
müşahede girişine götürülüp her türlü işkence, dayak ve kötü muameleye maruz kaldığını ve
omuz kemiğinin çatladığını söyledi. Telefon görüş yasağı olduğundan oğlum ile daha önce görüşemiyorduk. Hastaneye götürülmediğini, sadece revire götürüldüğünü söyledi. Oğluma kötü
muamelede bulunan ve hakkında şikâyetçi olan gardiyanlar Selçuk ve Eyüp Sır isimli şahıslar bu
durumdan şikâyetçi olursa veya birine anlatırsa onu sağ bırakmayacaklarını söyleyerek tehdit
etmişlerdir. Oğlum siyasi tutsak olması nedeni ile bu muamelelere maruz kaldığını belirtti. Oğlumun hayatından endişe ediyorum ve bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
20 Nisan 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Ekdemir,
şu beyanlarda bulundu: “Şuanda Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde cezamı infaz etmekteyim.
08.04.2015 tarihinde sabah erken koğuşumuza yapılan ani baskın esnasında havalandırmada
yağmurun altında kapıyı kilitleyerek dışarıda bırakıldık. Yaptığımız itirazlar sonucu müdür Rıfkı ve
baş memuru Burhan tarafından darp edildim ve küfürlere maruz kaldım. Daha sonra arama bitti
ve içeri girdim. Neden darp edildiğimi sordum ve müdüre seni şikâyet edeceğim dedim. Müdür
Rıfkı beni hücre cezası ile tehdit etmeye başladı. Sen şikâyet et, bende sana tutanak tutarım,
diyerek hakaretlerine devam etti. Burada arama bahanesiyle sabah erken baskınlarla bize psikolojik ve fiziki şiddet uygulamaktadırlar. Eşyalarımızı dağıtıp, çayımızı bile döküyorlar. Onur kırıcı
muamelelere itiraz ettiğimiz zamanda şiddette başvuruyorlar. Biz burada doğulu olduğumuz için
bize nefretle bakıyorlar. Bize yapılan bu hakaret ve şiddette karşı sizlerin bu konuda duyarlı olup,
bütün bu yapılan haksızlıkları kamuoyuna duyurmanız konusunda yardımcı olmanızı istiyoruz.”
7 Mayıs 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şaziye Taruk, şu beyanlarda bulundu: “Abim Burhan TARUK Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. 07.05.2015
tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde ‘Başefendi denilen ve ismi Selim olan infaz koruma
memurunun içerdeki mahkûmları kışkırtıp Kürt olmamdan kaynaklı üzerine saldırttı ve ayrımcılık
yaptı. Mahkûm Murta AKSOY tarafından ayrıca darp edildim. Kafama vurdu ve kafam şuan sarılı
durumda. Bu ayrımcılık ve ırkçılık yüzünden ölüm orucuna başladım. Bana herhangi bir şey oldu-
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ğunda sorumlu cezaevi yönetimidir’ şeklinde beyanlarda bulundu. Bu konuda gerekli duyarlılığı
göstermenizi talep ediyorum.”
8 Mayıs 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kadri Oskan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Şeyhmus OSKAN 3 yıl önce çıkan bir olaydan dolayı tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 08.05.2015 tarihinde oğlumla cezaevinde
görüşmeye gittiğimde cezaevi gardiyanlarının sürekli olarak kendisini dövdüğünü, azarladığını,
psikolojik baskı uygulayarak doktora göndermediğini, hücre cezası verdiğini aktardı. Bu nedenle
cezaevinde oğlumun başına bir şey geleceği endişesi taşımaktayım. Oğluma herhangi bir şey
olması durumunda sorumlular cezaevi müdür ve gardiyanlarıdır. Bu konuda gerekli girişimlerde
bulunulması için derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.”
25 Ağustos 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Can, şu
beyanlarda bulundu: “Beş ay önce oğlum olan Mustafa Can, kaçak sigaradan dolayı tutuklandı.
Diyarbakır Cezaevinde cezasını infaz ederken ani bir şekilde Giresun Cezaevine sevk edildi. Giresun cezaevinde bulunan D-8 koğuşunda bulunan tutuklular tarafından dövülüp darp edildiği
ve yaralandığı bize bildirildi. Olaydan sonra oğlumu D-9 koğuşuna gönderildi. Meydana gelen
olaylardan oğlumu suçlamışlardır ve ona ceza vereceklerini belirtmişlerdir. Oğlumun cezaevinde hayati tehlikesi mevcuttur ve can güvenliğinden tedirgin oluyoruz. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyoruz.”
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Fatma Gökhan ve Pınar Kekik, yaşadıkları sağlık
problemleri nedeniyle, 30 Eylül 2015 tarihinde hastaneye götürülürken askerlerin hakaret ve
fiziksel şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.
16 Ekim 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mukaddes Bayram, şu
beyanlarda bulundu: “Eşim Mahir Bayram, 2011 yılından beri cezaevinde ve birden fazla cezaevinde kaldı. Şuanda Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Bugün yani
(16.10.2015) tarihinde telefonla yaptığımız görüşmede bana ‘3 tane arkadaşlarını onlardan ayırdıklarını, kendilerinin de buna tepki olarak karşı koyduklarını ve gardiyanlar tarafından coplarla
darp edildiklerini söyledi. Aldıkları darbelerden dolayı her tarafının şiştiğini ve hareket edemediğini söyledi. Ayrıca gardiyanlar tarafından sözlü hakaretlere de maruz kaldıklarını dile getirdi.
Cezaevinde eşime ve arkadaşlarına yapılan hakareti kabul etmek mümkün değildir. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
20 Ekim 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fuat Demirtaş, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Nihat Demirtaş, Rize L Tipi cezaevinde kalmaktadır. 2 gün
önce basında çıkan haberlere göre kardeşim ve 5 arkadaşının havalandırmaya çıkarken gardiyanlar tarafından dövüldüğünü ve ayağını kırdıklarını okudum. Cezaevine telefon ile ulaşmaya
çalıştık ancak bize böyle bir olayın gerçekleşmediğini belirttiler. Kardeşimin gardiyanlar tarafından dövülüp işkence edildiğini ve hastaneye götürülmediğini düşünüyoruz. Bu konuda şikâyette bulunmak istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
21 Kasım 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Edim Tutmaz, şu beyanlarda bulundu: “Benim oğlum Sinan Tutmaz ve 15 arkadaşı 3 Kasım 2015 tarihinde İskenderun M Tipi Kapalı Cezaevinden İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildiğini öğrendik. O
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tarihten bu yana tek hücreli odaya alındığını, su, yemek gibi zorunlu ihtiyaçlarının karşılanmadığını, elektriklerinin kesildiğini ve hücrede soğuk olmasına rağmen battaniye bile verilmemiştir.
Ayrıca onlara işkence edilip hakaret edildiği ve iki kişinin burnu kırıldığı bize gelen bilgilerdir. Zaten oğlum bir kolu yok, yüzü felçli, kulak zarı patlak ve yaşamını arkadaşları sayesinde sağlıyordu.
Sizden, yaşanan bu onur kırıcı ve hukuk dışı uygulamalarının sona ermesi amacı ile yardım talep
etmekteyim.”
26 Kasım 2015 tarihinde basın organlarından yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Elazığ E Tipi Cezaevi’nde bulunan 4 kadın mahpusun (Bahar Demir, Aysel Koç, Sevinç Sönmez,
Alev Yarar) infaz koruma memurları tarafından darp edildiği öğrenildi.
23 Aralık 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aziz Tatlısoy, şu beyanlarda bulundu: “Eşim olan Herdem Tatlısoy, 29 Mart 2013 yılında örgüt üyeliğinden gözaltına
alındı ve çıkarıldığı mahkeme sonucunda 7,5 yıla mahkûm edildi ve cezaevine gönderildi. Şuanda hükümlü olarak Diyarbakır E Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Eşimi hastaneye getirmişlerdi.
Hastane dönüşü kadın gardiyanlar tarafından küfürlü hakaretlere maruz kaldığı, çıplak aramaya
tabi tutulduğunu ve tehdit vari bir şekilde ayağından şişleriz ve seni insan ederiz denilmiştir.
Ben eşi olarak yapılan bu haksızlıklardan dolayı şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.”
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SEVK UYGULAMALARI
12 Mart 2015 tarihinde Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nde adli mahpuslarla çıkan kavgada koğuştaki yatakları ateşe verdikleri gerekçesiyle 5 çocuk mahpus hakkında soruşturma açıldığı ve soruşturma devam ettiği sırada Rize ve Ankara’daki cezaevlerine sürgün edildikleri öğrenildi.
11 Mayıs 2015 tarihinde Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Umut Savaş Koçyiğit isimli
mahpusun Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildiği öğrenildi.
24 Ağustos 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Diyarbakır’ın Sur ve Silvan ilçelerinde özyönetimin ilanında bulundukları gerekçesiyle tutuklanan Silvan ve Sur belediyesi eşbaşkanları, Ankara ve Kırıkkale cezaevlerine sürgün edildi. Tutuklanan Sur Belediyesi Eşbaşkanı Seyit Narin ve DBP Sur İlçe Eşbaşkanı Ali Rıza Çiçekli Kırıkkale F
Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne, Sur Belediyesi Eşbaşkanı Fatma Şık Barut, Silvan Belediyesi
Eşbaşkanı Yüksel Bodakçı ve Kadın Akademisi çalışanı Güneş Ölmez ise Ankara Sincan Cezaevi’ne gönderildi.
28 Ağustos 2015 tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulanan 50 siyasi tutuklu ve
hükümlünün, Türkiye’nin değişik kentlerinde bulanan (Rize, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun)
cezaevlerine sürgün edildikleri öğrenildi.
28 Ağustos 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan HDP Nusaybin İlçe Eşbaşkanı Sabiha Gündüz, DBP
Nusaybin ilçe yöneticisi Erhan Dinç, MEYA-DER Nusaybin Şube Başkanı Salih Cebe ve Nusaybin Devrim Mahallesi Halk Meclisi Eşbaşkanı Muhsin Aksan, Sincan ve Kırıkkale F Tipi Cezaevlerine sürgün edildi.
31 Ağustos 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde bulunan Hayrettin Kahraman, Orhan Kara, Fehmi Yıldız ve Hasan
Çatal, İbrahîm Dengi, İrfan Hekimoglu, İsmail Taş, Şenol Yoldaş, Serkan Güngor isimli siyasi tutuklu ve hükümlüler, İzmir Şakran F-1 Tipi, Kocaeli Kandıra F-1 Tipi ve Kocaeli Kandıra F-2 Tipi
Cezaevlerine sürgün edildi.
2 Eylül 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Mardin’in Nusaybin ilçesinde, “Örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanan Nusaybin Belediye Eşbaşkanı Sara Kaya ile DBP Nusaybin İlçe Eşbaşkanı Zinnet Ağlan, tutuldukları Mardin E Tipi Kapalı
Cezaevi’nden Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi.
2 Eylül 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Haber
takibi için geldikleri Diyarbakır’da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece, “Silahlı örgüt içindeki hiyerarşiye dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek” iddiasıyla tutuklanan VICE News adlı internet haber kanalında görev yapan Jacop Philip John Gingell-Hanrahan adlı muhabir ve Philip John Pendlebury adlı kameraman ile Muhammed İsmail Resul adlı
çevirmenleri, Adana Kürkçüler Cezaevi’ne sürgün edildi.

2 Eylül 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 29 siyasi mahpusun Türkiye’de bulanan farklı cezaevlerine (Balıkkesir L Tipi, Kocaeli 1 Nolu F Tipi, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi, Bandırma 1 Nolu T Tipi) sürgün
edildi.
18 Eylül 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan 4 siyasi mahpusun (Sayaş Sayak, Abdulkadir Dağ, Mefair
Aydın ve ismi öğrenilemeyen 1 bir kişi) İzmir’in Menemen ilçesinde bulanan Kapalı Cezaevi’ne
sürgün edildiği öğrenildi.
Batman M Tipi Cezaevi’nden bulunan 26 siyasi mahpusun, 4 Ekim 2015 tarihinde farklı cezaevlerine sürgün edildiği öğrenildi.
Bitlis M Tipi Kapalı Cezaevi’nden bulunan Van/Erciş Belediye Eşbaşkanı Diba Keskin’in 20 Ekim
2015 tarihinde Ankara’ya sürgün edildiği öğrenildi.
Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan 16 adli mahpusun, 21 Ekim 2015 tarihinde hiçbir
gerekçe gösterilmeden İstanbul, Osmaniye, Gümüşhane, Sinop, Bayburt ve Şırnak cezaevlerine
sürgün edildiği öğrenildi.
Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 11 siyasi mahpusun (Lokman Aslan, İzzetin Eren, İbrahim
Şen, İbrahim Engin, Mustafa Akbal, Erdem Atkı, Erdal Temel, Serhat Karasu, Özgür Eksik, Yusuf
Yaşar ve Zeki Karayazı) 22 Ekim 2015 tarihinde Rize Kalkandere L Tipi Kaplı Cezaevi’ne sürgün
edildiği öğrenildi.
Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 3 siyasi mahpusun (Mehmet Şirin Durdu, Necati
Çepik ve Barış Coşkun) 24 Ekim 2015 tarihinde Osmaniye 2 Nolu T Tipi Cezaevi ve Kırıkkale F Tipi
Cezaevi’ne sürgün edildiği öğrenildi.
16 Kasım 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Remziye Alan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mazlum Alan, 5 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Şuan Van Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Oğlumun raporu var. Sizin hasta tutsak listesinde de yer almaktadır. Ben oğlumu görmeye gidemiyorum. Benim de raporum var. Hastayım oğlumun sevkini
Ankara onayladı ama Van Cezaevi 3 aydır onu sevk etmiyor. Oğlum 6 gündür açlık grevindedir.
Hayatından endişe ediyorum. 3 ay önce sevk edilmesi için size başvurduk ve 3 ay önce kabul
edildi. Adalet bakanlığı kabul ettiği halde oğlum Diyarbakır’a sevk edilmiyor. Bu konuda sizden
gerekli hukuki destek vermenizi talep ediyorum.”
Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nden tedavi amacıyla Van M Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen 7
mahpusun (İzzet Sevilgen, Selahattin Kılınç, Hikmet Kara, Emin Sosin, Ramazan Özyiğit, Rıdvan
Tanış, Mehmet Tosun) 18 Kasım 2015 tarihinde hiçbir gerekçe gösterilmeden Erzurum H Tipi
Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildiği öğrenildi.
*Elazığ E Tipi Cezaevi’nde bulunan Bahar Demir ve Aysel Koç isimli tutuklular Bayburt M Tipi

Cezaevine sürgün edildi. Sürgünden olayından önce Sevinç Sönmez, Bahar Demir, Aysel Koç ve
Alev Yarar isimli tutuklu kadınların, cezaevinde gardiyanlar tarafından darp edildiği iddia edildi.
(26.11.2015 / Ozgur-gundem.com)
29 Kasım 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 3 siyasi mahpusun (Hamza Bulut, Ayhan Kurtulan,
Ayhan Erkmen) Kocaeli Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’ne, 2 siyasi mahpusun (Yorgun Bektaşoğlu, Kani Çelik) İstanbul Silivri Cezaevi’ne sürgün edildiği öğrenildi.
23 Aralık 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Adalet Bakanlığı’nın küçük ilçelerdeki cezaevlerini kapatma kararı üzerine Diyarbakır’ın Bismil,
Çınar, Hazro, Lice ve Silvan ilçelerindeki cezaevleri kapatıldı. Bismil’de 28, Çınar’da 7, Hazro’da
21, Lice’de 24 ve Silvan’da 22 olmak üzere toplam 102 tutuklu ve hükümlü Diyarbakır’daki cezaevlerine nakledildi.
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SAĞLIK HAKKI İHLALİ
3 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Eşref Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 08.02.2012 tarihinde Bingöl Ilıcak’ta çıkan çatışmada yaralanmıştır. Akciğeri parçalanmış ve vücudunun değişik yerlerinde şarapnel parçaları vardır. Ayrıca bir ayağı
kırılmıştı. Şuan Diyarbakır D Tipi Kapalı cezaevinde tutuklu olarak kalmaktadır. Akciğerlerinde sıkıntılar var ve vücudunun değişik yerlerinde halen şarapnel parçaları mevcuttur. Oğlumun sağlığından endişeliyim ve oğlumun serbest bırakılmasını istiyorum. Bu mümkün olmadığı takdirde
ise tedavisinin yapılmasını talep ediyorum.”
9 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mustafa Ilgar, şu beyanlarda bulundu: “Ben kalp ve akciğer hastalığından dolayı % 70 özürlüyüm. Aynı zamanda
rahatsızlıklarım hayati tehlike arz etmektedir. Derneğiniz tarafından tutulan hasta tutsak listesine
ismimin kayıt edilmesini istiyorum. Ayrıca Adalet Bakanlığı olmak üzere uluslar arası kuruluşlara
ve ilgili bütün birimlere serbest bırakılmam için gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”
13 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Saibe Noyan, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Erdal NOYAN, 7 yıldan beri değişik cezaevlerinde bulunmaktadır. Son
olarak şu an E Siirt Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Ben annesi olarak yaşlı ve hastayım. Cezaevinden tahliye olmasına ve cezasının bitimine 9 ay kalmıştır. Kendisi defalarca Diyarbakır’a ve
ilçelerine nakil talebinde bulunmasına rağmen bu istemi geri çevrilmiştir. Oğlum psikiyatri hastası ve ayrıca kalp rahatsızlığı da bulunmaktadır. Bu nedenle sürekli ilaç kullanmaktadır. Sürekli ve
çok kere nakil talebinde bulunmasına rağmen bu talebi geri çevrildiği için psikolojik rahatsızlığı
daha da artmış ve son görüşmemizde intihar edebileceğini söylemiştir. Bu nedenle çocuğumun
hayatı söz konusudur. (Raporu ektedir) Bu nedenle oğlumun Diyarbakır veya Diyarbakır’a ilçe
cezaevlerinden birine naklinin sağlanmasını talep ediyorum. Ayrıca gerçekleşecek nakilde tüm
yol masraflarının tarafımca karşılanacağını belirtirim.”
15 Ocak 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde dağıtılan akşam yemeğinden kaynaklı 10’u çocuk çok sayıda
mahpusun zehirlendiği öğrenildi. Mahpuslarun, cezaevi revirinde yapılan kontrollerinin ardından koğuşlarına gönderildiği belirtildi.
20 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Menduha Oğurlu, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Şehmus Oğurlu, 6-7 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık 2 yıldır
Siirt Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Oğlumun psikolojik rahatsızlığı olduğu için defalarca
cezaevi idaresine sağlık hizmeti almak için başvurmuş ancak her seferinde sıkıntı çıkarmışlardır.
En son bizimde başvurumuzla Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gitmiş ve birkaç yatmıştır. Geçen yılda burnundaki eğrilik nedeniyle nefes almıyordu. Hastanenin verdiği raporda
ameliyat önerilmişti. Ancak cezaevi idaresi yine sağlık hizmeti alması konusunda sıkıntı çıkarmaktadır. 1 yıldır oğlumu hastaneye götürmemektedirler. En son geçen hafta görüşe gittiğimizde
oğlum, bana dedi ki “artık nefes alamıyorum, ne yapıp edin, beni hastaneye götürsünler” dedi.
Oğlum psikolojik rahatsızlığı nedeniyle kendi isteği ile tek hücrede kalıyor. Ancak psikolojisi giderek daha da kötü oluyor. Oğlum cezaevine girdiğinden beri, sağlık hizmetlerinden yararlan-
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madığı için hem psikolojisi bozulmuş hem de burnundaki sıkıntısı giderilmemektedir. Bu konuda
sizden hukuki destek sağlamanızı talep ediyorum.”
25 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nazime Yürek, şu beyanlarda bulundu: “Çocuklarımdan, Kenan YÜREK; Kandıra 1. Nolu F Tipi Yğksek güvenlikli kapalı Ceza İnfaz Kurumunda, hükümlü olarak bulunmaktadır. Oğlumun eklem hastalığı ve iç hastalıkları bulunmaktadır. Sırtında kamburluk belirtileri de baş göstermeye başlamıştır. Kızım Candan
YÜREK; Gebze Kadın Kapalı ceza infaz kurumunda, hükümlü olarak bulunmaktadır. Kızımın, nefes darlığı astım, bronşit ve göğsünde 7 kist bulunmaktadır. Haftada üç kez oksijen verilmektedir.
Oğlum, Ertan YÜREK de, üç buçuk yıldır tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır. Halen Sincan
2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. Onun da iç hastalıkları bulunmaktadır. Tüm bunlarla birlikte, ben ve eşim de hem yaşlı hem de hastayız. Benim
açık kalp ameliyatı ve boyun fıtığı ameliyatlarım olmuştur. Günde en az 15 hap kullanmak zorundayım. Eşim de hem şeker hastası, hem de kalp hastasıdır. Çocuklarımın bulundukları cezaevleri
ikamet ettiğimiz Diyarbakır İline çok uzaktır. Bunun yanında bulundukları cezaevleri birbirlerine
çok uzaktır. Bu nedenle kendileriyle görüşememekteyiz. Hasta ve yaşlı olmamız bununla birlikte
ekonomik durumumuzun kötü olması nedeniyle raporlarımızın da dikkate alınarak çocuklarımın
Diyarbakır iline veya Şırnak illerinde bulunan cezaevlerinden herhangi birine birlikte nakillerinin
yapılmasını talep ederim. Nakil masrafını yatırmayı şimdiden kabul ediyorum.”
27 Ocak 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Van
F Tipi Kapalı Cezaevindeki bulunan siyasi hasta mahpus Aziz Temel, görme kaybı ile götürüldüğü cezaevi revirinde tedavi edilmek yerine ağrı kesici ilaç verilip tekrar koğuşuna gönderildiği
öğrenildi.
28 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Murat Taruk, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Cevdet TARUK, uyuşturucu suçu nedeni ile tutuklandı ve
Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Şuanda da Kastamonu E Tipin Cezaevinde kalmaktadır. Geçmişte yapmış olduğu trafik kazasından kaynaklı olarak belinde platin vardır. İki kardeşim de aynı cezaevinde kalıyor. Kardeşimin rahatsızlığına ve raporlarına rağmen cezaevi yönetimi tarafından kardeşimin tedavisi için gerekli yerlere sevki yapılmıyor. Başgardiyan M. Emin
GÜLER kardeşimin Kürt olması nedeni ile kendisine kötü muamelede bulunuyormuş. Kardeşimin
tedavisinin yapılması ve keyfi muamelenin önlenmesi için derneğinizden hukuksal yardım talep
ediyorum.”
29 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Netice Özbey, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Mehmet Zahir ÖZBEY, 3 yıla yakın bir zamandır Amasya Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Eşim Koah hastasıdır. Eşim bana telefonda hastalığından dolayı ciddi
anlamda rahatsız olduğunu ancak cezaevi yönetiminin kendisini tedavi etmediğini, hastaneye
göndermediğini belirtmiştir. Biz bu durumdan şikâyetçiyiz. Eşimin sağlık durumundan kaynaklı
ciddi endişelerim var. Bu konuda derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.”
31 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hayriye Tekin, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Halis Tekin, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır.
Bir yıldır düzenli olarak tedavisini gördüğü endokrin bölümünün uzman doktorları tarafından
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kardeşime ilaçların için reçete vermelerine rağmen aylardır ilaçları verilmiyor. Bu durum sağlığını
olumsuz etkilemekte, diğer hastalıklarını da tetiklemektedir. Kardeşimin tedavisinin yapılması,
ilaçlarının temin edilmesi ve keyfi muamelenin önlenmesi için sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
3 Şubat 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mahir Baran, şu beyanlarda bulundu: “2012 yılı Nisan ayından beri kardeşim Numan BARAN, cezaevinde yatmaktadır.
Cezaevine girdikten 2 ay sonra psikolojik rahatsızlığı başladı. 5-6 seferdir Elazığ Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesine tedavi için gönderilmesine rağmen bir türlü çözüm bulunamadı. En son
ziyaretine 02.02.2015 tarihinde gittiğimizde durumu daha da ağırlaşmıştı. Hiç konuşmuyor, yemiyor ve içmiyormuş. Koğuş arkadaşlarından aldığımız bilgileri Cezaevi Savcısına bildirdik. Kardeşimin tedavisinin gereği gibi yapılması veya mümkünse cezasının ertelenmesi ile ilgili bir yol
varsa bunun sağlanmasını istiyoruz.”
4 Şubat 2015 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Hanife Koç, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum şu an bulunmuş olduğu cezaevinde hiç iyi muamele görmediğini ve mağdur
olduğunu söylemiştir. Hem şeker hastası oluşu (TİP 1) hem de maddi imkanlarımızın çok kısıtlı
olması sebebiyle bize yakın bir cezaevine alınmasını istiyorum. Oğlum Osmaniye Cezaevinde
10 kişilik koğuşta 15 kişi kaldıklarını, kendisine hastalığına uygun yiyecekler verilmeyip ‘istersen
yersin, istemezsen sen bilirsin’ denildiğini, hastalığının gereklerinin temin edilmediğini ve hastalığının daha çok ilerlediğini söylemektedir. Bir an önce oradan kurtulmak istediğini söylemiştir.
Kendisinin, zaten hali hazırda % 40 şekerden özürlü raporu bulunmaktadır. İnsülin asport, İnsülin
Glarcine, şeker ölçüm cihazları ve iğnelerini kullanmaktadır. Eşim kalp krizi geçirdikten sonra
işten de çıkarılmıştır. Ve yaşı da ilerlemiş olduğu için çalışmamaktadır. Maddi durumumuzun bu
kadar kısıtlı olması sebebiyle, oğlumun en azından Van ya da daha yakın bir cezaevine alınması
için, derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum.”
5 Şubat 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Medeni Mehmet
İnan-Fatma Ateş, şu beyanlarda bulundu: “Arkadaşımız Meryem Abi, örgüt üyeliğinden 12 yıl
hapis cezası aldı ve 4 yıldır cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Arkadaşım yaklaşık 10
yıldır Behçet hastasıdır. Bu hastalığı vücudunun her yerine şirayet etmiş durumda ve durumu
giderek ağırlaşmaktadır. Siirt ve Şırnak Devlet Hastanesine götürülmüş, ama özenli tedavisi yapılmamıştır. Tedavi sonrası cezaevine döndüğünde gözlerinden kan akmıştır. Arkadaşımızın durumu giderek ağırlaşmaktadır. Çok acil olarak Diyarbakır’a sevk edilip hastanede tedavi edilmesini, adli tıpa yeniden başvurulup tahliye edilmesini, sizden bu konuda hukuki destek sağlamanızı
talep ediyoruz.”
6 Şubat 2015 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Kemal Uyan, şu beyanlarda
bulundu: “Cezaevinde bulunan abim olan Faruk Uyan hastalanmış, ancak hastaneye götürülmesine izin verilmiyor. Bu sebeplerden dolayı derneğinizden yardım talep ediyorum.”
7 Şubat 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinden 18 siyasi
mahpus, şu beyanlarda bulundu: “Açıldığından beri yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen cezaevinin kurumsal olarak hükümlü/tutukluların ihtiyaçlarını karşılaması hiç düşünülmemektedir.
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Cezaevi idaresinin izlediği bu hukuk ve insanlık dışı politika biz hükümlü ve tutukluları ciddi
anlamda hayati sorunlarla baş başa bırakmıştır. Bu hayati sorunların çözülmesi için defalarca
kurum müdürlüğü ile görüşmemize rağmen sorunlarımız çözülmemiş ve zamana yayılarak daha
da derinlik kazanmış ve ciddi sorunlara yol açmıştır. Keyfiyetçilik ve hukuksuzluk söz konusudur.
Bu çerçevede yaşadığımız sorunları kısaca sizlere aktaracak olursak; revir ve hastane sevklerimiz
aylarca bekletildiği gibi tedavi olma koşulları sağlanmamaktadır. Her gün kurumda bir doktorun
bulunması hayati önemdeyken; doktor ya haftada bir gelmekte ya da aylarca gelmemektedir.
Acil durumlarda çağrılan 112 de hiçbir müdahalede bulunmayarak adeta hükümlü ve tutsakları
“kaderine terk etme “ gibi hukuksuz ve insanlık dışı bir politika işlemektedir. Dışarıdan ailelerimiz tarafından gönderilen koli, dergi ve mektuplarımız personelin keyfi yaklaşımlarına bırakılarak aylarca bekletilmekte ve bu şekilde dışarıyla bağlantımız kesilmeye çalışılmaktadır. Cezaevi
açıldığından beri su sorunu yaşamaktayız. Günde 3 sefer verilen soğuk su temel ihtiyaçlarımız
karşılanmamakta ve yaşamımızı ciddi bir şekilde etkilemektedir. Sıcak su ise haftada 2 sefer 3040 dakika verilerek temizlik (çamaşır, banyo vb) ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır. Bu durum hastalığa davetiye çıkarmaktadır… Yukarıda özetle söz ettiğimiz beyanlar doğrultusunda, Şırnak T
Tipi Kapalı Cezaevinde yaşanan hak ihlallerinin derhal sonlandırılması amacı ile gerekli işlemlerin
yapılmasını ve sorumlular hakkında Kamu davası açılmasını amacı ile soruşturma başlatılmasını
talep ederiz. M.Şefik UÇKAN, Halil İRMEZ, Adem GÖLÇE, Nuerttin BAŞARAN, Kamil DOĞAN,
Sinan AKIL, Emin AKIL, İskan ÇELİK, Mehmet KANIT, Abdulcabbar İĞDİ, Ahmi ELÇİ, Fethullah
BANAR, Sedat ÇAYIR, Kadir AYDEMİR, Sıddık BATUR, Süleyman KATAR, Sait ÇAĞDAVUL, İzzettin
YILDIZ…”
10 Şubat 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan ve akciğerde nodül, bel fıtığı, astım, reflü, spastik kolon, kronik tansilit ve faranjit hastalıkları bulunan Halis Tekin, doktor tavsiye ile takribi ömür boyu
kullanması gereken ilaçlarına ulaşamadığı öğrenildi. İlaçların temini ile ilgili cezaevi idaresinin,
«ilaçlarını bulamıyoruz» gerekçesini öne sürdüğü belirtildi.
11 Şubat 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Murat Yaman, şu beyanlarda bulundu: “Cezaevinde bulunduğum sıralarda hastalandım. Konu ile ilgili şubenizden
yardım talebinde bulunuyorum.”
12 Şubat 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Habib Güler, şu beyanlarda bulundu: “Bulunduğum cezaevinde yaşanan bir durumu sizlerle paylaşmak istiyorum.
Muhammed Mahmo arkadaşımızın çok ciddi sağlık problemleri vardır. Şimdi KOCAELİ Tıp Fakültesinde kalın bağırsak ameliyatı olmaktadır. Arkadaşımızın ailesi Rojava’da olduğu için –ki arkadaşımız da Rojava’lıdır- bu nedenle ailesi uzak olduğundan kendisiyle ilgilenme ihtimali epey
zayıftır. Kısacası sizden istemimiz ameliyat olan arkadaşımızın hem sağlık, hem de hukuksal sorunları ile ilgilenmenizdir. Bu konuda gerekli hukuksal ve sağlıksal yardımı esirgemeyeceğinize
inanıyor, hastanede ve cezaevinde kendisine yardımcı olmanızı talep ediyoruz.”
14 Şubat 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Bekir Toksöz, şu beyanlarda bulundu: “Ben Silivri 3 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi F – 8 koğuşunda kalmaktayım ve 15
seneye mahkûm edildim. Ben aynı zamanda ağır ve kronik hastayım. Böbrek yetmezliğim mevcuttur. “Diyaliz” hastasıyım. Haftada üç gün diyalize bağlanmam gerekmekte. Yüksek tansiyon
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hastasıyım ve kalp sıkıntılarım da mevcuttur. Bu nedenle hasta mahpusların yasal haklarından
ben de faydalanmak istiyorum. Derneğinizden girişimlerde bulunulmasını talep ediyorum.”
16 Şubat 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Resul Yalçın, şu beyanlarda bulundu: “% 80 Şizofreni hastası olan Kardeşim Mecit Yalçın, hasta olmasına karşılık Yardım
ve yataklık suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştır. Konu ile ilgili derneğinizden hukuki yardım
talebinde bulunmak istiyorum.”
17 Şubat 2015 tarihinde İHD Batman Şubesine Şırnak Kapalı Cezaevinde bulunan Songül
Bağartır’ın yakınlarınca yapılan başvuruda, Bağartır’ın tedavisinin yapılmadığı belirtilmiştir.
Şırnak Cezaevinde bulunan hasta hükümlü Bağartır, konu ile ilgili, 36 yıl ağır hapis cezasının
bulunduğunu ve 22 yılı aşkın bir süredir cezaevinde tutulduğunu belirterek, cezasının infaz edilmeye devam olunduğu ve değişik rahatsızlıkları yanında belindeki ağrıları nedeniyle yürümede
güçlük çektiğini ifade etmiştir. Bağartır, sevk talebinde bulunmasına karşın geçen dört aylık süreye karşın doktor yüzünü görmediğini ve tedavi hakkının engellendiğini dile getirmiştir. Yetkilerle yapılan görüşmede ise, hükümlü Songül Bağartır dışında da çok sayıda hasta hükümlünün
bulunduğu bilgisi verilmiş ve tedavilerinin yapılmamasının bilinçli olmadığı, imkan yetersizliğinden ve kendileri dışında bürokratik engellerden kaynaklandığı ifade edilmiştir.
23 Şubat 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Siirt
E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 90 siyasi kadın ve erkek mahpus, cezaevlerindeki hak ihlallerini gerekçe göstererek bir hafta aile görüşüne çıkmama kararı aldı. Alınan kararının gerekçelerini
açıklamak üzere görüş kabinine gelen bir temsilcinin aktarımlarına göre; Cezaevindeki mahpus
sayısının arttığını, sayının artması sebebiyle de koğuşlarda hijyenik ortam sağlayamadığını, 5 ağır
hasta tutsak olmasına rağmen cezaevinde hala doktor bulunmadığını öğrenildi.
3 Mart 2015 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Şirin Keskin, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Hikmet Keskin, Batman Kapalı Cezaevinde ağır hasta olarak bulunmaktadır.
Gerekli ve düzenli tedavilerinin yapılması konusunda derneğinizden hukuki yardım talebinde
bulunuyorum.”
9 Mart 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ağa Yalçın, şu beyanlarda bulundu: “Kuzenim Eşref Yaşa, 1994 yılından beri cezaevinde olup, 2003 yılında Cumhurbaşkanı affıyla tahliye edildi. Ancak hastalığını bilmiyorum. 2006 yılında cezaevi şartlarında kalabileceği gerekçesiyle tekrar cezaevine gönderildi. Kuzenim 05.03.2015 tarihinde spor yaptığı
esnada kalp krizi geçirmiştir. Şuanda Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Ünitesi
Yoğun Bakım servisinde tedavisi yapılmaktadır. Durumu ciddiyetini korumaktadır. Bizler kuzenimin tedavisinin sağlanması için sizden hukuki destek sağlamanızı talep ediyoruz. Ayrıca kuzenim
Kızıltepe’den Dicle Üniversitesine sevk edilmesine rağmen Üniversite Hastanesinde güvenlik gerekçesiyle kuzenimin tedavisi sağlanmamıştır. 06.03.2015 tarihinde saat 14.30 sıralarında
Üniversite Hastanesine vardık. Saat 19.00 sıralarında kuzenim Eğitim ve Araştırma Hastanesine
sevk edilmiştir. Bizler kuzenimin tedavisini sağlamayan kişiler hakkında da gerekli soruşturmanın
yapılıp cezalandırılmaları için hukuki destek talep ediyoruz.”
10 Mart 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ahmet Turan, şu be-
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yanlarda bulundu: “Kardeşim İzzet TURAN Diyarbakır D Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Kardeşim
Hasta mahpustur. Geçen hafta diğer kardeşimle görüştüğünde çok hasta olduğunu, 1 haftadır
kendisine serum takıldığını ve yataktan çıkamadığını söylemiş. Kendisine verilen ilaçların bir kısmını devlet ödemediği için ilaçlarını da tam olarak alamıyormuş. Kardeşimin hastalığı cezaevinde
olmasından kaynaklı olarak gittikçe ağırlaşıyor. Tedavisi ve takibi iyi yapılmıyor. Bu nedenle derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.”
12 Mart 2015 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan mahpus yakınları, şu beyanlarda bulundu: “Balıkesir Bandırma Kapalı Cezaevinde yatmakta olan Nesip Tarım ile Tahir
Kurhan’nın tedavileri engellenmektedir. Cezaevi idaresi tarafından birçok keyfi davranışlarına
maruz kalmakta ve haksız disiplin cezalarına çarptırılmaktadırlar. Konu ile ilgili derneğinizden
yardım talebinde bulunuyoruz.”
13 Mart 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Medine Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Mukaddes Çelik, İnönü Üniversitesinde okuyordu. Ekim 2013
yılında gözaltına alınıp tutuklandı. Kardeşimin 9,5 yıllık cezası kesinleşti ve şuan Erzurum Oltu
cezaevinde kalmaktadır. Kardeşim kronik viral hepatit B hastalığı bulunmaktadır. Son zamanlarda cezaevi koşullarında iyi bakılmadığı ve tedavisinin yapılmadığından dolayı aşırı kilo kaybı
yaşamakta ve ellerinde morluklar oluşmaktadır. Kardeşimin hastalığından çok endişeliyiz ve tedavisinin tam teşekküllü bir hastanede yapılması gerekmektedir. Hastalığının daha fazla ilerlememesi için acilen hastaneye sevk edilmesi gerekmektedir. Bu konuda sizden hukuki yardım
talep ediyorum.”
14 Mart 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zahide Narin, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim olan Hulki Güneş, yaklaşık 3 ay önce Şırnak F Tipi kapalı cezaevine gönderildi. Ağabeyim hasta olduğundan dolayı tam teşekkül hastanenin olduğu ile naklini
istedik ve nakli çıkmasına rağmen halen bekletilmektedir. Bu konuda sizden hukuki girişimlerde
bulunmanızı talep ediyorum.”
26 Mart 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Van
F Tipi Cezaevinde bulunan Hepatit B hastası Mehmet Öztekin isimli mahpusun, 2 ayda 30 kilo
vererek, 85 kilodan 55 kiloya düştüğü belirtildi. Sürekli kusma, vücudunda morarma, şişme, gece
uyuyamama, yemek yiyememe gibi sağlık sorunları yaşayan Öztekin’in, tedavi amacıyla bir yarı
açık cezaevine sevk talebinin kabul edilmediği öğrenildi.
26 Mart 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nazmiye Özel, şu beyanlarda bulundu: “Siyasi tutuklu olan teyzem oğlu Orhan Atalay, yargılandığı dava dosyasından dolayı 36 yıl ceza aldı. 23 yıldır cezaevinde bulunan teyzem oğlu en son 7 ay önce Trabzon
Cezaevinde tek hücreli bir oda da kalmıştı. Yaklaşık 20 gündür Erzurum / Oltu cezaevinde adli
tutsaklarla birlikte kalmaktadır. Uzun süreden beridir hasta olduğunu ailesinden saklamıştı. En
son ailesine hakkınızı helal edin gibi haberler göndererek, çok hasta olduğunu ve felç olduğunu,
arık hiç iyi olmadığını söylemiş. Ailesi uzun süredir onu göremiyor. Buradaki cezaevi yetkilileri 1
yıla kadar ailesi ile görüşemeyeceğini belirtmiştir. Bundan çok etkilenen teyzem oğlu bir an önce
bu cezaevinden, adli tutukluların olduğu yerden alınıp, siyasilerin arasında bulunmak istediğini
özellikle bildirdi. Teyzem oğlunu ailesi ile niçin görüştürülmediğini ve sağlık durumunun ne ol-
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duğu konusunda endişeli olduğumuzu belirtmek ve bu konuda hukuki destek sağlamanızı talep
ediyorum.”
27 Mart 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre: Muş
E Tipi Kapalı Cezaevi’nde Şiyar Keklik isimli tutuklunun, karaciğer, kalp ve böbrek hastası olmasına rağmen tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmediği belirtildi. Van’daki doktorların tam
teşekküllü bir hastanede tedavi görmesi gerektiğini belirtmesine rağmen cezaevi yönetimi ve
savcılık sevk işlemine onay vermediği ifade edildi.
27 Mart 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kerem Şeker, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Celal Şeker, Van Ağır Ceza Mahkemesinden verilen bir karar nedeniyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmış ve cezası kesinleşmiştir. 25.03.2015 tarihinde Eğitim ve
Araştırma Hastanesinde diyalize girdikten sonra Ofiste yakalanmıştır. Kardeşim diyaliz hastası,
tansiyon ve kalp kapakçığı, damar genişliği doğuştan gelen ve her iki ayağında engel durumu
vardır. Ayrıca karnında peritan aparatı bulunmaktadır. Özellikle peritan aparatı enjeksiyon riskini
artırmaktadır. Ayrıca kardeşimin sağ gözünde %90 görme kaybı bulunmaktadır. Kardeşimin Muş
Devlet Hastanesinde 21.08.2014 tarihinde verilen engelli raporuna göre &96 fonksiyon kaybı bulunmaktadır. Rapora göre kardeşim, başkasının yardım ve desteği olmadan hayatını idame edemiyor. Avukatı Kadir Karaçelik, daha önce Van Savcılığa İnfazın ertelenmesi talebinde bulunmuştur. Bizler kardeşimin infazının ertelenmesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
2 Nisan 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hediye Çetiner, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum olan Şemsettin Çetiner, yaklaşık 2 yıldır Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Oğlumun sağlık sorunları (sağ elini tam kullanamıyor, mide sorunu yaşıyor,
psikolojik sorunlar yaşamakta) olduğu halde doktor başvurusu cezaevi yönetimi kabul edilmiyor.
Oğlumun dediğine göre; oğlum kendisinin bize 2 yıl boyunca mektup yazamayacağını, kendisine yasak getirildiğini, belirtmiştir. Oğlumun sağlığından endişe ediyorum. Bu konuda hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.”
22 Nisan 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ramazan Adıbelli, şu
beyanlarda bulundu: “Ben yaklaşık 20 yıldır cezaevinde bulunmaktayım. İlk cezaevine girdiğimde çok genç, dinç ve sağlıklıydım. Herhangi bir sağlık sorunum da yoktu. Müebbetten hüküm
giydim. 7-8 yıldan beridir benzer sağlık sorunlarım devam ediyor. Birden fazla rahatsızlıklarım
mevcuttur. Hepside doktorların tanı koyduğu ve raporlu hastalıklardır. Rahatsızlıklarımın başında; mide şişkinliği, bağırsaklarımın sertleşmesi, kabızlık, mide de aşırı gaz ve asitin oluşması, mide
hazımsızlığı, reflü, feranjit, kronikleşen sinozit vs… en önemli ve hayati sorunu taşıyan hastalığım,
beyimin üzerinde, beyine giden damarların birbirine dolanması, yani yumak haline gelmesidir.
Doktorlar buna bir tür ‘UR’ teşhisi koydular. Bunun ilaçla değil, ameliyatla tedavi olması gerektiğini belirtiyorlar. Bu ‘UR’ rahatsızlığımdan dolayı yer yer baygınlık geçirdiğim zamanlarda oluyor.
Bundan kaynaklı konsantrasyon bozukluğu ve aşırı unutkanlık oluşuyor. Bu hastalığın en belirgin
özelliği, beynin zorlanması halinde beyin kanamasına yol açma riski taşımaktadır. Bu hastalığın
içerde tedavisi olması mümkün değildir. Bulunduğum koşullar buna el vermiyor. Cezaevinde
bunun ameliyatı yapılması da oldukça zor ve mümkünü yoktur. Bundan dolayı ameliyat olamıyorum. Bütün bu koşullar göz önüne alınarak ameliyat olabilmem için gerekli kurum ve kuruluşlara
yasal işlem başlatmanızı talep ediyorum.”
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22 Nisan 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şeyhmus Demirel, şu
beyanlarda bulundu: “Şuanda Diyarbakır D Tipi Cezaevinde hükümlü olarak cezamı infaz etmekteyim. Yıllardır Cezaevinde bulunmam nedeniyle buradaki kötü koşullar yüzünden birçok
hastalığa yakalandım. Bu hastalılarımın başında kalp gelmektedir. Daha önce kalp ameliyatı oldum ve kalbime pil takıldı. Ayrıca sara hastasıyım sürekli olarak sara nöbeti geçiriyorum. Ayrıca
ayağımda sakatlık var ve bir ayağımda 10 santimlik kısalık mevcuttur. Kalça kemiğimde kırık olup
kalkmakta dahi zorlanıyorum. Ancak bastonla kalkabiliyorum. Dicle Üniversitesi Tıp Hastanesine
sevkim gerçekleşti ve orada ayağım için ameliyat olmam gerekmektedir. Cezaevinde olduğum
için kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Hastalığımdan dolayı çok perişanım ve kötü durumdayım. Hasta raporlarım da mevcuttur. Sizden bu konuda ilgili yerlere başvurmanızı talep ediyorum.”
26 Nisan 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hızal Tekcanlı, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Rıdvan Tekcanlı, 14 yaşındayken 2004 yılında adam yaralama suçunda cezaevine girdi. Cezaevinde bulunduğu süreçte birçok psikolojik sorun yaşadı. Oğluma “
a tipik psikoz” teşhisi konuldu. 7 ay sonra oğlum tahliye dildi. Yargılaması devam etmesi üzerine
2010 yılında oğlum tekrar cezaevine girdi. Oğlum % 90 zihinsel engelli olup; raporu da mevcuttur. Oğlumun cezaevinde kendi başına iş yapamaması nedeniyle 20 Mart 2014 tarihinde İHD
İstanbul Şubesinde tahliyesi için yardım talep ettik. Gerekli başvuruları yaptıktan sonra, ATK’den
bir sonuç beklerken; tesadüf eseri 28 Nisan günü tahliye dildiğini öğrendik. Oğlumun tahliyesi
konusunda tarafımıza herhangi bir bilgi verilmedi. Oğlum 5 gün boyunca sokaklarda kaldı. 3 Mayıs günü oğlumun mahallemize bırakıldığını öğrendik. Oğlum bırakıldıktan sonra bir diğer oğlum
Mervan’ı cezaevinde ziyaret etmek için Rıdvan ile birlikte cezaevine gittik. Oğlumla cezaevi ziyareti sırasında Rıdvan’ın cezası olduğunu ve bu nedenle tutuklayacaklarını söylediler. Daha sonra
oğlumu Savcılığa götürdüler. Savcılıkla görüştükten sonra, oğlumun denetimli serbestliği olduğunu ve imza atmadığı için tutuklayacaklarını belirttiler. Oğlum Rıdvan şuan Diyarbakır E Tipi
Cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum % 90 engelli olup, cezaevinde tek başına yaşamını idame ettirememektedir. Bu nedenle sizden gerekli girişimlerde bulunulması için yardım talep ediyorum.”
28 Nisan 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Songul Tayık, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Şehymus Tayık, 07.04.2015 tarihinde okula gitti. Okuldan eve geldi.
Eşofmanlarını giyip dedesinin evine gideceğini söyledi. Akşam saat 19.00’a kadar eve gelmedi. Bizde onu aramaya başladık. Gidebileceği her yere baktık ancak bulamadık. Yasal olarak
herhangi bir yere başvuruda bulunmadık. Daha sonra bize verilen bilgiye göre PKK Örgütüne
katılım sağladığı yöndeydi. Oğlum yaş olarak çok küçüktür. Sizden bir çağrıda bulunmanızı ve
oğlumun geri dönmesi için bana yardımcı olmanızı istiyorum.”
28 Nisan 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ferman Kurtuldu, şu
beyanlarda bulundu: “Kızım Zeynep Kurtuldu, 08.04.2015 günü evden ayrıldı. Ayrıldıktan 4-5
saat sonra evde bıraktığı mektubunu fark ettik. Mektupta örgüte katılmak üzere gittiğini, kendisini merak etmememizi ve aramamamızı yazmıştı. O günden beri kızımdan bir daha haber alamadık. Her yerde soruşturduk aynı gün emniyete gittik, bizi çocuk şubeye yönlendirdiler. Bizde
aynen bu şekilde kayıp başvurusunda bulunduk. Kızım daha çocuk ve 18’ini daha doldurmamış,
eve dönmesini biran önce istiyoruz. Bu konuda sizden ve herkesten gerekli desteği sunmanızı
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istiyoruz.”
29 Nisan 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Özgün, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Resul ÖZGÜN askerliğini Kıbrıs’ta yapıyordu. Sağlık durumundan
kaynaklı 1 ay izin kullandı ve eve geldi. 2015 yılı Nisan ayı içinde oğlumu Mamak’a gönderdiler ve oğlum askerliğine Mamak’ta devam etti. Oğlumun normalde psikolojik problemleri var.
Onun için ben komutanı arayarak oğlumun psikolojik problemlerinin olduğunu söyledim. Daha
sonradan oğlum karnının ağrıdığını ve kendisini Hastaneye göndermelerini istiyor. Ancak orda
yüzbaşı olarak görev yapan şahıs oğlumun esas duruşa geçmesini istiyor. Oğlumun da çok sancısı olduğu için ‘çok sancım var lütfen beni hastaneye sevk edin’ diyor. Bunun üzerine yüzbaşı
olan kişioğlum rahatsızlığından dolayı esas duruşa geçemediği için oğluma sopa ile vurmaya
çalışırken, oğlum da yüzbaşının kendisine vurmasını engelleme amaçlı yüzbaşını elini tutuyor ve
bunu üzerine üste karşı gelme ve hakaret suçlamasıyla oğlum hakkında yasal işlem başlatılmış.
Şuan oğlum Mamak Cezaevinde tutuklu ve psikolojik yönden problemler yaşıyor. Önceden de
oğlumun psikolojik problemleri vardı. Bu nedenle oğlumun Hastaneye sevki ile hakkında rapor
aldırılmasını ve kullanması gereken ilaçları almasının sağlanması için derneğinizden hukuksal
yardım talep ediyorum.”
30 Nisan 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ahmet Turan, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim İzzet TURAN Diyarbakır D Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Kardeşim
Hasta mahpustur. Hastalığı için gerekli olan ve kullanılması zorunlu olan ilaçları vermiyorlar. Bundan dolayı sağlık durumu giderek kötüleşiyor. Kardeşimin tedavisi için gerekli ilaçların kendisine
verilmesi ve tedavisinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak adına derneğinizden hukuksal
yardım talep ediyorum.”
5 Mayıs 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Antep H Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 65 yaşındaki mahpus Abdulaziz Özdemir’in ağır hastalığına rağmen tahliye ve tedavi edilmediği belirtildi. Özdemir’in kanser, disk kayması, mide de kronik
iltihaplanma, böbreğinde kist ve taş bulunması, gözlerindeki bozukluk, kalpte ritim bozukluğu,
kalp kapaklığı gevşekliği, bel fıtığı, omurilik zedelenmesi, karaciğerde büyüme, prostat, hemoroit,
mide rahatsızlığı ve yüksek tansiyon gibi birçok hastalıkla boğuştuğu belirtiliyor.
14 Mayıs 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Leyla Narin Şans, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Mustafa Selim Şans, izne geldiği günlerde, Silvan adliye
bahçesinde bunalım sonucu kafasına silah sıktı. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi altına
alındı. Tedavisi çok iyi yapıldı. Sonra tekrar cezaevine gönderildi. Tekrar tedavi edilmesi için Araştırma Hastanesinin mahkum koğuşuna getirildi. Orada kısa bir süre kaldıktan sonra tekrar Diyarbakır E Tipi cezaevine gönderildi. Kardeşimin ameliyat olması gerektiği halde 34 gündür tedavisi
ile ilgili bugüne kadar bir şey yapılmadı. Cezaevi yetkilileri her sorduğumuzda “ameliyat olacak”
diyorlar ama hala hiçbir şey yapılmadı. Ailesi olarak kardeşimin sağlığını merak ediyoruz. Niçin
bu kadar geciktirdiklerini, gerekçeleri ne öğrenmek istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyoruz.”
18 Mayıs 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sefa Çetin, şu beyanlarda bulundu: “Şuan da Erzincan T Tipi Cezaevinde cezamı infaz etmekteyim. Cezaevinde
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olmam bana yapılan haksızlık sonucudur. Yapmadığım bir olay yüzünden ve benim aleyhime
verilen ifade sonucu ceza aldım. Bu konuda mağdur olduğumu dile getirmek istedim. Cezaevindeki kötü koşullar sonucunda birçok hastalığa yakalandım. Cezaevi müdürlüğüne tedavi olmak
istediğimi söylememe rağmen dilekçeme cevap olmadılar. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
20 Mayıs 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nurşan Turan, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim olan İzzet Turan, 17 yıldan beri değişik cezaevlerinde cezasını
infaz etmektedir. Yaklaşık olarak 7 yıldır da Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır.
20.05.2015 tarihinde ağabeyimle cezaevinde yaptığımız görüşmede durumunun kötü olduğu
ve yanımıza gelirken bile zorlandığını gördük. Sağlık sorununu sorduğumuzda iyi olmadığını, çeşitli sorunlarla uğraştığını söyledi. Ayrıca kendisinde baş dönmesi ve psikolojik rahatsızlık baş
gösterdiğini dile getirdi. Cezaevi idaresi ağabeyimi hastaneye göndermiyorlar. Ağabeyimin durumu gittikçe kötü oluyor. Bu konuda duyarlı olmanızı ve gerekli yasal işlemleri başlatmanızı talep ediyorum.”
15 Haziran 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Selahattin Çinibulak, şu beyanlarda bulundu: “Ben şuanda Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktayım.
Cezaevi koşulları kötü olduğundan dolayı burada birçok hastalığa yakalandım. Tedavisi zor olan
bu hastalıklarımın gündeme gelmesini istiyor ve size göndereceğim raporlarımı hasta tutsaklar
listesine alınmasını talep ediyorum.”
30 Haziran 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Enver Aydınalp, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim Engin AYDINALP, şuan Kahramanmaraş Elbistan E Tipi Kapalı
Cezaevinde bulunmaktadır. İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesine hitaben yazdığı mektubunda Tüberküloz hastalığından kaynaklı olarak Cezasının Ertelenmesi için Elbistan Cumhuriyet
Başsavcılığına başvuruda bulunduğunu ancak Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz
Bürosunun 13/05/2015 tarihli kararıyla ilgili başvurusunun reddine karar verildiğini belirtmiştir.
Sağlık Kurulu Raporunda düzenli fizik tedavi, göğüs hastalıkları ve beyin cerrahisi poliklinik takibi
yapılması gerektiğini belirtildiğini ve bulunduğu cezaevinde hastalıklarının takibinin mümkün
olmadığını, bu nedenle de Diyarbakır D Tipi veya Siverek Yüksek Güvenlikli Cezaevlerinden birine sevkinin yapılmasını talep ettiğini bildirmektedir. Kardeşimin sağlık durumu nedeni ile sürekli olarak tedavi görmesi gerekmekte olup, kendi beyanında belirtildiği üzere sağlık yönünden
düzenli takibinin yapılması için sevkinin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca Kardeşim Engin’in
Elbistan’da olması ve Elbistan’ın Diyarbakır iline uzak olması nedeni ile kardeşimin görüşlerine
gidip gelememekteyiz. Kardeşimin görüşlerine gidemediğimiz için kendisine sağlık sorunlarıyla
ilgili olarak destek olamıyoruz. Ayrıca maddi durumumuz olmadığından dolayı kardeşimi ziyarete
gidemiyorum. Tüm bu hususlar dikkate alınarak kardeşimin Diyarbakır, Siverek veya Diyarbakır’a
yakın herhangi ile naklinin yapılmasını talep etmekteyim.”
14 Temmuz 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ahmet Kahraman,
şu beyanlarda bulundu: “2009 Aralık ayında tutuklanan kardeşim Yılmaz KAHRAMAN, Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevine gönderildi. Yargılama neticesinde 13 yıl 6 ay cezaya hükmedildi.
Daha sonra İskenderun M tipi cezaevine, oradan da tekrar Kürkçüler ve Kırıkkale Hacılar F Tipine
sevk edildi. Burada beyin hipofiz bezinde tümör tespit edildi. 5 aydan beri ameliyat edilmesi yö-
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nünde karar alınmış olmasına rağmen ameliyatı yapılmamaktadır. En sonra Sincan 1 Nolu F Tipi
cezaevine gönderildi. Halen de bu cezaevindedir. Kardeşim hastalığı nedeniyle Ankara Numune
Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tetkikler sonucunda ameliyat edilmesi gerektiği söylendi. Ancak burada da hasta koğuşu olmadığı gerekçesiyle kendisini tekrar Sincan 1 Nolu F Tipin
gönderdiler. Yılmaz, 2 Nolu F Tipi Cezaevine arkadaşlarının yanına geçmek için 3 kez dilekçeyle
başvurmasına rağmen başvurusu kabul edilmedi. Bizler, kardeşimin hayati tehlikesi bulunması
nedeniyle bir an önce tedavisinin sağlanmasını ve gerekli işlemlerin hızlandırılmasını ve kardeşimin arkadaşlarının bulunduğu Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevine gönderilmesini talep ediyoruz.”
1 Ağustos 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Van F Tipi Cezaevinde bulunan Mehmet Durgun (34) isimli tutuklunun, yüzde 80 felçli olması
sebebiyle yapılan tüm başvurulara rağmen tahliye edilmediği öğrenildi. Cezaevine konulması ile
birlikte dışarıda gördüğü tedavisi yarıda kalan Durgun, düzenli bir fizik tedavi programı alması
gerekirken Diyarbakır’dan, Bandırma, Şırnak ve son olarak da Van F Tipi Cezaevi’ne sürgün edildiği öğrenildi.
25 Ağustos 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda Aynur Pekdemir Ayaz, şu
beyanlarda bulundu: “Eşim olan İsmet Ayaz, dün dilekçe vermek için geldiği adiye de gözaltına alınıp, tutuklandı. Eşim şuan D Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Eşim 20 yıl cezaevinde kaldı ve
çölyak hastalığına yakalanmıştı. Eşimin ayrıca % 50 engelli raporu vardır. Triod kanseri de bulunmaktadır. Eşim cezaevinde kalamaz, sağlığından şüphe duyuyoruz. Sizden bu konuda hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.”
14 Eylül 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda Zinet Demirbaş, şu beyanlarda
bulundu: “Eşim olan Abdullah Demirbaş, 05.08.2015 tarihinde Kırklar dağı davasından dolayı
İstanbul’da gözaltına alındı. Yaklaşık 40 gündür Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Henüz iddianame oluşturulmadı. Eşimin hayati risk taşıyan rahatsızlığı bulunmaktadır. Bu
rahatsızlığı Adli Tıp Kurumu raporu ile belgelenmiştir. Bu rapora göre cezaevinde bulunması kendisi açıcından hayati risk taşımaktadır. KCK davası nedeni ile yargılaması devam ederken sağlık
sorunu nedeni ile serbest bırakıldı. Sağlık sorunlarından dolayı 2 defa hastaneye kaldırıldı. Eşimin sağlık raporu ekte sunulmuştur. Bu konuda derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.”
17 Ekim 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nden tedavi amacıyla Van M Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevki gerçekleştirilen hasta mahpus Songül Bağatır, tedavi edilmeden Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün
edildi. Getirildiği Van’da sırt ve boyun kısmında ileri dereceye ulaşan fıtık nedeniyle ameliyat
edilmesi beklenen Bağatır’ın, üzerinden 4 ay geçmesine rağmen tedavisi yapılmadığı öğrenildi.
27 Ekim 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinden başvuran Hamit Koç, şu beyanlarda bulundu: “2007 yılında kalp krizi geçrmiştim. Sürekli olarak
kalbimle ilgili kontrol yaptırıyordum. Tutuklu iken 2013 yılında Kocaeli T Tipi Cezaevinde kötü
bir kriz daha geçirdim. Kocaeli Tıp Fakültesinde iki kez anjio yaptım. 2007 yılında bana stend
taktılar. Daha sonra yine problemlerim oldu. Adana Numune Hastanesinden ve Niğde Devlet
Hastanesinden toplam 4 adet sağlık kurulu raporum var. Bu arada şeker hastası ve tansiyon
hastası oldum. Kurul raporumda da bunlar mevcut. Zaten kolestrolüm eskiden beri var ve halen
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devam ediyor. Bunun üzerine Niğde İnfaz Kurumu beni İstanbul Metris R Tipi İnfaz Kurumuna
gönderdi. Maalesef adli tıp nefes aldığım müddetçe cezaevinde kendine bakabilir diye rapor
verdi. Benim sorunum kalbimde. Raporlarım ve belgelerim bunu kanıtlıyor. Diyabet ve hipertansiyon hastalığım cezaevinde oluştu. Bilindiği gibi cezaevinin yemekleri, havası, 8 kişilik yerde 24
kişinin yaşatıldığı stresli sıkıntılı yaşam kalp hastaları için deyim yerindeyse idam eş bir uygulama
oluyor. Rahatsızlıklarım konusunda raporlarım mevcuttur. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
10 Kasım 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan siyasi tutuklulardan Fatma Gökhan ve Pınar Kekik,
yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle hastaneye götürülürken askerlerin hakaret ve şiddetine
maruz kaldı. 30 Eylül günü yaşanan olayda, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde götürülen tutsaklardan Fatma Gökhan, doktora muayene olduğu sırada kadın komutan İ.Ü., odada kalmak istedi. Bundan rahatsızlık duyması nedeniyle doktordan İ.Ü.’nün odadan
çıkmasını isteyen Gökhan, önce İ.Ü.’nün hakaretlerine maruz kaldı. Daha sonra ise İ.Ü.’nün talimatıyla muayene odasına giren askerler, Gökhan’ı hastanenin 3’üncü kattaki muayene odasından kapıda bekleyen ring aracına kadar yerde sürükleyerek götürdü. Bu duruma tepki gösteren
Pınar Keklik de Gökhan ile birlikte ring aracında darp edildi. Gökhan ve Kekik’e “görevli memura
mukavemet ve slogan atmak” gerekçesiyle soruşturma açıldı. Açılan soruşturma kapsamında
alınan savunmaların ardından her iki tutsağa 5 günlük hücre cezaları verildi.
24 Kasım 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda Hüseyin Aslan, şu beyanlarda
bulundu: “Bulunduğum cezaevi tarafından bize, iki kişiye yemek olarak bir patates verilip bilinçli
bir şeklide bizleri yemek ile imtihan ediyorlar. Ayrıca kışlık elbiselerimiz bizlere verilmemektedir.
Hastalanmamız halinde bundan cezaevi yetkilileri sorumludur. Bununla birlikte tedavilerimiz de
engellenmektedir. Karşı çıktığımızda bizleri işkence ile tehdit etmektedirler. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
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AİLE GÖRÜŞÜ ENGELLENENLER
7 Şubat 2015 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda Derviş Abukan, şu beyanlarda bulundu: “Adana Karataş Cezaevinde geçen yıl görüş günlerinde birbirimize kavuşmayalım diye masaları yere sabitlediler. Şimdi görüşe gittiğimizde görüş saatlerinin 45 dakikadan 30 dakikaya
indirildiğini öğrendik. Bundan dolayı mahkumlar görüşe çıkmama kararı almış bulunmaktadır.
Bundan durumun derneğiniz aracılığı ile kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyorum.”
5 Kasım 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan siyasi tutuklu ve hükümlüler, Ankara katliamını protesto
ettikleri gerekçesiyle cezaevi idaresi tarafından yakınlarıyla 2 aylık görüştürülmeme cezası verildi. (05.11.2015 / DİHA)
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TECRİT VE İZOLASYON
28 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda Murat Taruk, şu beyanlarda
bulundu: “Kardeşim olan Burhan Taruk, 2004 yılından beri Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 27.01.2015 tarihinde bizi telefonla arayarak durumunu aktardı.
Cezaevi 1. Müdürü olan cezaevi baş memuru M. Emin Güler kardeşime işkence ve psikolojik
şiddet uygulamaktadır. Kardeşim Kürt olmasından kaynaklı sürekli baskı görüyor. Cezaevi yönetimi diğer mahkûmları kardeşime karşı kışkırtıp, saldırtıyor. Kardeşim şuan hücrede olup yaklaşık
bir aydır açlık grevindedir. Kardeşimin aktardığına göre mektupları cezaevi yönetimi tarafından
gönderilmemekte-yırtılmakta ve her türlü hakları kısıtlanmaktadır. Tüm bunların sorumlusu olarak baş memur M. Emin Güler’i sorumlu tutmaktadır. Bizler ailesi olarak kardeşimin hayatından
endişe ediyor ve sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz. Söz konusu hukuka aykırı uygulamaların sonlanması amacı ile sizden yardım talep ediyoruz.”
5 Mart 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Van F
Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki tutsaklara yönelik hak ihlallerini mektup aracılığı ile kamuoyuna duyaran Agit Aslan isimli siyasi tutuklu, “açlık grevine girme” ve “duvarlarda delik açma” gerekçesiyle
60 tutsağa hücre cezası verildiğini belirtti. Cezaevi idaresinin keyfi bir şekilde hücre cezaları
verdiğini, uygulamanın periyodik olarak devam ettiğini ifade eden Aslan “Bir ayın en az 10 günü
hücredeyiz” diyerek maruz kaldıkları hak ihlaline dikkat çekti. Aslan ayrıca, verilen hücre cezaları
nedeniyle iletişim, görüş ve sosyal etkinlik haklarının engellendiğini kaydetti.
8 Mayıs 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Van
M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan DBP Başkale İlçe Eşbaşkanı Senar Yeşilırmak, DTK
delegesi Derviş Polat, Başkale Belediye Meclis üyesi Selahattin Bozkurt, HDP yöneticileri Salih
Tayfun ve Tanju Sancar’ın, tek kişilik hücrelerde tutulduğu belirtildi.
25 Haziran 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Mardin’in Midyat ilçesinde bulunan Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan siyasi mahpus
Mehmet Aktaş’a, havalandırma kapısını açık tuttuğu gerekçesiyle hücre cezası verildiği öğrenildi.
6 Eylül 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Malatya Cezaevinde başlattığı açlık grevi nedeniyle Hamiyet Vural isimli tutukluya önce hücre cezası verildi, ardın da Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Yaşananlara ilişkin durumunu
gönderdiği bir mektup ile aktaran Vural şunları belirtti: “Grevin 3’üncü günü gelip beni hücreye
alacaklarını söylediler, ben de ‘hücre cezam yok’ diyerek karşı çıktım. Buna karşın, beni zorla
hücreye attılar. Hücre çok pis ve dardı. Bir döşek vardı, o da çok pis, ıslak ve de iğrenç kokuyordu.
Onlara bu döşekte yatamayacağımı söyledim. Onlar da ‘herkes yatıyorsa sende yatacaksın’ dediler. Ben de yere eski gazete serip yerde yattım. Ayrıca onlara beni koğuşa götürmezlerse, grevi
sadece su içerek sürdüreceğimi söyledim ve greve öyle devam ettim. Bana grevi bırakmam için
baskı uyguladılar, onlarca kişi daracık hücreye doluşup psikolojik baskı kuruyor ve ‘vazgeçeceksin’ diyorlardı. Bu arada o döşeğin değiştirilmemesi için ikinci müdür bizzat talimat verdiğini öğrendim. O hücrede sadece su içerek 8 gün kaldım. Ciddi sağlık sorunları yaşadım. Beni hücreye
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aldıkları sırada D-1 ve D-2’de kalan erkek arkadaşlarımız da grevdeki arkadaşlarını ayırmalarını
kabul etmedikleri işin 70-80 kişilik bir ‘A takımı’ diye tabir edilen grup gardiyan tarafından darp
edilmişlerdi. Grevi yeni devretmiş halimle, sabah erkenden beni koğuştan ‘hastaneye’ diye alarak, Elbistan Cezaevi’ne getirdiler.”
14 Eylül 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Koçer Fidancan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 1 yıl 3 aydır Diyarbakır D Tipi cezaevinde tutuklu. Toplamda 5 yıl 6
ay ceza aldı. Oğlumun şuan sağlık durumu çok kötüdür. 1 aydır tek hücrede kalıyor. Psikolojisi
tamamen bozulmuş. Geçen gün görüşüne gittiğimde oğlum yerinde duramıyordu. Üstü başı kir
içindeydi. Beni bile tanımıyordu. Bu nedenle ne yapacağımı bilemiyorum çok zor durumdayım.
Derneğinizin bu konuda gerekli girişimlerde bulunmasını talep ederim.”
14 Ekim 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mukaddes Bayram, şu
beyanlarda bulundu: “Eşim Mahir Bayram, 2011 yılından beri cezaevinde ve birden fazla cezaevinde kaldı. Şuanda Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Bugün yani
(16.10.2015) tarihinde telefonla yaptığımız görüşmede bana ‘3 tane arkadaşlarını onlardan ayırdıklarını, kendilerinin de buna tepki olarak karşı koyduklarını ve gardiyanlar tarafından coplarla
darp edildiklerini söyledi. Aldıkları darbelerden dolayı her tarafının şiştiğini ve hareket edemediğini söyledi. Ayrıca gardiyanlar tarafından sözlü hakaretlere de maruz kaldıklarını dile getirdi.
Cezaevinde eşime ve arkadaşlarına yapılan hakareti kabul etmek mümkün değildir. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
10 Kasım 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan siyasi tutuklulardan Fatma Gökhan ve Pınar Kekik,
yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle hastaneye götürülürken askerlerin hakaret ve şiddetine
maruz kaldı. 30 Eylül günü yaşanan olayda, Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde götürülen tutsaklardan Fatma Gökhan, doktora muayene olduğu sırada kadın komutan İ.Ü., odada kalmak istedi. Bundan rahatsızlık duyması nedeniyle doktordan İ.Ü.’nün odadan
çıkmasını isteyen Gökhan, önce İ.Ü.’nün hakaretlerine maruz kaldı. Daha sonra ise İ.Ü.’nün talimatıyla muayene odasına giren askerler, Gökhan’ı hastanenin 3’üncü kattaki muayene odasından kapıda bekleyen ring aracına kadar yerde sürükleyerek götürdü. Bu duruma tepki gösteren
Pınar Keklik de Gökhan ile birlikte ring aracında darp edildi. Gökhan ve Kekik’e “görevli memura
mukavemet ve slogan atmak” gerekçesiyle soruşturma açıldı. Açılan soruşturma kapsamında
alınan savunmaların ardından her iki tutsağa 5 günlük hücre cezaları verildi.

32

2015 Yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri

DİSİPLİN CEZASI VERİLENLER
14 Temmuz 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hüseyin Aslan, şu
beyanlarda bulundu: “Ağabeyim olan Hüseyin Ay, yaklaşık 3 yıldır cezaevinde kalmaktadır. 11
yıllık kesinleşmiş cezası var. Yaklaşık 10 aydır Şırnak Kapalı E Tipi Cezaevinde kalmaktadır. İlk Şırnak’a gittiği zaman 2-3 ay herhangi bir sorun yoktu. Ancak sonrasında onu aradığımızda, cezaevi
yönetimi bize telefona çıkamadığını, disiplin cezası olduğunu söylediler. Ağabeyimin cezaevinde
baskı ve tecrit altında olduğunu düşünüyoruz. Onu cezaevin de ziyaret etme şansımız pek olmadı. Yakın zamanda babamı kaybettiğimiz için ağabeyimizi üzmemek için çok fazla sorunlarını
anlatmıyordu. Ancak dün onunla telefonla görüştüğümde, bana cezaevinin baskısı nedeniyle
kötü olduğunu söyledi. Açlık grevine başlamış ve psikolojisi kötü olduğu için ağzını dikmiş. Ağabeyimin sağlığından endişeliyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
30 Eylül 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Van
M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Şerife Karadaş isimli kadın tutuklu, 7 Eylül’de gerçekleştirilen
açık görüş bitiminde annesi ile son kez kucaklaşmak istedi. Ancak gardiyanların “Şerefsizler, madem bunu yaptınız üzülmeseydiniz” şeklinde sözlü sataşmada bulunması üzerine Karadaş tepki
gösterdi. Bu olay sebebiyle Karadaş ve bir arkadaşına cezaevi idaresi tarafından 2 ay iletişim cezası verildi. Tutuklu yakınlarından Leyla Acar, yaşanları şöyle anlattı:” Açık görüşün sonlanmasına
doğru bir tutsak son olarak annesine sarılmak için gardiyandan izin istedi. Gardiyan izin vermedi
ve ardından keyfi olarak tutanak tutacağını söyledi. Bizlerde tutanak tutulmasını gerektirecek
bir durumun olmadığını söyledik. Çünkü halen görüş süresi devam ediyordu. Gardiyan ardından tutsakların hepsine dönerek ‘Şerefsizler, madem bunu yaptınız üzülmeseydiniz’ bu lafından
sonra orda bunan herkes tepki gösterdi gardiyana. Bu arada ise bir gardiyan gelerek ardından
arkadaşını götürdü. Zaten orada bulunan kimse gardiyana fiziki bir müdahalede bulunmadı.”
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HABERLEŞME, İLETİŞİM V.B. HAKLARI ENGELLENENLER
2 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Mehzer Tantekin, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mustafa Tantekin, yaklaşık 3 yıldan beri Trabzon Bahçecik
E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Beni 20.12.2014 tarihinde aradı ve sorunlarının olduğunu söyledi. Bu sorunlardan biri de Abdullah ÖCALAN’nın yayınlamış olduğu kitaplarını bize
göndermek üzere olan arkadaşlarımız oldu ve cezaevi yönetimi tarafından yasak diye verilmiyor.
Bu bir politikadır ve son dönemlerde kitaplar üzerindeki yasaklar kalkmalarına rağmen ve bizim
bu konuyu dile getirmemize rağmen bu kitaplar tarafımıza verilmemektedir. Bu konuda sizden
yardım talep ediyorum.”
7 Şubat 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinden başvuran 18 mahpus, şu beyanlarda bulundu: “Açıldığından beri yaklaşık 10 ay geçmesine rağmen
cezaevinin kurumsal olarak hükümlü/tutukluların ihtiyaçlarını karşılaması hiç düşünülmemektedir. Cezaevi idaresinin izlediği bu hukuk ve insanlık dışı politika biz hükümlü ve tutukluları ciddi
anlamda hayati sorunlarla baş başa bırakmıştır. Bu hayati sorunların çözülmesi için defalarca
kurum müdürlüğü ile görüşmemize rağmen sorunlarımız çözülmemiş ve zamana yayılarak daha
da derinlik kazanmış ve ciddi sorunlara yol açmıştır. Keyfiyetçilik ve hukuksuzluk söz konusudur.
Bu çerçevede yaşadığımız sorunları kısaca sizlere aktaracak olursak; …Dışarıdan ailelerimiz tarafından gönderilen koli, dergi ve mektuplarımız personelin keyfi yaklaşımlarına bırakılarak aylarca
bekletilmekte ve bu şekilde dışarıyla bağlantımız kesilmeye çalışılmaktadır. Cezaevi açıldığından
beri su sorunu yaşamaktayız. Günde 3 sefer verilen soğuk su temel ihtiyaçlarımız karşılanmamakta ve yaşamımızı ciddi bir şekilde etkilemektedir. Sıcak su ise haftada 2 sefer 30-40 dakika
verilerek temizlik (çamaşır, banyo vb) ihtiyaçlarımızı karşılamamaktadır. Bu durum hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Adalet Bakanlığınca hükümlü ve tutuklulara tanına ortak faaliyetle, kurslar cezaevinin kimi alanları bunlar için ayrılmasına rağmen hiçbiri kullandırılmamakta ve adeta
cezaevi içinde cezaevi yaşatılmaktadır. Cezaevi demirbaş kategorisinde olan masa, sandalye
yastık idare tarafından temin edilmesi gerekirken paramız karşılığında alınmaya zorlanmaktayız.
Kantinden temel ihtiyaçlarımızı karşılamakta ciddi sorunlarla karşı karşıya olup kimi ihtiyaçlarımız
aylarca karşılanmamaktadır. Aynı fiyata olan malzemeler fahiş fiyata satılarak deyim yerindeyse sömürülmeye çalışılmaktadır. Ayrıca tüm bu sorunlara ek olarak bazı personellerin ideolojik
yaklaşımları provokasyonlara zemin sunmakta ve bu konuda ısrarcı olmaktadırlar. Belirttiğimiz
sorunlara çözüm beklerken sorunlarımız kümülatif bir şekilde ağırlaşmaktadır. Sorunlarımızın kümülatif bir şekilde ağırlaşmaktadır. Sorunlarımızın kaynağı kurum müdürlerinin yaklaşımları ve
bu yaklaşımlarının personelin yaklaşımının izdüşümü olarak içinden çıkılmaz bir hal almaktadır.
Cezaevinde yaşanacak herhangi bir olumsuzluğun sorumlusu cezaevi kurumu yönetimi sorumludur. Yukarıda özetle söz ettiğimiz beyanlar doğrultusunda, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinde
yaşanan hak ihlallerinin derhal sonlandırılması amacı ile gerekli işlemlerin yapılmasını ve sorumlular hakkında Kamu davası açılmasını amacı ile soruşturma başlatılmasını talep ederiz. M.Şefik
UÇKAN, Halil İRMEZ, Adem GÖLÇE, Nuerttin BAŞARAN, Kamil DOĞAN, Sinan AKIL, Emin AKIL,
İskan ÇELİK, Mehmet KANIT, Abdulcabbar İĞDİ, Ahmi ELÇİ, Fethullah BANAR, Sedat ÇAYIR, Kadir AYDEMİR, Sıddık BATUR, Süleyman KATAR, Sait ÇAĞDAVUL, İzzettin YILDIZ…”
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2 Nisan 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hediye Çetiner, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum olan Şemsettin Çetiner, yaklaşık 2 yıldır Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Oğlumun sağlık sorunları (sağ elini tam kullanamıyor, mide sorunu yaşıyor,
psikolojik sorunlar yaşamakta) olduğu halde doktor başvurusu cezaevi yönetimi kabul edilmiyor.
Oğlumun dediğine göre; oğlum kendisinin bize 2 yıl boyunca mektup yazamayacağını, kendisine yasak getirildiğini, belirtmiştir. Oğlumun sağlığından endişe ediyorum. Bu konuda hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.”
2 Mayıs 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’ne “Anneanne Ben Aslında Diyarbakır’da Değildim” ile “Suskunlar/
konuşuyor-Yaralı Yonca Nefel a Birîndar” isimli kitapların girişi cezaevi idaresi tarafından yasaklandı. İdarenin, her 2 kitapta yer alan fotoğraf ve yazıları “Örgüt propagandası” ve “Suç ve
suçluyu övdüğü” iddiasıyla yasakladığı belirtilirken, cezaevindeki tutukluların İnfaz Hakimliği’ne
yasağın kaldırılması amacıyla yaptığı başvuru ise reddedildi.
19 Ekim 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Necat Karsu, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Serhat Karsu gerillaydı. Yakalandıktan sonra Bingöl cezaevine koydular. Orada 2 yıl kaldıktan sonra Van F Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 2 yıldan beridir 2-3 kişilik
hücrelerde kalıyordu. Çok ağır koşullarda kalıyordu. 126 yıl ceza almıştır. Hücrede arkadaşlarıyla
konuşabilmek için duvarı delmişler. Bunu gören görevliler bunun için de 2 yıl ceza aldı. Bizi her
hafta Pazar günü aradı. Bu Pazar (18.10.2015) aramayınca şüphelendik. Van cezaevini aradık.
Kardeşimin oradan başka bir yere gönderildiğini söylediler. Ama nereye gönderildiğini bilmediklerini söylediler. Biz kardeşimin hayatından endişe ediyoruz. Bize kardeşimin nerde olduğunu
hafta içi bildireceklerini söylediler. Buna inanmıyoruz. Sizden bu konuda bize yardımcı olmanızı
istiyoruz. Benim durumum iyi değil ve bizde mağdur durumdayız. Bize hukuki destek sunmanızı
talep ediyoruz.”
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CEZAEVLERİNDE DİĞER İHLALLER
8 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden mektupla başvuran Ciger Haret, şu beyanlarda bulundu: “Kobane de YPG Savaşçısı olup,
08.10.2014 tarihinde Daiş çeteleri ile çıkan çatışmada benin ile birlikte 2 kadın ve 2 erkek savaşçısı da yaralandı. Bizi Türkiye’de bulunan hastanelere getirdiler ve daha sonra Türk Devleti
tarafından gözaltına alındık ve çıkarıldığımız mahkeme tarafından tutuklandık. Tedavimiz tam
olarak yapılmadığı için sağlık sorunlarımız ve yaralarımızın ağrıları devam etmektedir. Tam tedavi
olabilmek için tam teşekküllü bir hastaneye götürülmemiz gerekmektedir. Sizden Türkiye’deki
tüm kurumlara durumunuzu bildirmenizi ve tedavi olabilmemiz için ilgili yazışmalar yapmanızı ve
bu konunun üzerinde durmanızı ve ilgili davranmanızı talep ediyorum.”
18 Ocak 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
“Örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 4 Ekim 2012 tarihinde hakkında 3 yıl ceza verilerek
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Erdi Olhan isimli mahpus, herhangi bir talebi olmamasına rağmen cezası bir yıldan az kaldığı için sadece adli mahpusların tutulduğu Horosan K
2 Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. 50 gündür adli mahpusların arasında bulunan Olhan, defalarca kendisinin siyasi mahpusların bulunduğu bir cezaevine nakledilmesi için cezaevi idaresine
dilekçe vermesine karşın talebi reddedildi. Adli mahpusların kendisine yönelik yaptığı baskı ve
hakaretlere dayanamayan Olhan, 15 gün açlık grevinde kaldı.
30 Ocak 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Diyarbakır D Tipi Cezaevinden başvuran Veysi Akar, şu beyanlarda bulundu: “Ben yaklaşık 17 yıldır Diyarbakır D Tipi
Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak kalmaktayım. 24.11.2014 tarihinde Diyarbakır aile mahkemesine
bir dilekçe ile başvuruda bulunup, eşimle yaşadığım sorunları belirtip, yaşadığım sorunlardan
kaynaklı eşimden boşanmak istediğimi belirttim. Boşanma davası açılması talebinde bulundum.
Ancak 17.12.2014 tarihinde Diyarbakır 1. Aile Mahkemesinin dilekçeme verdiği cevapta boşanma
davası açma hakkım olmadığını, davayı ancak vasim veya avukatımın açabileceğini söylüyor.
Oysaki vasi hükümlü olunduktan sonra atanıyor. Ben hükümlü değilim, hala kesinleşmiş veya
aldığım bir ceza yoktur. Dolayısıyla peşinen bir hükme gidilerek masumiyet maddesi çiğnenmiştir. Dava açabilme hakkım elimden alınmıştır. Bu nedenle vasim yoktur. Ailemde bana sahip
çıkmadığı için avukatta tutamıyorum. Bu durum beni tam bir çıkmaza sokmuştur. Uzun zamandır
çok ciddi psikolojik sorunlar yaşıyorum. Şimdi bu durumda yaşanınca tam uçurumun kenarına
itildim desem yerinde olacaktır. Bu nedenle yaşanan bu hukuksuzluğu giderip, yoluma devam
edebilmem için sizden bu konuda hukuki yardım talep ediyorum.”
9 Şubat 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Cezaevinde PKK davasından tutuklu bulunan Lokman Aslan’ın, gördüğü cilt kanseri tedavisi sırasında yaşamını yitiren eşi Lale Aslan’ın cenaze törenine katılmasına izin verilmedi.
14 Mart 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Van’da 2012 yılında “örgüte yardım yataklık ettiği” gerekçesiyle tutuklanan yüzde 80 felçli hasta tutsak Mehmet Emin Akdağ, cezasının bitimine az bir süre kaldığı için Elbistan E Tipi Kapalı
Cezaevi’nden Gürpınar Cezaevi’ne nakledildi. Yüzde 80 felçli olması nedeniyle tekerlekli sandal-

36

2015 Yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri
yede yaşam mücadelesi veren Akdağ, Gürpınar Savcılığı’na yaptığı Şartlı Tahliye başvurusuna
rağmen yasadan yararlanamıyor. Üç ay sonra cezası bitecek olan Akdağ’a savcılık tarafından
Pişmanlık Yasası’nın dayatıldığı kaydedildi.
10 Nisan 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fesih Şenyit, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Ahmet Şenyit karıştığı bir olay nedeniyle, Bolu Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Bugün (10.04.2015) telefonla yaptığım görüşmede kardeşim, revire çıkmak
ve traş olmak istemesine rağmen bu talebinin yerine getirilmediğini, Kürtçe konuşmasına izin
verilmediğini kendisine zulüm uygulandığını, İnfaz koruma memuru İbrahim ÇITIRIK’ın kendisine
sürekli baskı uyguladığını, Diyarbakırlı olması nedeniyle kendisine ırkçılık yapıldığını artık dayanacak gücü kalmadığını söyledi.”
20 Nisan 2015 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Adıyaman Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Mehmet Ali Altaş isimli mahpusa, cezaevi tarafından her yıl yapılan Adıyaman Açık Cezaevi futbol turnuvasında üzerinde Federal Kürdistan
Bölgesi’nin bayrağının bulunduğu formayı giydiği gerekçesiyle, cezaevi idaresi tarafından soruşturma açıldı.
21 Nisan 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gazal Karabulut, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Askeri Karabulut yaklaşık 5 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Diyarbakır D TİPİ Kapalı Cezaevinden Tekirdağ Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edilen
kardeşim yaklaşık 1 yıldır Kandıra Cezaevinde kalmaktadır. Maddi durumumuz elvermediği için
kardeşimi ziyaret edemedik. Önceden telefonla görüşüyorduk ancak kendisinden uzun süre haber alamayınca cezaevini aradık. Bunun üzerine Cezaevindekiler oğlumun Bakırköy Ruh ve Sinir
Hastalıkları Hastanesinde olduğunu söylediler. Kendisine para göndermiştik ancak bu nedenle
parayı da alamamış. Oğlum hasta olduğu için bize bilgi verememiş olabilir. Ancak cezaevi yetkilileri tarafından da bize hiçbir konuda bilgi verilmiyor. Şuan sağlık durumu hakkında hiçbir bilgimiz
yok. Ayrıca adliyeye ve cezaevine sormamıza rağmen cezasının ne kadar kaldığı hakkında bilgi
alamadık. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
3 Haziran 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zülyazan Zuğurli, şu
beyanlarda bulundu: “Kızım olan Nedret Demir, 2002 yılında PKK’ye katıldı. 6 yıl kırsalda kaldı.
Bir süre sonra tekrar gitti. 2010 yılında İran sınırında o ve arkadaşları yakalanıp Türkiye Devletine
teslim edildi. İlk olarak Diyarbakır E Tipi Cezaevinde kaldı. Mahkeme 6,5 sene ceza verdi. Sonra
Gümüşhane’ye sürgün edildi. Gümüşhane’den de Gebze’ye gönderildi. Daha sonra İzmir’den
Ankara’ya tekrar sevk edildi. Kızım Şakran cezaevinde 53 gün açlık grevine girdi. Bu nedenle
sistematik işkence, taciz, kötü muamele, baskı gibi farklı birçok nedenden dolayı böyle bir yola
gitme kararı aldı. Kızımın cezası bitmesine rağmen hala serbest bırakılmadı. Sizden bu konu ile
ilgilenmenizi ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
23 Kasım 2015 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Meral Ay, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Hüseyin Ay, 2003 yılında Diyarbakır cezaevinde kaldı. Daha sonra
Samsun’da yaklaşık 8 ay kaldı. Şimdi Şırnak T Tipi cezaevinde kalmaktadır. Şuan kardeşim tehdit altındadır. Cezaevi gardiyanları tarafından üzerine yıkılması için koğuştaki birçok PKK lehine fotoğrafları ve bazı kesici aletleri yıkmak istiyorlar. Bunlar sana aittir diyorlar ve bunlardan
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dolayı sana ceza vereceğiz diyorlar. Kardeşimi tehdit eden gardiyanlardan birinin Gaziantepli
olduğunu ama ismini bilmediğini söyledi. Diğer ikisi baş memur Ali Cantürü ve kurum müdürü
Bahattin Şentürk olduğunu söyledi. Kardeşim bu durumu dışarı yansıtmak için dilekçe yazıyor
ama göndermiyorlar. Hastalanıyor tedavisi yapılmıyor, üstüne üstlük küfür ediyorlar. Bu konuda
sizden destek talep ediyorum.”
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CEZAEVLERİNDE İŞKENCE
06 Mart 2016 tarihinde, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi’ne
sürgün edilen 15 siyasi mahpus, işkence ve kötü muameleye maruz kaldı. Sürgüne gönderilen siyasi mahpuslar, aileleriyle telefon aracılığıyla yaptıkları görüşmede, sürgün sırasında konuldukları ring aracında darp edildiklerini ve mahpuslardan Ömer Kabul, Derviş Kılınç ve Leşker
Acar’ın maruz kaldıkları darp nedeniyle durumlarının ağır olduğu ve hastaneye götürülmedikleri
belirtildi.
Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi’ne bulunan O.K. (14) isimli çocuğun, cezaevinde işkenceye
maruz kaldığı belirtildi. 08 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, çocuğunun görüşüne
giden anne Özgül K., şunları anlattı: “Oğlum her gece gardiyanlar tarafından darp ediliyor. Oğlum 14 yaşında, Doğubayazıt’tan buraya getirildi. Buraya sevk ettiler. İki tane gardiyan akşamları
gidip oğlumu ve yanındaki bir Kürt çocuğu dövüyorlarmış. Oğlum bana ‘İki tane dadaş gardiyan
var. Kürtleri sevmiyorlar diye akşam gelip bizi dövüyorlar’ dedi. Çocuğum kol ve omuzlarında
morluklar var. Kolunu kaldıramıyordu. Benim oğlum Kürt olduğu için burada hakaret edilip ve
dövülüyor. Babası da İstanbul’da. Kimsem yok. Okuma yazmam da yok. Doğubayazıt’a, savcıya
gideceğim bir dilekçe vereceğim. Oğlumu Ağrı’ya geri getirsinler.”
06 Mart 2016 tarihinde, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi›nden Rize›deki cezaevine sürgün edilen 24 siyasi mahpus, sevkin yapıldığı ring aracında yol boyunca işkenceye maruz kaldı. Sürgün edilenler arasında bulunan 23 yıllık hükümlü Rıdvan Yusufoğlu, ailesi aracığıyla kendilerine
işkence yapıldığı belirterek, ailesine “4 gün boyunca yol gittik ve hiçbir ihtiyacımız karşılanmadı.
Sürekli sözlü ve fiziki işkenceye maruz kaldık. Yolda aracımız yandı, ölümden döndük. Cezaevi
girişinde de çıplak arama dayatıldı ve kabul etmeyenler darp edildi.” şeklinde beyanlarda bulunduğu aktarıldı.
11 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mehmet Mehzer Tantekin, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mustafa İmdat Tantekin, 2012 yılından beri cezaevindedir. Oğlum şuanda Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevinde infazını devam etmektedir. 10.03.2016 tarihinde görüşüne
gittim. Ancak Şırnak Cezaevinden sürgün edilen Ömer Kabul, Derviş Kılıç ve Leşker Acar isimli
mahkûmlara nakil esnasında darp edildiklerini, Ömer ve Derviş’in durumunun iyi olmadığını, hastaneye dahi götürülmediğini ve tedavileri yapılmadığını söyledi. Bende bu konu ile ilgili sizi bilgilendirmek istedim. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yusuf Adanir, şu beyanlarda bulundu:
“Tanıdığım olan Faysal Bozkurt, a aydır hükümlü olarak Diyarbakır Cezaevinde tutulmaktadır.
5 Mart 2016 tarihinde 6 mahpus firar edince Yusuf’u da babam ve diğer arkadaşları gibi hakaret ediyorlar. Bu hakaretlere itiraz edince sürgün ediliyor. Faysal da babam gibi elleri kelepçeli
ve ayakları bağlı bir şekilde, yanına hiçbir eşyasını almaya izin verilmeden ring aracıyla önce
Osmaniye cezaevine götürülüyorlar. Ringte hakaretlere devam ediliyor. Daha sonra Osmaniye
cezaevinde çıplak arama dayatılıyor. Faysal, babam ve diğer mahpuslar bu duruma itiraz edince hepsi darp ediliyor. İlk gün yemek verilmiyor. Vücudunda darp izleri hala olmasına rağmen
hastaneye götürülmüyor. Osmaniye’de 4 gün tutulduktan sonra 11 Mart tarihinde İzmir T Tipi
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cezaevine götürülüyorlar. Fakat aileler olarak sürgün edilen yakınlarımızdan haber alamıyoruz.
Osmaniye cezaevi yetkililerinden Faysal’ın İzmir’e sevk edildiğini öğrendik. Faysal’ın yaşamından
ve sağlığından endişe ediyoruz. Ailesi burara gelmediği için ailesi adına bu başvuruyu yapıyor ve
işkence kötü muameleden dolayı şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yusuf Adanir, şu beyanlarda bulundu:
“Babam Davut Adanir, Ocak 2015 tarihinden beri “örgüt üyeliğinden” hüküm giymiş ve Diyarbakır D Tipi Cezaevinden tutulmaktaydı. 5 Mart 2016 tarihinde cezaevinden 6 mahkûm firar edince
babam ve diğer mahkûmlara yönelik işkence ve kötü muamele yapılıyor. Sabah odasına gidip
arama yapılıyor. Oradaki mahkûmlara hakaret ediliyor. Babam ve orada bulunan mahkûmlar
bu muameleye itiraz edince hepsini sürgün ediyorlar. Babam, Zülfikar Bayram ve bir kişiyi daha
ringe elleri kelepçeli, ayakları bağlı bir şekilde ediliyor. Ringte hakaretlere devam ediliyor. Ve
bağlı bir şekilde önce Osmaniye cezaevine götürülüyorlar. Osmaniye cezaevinde çıplak arama
dayatılıyor. Babam ve arkadaşları itiraz ediyor. Babamı darp ediyorlar. Babam şalvar giydiği için
babama babama terörist deyip saldırıyorlar. Diğer arkadaşları buna müdahale etmeye çalışınca
onlarda gardiyanlar tarafından darp ediliyorlar. Yemek vermiyorlar, babam namaz kılmak istiyor,
gardiyanlar “teröristler namaz kılmaz deyip yine darp ediyorlar. Babamın 3 kaburgası kırılıyor.
Vücudu morarmış, sağ kolu bilekten yukarı derisi kaldırılıncaya kadar işkence yapılıyor. Bütün
bunlara rağmen tedavisi için henüz babam hastaneye götürülmemiş. Osmaniye’de 4 gün tutulduktan sonra 11 Mart tarihinde İzmir T Tipi Cezaevine götürülüyorlar. Fakat babamdan şuanda haber alamıyoruz. Osmaniye cezaevi yetkililerinden babamın İzmir cezaevine gönderildiğini
öğrendik. Babamın sağlığından endişe ediyoruz. Babama yapılan işkence ve kötü muameleden
dolayı şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır
Şubesi)
12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Seyfettin Söyler, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Kutbettin Söyler, 1,5 aydır Diyarbakır D Tipi cezaevinde kalmaktaydı. Geçen hafta içinde cezaevinden firar eden tutuklular yüzünden oğlumu Osmaniye’ye sevk ettiler. Şimdi de
Bandırma T Tipi 2 nolu cezaevine gönderdiler. Oğlumun cezası henüz kesinleşmemiştir. Tek suçu
firar eden tutuklularla aynı bölümde kalmasıydı. Oğlum üstüne hiçbir şey alamadan sürgün ettiler. 7 gündür gerçekleşen firarın ardından hemen sürgün edildiler. 11.03.2016’da oğlumun yanına
gittim. Orada görevliler bana hakaret edip şapkamı başımdan attılar. Oğlumla görüştüğümde
her halinden eziyet çektiği belliydi. Diğer arkadaşlarından yaralı olanlar vardı. İşkence edilmişlerdi. Onlara yemek, sabun vermiyorlarmış. Onlara giysi almak istedik bırakmadılar. Çocuğum kötü
durumdadır. Oğlum firar edenleri tanımıyordu bile. Halen suçlu olduğu bile belli olmadan sürgün
ettiler. Maddi durumum iyi değil borç alarak onu görmeye gittim. Tekrar Diyarbakır’a gönderilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır
Şubesi)
12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mahmut Uğan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Azad Uğan, yaklaşık olarak 6 aydır Diyarbakır D Tipi cezaevinde kalıyordu. 1 hafta
önce meydana gelen firardan sonra oğlum Osmaniye’ye oradan da Bandırma cezaevine sürgün
edildi. Oğlum diğer sürgün edilen 28 kişiyle beraber bu firar eden mahkûmlarla hiçbir ilişkisi
veya alakası yoktur. Aynı koğuşta bile kalmıyorlar. Diyarbakır’dan çıkışta işkence edilmişler, diğer
cezaevine giderken de çıplak aramadan geçirip darp etmişler. Oğlumun durumu hiç iyi değil.
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Oğlumun daha mahkemesi devam ediyor. Ceza bile almamış. Böyle bir zulmü nasıl yaparlar anlamıyorum. Oğlumu görmeye gidecek durumum bile yok. Oğlum için verdiğim hiçbir şeyi kabul
etmiyorlar. Para yatırdım hesabına ama alır mı almaz mı bilmiyorum. Oğlumun biran önce Diyarbakır’a getirilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Cemile Bayram, şu beyanlarda bulundu: “Akrabam olan Hüsamettin Dalkız, Diyarbakır D Tipi cezaevinde hükümlü olarak kalmaktayken; 05.03.2016 günü akşam saatlerinde önce Osmaniye cezaevine orada 2 gün kaldıktan sonra
İzmir cezaevine götürüldüler. Hüsamettin’le Osmaniye cezaevinde (11.03.2016’da) görüştük. Çıplak soydurularak darp edildiklerini hakarete uğradıklarını söyledi. Hiçbir eşyalarımı almalarına
dahi izin verilmemiştir. Hüsamettin’in sağlığından ve güvenliğinden merak ediyoruz. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yüksel Aslan Acer, şu beyanlarda bulundu: “kardeşim Sadık Aslan, Şırnak T Tipi cezaevinde hükümlüydü. 7 Mart günü (11.03.2016
telefonla bildirildi) saat 12 civarı koğuşları basılıyor. Zorla çırılçıplak soydurularak (koğuştaki herkes) darp edilerek ve ağır hakaretler (argo küfür, vatan haini gibi) edilerek, koğuşlardan eşyalarını
alamadan çıkarıldıklarını anlattı. Aynı gün Trabzon’a gitmek üzere yola çıkarılmışlar. Yol süresi 3
gün sürmüş. 10.03.2016’da Trabzon E Tipi cezaevine nakledilmişler. Şuan ne durumda olduğunu
bilmiyoruz. Ama arkadaşlarının yüzünde ve vücutlarında morluklar, darp izi olduğunu, hastaneye
götürülmediklerini söyledi. “ Belki kendisi de aynı durumdadır, üzülmememiz için söylememiştir ve kaygılanıyoruz. Aynı zamanda Şırnak cezaevindeyken cezaevi koşullarının iyi olmadığını,
bazı hükümlülerin yerde yattığını, su sorunu yaşadıklarını da daha önce aktarmıştır. Kardeşimin
özellikle sağlığı için endişe duymaktayız. Şu anki koşulları ve güvenceleri için yetkililere ulaşıp
bilgi almak istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır
Şubesi)
12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Nesih Aslan, şu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim olan Orhan Aslan 2011 yılının Mart ayında tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine konuldu. Akabinde cezası kesinleşti. Cezasını infaz etmekte iken; Diyarbakır D
Tipi Cezaevinde 6 tutuklu/ hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; ağabeyim Osmaniye Cezaevine sevk edildi. Bunun üzerine Osmaniye Cezaevine giderek ağabeyimle görüştük. Ağabeyimin
görüşünde halsiz olduğunu, cezaevi girişinde çıplak aramaya maruz kaldıklarını; gardiyanların
kötü muamele / işkence uygulamalarıyla karşı karşıya kaldıklarını beyan etmiştir. Bugün aldığımız
bilgiye göre ise; ağabeyimin İzmir 4 nolu cezaevine sevk edildiğini öğrendik. Oğlum sevk edilirken gerek cezaevine götürüldüğünde gerekse de Osmaniye cezaevinde uğramış bulunduğu
kötü muamele/ işkence uygulamaları nedeniyle şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Halise Dorudemir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mahfuz Dorudemir yaklaşık 21 yıldır çeşitli cezaevlerinde hükümlü olarak kalmaktadır. Son 9 yıl ise Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Oğlum akciğer ve tümür hastalığı nedeniyle sürekli hastaneye gidip gelmekteydi. Biz bu nedenle
Diyarbakır Cezaevine sevkini istemiştik. Diyarbakır D Tipi Cezaevinde 6 tutuklu/ hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; oğlum Osmaniye Cezaevine sevk edildi. Akabinde Osmaniye Cezaevine
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gidip oğlumla görüşmek istedik. Oğlumla görüştüğümde; oğlum birçok yerinde yara olduğunu,
ayaklarında ayakkabılarının bulunmadığını ve üzerindeki elbiselerinin de yırtık olduğunu gördük.
Oğlumun beyanına göre; özellikle Osmaniye cezaevine getirildiklerinde çıplak aramadan geçirildiklerini, gardiyanların kendilerine hakaret ve fiziki müdahalede bulunduklarını beyan etmiştir.
Görüşme sırasında da askeri yetkililerin baskısıyla karşılaştık. Bugün edindiğimiz bilgiye göre de;
oğlumun Osmaniye Cezaevinden İzmir 1 Nolu Cezaevine götürüldüğünü öğrendik. Oğlum gerek
Osmaniye Cezaevine götürülürken gerekse de Osmaniye cezaevinde uğramış olduğu kötü muamele / işkence nedeniyle şikâyetçiyim. Ayrıca İzmir’e götürüldüğünde ne yaşadığını bilmiyoruz.
Oğlumun hasta olması nedeniyle yaşamından da endişe duymaktayım. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Yesure Dorudemir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ömer Mahfuz, 20 gündür Diyarbakır D Tipi Cezaevinde tutukluydu. Diyarbakır D
Tipi Cezaevinde 6 tutuklu/ hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; oğlum Osmaniye Cezaevine
sevk edildi. Biz bunun üzerine oğlumu görmek için Osmaniye Cezaevine gittik. Oğlumun beyanına göre; kendisine gerek Osmaniye cezaevine götürülürken gerekse de Osmaniye Cezaevinde
kötü muamele/ işkence uygulamaları olduğunu beyan etmiştir. Bugün edindiğimiz bilgiye göre
ise; oğlum Osmaniye Cezaevinden Bandırma 1 Nolu T Tipine sevk edilmiştir. Oğlum Osmaniye
cezaevine götürülürken gerek cezaevi girişinde gerekse de cezaevinde maruz kaldığı işkence ve
kötü muamele nedeniyle şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Necibe Karaca, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Ramazan Karaca, yaklaşık 6 aydır Diyarbakır D Tipi Cezaevinde tutuklu olarak
bulunmaktaydı. Geçtiğimiz hafta içinde Diyarbakır D Tipi Cezaevinde 6 tutuklu/ hükümlünün
firar etmesi bahanesiyle; kardeşim Osmaniye Cezaevine sevk edildi. Biz bunun üzerine cezaevinde kendisiyle görüşmeye gittik. Görüşmede kardeşimin çok halsiz olduğunu gördüm. Kardeşimin beyanına göre; gerek cezaevine girişte gerekse de cezaevinde kendilerine kötü muamele /
işkence uygulamaları olduğunu söyledi. (çıplak arama, darp v.s) Bugün aldığımız bilgiye göre ise;
kardeşim Osmaniye Cezaevinden İzmir 3 Nolu T Tipi Cezaevine sevk edilmiştir. Ben ablası olarak,
gerek cezaevine girişte gerekse de cezaevinde kardeşime karşı gerçekleştirilen kötü muamele
/ işkence nedeniyle şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
(İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Adnan Kırboğa, şu beyanlarda bulundu: “Yeğenim olan Fettah Kırboğa, bundan yaklaşık olarak 4 ay önce tutuklandı. Diyarbakır D Tipi
Cezaevinde iken; 6 tutuklu/ hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; yeğenim Osmaniye Cezaevine sevk edildiğini öğrendik. Bunun üzerine ben yeğenimle Osmaniye Cezaevinde görüştüm.
Görüşme sırasında, cezaevine girişte çıplak aramaya maruz kaldığını; kötü muamele / işkence ile
karşı karşıya olduklarını beyan etti. Bugün aldığımız bilgiye göre; yeğenim Osmaniye Cezaevinden Bandırma 1 Nolu Cezaevine götürülürken; gerekse de Osmaniye Cezaevinde yeğenime yönelik kötü muamele / işkence nedeniyle cezaevi görevlilerinden şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mustafa Sari, şu beyanlarda bulundu:
“Kardeşim olan Eyyüp Sari, yaklaşık olarak 5 yıldır Diyarbakır D Tipi Cezaevinde kalmaktaydı. Di-
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yarbakır D Tipi Cezaevinde 6 tutuklu/ hükümlünün firar etmesi bahanesiyle; kardeşimin Osmaniye Cezaevine sevk edildiğini öğrendik. Kardeşimle Osmaniye Cezaevinde görüştüğümüzde;
kendilerine gerek cezaevine girişte gerekse de cezaevinde kötü muamele/ işkence uygulamaları olduğunu beyan etti. Bugün edindiğimiz bilgiye göre ise; kardeşim, Osmaniye Cezaevinden
Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevine sevk edilmiştir. Biz ailesi olarak, kardeşime gerek Osmaniye
cezaevine girişte gerekse de cezaevinde uygulanan insanlık dışı muamele nedeniyle şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Ayşe Bayram, şu beyanlarda bulundu: “Eşim olan Zülfükar Bayram, 24 yıldır çeşitli cezaevlerinde cezasını infaz etmektedir. En son
Diyarbakır D Tipi Cezaevinde iken; Diyarbakır D Tipi Cezaevinden firar 6 tutuklu / hükümlünün
firar etmesi bahanesiyle Osmaniye Cezaevine sevk edildi. Osmaniye Cezaevine giderek eşimle görüştük. Görüşme sırasında eşim gerek Osmaniye cezaevine girişte gerekse de Osmaniye
cezaevinde kötü muamele /işkence uygulamaları olduğunu beyan etti. Bugün aldığımız bilgiye
göre ise; eşim Osmaniye Cezaevinden İzmir 3 Nolu T Tipi Cezaevine sevk edilmiştir. Ben eşi olarak, gerek cezaevine girişte gerekse de cezaevinde eşime karşı gerçekleştirilen kötü muamele
/ işkence nedeniyle şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
(İHD Diyarbakır Şubesi)
12 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Feride Kartop, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Uğur TEKTAŞ, yaklaşık olarak 3 aydır Diyarbakır D Tipi cezaevinde tutuklu
olarak bulunmaktaydı. Cezaevindeki 6 tutuklu/hükümlülerin firar etmesi bahanesiyle, kardeşim
Osmaniye cezaevine sevk edildi. Bunun üzerine kardeşimle görüşmek için Osmaniye Cezaevine
gittim. Kardeşimle görüşmede; gerek cezaevine girişte gerekse de cezaevinde kendilerine kötü
muamele, işkence uygulamaları olduğunu beyan etti. Bugün edindiğimiz bilgiye göre ise; kardeşim Osmaniye cezaevinden Bandırma 2 nolu T Tipi cezaevine sevk edildi. Biz ailesi olarak kardeşime yönelik yapılan kötü muamele ve işkence uygulamaları nedeni ile kişilerden şikâyetçiyiz.
Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
15 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Mevlüde Cankul, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Davut Cankul, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. 14.03.2016
tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde sabah saat 06.00 civarında koğuşlara baskın yapılıp,
sözlü hakaretlerde bulunuldukları, yorgan, battaniye, yastıklarına, tüm giyim eşyalarına, kitaplarına ve notlarına dahi el konulduklarını dile getirdi. Bu yapılan hakaret ve haksızlıkları kabul etmiyoruz. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
15 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Eşref Yaşa, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Diren Yaşa, 2012 yılından beri değişik cezaevlerinde cezasını yatmaktadır. En son Diyarbakır D Tipi Cezaevindeyken 08.03.2016 tarihinde yaşanan ve cezaevinden kaçan mahkûmlardan sonra oğlumun anlattıklarına göre “ansızın kaldığımız odaya baskın düzenleyerek elbiselerimizi dahi giymeme müsaade etmeden alıp, çıkardılar ve ringe götürüp yola çıkardılar. Nereye
gideceğimizi söylemediler. Ancak yolda Kocaeli Cezaevine götüreceklerini söylediler. Yolda bize
işkence yaptılar. Hakaret ettiler. Vardığımız da çıplak arama yaptılar. Bunları 13.03.2016 tarihinde
bana söyledi. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz.” (İHD Diyarbakır Şubesi)

45

2015-2020 Yılları arası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri
23 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Remziye Alan, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Mazlum Alan, yaklaşık beş yıldır cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Son 4 aydır Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyor. Oğlum ağırlaştırılmış müebbet cezasıyla hükümlüdür.
Diyarbakır Cezaevinde 6 mahkûmun firar etmesiyle oğlum üzerinde baskı artmıştır. Oğlumla
yaptığım telefon görüşmesinde mahkûmların firar etmesinden sonra kendisine yemek verilmediğini, ilk üç gün hiçbir mahkûma yemek verilmediği ancak sonrasında yemeklerin düzensiz
verilmeye başladığını, semaver v.b eşyalarıma el konulduğunu, 24 saatte 1 saatlik havalandırma hakkı olmasına rağmen sadece 15 dakika havalandırmaya çıkarıldığını belirtti. Oğlum firar
edenlerden birini tanıdığı için kendisine baskı uygulandığını ve aç bırakıldığını söyledi. Oğlumun
baskılar yüzünden psikolojisi bozuldu, kendi kendine konuşmaya başladı. Oğlum son yaptığımız
görüşmede baskılara dayanamadığını, baskı ve tecritlin devam etmesi durumunda kendini öldüreceğini söyledi. Oğlumun sağlığından ve hayatından endişe ediyorum. Biran önce cezaevi
koşullarının düzelmesini, baskının azalmasını ve hakkı olan yemek, çay ve havalandırma haklarının verilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD
Diyarbakır Şubesi)
27 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Şırnak T Tipi Cezaevi›nden 6 Mart gecesi 50
siyasi mahpus Rize, Trabzon ve Bayburt›taki cezaevlerine sürgün edildi. Kendisiyle birlikte 15
siyasi tutsağın sürgün edildiği Trabzon E Tipi Cezaevi›nden İHD›ye mektup gönderen Sadık Aslan isimli mahpus, 3 günlük yolculukta ve götürüldükleri Trabzon E Tipi Cezaevi›nde kendilerine
yönelik gerçekleşen işkence ve kötü muamele uygulamalarını anlattı. Aslan şunları anlattı: “Bizi
Erzurum üzerinden götürmediler. Görevliler kend işlerini de halletmek için Ankara hattını kullandılar. Dolayısıyla bir günlük yol 3 gün sürdü. Kelepçeli halde yolculuk işkenceye dönüştürüldü.
Nakil esnasında tutsağa ait bir kısım para şoföre teslim edilir. Bu parayla istek üzeri tutsağın
yiyecek ve içecek ihtiyacı şoför tarafından karşılanır. Oysa bizim hiç bir ihtiyacımız karşılanmadı.
Trabzon E Tipi Cezaevi’ne geldiğimizde, bizi saat 02.00-04.00 arası araçlardan tek tek 20 dakika
arayla indirdiler. X-ray cihazından geçirildikten sonra kapalı ve kamerasız bir odaya alındık. Bizi
çıplak aramaya zorladılar. Biz reddettik. Bunun üzerine 7 kişi bizi tekme, tokat ve yumruklarla
darp etmeye başladı. 5-10 dakika süren bu darptan sonra yere düşürüldük. Yerde tekmelemeye
devam ettiler. Elbiselerimizi zorla yırtarak çıkardılar. Elbiselerimizin üstüne basarak kirlettiler. 60
yaşlarında Ahmet Zenger ve Hüseyin Bozkurt da darp edildi. Ahmet Zenger, epilepsi hastası
olduğu için darp sırasında bayıldı. 21 yaşındaki Remzi Akyürek isimli arkadaşımızın yüzünde ve
göz çevresinde morluklar oluştu. Ve sol gözü sürekli yaşarmaktadır. Ben sol tarafımdaki kaburgalarıma aldığım darbelerle şiddetli ağrılar çekmekteyim. Bize küfürlü hakaretler ettiler. ‹Müslüman mısınız değil misiniz?› gibi inanç ayrımcılığına dönük sorular soruldu. Darptan sonra sağlık
kontrolü talebinde bulunmamıza rağmen, revire çıkarılmadık. Daha sonar gecikmeli olarak revire
çıkarıldık. Doktor vücutta belirgin iz yok diyerek rapor vermedi. Vücuttaki iç hastalıklara ilişkin
ise bir kontrol yapmadı. Kaldığımız yerler koğuş değil. Cezaevinin tecrit odaları olarak bilinen
hücrelerin altındaki küçük, üstten basık, içinde kanalizasyon borularının geçtiği yerlerde tutuluyoruz. Çok uzakta sapa bir yere sürgün edildik. Bu durumda bizimle birlikte ailelerimizde mağdur
edilmiş cezalandırılmış oldu.”
04.04.2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Şevki Çelik, şu beyanlarda
bulundu: “Siyasi suçlardan hükümlü olarak Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevinde yatan oğlum Ömer
Çelik’in aile bireyleriyle yapmış olduğu haftalık telefon görüşmesinde infaz memurlarınca (20
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kişi) koğuşlarının basılarak arama yapıldığını belirtildi. Özel eşyalarının dağıtıldığı, kırıldığı; kendilerinin de saldırıya uğradığını ayrıca ölümle tehdit edildiklerini belirtmiştir. Yaralı oldukları halde
revire götürülmemişlerdir. Cezaevinde yaşanılan hak ihlallerine karşı duyarlı ve başvuruya konu
olayın takipçisi olmanızı istiyorum. Ayrıca hak ihlallerine karşı kamuoyunun harekete geçirilmesini talep ediyorum”
04.04.2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Abdulsamet Durak, şu beyanlarda bulundu: “Siyasi suçlardan hükümlü olarak Kırıkkale F Tipi İnfaz Kurumunda bulunan
kardeşim Xemgîn Durak, haftalık telefon görüşmesinde içinde bulunduğu koğuş ile yan koğuşun
kontrol, arama bahanesiyle infaz koruma memurları (20 kişi) tarafından arama yapıldığı söyledi.
Aramada esnasında özel eşyalarının dağıtılıp kırıldıktan sonra kendilerinin hakarete uğradığını
ve fiziksel saldırıya maruz kalarak yaralandıklarını beyan etmiştir. Ayrıca ayrı görevlilerce ölümle
tehdit edilmişlerdir. Çocuklar ile kardeşimin de içinde bulunduğu cezaevindeki insanların uğradıkları hak ihlallerinin takipçisi olmanızı ve bu olayın kamuoyunda duyarlılık oluşturulmasını
talep ediyorum.”
07.04.2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Emine Yıldırım, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ferhat YILDIRIM yaklaşık üç sene önce Batman M Tipi Kapalı Cezaevinden
Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. 17-18 gün önce koğuş kontrolüne gelen gardiyanlar eli olmayan bir koğuş arkadaşını ve oğlumla birlikte bir kişiyi daha dövmüştür. Askerler kemerleri ile dövmüştür. Süngerli odaya götürerek beş saat boyunca çırılçıplak soyarak dövmeye
devam etmişlerdir. İşkenceye maruz kalmışlardır. İşkence olayından 2-3 gün sonra gece yarısı
apar topar İzmir Buca 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevine götürülmüşlerdir. Her türlü hukuki destek
sağlanmasını istiyorum”
27 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan
ve böbrek hastası olan Hilal Ada’nın, rutin kontrol için hastaneye götürüldüğü esnada ring aracında askerlerin fiziki ve psikolojik şiddetine maruz kaldığı öğrenildi.
25 Nisan 2016 tarihinde, Urfa Siverek Kapalı Cezaevi’nde bulunan 7 siyasi mahpus (Mübarek
Erdoğan, Haci Ekinci, Nihat Ekmez, İdris Yakut, Ahmet Tanriverdi, Adem Amaç ve Takiyettin Yüksekbağ) açlık grevi eylemine girdikleri gerekçesiyle, Ermenek Cezaevi sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların, 9 saat ring aracı içerisinde bekletildiği ve fiziki saldırıya maruz kaldığı öğrenildi.
04.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Salih Yakışır, şu beyanlarda bulundu: “7 Mart 2016 günü Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Giresun’a gönderilen kardeşim gönderildiği gün yanına hiçbir eşyasını alamadı. Zaten açlık grevindeydi. Kendilerine hiçbir
açıklama yapılmadan ringe bindirdiler. Kardeşim dilekçe yazdığı halde eşyaları bir türlü alamadı.
Kardeşimle telefon görüşmesi sırasında bana cezaevine Fatih Kılıçarslan diye yeni bir müdürün
geldiğini, kendilerine kötü muamele de bulunduğunu söyledi. Örneğin duvar dibinde her sabah
dolaştırıldığını, buna uymayanlara “siz ne olacağını göreceksiniz” şeklinde tehditte bulunduğunu, ayrıca 4’er ay iletişim cezası uygulandığını söyledi. Bu uygulamadan dolayı cezaevindeki
tutuklu ve hükümlülerin kendilerine zarar verebileceğini, dolayısıyla 80 dönemini andıran bu
psikolojik işkencenin sonlandırılması için sizden destek bekliyoruz. Ayrıca kardeşim Adalet Bakanlığına, Cezaevi Müdürlüğüne ve Ceza İnfaz Kurumuna da dilekçe yazdığını ama sonuç alamadığını bildirdi. Ayrıca diğer koğuşta bulunan arkadaşları hakkında hiçbir haber alamadığını ve
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endişe ettiklerini söyledi. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”
04.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulbaki Oğraş, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mansur Oğraş, 2011 yılından beri cezaevindedir. Örgüt üyeliğinden ceza aldı ve cezası kesinleşmiş durumdayım. Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Giresun’a
sürgün edildi. Çok sık telefonla görüşemiyoruz. En son dört hafta önce telefonla görüştük. “Kendisi bana: burada bize çok hakaret ediliyor, tehdit ediliyoruz”. Duyduğum kadarıyla Giresun’daki
politik mahpuslara aynı muamele uygulanıyor. Ben kardeşimin hayatından endişe ediyorum. Yaşanan ihlallerin sona ermesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
30.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zuhal Ekmez, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim olan Nihat Ekmez, 1992 yılından beri cezaevinde bulunmaktadır.
Bugüne kadar birçok cezaevlerinde kaldı. En son Siverek cezaevindeyken Ermenek Cezaevine
sürgün edildi. Ermenek cezaevinde çıplak arama dayatması yapılıyor. Gardiyanlar zorla baskıyla
yerlere yatırılarak çıplak arama yapılırken, “Ölürüm Türkiye” marşıyla içeri alınıyor. O günden beri
sürekli olarak kapıları vuruluyor. Hasta tutsakların tedavi yapılmıyor. Duruşmalara götürülürken
işkence ve sözlü hakaretlere uğruyor. İdareciler ve gardiyanların tutumu ırkçı ve baskıcı yönelimler var. Askerler ölürken sizi hastaneye mi götürelim diyorlar. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.”
30.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hikmet Karahan, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim olan Mehmet Karahan, 21 Mart 2016 Edirne F tipi Kapalı Cezaevinde Nevruz kutlaması için odasını ve kısmen kendisini ateşe verdi. Hastaneye kaldırıldıktan
sonra tekrar cezaevine geri getirilmişti. Olaydan sonra cezaevi yönetimi tarafından koşulları ağırlaştırıldı. Örneğin son 15 gün içerisinde her gün belirli saatlerde 3-4 görevli tarafından işkenceye
maruz kaldığını, kaburgalarında kırıkların olduğunu söyledi. Aynı şekilde onun gibi tekli hücrelerde kalan diğer arkadaşları aynı saldırıya uğramışlardır. Kendisi bütün bunları Perşembe günü
yapılan telefon görüşünde dile getirdi. Fiziken çok ağır işkencelere rağmen ağabeyim ve diğer
hükümlüler hastaneye götürülmemişlerdir. Şuan ağabeyim ve diğer hükümlüler hastaneye dahi
götürülmemişlerdir. Şuan ağabeyime karşı siyasi görüşlerinden dolayı ağır işkenceler yapılmaktadır. Ağabeyime işkence uygulayan görevlilerden buna göz yuman idareden şikâyetçiyim. Bu
konuda sizden hukuki destek talep ediyoruz. Hükümlü diğer ailelerden aldığımız bilgilere göre
Edirne’de bulunan tüm hükümlü/ tutuklulara işkence yapılmıştır. Bu konuda sizden gerekli desteği sunmanızı talep ediyoruz.”
01.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ziya Demirbaş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ferhat Demirbaş, 1,5 yıldır tutukludur. Başta Hatay İskenderun cezaevinde yatıyordu. Yaklaşık 3 aydır İzmir Aliağa Cezaevine sürgün edildi. Orada sürekli olarak arıyordu
başta herhangi bir sorun yoktu. Ya da o bize söylemiyordu. Yaklaşık 3 haftadır haber alamıyoruz.
Bizi aramıyor. Yanında kalan arkadaşlarının aileleri bize oğlumun kötü muamele gördüğünü ve
baskı altında olduğunu söylediler. Aileler bize ulaştı ve bilgi verdi. Oğlumun aramasına izin vermiyorlar. Ve söylenenlere göre oğlum tehdit ediliyormuş. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
04.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “Benim Oğlum Erkan Tamir 04.06.2016 tarihinde kızım ile yapmış olduğu telefon
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görüşmesinde; gardiyanlar tarafından saldırıya uğramış kendisi ile birlikte 7 arkadaşı da darp edilip yaralanmışlardır. Benim oğlum Erkan 2008 yılından Başbakanın Diyarbakır’a gelişi ile polisler
tarafından gözaltına alındı. Tutuklama gerekçesi konvoya taş atmaktır. Tutuklanıp 2 yıl Diyarbakır
D Tipi cezaevinde kaldıktan sonra serbest bırakıldı. Daha sonra yargılanma sürecinde 5 yıl cezaya mahkûm edildi. Oğlum tutuklanıp tekrar cezaevine gönderildi. 3 ay önce Aliağa/ Şakran
cezaevine sürgü edildi. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.”
04.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aziz Akdağ, şu beyanlarda bulundu: “Benim oğlum Ömer Akdağ Dicle’de gözaltına alındı. Örgüt üyeliğinden mahkemeye çıkarıldı. Mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Daha sonra 8 yıl 9 ay ceza aldı. 4
yıl Diyarbakır D Tipi Cezaevinde kaldıktan sonra Şuanda İzmir Şakran Cezaevine sürgün edildi.
Bugün sabah saatlerinde bize aradı ve cezaevi yönetimi tarafından fiziki işkence yapıldığını, bir
kısım arkadaşlarının kolu ve kaburgalarının kırıldığını, kalçalarında kırıklarının olduğunu söyledi.
Babası olarak oğlumun hayatından endişe ediyorum. Sizden bu konu hakkında detaylı bilgi edinip bizi bilgilendirmenizi istiyorum.”
18.07.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mustafa Dönmüş, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan İhsan dönmüş, 2008 yılından beri cezaevinde bulunmaktadır.
Bu güne kadar değişik cezaevlerinde kaldı. En son şuan da Bandırma 2 nolu T Tipi Cezaevinde
kalmaktadır. 6 ay önce kardeşim kendi kaldığı koğuştan bir başka koğuşa gönderiliyor. Ve orada
ırkçı bir saldırıyla karşı karşıya kalıyor. Kardeşim Kürt olduğu için linç ediliyor. Kafasından aldığı
darbe nedeniyle kötüleşiyor. Vücudunun değişik yerlerinde darp izleri oluşuyor. Doktora götürülüyor. Verilen raporda bir şeyi yok deniliyor ve geri gönderiliyor. Ancak kardeşim kötüleşince tekrar doktora götürülüyor. Kafasında kırık olduğu ve kendisine zarar verdiğini raporla belgeleniyor.
Tomografisi çekilmiş ve tedavisi geç kalmasına rağmen başlatıldığını söylüyor. Bu olaydan sonra
o koğuştan alıp tek kaldığı koğuşa atılıyor. Koridora çıkarken kendisini darp eden kişiyi görünce
yumruk atıyor. 15 gardiyan onu alıp koridorda darp ediyorlar ve kulak zarında zedelenme oluşmuştur. Görüntü kayıtları alınıp dosyasına konulmamıştır. Kardeşimin tedavisinin yapılması ve
gereken soruşturmanın yapılması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
06.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hüsna Yalçın, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Aziz Yalçın, telefonla bizleri aradı. ‘Benimle birlikte 126 kişinin sevki/nakli
Sincan Cezaevinden diğer cezaevlerine olduğunu’ söyledi. Mahkûmların sevki sırasında cezaevi görevlilerince kendilerine işkence edilmiş. Oğlumla birlikte Fuat Güler ve Hacı Sancar Bolu
Cezaevlerine naklinin yapıldığını söyledi. Yapılan bu haksızlıkları kabul etmiyorum. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
13.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fidan Bozyil, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Azad Baltaş 1999’dan beri cezaevinde kalmaktadır. Geçen Cuma gününe kadar Diyarbakır D Tipinde kalan kardeşim Karaciğer hastası olup aktif hepatit B tedavisi
görmektedir. Dolayısıyla ilaçlarını aksatmaması gerekiyor. Geçen hafta Cuma günü Diyarbakır D
Tipinden Gaziantep L Tipi kapalı cezaevine nakledilmiştir. Nakil sırasında Gaziantep L Tipi Kapalı
cezaevinde çıplak aramaya maruz kalmıştır. Çıplak aramaya direnen kardeşimi görevliler darp
edip hücreye atmışlardır. Diğer ailelerden aldığım bilgilere göre kör karanlık olan bu hücreler
tek kişilik ve havalandırmasız mekânlardır. Su ve yemek gibi temel ihtiyaçları karşılanmıyor. Aktif
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hepatit b hastası olan kardeşimin hücre cezası hastalığı üzerinde olumsuz etki yapmaktadır. Bu
konuda çok endişeliyiz. Gittiği günden beri ondan haber alamıyoruz. Ayrıca nakil esnasında cezaevinden bize herhangi bir bilgi de gelmemişti. Gaziantep L Tipi Kapalı cezaevine aradığımızda
bize görüş günü Salı günü denmesine rağmen aslında görüş günü Perşembe idi. Yönetim bu
konuda bizi yanlış bilgilendirdiğinden görüş yapamadan geri döndük. Annem ve babam yaşlı ve
hasta olduğundan kardeşim ile görüş imkânlarımız zorlaşmıştır. Annem karaciğer hastası, şeker
ve tansiyon hastası olup halen de tedavi görmektedir. Babam kalp ve tansiyon hastalığı bulunmaktadır. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
16.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Dilek Sulak, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Cihan YEŞİL müebbet hükümlü olarak 2 yıldır Edirne F Tipi Kapalı
Cezaevinde kalmaktadır. Kardeşimi görmeye gidemediğimiz için sürekli nakil dilekçesi veriyorduk. Kardeşim de nakil dilekçesi veriyordu ancak işleme dahi sokulmuyordu. 8.8.2016 tarihinde nakil konusunda kardeşim gardiyanlarla tartışmış ve gardiyanlar kardeşimi darp etmişlerdir.
Kardeşimin göğüs kemiği kırılmış ancak hastaneye götürmemişler. Biz bu olanları dün başka bir
mahkûmun ailesinden öğrendik. Olayın olduğu günden beri kardeşimle telefonla da görüşemedik. Kendisi mi aramıyor yoksa kendisinin aramasına izin mi verilmiyor bilmiyoruz. Kardeşime
işkence yapıldı. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Leyla Karaaslan özetle; Antep L Tipi Cezaevinde bulunan oğlu olan Yusuf Karaaslan’ın isteği ve talebi olmamasına
rağmen Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, oğlunun
çırılçıplak soyularak işkenceden geçirildiğini, susuz bırakıldığını, çırılçıplak soyunmadığı için hücrede tutulduğunu, her türlü kötü muameleye uğradığını, radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarından mahrum bırakıldığını açık görüşlerde yan yana oturmalarına izin verilmediği, şeklinde
beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Emine Tugan özetle;
Antep L Tipi Cezaevinde bulunan oğlu Erhan Tugan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, sürgün sürecince 18
gün boyunca oğlu ile hiç görüşemediğini, oğlunun bu süreç boyunca tek kişilik hücrede tutulduğunu, onun Gaziantep L Tipi Cezaevine geldiği gün dövüldüğünü, elbiselerinin yırtıldığını, tek
kişilik hücreye konulduğunu, vücudunun morluklar içinde olduğunu, konuşacak hali kalmadığını, üstünde kendisine ait olmayan elbiselerin olduğunu, saatinin kırık olduğunu, iç çamaşırının
bulunmadığını, içme suyu bulmakta ciddi zorluklar yaşadıklarını, çarşaf ve battaniyelerinin olmadığını, radyo ve televizyon gibi iletişim araçlarından mahrum bırakıldığını, içerde de kantinden iç
çamaşırı temin edemedikleri, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Fırat Aralan özetle;
Antep L Tipi Cezaevinde bulunan babası Fahri Aralan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen
Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildikten sonra darp edilmeye başlandığını, haksız yere 1 Hafta Hücre Cezasına tabi tutulduğunu, hakaret ve zorla çıplak
aramaya tabi tutulduğunu, gardiyanlar tarafından psikolojik baskıya tabi tutulduğunu, gardiyanların ziyaretçilere sebepsiz yere bağırıp çağırdıklarını, içme suyu sıkıntısı yaşadıklarını, banyo
yapamadıklarını , ayrıca babasının hasta olduğunu ve Gaziantep L Tipi Cezaevinde ziyaretçilerin
bekleyebileceği bir yerin hazırlanmadığı, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
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18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Azize Ercan özetle; Antep
L Tipi Cezaevinde bulunan yakını Halil Ercan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır
D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, içeri girer girmez soyulduklarını, işkence ettiklerini, günde sadece iki defa olmak üzere banyo ve içmek için su verildiğini
elbiselerinin görevlilerce yırtıldığını, 10 kişiye bir kavun verildiğini, yakınları tarafından getirilen
televizyon ve elbiselerin verilmediğini, buzdolabının olmadığını, radyo televizyonun bulunmadığını soyunmadıkları için hücrede tutulduklarını, sağlıklı görüş olmadığını tutuklu yakınlarının
taciz eder gibi arandığı, eskiden açık görüşlerde görüşçü ile mahpusun yan yana oturmasına
izin verilirken Gaziantep L Tipi Cezaevinde engel olunduğunu, birbirlerine dokunmalarına izin
verilmediği, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Zeliha Alkay özetle;
Antep L Tipi Cezaevinde bulunan yakını Ferhat Alkay’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen
Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini beş gün boyunca
tek kişilik hücrede bekletildiğini, yemek ve suda sıkıntılar olduğunu, Mahpusun çokça gardiyan
tarafından işkence gördüğünü Mahpusun sağ ayak bileğinde olan platinli bölgeye coplarla on
gün boyunca vurulduğunu, cezaevinde ziyaretçi bekleme odasının olmadığını, bir lavabo ihtiyacı için 5 km yürümek zorunda kaldıklarını, çevrede ne bir su ne de bir yiyecek olmadığı, şeklinde
beyanlarda bulundu.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Nevruze Olgaç özetle;
Antep L Tipi Cezaevinde bulunan yakını Recep Olgaç’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen
Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, babası mağdur
mahpusun kötü koşullarda kaldığını, bulunduğu yerde su olmadığını, görüşlerde sandalye olmadığını, Mahpus Recep OLGAÇ’IN çok hasta olduğunu ona iyi bakılması gerektiğini hazır su
içmesi gerektiğini ama hazır suyun olmadığı, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Nebahat Dağ özetle; Antep L Tipi Cezaevinde bulunan eşi İhsan Dağ’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır
D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildikten sonra suların kesik olduğunu,
yemek verilmediğini, hiçbir eşyanın dışarıdan alınmadığını, ağır işkence görmüş olduğunu, görüşçülere arama adı altında taciz yapıldığını, eşi olan Mahpus İhsan Dağ’ın çırılçıplak soyulduğu ve işkence gördüğünü, gardiyanlara tepki gösterince gardiyanların ‘’ burası Gaziantep’’ diye
bağırdıklarını ve iş yavaşlatma eylemi yapıp görüşçüleri içeri geç aldıkları, şeklinde beyanlarda
bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Ferhat Özgün özetle;
Antep L Tipi Cezaevinde bulunan yakını Başar özgün’ün isteği ve talebi olmamasına rağmen
Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, Mahpus Başar’a
çıplak aramadan geçirildiğini, işkenceye maruz kaldığını, aç bırakıldığını hakarete uğradığını,
şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Rojda Kargılı özetle; Antep L Tipi Cezaevinde bulunan yakını Şemsettin Kargılı’nın isteği ve talebi olmamasına rağmen
Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, Mahpusun sağ
kolda uyuşma, kısmi felç, görme problemi, kalp hastalığı, böbrek kitlesi kanseri ve benzeri bir çok
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rahatsızlık geçirdiğini, 2 defa ameliyat olduğunu, 2 defa anjiyo olduğunu, şeklinde beyanlarda
bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Özgür Tüzün özetle;
Antep L Tipi Cezaevinde bulunan ağabeyi İsmail Tüzün’ün isteği ve talebi olmamasına rağmen
Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, abisinin görüş
anındaki yüzündeki darp izlerinin dikkatini çektiğini, çıplak arama konusunda müdürle görüşmek istediğini, 6 gardiyan tarafından darp edilerek çırılçıplak soyulduğunu, yüzü koyun yere
yatırılarak sol kolunun hasar göreceği şekilde ters kelepçelendiğini, ve havalandırma olmayan
kör bir hücreye hapsedildiğini, günde sadece yarım saat içme suyu olarak kullanılamayacak bir
suyun akıtıldığı, temizlik, banyo için yeterli su verilmediğini, verilen suyunsa, yağlı ve gazlı olduğu, içme suyu ihtiyacının kantinden karşılanmasına izin verilmediğini, ağabeyinin hasta mahpus
olduğunu çok sayıda hastalıkla boğuştuğunu gece uyurken nefes kesilmesi yaşadığını tek kişilik
hücrede yaşamını idame ettirmesinin mümkün olmadığını, tek kişilik hücreye sevkinin hayatına
kasıt anlamı taşıdığını, 01 Eylül 2016 tarihinde Diyarbakır da ameliyat olmuş olmasına rağmen,
apar topar Antep Cezaevine naklinin tedavisini engellediğini, cezaevinde yaşanan sorunlarla
ilgili gereken mücadelenin yapılmasını, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Hacire Karadağ özetle;
Antep L Tipi Cezaevinde bulunan yakını Müslüm Karadağ’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen
Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, Mahpusa temizlik
için su verilmediğini, sürgün edildiği yerden gelen hiçbir eşyasının kendisine verilmediğini, ciddi
manada sözlü şiddete maruz kaldığını, görüşe gelen ailelerin arama işlemlerinin resmen taciz
boyutunda olduğunu gardiyanlar ve kayıt memurları ‘’ burası Gaziantep istediğimizi söyleriz’’
şeklinde konuştuklarını, açık görüşte ailelerin mahpusların yanına oturmasına izin verilmediğini,
şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Beritan Özkan özetle;
Antep L Tipi Cezaevinde bulunan yakını Nevzat Özkan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, günde yarım saat su
verildiğini, çıplak arama reddedilince işkence yapıldığını, şahsi eşyalarının mahpuslara verilmediğini, ailelerin gönderdiği semaver, buzdolabı, kıyafetler mahpuslara verilmediğini, görüşçüler
üzerinde büyük baskılar olduğunu arama yapılırken kötü muamele yapıldığını, iç çamaşırların
içeri alınmadığını şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Selma Özkan özetle;
Antep L Tipi Cezaevinde bulunan yakını Murat Özkan’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, günde yarım saat su
verildiğini, çıplak arama reddedilince işkence yapıldığını, şahsi eşyalarının mahpuslara verilmediğini, ailelerin gönderdiği semaver, buzdolabı, kıyafetler mahpuslara verilmediğini, görüşçüler
üzerinde büyük baskılar olduğunu arama yapılırken kötü muamele yapıldığını, iç çamaşırların
içeri alınmadığını şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
19.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ebru Güler, şu beyanlarda
bulundu: “Kardeşim Ali İhsan Güler 2015 Nisan ayında tutuklanıp şuan Rize Kalkandere cezaevinde kalmaktadır.5 Ağustos 2016 tarihinde bulunduğu Erzurum Kapalı cezaevinden Rize’ye
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sevk edildi. Kardeşim 18.08.2016 tarihindeki telefon görüşmesinde bize aktardığına göre; Rize
Kalkandere L Tipi cezaevine giriş esnasında kardeşim ve sevk edilen diğer 15 hükümlü çıplak
aramaya maruz bırakılıyorlar. Kardeşim ve arkadaşları bu durumu kabul etmeyince görevliler tarafından yoğun işkenceye maruz kalıyorlar. Kardeşimin aktardığına göre %50 kalp sorunu olan
hükümlüye bile işkence yapılmış. Kardeşime ve diğer arkadaşlarına işkence uygulayanlardan
şikâyetçiyim. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
19.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Şakır Yıldız, şu
beyanlarda bulundu: “Kaynım Ahmet Hakan ÖNÜR bulunduğu Ankara Sincan Kapalı cezaevinden ailesine haber verilmeden ve kendisinin özel eşyaları olmaksızın Karaman M Tipi kapalı
cezaevine sevk ediliyor. 17 Temmuz 2016 tarihinden itibaren orada bulunmaktadır. Karaman M
Tipi kapalı cezaevinde çok kötü muameleye ve işkenceye maruz kalıyor. Cezaevi idaresinin baskı
ve zorlamalarına karşın kendisi açlık grevine girmişti. Şuan daha önceden var olan yaralarından
dolayı sağlık durumundan endişe ediyoruz. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
27.08.2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuran Meryem Demir, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Abdulsamet Demir yaklaşık 6 (altı) ay önce Batman M Tipi Kapalı Cezaevinden, Malatya E Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Dün (26.08.2016) telefonla beni arayarak cezaevinde
sayım sırasında cezaevi idaresinin keyfi uygulamalarına maruz kaldıklarını ve ip gibi sıraya dizilmedikleri gerekçesiyle kendisi ve koğuşta bulunan diğer tüm mahkûmları (14 kişi) jandarma ve
infaz koruma memurları tarafından feci şekilde dövüldüklerini belirtmiştir. Her türlü yasal yollara
başvurulması ve basın yayın yoluyla kamuoyu oluşturulmasını istiyorum.”
27.08.2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuran Nevile İnce, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum M. Şirin İNCE yaklaşık 6 (altı) ay önce Batman M Tipi Kapalı Cezaevinden, Malatya E
Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Dün (26.08.2016) telefonla beni arayarak cezaevinde sayım
sırasında cezaevi idaresinin keyfi uygulamalarına maruz kaldıklarını ve ip gibi sıraya dizilmedikleri gerekçesiyle kendisi ve koğuşta bulunan diğer tüm mahkûmları (14 kişi) jandarma ve infaz
koruma memurları tarafından feci şekilde dövüldüklerini belirtmiştir. Ayrıca LYS sınavına başvuru
kaydını yaptığı halde sınava götürülmemiştir. Her türlü yasal yollara başvurulması ve basın yayın
yoluyla kamuoyu oluşturulmasını istiyorum.”
30.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nedret Yaşar, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Uğur Ahmet Yaşar 4 yıldır Malatya E Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Bu
gün oğlumla saat 11.00 gibi bizi aradı ve geçen Cuma günü yaşadıklarını şöyle anlattı “Cuma
günü havalandırmaya çıkarken gardiyanlar kendi sayımınızı yapın dedi. Biz daha önce siz yapıyordunuz, şimdi de siz yapın dedik. Tartışmaya başladık. Sonra yaklaşık 50 kişilik gardiyan grubu
ve 2. Müdür bizleri dövmeye ve hakaret etmeye başladı. Revire götürmediler. Vahdettin isimli
bir arkadaşımız baya kötü oldu. Ancak onu da tedaviye götürmediler. Bu olaydan sonra bizim
koğuşu ikiye böldüler. 6 kişi bir hücreye 7 kişiyi ise bir hücreye koydular. Bizi ölümle tehdit ettiler.”
Dedi. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
31.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Niyazi Saçak, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Süleyman Saçak, 2014 yılında evden ayrıldı ve kendisine bir daha ulaşamadık. Bir süre önce oğlum bizi arayarak Kobani’de olduğunu söyledi. 2015’te oğlum yaralanıp

53

2015-2020 Yılları arası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri
Urfa devlet hastanesine getirildiğini duydum. Sonra oğlumdan hiçbir şekilde haber alamadım.
8 ay sonra oğlumun Osmaniye 2 Nolu T Tipi cezaevinde olduğunu avukat tarafından bana bildirildi. Mahkeme için Urfa’ya gittim. Oğlum berat edildi. Osmaniye’ye oğlumu almaya gittim
bırakmadılar. Tutuklama kararı olduğunu gerekçe gösterdiler. 2012 yılında bir dosyasının olduğunu söyleyip tekrardan Osmaniye cezaevine koydular. 28.08.2016 tarihinde oğlum beni aradı.
Durumunu sorduğumda çok kötü darp edildiğini söyledi. Cop ve borularla onu ve 8 arkadaşını
nedensiz vurduklarını söyledi ve hastaneye götürüldüklerini doktor raporu alınmadığını söyledi.
Oğlumu merak ediyorum. O sırada telefon kesildi. Oğluma ulaşamıyorum. Bu konuda sizden gerekli hukuki başvurularda bulunmanızı talep ediyorum.”
31.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Serpil Tangül, şu beyanlarda bulundu: “30.08.2016 günü oğlum Serkan’nın telefon arama günüydü. Beni aradı. Bana
kendisi şahsen olayı anlattı. Bana “anne bizi Cuma günü (26.08.2016) darp ettiler. Durumumuz
çok kötüydü. Bizi sayım sırasında dövdüler. Biz toplamda 20 kadar kişiyiz. 50 kişilik bir gardiyan
grubu bizi dövdüler. Bize işkence ettiler. Çok kötü durumdayız. Her yerimiz yara bere içinde bizi
revire de çıkarmadılar. Küfür ettiler, hakaret ettiler. Benim oğlum zaten bağırsak hastasıdır. Bağırsakları kötüdür çalışmıyor. Bağırsaklarında sürekli bir kanama var.2 kez klonoskopi oldu. Yine
olması gerekiyordu. Kelepçeyi hastanede çıkarmadıkları için o tedaviyi ret etti. Benim oğlum
cezaevine girerken sağlıklıydı. Cezaevi koşullarından dolayı hastalandı. Cezaevine girerken 85
kiloydu. Şimdi ise yaklaşık 50 kilo kadar oldu. 4-5 yıldır Malatya E Tipi cezaevindedir. Adıyaman’da gözaltına alındıktan sonra hemen Malatya’ya gönderdiler. Şimdi oğlum 2 kişilik bir hücreye konulmuş ama 2 kişilik hücrede 7 kişi kalıyor. Ben bu konuda sizden destek talep ediyorum.
Suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum.”
02.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Veysi Öğmen, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Vahdettin 3 yıldır Malatya E Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Geçen
Cuma günü kardeşimi cezaevindeki gardiyanlar, cezaevi müdürü dövüp işkence etmişler. Cezaevi müdürü kardeşimi kendi elleriyle boğazını sıkıp nefessiz bırakılmak suretiyle darp etmiştir.
Kardeşimi ölümle tehdit etmişler. Darp edildiğini medyadan öğrendim. Medyadaki haberlerden
sonra Perşembe günü (01.09.2016) kardeşimle kapalı bir görüş gerçekleştirdim. Kardeşim gardiyanların kendisini çok kötü bir şekilde darp ettiğini ölümle tehdit ettiğini belirtti. Darp edildiği
günden bu yana hücrede tutuluyor. 2 kişilik hücreye 7 kişilik 7 kişi bırakmışlar. Kardeşim işkenceye uğradıktan sonra herhangi bir sağlık kuruluşuna veya revire götürülmemiştir. Bu konuda
derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
08.09.2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuran Perihan Balta, şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Mazlum BALTA Malatya İnönü Üniversitesinde öğrenciyken yaklaşık olarak 7-8 ay önce
tutuklandı ve halen Malatya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. 30 Ağustos
tarihinde bizimle yaptığı telefon görüşmesinde 26.08.2016 Cuma günü Cezaevi İnfaz Koruma
memurları ve askerler tarafından keyfi olarak darp edildiklerini ve bazı koğuş arkadaşlarının ciddi
şekilde yaralandığını belirtti. Bunun hemen akabininde hücre cezasına çarptırıldıklarını belirtmiştir. Çocuğum zaten Hepatit B hastasıdır. Midesinden de rahatsız, yemek yiyemediği için zayıflamıştır. Yediklerini kusma suretiyle dışarı atmaktadır. Cezaevinde gerekli tedavi yapılmamaktadır. Cezaevinin keyfi ve insanlık dışı uygulamaları çekilmez bir hal almış durumdadır. Basın-yayın
yoluyla her türlü duyarlılığın oluşturulması ve tüm yasal yolların işletilmesini talep ediyorum.”
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03 Ekim 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nden Rize Kalkandere Kapalı Cezaevi’ne sürgün edilen (24 Eylül 2016) Cemal Vatandaş ve isimleri öğrenilemeyen 3 siyasi mahpus, çıplak aramaya karşı çıktıkları için işkence ve kötü muameleye maruz kaldı.
Mahpuslar söz konusu işkence ve kötü muameleye ilişkin, İHD Erzurum Şubesi’ne başvuruda
bulundu.
06.10.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hüseyin Kılavuz, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim yaklaşık bir ay önce Nazilli cezaevinden Manisa T tipi Kapalı Cezaevine nakil esnasında darp edilmiş ve basına da yansımıştı. 06.10.2016 tarihinde kendisiyle beraber kalan ve görüşmeye giden aynı cezaevinde kalan başka bir mahkûmun yakını bize tekrar
koğuşlarda ağır işkenceler yapıldığını, birçoğunun hastanelik olduğunu ve tecrit uygulandığını
bize söyledi. Kardeşimin cezaevi koşullarının düzeltilmesi için hukuki anlamda gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”
10 Ekim 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden Gaziantep L Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen İzzet Turan isimli mahpusun, nakil sırasında kendisine eşlik
eden askerler tarafından darp edildiği iddia edildi. Mardin ili Kızıltepe ilçesinde yaşayan Turan’ın
kardeşi Leyla Turan, darp olayı ile ilgili şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim İzzet Turan yaklaşık 3
hafta önce Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezavi’nden Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi.
Nakil sırasında eşlik edenler tarafından darp edildiğini ve Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevi’nde
‘eksikliklerden dolayı sıkıntı yaşamaktayız’ diye telefonla tarafımıza bildirildi.”
17.10.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şirin Durmuş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Metin DURMUŞ 2009 yılından beri değişik cezaevlerinde kaldı. Şu anda
Rize Kalkandere L Tipi cezaevinde kalmaktadır. Bu güne kadar yaşadığı korkuları korkudan paylaşamıyordu. 17.10.2016 tarihinde telefonda bana; 1. Müdür İrfan GÜNEŞ, başgardiyan Sabahattin MERT ve bazı mahkûmlar beni tehdit ediyorlar, baskı uyguluyorlar, psikolojim bozulmuş dedi.
Benim ile görüşürken sorunları çekine çekine söylüyor ve bunları söylemekte zorluk çekiyordu.
Benim can güvenliğim yok, her an başıma bir şey gelebilir. Bunu her tarafa duyurun, ben revire
çıkarmıyorlar, tedavi yapmıyorlar. Psikolojim hiç iyi değil, dedi. Oğluma göndermiş olduğum elbiselerini vermiyorlar, bu konuda İHD’den yardım bekliyoruz.”
19.10.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulaziz Şan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Yunus ŞAN 2014 tarihinden bu yana Ordu E Tipi Kapalı Cezaevinde
kalmaktadır. Ordu’daki cezaevinde kaldığı günden beri Cezaevi idaresince kötü muamele ve
işkencelere maruz kalmaktadır. Son olarak kendisiyle yaptığım açık görüş ile 17 Ekim’de yaptığım telefon görüşmesinde bu türden şikâyetlerini tekrar dile getirdi. Bu konuya dikkat çekmek
için kendim Cezaevi idaresi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet Bakanlığı ve son olarak Cumhurbaşkanlığına dilekçeler yazdım. Yazdığım dilekçelere sadece Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca 05/05/2016 tarihinde cevap verildi. Ancak bu cevap yazısından bu yana aylar geçmesine
rağmen halen cezaevi koşulları düzeltilmemiş, oğluma gardiyanlar tarafından işkenceler devam
etmektedir. Oğlum cezaevi yönetimi tarafından tek kişilik hücreye konulmuş, gardiyanlar tarafından kendisi fiziki olarak darp edilmeye devam edilmektedir. Ayrıca kaldığı koğuşta karşıt görüşlü mahkumlar tarafından da dövülmektedir. Telefonda bana söylediği kadarıyla baş memur
Hüseyin BAYRAM, gardiyan İrfan ve Müdür oldukları iddia edilen Şenol ve Koray adlı kişilerce
kendisine işkence yapılmaktadır. Oğlum maruz kaldığı işkence ve kötü muameleden dolayı ken-
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di yaşamından endişe duymaktadır. Böyle devam etmesi durumunda açlık grevine gireceğini
söyledi. İşkencelerden dolayı kendisinin Cezaevi yönetimi ve Cumhuriyet savcılığına hitaben
yazdığı dilekçeler cezaevi personelleri tarafından yırtılmaktadır. Hastaneye götürüldüğü vakit
kendisine yanlış ilaçlar verilmektedir. Bu konuda derneğinizden yardım istiyorum.”
28.10.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nizam Saçal, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Süleyman Saçal, 1 yıl 10 aydır Osmaniye T Tipi kapalı cezaevinde hükümlü
olarak kalmaktadır. Yaklaşık son iki aydır oğlum ve cezaevinde kalan diğer mahkumlar cezaevi
idaresinin personellerince dövülmekte, darp edilmektedir. Oğlumun kaldığı koğuşta 8 kişi kalmaktadır. Oğlum ve koğuşunda kalan diğer mahkumlar fiziki işkenceye maruz kalıyor. Cezaevi
yönetimi son 1 ay içerisinde 2 defa mahkumların kaldıkları koğuşlara ve lavabolara kameralar
koymuş. Kameraların mahkumlar tarafından kırılması sonucu cezaevi personeli gardiyanlar tarafından kötü bir şekilde darp edilmiştir. Tutuklu ve hükümlülerin hastaneye götürülmeleri sırasında bile gardiyan ve askerler tarafından işkenceye tabi tutulmuştur. Bu yaşananlar sonrası
mahkumlar cezaevi idaresi aleyhine dava açmış. Dava sonrası yönetimin tutuklulara karşı tavrında olumlu bir gelişme yaşanmıştır. Oğlum ifadesinde dava açtıklarından dolayı cezaevi yönetiminin tavrının ileride tekrar değişmesinden korktuklarını söyledi. Oğlum hastaneye götürüldüğü
vakit yeterince sağlıklı bir şekilde tedavi edilmiyor. Normal koşullarda eli için fiziki tedavisine
götürülmesi gerekirken cezaevi yönetimi bunu yapmıyor. Oğlum ve diğer tutuklu ve hükümlüler
üzerinde kötü muamele ve işkencenin son bulması için sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
07.11.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kemal Kaya, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Abdullah Kaya, 17 yaşında Diyarbakır’da tutuklandı. 1 yıldır bulunduğu Düzce
T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Geçen Cumartesi (05.11.2016) tarihinde oğlumu
ziyarete gittim. Oğlum kendisine ve diğer tutuklu/hükümlü 4 kişiyi darp ettiklerini ve kendilerine
yönelik baskı yapıldığını belirtti. Oğlumun can güvenliğinden kaygı duymaktayız. Oğlumun ne
durumda olduğunu merak ediyorum ve kendisiyle ilgili hayati tehlikesi olduğu konusunda kaygılarım bulunmaktadır. Oğlumun durumunun araştırılarak sorumlular hakkında yasal işlemlerin
yapılmasını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
14.11.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasan Savur, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Abdulkadir Savur, 5 yıldır cezaevinde bulunuyor. 9 Kasım günü yapılan
akşam sayımı ile gelen görevliler tarafından tüm koğuş işkence görerek bazıları hastaneye kaldırılmış. Bazıları hafif yaralanmış. Oğlumun da gözlüğü kırılmış ve tehdit edilmişlerdir. Bu konu ile
ilgilenmenizi ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
15.11.2016 tarihinde Batman şubemize başvuran Cengiz Şahin, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Hüseyin Şahin beş buçuk yıldır Bolu F Tipi cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Kendisinden aldığımız bilgiye göre uzun zamandır cezaevinde baskı ve işkenceye maruz kaldığını, en
son 11.11.2016 tarihinde bize verdiği bilgiye göre 3 kişiyle bir koğuşta kaldıklarını, her gün birisinin
koğuştan alınıp tek kişilik hücreye konulduklarını ve işkenceye maruz kaldıklarını, bir arkadaşlarının el parmağının kırdıklarını akabininde kendisini götürüp 20 kişi tarafından kaba dayaktan
geçirildiğini bildirmiştir. Buna rağmen hastaneye götürülmediklerini de belirtmiştir. Maddi imkanlarım el vermediği için yılda ancak 2 defa görüşüne gidebilmekteyim. Gerekli araştırmaların
yapılıp hukuki desteğin verilmesini talep ediyorum.”
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25.11.2016 tarihinde Batman şubemize başvuran Abdulsemet Durak, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Ğemgin Durak Kırıkkale F Tipi Cezaevinden 17.11.2016 tarihinde Balıkesir Burhaniye T Tipi cezaevine sevk edilmiştir. Cezaevi girişinde çıplak arama yapılmak istenmiştir. Ancak
bu talebi reddetmişlerdir. Reddettikleri için kendisi ve 15 arkadaşıyla beraber cezaevinin güvenliğini sağlayan kişiler ve ceza infaz koruma memurları tarafından saldırıya uğramışlardır. Ayrıca
cezaevleri arasında sevkin gerçekleşeceğine dair kendilerini bilgi verilmemiştir. Gerekli hukuki
desteğin verilmesini istiyorum”
01.12.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Bedran Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Aydın ÇELİK 1998 yılından beri cezaevinde kalmaktadır. Bugüne kadar
değişik cezaevinde kalmış olup en son Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevindeyken Trabzon E tipi Kapalı
Cezaevine sevk edilmiştir. Geçen hafta telefonla görüşmemizde cezaevine sevk sırasında Trabzon cezaevine vardığımızda bizi içeri alırken üstümüzdeki tüm elbiseleri çıkarmak istediler, böyle
ancak alırız dediler bizlerde itiraz ettik. Normal arama yapılmasını talep ettik; ancak kabul etmediler. Çıplak arama uygulamasını kabul etmeyince 6-7 gardiyan bizi darp edip, bizlere hakaret
ettiler. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
06 Aralık 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Hakkari ili Şemdinli ilçesinde çıkan çatışmada
yaralı olarak yakalanan ve ardından yaralı bir şekilde asker ve korucuların “işkencesine” maruz
kaldığı görüntüleri sosyal medya üzerinden paylaşılan Saime Afşin isimli HPG militanının, tutuklu
bulunduğu Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nde gardiyanların işkencesine maruz bırakıldığı iddia edildi. Afşin’in babası İhsan Afşin, konu ile ilgili şunları anlattı: “Saime ilk cezaevine gönderildiğinde
gidip gördük, durumu daha iyiydi. Geçen hafta ve bu hafta ziyaretine gittiğimizde ayağındaki
yara o kadar kötü olmuş ki tekerlekli sandalyeden kalkamıyor. Kızımın anlattığına göre; gardiyanlar koğuşa girip onu herkesin gözü önünde darp etmişler, sakat olan ayağı 2 yerinden kırılmış
ayağına takılan platin yerinden çıkmış. Hatta bu işkenceyi durdurmak isteyen bir kadın arkadaşı
Saime’nin üzerine atlamış ama öylede devam etmişler ve o arkadaşının da parmaklarını kırmışlar.”
19.12.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sevgül Karadaş, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Hüseyin Karadaş, 18 Şubat 2016 tarihinde gözaltına alındı ve tutuklanarak
cezaevine konuldu. Eşim şuan Tekirdağ 2 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak yargılanmaktadır. 22.10.2016 tarihinde kendisinin görüşüne gittiğimde bana cezaevinde kalan tutuklu ve hükümlülerin şartlarının zor olduğunu, kendilerine işkence yapıldığını belirtti. Her gece
baskın yapılarak dayak atıldığını söyledi. Eşimin sağlık ve yaşam tehlikesi mevcut, endişeliyiz. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
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SEVK UYGULAMALARI
08 Ocak 2016 tarihinde Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, Van’ın Çatak ilçesinde 03 Ocak 2016
tarihinde tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nden götürülen Çatak Belediyesi Eşbaşkanı
Evin Keve, Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi.
18 Şubat 2016 tarihinde Diyarbakır, D Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulanan 5 siyasi mahpus, farklı
kentlerdeki cezaevlerine sürgün edildi. Ahmet Mamo adlı tutsak Edirne’ye, Hüseyin Gözbebeği
ve Mehmet Biçim adlı tutsaklar Kandıra Cezaevi’ne, Ersan Nazlıer ile Soydan Akay adlı tutsaklar
ise Silivri 9 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sürgün edildi.
19 Şubat 2016 tarihinde, Erzurum Oltu Cezaevi’nde bulunan Çatak Belediye Eşbaşkanı Evin
Keve, Bayburt M Tipi Cezaevi’ne sürgün edildi.
06 Mart 2016 tarihinde Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 50 siyasi mahpus, Rize, Trabzon ve Bayburt’taki cezaevletine sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: “Mahsun Sağlam, Metin Deyam, M. Salih Akkoş, Rıdvan Yusufoğlu, Erdal İncin, Sabri Ormanlı, Mehmet
Seven, Murat Tak, Nimet Savun, M. Ali Uğur, Orhan Şakar (tutuklu), Devriş Cabadak, Ramazan
Algan, Ali Görgörlü, İsmet Tokay, Enver Uğur, Sıddık Batur, İsa Duman, Halit İzer, M. Şefik Tunç,
Mustafa Belge, Emin Ürün, Star Gündüz ve Selahattin Genç, Derviş Kılınç, Mesut Şengil, Hüseyin
Bozkurt, İsmet Koluman, Şaban Buğdayci, Leşker Acar, Sadık Aslan, Ahmet Zenger, Remzi Akyürek, Şehmus Çingü, Haci Haykır, Hasan Ölmez, İlhan Şaylı ve Refik Eren, Serhat Kutlu, Rıdvan
Kılınç, Şemsettin Tekin, Cumhur Gür, A.Selam Süsin, Necim Süsin, Enver Ökden, Zeynep Erdem,
Meryem Abi, Necibe Armin, Ömer Kabul.” Trabzon E Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Derviş Kılınç, Mesut Şengil, Hüseyin Bozkurt, İsmet Koluman, Şaban Buğdayci,
Leşker Acar, Sadık Aslan, Ahmet Zenger, Remzi Akyürek, Şehmus Çingü, Haci Haykır, Hasan Ölmez, İlhan Şaylı, Refik Eren ve Ömer Kabul.
07 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde, 6 siyasi mahpusun firar etmesi ardından, 46 siyasi mahpus Osmaniye T Tipi, Kandıra 1 Nolu F Tipi, Erzincan T Tipi ve Giresun E Tipi
Kapalı cezaevlerine sürgün edildi. Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edilenler: İnan Akın,
Gıyasettin Sevmiş, Hulki Güneş, Mahfuz Doludemir, Ömer Doludemir, Nurettin Tuğrul, Hüseyin
Serbest, Fetah Kırboğa, Uğur Tektaş, Azad Oğan, Yakup Güneş, Eyüp Sarı, Zülfikar Bayram, Davut
Adanır, Nazi Değer, Hüsamettin Dalkız, Ramazan Karaca, Hasan Üstün, Kazım Sakın, A.Vahap Budak, Kutbettin Söyler, Ekrem Karatay, Faysal Bozkurt, Fahrizat Turan, Şaban Yeğin, Orhan Aslan,
M.Şirin Diran, Hilmi Sapancı. Kandıra 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edilenler: Hüseyin
Orhan, Ramazan Benice, Diren Yaşa. Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi›ne sürgün edilenler: Zülküf
Ortaç, Şiyar Sincar. Giresun E Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edilenler: Aytekin Hazar, Galip Yakışır. Sürgün yerleri öğrenilemeyenlerin isimleri: Mustafa Yiğit, M.Emin Kumral, Cenk Ahmet Utkan,
A.Kadir Gök, Tahirhan Akyüz, Mustafa Biçen, Recep Yiyen, M.Şirin Dinar, Hilmi Sapancı, Ali Taş,
Selahattin Dilek.
09 Mart 2016 tarihinde, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Derik Belediye Eşbaşkanları Sabahat Çetinkaya ile Abdulkerim Erdem ve Derik Belediyesi Başkan Yardımcısı Mu-
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rat Özüçalışır, Ankara Sincan L Tipi ve Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevlerine sürgün edildi.
10 Mart 2016 tarihinde, Urfa Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 5 siyasi hükümlü (Ahmet Akbalık, Mustafa Kengiş, Murat Altundağ, Resul Baltacı ve Resul Diril), PKK Lideri Abdullah
Öcalan’a uygulanan tecrit uygulamalarını protesto etmek amacıyla başlattıkları açlık grevi nedeniyle, Düzce ve Karabük Cezaevlerine sürgün edildi.
10 Mart 2016 tarihinde, Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 40 siyasi mahpus, gerekçeleri
öğrenilemeyen bir şekilde farklı cezaevlerine sürgün edildi.
13 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan siyasi mahpuslardan 6’sının firar etmesi ardından, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 19 kadın siyasi mahpus
Bakırköy, Sincan, Gebze ve Şakran cezaevlerine sürgün edildi. Sürgün edilenlerin tamamının tutuklu yargılanmaları devam ediyor. Bakırköy Cezaevi’ne sürgün edilen mahpusların isimleri: Beritan Canözer (açlık grevinde), Ece Gökdağ, Esma Başkale (açlık grevinde), Şükran Karakoyun ve
Gülbahar Pervane. Sincan Cezaevi’ne sürgün edilen mahpuslar: Jiyan Ateş, Leyla Uyanık, Leyla
Nergiz, Sultane Atabay ve Reyhan Kavak Özbek. Gebze Cezaevi’ne sürgün edilen mahpuslar:
Serap Burak, Türkan Uzun Avşin, Yaşar Akboğa, Zeliha Kocaman ve Zehra Epli (açlık grevinde).
Şakran Cezaevi›ne sürgün edilen mahpuslar: Zeytin Satıcı, Gurbet Öztürk (açlık grevinde), Sariya
Ölmez ve Rahşan Aydın.
14 Mart 2016 tarihinde, Batman M Tipi Cezaevi’nde bulunan 3’ü kadın 8 siyasi mahpus, farklı
cezaevlerine sürgün edildi. Mahpusların isimleri ve sevk edildikleri cezaevleri şöyle: Murat Acar
ve Abdulsamet Özbek Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne; Binur Yıldız ve Halime Acar Sincan Cezaevi’ne;
Sefer Baran, Abdulsamet Demir ve Mehmet Şirin İnce Malatya E Tipi Cezaevi’ne ve Selma Uçar
Midyat M Tipi Cezaevi’ne sürgün edildi.
17 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 12 siyasi mahpus, Şakran
Cezaevi’ne sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Abdulcelil Erinfik, Abdullah
Aksu, Mustafa Akar, Ahmet Elmas, Baran Canpolat, Barış Tekin, Celal Ayaz, Cemal Binici, Cemal
Koç, Davut Polat, Emrah Orhan ve Ercan Şengül.
22 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden 11 siyasi mahpus, Bandırma T Tipi
Cezaevine sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Mahir Binici, Mehmet Güzel,
Mehmet Zengeralp, Mehmet Bakıroğlu, Mehmet Ali Güler, Mehmet Salih Oynak, M. Veysel Ateş,
Meshet Sırımsı, Mirhan Göktaş, Mizbah Munar ve Muharrem İpek.
25 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden 11 siyasi mahpus, Bandırma T
Tipi Cezaevine sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Mustafa Kolukan, Ahmet
Kolukan, Şakir Aslan, Şiraz Işık, Şiyar Akboğa, Vedat Karabulut, Yunus Narin, Vedat Kaya, Yılmaz
Yürek, Yüksel Tahta ve Şevder Sirek.
26 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden 9 siyasi mahpus, Osmaniye Cezaevi’ne sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Sait Yıldırım, İbrahim Kaya, Hanifi Kanat, Mahmut Balkaş, Sinan Çelik, İzzethan Aykut, M. Bedri Kocakaya, Mahir Tekin ve Mahir
Can Ada.
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29 Mart 2016 tarihinde, Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Herdem Acar, Şehrivan
Çoban ve Derya Kurtalan isimli siyasi mahpuslar, Ankara Sincan Kapalı Cezaevi sürgün edildi.
30 Mart 2016 tarihinde, Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevinde bulanan 18 siyasi mahpus Giresun ve
Çanakkale Cezaevlerine sürgün edildi.
31 Mart 2016 tarihinde, Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan DBP Van İl Eşbaşkanı Ökkeş
Kava, Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi.
31 Mart 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden bulunan Fırat Karabaş, Hamdin
Demirkıran, Hanifi Yakut ve Hacı Sinbağ isimli siyasi mahpuslar, Balıkesir’in Kepsut İlçesi’nde bulunan L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi.
Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 4 siyasi kadın mahpus farklı cezaevlerine sürgün edildi. Hatice Yaşar ve Lale Kavisten isimli mahpuslar Şakran F Tipi Cezaevi’ne, Hatice Çelik
isimli mahpus Malatya E Tipi Cezaevi’ne, B.G. isimli çocuk mahpus ise Sincan Çocuk Cezaevi’ne
sürgün edildi.
08 Nisan 2016 tarihinde Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 10 siyasi kadın mahpus, “yer
olmadığı” gerekçesiyle farklı kentlerinde bulunan cezaevlerine sürgün edildi.
11 Nisan 2016 tarihinde Urfa ili Siverek ilçesinde, Siverek T Tipi Cezaevi’nde bulunan Sıddık
Biçer, Kenan Avcı, Ramazan Kortak ve Mesut Gökhan isimli siyasi mahpuslar, İzmir Kırıklar F Tipi
Cezaevi’ne sürgün edildi.
12 Nisan 2016 tarihinde, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Mizgin Çiçek, Nida Kutlu ve
ismi öğrenilemeyen 2 siyasi kadın mahpus, Alanya L Tipi Cezaevi’ne sürgün edildi.
12 Nisan 2016 tarihinde, Diyarbakır D ve E tipi cezaevlerinde bulunan Ergani Belediye Eşbaşkanı Aygün Taşkın ve Ergani Belediye Meclis üyesi Sabiha Alçiçek Ankara Sincan Kapalı Cezaevi’ne; DBP Ergani ilçe Eşbaşkanı Şehmus Doku ile ESP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Ramazan Karakaya
Kırklareli Kapalı Cezaevi’ne; Ergani Belediye Meclis üyesi Hasip Demirtekin, Ali Oyan, Cemil Yasin, Mehmet Nedim Erkul ve Kudusi Kaya ise Erzincan Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi.
16 Nisan 2016 tarihinde, Şırnak T Tipi Cezaevi’nde tutulan Silopi Belediyesi Eşbaşkanı Emine
Esmer, Sincan Cezaevi’ne sürgün edildi.
17 Nisan 2016 tarihinde, Adıyaman E Tipi kapalı cezaevinde tutulan Zeliha karınca, Elif Ezgi
Karadoğan, Hasret Alp ve Vildan Sol isimli siyasi kadın mahpuslar sürgün edildi.
19 Nisan 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 20 siyasi mahpus hakkında, Bolu ve Kocaeli cezaevlerine sürgün kararı verildi. Mahpuslardan 9’una ise, cezaevi idaresi tarafından 11 günlük hücre cezaları verildi.
19 Nisan 2016 tarihinde, Urfa Siverek Kapalı Cezaevi’nde bulunan 4 siyasi mahpus (Ramazan
Kortak, Sadık Biçer, Kenan Avcı ve Mesut Gürkan), açlık grevine girdikleri gerekçe gösterilerek
İzmir 2 No’lu F Tipi Kapalı Ceza Evi’ne sürgün edildi.
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20 Nisan 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan siyasi mahpuslar Ali Şimşek, Rıdvan Sincar, Turan Genç, Yusuf Koyuncu, Abdullah Cin, Serdar Tursun,
İbrahim Durmuş ve Mehmet Taha Burakmak, Ankara Sincan Cezaevi’ne sürgün edildi.
22 Nisan 2016 tarihinde, Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 13 siyasi mahpus, açlık grevi
eylemine katıldıkları gerekçesiyle Bolu, Amasya, Samsun ve Tokat illerinde bulanan cezaevlerine
sürgün edildi.
25 Nisan 2016 tarihinde, Urfa Siverek Kapalı Cezaevi’nde bulunan 7 siyasi mahpus (Mübarek
Erdoğan, Haci Ekinci, Nihat Ekmez, İdris Yakut, Ahmet Tanriverdi, Adem Amaç ve Takiyettin Yüksekbağ) açlık grevi eylemine girdikleri gerekçesiyle, Ermenek Cezaevi sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların, 9 saat ring aracı içerisinde bekletildiği ve fiziki saldırıya maruz kaldığı öğrenildi.
10 Mayıs 2016 tarihinde, Erzurum H Tipi Cezaevi’nde bulunan Rıdvan Sayak ve Ercan Erkuş
isimli siyasi mahpuslar Kırıkkale Cezaevi’ne sürgün edildi.
11 Mayıs 2016 tarihinde, Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 5 siyasi mahpus (Hacı Özkuyumcu, Rıdvan Yavaş, Mihdi Yılmaz, Ahmet Çelik ve Serdar Gümgüm) bulundukları cezaevinden
sürgün edildi.
13 Mayıs 2016 tarihinde Diyarbakır ilinde, farklı tarihlerde yapılan basın açıklamalarındaki konuşmaları gerekçe gösterilerek “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanan ve Diyarbakır D Tipi
Kapalı Cezaevine götürülen Yüksek, aynı gün mahkeme kararıyla Adana F Tipi Kapalı Cezaevi’ne
sürgün edildi.
Mardin ili Nusaybin ilçesinde, ilan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında YPS militanlarının ilçeden çıktıklarına dair 26 Mayıs 2016 tarihinde açıklamada bulunmalarının ardından, Yenişehir
ilçesinde tahliye edilen 77 kişi güvenlik güçlerinin tarafından gözaltına alındı ve çıkarıldıkları adliyede tutuklandı. 3 Haziran 2016 tarihinde bulundukları Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden, Tokat
ve Osmaniye cezaevlerine sürgün edildi.
06 Haziran 2016 tarihinde Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 20 siyasi mahpus, Balıkesir Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi ve İzmir Aliağa Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi.
15 Haziran 2016 tarihinde, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Halime Acar, Zuzan Acar
ve Elif Öztaş isimli siyasi kadın mahpuslar, Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi.
26 Haziran 2016 tarihinde, Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nden bulunan 1’i erkek 6’sı kadın siyasi mahpus, değişik cezaevlerine sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: DBP
Hakkari İlçe Eş Başkanı Rüstem Demir, Medya Ölker, Dilan Kutlu, Rojbin Kırdar, Berivan Aydın,
Hamide Özer ve DİHA Muhabiri Şermin Soydan.
25 Temmuz 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Van F Tipi Cezaevi’nde bulunan 27 siyasi
mahpusun, cezaevinde yer olmadığı gerekçesiyle Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne sürgün edildiği öğrenildi. Sürgün edilen 27 mahpustan 12’sinin isimleri şöyle: Çetin Asan, İsmail Yakın, Oktay Mert,
Seyhan Kurt, Yahya Altın, Sabah Dayan, Kemal Adıyaman, Harun Simin, Kenan Kara, Abdulhalim
Kırtay, Sezgin Bacı, Aydın Çubukcu.
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01 Ağustos 216 tarihinde Van ilinde, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 38 siyasi mahpus, cezaevinde yer kalmadığı gerekçesiyle Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Ahmet Kaya, Sinan Kaya, Emrah Abi, Hüseyin Aşkan, Suat Aşkan,
Şevket Ulugana, Serbest Akbey, Hüseyin Kına, Cevat Ayhan, Hüseyin Batıbey, Ahmet Muhammed Aziz, Ferheng Mirzayan, Sait Öztürk, Adil Pala, Gültekin Hesen, Dildar Bellier, Seyfettin Martı,
Tacdin Balta, Beyar Büyükbaş, Naci Acar, Metin Gezen, Reşit Dayan, Kerem Vural, M. Hamdullah
Çelebioğlu, M. Çekdar Öğmen, Mülazım Öğmen, Yunus Kesici, Murat Kına, Mehmet Terzioğlu,
Ulaş Taş, Ümit Macit, Nizam Akbay, Ozan Büyükbaş, Ziyattin Diker, Vedat Karsu, Mehmet Şirin
Kaya, Metin Kaplan, Ali Kaya.
03 Ağustos 216 tarihinde Van ilinde, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 8 siyasi mahpus,
cezaevinde yer kalmadığı gerekçesiyle Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi. Sürgün
edilen mahpusların isimleri şöyle: Halil Temel, Abidin İnci, Hamdullah Kaya, Ararat Ertuş, Erdal
Genç, Müslüm Dora, M. Selim Metin ve Cengiz Cavaş.
03 Ağustos 216 tarihinde, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 20 siyasi mahpus “yer darlığı”
gerekçe gösterilerek, Balıkesir Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi. Sürgün edilen
tutsakların isimleri ise şöyle: Fesih Taşçı, Adnan Kansu, Ayhan Kavak, Hasan İpek, Kadir Dayan,
Nezir Sevgin, Nihat Malgaz, Fikret Doğan, Mehmet Nas, Mikail Mungan, Hüseyin Özer, Hüseyin
Babar, Hüseyin Benek, Mobeşer Erdoğan, Diyadin Yakut, Abbas Savar, Abdülrahman Taşçı, Mehmet Sıdık Kıvanç, Naci Talu, Ahmet Kaçar.
05 Ağustos 216 tarihinde, Erzurum H Tipi Cezaevi’nden bulunan 15 siyasi mahpus, cezaevinde
yer yok gerekçesiyle, Rize Cezaevine sürgün edildi. Cezaevine sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Ali Soylu, Cesim Güzel, Çetin Şimşek, Ferhat Üstündağ, Fethan Çelik, Doğan Şenses,
Doğan Öner, Adem Atabay, Ahmet Temel, Fesih Sayak, Abdurrahman Sever, Fırat Karaca, Cengiz
Ünal, Ali İhsan Gülen ve Burhan Kartal.
06 Ağustos 216 tarihinde edinilen bilgilere göre; Diyarbakır ilinde bulunan Diyarbakır D Tipi
Kapalı Cezaevi’nde tutulan 93 siyasi mahpus sürgün edildi. Mahpuslardan 24’ü Antep H Tipi
Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden sürgün kararı verilen 93
mahpusun isimleri şöyle: Abdullah Kurt, Adnan Yalçın, Ahmet Beyazadam, Ahmet Gökhan, Ali
Taş, Azad Baltaş, Celal Fatih Baran, Cengiz Duran, Demhat Demirhan, Erhan Turan, Fahri Aralan,
Ferhat Özgün, Ferhat Alkay, Firat Çevik, Halis Çiçek, Hamdullah Salman, Hamit Zengin, Hasan
Başaran, İbrahim Halil Ercan, İhsan Dağ, İnayet Mete, İrfan Kaya, İrfan Bazangir, İsmail Tüzün, İsmail Ölmez, İsmet Ayaz, İzzet Turan, Mehmet Yalçın, Mehmet Akkı, Mehmet Özen, Mehmet Başkurt, Mehmet Uyanık, Mehmet Şirin Karadaş, Mehmet Şirin Gökdere, Mesut Deniz, Muhammet
Bazankir, Murat Yıldırım, Murat Balyeci, Murat Özcan, Müslüm Karadağ, Müslüm Saruhanoğlu,
Naim Küçükkaya, Nejat Yılmaz, Nevzat Özkan, Orhan Mürbüz, Özcan Abo, Ramazan Kılınç, Ramazan Aksu, Ramazan Sırımsı, Recep Olgaç, Rıdvan Çelik, Sedat Avşar, Semih Çetinkaya, Serhat
Tuğan, Serkan Dursun, Sıddık Güler, Suphi Orhan, Şaban Ocaklık, Şemsettin Kargılı, Şerefettin
Türk, Şeyhmus Ayaz, Tahir Demiralp, Ümit Eliçin, Vedat Bakır, Yılmaz Pehlivan, Zeki Karadaş, Abdullahmetin Bayram, Abdurrahman Şaylemez, Ahmet Yaralı, Ahmet Barut, Bedirhan Kayık, Cihat
Öngören, Çekdar Yalçın, Davut Cankul, Ferhat Babur, Kemal Kar, Mehmet Öner, Mehmet Emin
Arağ, Mehmet Salih İlen, Mustafa Binen, Onur Kamiloğlu, Ömer Erin, Rojhat Erdoğan, Rojhat
Ergel, Sabahattin Bayram, Sedat Baygeldi, Selahattin Yaşar, Şahban Yener, Şeyhmus Hatipoğlu,
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Uğur Coşar, Velat Tüfek, Yakup Barukanlı, Yusuf Karaaslan.
08 Ağustos 216 tarihinde edinilen bilgilere göre; Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan
29 siyasi mahpus, yer olmadığı gerekçesiyle, Bafra T Tipi ve Gümüşhane cezaevlerine sürgün
edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle; Samsun Bafra Cezaevi’ne gönderilen mahpuslar, Mizgin Sevinç, Remzi Gegez, Nevzat Tedik, Yakup Kırmızı, Ziyadin Güler, Yavuz Çakmak, Coşkun Çetres, Sait Tayfur, Sefa Başak, Serkan Çakmak, Hanifi Yalıçlı, ilyas Soyal, Ali Özturk, İsmail
Karataş (Hasta Mahpus), Yaşar Karakuş. Gümüşhane Cezaevine gönderilen mahpuslar; Süleyman Müncütekin, Musa Çakmak, Bakır Yılmaz (Hasta Mahpus), Mehmet Dursun, Mithat Altun,
Nimet Malkan, Seyithan Karataş, Polat Özkurt, Özkan Gerboğa, Ünal Günal, İlyas Tanrıverdi, Kemal Yalçın, Vural Kaymaz, Şenel Karaca.
11 Ağustos 216 tarihinde, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 9 siyasi mahpus, Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi. Sürgün edilen tutsakların isimleri şöyle: Ömer Acma,
Rezan Çaruş, Talat Tuncer, Nüsret Yıldırım, Sıdık Külter, Yalçın Yanar, Şehmus Timurtaş, Zübeyir
İdem.
18 Ağustos 216 tarihinde edinilen bilgilere göre; Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 6 siyasi mahpus farklı illerde bulunan cezaevlerine sürgün edildi. Mahpuslardan Osman Üzüm Rize’ye,
Seyit Oktay Gümüşhane›ye, A. Selam Şakdavul ve A. Kerim Buluş Oltu T Tipi Cezaevi’ne, Hakan
Zetürk Trabzon’a, İsmail Alan ise Malatya’ya sürgün edildi.
20 Ağustos 216 tarihinde, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 68 siyasi mahpus, OHAL gerekçe gösterilerek farklı illerde bulunan cezaevlerine sürgün edildi.
24 Eylül 2016 tarihinde, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 25 siyasi mahpus bölgede
bulunan farklı cezaevlerine sevk edildi. 25 mahpusun 6’sının hasta olduğu belirtildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Mehmet Ömer Polatlı, Resul Akkol, Ebubekir Yulu, Fikret Güzelaydın, Bişar Bilen, Cemal Vatandaş (hasta mahpuslar). Diğer mahpuslar ise: Nimet Değiş, Abdullah
Kızılkaya, Adem Yılmaz, Cevat Ayhan, Emrah Özden, Gökmen Çiftçi, Harun Alkan, İsa Eşsiz, İzzettin Sevilgen, Kasım Polat, Levent Özden, Emin Sosin, Serkan Erkuş, Sinan Salhan, Tarkan Altıntaş,
Selahattin Kılınç, Erinç Görgü, Hamit Duman, Emrah Zoroğlu.
24 Ekim 2016 tarihinde Şırnak T Tipi Cezaevi’nde bulunan 9 siyasi (Abdurrahman Tanrıverdi,
İzzet Zeyrek, İsmail Gungen, Hahit Akil, Serhat Arsu Çetin Kabul, Yusuf Şahin, Sabahattin Zeyrek,
Şevket Kabu)l mahpus farklı illerde Giresun E Tipi ve Rize Kalkandere L Tipi Cezaevlerine sürgün
edildi.
08 Kasım 2016 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan DBP Eş Genel Başkanı
Sebahat Tuncel, hiçbir gerekçe gösterilmeden İstanbul Silivri Cezaevi’ne sürgün edildi. Tuncel,
06 Kasım 2016 tarihinde tutuklanmıştı.
10 Kasım 2016 tarihinde Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan ve KHK ile kapatılan DİHA
muhabiri İdris Sayılgan, Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi.
23 Kasım 2016 tarihinde Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan (17 Kasım tarihinde tutuklandılar) Dersim Belediyesi Eşbaşkanları Nurhayat Altun ve Mehmet Ali Bul ile HDP eski Milletvekili
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Edibe Şahin, Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi.
30 Kasım 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Erzurum H Tipi Cezaevi’ndeki bulunan 23
siyasi mahpus, farklı cezaevlerine sürgün edildi. Aileleri haftalık telefonda görüşen mahpusların
aktardığı sürgüne ilişkin gerekçenin ne olduğu öğrenilemedi.
08 Aralık 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan
siyasi mahpus Feride Kömürcü, hiçbir gerekçe gösterilmeden, Ankara Sincan Kapalı Ceza İnfaz
Kurumuna sürgün edildi. Kömürcü, Mardin Cezaevine yanında bulunan 9 aylık bebeği Diyar ili
birlikte sürgün edildi. Feride Kömürcü, 26 Eylül 2016 tarihinde Derik ilçesine bağlı Tepebağ köyünde bulunan evine düzenlenen polis operasyonunda, eşi ile birlikte gözaltına alınmıştı.
19 Aralık 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Ali Aydın ile Yenişehir Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Selim Kurbanoğlu, Van cezaevine sürgün edildi.
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SAĞLIK HAKKI İHLALİ
10 Ocak 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Zafer Tüzün, şu beyanlarda bulundu:
“Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden bize mektupla başvuruda bulunan Zafer Tüzün, cezaevinde geçirmiş olduğu hastalıklar ve bu hastalıkların tedavi sürelerinin yeterli derecede yapılmadığına dair bilgilendirme yapıldı. Bu konuda derneğin yardımını talep etmektedir.” (İHD Diyarbakır
Şubesi)
12 Ocak 2016 tarihinde şubemize Siverek T Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan
Mehmet Tur, şu beyanlarda bulundu: “Ben İstanbul Silivri’den Siverek T Tipi Cezaevine nakil
oldum. Buraya gelmeden önce ayak bileğimden 3 defa ameliyat oldum ama ayağım iyileşmedi.
Burada hastaneye gidiyorum. Röntgen çektirmeden geri getiriyorlar. Ayağımın ağrısından duramıyorum. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
17 Şubat 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hamide Öklav, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Murat Öklav, 14 yaşındayken cezaevine girdi. Oğlum şuanda Sinop Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Oğlum cezaevi idaresinden kendisine diğer hükümlülere
davranıldığı gibi eşitlikçi davranılmadığını ve bu nedenle sorunlar yaşadığını belirtti. Oğlumun
ciddi sağlık sorunları bulunmakta olup bel ağrıları çekmektedir. Ayrıca psikolojik sorunları olmasına rağmen istediği halde doktora sevk edilmediğini beyan etti. Oğlum toplam 8 yıl cezaevinde
kaldı. Kalan 21 ayını açık cezaevinde geçirmesi gerekirken sadece 2 saat açık cezaevinde kaldı,
daha sonra bilmediğim sebeplerden tekrar kapalı cezaevine gönderildi. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
19 Şubat tarihinde edinilen bilgilere göre, Ağrı M Tipi Cezaevi’nde bulunan bulunan Mecit
Solmaz (60) isimli yurttaşın solunum hastalığı yaşamasına rağmen, cezaevi idaresi tarafından tedavisinin engellendiği belirtildi. Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde 16 Ocak 2016 tarihinde gözaltına
alınarak, “Örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla tutuklanan HDP üyesi Solmaz’ın, cezaevine girmeden
önce her hafta düzenli olarak solunum cihazına bağlı olarak tedavi gördüğü belirtildi. Solmaz’ın,
solunum cihazı talebi cezaevi yönetimi tarafından reddedildiği aktarıldı.
07 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Hüseyin Denli, şu beyanlarda bulundu: “Torunum olan Ozan Denli, Eylül ayında polisin açtığı ateş sonucu yaralanıp, tedavisi doğru
dürüst yapılmadan cezaevine konuldu. 1 ay önce ameliyat yapılacaktı yapılmadı. Bağırsak ve
organları yaralı olduğu için torunuma torba takılmış durumdadır. Torunumun vücut filimi çekilirken kelepçeli haldeydi. Bu halde cezaevinde tutuluyor. Tedavisi yapılmıyor. Raporları ekte
sunulmuştur. Torunumun tedavisi yapılması için sizden destek talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır
Şubesi)
02.06.2016 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Salih Halburcu, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Kenan Halburcu, cezaevindedir. Ameliyat olduktan sonra cezaevinde çok bakımsız kaldı. Hiçbir ihtiyacı karşılanmamış. Derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum.”
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10.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Enver Aydınalp, şu beyanlarda bulundu: “Ben Engin Aydınalp’ın kardeşiyim. Size verdiğim mektupta kendisinin belirttiği ve
ayrıntılı açıkladığı üzere cezaevinde olumsuz koşullarda tutulmaktadır. Daimi sağlık problemleri
olmasına karşın gerekli hiçbir tedbir alınmamaktadır. Sizden talebim; ağabeyimin çekilen MR sonucunun bir an önce tarafıma bildirilmesini sağlamanız. Bu konuda sizden destek talep ediyorum.”
Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutuklu DİHA Muhabiri, bulunduğu cezaevindeki
hak ihlalleriyle ilgili, 21 Haziran 2016 tarihinde çalıştığı ajansa gönderdiği mektupta, hastaneye
kaldırılan siyasi mahpusların kelepçeli olarak tedavi edilmeye çalışıldığını, ancak buna tepki gösteren mahpusların tedavi olmadan geri dönmek durumunda kaldıklarını aktardı. Akman, mektubunda şunları belirtti: “Ağır olan hasta tutsaklardan Gökhan İmer, Candaş Bozkurt, İsmail Atey
ve verem hastalığı olan Eyüp Bilici ile Mazlum Balta son 3 aydır sağlık kontrolüne götürülmüyor.
Hasta tutsakların tedavileri aksatıldığı için durumları endişe verici bir hal aldı.”
2016 yılının Haziran ayında, Urfa şubemize başvuruda bulunan Yusuf Çaylan, şu beyanlarda
bulundu: “Şanlıurfa E tipi B-2 koğuşundayım. Kapasitesi 10 kişi olduğu halde 16 kişi bulunmaktayız. 6’sı yerde yatıyor. Koğuşta tek banyo vardır. Duruşma günleri getirilip-götürülme esnasında,
tutulduğumuz nezarethanede kirli ortamlarda gün boyu kasıtlı bekletiliyoruz. Şubenizden gelip
cezaevinde denetimlerde bulunmasını talep ediyoruz.”
12.07.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nevin Ural, şu beyanlarda
bulundu: “Annem Hatice Yaşar, 01.04.2016 tarihinde Diyarbakır E Tipi cezaevinden İzmir Şakran cezaevine sürgün edildi. Ramazan bayramı görüşünde bize söylediğine göre uzun süreden
beri revire çıkarmıyorlar. Hastaneye göndermiyorlar. Annem şeker hastası, beyin damarlarından
biri tıkalı ve tansiyonu var. Düzenli ve belirli aralıklarla yemek yemesi gerekiyor. Ancak yemek
verilmiyor. Verilen yemeklerde yenilecek gibi değildir. Gardiyanlar tarafından kötü davranılıyor.
Bunların düzelmesi için dizden bu konuda girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”
14.07.2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Bahar Demir, şu beyanlarda
bulundu: “Babam Ahmet DEMİR geçen sene Batman’da gözaltına alınıp tutuklandı. Şu an Sincan Cezaevinde kalmaktadır. Uyku apnesi, uyku bozukluğu, tansiyon, kalp damar tıkanıklığı gibi
rahatsızlıkları var. Babamın apne bozukluğu nedeniyle kullandığı cihaz cezaevi yönetimi tarafından alıkonulup kullanılmasına izin verilmemektedir. Prizlerin uzak olduğu bahane edilmektedir.
Birçok rahatsızlığı olan babamın muayenesinin sağlanması, kullanmadığı takdirde kalp krizine
neden olacak cihazın etkin kullanılmasının sağlanması için hukuki yardım talep ediyorum.”
18.07.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Baz, şu beyanlarda bulundu: “Bundan yaklaşık olarak 22 gün önce oğlum Serhat Baz, annesiyle yaptığı telefon
görüşmesinde “anne artık beni yaşatmayacaklar, bizzat cezaevi savcısı tarafından seni yaşatmayacağız” dedi. 10.01.2016 tarihinde geceleyin cezaevi savcısının denetiminde 5-10 gardiyan beni
koridora alıp, kaburgalarımı, burnumu ve kolumu kırdılar. Gece hastaneye beni kaldırdılar. Rapor
verdi doktor ama bunu işleme katmadılar. Hastane dönüşü tekrar dövdüler. Cezaevi savcısı ve
müdürü seni burada yaşatmayacağız, seni yaşatmamız suçtur, dediler. Bütün bunlar hastane
dönüşü cezaevi müdürü odasında olmuştur. Beni ölümle tehdit ettiler. Seni öldürürüz sonra
kendisini intihar etti deriz, dediler. Cezaevi müdürü ve savcısı bütün söyledi. Oğlum bunları an-
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nesine ve kız kardeşine anlatmış. Normalde 10 dakika telefon görüş hakkı bitmeden telefonu kapattılar. Burhaniye Cezaevine 7 aydır getirilmiştir. Uzak olduğu için görüşüne gidemedik. Oğlum
Burhaniye cezaevine gelmeden önce Trabzon Cezaevinde bulunuyordu. Trabzon cezaevine ise
Bingöl’deki mahkûmların firarından sonra getirilmiş ve orada da işkence edilmiştir. Bununla ilgili
başvurumu da yapmıştım. Oğlum birçok cezaevi gezmiş ve hepsinde de işkence görmüştür. 20
yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Adli mahpustur. Ben oğlumu 2,5 yıldır görmedim. Oğlumun
vücudu %72 yanmış durumdadır. Bununla ilgili raporu Cerrahpaşa hastanesinde alınmıştır. Ben
12 Eylül darbesinde tutuklandığımda oğlum beni gördüğü o dönemden beri psikolojik olarak
kötü durumdadır. Ruhsal anlamında iyi durumda değildir. Cezaevinde gördüğü işkenceden dolayı benim oğlumun tedavi görmesi gerekmektedir. Kolu kırıktır ve hayatı tehlikededir. Annesiyle yaptığı telefon görüşmesinden sonra kendisinden haber alamadık. Bu başvurumun Ankara
İnsan Hakları Meclis Komisyonuna, Burhaniye Başsavcılığına, YSK Başkanlığına gönderilmesini;
darp olaylarının tespiti ve ailenin mağduriyetinin tespiti için gönderilmesini talep ediyorum. Bu
oğlumun isteğidir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
26.07.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aydın Elverdi, şu beyanlarda bulundu: “Ben Erzincan Cezaevine 15 ay evvel sevk edildim. Hastalığım nedeniyle sigarasız koğuşta kalmaktaydım. Ancak darbecilerin getirilmesiyle birlikte koğuşum değiştirildi. Ben de
protesto amaçlı tedaviyi ret edip diyalize gitmiyorum. Sigarasız bir koğuşa nakledilmek istiyorum.
Ayrıca ailem Diyarbakır’da ikamet etmektedir. Bu nedenle Diyarbakır’a yakın Urfa – Hilvan cezaevine sevkimin gerçekleştirilmesini talep ediyorum. Derneğinizden bana, sevkim ve tedavimin
sağlanması için hukuki destek talep etmekteyim.”
29.07.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulkerim Yurttepe, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Ferhat YURTTEPE, Sur’da yaralı olarak yakalandı. Araştırma hastanesinde ameliyata alındı. Yaralı olduğu halde üç – dört gün hastanede kaldıktan sonra cezaevine gönderildi. Oğlum göğsünden yaralanmıştı. Ancak tedavisi tam olarak sağlanmadığı için
durumu kötüye doğru gidiyor. En son revire çıktığında yarasının iltihaplandığı ve tekrar ameliyat
olması gerektiği kendisine bildirilmiştir. Oğlumun aynı zamanda akciğer rahatsızlığı da bulunuyor. Oğlumun tedavisinin sağlanması içim sizlerden hukuki destek talep ediyorum.”
08.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasina Güler, şu beyanlarda bulundu: “Eşim olan Sıdık Güler, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Eşim özellikle yaşının 70 yaşın üzerinde olması nedeni ile uzun süredir ciddi sağlık
sorunları yaşamaktadır. Kalp yetmezliği, yüksek tansiyon ve birçok hastalık tanısı konulmuştur.
Eşim düzenli olarak hastaneye gitmekte ve tedavi görmektedir. Eşim yaşadığı sağlık sorunları ve yaşından kaynaklı cezasının affı için Cumhurbaşkanlığı’na yapmış olduğumuz başvuru da
henüz sonuçlanmış değildir. Bununla ilgili rapor ve belgeler Cezaevi dosyasında mevcuttur.
Eşimin cezaevinde kendi ihtiyaçlarını giderme konusunda yaşadığı sıkıntılar nedeni ile kendisi
gibi hükümlü olan ve Siirt Kapalı Cezaevinde kalmakta olan oğlu Habip Güler’in sevki babasına
bakmak amacı ile Diyarbakır D Tipi Cezaevine yapılmıştır. Habip Güler Bakanlığa babasının bakım ve ihtiyaçlarını gidermek amacı ile Diyarbakır’a sevkini istemiş ve Bakanlık tarafından da aynı
gerekçeler ile talebi kabul edilmiş ve 2010 yılı içerisinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine sevki
yapılmıştır. Cezaevi idaresince eşime verilen bilgiye göre eşim Sıdık Güler’in Erzurum Cezaevi’ne
Habip Güler’in ise Kandıra F Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmesine karar verilmiş ve kısa süre içerisinde de sevkleri yapılacaktır. Eşimin Diyarbakır ili dışındaki bir yere sevki uzun süredir devam
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eden tedavi sürecini aksatacağı gibi sağlık sorunlarının da artışına neden olacaktır. Eşimin uzun
süre araç ile yolculuk yapamamakta, ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Yine Eşimin bakımını
sağlayan Habip Güler’in yanında olmaması müvekkilin yaşayacağı sağlık sorunları ve ihtiyaçlarını giderme konusunda büyük mağduriyetine neden olacaktır. Belirtmiş olduğumuz tüm hususlar
göz önünde bulundurularak Eşim Sıdık Güler ve oğlu Habip Güler’in sevklerinin durdurularak
Diyarbakır ilinde kalmalarının sağlanmasını talep etmekteyiz. Ayrıca Diyarbakır ilinde kalmaları
mümkün olmasa bile müvekkilin sağlık sorunları ve tedavisine uygun aynı cezaevine sevklerinin
yapılmasını talep etmekteyiz.”
10.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Üzel, şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık 5 yıl önce daha cezaevine girmeden önce bağırsaklarımda kanama
nedeniyle hastalandım. Sonrasında 4 yıl cezaevinde kaldım. Cezaevinde tedavim iyi yapılmadı.
Hastalığım devam ediyor. Tedavimin yapılması için sizden yardım talep ediyorum.”
11.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zafer Tüzün, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan İsmail Tüzün, birkaç gün önce yapılan sürgünlerle beraber Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Antep L Tipi cezaevine sürgün edildi. Kardeşimin vücudunda şarapnel parçaları var. Kendisi çok rahatsızdır. Hasta tutsaklar listesinde bulunuyor. Şuan kardeşimle
beraber tutuklular. Havalandırmasız hücrede bulunuyorlar. Çok ihlal var. Bu acil bir durumdur.
Bu konuda sizden acil bir şekilde temaslarda bulunmanız için hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
16.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Enver Aydınalp, şu beyanlarda bulundu: “Rize L Tipi Cezaevinde bulunan ağabeyim Engin AYDINALP, 24 yılı aşkın bir
süredir cezaevinde bulunmaktadır. Geçmişte düşmekten kaynaklı yaşadığı omurilik hastalığı
nedeniyle felç geçirdi. Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde 4 kez ameliyat olduktan
sonra iyileşti. Ancak 7 yıldır bacakları ağırlaşmaya, güç kaybetmeye, belden aşağısı tamamen
uyuşmaya ve yürümekte zorluk çekmeye başladı. Artık bir yerlere yaslanmadan, destek almadan yürüyemiyor. Yedi yıldır defalarca kez hastaneye sevki yapıldı, şiddetli bel ve bacak ağrıları,
uyuşma ve yürümekte zorlanma dolayısıyla değişik zamanlarda onlarca kez MR çekildi, tahliller
yapıldı. Gerekiyorsa ameliyat da dahil olmak üzere gerekli tedavinin yapılması yönündeki taleplerine karşın şimdiye kadar en küçük bir tedavi uygulanmadı, her seferinde müdahale edilecek
bir şey yok denildi. Hala da hastaneye gidip geliyor. Ağabeyimin sağlık problemlerinden kaynaklı
olarak bacakları artık vücudunu taşıyamaz hale gelmiş durumdadır. 7 yıldır radyasyon tehlikesine rağmen onlarca kez MR çekildiği halde ameliyat ve tedavi uygulanmamaktadır. Bu konuda
ciddi anlamda yardımınız gerekmektedir. Çünkü bu durum felçliğe hatta ayak ve bacaklarının
kesilmesine neden olabilir. Sonuç alıcı bir tedavi için girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz.
Daha önce ameliyatlarını Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde yaptığından Diyarbakır D
Tipi Cezaevi, Hilvan T Tipi Cezaevi, Siverek T Tipi cezaevine sevkinin yapılmasını istiyoruz. Buna
acilen ihtiyaç vardır. Ağabeyimin sağlık durumu nu belirtir rapor da ekte sunulmuştur. Rize Cezaevinde ve Rize’de tedavi imkânları yeterince bulunmaması, cezaevinin çok kalabalık, hastane
sevklerinin bu nedenle aylarca sürmesi MR, EMG veya tahlil sonuçlarını almanın çok güç olması
nedeni ile tedavisi hızlı ve etkili bir şekilde yapılamamaktadır. Tüm bu etkenlerden kaynaklı olarak ağabeyimin tedavisinin düzenli olarak yapılabilmesinin sağlanması amacıyla Diyarbakır, Hilvan, Siverek Cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ederim. Not: Gerçekleşecek olan
nakil ve yol masrafları tarafımızca karşılanacağını belirtirim. Bu konuda sizden hukuki destek
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sunmanızı talep ediyorum.”
18 Ağustos 2016 tarihinde İHD Antep Şubesine başvuruda bulunan Aynur Pakdemir Ayaz
özetle; Antep L Tipi Cezaevinde bulunan eşi İsmet Ayaz’ın isteği ve talebi olmamasına rağmen
Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipi Cezaevine sürgün edildiğini, eşinin çolyak hastası olduğunu, özel diyet yemeği yemesi gerektiği, lakin cezaevinde diyet yemeği yapılmadığı,
eşinin tiroid kanseri olduğunu, %68 oranında kemik erimesi mevcut olduğunu sağlığıyla ilgili ciddi sorunlar yaşadığını, Gaziantep L Tipi Cezaevinde su, yemek, iletişim sıkıntısı yaşadıklarını, eşinin sağlık sorunlarıyla alakadar çözüm bulunmasını istediğini, eşinin cezaevi koşullarında hastalığının daha da fazla nüks ettiğinin raporlarla ispatlı olduğunu, şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
22.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İbrahim Çağrıcı, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet ÇAĞIRICI yaklaşık 10 yıldır hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır. Oğlum Şırnak T Tipinde kalmaktayken tedavi amacıyla bir yıl önce Diyarbakır D Tipi
cezaevine sevk edildi. Oğlumun kalp rahatsızlığı, diyabet, hipertansiyon hastalıkları mevcuttu
ve bu hastalıkları sebebiyle de Diyarbakır’da tedavi görüyordu. Oğlumun ağır hastalıklarının tedavisi sürerken bir ay önce Şırnak T tipine nakledildi. Sevk sırasında bize herhangi bir bilgi vermediler. Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı uygulandığından oğlumun sağlık durumundan haberim
yoktur. Oğlumla en son bugün yaptığımız telefon görüşünde bize; sağlık sorunlarının arttığını,
raporlu ilaçların kendisine verilmediğini, diyabet gıdalarının kendisine verilmediğini söyledi. Cezaevi yönetiminin kendilerine baskı uyguladığını da belirterek hükümlü olarak sahip oldukları
hakların kendilerinden alınmak istendiğini söyledi. Bu konuda çok endişeliyiz. Gittiği günden
beri ondan haber alamıyoruz. Ayrıca nakil esnasında cezaevinden bize herhangi bir bilgi de gelmemişti. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
11 Eylül 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Batman ili Sason ilçesi kırsalında 25 Ağustos
2016 tarihinde çıkan çatışmada ağır yaralan HPG militanı Serdar Altaş, gözaltında tutulduğu 5
gün boyunca ailesi, avukatlarıyla görüştürülmedi ve yarasına sadece pansuman yapıldı. Sol kolu
ve sağ ayağında şarapnel parçalarıyla tam 15 gün boyunca Batman M Tipi Kapalı Cezaevinde
tutulan Altaş için cezaevi doktorlarının hastaneye sevk istedi. Ancak cezaevi idaresi tarafından
bu sevk gerçekleştirilmedi.
21.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Vesile Pehlivan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Yılmaz Pehlivan Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep
L Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Kendisiyle 17.09.2016 tarihinde yaptığım görüşmede cezaevinde baskı uygulandığını, yemeklerin az ve yenilmeyecek kadar kötü olduğunu, temiz bir ortamın bulunmadığını, odaların çok kalabalık olduğunu, Diyarbakır’dan gönderilen eşyaların hala
kendilerine verilmediği belirtti. Ayrıca oğlumun görüşlerinin keyfi bir şekilde kısıtlanmaktadır.
Cezaevindeki bu uygulamalar bizi kaygılandırmaktadır. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa
son verilmesi için hukuki yardım talep ediyoruz.”
21.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nizamettin Yener, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Şaban Yener Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi.
Kendisiyle yaptığım görüşmede cezaevinde koşullarının çok kötü olduğunu, kişisel eşya ve kıyafetlerinin kendisine verilmediğini, temizlik ve banyo ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla ihtiyaç
duydukları su ihtiyacının karşılanmadığını belirtti. Cezaevindeki bu uygulamalar bizi kaygılandır-
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maktadır. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için hukuki yardım talep ediyoruz.”
21.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Dilek Aralan, şu beyanlarda bulundu: “Yakınım Fahri Aralan Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep L Tipi
Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Kendisiyle yaptığım görüşmede cezaevinde koşullarının çok
kötü olduğunu, kişisel eşya ve kıyafetlerinin kendisine verilmediğini belirtti. Cezaevindeki bu
uygulamalar bizi kaygılandırmaktadır. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için
hukuki yardım talep ediyoruz.”
21.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Latif Barut, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Ahmet Barut Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi.
Kendisiyle yaptığım görüşmede cezaevinde koşullarının çok kötü olduğunu, kişisel eşya ve kıyafetlerinin kendisine verilmediğini, yemeklerin az ve yenilmeyecek kadar kötü olduğunu belirtti.
Cezaevindeki bu uygulamalar bizi kaygılandırmaktadır. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa
son verilmesi için hukuki yardım talep ediyoruz.”
21.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasine Güler, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Sıddık Güler Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Kendisiyle
yaptığım görüşmede cezaevinde koşullarının çok kötü olduğunu, kişisel eşya ve kıyafetlerinin
kendisine verilmediğini, yemeklerin az ve yenilmeyecek kadar kötü olduğunu belirtti. Eşim 76
yaşında yaşlı bir insan ve yapılan uygulamalar sağlığını tehdit etmektedir. Eşim namaz kılarken
kullandığı namazlığın bile kendisine verilmediğini karton parçasının üzerinde namaz kıldığını, su
olmadığı için abdest alırken kantinden hazır su almak zorunda kaldığını belirtti. Cezaevindeki bu
uygulamalar bizi kaygılandırmaktadır. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için
hukuki yardım talep ediyoruz.”
21.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yaşar Özgün, şu beyanlarda bulundu: “Yakınım Ferhat Özgün Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep L
Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Kendisiyle yaptığım görüşmede cezaevinde baskı uygulandığını, yemeklerin az ve yenilmeyecek kadar kötü olduğunu, temiz bir ortamın bulunmadığını,
odaların çok kalabalık olduğunu, kişisel eşya ve kıyafetlerinin hala kendilerine verilmediği belirtti.
Kendisiyle görüşmeye gittiğimizde 1 aylık çocuğunu görüşe almadılar. Cezaevindeki bu keyfi
uygulamalar bizi kaygılandırmaktadır. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için
hukuki yardım talep ediyoruz.”
21.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rıdvan Akıcı, şu beyanlarda bulundu: “Yakınım Mehmet Akıcı Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep L
Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Kendisiyle yaptığım görüşmede cezaevinde baskı uygulandığını, yemeklerin az ve yenilmeyecek kadar kötü olduğunu, temiz bir ortamın bulunmadığını,
odaların çok kalabalık olduğunu, kişisel eşya ve kıyafetlerinin hala kendilerine verilmediği belirtti.
Cezaevindeki bu keyfi uygulamalar bizi kaygılandırmaktadır. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için hukuki yardım talep ediyoruz.”
21.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gülçin Yaralı, şu beyanlarda bulundu: “Abim Ahmet Yaralı Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep L Tipi
Kapalı Cezaevine bir ay önce sürgün edildi. Kendisiyle yaptığım görüşmede cezaevinde baskı
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uygulandığını, sürgün esnasında çıplak aramaya maruz kaldıklarını, kahvaltı ve yemeklerin yeterli verilmediğini, yenilmeyecek kadar kötü olduğunu, kişisel eşya ve kıyafetlerinin hala kendilerine
verilmediği, günde sadece 15 dk su aktığını ve bunun yeterli olmadığını belirtti. Cezaevi Müdürü
ile yapılan görüşmelerin sonuç vermediği tutuklu sayısının fazla olması ve cezaevi kapasitesinin
üzerinde olması gerekçe gösterilmektedir. Biz cezaevi koşullarının iyileştirilmesini aksi halde koşulları iyi olan bir cezaevine naklini istiyoruz. Cezaevindeki bu keyfi uygulamalar bizi kaygılandırmaktadır. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için hukuki yardım talep ediyoruz.”
21.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fatma Ekşi, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Mehmet Ekşi Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep L Tipi
Kapalı Cezaevine bir ay önce sürgün edildi. Kendisiyle 17.09.2016 tarihinde yaptığım görüşmede
cezaevinde su sıkıntısı bulunduğunu bu nedenle temizlik yapamadıklarını, yemeklerin yeterli
verilmediğini ve aç kaldıklarını, yenilmeyecek kadar kötü olduğunu, kişisel eşya ve kıyafetlerinin
hala kendilerine verilmediği, odaların çok kalabalık olduğunu sürgün esnasında yanlarında götürdükleri kişisel eşya ve kıyafetlerinin kendilerine verilmediğin, cezaevinde baskı uygulandığını
belirtti. Cezaevindeki bu keyfi uygulamalar bizi kaygılandırmaktadır. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için hukuki yardım talep ediyoruz.”
21.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aynur Pakdemir Ayaz, şu
beyanlarda bulundu: “Eşim Dişyarbakır D Tipi Cezaevinden Gaziantep L Tipine nakledildi. Çok
ciddi sıkıntılar yaşıyor. Eşimin çölyak hastalığı, tiroid kanseri ve kemik erimesi hastalığı var. Buna
rağmen eşimin sağlık sorunları çözülmüyor. Diyet yemeği ve çölyak ekmeği verilmesi gerekirken
kesinlikle karşılanmıyor. İlaçları alınmıyor. Sağlığından dolayı bazı ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Ciddi bağlamda su sıkıntısı var. İhtiyaçlarını gidermek için su yok, banyo yapamıyorlar.
Buradan ( Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi) götürüldükten sonra Gaziantep L Tipi Cezaevinde
elbiseleri de verilmiyor. Gönderdiğimiz eşyaları vermiyorlar. Ama bizim için en önemli konu, sağlık
durumunun düzeltilmesini istiyoruz.”
21.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nasife Kurt, şu beyanlarda bulundu: “17.09.2016 tarihinde Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan oğlum Abdullah
Kurt’u ziyaret ettim. Cezaevinde görüş süresi 40 dakika olarak belirlenmesine rağmen ve diğer
ailelerle beraber görüşe girmeme rağmen sadece 15 dakika görüştürüldü. Görüşmeden önce
taciz edilecek şekilde arandık. Üzerimizdeki kıyafetlerin neredeyse tamamı çıkartılmak istendi.
Bunun yanlış olduğunu belirtmek istediğimizde “gerekirse çıplak girecekseniz(X-ray)” şeklinde
yanıt aldık. Aramada yaşadığımız sıkıntıyı görüşecek muhatap bulamadık. Ne cezaevi müdürü ne
de cezaevi savcısıyla görüşme talep etmemize rağmen görüşemedik. Oğlum cezaevinde maruz
kaldığı sorunları anlattı. Günde sadece 15 dakika soğuk su verildiğini, sıcak su verilmediğini söyledi. Kendilerine verilen suyun, tüketim açısından yetersiz kaldığını, bu nedenle kantinden hazır
su almak zorunda kaldıklarını söyledi. Oğlum 45 gün önce Diyarbakır D Tipi Cezaevinden sevk
edildi. O günden bugüne kıyafetleri kendisine verilmiyor. Kaldıkları koğuşlardan kendilerine ait
özel eşyalarının, infaz koruma memurları tarafından tahrip edildiğini söyledi. Bu sorunların giderilmesi amacıyla derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum.”
21.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nasife Kurt, şu beyanlarda bulundu: “17.09.2016 tarihinde Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan oğlum Azad
BALTAŞ’ı ziyaret ettim. Oğlumla sadece 40 dakika görüşebildim. Görüş süresinin daha önce 1
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saat olduğu ancak bu görüşmede 40 dakika ile sınırlandırıldığını öğrendim. Oğlum yaklaşık 45
gün önce Diyarbakır D Tipi Cezaevinden sevk edilmişti. Sevk edildiği günden bugüne oğlum
cezaevinde karşılaştığı bazı sorunları anlattı. Oğlum ve beraberindekiler sevk edildikleri gün cezaevinde kötü muameleye maruz kalmışlardı. Yaklaşık 1 aydır su sorunu yaşadıklarını anlattı. İçme
ve banyo için yeterli su temin edilmediğini, gerekli içme suyunun kantinden temin edildiğini
anlattı. Kendilerine verilen yemeklerin düzensiz ve beslenmeye uygun olmadığını, kimi zaman
tüketilecek durumda olmadığını söyledi. Oğlumun ve arkadaşlarının maruz kaldığı bu sorunların
çözümü için derneğinizin girişimlerde bulunması için yardım talebinde bulunuyorum.”
21.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Edibe Gökdere, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet Şirin GÖKDERE, Diyarbakır D Tipi cezaevindeyken Gaziantep L
Tipi cezaevine sevk edildi. 17.09.2016 tarihinde kendisiyle yaptığımız görüşmede sularının olmadığını, susuzluktan dolayı her an hastalıkların başlayacağını, yemeklerin yenilmeyecek durumda
olduğunu söyledi. Kendilerine daha önce götürdüğümüz iç çamaşır ve elbiseleri halen almadıklarını belirti. Bize her şeyin kantinden alınmasının dayatıldığını söyledi. Oğlumun cezaevindeki
durumu iyi değildir. Diyarbakır D Tipi Cezaevindeki elbiseleri halen verilmemiştir. Derneğinizden
bu konuda yardım istiyoruz.”
21.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hatice Sipcik, şu beyanlarda bulundu: “Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep L Tipine gönderilen kardeşim Mehmet Emin ERDAĞ ile 17.09.2016 tarihinde cezaevinde yaptığım görüşmede; cezaevinde bize baskı uyguladıklarını, Diyarbakır D Tipindeki eşyalarımızın hala bize verilmediğini,
suyun olmadığını, yemeklerin yenilecek durumda olmadığını söyledi. Daha önce beraberimde
götürdüğüm iç çamaşırları halen almadıklarını bunu sorduklarımızda bize kantinde alsın dediler.
Sudan dolayı yeterince temizlik, banyo yapamadıklarını her an hastalıkların başlayacağını söylediler. Ayrıca görüşme esnasında biz kadınlar iç çamaşırlarımızı çıkardıktan sonra arama yerinden
geçebildik. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu konuda derneğinizden yardım istiyoruz.”
21.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Buket Demir, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Ramazan Demir, 18.08.2016 tarihinde FETÖ/PDY suçlaması ile gözaltına
alınmış ve akabinde tutuklanmıştır. Eşim 1983 yılında açık kalp ameliyatı geçirmiş olup, kalp ilacına bağımlı olarak yaşamaktadır. Eşimin söz konusu rahatsızlığına ait raporlar ve tetkik sonuçları savcılık sunulmuş olmasına rağmen cezaevindeki doktora çıkarılmadığı, araştırma hastanesi
tahlilleri yapılması gerekirken henüz yapılmadığı öğrenilmiştir. Eşimin sağlık durumu göz önünde
bulundurularak, önümüzdeki süreçte telafisi mümkün olmayacak neticelere sebebiyet verilmemesini ve sağlık kontrollerinin kardiyolog tarafından yapılması için sizden destek sunmanızı talep
ediyorum.”
23.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Halise Yavuz, şu beyanlarda bulundu: “31 Ağustos 2016 tarihinde eve gelen 4 polis tarafından yakalanıp gözaltına
alındı. Gözaltı işlemlerinden sonra hakim karşısına çıkan eşim Yavuz YAVUZ akabinde tutuklanıp Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Eşim Yavuz’un başında tümür bulunup aynı
zamanda Çölyak hastalığı da bulunmaktadır. Mevcut cezaevi koşulları eşimin sağlığı üzerinde
telafisi mümkün olmayan olumsuz sonuçlara yol açacaktır. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
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23.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Halise Yavuz, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Sadık Gündüz yargılandığı bir davadan dolayı 12 yıl ceza aldı ve yaklaşık 4 yıldır
cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık 1,5 yıl önce Kastamonu Cezaevine sevk edildi. Benim birçok
rahatsızlığım söz konusudur. Bunlardan bazıları hiper tansiyon, kalp kapağı rahatsızlığı, gibi hastalıklardır. Kastamonu ilinin ikamet ettiğim Diyarbakır iline uzak olması nedeni ile oğlumun görüşlerine gidemiyorum. Bu durum hem benim hem de oğlumun sağlık durumunu ve psikolojisini
çok olumsuz etkilemektedir. Ben hasta olduğum için oğlumu görmeye gidemiyorum. Ekte buna
ilişkin rapor da sunmaktayım. Ayrıca oğlumun kızı olan Avzem Gündüz şu an 4 yaşında ve sadece
3 kez babasını görebildi. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak oğlumun Diyarbakır iline
veya Mardin, Siverek, Batman’da bulunan cezaevlerinden herhangi birine naklinin yapılmasını
talep ederim.”
24.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Sait Erdağ, şu
beyanlarda bulundu: “Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken Gaziantep L Tipine gönderilen
kardeşim Mehmet Emin ERDAĞ ile 17.09.2016 tarihinde cezaevinde yaptığım görüşmede; cezaevinde bize baskı uyguladıklarını, Diyarbakır D Tipindeki eşyalarımızın hala bize verilmediğini,
suyun olmadığını, yemeklerin yenilecek durumda olmadığını söyledi. Daha önce beraberimde
götürdüğüm iç çamaşırları halen almadıklarını bunu sorduklarımızda bize kantinde alsın dediler.
Sudan dolayı yeterince temizlik, banyo yapamadıklarını her an hastalıkların başlayacağını söylediler. Ayrıca görüşme esnasında biz kadınlar iç çamaşırlarımızı çıkardıktan sonra arama yerinden
geçebildik. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu konuda derneğinizden yardım istiyoruz.”
14.10.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nejla Taş, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Vedat Taş Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde yaklaşık 4 yıldır kalmaktadır. Son
8-9 ay eşimin ciddi sağlık problemleri başlamıştır. Eşim ile yaptığım telefon görüşmesinde eşim
sağlık durumunun kötü olduğunu, sancılar çektiğini belirtti. En son 2 ay önce eşimin bağırsaklarından parça alınmıştı. Eşimin sağlık durumuna ilişkin herhangi bilgiye ulaşamıyoruz. Son bir
hafta içerisinde acile götürüldüğünü öğrendik. Bağışıklık sisteminin ciddi hasar gördüğünü eşim
görüşmemizde ifade etmişti. Gerek cezaevi koşulları gerekse de metabolizmasındaki hasardan
dolayı ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Sağlığına ilişkin hastane sevki yapılmamaktadır. Doktoruyla görüşülmemektedir. Eşimin ilaçları verilmemektedir. Ailesi olarak maddi imkânsızlıklardan
dolayı kendisiyle görüşemiyoruz. Eşimin naklinin Diyarbakır veya çevre illerden birine yapılmasını talep ediyorum. Eşimin sağlık durumuna ilişkin sağlık raporlarını defalarca istedik ancak bize
herhangi bir rapor verilmemiştir. Derneğinizden eşimin nakli ve tedavisi sağlanması için hukuki
destek talep etmekteyim.”
20.10.2016 tarihinde Batman şubemize cezaevinden başvuran Bekir Can şu beyanlarda
bulundu: “20.01.2010 tarihinden beri tutuklu ve hükümlü olarak Batman M Tipi cezaevindeyim. Tansiyon, prostat, böbrek taşı rahatsızlıklarım mevcuttur. Batman cezaevinde pazartesi ve
perşembe günleri doktor mevcuttur. Bunun haricinde hiçbir şekilde doktor muayenesi yapılmamaktadır. Dışardaki bir hastaneye sevkimiz olduğunda da bir aydan fazla bekletiliyoruz. 661
kişi hâlihazırda cezaevinde yatmaktadır. 6 kişilik odada 21 kişi kaldığımız zamanlar oldu. Şimdiki
mevcudiyetimiz 13 kişidir. Normalde cezası 1 senenin altına düşen kişiler açık cezaevlerine gönderiliyordu. Şimdi bu uygulama kalkmış durumda. Atölyeler bir senedir son bulmuş durumda.
Futbol haftada bir gün yapılmaktadır. Slogan attığım için 4 ay açık-kapalı görüş hakkım elimden
alındı. 30’dan fazlan arkadaşla bu cezayı aldık. İtirazlarımız sonuçsuz kaldı.”
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27.10.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rukiye Topdemir, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Mehmet Can Topdemir, yaklaşık 3 aydır Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde tutukludur. Eşim, 6 yıl önce boynunda oluşan tümörden dolayı Dicle Üniversitesi Tıp
Fakültesinde ameliyat oldu. Ameliyat sonrası eşim için kemoterapi tedavisi uygulanmaya başlandı. Tedavisi yaklaşık 6 yıl devam etti. 3 ay önce cezaevine girmeden önce hastalığında ciddi
bir iyileşme vardı. Cezaevine girdikten sonra daha önce var olan hastalığı tekrar tetiklenmeye
başladı. Son bir aydır görüşe hastalığından dolayı çıkamıyor. Belden ayak parmaklarına kadar vücudunu kıpırdatamıyor. Cezaevinde hasta yatağında kalmaktadır. Cezaevinde 2 defa hastaneye
götürülmüş ancak tedavisi tam olarak yerine getirilmemiştir. Hastanede filmleri çekilmemiştir.
Hastalığından dolayı cezaevinde kalan diğer tutuklular da rahatsızlık duymaktadır. Acil bir şekilde cezaevinden çıkartılıp tedavisinin yapılması rahatsızlık duymaktadır. Acil bir şekilde cezaevinden çıkartılıp tedavisinin yapılması gerekmektedir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
31.10.2016 tarihinde Batman şubemize mektupla başvuran Yusuf Mustafaoğlu, şu beyanlarda bulundu: “İlk önce hiçbir şekilde savunmam bile alınmadan 29 Ağustos 2016 tarihinde açığa
alınma ile başlayan mağduriyet zincirine 1 Eylül 2016 tarihinde ilan edilen bir KHK ile öğretmenlik
mesleğimden ihraç edilmem eklendi. 10.10.2016 tarihinde gözaltına alındım.14.10.2016 tarihinde
ise Batman 1. Sulh Ceza Hâkimliğinin verdiği hukuksuz karar ile sözde silahlı terör örgütü üyeliği ile tutuklandım. Başta FETÖ/PDY terör örgütü olmak üzere hiçbir terör örgütüne üyeliğim
iltisağım ve sempatim yoktur. Kronik Hepatit B hastasıyım ve kronik göz hastasıyım. Bu iki hastalık yüzünden ilaç kullanmak zorundayım, ancak tutuklandığımdan beri çeşitli gerekçeler ile bu
ilaçları kullanamıyorum. Bu ilaçlara ulaşamıyorum. Şuan Batman M Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda 8 kişi kapasiteli ancak 38 kişinin kaldığı yataksız, yastıksız, nevresimsiz, dolapsız, (14.10.2016
tarihinden beri tutuklu olarak bulunmama rağmen adı anılan malzemeler bana verilmedi.)bir
koğuşta kalmaktayım. 23 Ekimde yapılacak olan düğünüm tutuklanmam sebebiyle iptal edildi.
Açık görüş hakkı iki ayda bir defaya çıkarılmıştır. Görüşmelere amcam, halam, teyzem ve dayım
alınmamaktadır. Telefonla görüşme hakkı iki haftada bir uygulanmaktadır. Her türlü desteğinizi
beklemekteyim.”
07 Aralık 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; 20 Ekim 2016 tarihinde Dersim-Erzincan yolu
arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan ve Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi’nde konulan Hamdullah Zengin isimli mahpusun, vücudunda kurşunlar bulunmasına rağmen tedavi edilmediği
ortaya çıktı. Günlük bakıma ihtiyacı olan Zengin’in tek kişilik hücrede tutulduğu, arada revire
çıkarıldığı, ancak herhangi bir tedavi yapılmadığı belirtildi.
29.12.2016 tarihinde Batman şubemize cezaevinden başvuran Hasan Toy, şu beyanlarda
bulundu: “Ben yaklaşık 3 ay önce tutuklandım. 77 yaşındayım. Birçok hastalığıma (boyun, tek
göz, mide…) rağmen cezaevinde tutuluyorum. Diyarbakır’a sevk kararı verilmiş olmasına rağmen
haftalardır tedavi için gönderilmedim. Kimse yok gerekçesi öne sürülüyor. Revirde verilen ilaçlar
fayda etmiyor. Şuan yürüme zorluğu çekiyorum. Kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Cezaevinde verilen yemekler mideme dokunuyor, yakıyor. 77 yaşındayım, elden ayaktan düştüm cezaevinde. Hukuki yardım, gerekli yerlere dilekçe verilmesini, başvuruların yapılmasını ve konuyla
ilgili kamuoyunun oluşturulmasını istiyorum.”
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AİLE GÖRÜŞÜ ENGELLENENLER
18.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zeki Burakmak, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet Burakmak, 10 Nisan 2016 tarihinde Diyarbakır’da gözaltına
alındıktan sonra tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderildi. Bir hafta sonra da Ankara F
Tipi 2 Nolu Kapalı Cezaevine sevk edildi. Oğlum çocukluğundan itibaren epilepsi hastasıdır. Dönemsel olarak nöbet geçirmektedir. Tedavisi yapılamadığında veya ilaç almadığında ise nöbetleri artmakta ve durumu ağırlaşmaktadır. Ayrıca oğlum sağ ayağından geçirdiği ameliyat sonucu kalıcı olarak sakatlanmış ve sürekli aksamaktadır. Oğlumun şuan kaldığı cezaevinde tedavisi
yapılmaktadır. Ağır hastalığı bulunmasına rağmen tedavisi yapılmamakta hastaneye veya revire
sevki yapılmamıştır. Ekteki raporlardan da anlaşılacağı üzere tedavisinin yapılması gerekmektedir. Sizden gerekli girişimlerde bulunulmasını, hastaneye sevkinin sağlanmasını talep ediyorum.”
18.05.2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan M.Salih Altun, şu beyanlarda
bulundu: “Şırnak T tipi kapalı cezaevinde 11 yıldır tutuklu olan oğlum Savaş ALTUN’ dan hiçbir
şekilde haber alamıyoruz. Telefonlarda kesik, yaklaşık iki aydan beridir bütün irtibatlar kesilmiş
durumda. Yaşamlarından endişe ediyoruz. Doktor, revir, kantin olayı tamamen ortadan kaldırılmış
olup hiçbir ihtiyaçları karşılanmıyor. Aldığımız son duyumlara göre Şırnak cezaevinde kendilerini
yakma olaylarının yaşandığı yönünde; bu yüzden oğlumun hayatından endişe ediyorum. Hukuki
yardım talebinde aynı zamanda uluslar arası kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyorum. Bütün
STK’lar vasıtası ile kamuoyuna duyurulması, bu olaya uluslar arası nezdinde de çözüm getirilmesini istiyorum. Çocuklarımızın can güvenliğinin sağlanabileceği güvenlikli bir cezaevine naklini
talep ediyorum.”
27 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 4 siyasi mahpusa, karşılaştıkları hak ihlallerine tepki gösterdikleri için cezaevi yönetimi
tarafından 2 ay görüş ve iletişim cezası ile 15 gün hücre cezası verildi.
18.07.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ziya Demirbaş, şu beyanlarda bulundu: “Bundan 3-4 ay önce oğlum Ferat Demirbaş, İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevinden Aliağa 4 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edilmiştir. Oğlumu en son mahkeme duruşma
salonunda gördüm. Son duruşmasıydı. Mahkum oldu. Ceza verildi. O gün onu duruşmadan sonra İzmir Aliağa 4 nolu T Tipine 23 kişi ile sevk edilmiştir. Biz bunu daha sonra cezaevini aradığımızda bize söylediler. Sevk nedenini bilmiyor. Oğlum sevk edildiğinden beri sadece iki defa bizi
aradı. Biz cezaevini aradığımızda buraya gelseniz bile görüşemezsiniz dediler. Oğlum bize sevk
edileceğini söylemedi. Büyük ihtimal onunda haberi yoktu. Cezaevindeki gardiyan cezası var
gelseniz de görüşemezsiniz dediler. Oğlum iki defa dışında bizi aramadı. Size başvuru nedenimiz
telefon ile ilgili sıkıntıların giderilmesidir. Birde oğlumun cezaevinde sıkıntıları vardır. Bunların
tespit edilip gereğinin yapılması için sizden destek talep ediyoruz.”
21.07.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Erkan Tamir 1 yıl kadar önce Diyarbakır D Tipi cezaevinde kaldı. 2
ay önce Şakran Cezaevine gönderdiler. Gittiğinden beri 1 kez telefonda görüşebildim o da cezaevine ilk gittiğindeydim. Şimdi görüşme yasağı getirmişler. Çocuğum darp edilmiş. Ağzını aç,
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ayakkabını çıkar ancak o zaman telefonla görüşebilirsin demişler. Oğlumu çok zorluk çıkarıyorlar.
Orda cezaevi yönetimi ile mahpuslar arasında kavga olduğunu biliyoruz. Bu nedenle oğlumun
hayatından endişeliyim. Sizden hukuksal yardım talep ediyorum.”
09.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Makbule Koçak, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Sadettin KOÇAK emniyet müdürü olarak görev yapıyordu. 19.07.2016
tarihinde gözaltına alınıp, 22.07.2016 da tutuklanarak Diyarbakır D Tipi cezaevine götürüldü. O
tarihten beri ne telefonla ne de cezaevi ziyaretinde görüşebildim. Bana cezaevinde görüşmemin
yasak olduğu söylendi. 23.07.2016 tarihli 29779 sayılı Resmi gazetede yayınlanan OHAL kapsamında alınan tedbirlere ilişkin KHK 6. Md “ Tutuklu olanlar eşi, 2. Dereceye kadar kan ve birinci
derece yakınları tarafından ziyaret edilebilir” denmesine rağmen hiçbir şekilde görüşemedik.
08.08.2016 tarihinde Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına eşimle görüşme talebi için dilekçe
yazdık fakat dilekçemi almadılar. 09.08.2016 tarihinde Diyarbakır İnfaz Hâkimliğine dilekçe verdik. Bu dava kapsamında diğer illerde Ankara, İstanbul, Hatay vs görüşler yapılmakta ancak Diyarbakır’da hiçbir hukuki açıklama yapılmadan sadece “görüş yok” kapalı denilmektedir. Eşimin
görüş, telefon vb diğer iletişim haklarından faydalanmasını istiyorum. Bu konuda derneğinizden
hukuki yardım talep etmekteyim.”
22.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İbrahim Çağrıcı, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet ÇAĞIRICI yaklaşık 10 yıldır hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır. Oğlum Şırnak T Tipinde kalmaktayken tedavi amacıyla bir yıl önce Diyarbakır D Tipi
cezaevine sevk edildi. Oğlumun kalp rahatsızlığı, diyabet, hipertansiyon hastalıkları mevcuttu
ve bu hastalıkları sebebiyle de Diyarbakır’da tedavi görüyordu. Oğlumun ağır hastalıklarının tedavisi sürerken bir ay önce Şırnak T tipine nakledildi. Sevk sırasında bize herhangi bir bilgi vermediler. Şırnak’ta sokağa çıkma yasağı uygulandığından oğlumun sağlık durumundan haberim
yoktur. Oğlumla en son bugün yaptığımız telefon görüşünde bize; sağlık sorunlarının arttığını,
raporlu ilaçların kendisine verilmediğini, diyabet gıdalarının kendisine verilmediğini söyledi. Cezaevi yönetiminin kendilerine baskı uyguladığını da belirterek hükümlü olarak sahip oldukları
hakların kendilerinden alınmak istendiğini söyledi. Bu konuda çok endişeliyiz. Gittiği günden
beri ondan haber alamıyoruz. Ayrıca nakil esnasında cezaevinden bize herhangi bir bilgi de gelmemişti. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
31.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İnayet Ok, şu beyanlarda
bulundu: “Ağabeyim A. Aziz Ok yaklaşık 23 yıldır cezaevinde yatmaktadır. Ağabeyim 2 yıl önce
Şırnak T Tipine nakledildi. Diş sağlığı probleminden dolayı kaldığı cezaevinden sevk almak istiyor.
Doktorlar 1,5 yıl önce ağabeyimin sevk işlemini onaylamasına rağmen cezaevi yönetimi güvenlik
ve yol koşullarının iyi olmadığını gerekçe göstererek sevkini bir türlü gerçekleştirmemiştir. Siverek, Hilvan ve Diyarbakır D Tipi Cezaevine nakledilmesi için ağabeyim defalarca idareye dilekçe
vermiştir. Ancak cezaevi yönetimince bu istek ve talepler geri çevrilmiştir Mevcut Şırnak’taki
hastaneler bu tedaviyi gerçekleştirmemektedir. Ayrıca Şırnak ‘ta yaşanan çatışmalı ortam ve sokağa çıkma yasaklarından kaynaklı cezaevi ziyaretini yaklaşık 6-7 aydır bir türlü yapamıyoruz. Bu
durum ağabeyimin kendisi ve bir bütün olarak biz ailesi üzerinde olumsuz etkilere yol açmaktadır.
Belirtmiş olduğum hususlar çerçevesinde ağabeyimin diş tedavisi olması için, ikamet ettiğimiz
Diyarbakır’a ya da Siverek, Hilvan gibi Şanlıurfa ilçelerinden birine naklinin sağlanmasını talep
etmekteyim. Gerçekleşecek nakilde tüm yol masraflarının tarafımca karşılanacağını belirtirim.”
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14.11.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Alaatin Gülcü, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Ferit Gülcü, 1 yıldır Giresun E Tipi cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır.
12.11.2016 günü oğlumla telefonda görüştüm. Bana “Mayıs ya da Haziran ayına kadar tüm hükümlüler için görüş yasağı getirildiği, 15 Temmuz’dan sonra cezaevi koşullarında baskı ve şiddettin artığını, uygulamaların baskıcı olduğunu söyledi. Bunun hak ihlali olduğunu düşünüyorum.
Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
19.11.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayfer Yılmaz, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Şervan Yılmaz, üniversite öğrencisi iken tutuklanıp müebbet hapis cezasına mahkum edildi. Daha önce derneğinize başvuru da bulundum. Yaklaşık 5 aydır tek kişilik hücrede tutulmaktadır. 10 Kasım günü görüşe gittim. Görüşe gittiğim “sen görüş yapamazsın, sana
3 ay görüş yasağı var” dediler. Sebebini sorduğumda “29 Ekim günü yaptığım görüşten kaynaklı
oluşan olumsuz bir durumdan dolayı tutanak tutulduğu cevabını verdiler. Oğlumun 1 aydır açlık
grevinde olduğunu, sağlık durumunun kritik olduğunu söylememe rağmen beni bir türlü oğlumla görüştürmediler. Aksine cezaevi personeli “bölücüsünüz, teröristsiniz” tarzında hakaretlerde
bulundular. Tüm ısrarlarıma rağmen görüşmemi kabul etmediler. Sadece eşimin görüşmesine
izin verebildiler. Görüşme esnasında dahi oğlumun açlık grevi devam ediyordu. Oğlum babasıyla
görüşü bittikten sonra oğlumun durumunun ne olduğunu sordum “oğlum çok kilo kaybetmiş ve
sağlığı gittikçe kötü olduğunu” söyledi. Cezaevi çıkışında infaz hakimliğine dilekçe ile başvuru
da bulunduk. Cezaevi savcılığı ile görüşme yaptık. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
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TECRİT VE İZOLASYON
07 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde, 6 siyasi mahpusun firar etmesi
ardından, cezaevinde bulunan mahpusların zorla tek kişilik hücrelere konulduğu öğrenildi. 19
Nisan 2016 tarihinde, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 20 siyasi mahpus hakkında,
Bolu ve Kocaeli cezaevlerine sürgün kararı verildi. Mahpuslardan 9’una ise, cezaevi idaresi tarafından 11 günlük hücre cezaları verildi.
27 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 4 siyasi mahpusa, karşılaştıkları hak ihlallerine tepki gösterdikleri için cezaevi yönetimi
tarafından 2 ay görüş ve iletişim cezası ile 15 gün hücre cezası verildi.
12.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Emine Kocakaya, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Mehmet Beri Kocakaya, yaklaşık olarak 1,5 yıldır tutuklu olup,
henüz hakkında bir dava açılmamıştır. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalmakta iken isteği dışında ve bir gerekçe belirtilmeden Sincan 2 Nolu Kapalı Cezaevine gönderildi. Oğlum ile
09.05.2016 tarihinde yapmış olduğum telefon görüşmesinde, tek kişilik hücreye konulduğunu,
elbiselerimin ve diğer eşyalarımın verilmediğini, kapıdan yemek ve su uzattıklarını bunun dışında
da hiçbir ihtiyaçlarının giderilmediği ve hiçbir haklarını kullanamadığını belirtti. Oğlumun cezaevinde yaşadığı sıkıntılar ile ilgili sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”
Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulun siyasi çocuk mahpus K. A. (17), cezaevi idarisi tarafından 13 Mayıs 2016 tarihinde tek kişilik hücreye konuldu.
14.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şafii Hayme, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet Hayme, 1999 yılında PKK’ye katıldı. O günden beri kendisinden bir
daha haber alamadık. 06 Nisan 2016 günü televizyonda çıkan haberlerde Muş’un Varto ilçesinde Teknedüzü /Baden köyünde güvenlik güçleri ile çatışma yaşadığı ve 4 PKK’li gerillasını yaşamını yitirdiğini oğlum Mehmet Hayme’nin ise sağ yakalandığını duyduk. Bu haber üzerine ben
Muş’ a gittim ama oğlum ile görüştürülmedim. 4 gün sonra aldığım habere göre oğlumu Ankara
/ Sincan Cezaevine göndermişler. Gözaltında olduğu 4 gün içinde yaptıkları yoğun işkenceden
dolayı 3 kez hastaneye kaldırmışlar. Bir hafta sonra ben Ankara Sincan Cezaevine gittim. Oğlumu
gördüm kendisine çok işkence yapıldığını söyledi. Üzerindeki elbise de bir gömlek ve askeri bir
pijamaydı. Kendisi gönderdiğim elbiseler çok geç verildi. Hepsi verilmedi. Bana bunu sonraki
görüşlerde dile getirdi. Ankara Sincan’a götürüldüğü günden bu güne tek kişilik hücrede tutulmakta ve aynı zamanda iki psikolojisi bozuk mahkûmu yanına koymuşlar. Gündüz hücre kapısı
açık tutulmaktadır. Oğlumun hayati tehlikesinin olduğunu ve bu sorumlu mahkûmların oğlumun
başına bir şey getireceklerinden endişeliyiz. Ayrıca oğlumu ihbar edene ödül vereceğini duyurulmuştur. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
08.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine mektupla başvuruda bulunan Av. Mazlum
Dinç, başvurusunda özetle; İmralı Yüksek Güvenlikli cezaevinde tutulan ve avukatı olduğu PKK
Lideri Abdullah Öcalan’ın, hukuksuz bir şekilde cezaevinde yaşadığı sorunları anlatmıştır.
30.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nedret Yaşar, şu beyan-
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larda bulundu: “Oğlum Uğur Ahmet Yaşar4 yıldır Malatya E Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Bu gün
oğlumla saat 11.00 gibi bizi aradı ve geçen Cuma günü yaşadıklarını şöyle anlattı:‘Cuma günü
havalandırmaya çıkarken gardiyanlar kendi sayımınızı yapın dedi. Biz daha önce siz yapıyordunuz, şimdi de siz yapın dedik. Tartışmaya başladık. Sonra yaklaşık 50 kişilik gardiyan grubu ve
2. Müdür bizleri dövmeye ve hakaret etmeye başladı. Revire götürmediler. Vahdettin isimli bir
arkadaşımız baya kötü oldu. Ancak onu da tedaviye götürmediler. Bu olaydan sonra bizim koğuşu ikiye böldüler. 6 kişi bir hücreye 7 kişiyi ise bir hücreye koydular. Bizi ölümle tehdit ettiler.’ Bu
konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
17.10.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayfer Yılmaz, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Şervan YILMAZ, Akdeniz üniversitesi öğrencisi iken tutuklanmış ve müebbet hapse çarptırılmıştır. Oğlum şu anda Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır.
Cezaevi idaresi cezaevinde yer bulunmadığı gerekçesiyle oğlumu hücrede tutmaktadır. Biz de
oğlumla 14.10.2016 tarihinde telefonla görüştük. Telefon görüşmemizde başına olumsuz bir şey
gelirse sorumlunun cezaevi idaresi olacağını ve kendilerinden şikâyetçi olduğunu söyleyerek
17.10.2016 tarihinden sonra açlık grevine başlayacağını belirtmiştir. Ben oğlumun hayatından
endişe duymaktayım. Çocuğumun zaten sağlık problemleri bulunmaktadır. Ben bu konuda, derneğinizin hukuki destek sağlamasını talep ediyorum.”
09 Aralık 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Şırnak T Tipi Cezaevi’nde bulunan 6 siyasi
kadın mahpusa (Şilan Dal, Bahar Yücekaya, Çiğdem Şakar, Zeytun Akman, Zeliha Yardak ve ismi
öğrenilemeyen bir kişi daha) 11 günlük hücre cezası verildi. Verilen cezaya, koğuşlarında arama
yapılan kadın tutukluların ranzalarında gazetelerden kesilen fotoğrafları bulundurmaları gerekçe gösterildi.

79

2015-2020 Yılları arası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri

DİSİPLİN CEZASI VERİLENLER
Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde kalan siyasi mahpuslar, PKK Lideri Abdullah Öcalan’a tecrit
uygulamalarını protesto etmek amacıyla 10 günlük dönüşümlü açlık grevi eylemine başladı. 15
Mart 2016 tarihinde edinile bilgilere göre, açlık grevi eyleminde yer alan Merdan Şahin, Hasan
Alper ve Selçuk Seril isimli mahpuslara, cezaevi idaresi tarafından 2 ay «etkinliklerden men»
cezasının verildi.
27 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 4 siyasi mahpusa, karşılaştıkları hak ihlallerine tepki gösterdikleri için cezaevi yönetimi
tarafından 2 ay görüş ve iletişim cezası ile 15 gün hücre cezası verildi.
Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan tutuklu DİHA Muhabiri, bulunduğu cezaevindeki
hak ihlalleriyle ilgili, 21 Haziran 2016 tarihinde çalıştığı ajansa gönderdiği mektupta, 65 siyasi
mahpusa 45’nin keyfi gerekçelerle disiplin cezalarına çarptırıldığı belirtti.
20.10.2016 tarihinde Batman şubemize cezaevinden başvuran Bekir Can şu beyanlarda
bulundu: “20.01.2010 tarihinden beri tutuklu ve hükümlü olarak Batman M Tipi cezaevindeyim. Tansiyon, prostat, böbrek taşı rahatsızlıklarım mevcuttur. Batman cezaevinde pazartesi ve
perşembe günleri doktor mevcuttur. Bunun haricinde hiçbir şekilde doktor muayenesi yapılmamaktadır. Dışardaki bir hastaneye sevkimiz olduğunda da bir aydan fazla bekletiliyoruz. 661
kişi hâlihazırda cezaevinde yatmaktadır. 6 kişilik odada 21 kişi kaldığımız zamanlar oldu. Şimdiki
mevcudiyetimiz 13 kişidir. Normalde cezası 1 senenin altına düşen kişiler açık cezaevlerine gönderiliyordu. Şimdi bu uygulama kalkmış durumda. Atölyeler bir senedir son bulmuş durumda.
Futbol haftada bir gün yapılmaktadır. Slogan attığım için 4 ay açık-kapalı görüş hakkım elimden
alındı. 30’dan fazla arkadaşla bu cezayı aldık. İtirazlarımız sonuçsuz kaldı.”
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HABERLEŞME VE İLETİŞİM HAKLARI ENGELLENLER
26.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Meral Ay, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Hüseyin Ay, Şırnak Kapalı Cezaevinde kalıyor. Yaklaşık bir aydır hiç
haber alamadık. Telefon açmıyor. Biz aradığımızda kapalı ve çalmıyor. Kardeşimi ailece merak
ediyoruz. Orada çatışmalar var herhangi bir şey başına gelir korkusu bizi tedirgin ediyor. Annem
hasta o üzüntü hastalığını tetikliyor. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
27 Nisan 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 4 siyasi mahpusa, karşılaştıkları hak ihlallerine tepki gösterdikleri için cezaevi yönetimi
tarafından 2 ay görüş ve iletişim cezası ile 15 gün hücre cezası verildi.
29.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İnayet Ok, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim olan A.Aziz Ok, hükümlü olarak Diyarbakır, Kandıra ve Bolu Cezaevinde
kaldı. Son olarak Şırnak cezaevine nakledildi. Şırnak’ta uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeni
ile cezaevinde bulunan ağabeyim ile 3 haftayı aşkın bir süredir görüşme gerçekleştiremiyoruz
ve hiçbir haber alamamaktayız. Ağabeyim ile hiçbir iletişime geçmememiz ve kendisinden haber
alamamamız nedeni ile endişe duymaktayız. Bu nedenle sizden bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
29.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aziz Atlığ, şu beyanlarda
bulundu: “Amcam oğlu olan Yılmaz Atlığ, 3 ay önce Bayburt Cezaevindeydi. Şimdi Düzce cezaevine göndermişler. Ondan haber alamıyoruz. Cuma günü faks bize gönderdi. Faksta görüşümüze
izin vermiyorlar. Birçok haklarımıza el konulmuş. Çok mağdur edildiği ve kötü şartlarda kaldığını
faksta bildirmiştir. Bir avukat talebinde bulunmuştur. Ne yapacağımızı şaşırdık. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
02 Mayıs 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Urfa’nın Halfeti ilçesinde bulunan Halfeti K1
Tipi Kapalı Cezaevi’ne kalan tutuklulara, her gün verilen Azadiya Welat ve Özgür Gündem Gazeteleri cezaevi savcılığı tarafından engellendi.
04.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Salih Yakışır, şu beyanlarda bulundu: “7 Mart 2016 günü Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Giresun’a gönderilen kardeşim gönderildiği gün yanına hiçbir eşyasını alamadı. Zaten açlık grevindeydi. Kendilerine hiçbir
açıklama yapılmadan ringe bindirdiler. Kardeşim dilekçe yazdığı halde eşyaları bir türlü alamadı.
Kardeşimle telefon görüşmesi sırasında bana cezaevine Fatih Kılıçarslan diye yeni bir müdürün
geldiğini, kendilerine kötü muamele de bulunduğunu söyledi. Örneğin duvar dibinde her sabah
dolaştırıldığını, buna uymayanlara “siz ne olacağını göreceksiniz” şeklinde tehditte bulunduğunu, ayrıca 4’er ay iletişim cezası uygulandığını söyledi. Bu uygulamadan dolayı cezaevindeki
tutuklu ve hükümlülerin kendilerine zarar verebileceğini, dolayısıyla 80 dönemini andıran bu
psikolojik işkencenin sonlandırılması için sizden destek bekliyoruz. Ayrıca kardeşim Adalet Bakanlığına, Cezaevi Müdürlüğüne ve Ceza İnfaz Kurumuna da dilekçe yazdığını ama sonuç alamadığını bildirdi. Ayrıca diğer koğuşta bulunan arkadaşları hakkında hiçbir haber alamadığını ve
endişe ettiklerini söyledi. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”
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09.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Haşim Toğurlu, şu beyanlarda bulundu: “Babam Ramazan Toğurlu, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak
kalmaktadır. En son açık görüşte 25 Mart günü görüştük. O görüşmeden sonra 28 Mart 2016 tarihinde Şırnak merkezinin tamamında Valilikçe sokağa çıkma ilan edildi. Yasak nedeni ile haftalık
görüşlere de gidemez olduk. Önceden cezaevi ile iletişimi haftalık telefon görüşü ile sağlayabiliyorduk. Uzun bir süredir telefon görüşmesi de yapamıyoruz. 1 ay önce Adalet Bakanlığına bağlı
Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğünü bizzat kendim aradım. Beni Şırnak Başsavcılığına yönlendirdiler. Adliyeyi aradığımda cezaevi telefon hatlarının çatışmalar nedeniyle kesilmiş olduğunu söylediler. Uzun süredir babamdan haber alamamaktayız. Bu nedenle babamın hayatından
endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
Van M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan DİHA Muhabiri Şermin Soydan, 04 Haziran
2016 tarihinde çalıştığı ajansa gönderdiği mektupta cezaevinde yaşanan hak ihlalleri hakkında bilgi verdi. Soydan mektubunda şunları belirtti: “4 Mayıs’ta PKK Lideri Abdullah Öcalan
üzerindeki tecride dikkat çekmek ve özyönetim direnişlerine selam göndermek için, “Bijî Serok
Apo” sloganları atarak İmralı Adası’na sevk edilme talebinde bulunan tutsaklara görüş yasağı
verildi. Yine atılan sloganlar nedeniyle Medya Ölker, Sevim Bozdağ, Sultan Mızrak, Dilan Kutlu,
Canan Ceylan, Eda Umaç, Halime Şimşek, Rojbin Kırdar, Hamide Özer, Güli Kara, Berivan Aydın,
Fatma Aslan ve Leyla Sevgi isimli tutsaklara, ‘Gereksiz yere marş söyleme ve slogan atma” gerekçesiyle görüş ve iletişim yasağı verildi. Cezaevindeki koğuşlara keyfi şekilde baskınlar yapılarak,
kaldıkları odalar didik didik aranıyor. Aramalarda gazete, fotoğraf ve temizlik malzemelerine el
konuluyor. Görüş için gelen aileler, görüş zamanı bitmeden odadan çıkarılıyor. Cezaevine getirilen siyasi tutsaklara ince arama işkencesi yapılıyor ve “bağımsızlar” koğuşuna geçmeleri için
psikolojik baskı yapılıyor.”
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan DİHA Muhabiri Meltem Oktay’ın, göndermek istediği mektuplara cezaevi idaresi tarafından hiç bir gerekçe gösterilmeden el konulduğu
öğrenildi. 10 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, bulunduğu cezaevi şartları ve hak ihlallerini haberleştirdiği ve ailesi ile arkadaşlarına göndermek isteği mektupların cezaevi yönetimi
tarafından gönderilmediği belirtildi.
Van M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan DİHA Muhabiri Nedim Türfent’e, ailesi tarafından gönderilen kitaplara cezaevi idaresi tarafından el konuldu. 13 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Şaban İba›nın «1925 Kürt İsyanı ve Kemalist İktidar» ile Fikret Başkaya›nın
«Reel Atatürkçülük» kitaplarına, (kitapların bandrollü ve toplatması yasağı bulunmamasına rağmen) “Türklüğü küçük düşürücü ve aşağılayıcı” ve “Bölücülüğü özendirme” iddiasıyla el konulduğu belirtildi.
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan DİHA Muhabiri Bilal Güldem’in göndermek
istediği mektuplara cezaevi idaresi tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden ek konuldu. 13 Haziran 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Kendisine gönderilen ve kendisinin dışarıya göndermek üzere yazdığı mektuplarına el konulan Güldem’in, aynı cezaevinde bulunan DİHA Muhabiri
Meltem Oktay’a yazdığı mektuplara da el konulduğu belirtildi.
20.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan M.Emin Sipek, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ömer Sipek, 2,5 ay önce aile dostumuzun evinde kaldığı sırada eve ya-
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pılan gözaltı operasyonu nedeni ile gözaltına alınmış olup, tutuklanarak Çorum L Tipi Cezaevine
gönderilmiştir. Ev sahibini örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla suçlamamışlardır. Oğlum
hakkında halen iddianame hazırlanmış değildir. Ama şuanda bulunduğu cezaevinde havalandırmaya sadece belli sürelerle çıkabildiklerini, görüşme sürelerinin çok kısa tutulduğunu ve cezaevinde çok iyi koşullarda tutulmadığını bizlere anlattı. Bu nedenle bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.”
11 Temmuz 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi kadın koğuşunda yapılan aramalar esnasında, skeçlerde kullanılmak üzere karton, gazete ve bezden yapılan
oyuncak bir silaha el konularak, soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında cezaevi yönetimi tarafından 37 kadın hakkında, “İçeride silah eğitimi verildiği” ve “Silahın kime ait olduğunun söylenmemesiyle birlikte tutsakların sessiz direnişe girdiği” gerekçesiyle, 2 ay iletişim (mektup, faks
ve telgraf gönderme) cezası verildi.
03.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aynur Özkan, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Kendisiyle bugün görüştüğümde, bana “darbe girişiminin olduğu günden bugüne kadar havalandırmaya çıkarılmıyoruz. Telefon görüşmelerimiz engelleniyor. Koğuşumuz 26 kişilikti şimdi 46 kişi kalıyoruz. Banyo
yapamıyoruz. Sayımlarda bizi içtimaya alıyorlar. Baskı uyguluyorlar. Koşullarımız çok kötü. Her an
daha büyük sıkıntılar çıkabilir.” dedi. Bu nedenle sizlerden hukuki destek talep ediyorum.”

83

2015-2020 Yılları arası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri

HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILANLAR
25 Ocak 2016 tarihinde Batman M Tipi Cezaevi’nde, siyasi kadın tutukluların, PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerinde devam eden tecrit ve sokağa çıkma yasağında meydana gelen sivil ölüm
olaylarını protesto etmek amacıyla zılgıt çektikleri gerekçesiyle, cezaevi idaresi tarafından, kadın
tutuklular hakkında soruşturma başlatıldı.
Batman M Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi, Mevlüt Ayağ, Agit Akçay, Mehmet Rıdvan Yıldız, Mehmet Tahir Tırak, Bekir Atış ve Mehmet Emin Erdinç’in olduğu koğuşta yaptığı genel aramada
Öcalan’ın fotoğrafının bulunduğu gazete kupürünü suç unsuru saydı ve mahpuslar hakkında
disiplin soruşturması başlattı. “Kurumumuzca tanzim edilen 04.04.2016 tarihli tutanakla, koğuşunuzda yapılan genel aramada ‘1 adet ulusal gazeteden koparılmış Abdullah Öcalan’a ait fotoğraf
bulunduğu’ iddiası üzerine hakkınızda disiplin soruşturması açılmıştır” ifadeleriyle 3 gün içinde
tutsakların yazılı veya sözlü savunma vermeleri gerektiği belirtildi.
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CEZAEVLERİNDE DİĞER İHLALLER
01.03.2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Ömer Yalçın, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Doğan Yalçın 20 yıldır cezaevinde yatmaktadır. Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde
kalmaktadır. Yaklaşık dört yıldır batı illerine gönderildiğinden onu görebilmiş değilim. Oğlumun
kalan süresini Batman ya da civar şehirlerdeki cezaevlerinden birinde geçirmesi için naklini ve
gerekli hukuki yardımı talep ediyorum”
Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nde, bulunan siyasi tutuklu Bişar Bilen, ailesine gönderdiği
faks ile cezaevinde hak ihlaline maruz kaldığını/kaldıklarını anlattı. 04 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, Bilen gönderdiği fax’ta, şunları belirtti: “Telefonla konuşmaya başlamadan
önce adını soyadını söylemen gerekiyor. Bunun yapılmaması durumunda telefonların konuşması
anında kesiliyor.”
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde, yaşanan firar olayının ardından, 15 Mart 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre, cezaevinde bulanan siyasi mahpusların kaldığı koğuşlara, gece veya
gündüz ve 2 günde bir, sistematik bir şekilde arama yapıldığı belirtildi. Koğuşlara baskın yapan
infaz koruma memurları tarafından, aramalar yaptıktan sonra çamaşır, çöp poşeti, yatak çarşafı,
çamaşır ipi ve televizyon kablolarına el konulduğu belirtildi.
22 Mart 2016 tarihinde şubemize başvuruda bulunan Esma Uvat, şu beyanlarda bulundu:
“Ağabeyim Mehmet Uvat, şuanda Erzincan Cezaevinde siyasi tutuklu olarak bulunmaktadır. 12
yıl ceza aldı. 4,5 yıldır cezaevindedir. Önce 1 yıl Diyarbakır’da kaldı. Daha sonra Mardin, Bitlis, Erzurum, Ordu ve Erzincan olarak cezaevlerinde kaldı. Ağabeyim 3 arkadaşıyla beraber aynı yerde
kalmak istiyorlar. Ozan, Hasan ve Baki isimli arkadaşlarıyla beraber, talepleri karşılanmazsa açlık
grevine başlayacaklarını söyledi. Ağabeyim ve arkadaşları bir süre önce gardiyanla tartıştıkları ve kaldıkları yerin koşullarının kötü olduğunu ağabeyimle yaptığımız telefon görüşmesinden
öğrendik. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” (İHD Diyarbakır Şubesi)
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde, bulanan 6 PKK’linin 6 Mart’ta firar etmesinin ardından
cezaevinde kalan siyasi mahpuslara hak ihlallerinin arttırıldığı belirtildi. 30 Mart 2016 tarihinde
edinilen bilgilere göre, cezaevinden kaleme aldıkları bir mektup gönderen siyasi mahpuslar, firar
sonrası maruz kaldıkları hak ihlallerini anlattı. Mektupta şunlar anlatıldı: “Bulunduğumuz Diyarbakır D Tipi Cezaevinde yaklaşık 1 ay önce yaşanan firardan dolayı cezaevi idaresi ve cezaevi
idaresiyle birlikte bu süreci koordine eden karanlık güçler, cezaevinde adeta terör estirmektedir.
Ne insan hakkı ne de demokratik normlar dikkate alınmamaktadır. Hemen hemen her gün gece-gündüz demeden kısım ve odalarımız basılmakta, tutumlarıyla bizleri tahrik etmekte sigara,
elbise, kitap neredeyse her şeyimize el konulmaktadır. Ve tüm ısrarlarımıza rağmen cezaevi idaresi bu tutumunu devam ettirmektedir. Yine hemen hemen her hafta 2-3 grup arkadaşımız sevk
adı altında çeşitli cezaevlerine sürgün edilmekte. Sürgün esnasında gerek yol sürecinde gerekse
de gittikleri cezaevi idarelerince darp edilmekte, işkenceye maruz kalmaktadır. Cezaevi idaresi
nezdinde defalarca bu insanlık dışı uygulamaları dile getirmemize rağmen dikkate alınmamakta,
bu uygulamalar sürmektedir. Yine kimi gardiyanlar ise mevcut durumda vazife çıkartarak tahrik
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edici ve provokatif tutumlar göstermektedir.”
05.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ahmet Demir, yaklaşık 4 yıldır Karaman M Tipi Kapalı Cezaevinde diğer
oğlum Erkan Tamir, İzmir 4 Nolu Cezaevinde kalmaktadır. Biz Diyarbakır’da yaşıyoruz. Ben 61 yaşında ve raporlu hastayım. Eşim Hasip Tamir ise 65 yaşındadır. Hem yaşlı ve hasat olduğumuz
için hem de maddi durumumuz iyi olmadığı için her iki oğlumuzu da görmeye gidemedik. Oğullarımızı çok özlüyoruz. Her ikisi de en azından aynı cezaevinde kalsa gidip görebiliriz. Bu nedenle
oğullarım Ahmet Tamir ve Erkan Tamir’in aynı cezaevine naklinin yapılmasını talep ediyorum.
Cezaevine nakil yapılması halinde cezaevi nakil masrafını kendim karşılayacağım. Bu konuda
sizden hukuki destek talep ediyoruz.”
11.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Sevik, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Hüsamettin Sevik, 4 yıldır Tokat M Tipi cezaevinde kalmaktadır. 36 yıla
mahkûm edildi. En son görüşmemizde, Erzurum cezaevinde müdür yardımcısı olan Hamza isimli
şahsın kendi cezaevlerine müdür olarak atandığını, ancak geldiğinden beridir sürekli rahatsız
edici, egemence davrandığını, talimat verdiğini söyledi. Yaptıkları elişi çalışmalarında sarı, kırmızı,
yeşil renklerini yasakladığını, açlık grevine asla girmemizi kabul etmediği gibi durumlarda ceza
vereceği, sürgün edeceklerini tehdidinde bulunuyorlarmış. Oğlum ve diğer hükümlülerde bu
durumdan rahatsızdırlar. Bununla ilgili sizden destek talep ediyorum.”
11.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayfer Yılmaz, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Şervan Yılmaz, 2011’in 7’inci ayında gözaltına alınıp tutuklandı. Antalya’da Harita-Kadastro bölümünü okuyordu. Oğlumun hiçbir suçu yokken yakalandı. Başka
cezaevlerinde kaldı ve şuanda Antalya L Tipi Cezaevinde kalıyor. 3 hafta önce ziyaretine gitmek
istedik. Çünkü ondan haber alamamıştık, merak ettik. Oğlumun cezaevi idaresi ile ciddi sıkıntıları
var. Bu yüzden telefon ve görüşe çıkmama kararı almışlar. Çünkü koğuşlar çok yoğun, 23 kişilik
koğuşa 40 kişiyi koymuşlar. Haftada 2 saat su veriliyor. Havalandırma haklarını kısıtlamışlar. Kitap, engeli var. Giyim gönderirken oğluma engelleme, keyfi muamele yapılıyor. Oğlumu görmeye
giderken cezaevi yönetimi kötü, rencide edici muamele yapılıyor. Hastaneye giderken, (Emel
adında ikinci müdür, adli suçluları kışkırtıp, onlara cam, şişe attırıyorlar, saldırtıyorlar, ring aracında askerler tarafından darp ediliyorlar. Bir şeyleri bahane ederek onlara disiplin cezası veriyorlar
ve hücreye atıyorlar. Bu sorunların giderilmezse çocuklar daha farlı eylemlerde bulunacaklarını
söylüyorlar. Bizde anne-baba olarak kaygılıyız. Çocuklarımızın yasadan kaynaklı haklarının verilmesini ve taleplerinin karşılanmasını istiyoruz.”
18.04.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Meliha Özçelik, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Hamza Özçelik, yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Yaklaşık
2 yıldır Muş Kapalı cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Maddi durumum iyi değildir. Ziyaretine
gidemiyorum. Ben oğlumu özlüyorum. Oğlumun durumunu da merak ediyorum. Yakın bir yere
gelmesini istiyorum. Oğlumun Diyarbakır E Tipi veya Siverek Cezaevine naklinin yapılmasını talep ediyorum. Ayrıca nakil ücreti tarafımdan karşılanacaktır.”
02 Mayıs 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden tahliye
edilen Zeynel Gül isimli bir yurttaş, cezaevlerindeki hak ihlallerine ilişkin anlatımlarda bulundu.
Gül şunları belirtti: “2 aydır Kürt siyasi tutsakların başlatmış olduğu açlık grevleri nedeniyle ce-
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zaevlerinde de baskı ve denetimler artmaya başlamıştır. Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi
son zamanlarda aramaları bahane edip tutsakları taciz etmeye çalışmaktadır. Tutsaklara gelen
yayın, mektup ve kitapların geç verilmesinden tutalım avluda asılı bulunan voleybol filelerine
dahi el konulmuştur. Yine dışarıdan gönderilen kırtasiye malzemeleri, çarşaflar da keyfi bir şekilde bekletilip verilmektedir. 8 kişilik koğuşlarda 20’ye yakın kişinin kalmak zorunda bırakılıyor.”
02.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fevziye Kolakan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ahmet Mustafa Kolakan, hükümlü olarak Bandırma T 2 Nolu cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık 2 ay önce bu cezaevine sevk edildi. Oğlum cezaevinde birçok hastalığa yakalandı. Bunların başında kalp rahatsızlığı, kolesterol, guatr vb… oğlum ile 01.05.2016
tarihinde yaptığım telefon görüşmesinde bana “bana ve arkadaşlarıma baskı uyguluyorlar. Yemek ve su gibi zorunlu temel ihtiyaçları bile karşılamıyorlar. Ben de yaşlı ve hasta olduğum için
oğlumun görüşüne gidemiyorum. Bundan dolayı çok üzülüyorum ve merak ediyorum. Oğlumun
Diyarbakır, Mardin, Batman illerinden birine naklini talep ediyorum.”
05.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Halise Dorudemir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mahfuz Dorudemir, 20 yıldan fazladır cezaevinde olup, sara, astım,
nefes darlığı ve ağır kalp hastasıdır. Cezaevinde iki defa kalp krizi geçirdi. Oğlum şuan İzmir/
Şakran Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Orada tedavisi yapılıyor. Bende astım, şeker ve tansiyon
hastasıyım. Raporum da mevcuttur. Oğlumu görmeye gidemiyorum. Hasta ve yaşlı olmam ve
bununla birlikte ekonomik durumumun kötü olması nedeniyle oğlumu ziyarete gidemiyorum. Bu
nedenle oğlumun Diyarbakır iline veya Batman, Mardin illerinden bulunan cezaevlerine naklinin
yapılmasını talep ediyorum.”
23.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şehriban Uyanık, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Esra Uyanık, 7 Mart 2016 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde
olan kardeşinin ziyarete gittiği esnada kontrolde gözaltına alınıp daha sonra da tutuklanmıştır.
Kızımın daha iddianamesi hazırlanmadan Erzurum Oltu Cezaevine gönderildi. Ancak gönderildiği Erzurum Oltu Kapalı Kadın Cezaevinde siyasi mahkûmlar adli suçtan tutuklananlar ile birlikte kalmaktadır. Siyasi suçlardan tutuklanan 7 kişi şuan adli suçlular ile birlikte kalıyorlar. Adli
suçlular kaldığı bu cezaevinde siyasi tutuklulara baskı uyguluyorlar. Çoğu ırkçı olan ve siyasi
tutuklulara baskıcı davranan şahıslara karşı cezaevi idaresine başvurmuşlar. Ancak sonuç alamamışlar. Kızım siyasi koğuşa ya da farklı cezaevinde siyasi tutukluların kaldığı bir cezaevine
gönderilmesini talep ediyorum.”
26.05.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nazife Noyan, şu beyanlarda bulundu: “Eşim İhsan Noyan, adam öldürme suçundan dolayı yargılanıp 12 yıla mahkum
edildi. Hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır. Eşim yakşalık 4 aydır Tokat Açık Cezaevinde
bulunmaktadır. 25 Mayıs akşamı saat 19.00-2000 sıralarında beni arayarak, Tokat T Tipi Kapalı
Cezaevi 1. Müdürü Hamza ŞERKAYA’nın kendisini defalarca çağırıp konuştuğunu, ölümle tehdit edildiğini, can güvenliğinin olmadığını, infazının yakılmaya çalışıldığını söyledi. Benim eşimin
okuma yazması yoktur. Can güvenliği endişesi nedeniyle eşimin Diyarbakır, Şanlıurfa veya yakın
bir açık cezaevine sevki için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.” 03.06.2016 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Sait Adlığ, şu beyanlarda bulundu: “Vasi
olarak tayin edilmeye dair mahkeme kararı bulunmadan kardeşi olan hükümlü Hayrettin Adlığ’ın
kaldığı süre dâhilinde verilmiş yemek bedeli olarak 1.396.00 TL nakit para tahsili ile Bolu vergi

87

2015-2020 Yılları arası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri
dairesinde icra edilmiştir. Ödeme emrine karşı itirazda bulunmak istiyorum.””
Erzurum ili Tekman ilçesinde, bel fıtığının patlaması üzerine Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Rızgan Turan isimli mahpus, ameliyat edildiği sırada ırkçı saldıya maruz
kaldığı iddiasında bulundu. Konuyla ilgili bilgi veren Turan’ın avukatı Seyhan Çiltepe, müvekkiline yönelik saldırıyı doğruladı. Çiltepe, şunları belirtti: “Müvekkilim hastaneye kaldırıldığında
hasta bakıcıların kendisine ‘siyasi tutsak mısın, adli mi?’ diye sorulduğunu söyledi. Hastane personeline siyasi olduğunu söylemiş ve ameliyata alınmış. Müvekkilim narkozun etkisinden çıktığında göğsüne yapıştırmalı olan Türk bayrağı yapıştırıldığını ve ensesine ameliyat ile alakası
olmayacak şekilde jilet atıldığını fark etmiş.”
25.06.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mahkum Ailesi, şu beyanlarda bulundu: “Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi yönetimi tarafından mahkumların yattığı
koğuşlara kamera bırakılmış ve mahkumları kişisel ve özel alanlarına bırakılan kameralarını kırmışlar. Cezaevi yönetimi bu konuyla ilgili mahkûmlara baskı ve şiddet uygulamaya başlamış.
Mahkûmlar her an baskı olacak şekilde yönetim tarafından tehdit altında olduklarını ailelerine
dile getirerek bununla ilgili endişe duyduklarını derhal işlem yapılmasını istemişlerdir. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanız talebinde bulunulmuştur.”
19.07.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Behiye Sevim, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Ümit Sevim, Rize Kalkandere L Tipi cezaevi bir diğer oğlum olan
Özgür Sevim ise Tokat T Tipi Kapalı cezaevinde kalmaktadır. Ben Diyarbakır/ Bismil’de oturmaktayım. Tansiyon ve şeker hastalığı raporlarım var. Hastalığım, uzaklık ve maddi nedenlerden dolayı ve her iki oğlumun da farklı şehirlerde olmasından dolayı onları ziyaret edemiyorum. Son bir
yılda oğullarımı birer defa ziyaret edebildim. Bu nedenlerden dolayı oğullarımın Diyarbakır veya
Diyarbakır’ yakın Mardin, Batman ve Siirt cezaevlerinden birine ya da oğlum Ümit Sevim’inde
Tokat T Tipi kapalı cezaevine naklinin sağlanmasını talep ediyorum. Ayrıca gerçekleşecek nakilde masraflarının tarafımca karşılanacağını belirtirim. Bu konuda gerekli hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
20.07.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yusuf Tekin, şu beyanlarda bulundu: “Ben Diyarbakır Cezaevinden buraya zorunlu olarak geldim. Diyarbakır Bağlardaki
sokağa çıkma yasakları yüzünden eşim ve çocuğum mağdur olmuştu ve hep onları düşünüyordum. Çocuğumu cezaevinde olmamadan kaynaklı olarak ancak 10 aylık olduğunda görebildim.
Eroin bağımlısı olmama nedeni ile Diyarbakır E Tipi Cezaevine konuldum. Eroin bağımlısı olmama ve psikolojimin bozuk olması nedeni ile Eğitim Araştırma Hastanesine giderken firar etmeye
kalktım ve askerler beni ateş ederek durdurdular yaralandım. Mermi karnımdan girip kalçamdan
çıktı ve ameliyata alındım. 10 gün boyunca eğitim araştırma hastanesinde kaldım.
B e n i
yaralı halde tekrar cezaevine gönderdiler. Sancılarım var ve hiçbir ihtiyacımı karşılayamıyorum.
Ben burada mağdurum. Benim psikolojik sorunlarım var ve tedavi olamıyorum, ailemi göremiyorum. 25 gün hücre cezam var. Ben artık dayanamıyorum. Eroin krizim var ve psikolojim çok kötü.
Artık nerden incelmişse oradan kopsun. Bana burada bir şey olursa veya mahkemelik olursam
hakkımı savunun” denilmiştir. Bu konuda gerekli hukuki destek sunulması talebinde bulunulmuştur.”
31.08.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Servet Aslan, şu beyan-

88

2016 Yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri
larda bulundu: “Oğlum Orhan ASLAN, Diyarbakır’da yapılan yargılama neticesinde3 Yıl 1 ay 15
gün hapis cezası ile cezalandırılmıştır. Mahkemece kesilen bu cezanın net yatarı 2 yıl 4 ay süredir.
Oğlum yaklaşık olarak 18 aydır cezaevinde yatmaktadır. Cezaevinden çıkmasına 10 aylık gibi bir
süresi kalmıştır. Oğlum cezaevinde kaldığı tarihten bu yana cezasını iyi halli olarak geçirmiştir.
Oğlum bugüne kadar cezaevinde herhangi bir disiplin cezasına çarptırılmamıştır. Oğlum sabit
ikametgâh sahibi olup ailenin ekonomik geçiminde ciddi bir etkisi vardır. Yukarıda kısaca belirttiğim sebeplerle oğlum Orhan ASLAN, denetimli serbestlik için sahip olunması gereken tüm
koşullara sahip olduğundan hakkında uygun görülecek denetimli serbestlik tedbirinin uygulanarak oğlumun tahliyesine karar verilmesini talep ediyorum.”
22.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nazime Gündüz, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Sadık Gündüz yargılandığı bir davadan dolayı 12 yıl ceza aldı ve
yaklaşık 4 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık 1,5 yıl önce Kastamonu Cezaevine sevk edildi.
Benim birçok rahatsızlığım söz konusudur. Bunlardan bazıları hiper tansiyon, kalp kapağı rahatsızlığı, gibi hastalıklardır. Kastamonu ilinin ikamet ettiğim Diyarbakır iline uzak olması nedeni ile
oğlumun görüşlerine gidemiyorum. Bu durum hem benim hem de oğlumun sağlık durumunu
ve psikolojisini çok olumsuz etkilemektedir. Ben hasta olduğum için oğlumu görmeye gidemiyorum. Ekte buna ilişkin rapor da sunmaktayım. Ayrıca oğlumun kızı olan Avzem Gündüz şu an 4
yaşında ve sadece 3 kez babasını görebildi. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak oğlumun Diyarbakır iline veya Mardin, Siverek, Batman’da bulunan cezaevlerinden herhangi birine
naklinin yapılmasını talep ederim.”
22.09.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gazal Tunç, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Ramazan Tunç, şuanda İzmir 1 nolu T Tipi kapalı cezaevinde bulunmaktadır. Neden yargılandığını bilmiyoruz. Oğlumla her hafta telefon görüşmesi yapıyorduk.
Telefon görüşmemiz Pazar günüdür. Geçen hafta Pazar günü aramadı oğlumu merak ediyorum.
Oğlum en son aradığında kendisine 17 yıl 33 ay 103 gün kesilmiş cezasının olduğunu söyledi. Maddi durumumuz olmadığı için avukat tutma imkanımız olmadı ve oğlum bu kadar cezaya
mahkum oldu. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Ayrıca cezaevinde yaklaşık olarak 4 yıldır
bulunmaktadır. Bu 4 yıl içinde cezaevinde bulunduğunda giden masrafları bizim ödememiz için
“para cezası ödeme emri” diye bir tebligat gönderildi. Bu paraları ödeme imkanımız yoktur. Eşim
de felçli olduğu için ona da bakmak zorundayım. Başkada çalışanım da yok. Maddi ve manevi
olarak çok kötü durumdayım. Kendimde gutr ameliyatı olmam gerekir. Sağlık durumumda iyi
değildir. Bu paraları ödeme durumum yoktur. Ayrıca oğlumun hangi suçlardan yargılandığını da
bilmiyorum. Sorgulama şansınız olursa bilgi verirseniz iyi olur. Nereye, nasıl soracağımı bilmiyorum. Oğlumun durumuna ilişkin bir avukat gönderme imkanı varsa da iyi olur. Bu konuda gerekli
imkanları kullanıp bize bilgi vermeniz için yardım talebinde bulunuyorum. Göndermiş oldukları
“para ödeme emri” ekte sunulmaktadır.”
04.10.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kadri Kuzu, şu beyanlarda bulundu: “Dün telefonla arayan oğlum; cezaevinde kötü muamele gördüğünü, tek kişilik
hücreye konulduğunu, havalandırmaya, spora çıkarılmadığını söyledi. Aynı zamanda 27 gündür
oğlum cezaevi koşullarının düzeltilmesi için açlık grevine girmiştir. Oğlumun cezaevi koşullarının
düzeltilmesi için hukuki anlamda gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”
20.10.2016 tarihinde Batman şubemize cezaevinden başvuran Kemal Ak, şu beyanlarda
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bulundu: “Cezaevi yönetiminden isteklerimiz olduğunda dilekçelerimize haftalarca cevap verilmemektedir. Eksikliklerimize haftalarca cevap verilmemektedir. Battaniye, nevresim eksiklikleri
bütün taleplerimize rağmen verilmemektedir. 6 kişilik odalarda 14 kişi, 14 kişilik odalarda 32 kişi
kalmaktadır. Odalarda bu sayıda kişi ile kalmak bize yaşamı çekilmez kılmaktadır. Daha önce verilen ve komisyonun onayladığı kitaplar tekrar toplanmaktadır. Aram Yayınları ve siyasi içerikli tüm
kitaplar yasaklanmıştır. Che Guevara bile yasaklanmış bulunmaktadır. Kitapları vermememiz halinde sürgün ve disiplin cezaları ile tehdit etmektedirler. Kırık olan ranzalara kantinden aldığımız
tahtalara el konulmuş bulunmaktadır. Bunun nedenini sorduğumuzda da yasak olduğu söylenmektedir. Hâlbuki o tahtaları idare bize kendisi satmıştı. Telefon görüş hakkımızı kullandığımızda, koridora çıktığımızda üstümüz aranmaktadır. Hastalar hastaneye gittiğinde tehdit edilmekte
Kürtçe konuşmamalarına dair telkinlerde bulunmaktadırlar. Ahmet adlı arkadaşımız endoskopi
olmak için iki hafta beklemiş. Uzman çavuş Kürtçe konuşma diye tehdit etmiştir. Ahmet tedavi
olmadan geri dönmüştür. Osman Kızmaz’a (70 yaşında) slogan attığı iddiasıyla 6 ay boyunca
açık-kapalı görüş yasağı cezası verildi. 3 kişilik ayrıca görüş hakkımızın olmasına rağmen şu an
emniyette yapılan araştırmalar neticesinde eğer herhangi bir soruşturma veya sicil kaydı varsa kabul edilmemektedir. Tahir Ekinci adlı arkadaşımız amca kızı Saliha Ekinciyi görüşçü olarak
yazmış fakat belediye meclis üyesi olduğu için sakıncalı bulunmuş ve görüşçünün gelmesine
izin verilmemiştir. Cezası 1 yılın altına düşmüş kişiler dilekçe ile yarı açık cezaevlerine gitmeleri
gerekirken cezaevlerinde yer kalmadığı gerekçesiyle talepleri ret edilmektedir. Televizyon kanallarıyla hükümet yanlısı yayın yapan kanallar izletilmektedir. Şuan Cumhuriyet gazetesi ve bir gün
ara ile Azadiya Welat gazetesi gelmektedir. Bir gün ve Evrensel gazetelerini ısrarla istememize
rağmen bize verilmemektedir.”
20.10.2016 tarihinde Batman şubemize cezaevinden başvuran Ramazan Çakmak, şu beyanlarda bulundu: “6 Ekim 2015 tarihinde yapılan gösteri yerinden tesadüfen geçiyordum. Polisin
gruba ateş açması sonucu sol ayağımın baştan üç parmağı koptu. Sağ ayağım dizden itibaren
platinle tutulmak üzere ameliyata alındım. Aralık 2015 başında da beni yaralı halimle cezaevine
aldılar. Burada da tedavim çok zor şartlarda yapıldı. Kışın soğuğunda yaralı ayaklarım şişiyordu.
Şu an fizik tedavi uygulanmaktadır. Fizik tedavi için ayda bir hastaneye gidiyorum. Şuan 8 kişilik
odada 14 kişi kalıyoruz. 4 ranza var, 3 kişi ranzalar arasındaki boşlukta geri kalanlar ise lavabo
mutfak arasındaki boşlukta yatmaktadır. 4 ay hiçbir şekilde açık-kapalı olarak ailemle görüştürülmüyorum. Buna sebep, nedensiz disiplin soruşturmalarıdır. Geçen seneden bu yana 9’dan fazla
soruşturma açılmış durumdadır. Cezaevi politikası bu şekilde yürütülmektedir. Soruşturmalarla
sindirilmek istemiyoruz.”
29.10.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayşe Bayram, şu beyanlarda bulundu: “ Eşim Zülfikar BAYRAM, yaklaşık 25 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Türkiye’nin
birçok cezaevinde kaldı. Eşim şeker hastası olup yaklaşık 1 yıldır Diyarbakır D Tipi Cezaevinden
İzmir Aliağa 2 Nolu T Tipi kapalı cezaevine nakil edildi. Kendisini hastalığım ve engelli çocuğum
olması sebebiyle görüşüne gidip göremiyorum. Oğlumun engelli raporu ektedir. Zaten maddi
durumum elverişli değildir. Bu durum hem benim hem de oğlumun sağlık durumunu ve psikolojisini çok olumsuz etkilemektedir. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak oğlumun Diyarbakır iline veya Mardin, Siverek, Batman’da bulunan cezaevlerinden herhangi birine naklinin
yapılmasını talep ederim.”
22.11.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nurhat Gündüz, şu beyan-
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larda bulundu: “Eşim olan Sadık Gündüz, 2013 yılında tutuklandı. Tutuklandıktan sonra birçok
cezaevine sevk edildi. Önce Kayseri, İnebolu şimdi de Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Eşimin bir çok hastalığı mevcuttur. Bunların başında; Koha hastalığı ve
akciğer hastalığından dolayı ameliyat oldu. Maddi imkânsızlıklardan dolayı çocuğumla eşimin
görüşüne gidemiyorum. Eşimin anne ve babası da hem yaşlı hem de Kastamonu’nun ikamet
ettiğimiz ile uzak olduğundan dolayı görüşüne gidemiyorlar. Eşimin bulunduğumuz il olan Diyarbakır veya yakın illerden birine naklinin yapılması için sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
07.12.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayşe Bayram, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Zülfikar BAYRAM 1992 yılından beri cezaevinde kalmaktadır. Türkiye’nin bir
çok cezaevinde kaldı. Eşim şeker hastası olup yaklaşık 1 yıldır Diyarbakır D Tipi Cezavinden İzmir
Aliağa 2 Nolu T Tipi kapalı cezaevine nakil edildi. Kendisini hastalığım ve engelli çocuğum olması
sebebiyle görüşüne gidip göremiyorum. Oğlumun engelli raporu ektedir. Zaten maddi durumum elverişli değildir. Bu durum hem benim hem de oğlumun sağlık durumunu ve psikolojisini
çok olumsuz etkilemektedir. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak oğlumun Diyarbakır
iline veya Mardin, Siverek, Batman’da bulunan cezaevlerinden herhangi birine naklinin yapılmasını talep ederim.”
10.12.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Azize Tanrıkulu, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Tamer Tanrıkulu, kaldığı Çankırı E Tipi Cezaevi telefonla bizi aradı.
Kaldıkları koğuşa idarenin kamera takmak istediklerini kendilerinin ise özel hayatın gizliliği ve
mahremiyetlerini ihlal ettiğini düşündüğümüzden bu durumu kabul etmedik. Bu nedenle idarenin bize yönelik saldırıları söz konusu olabilir. Bizler siyasi tutsaklar olarak aynı koğuşta 18 kişi
kalmaktayız. Her an bize saldırabilirler. Can güvenliğimiz yoktur. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.”
14.12.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rojda Zuğurli, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Alattin Semir Zuğurli, 7 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. Bugüne
kadar değişik cezaevlerinde kaldı. Şuan Kandıra Karamürsel K-2 Tipi Cezaevindedir. Daha önce
bize ayın 20’sinde cezası bitip bırakılacağı söylenmişti. Fakat yaptığımız telefon görüşmesinde
ağabeyimi bırakmayacaklarını söylediler. Bunun nedeni de farklı karma suçlarında almış olduğu
cezalarından dolayı farklı bir cezaevine göndereceklerini ilettiler. Ağabeyim siyasi hükümlüdür.
60 günü dolunca şuan bulunduğu cezaevinden bırakılacağını söylemelerine rağmen bırakmadılar. Durum bundan ibarettir. Bu konu ile ilgilenmenizi ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
15.12.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Emine Sevinç, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Hatip Sevinç 25.11.2016 tarihinde iş için gittiği Ankara ilinde kaldığı otelden
gözaltına alınarak hakkında kesinleşmiş hüküm olduğu gerekçesiyle tutuklanarak Sincan 2 Nolu
F Tipi Kapalı Cezaevine hükümlü olarak gönderildi. Ben eşimin görüşüne gittim. Ancak görüş
için giderken çok sıkıntı yaşadım. Benim maddi imkânlarım bulunmamaktadır. Ayrıca ciddi sağlık
sorumlarım mevcuttur. Benim dört tane çocuğum var ve biri henüz sekiz yaşında benim bakım
ve ilgime muhtaç durumdadır. Dolayısıyla eşimin görüşleri için Ankara iline gitmem çok büyük
sıkıntılara sebep olmaktadır. Ben maddi imkânsızlıklar ve sağlık problemlerim nedeniyle eşimi
görmeye gidemiyorum. Bu nedenlerle eşimin ikamet ettiğimiz Diyarbakır iline veya Bingöl, Bat-
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man’da bulunan cezaevlerinden herhangi birine naklinin yapılmasını talep ederim.”
22.12.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şefika Olğun, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Soner Olğun, 2015 yılında cezaevine girdi. 5-6 ay Diyarbakır’da cezaevinde kaldı. Akıl ve Ruh sağlığından kaynaklı Elazığ’da bir aydan fazla tedavi gördü. Oğlumun
bu konuda raporu var. Şuan Amasya E Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyor. Benim de ruh sağlığım iyi
değil. Eşim uzun süre vefat etti. Ekonomik durumum iyi değil. Oğlumun kaldığı cezaevi uzak olduğundan dolayı görmeye gidemiyorum. Oğlumun Diyarbakır veya çevre illerine (Mardin, Urfa,
Batman) naklinin yapılmasını talep ediyorum.”
26.12.2016 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Saadet Görenç, şu beyanlarda bulundu: “24.12.2016 tarihinde saat 11.00 sıralarında oğlum Sedat Görenç, telefonla
beni aradı. Telefonda “anne biz 18 kişi ile bir odada kalıyoruz. Bizim kaldığımız koğuşa kamera
takacaklarını hatta tuvalet ve banyoya da kamera takacaklarını cezaevi idaresi söylemiş.” Oğlum
Sedat, bu durumu kabul etmediklerini, kamera takılmasını kabul etmeyeceklerini cezaevi idaresine bildirdiklerini söyledi. Bize bu sebepten dolayı her an fiziki müdahalede bulunabileceğini
aktardı. Oğlum yaklaşık 22 yıldır cezaevindedir. Bu insanlık dışı uygulamaların sona ermesi amacı
ile sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
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CEZAEVLERİNDE İŞKENCE
03 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Songül Kapancı, şu
beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Mehmet DAĞ, 26 yıldır cezaevindedir. Ağabeyim yaklaşık 2
ay önce Bandırma T-1 Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. 02.01.2017 tarihinde ağabeyimin ziyaretine gittim. Sevk sırasında 18 kişi aynı ring aracına konulmuş, araçtayken de kendilerine kötü muamelede bulunulmuş, Kandıra’dan sevk edildiklerinde kendilerine yol boyunca
su verilmemiş, araçta havasız kalmışlar, Bandırmaya getirildiğinde çıplak aramayı dayatmışlar.
Kabul etmeyince de kendisini darp ettikten sonra zorla kendisini çıplak aramışlar. Ağabeyim,
iki ay boyunca kendilerine kötü muamelede bulunulduğunu, cezaevi yönetimince koğuşa kamera takıldığını, mahpuslara kötü davranıldığını, kaloriferlerinin yakılmadığını, yemeklerinin kötü
çıktığını, saç sakal traşına izin verilmediğini, mektup ve kartlarına el konulduğunu, kendilerine
gönderilen iç çamaşırlarına el konulduğunu, dilekçelerinin ilgili makamlara gönderilmediğini,
hastaneye sevklerinin gerçekleştirilmediğini, kendilerinin öldürülebileceğini belirtti. Ayrıca cezaevi girişinde bizleri çıplak aramaya kalkıştılar ancak bizler kabul etmedik. Personeller, sistem
olmadığı gerekçesiyle bizleri 4-5 saat beklettiler. 1 saat görüş hakkımız olmasına rağmen, sadece
40 dakika bizleri görüştürdüler. Ağabeyim çok zayıflamış ve rengi sararmıştı, saçları çok uzamıştı.
Ağabeyim, koşullarının çok kötü olduğunu belirterek savcılığa gidip şikâyetçi olmamızı istedi.
Ağabeyimin sağlığından ve hayatından endişe etmekteyim. Bu nedenle, yaşanan ihlallerin giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması için derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim.”
03 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şafi Hayme, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Bejan Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinden Bandırma T-1 Kapalı Ceza İnfaz
Kurumuna gönderilmişti. İlk görüşüne 02.01.2017 tarihinde gittim. Cezaevi girişinde Personeller
sistem olmadığı gerekçesiyle bizi uzun süre beklettiler. Sonra en ince detaya kadar bizi aradılar.
Oğlumla görüşmemde bana, kendisinin yaklaşık 2 ay önce Bandırma Cezaevine getirildiğini, her
gün kendilerine görevliler tarafından hakaret, küfür ve işkence edildiğini belirtti. Ayrıca kendilerine doğru dürüst yemek verilmediğini, saç ve sakal tıraşlarının yapılmadığını, bu uygulamaları
kabul etmeyince kendilerine kötü muamelede bulunulduğunu, kendilerine gelen mektuplara ve
giysilere el konulduğunu belirtti. Oğlum çok zayıflamış ve rengi sararmıştı, oğlumun sağlığından
ve hayatından endişe etmekteyim. Bu nedenle, yaşanan ihlallerin giderilmesi ve sorumluların
cezalandırılması için derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim.”
03 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İhsan Ekti, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mazlum EKTİ yaklaşık 8 yıldır, siyasi nedenlerle cezaevinde bulunmaktadır.
Yaklaşık 1,5 ay önce Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinden Bandırma T-1 Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna
sevk edildi. 02.01.2017 tarihinde oğlumun ziyaretine gittim. Sevk sırasında ring aracında kendisine kötü muamelede bulunulmuş. Bandırmaya getirildiğinde çıplak aramayı dayatmışlar. Kabul
etmeyince de kendisini darp ettikten sonra zorla kendisini çıplak aramışlar. Oğlum, cezaevi yönetimince koğuşa kamera takıldığını, mahpuslara kötü davranıldığını, kaloriferlerinin yakılmadığını, yemeklerinin kötü çıktığını, saç sakal traşına izin verilmediğini, mektup ve kartlarına el konulduğunu, kendilerine gönderilen iç çamaşırlarına el konulduğunu, dilekçelerinin ilgili makamlara
gönderilmediğini, hastaneye sevklerinin gerçekleştirilmediğini, kendilerinin öldürülebileceğini
belirterek, savcılığa gidip şikayetçi olmamızı istedi. Ayrıca cezaevi girişinde bizleri çıplak arama-
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ya kalkıştılar ancak bizler kabul etmedik. Personeller, sistem olmadığı gerekçesiyle bizleri 4-5
saat beklettiler. Oğlum çok zayıflamış ve rengi sararmıştı, oğlumun sağlığından ve hayatından
endişe etmekteyim. Bu nedenle, yaşanan ihlallerin giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması
için derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim.”
03 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sadiye Munar, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mizbah MUNAR yaklaşık 8 yıldır siyasi nedenlerle cezaevinde bulunmaktadır. Yaklaşık 6 ay önce Bandırma T-1 Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. 02.01.2017
tarihinde oğlumun ziyaretine gittim. Sevk sırasında ring aracında kendisine kötü muamelede
bulunulmuş. Bandırmaya getirildiğinde çıplak aramayı dayatmışlar. Kabul etmeyince de kendisini darp ettikten sonra zorla kendisini çıplak aramışlar. Oğlum, cezaevi yönetimince koğuşa
kamera takıldığını, mahpuslara kötü davranıldığını, kaloriferlerinin yakılmadığını, yemeklerinin
kötü çıktığını, saç sakal traşına izin verilmediğini, mektup ve kartlarına el konulduğunu, kendilerine gönderilen iç çamaşırlarına el konulduğunu, dilekçelerinin ilgili makamlara gönderilmediğini, hastaneye sevklerinin gerçekleştirilmediğini, kendilerinin öldürülebileceğini belirterek,
savcılığa gidip şikayetçi olmamızı istedi. Ayrıca cezaevi girişinde bizleri çıplak aramaya kalkıştılar
ancak bizler kabul etmedik. Personeller, sistem olmadığı gerekçesiyle bizleri 4-5 saat beklettiler.
Oğlum çok zayıflamış ve rengi sararmıştı, saçları çok uzamıştı. Oğlum koşullarının çok kötü olduğunu belirterek savcılığa gidip şikâyetçi olmamızı istedi. Oğlumun sağlığından ve hayatından
endişe etmekteyim. Bu nedenle, yaşanan ihlallerin giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması
için derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim.”
03 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Naif Güler,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet Ali GÜLER 1,5 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır.
Oğlum şu anda Bandırma T-1 Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. 02.01.2017 tarihinde
oğlumun ziyaretine gittim. Oğlum, mahpuslara kötü davranıldığını, kaloriferlerinin yakılmadığını,
yemeklerinin kötü çıktığını, saç sakal traşına izin verilmediğini, sosyal faaliyet ve havalandırmadan faydalanamadıklarını, mektup ve kartlarına el konulduğunu, kendilerine gönderilen iç çamaşırlarına el konulduğunu, dilekçelerinin ilgili makamlara gönderilmediğini, hastaneye sevklerinin
gerçekleştirilmediğini, zaman zaman tehdit edildiklerini, cezaevinde her türlü işkence ve kötü
muameleye tabi tutulduklarını belirtti. Ayrıca cezaevi girişinde bizleri çıplak aramaya kalkıştılar
ancak bizler kabul etmedik, personellerin yaklaşımı da onur kırıcı ve çok kabacaydı. Personeller,
sistem olmadığı gerekçesiyle bizleri 4-5 saat beklettiler. Oğlumun sağlığından ve hayatından
endişe etmekteyim. Bu nedenle, yaşanan ihlallerin giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması
için derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim.”
03 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Muhsine Mahmutoğlu, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Nizamettin MAHMUTOĞLU Bandırma T-1 Kapalı Ceza
İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. 02.01.2017 tarihinde eşimin ziyaretine gittim. Eşim, cezaevi
yönetimince koğuşa kamera takılmak istendiğini, bu durumu kabul etmedikleri için kendilerine
ceza verildiğini, mahpuslara kötü davranıldığını, kaloriferlerinin yakılmadığını, yemeklerinin kötü
çıktığını, saç sakal traşına izin verilmediğini, mektup ve kartlarına el konulduğunu, kendilerine
gönderilen iç çamaşırlarına el konulduğunu, dilekçelerinin ilgili makamlara gönderilmediğini,
hastaneye sevklerinin gerçekleştirilmediğini, cezaevinde her türlü işkence ve kötü muameleye
tabi tutulduklarını belirtti.. Ayrıca cezaevi girişinde bizleri çıplak aramaya kalkıştılar ancak bizler
kabul etmedik, personellerce çok kaba bir yaklaşıma tabi tutulduk. Personeller, sistem olmadığı
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gerekçesiyle bizleri 4-5 saat beklettiler. Eşim, çok zayıf, soluk, sağlıksız görünüyordu. Eşimin sağlığından ve hayatından endişe etmekteyim. Bu nedenle, yaşanan ihlallerin giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması için derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim.”
03 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulaziz Ölçen, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Veysi ÖLÇEN 2,5 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum
Diyarbakır’dan Kandıra’ya, oradan da Bandırma Cezaevine gönderildi. Halen, Bandırma T-1
Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. 02.01.2017 tarihinde oğlumun ziyaretine gittim.
Oğlum, mahpuslara kötü davranıldığını, kaloriferlerinin yakılmadığını, yemeklerinin kötü çıktığını, saç sakal traşına izin verilmediğini, sosyal faaliyet ve havalandırmadan faydalanamadıklarını,
mektup ve kartlarına el konulduğunu, kendilerine gönderilen iç çamaşırlarına el konulduğunu,
dilekçelerinin ilgili makamlara gönderilmediğini, hastaneye sevklerinin gerçekleştirilmediğini,
zaman zaman tehdit edildiklerini, cezaevinde her türlü işkence ve kötü muameleye tabi tutulduklarını belirtti. Ayrıca cezaevi girişinde bizleri çıplak aramaya kalkıştılar ancak bizler kabul etmedik, personellerin yaklaşımı da onur kırıcı ve çok kabacaydı. Personeller, sistem olmadığı
gerekçesiyle bizleri 4-5 saat beklettiler. Oğlumla sadece 35 dk. Kamera eşliğinde görüşebildim.
Oğlum benimle görüştüğünde sürekli kameraya bakıyordu. Çok tedirgin görünüyordu. Oğlumun sağlığından ve hayatından endişe etmekteyim. Bu nedenle, yaşanan ihlallerin giderilmesi
ve sorumluların cezalandırılması için derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim.”
03 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mukaddes Özaykan,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ferhat ÖZAYKAN Bandırma T-1 Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunmaktadır. 02.01.2017 tarihinde oğlumun ziyaretine gittim. Sevk sırasında ring aracında
kendisine kötü muamelede bulunulmuş. Oğlum, cezaevi yönetimince koğuşa kamera takılmak
istendiğini ve kendilerine “ ya kameraların takılmasına izin verirsiniz ya da biz size yapacağımızı biliriz.” Şeklinde tehditlerde bulunulduğunu, mahpuslara kötü davranıldığını, kaloriferlerinin
yakılmadığını, yemeklerinin kötü çıktığını, saç sakal traşına izin verilmediğini, mektup ve kartlarına el konulduğunu, kendilerine gönderilen iç çamaşırlarına el konulduğunu, dilekçelerinin
ilgili makamlara gönderilmediğini, hastaneye sevklerinin gerçekleştirilmediğini, cezaevinde her
türlü işkence ve kötü muameleye tabi tutulduklarını belirtti. Ayrıca cezaevi girişinde bizleri çıplak aramaya kalkıştılar ancak bizler kabul etmedik. Personeller, sistem olmadığı gerekçesiyle
bizleri 4-5 saat beklettiler. Oğlumun sağlığından ve hayatından endişe etmekteyim. Bu nedenle,
yaşanan ihlallerin giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması için derneğinizden hukuki destek
talep etmekteyim.”
05 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mahmut Üngür, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Hamza ÜNGÜR PKK hükümlüsü olup; 6 yıla yakın bir süreden
beri cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum Türkiye’nin değişik cezaevlerinde kaldıktan sonra yaklaşık olarak 1 yıl önce Bandırma Cezaevine sevk edildi. Halen, Bandırma T-1 Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda bulunmaktadır. 02.01.2017 tarihinde oğlumun ziyaretine gittim. Oğlum, mahpuslara
kötü davranıldığını, kaloriferlerinin yakılmadığını, yemeklerinin kötü çıktığını, saç sakal traşına
izin verilmediğini, sosyal faaliyet ve havalandırmadan faydalanamadıklarını, mektup ve kartlarına el konulduğunu, kendilerine gönderilen iç çamaşırlarına el konulduğunu, dilekçelerinin
ilgili makamlara gönderilmediğini, hastaneye sevklerinin gerçekleştirilmediğini ve tedavilerinin
sağlanmadığını, cezaevinde her türlü işkence ve kötü muameleye tabi tutulduklarını belirtti. Ayrıca cezaevi girişinde bizleri çıplak aramaya kalkıştılar ancak bizler kabul etmedik, personellerin
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yaklaşımı da onur kırıcı ve çok kabacaydı. Personeller, sistem olmadığı gerekçesiyle bizleri 4-5
saat beklettiler. Oğlumla sadece 40 dk. Görüşebildim. Oğlumun sağlığından ve hayatından endişe etmekteyim. Bu nedenle, yaşanan ihlallerin giderilmesi ve sorumluların cezalandırılması için
derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim.”
06 Ocak 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nden 2 Ocak günü
Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen 6 siyasi mahpusa, infaz koruma memurları tarafından
işkence ve kötü muamelede bulunulduğu iddia edildi. Mahpuslardan Refik Kaçar’ın, ailesiyle
gerçekleştirdiği görüşmede konu aktarımları şu şekilde: “Cezaevi girişinde çıplak aramanın dayatıldı. Bunu kabul etmeyince askerler kollarımızdan tutarak, üzerimizdeki elbiseleri zorla çıkardılar.
Yine ‘Her sabah sayımda tek sıra olacaksınız, askerlerle spor yapacaksınız’ diye dayattılar. Kabul
etmeyince bize saldırıp, dövdüler. Bu onur kırıcı uygulamalar asla kabul edilemez. Gardiyanlar
cezaevi koridorunda fiziksel ve sözlü tacizde bulunuyor. Cezaevleri işkencehaneye döndü.”
09 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hakkı Şık, şu beyanlarda bulundu: “Bir haftadan beridir Van T Tipinde bulunan oğlum Burhan Şık, telefonla beni
arayarak, nakil sırasında kendilerinin 100 kişi olduklarını, zorla kıyafetlerinin soydurularak kendilerine kaba davranışlarda bulunduklarını, ayrıca kaba dayaktan geçirildiklerini belirtti. Kaldıkları
koğuşlar 10 kişilik olmasına rağmen 18 kişi kalıyorlarmış. Talep ve dileklerinin iletmek için hiçbir
görüşmeye izin verilmediğini, sürekli kendilerine tehdit, hakaret ve buradan sağ çıkamayacakları
yönünde tehditlerde bulunduklarını belirtti. Oğlumun yaşam koşullarından ve can güvenliğinden endişe duymaktayım. Bu konuda sizden cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için destek sunmanızı talep ediyorum.”
13 Ocak 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Abdulhadi Özen, şu beyanlarda bulundu: “Van T Tipi Cezaevi’nde bulunan yakınım Abdullah Özen’e, başka bir cezaevine
sevk edildiği sırada işkence ve kötü muamelede bulunuldu. Ayrıca bulunduğu cezaevinde, Fetocularla aynı yerde bulunması bizleri rahatsız etmektedir. Derneğinizden hukuki yardım talebinde
bulunuyorum.”
20 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Remziye Tosun, şu
beyanlarda bulundu: “3 Mart 2016 tarihinde Sur’dan çıktığımızda tutuklandım ve Diyarbakır
E Tipi Cezaevine gönderildim. Yaklaşık olarak 10 ay geçtikten sonra mahkemeye çıkarıldım ve
orada darp edildim. Raporum da var. Cinsel istismarla ilgili videolarımız basına yansıdıktan sonra 18.01.2017 tarihinde sevk edildim. Kendimiz temizlik malzemelerini aldık. Tuvalet ve banyoyu
gören bir kamera yerleştirilmiş. Mutfağı, oturma yerimizi ve sohbet alanlarımızı da görüyor. Bizde
üstünü kapattığımız için hakkımızda soruşturma açıldı. Spor alanı yasak, ortak alan yok hiçbir
hobi faaliyeti yok ve yasaktır. Yemeklerimiz mazgaldan veriliyor. Yemekler az veriliyor. Kız çocuğum 2,5 yaşında ve ona besin maddesi olarak süt ve bir kek verildi. Burada daha doktor yok, revir
de yok. Telefon günümüz olmasına rağmen bugün çıkarılmadık. 2 kazak ve 4 pantolon tek verildi.
Elbiselerde kısıtlılık var. Renkli iplere, bilekliklere, tülbentlerimize ve ajandalarımıza el konuldu.
10 kişilik oda da 20 kişi kalıyoruz. 10 kişi yerde yatıyor. Şimdi kişi başı 10 tane kitap veriliyor. Aram
yayınları yasaktır. Diyarbakır E Tipinden Elazığ T Tipine sevk edildim. Saat 08.30 da yola çıktık.
Saat 11.30’da vardık. Bizim Sur davasında mahkemede askerler tarafından darp edildik. Bizim
naklimizi bizi darp eden askerler yaptı. Yolda milliyetçi şarkılar dinlettiler. Küçük kızımda benimleydi. Sevk edildiğimizde hiçbir gerekçe gösterilmedi. 2 kız çocuğum yanımdadır. Biri 2,5 diğeri
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ise 10 yaşındadır. Çocuklarımın istismarla ilgili videoları basında yansıtılmıştır. Bu konuda gerekli
hukuki girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”
30 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Cafer Sabır, şu beyanlarda bulundu: “Ben yaklaşık 6 yıldır cezaevinde olan bir hükümlüyüm. Şimdiye kadar birçok hak
ihlallerine maruz kaldım. Ancak ilk defa geçen gün doğrudan bir ölüm tehdidine maruz kaldım.
23.01.2017 tarihinde sağlık sorunlarım sebebiyle bulunmakta olduğum Şanlıurfa 2 Nolu T tipi
Kapalı Cezaevinden Şanlıurfa il merkezinde bulunan M.Akif İnan Araştırma Hastanesine götürüldüm. Orada muayene esnasında kelepçeli tedaviyi kabul etmediğimden herhangi bir muayenem ve tedavim yapılmadı. Bu durum ilk defa karşılaştığım bir durum değildir. Bu tür durumlarda asker tarafından “kelepçeli tedavi kabul etmedi” biçiminde tutanak tutulup cezaevine geri
getiriliriz. Fakat bu sefer orada görevli bulunan askeri komutan tarafından açıkça ölümle tehdit
edildim. Beni kameraların bulunmadığı bir odaya alarak; bir daha kelepçeli tedavi kabul etmezsen seni öldürürüm, seni gebertirim, diyerek ayrıca ağza alınmayacak küfürler ederek bana ağır
hakaretlerde bulundu. Bu örnekte görüldüğü gibi devletin güvencesi altında bulunduğumuz
cezaevlerinde can güvenliğimiz tehdit ve tehlike altındadır. Bu konuda sizden duyarlı çevrelerden gerekli sağduyuyu ve ilgiyi göstermenizi talep ediyoruz.”
30 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasan Savur, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Abdulkadir Savur, yaklaşık 6 yıldır cezaevinde olup, yaklaşık 40 gündür de Afyon T Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Afyon Cezaevinde 7 kişi siyasi mahpus olarak beraber kalıyorlar. Daha önce herhangi bir sorun yoktu. Oğlum dün beni aradı ve şunları söyledi;
“daha önce cezaevi iyiydi ancak yeni bir müdür geldi. O geldikten sonra sorun yaşamaya başladı.
Müdürün talimatıyla gardiyanlar bana ve beraber kaldığım 6 siyasi mahpusa hakaret etti, sonrasında bizi darp ettiler. Benim gözlüğüm kırıldı. Vücudumda morarmalar var. Hastaneye gönderilmedik. Hayatımız tehlikede, gidip gerekli yerlere başvurun” şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
Oğlum sorunları anlatmaya devam ederken telefon kesildi. Bence telefonu bilerek kestiler. Normalde 10 dakikalık konuşma hakkımız var, 5 dakika bile dolmadan telefon kesildi. Biz oğlumun
hayatından endişe etmekteyiz. Oğlum bana özellikle yeni müdür gelince sorunların başladığını
aktardı. Müdürden de şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
31 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nedret Yaşar, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Uğur Ahmet YAŞAR 4 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. Şimdiye kadar Malatya Cezaevindeydi ancak bugün 31.01.2017 tarihinde telefon görüşmesinde bana
“24.01.2017 tarihinde beni Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine sürgün ettiler, Elazığ T Tipi Cezaevine
akşama doğru vardık. Beni zorla çıplak aramaya tabi tuttular. Ben karşı çıkınca da beni darp
ettiler. Hakaret ettiler. Her sabah sayımda askeri düzende sayım yaptırıp beraberinde küfür ediyorlar. Zaman zaman da sayım sırasında darp ediliyoruz. Durumumuz iyi değildir.” dedi. Oğlumun
yaşadığı durum beni çok üzmekte ve tedirgin etmektedir. Bu nedenle, oğlumun yaşadığı hak
ihlallerinin sona ermesi için derneğinizden girişimlerde bulunulmasını talep ediyorum.”
Şubat 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Bilal Yaprak, şu beyanlarda bulundu: “Bulunduğum cezaevinde çıplak aranmaya zorlandım, kabul etmediğim için görevliler tarafından darp edildim. Temizlik malzemeleri verilmemektedir. Derneğinizden konu ile ilgili insani
ve hukuki yardım talep ediyorum.”
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01 Şubat 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Van T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen (25
Ocak 2017) Farhang Mirzaiye isimli tutuklunun çıplak arama dayatmasına maruz kaldığı, ancak
bu uygulamaya karşı çıktığı için 5 infaz koruma memuru tarafından saldırıya maruz kaldığı ve
darp edildiği iddia edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar meydana gelen Mirzaiye’nin, doktordan darp raporu alarak sorumlular hakkında cezaevi savcısına şikâyette bulunduğu öğrenildi.
02 Şubat 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan müvekkilleriyle görüşmeye giden avukat Barış Oflas, 23 Ocak 2017 tarihinde 5 mahpusun kaldığı koğuşa baskın düzenleyen gardiyanların, mahpusları (Şahin Encu, Kemal Kahraman, Hakan
Bilekçi, Ahmet Çelik, Özhan Ceyhun) darp ettiğini belirtti. Oflas şunları anlattı: “Ayın 23’ünde
anons yapılarak akşamüstü gardiyanların çıkış yapmaması ve yerlerinde durması isteniyor. Bunun devamında söz konusu koğuşa 2’nci müdür ve yaklaşık 20 gardiyan baskın düzenliyor. Müdür koğuşa girer girmez hakaretler eşliğinde ‘Ben sizin Esat Oktay’ınız olacağım, Bana hürmet
etmek zorundasınız. Buranın Allah’ı benim. Buranın kralı benim, ben geldiğimde herkes saygı
duruşuna geçmek zorunda’ şeklinde hakaretlerde bulunuyor. Yapılan hakaretler karşısında koğuş sözcüsü Şahin Encu bu hakaretleri kabul etmeyeceklerini belirtiyor. Kendilerinin disiplin
suçu içeren herhangi bir şey yapmadığını dile getiriyor. Ardından müdürün sağ kolu niteliğinde
olan birkaç gardiyan ile tutsaklar arsında sözlü tartışma çıkıyor. Bunun üzerine tutsaklar darp
ediliyor. Darp sonrası 5 tutsak yaka paça koğuştan çıkarılıyor ve bu tutsaklar kameralar önünde
darp ediliyor. Sonrasında 2’nci müdür ‘Bunları burada dövmeyin kamerasız ortamlarda dövün’
talimatını veriyor. Bu durum kameralardan da bakılarak dudak okuma yöntemiyle de çok net
tespit edilebilir. 5 tutsak kamerasız ortam olan merdiven boşluklarında hücrelere götürülene
kadar ciddi bir şekilde darp ediliyorlar. Hücreye attıktan belli bir süre sonra bunlar müşahede
odasına alıp elbiseleri zorla çıkarılıyor. Hepsi saatlerce böyle bekletiliyor. Saatler sonra sadece
pantolon ve üstleri verilerek tutsaklar doktora götürülüyor. Burada ise tutsaklar çift kelepçeyle
doktor karşısına çıkartılıyor. Bir kelepçe tutsakların kollarına diğer kelepçe ise tutsağın bir kolu
ile görevli askerlerin koluna takılmış durumda. Doktor kelepçeli tutsakları muayene bile etmeden ciddi bir ihmalkârlıkla, vücutlarında darp izleri olmasına rağmen ‘sizin hiçbir şeyiniz yok
darp raporu vermeyeceğim’ diyerek geri göndermiş. Tecrit altında tutulan tutsaklara elbiseler
verilmemiş ve herhangi bir temizlik malzemesi verilmemiş. Yemekler de dahi kaşık ve çatal gönderilmemiş. Tutsaklar gelen yemekleri dahi elleriyle yemek zorunda kalmış. Cezaevinde diğer
tutsakların ortak tepki göstermesi üzerine tutsaklar tecrit altında çıkarılıyor. Şuanda bugün ise
gittiğimiz görüşmede tutsaklar sürgün edildiler ve nereye sürgün edildiklerini de bilmiyoruz.”
09 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Emin Bengi,
şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim İlhan Bengi, 17 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Kendisi
2000 yılından beri hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır. Kendisi 2 ay önce Siverek Kapalı
Ceza İnfaz Kurumundan Hilvan Cezaevine sevk edildi. Yaklaşık 10 gün önce de Elazığ T tipine
sevk edildiğini kendisi bizi arayarak bildirdi. Telefon görüşmesinde Hilvan Cezaevinden Elazığ
Cezaevine sevki sırasında işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını, hiçbir kişisel eşyasının
kendisine verilmediğini, Elazığ Cezaevindeki kurum personelleri tarafından kötü muameleye
maruz kalarak askeri disiplin içerisinde yaşama dayatıldığını belirtti. Bu konuda hukuki girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”
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09 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Felemez Orbay, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Abdulhamit yaklaşık 25 yıldır cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır.
Son olarak Hilvan T Tipi Kapalı cezaevinden Elazığ T Tipi Cezaevine 26 mahpus ile birlikte sevk
edildi. Elazığ Cezaevine girişte kendisine darp edilip işkence yapılmıştır. Oğlumla Salı günü yaptığım telefon görüşmemde kendilerine askeri disiplin dayatıldığını, tüm mahpusluk haklarının
ellerinden alındığını söyledi. Dün de oğlum Vedat görüşe gitti ancak kendisiyle görüşemedi. Biz
oğlumun hayatından endişe emekteyiz. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
10 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aygül Ateş, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Mehmet Veysel Ateş, yaklaşık 20 ay kadar önce Diyarbakır 5. Ağır Ceza
Mahkemesince yargılanmış ve 6yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştır. Tutuklu yargılandığı sırada
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden Bandırma T Tipi Cezaevine sevk edilen eşim 2016 Mart
ayından beri bu cezaevinde bulunmaktadır. Kendisi ile 10.02.2017 tarihinde yapmış olduğum
telefon görüşmesinde bana; cezaevinde kendilerine dönük kötü muamele yapıldığını, kaloriferlerin açılmadığını, sıcak su ihtiyaçlarının karşılanmadığını, yemek verilmediğini, saç ve sakal traşı
olma imkânlarının bulunmadığını, bizim kendisine göndermiş olduğumuz kişisel eşyaları (kıyafet,
iç çamaşırı, fotoğraf) cezaevi yönetimi tarafından kendisine verilmediğini, sağlık problemi olan
mahpusların revire götürülmediğini belirtmiştir. Ben eşimin içinde bulunmuş olduğu bu durumun giderilmesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
13 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdurrahman Güven,
şu beyanlarda bulundu: “Benim oğlum 19 yıldan beri cezaevinde olup daha önce Çankırı Cezaevindeyken 15 gün önce Çorum L Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. 10.02.2017 tarihinde telefon
görüşmemizde Çorum Cezaevine getirilirken çıplak arama yapıldığını, baskı uygulandığını, koğuşlara kamera takıldığını söyledi. Askerlerin koğuşlara girerek arama yaptıklarını ve ağza alınmayacak söylemlerde bulunduklarını, hakaret ettiklerini; elbise ve battaniyelerinin verilmediğini,
dışarıdan getirilen hiçbir eşyanın da kabul edilmediğini aktardı. Oğlumun yaşam koşullarından
ve can güvenliğinden endişe duymaktayım. Bu konuda İHD’den cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için destek istiyorum.”
17 Şubat 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 10 Şubat akşamı D-6 koğuşunda kalan kadın mahpuslara, 20-30 kişilik gardiyan grubu tarafından saldırıda
bulunulduğu ve darp edildiği ileri sürüldü. Saldırı sonrası bir kadın tutuklunun kolu kırılırken,
diğer 2 kadının ise darp nedeniyle vücutlarının çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğu belirtildi.
Yaralanan kadın mahpusların Sudan Günen, Songül Bahatır ve Yasemin ? olduğu öğrenildi.
17 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nedret Yaşar, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Uğur Ahmet Yaşar, Elazığ T Tipi kapalı cezaevinde kalmaktadır. Oğlum 14 Şubat 2017 tarihinde telefonla bizleri aradı. Yaptığımız görüşmede cezaevinde yaşanan
hak ihlallerinin devam ettiğini söyledi. Onun aktardığına göre “her gün sabah vakitleri odalarda
aramalar yapılmaktadır. Sayım için havalandırmaya sürüklenerek çıkarılmaktadır. Sayım askeri
tarzı olarak yapılmaktadır. Göndermiş olduğum çamaşır-giysileri halen almadığını söyledi. Cezaevinde yaşanan hak ihlallerin de bir değişiklik olmadığını söyledi. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.”
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15 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Giresun Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Mehmet Darga ve Arkadaşları, şu beyanlarda bulundu: “ Temmuz 2016 tarihinden bu yana
tüm arkadaşlarımız “iletişim” ve “ziyaret” cezaları almakta ve bu tarihten beri yakınlarımızla hiçbir
şekilde iletişim kuramamaktayız. Her arkadaşımıza süresi değişen hücre cezaları verilmekte ve
her gün arkadaşlarımız hücrelere alınarak günlerce buradalar da tutulmaktadırlar. Hapis cezalarının infazını bitiren A.Aziz Tanrıkulu ve Mehmet Kaya arkadaşlarımız bu disiplin cezalarının iyi hal
engeline takılarak tahliye edilmiyor ve daha bir yıldan fazla tutulacakları tebliğ edilmekte Mehmet Kaya arkadaşımız bu durumdayken başka cezaevine sürgün edildi. Spor, sohbet v.b ortak
etkinliklerimiz 6 ayı aşkındır mahkeme kararıyla kaldırılmış ve hiçbir şekilde yararlandırılamıyoruz.
Tutuklu arkadaşlarımızın haftalık telefonla görüşme hakları gasp edilmekte iki haftada bir olacak
şekilde değiştirilmiştir. Cezaevi idaresinin coplu-kalkanlı müdahale ekibi odalarımıza eş zamanlı
olarak baskınlar yapıp tüm arkadaşlarımıza fiziki işkencede bulunmuş ve sonucundan 20’den
fazla arkadaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. Bu haldeki 17 arkadaşımız başka cezaevlerine sürgün edilmiştir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
16 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Garip Pehlivan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mesut Pehlivan, 20 yıl ceza aldı. 2 yıl Diyarbakır’da kaldı. Edirne’ye
sürgün edildi. 4 yıldan beridir Edirne’de kalıyor. Oğlum 40 gün kadardır cezaevinde işkenceye
tabi tutuluyor. Oğlumun 28 Şubat’ta mahkemesi vardı. Diyarbakır’da mahkemeye gelmeyince
oğlumun işkence altında olduğunu öğrendim. Arkadaşı oğlumun çok dövüldüğünü o yüzden 3
saat yerde baygın kaldığını ve sonra hastanede kendine geldiğini söyledi. Bu açıklamayı oğlumun arkadaşının internet üzerinden mahkemeye anlattığını öğrendik. Oğlum ve arkadaşlarının
açlık grevine gireceklerini, geçen hafta Çarşamba günü görüşüne gittiğimizde bana söyledi. Oğlum ve arkadaşlarının üzerinde çok baskı var. Onları ölümle tehdit ediyorlar. Parmak izlerini almak
istiyorlar. Ailelerin yapılacak referandum için evet oyu kullanmalarını istiyorlar. Oğlum ve yaklaşık
11 arkadaşı Şubat ayından beri aratarak süresiz açlık grevine girmişler. Bende bir anne olarak içim
yanıyor. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz.”
23 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdurrahman Güven,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Abdullah Güven, 20.03.2017 tarihinde telefon ile görüşmemizde bana şunları söyledi.; 16.03.2017 tarihinde gardiyanların koğuşumuzu basarak koğuşta
bulunan biz mahpuslara saldırdılar. Hepimizi dayaktan geçirdiler. Birçoğumuz yaralandık, revire
ve hastaneye kaldırıldık. Rapor aldık. Durumumuz hiç iyi değil, can güvenliğimiz hiç yok.” Çocuğumun hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
24 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kadri Kuzu, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Hanefi Kuzu, bugün yaptığımız telefon görüşmesinde, kendisinin
tek kişilik hücrede tutulduğunu, kendisine çok fazla hakaret edildiğini, çenesinin kırıldığını, işkenceye maruz kaldığını söyledi. Burada hayati tehlikesinin bulunduğunu ya arkadaşlarıyla aynı
koğuşa alınmasını ya da başka bir cezaevine sevk edilmesini talep etti. Bizler de yaşlıyız ve Rize’ye görüşe gitmemiz çok zordur. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
27 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fermüse Kulu, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Muhammed Sait Kulu, yaklaşık 6 yıldır cezaevinde kalmaktadır. 3
yıl önce Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Edirne F Tipi Cezaevine sevk edildi. Halen de Edirne F
Tipi Cezaevindedir. Oğlum 2 hafta önce beni aradı. Oğlum bana ben ve arkadaşlarım işkence
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görüyoruz. Beni birçok gardiyan birlikte darp etti. İşkence gördüğümde bayıldım ve hastaneye
götürdüler. Hastane de bana bazı evraklar imzalatmaya çalıştılar. Bende imzalamadım. Cezaevi
dönüşü imzaladığım için beni tekrar darp ettiler. Tuvalete kadar her alanda kamera var. Cezaevindeki koşullar düzeltilmezse oğlum da açlık grevine gireceğini söyledi. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı ve kamuoyu ile paylaşmanızı talep ediyorum.”
04 Nisan 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “ Eşim Zübeyde Tamir, 04.04.2017 tarihinde Aliağa Şakran Cezaevinde bulunan oğlum Erkan Tamir’in ziyaretine gitmiştir. Ancak eşim görüş sonrasında bana telefon ederek
görüş esnasında görüşmeye başladıktan 5 dakika sonra gardiyanlar tarafından oğluma hakaret
edilerek görüşme sonlandırılmıştır. Eşim oğlumla 5 dakika görüşmeye fırsat bulamadığını, oğluma hakaret edilerek ve işkence yapıldığını belirtti. Ayrıca eşim sadece oğlumla değil görüşe
gelen tüm hükümlü-tutuklulara işkence yapılarak görüşmenin sonlandırıldığını, ziyarete gelen
ailelerin ise zorla dışarı çıkartıldığını bazılarının ise gözaltına alındığını belirtti. Bazı aileler İzmir
İHD Şubesine başvuruda bulunduklarını söyledi. Söz konusu işkenceyi yapan gardiyanların cezalandırılmasını istiyorum ve buna izin verenlerden de şikâyetçiyim. Biz oğlumun hayatından
endişe etmekteyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
09 Nisan 2017 tarihinde edilen bilgilere göre; 22 Mart tarihinde Dersim ilinde polis operasyonlarında gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra, Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürülen siyasi
mahpuslara çıplak arama dayatıldığı ve ancak bu uygulamaya karşı çıkmaları nedeniyle darp
edildikleri iddia edildi.
09 Nisan 2017 tarihinde İHD Van Şubesine, Tokat T Tipi Cezaevinden mektupla başvuruda
bulunan Mehmet Yigit, Sinan Sayık, M.Emin Oğur, Mert Sönmez ve Rujhat Aydın, şu beyanlarda bulundu: “Tokat T Tipi Cezaevinde tecrit, işkence ve hak gaspları şeklinde onur kırıcı kötü
ve keyfi muameleye maruz kalıyoruz. Derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”
Urfa T Tipi 2 No’lu Kapalı Cezaevinde bulunan Mızgin Çay isimli kadın mahpus, gardiyanlardan tarafından darp edildiği iddiasında bulundu. Kendisini ziyaret eden annesi Adalet Çay’a,
13 Nisan 2017 tarihinde sabah saat 08:00 civarında gardiyanların koğuşa gelerek sayım için aşağı inmelerini istediklerini, açlık grevinde olduklarından kaynaklı bu durumu kabul etmediklerini,
bu nedenle mahpusların 2 saat buyunca gardiyanlar tarafından coplarla darp edildiğini anlattığı
öğrenildi.
26 Nisan 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kadri Abiş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Barış Baran Abiş, 10.02.2017 tarihinde gece saat 03.45 civarında evime
baskın yapılarak gözaltına alındı. Daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Facebook üzerinden 32 paylaşımı söz konusu olduğu, Cumhurbaşkanına hakaret, hükümete hakaret, halkı kin
öve düşmanlığa sevk etmekten dolayı suçlanıyor. Mersin’de tutuklama gerçekleşti. Şuan Hatay
Yayladağı L Tipi cezaevinde bulunmaktadır. Kendisi ile 21 Nisan’da açık görüş yaptık. Bize söylediği şeyler; çıplak arama, sözlü hakaret ve benzeri kötü muamelede bulunuyorlar. En ufak bir
sorun olduğu zaman bize ciddi anlamda baskı uyguluyorlar. Keyfi uygulamalar çok artmış durumdadır. Bu konuda gerekli hukuki işlemler başlatmanızı talep ediyorum.”
10 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Özgür Deniz Balkaş, şu
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beyanlarda bulundu: “Ablam Halise BALKAŞ, şu anda Tarsus C Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu
olarak kalmaktadır. Nisanın son haftasında Diyarbakır E Tipi Cezaevinden Süresiz-Dönüşümlü
açlık grevine girdiği gerekçesiyle Tarsus C Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. Tarsus Cezaevinde
devam ettiği açlık grevinden dolayı gardiyanlarla sorun yaşamış. Bizi 03.05.2017 tarihinde telefonla aradı. Bize anlattığı olaylar 02.05.2017 tarihinde yaşanmış. Bize telefonla aktardığına göre;
gardiyanlar askerleri çağırıyor. Askerler izinsiz bir şekilde kadın mahpusların eşyalarını karıştırıp
dağıtmış, kendisine yönelik hakaret ve işkencede bulunmuş. Sorumlular hakkında soruşturmaların başlatılması için gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum. . Bu konuda derneğinizden
hukuki yardım talep etmekteyim.”
12 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulhamit Ayik, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Cihat AYİK yaklaşık 2 yıldan beri cezaevinde olup şu an Ağrı M
Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. 12.05.2017 tarihinde cezaevinde telefonla arayarak bize şu
beyanlarda bulundu: “Koğuşta 19 kişi kalıyoruz, yerimiz küçük olduğundan sayımızın yarısı kadar
kişi yerde yatmak zorunda kalıyoruz. .Bizlere sürekli hakaret ediyorlar, gece yarısı kaldırıp koğuş
araması yapıyorlar. Koğuştaki mahpuslar genellikle 60 yaş üstü ve herkes hasta; astım hastaları
çoğunlukta. Doktora göndermiyorlar.” Oğlumda hasta olmuş. Bu konuda derneğinizden hukuki
yardım talep etmekteyim.”
17 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kemal Keskin, şu beyanlarda bulundu: “Elazığ yüksek güvenlikli 2 Nolu Cezaevinde B-8 koğuşunda kalan oğlum
Yalçın Keskin ile telefon görüşmesi sonrasında gardiyanlar tarafından tehdit ediliyor. Daha sonra
koğuşta kalan 3 arkadaşı ile birlikte gardiyanlar tarafından darp ediliyor. Daha sonra mahkûmlar
revire çıkmak için ısrar ediyor, cezaevi yönetimi çıkarmıyor, ısrarı devam ettiren mahkûmlar sonunda revire çıkarılıyorlar. Daha sonra cezaevi yönetimi tarafından mahkûmlara isyan çıkarıldıkları için mahkeme açılıyor. Bu nedenle oğluma psikolojik baskı yapılmaktadır. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
05 Haziran 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde
10 Mayıs 2017 tarihinde telefon görüşmesi sonrası koridorda karşılaştıkları arkadaşları ile Kürtçe
konuşan 3 tutuklunun feci şekilde darp edildiği iddia edildi. Kürtçe konuştukları için yaşanan tartışma sonrası koğuşlarına gelen 15’e yakın gardiyan tarafından feci şekilde darp edildiği belirtilen
mahpuslar Sinan Çelik, Taner Yıldız ve Yalçın Keskin’e 15’er gün hücre cezası verildi. Darp nedeniyle tutukluların vücutlarında yara ve morluklar oluşurken, tutuklular revire götürülüp tedavi
edilmek yerine tek kişilik hücreye konuldukları için darp raporu da alamadı. Yalçın Keskin isimli
tutuklu ise maruz kaldığı darp nedeniyle gözlerinde görme kaybı yaşadı. Tutuklular, gardiyanlar
hakkında cezaevi savcısına suç duyurusunda bulununca revire çıkarıldı.
08 Haziran 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Vehbi Güzel, şu beyanlarda bulundu: “Amcam Vehbi Güzel, 1 yıldan beri cezaevindedir. Şuanda Bandırma 1 Nolu
T Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyor. Siyasi tutuklularla kaldığı koğuşta arkadaşlarıyla sorun yaşamış.
Koğuştan tek odaya alınmış. Yaklaşık 45 gün kaldıktan sonra tekrar arkadaşlarının yanına gitmek
istemiş ancak idare onu bağımsızlar kısmına göndermiş, o da kabul etmeyince hakaret etmişler.
Tehdit etmişler. Telefonla görüşmemizde amcamın psikolojisi iyi değildi. Görüşmede iyi olmadığını söyledi. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
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09 Haziran 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Reşit Uyar, şu beyanlarda bulundu: “Yakınım Nermin Uyar’ın da bulunduğu Van T Tipi Kapalı Cezaevinde, tutuklulara psikolojik baskı yapılmaktadır. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”
15 Haziran 2017 tarihinde İHD Ağrı Şubesine başvuruda bulunan Ahmet Bozkurt, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mehmet Bozkurt ve Ziya Özbay’ın aralarında olduğu 5 kişi, 3 Temmuz
2015 tarihinde Dogubeyazıt’ta tutuklanarak Ağrı M Tipi cezaevine gönderildiler. Burada bir ay
kaldıktan sonra İzmir F Tipi cezaevine sürgün edildiler. En son 8-9 Haziran 2017 tarihinde İzmir’ den Alanya L Tipi cezaevine, aralarında Mehmet Bozkurt ve Ziya Özbay’ın da bulunduğu
6 tutuklu sürgün edildi. Nakledilen bu tutsaklara çıplak arama dayatılmış, Tutsaklar bunu kabul etmeyince gardiyanlar tarafından darp edilerek hücrelere alınmıştır. Beş gün hücrede tutulan bu tutsaklara hiçbir insanı ihtiyaç (yemek ve su dahil) verilmemektedir. Tutsakların siyasi
koğuşlara gitme talebi, cezaevi idaresi tarafından reddedilerek adli koğuşların olduğu bölüme
verilmişlerdir. İdare, tutsakları zorla adli hükümlülerin olduğu koğuşlara götürmüş. Burada bulunan adli tutuklular tarafından darp ve ölüm tehditlerine maruz kalmışlardır. Kardeşim Mehmet
Bozkurt’un sağlık durumu, uğradığı darptan dolayı kötüdür. Kardeşimin zaten birçok kronik rahatsızlığı bulunmaktadır. Yaklaşık 15 gün önce de göz ameliyatı geçirmiştir. Tüm bunların üzerine
orada kendisine uygulanan baskı ve şiddet de eklenince, kardeşimin hayati durumundan endişe
etmekteyim. İHD ve diğer tüm insan hakları ve ilgili kuruluşlardan acil müdahalede bulunmalarını talep ediyoruz.”
14 Haziran 2017 tarihinde İHD Ağrı Şubesine başvuruda bulunan Hacer Özbay, şu beyanlarda bulundu: “Abim Ziya Özbay ve Mehmet Bozkurt’un da aralarında olduğu 5 kişi, 3 Temmuz
2015 tarihinde Doğubeyazıt’ta tutuklanarak Ağrı M Tipi cezaevine gönderildiler. Burada bir ay
kaldıktan sonra İzmir F Tipi cezaevine sürgün edildiler. En son 8-9 Haziran 2017 tarihinde İzmir’den Alanya L Tipi cezaevine, aralarında Ziya Özbay ve Mehmet Bozkurt’un da bulunduğu 6
tutuklu sürgün edildi. Nakledilen bu tutsaklara çıplak arama dayatılmış, tutsaklar bunu kabul etmeyince gardiyanlar tarafından darp edilerek hücrelere alınmıştır. Beş gün hücrede tutulan bu
tutsaklara hiçbir insanı ihtiyaç (yemek ve su dahil) verilmemektedir. Tutsakların siyasi koğuşlara
gitme talebi, cezaevi idaresi tarafından reddedilerek adli koğuşların olduğu bölüme verilmişlerdir. İdare, tutsakları zorla adli hükümlülerin olduğu koğuşlara götürmüş. Burada bulunan adli tutuklular tarafından darp ve ölüm tehditlerine maruz kalmışlar. Tutsaklardan Mehmet Bozkurt’un
sağlık durumu uğradığı darptan dolayı kötüdür. Orada tutuldukları her anı ölümle karşı karşıya
kaldıkları şeklinde ifade eden tutsaklar, kamuoyundan duyarlılık bekliyorlar. İHD ve diğer tüm
insan hakları ve ilgili kuruluşlardan acil müdahalede bulunmalarını talep ediyoruz.”
30 Haziran 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Emine Akın, şu beyanlarda bulundu: “Ablam Saadet Akın, 2 yıla yakındır cezaevinde bulunmaktadır. Tarsus C Tpi
Kapalı Cezaevindeydi. 13.06.2017 tarihinde yine Tarsus Kampus Cezaevine sevk edildi. Sevk sırasında ring aracında elleri kolları kelepçeli olduğu halde ring içinde askerler tarafından saçlarından tutularak sürüklenmiş, tekme tokat, sözlü çirkin söylemlerde bulunulmuş ve kollarına basılarak işkence edilmiştir. Avukatı vasıtasıyla öğrendik. Avukatı suç duyurusunda bulundu. Ringden
indirilince aynı işkenceye maruz kalmış. Cezaevi müdürü Mahmut Çaça isimli kişi “size 90’ları
yaşatacağız” demiştir. Su sıkıntısı yaşamaktalar ve damacana veriyorlar. Ciddi bir şekilde susuz
kaldıklarını söyledi. Ayrıca cezaevi idaresi “sizi su ile terbiye edeceğiz” demişlerdir. Nakil sırasında
ayakkabısız almışlar ve 5 gün boyunca cezaevinde ayakkabısız bırakmışlar. Keyfi uygulamalar
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devam etmektedir. Görüşe giden ailelere bile müdahale etmektedirler. Ailelerden bazılarını darp
etmişlerdir. Bu konuda gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz.”
30 Haziran 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aydın Bayram, şu
beyanlarda bulundu: “Eşim Hava Bayarm, 2 yıla yakındır cezaevinde bulunmaktadır. Tarsus C
Tpi Kapalı Cezaevindeydi. 13.06.2017 tarihinde yine Tarsus Kampus Cezaevine sevk edildi. Sevk
sırasında ring aracında elleri kolları kelepçeli olduğu halde ring içinde askerler tarafından saçlarından tutularak sürüklenmiş, tekme tokat, sözlü çirkin söylemlerde bulunulmuş ve kollarına
basılarak işkence edilmiştir. Avukatı vasıtasıyla öğrendik. Avukatı suç duyurusunda bulundu.
Ringden indirilince aynı işkenceye maruz kalmış. Cezaevi müdürü Mahmut Çaça isimli kişi “size
90’ları yaşatacağız” demiştir. Su sıkıntısı yaşamaktalar ve damacana veriyorlar. Ciddi bir şekilde
susuz kaldıklarını söyledi. Ayrıca cezaevi idaresi “sizi su ile terbiye edeceğiz” demişlerdir. Nakil sırasında ayakkabısız almışlar ve 5 gün boyunca cezaevinde ayakkabısız bırakmışlar. Keyfi
uygulamalar devam etmektedir. Görüşe giden ailelere bile müdahale etmektedirler. Ailelerden
bazılarını darp etmişlerdir. Bu konuda gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz.”
30 Haziran 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rıza Şahin, şu beyanlarda bulundu: “Kız kardeşim Yazgül Şahin, 3 yıla yakın çeşitli cezaevlerinde kalmaktadır. En
son 1 yıl önce Şanlıurfa’daki cezaevinden Mersin/Tarsus C Tipi Kadın Kapalı Cezaevine nakledildi. Kız kardeşimle 8 aydır açık görüş yapamıyoruz. Sadece haftada 1 telefonla görüşme yapıyorduk. Ramazan bayramı vesilesiyle annem ve iki kız kardeşimle birlikte kaldığı cezaevinde
açık görüş yaptık. Görüş odasında kamera kaydı yapıldı. Ayrıca görüşme sırasında bir gardiyan
yanımızda bekleyerek konuşmalarımızı dinliyordu. Bize “bir hafta önce kaldığımız cezaevinden
yeni yapılan bir cezaevine nakledildiğini söyledi. Yeni yapılan cezaevine getirilirken girişte arama sırasında cezaevi görevlileri ve gardiyanlar tarafından işkenceye maruz kaldığını belirtti. İşkencenin cezaevi girişinden sonra bile koğuşlarda devam ettiğini söyledi. Görüşme sırasında
kendilerine 1 haftadır ayakkabı verilmediğini, yeterince su verilmediğini, temizlik malzemelerinin
verilmediğini aktardı. Ayrıca 1 hafta boyunca her sabah askeri nizamla içtimaya alınmış ve sayım
yapılmak istenmiş. Sayımı kabul etmedikleri için diğer cezaevinden geldiği günden beri işkence
ve darp devam ediyor. Yaşanan bu uygulamalardan dolayı cezaevi yönetimine başvuru yapılmış
ama halen olumlu bir cevap alınmamış. Kendilerine 1 hafta boyunca ayakkabı verilmemiş. Ancak
görüş günü biz çıplak ayak ile görüşe çıkarız demeleri üzerine kendilerine ayakkabı dağıtılmıştır.
Bu konuda sizden hukuki destek sunmanız talep ediyoruz.”
07 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fatma Gökhan, şu beyanlarda bulundu: “Baldızım Fatma GÖKHAN, şu anda Tarsus Kampus Kadın Kapalı Cezaevinde
bulunmaktadır. 06.07.2017 tarihinde kendisi ile yaptığımız telefon görüşmesinde bulunduğu Ankara- Sincan Kapalı Cezaevinden Tarsus Kampus Cezaevine sevk edildiğini söyledi. Sevk sırasında; ring aracına konuldukları esnada kendilerine şiddet, hakaret ve ağza alınmayacak küfürler
edildiğini, kendilerine ait hiçbir eşyalarının verilmediğini ve sadece ayaklarında terlikle sevk edildiğini söyledi. Ayrıca Tarsus Kampus cezaevine sevkleri sırasında aramalara kadın gardiyanların
yerine erkek gardiyanların arama yaptığını dile getirdi. Yaklaşık 10 gündür cezaevinde sadece
terlikle gezdiğini, suyun yetersiz olduğunu, verilen suyunda çamurlu olduğunu, yemeklerin verilmediğini söyledi. Ayrıca sevk sırasında gardiyanlar tarafından “Siz buraya canlı geldiniz; ancak
buradan cenazeleriniz çıkar.” Gibi tehditlerde bulunduklarını bize aktardı. Bir hafta boyunca cezaevi idaresini aradım bize herhangi bir bilgi verilmedi. Baldızımın hayatından endişe ediyoruz.
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Bu konuda sizden gerekli hukuki işlemlerin başlatılması için yardım talep ediyoruz.”
10 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Filiz Binbir, şu beyanlarda bulundu: “Cuma günü saat 11-12.00 civarında eşim Zülfü Binbir’in Amasya E Tipi Kapalı Cezaevine açık görüşüne kaynanam, kayınbabam, 2 erkek kardeşi ve oğlum gittiler. Yaklaşık olarak 40
dakika görüşme gerçekleşmiştir. Görüşme bittikten sonra ailelere, içerdeyken gardiyanlar tarafından saldırı gerçekleşiyor. Gardiyanlar ailelerimizi darp edip, hakaretler ve küfürler savurmuşlardır. Darp edilerek dışarı atılmışlar. Dışarı çıkan aileler çevik kuvvet tarafından gözaltına alınıp
ifadelerine başvurmuşlardır. Ertesi gün yani Cumartesi eşim bizi telefonla arayarak aynı şekilde
kendileri de gardiyanlar tarafından darp, hakaret, küfür ve tehditlerde bulunduklarını söyledi.
Eşimin ayağında platin olmasına rağmen yerden sürükleyip darp etmişlerdir. “Kendilerine ya kurallarımıza uyacaksınız ya da hepiniz öleceksiniz, sizi ve partinizi yok edeceğiz” gibi tehditlerine
devam etmişlerdir. Eşimin can kaygı duyuyoruz.”
10 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gazal Üstüntaş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Tugay Üstüntaş, yaklaşık 4 yıldır Amasya E Kapalı Cezaevindedir.
07.07.2017 tarihinde eşimle birlikte açık görüşüne gittim. Cezaevi görüş esnasında gardiyanlar
tarafından çıplak arama ve hakarete maruz kaldım. Görüş yapıldıktan sonra 08.07.2017 tarihinde
oğlum kayınvalidemi aradı. Görüş bittikten sonra gardiyanlar tarafından kaldıkları kısım basılmak
suretiyle işkence yapıldığını belirtti. İşkenceden kaynaklı vücutlarının çeşitli yerlerinde işkence
izi, morluklar olduğunu söyledi. İşkenceden sonra hastane veya revire götürülmediğini söyledi.
Şuan hayati tehlikelerinin söz konusu olduğunu, müdürünün kendilerini tehdit ettiğini en son
işkencenin de müdürün emriyle yapıldığını söyledi. Oğluma işkence uygulayan, hakaret eden
müdür ve gardiyanlardan şikayetçiyim. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
10 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gazal Üstüntaş, şu beyanlarda bulundu: “ Eşim Seyefettin Yaşa ve kayınım Fethi Yaşa, yaklaşık olarak 4 yıldır Amasya
E Kapalı Cezaevindedir. Görüş yapıldıktan sonra 08.07.2017 tarihinde oğlum kayınvalidemi aradı.
Görüş bittikten sonra gardiyanlar tarafından kaldıkları kısım basılmak suretiyle işkence yapıldığını belirtti. İşkenceden kaynaklı vücutlarının çeşitli yerlerinde işkence izi, morluklar olduğunu
söyledi. İşkenceden sonra hastane veya revire götürülmediğini söyledi. Şuan hayati tehlikelerinin söz konusu olduğunu, müdürünün kendilerini tehdit ettiğini en son işkencenin de müdürün
emriyle yapıldığını söyledi. Oğluma işkence uygulayan, hakaret eden müdür ve gardiyanlardan
şikayetçiyim. Ayrıca 07.07.2017 tarihindeki açık görüşte eşimin bahsettiği hukuksuz ve hakaretler hakkında müdürle görüşmek istedik. Müdür görüşmek istemediğini söyledikten sonra “sizler
teröristsiniz, ben teröristlerle görüşmek istemiyorum, ülkemizden defolun” dedi. Biz bu hakarete
karşı çıkınca polisleri çağırdılar. Hakaretler yetmediği gibi polislere bizi terörist diyerek saldırttı.
Eşime ve kayınpederime işkence uygulayan, hakaret eden müdür ve gardiyanlardan şikayetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
10 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nevin Tanrıverdi, şu beyanlarda bulundu: “Benim oğlum Şahin Tanrıverdi, 4,5 yıldır Amasya E Tipi Kapalı Cezaevinde
kalmaktadır. En son 07.07.2017 tarihinde açık görüşmemizde oğluma işkence yapıldığını gördüm.
Oğlum görüşmemizde “ müdürün 2 yıl önce Muş’tan geldiğini, geldiği günden itibaren müdürle
sorunlar yaşıyoruz. Müdür son olarak da kendisini tehdit ettiğini söyledi. Görüşme esnasında
ince aramaya tabi tutularak, rahatsız edilerek görüşe gittim. Gardiyanların ve jandarmanın tu-
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tumu ailelere insanlık dışı ve baskı kurma amacıyla tacize varan uygulamalar yaptılar. Oğlum da
ziyaret esnasında bizim gözümüzün önünde çoraplarına kadar soyup onur kırıcı davranmaya
çalıştılar. Görüşmede oğlum müdürü kendilerini “ölümle tehdit ettiğini, ya dediklerimizi uygulayacaksınız ya da öldürürüm” dedi. Ayrıca her görüş sonrasında onur kırıcı şekilde çorap, ayakkabılarına kadar çıkarılmakta ve hakaret edildiğini söyledi. Bu durumu kabul etmediğini söylediğini
ve bundan kaynaklı da kendilerine darp ve işkence uygulandığını söyledi. Aynı şekilde oğlum
görüşten sonra da 8 Temmuz Cumartesi günü telefonla arayıp şunları söyledi. Görüşmeden
sonra bize görüşmeye gelen 9 kişiye gardiyanlar ve müdürle birlikte müdürün emriyle hepimize
fiziki ağır işkence uyguladılar. Ayrıca beni ve tek başıma gardiyanlar tarafından boğazıma sarılarak nefessiz bırakılmak suretiyle canıma kastettiler. Arkadaşlarımın yoğun sloganlar sonrasında
boğazımdan ellerini çektiler. Yalnız beni koğuşuma bıraktılar. Sonra 50-60 kişilik gardiyan grubu tarafından tüm arkadaşlarım işkenceye uğradılar. Hepimizin yüzünden ve vücudunun çeşitli
yerlerinde darp ve işkence izleri hala mevcuttur” dedi. Ayrıca 07.07.2017 tarihindeki açık görüşte
eşimin bahsettiği hukuksuz ve hakaretler hakkında müdürle görüşmek istedik. Müdür görüşmek
istemediğini söyledikten sonra “sizler teröristsiniz, ben teröristlerle görüşmek istemiyorum, ülkemizden defolun” dedi. Biz bu hakarete karşı çıkınca polisleri çağırdılar. Hakaretler yetmediği
gibi polislere bizi terörist diyerek saldırttı. Eşime ve kayınpederime işkence uygulayan, hakaret
eden müdür ve gardiyanlardan şikayetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
10 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rabia Ataş, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Şivekar, Muş’ta yakalanıp tutuklandıktan sonra Ankara Sincan F Tipi Cezaevine gönderildi. 28.06.2017 tarihinde kızım telefonla arayarak Tarsus Kampüs Kadın Kapalı
Cezaevine nakledildiğini söyledi. Kızımın bize aktardığına göre Tarsus Cezaevinde işkence gördüklerini, Cezaevi Müdüründen gardiyanlara kadar herkesin onları darp ettiklerini ve sivil giyimli
kişilerin gelip onları darp ettiklerini söyledi. Bu sivil giyimli kişilerin kim olduklarını bilmediklerini ve onlara sürekli kötü muamele edildiğini söyledi. Kızımın aktardığına göre onlara su, yemek
verilmiyor ve cezaevi inşaat halindeymiş. Cezaevi koşullarının düzeltilmesi için derneğinizden
hukuki yardım talep ediyoruz.”
10 Temmuz 2017 tarihinde İHD Van Şubesinde başvuruda bulunan Mehmet Kaplan, şu beyanlarda bulundu: “Amasya E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan oğlum Kadir Kaplan’la 08.07.2017
tarihinde telefon görüşmesi sonucunda, cezaevindeki durumuna ilişkin bazı bilgileri tarafıma
iletmiştir. Özetle bana şu aktarımlarda bulundu: ‘Cezaevinde zorla ayakkabı çıkarmalar oldu. Ve
bunu kabul etmeyen arkadaşlar darp edildi. Uygulamayı kabul etmeyen arkadaşlar baskılara rıza
göstermeyip slogan attılar. Sonrasında ağızları kapatılarak nefesleri kesilerek darp edildi. Ciddi
bir yönelim oldu. Tüm bu yaşanan olaylar koridorda kameraların önünde oldu. En şiddetlisi koğuşlarda oldu. Yaralanan arkadaşlar revire götürülmedi. Bu tüm yaşananlar, cezaevi 1. Müdürü
Aydın 2. Müdürü Bekir ve başgardiyan Fatih’in bilgisi dâhilinde oldu. Birinci müdür -ben Devletim her şeyi yaparım herkes kuralla uysun. Kime şikâyet ederseniz edin, ne de olsa OHAL kimse
bir şey yapamaz- şeklinde bir tutum göstermektedir. Dolayısıyla kimse burada güvencede değil,
yaşanan olaylar keyfi uygulamalar söz konusu’.”
11 Temmuz 2017 tarihinde İHD Van Şubesinde başvuruda bulunan Münife Kaçak, şu beyanlarda bulundu: “Van E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan yakınımı ziyarete gidişimde, çıplak
aramaya tabi tutuluyoruz. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”
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14 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Agit Gökhan, şu beyanlarda
bulundu: “Kardeşim Mesut Gökhan, İzmir/Buca Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Daha
sonra Kilis Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Gardiyanlar tarafından kardeşim acımasız bir şekilde dövülerek darp edilmiştir. Gözü ve kaşı yarılmış halde bırakılmıştır. Kardeşim Mesut Gökhan,
14.07.2017 tarihinde yapmış olduğu telefon görüşmesinde durumunun çok kötü olduğunu, Kilis
Cezaevine getirildiği günden beri tek hücrede tutulduğunu söyledi. Hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
17 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kevser Günbey, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Seyfettin Günbey, yaklaşık 25 yıldır cezaevinde yatmaktadır. Bir çok
cezaevinde kalmış olup, 1,5 ay önce Antalya Cezaevinden Denizli T Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. 14.07.2017 tarihinde telefonla yaptığımız görüşmede nakil sırasında kendilerini darp edip,
hakaret ettiklerini, şiddete maruz kaldıklarını ve darp edilmelerinden dolayı kafatasının kırıldığını
söyledi. Bu şekliyle tek hücrede tutulduklarını, herhangi bir tedavi yapılmadığını söyledi. Bu şekliyle tek hücrede tutulduklarını, herhangi bir tedavi yapılmadığını söyledi. Ayrıca eşimi gardiyanlar tehdit edip “kurallarımıza uymazsanız tek hücrede kalmaya devam edersiniz.” Şeklinde
tehdit edildiklerini dile getirdi. Eşimin can güvenliğinden endişe ediyoruz. Eşim hasta biridir. Tek
hücrede kalması bizi endişelendiriyor. Bu olumsuz cezaevi koşulları için gereken desteği sizden
hukuki olarak talep ediyoruz.”
17 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hakkı Şik, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum yaklaşık 2 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Kaldığı Van F Tipi Kapalı Cezaevinden
6 ay önce Van T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. Sevk edildiği sırada kendisine çıplak arama
uygulaması dayatılınca oğlum ret etmiş ve tepki gösterdiği için kendisi darp edilmiş işkenceye
uğramıştı. Bu olay sonrası oğlum Burhan hakkında disiplin soruşturması başlatıldı. Kendisine 1
günlük hücre cezası verilmiş, 2 aylık da aile ile iletişim (telefon-mektup) yağsı verilmiş. Biz bu
durumu kendisinin kaldığı cezaevinde kalan bir mahpusun ailesinden öğrendik. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ederim.”
18 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Tektaş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Şervan Tektaş, Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır.
03.07.2017 günü kayınbabam oğlumun ziyaretine gittiğinde, görüş bitiminde orda görevli olan
gardiyan Ali Akkuş oğlum Şervan’a fiziksel saldırıda bulunmuş, daha sonra tehdit ve kötü muamelede bulunmuş. Bu gardiyanın uzun yıllardır aynı cezaevinde olması ve özellikle siyasi tutuklu
ve hükümlülere yönelik yasadışı ve kötü muamelelerinden dolayı bilinen bir gardiyanmış. Oğluma yönelik çok ciddi işkence uygulaması ve tehditleri söz konusu olmuş. Oğlumun can güvenliğinden ve sağlığından çok endişeliyiz. Bununla ilgili İHD’den hukuki yardım talep etmekteyiz.”
28 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sultan Onay, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Orhan ONAY, yaklaşık 9 yıl cezaevindedir. Yaklaşık olarak 2 ay önce
Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktaydı ve 2 ay önce Antalya L Tipi Cezaevinden 20 Arkadaşıyla birlikte Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Nakil sırasında Denizli
Cezaevi girişinde çıplak arama dayatıldığı için darp edilmiş ve işkenceye maruz kalmıştır. Bu yeni
cezaevinin ilk haftalarında oğlum ve arkadaşlarına yönelik darp ve işkence devam etmiştir. İlk
haftalarda telefon görüşmesi yapmasına izin vermemiştir. Oğlumun da dahil olduğu 20 kişiyi tek
hücreye koymuşlardı. Havalandırmaya yeterli olarak çıkartılmıyor. Gönderdiğim parayı oğluma
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tam olarak vermemişler. Askeri düzende sayım dayatılıyor. Kendilerine yönelik kötü muameleler
devam etmektedir. Bu olumsuz cezaevi koşulları için gereken desteği derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
03 Ağustos 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde
bulunan Ercan Binay, Cemalettin Gürsoy ve Mustafa Aytaç isimli mahpusların, 30 Temmuz Pazar
günü infaz koruma memurlarının saldırısına maruz kaldığı iddia edildi. Mahpuslardan Cemalettin
Gürsoy’la telefonla görüştüğünü belirten kardeşi Hüseyin Gürsoy, saldırıdan sonra mahpusların
tek kişilik hücrelere konulduğunu, mahpuslara içme suyu, sabun ve yatak başta olmak üzere hiçbir ihtiyaç ve temizlik malzemesinin verilmediğini ve cezaevi yönetiminin mahpuslar hakkında
“Gardiyanları darp etmek” gerekçesi ile tutanak tuttuğunu söyledi.
04 Ağustos 2017 tarihinde İHD Van Şubesinde başvuruda bulunan Kenan Ketir, şu beyanlarda bulundu: “Van Yüksek Güvenlik Cezaevinde bulunan kardeşim Adem Ketir, psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Bu durum, raporlarla dosyasında mevcuttur. Ayrıca 30.07.2017 tarihinde Van
F tipi Kapalı Cezaevinde idareden ilaçları istemesi üzerine, cezaevine gardiyanları ve müdürleri
tarafından ihtiyaçları karşılanmamış, 1. Müdür Sinan tarafından verilen talimatla bulunduğu koğuşa baskıda bulunulmuştur. Kardeşim intihara kalkıştı ve kendisine 1500’den fazla dikiş atıldı ve
kardeşim kamerasız bir yerde işkence edildi. 03.08.2017 tarihinde babamla birlikte, F Tipi Kapalı
Cezaevi müdürü kardeşimi Yüksek Güvenlikli cezaevine nakil etti. Oradaki müdür diğer müdüre
talimat verilerek yüksek güvenlikte de kardeşime işkence edildi. Yüksek güvenlikli cezaevi müdürü Hakan, kameraların olmadığı bir yerde kardeşime ”burada ALLAH ta yok peygamberde yok
cesedin buradan çıkacak” demiş, kardeşim o dikişli haliyle ters kelepçe edilerek ölesiye dövülmüştür. Vücudunda fazlasıyla darp izleri mevcuttur. Kardeşime “ip var as kendini kurtul cesedin
çıkacak” denmiş. İşkenceden sonra hücreye konulmuş. Kardeşimin raporu var. Tek başına bir
yerde kalamaz. Ona rağmen kardeşim hücreye konulmuş. Kardeşim belki o darp ve yaralardan
dolayı ölmüştür. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyorum.”
10 Ağustos 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 24 kadın
mahpusun, gardiyanlar tarafından darp edildiği, darp edilenler arasında 4 yaşında Nudem isimli bir kız çocuğunun da olduğu öğrenildi. 7 Temmuz’da DBP Kars İl Eşbaşkanı Yeliz Çopur ile
cezaevinde görüşen eşi Kemal Çopur, 4 yaşındaki kızının kucağında olduğu annesi ile birlikte
darp edildiğini söyledi. Yine darp edilen mahpuslar arasında bulunan Van’ın Saray Belediyesi
Eşbaşkanı Zilan Aldatmaz’ın avukatı Resul Aslan’ın verdiği bilgilere göre, sayım için koğuşa giren
gardiyanların, üst katta bulunan tutukluların alt kata inmesini istemesi üzerine tartışma yaşandığını söyledi. Aslan, bir tutuklu namaz kıldığı için alt kata inemeyince gardiyanlar tarafından
“Biz sizi indirmesini biliriz” denilerek müdahalede bulunulduğunu, 40’a yakın gardiyanın koğuşa
girerek tutukluları darp ettiğini söyledi. Saldırı sırasında üst katta bulunan müvekkili Aldatmaz’ın
merdivenlerden aşağı atıldığını vurgulayan Aslan, “Müvekkilim Zilan Aldatmaz merdivenlerden
atıldığı sırada sol kolundan darbe almış ve sol elinin yüzük parmağı kırıldı. Vücudunun çeşitli
bölgelerinde morluklar var” diyerek, müvekkilinin suç duyurusunda bulunduğunu dile getirdi.
10 Ağustos 2017 tarihinde ÖHP ve İHD tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında,
heyet olarak incelemelerde bulundukları Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 25 kadın ve erkek siyasi mahpusların gardiyanlar tarafından darp edilerek çeşitli yerlerinden yaralandıkları belirtildi.
Basın toplantısında heyet incelemesinde bazı tutuklularla yapılan görüşmelere şu şekilde veril-
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di:“*Aynur Bağış’ın Beyanı: Hapishanede 963 mahpus bulunmaktadır. Bunlardan 30’u kadındır.
05.08.2017 Cumartesi akşamı gardiyanlar sayım için geldiklerinde 3 arkadaşımıza hakaret ettiler.
Hasta olan Saime arkadaşımızı sürükleyerek yatağından aşağı indirip hakaretler ettiler. Bunun
üzerine 2’nci Müdür Mikail Matmah yanına 7-8 erkek gardiyan alıp kadın koğuşlarına baskın yaptı. ‘Siz bizim söylediklerimize uymak zorundasınız’ deyip gitti. 08.08.2017 Salı günü 3 gardiyan
ve başkanları gelip zorla sayım almaya çalıştılar. Biz de bu yöntemin doğru olmadığını söyledik.
Bunun üzerine adını Hacer bildiğim bir gardiyan “Siz göreceksiniz” deyip gitti. Diğer bazı erkek
gardiyanlar da sinkaflı ve ağır küfür ve hakaretler saf ederek gittiler. Sonrasında C-5 erkekler koğuşundan sesler gelmeye başladı. Camdan bakınca erkek mahpusların ters kelepçe ile hücreye
götürüldüklerine şahit olduk. Daha sonra 2. müdür ve beraberinde gelen 7-8 gardiyan bizim
koğuşa gelerek arkadaşlarımıza hakaretler yağdırıp arkadaşlarımızı darp etmeye başladı. Saat
dörde kadar su ve elektriği kestiler. Bu esnada koğuş içerisinde bulunan bazı arkadaşlar hakaretlere maruz kaldılar. Bazı arkadaşlarımız darp edildi. Yürüyemeyen ve vücudunda morluklar
oluşan arkadaşlarımız var. Durumumuz iyi değil, bu hukuksuzlukların son bulması için yetkilileri
göreve çağırıyoruz.”
14 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Emine Akın, şu beyanlarda bulundu: “Ablam Saadet Akın, yaklaşık 2 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Daha önce Diyarbakır
E Tipi Kapalı cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Yaklaşık 9 ay Tarsus C Tipi Cezaevinden Tarsus Cezaevine sevk edildi. Sevk sırasında cezaevi 1. Müdürü Mahmut Çaça, gardiyanlar ve askerler tarafından darp ve işkence edildiler. Sevk sırasında saçlarından tutulup yerden sürüklenmiş,
çeşitli yerlerinden darp edilmiştir. Tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kalmıştır. Yine gardiyanlar
tarafından ölümle tehdit edilip “ 90’lı yılları arayacaksınız” denilerek tehdit edilmiştir. Ayrıca cezaevinde yapılan şifreli ve tek tip kıyafet uygulamalarını ablam ve arkadaşları kabul etmedikleri
için baskılar daha da artmış vaziyettedir. Ablam geçen hafta 5 günlük açlık grevine girmişlerdir.
Ancak bu baskılar devam ederse dönüşümsüz açlık grevine tekrar başlayacaklarını söylediler.
Ablamı hayatından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
24 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şirin Esmer, şu beyanlarda bulundu: “Eşim İrfan ESMER Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli mahpus
olarak yatmaktadır. Eşimin gardiyanlar tarafından dövülerek darp edildiğini, tehdit edildiğini ve
baskıya maruz kaldığını öğrendim. Arkadaşı ile dövüldükten sonra hücreye konulmuş. Diğer tutuklu aileleri ile cezaevi önüne gittik ama bize bilgi vermediler. Sadece hücrede oldukları bilgisini
verdiler. Eşimin durumunu merak ediyor ve hayatından endişe ediyorum. Derneğinizden hukuki
yardım talep ediyorum.”
24 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mücella Demir, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Necdet DEMİR Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli
mahpus olarak yatmaktadır. Bulunduğu cezaevinden tahliye olan bir arkadaşı bizi ziyaret ederek
eşimin ve arkadaşlarının gardiyanlar tarafından dövülerek darp edildiğini, tehdit edildiğini ve
baskıya maruz kaldığını söyledi. Darp edilirken ters kelepçelendiklerini ve ardından tek kişilik
hücrelere konulduklarını söyledi. Cezaevi önüne gittik. Görüş günü olmadığı için görüşemedik.
Cezaevi yetkililerine durumları hakkında bilgi almak istediğimizi söyledik. Bizlere hücrede tutuldukları dışında bilgi vermediler. Eşimin durumundan endişe duyuyorum. Derneğinizden hukuki
yardım talep ediyorum.”
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24 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Meyase Ekinci, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet EKİNCİ Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli
mahpus olarak yatmaktadır. Diğer Tutuklu yakınlarından aldığım bilgiye göre oğlum ve 7 diğer
mahpus gardiyanlar tarafından darp edilip, tehdit edilerek hücreye konulmuş. Cezaevine gittik.
Görüş günü olmadığı için görüşemedik. Cezaevi yetkililerine durumları hakkında bilgi almak istediğimizi söyledik. Bizlere hücrede tutuldukları dışında bilgi vermediler. Oğlumun durumundan
endişe duyuyorum. Derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
06 Eylül 2016 tarihinde edinilen bilgilere göre; Elazığ Kadın Cezaevi’nde tutulan Rozerin İldan
isimli kadın mahpusun, hakkında açılan bir soruşturma gerekçesiyle savcıya ifade vermesi için
kaldığı koğuştan alındığı ve daha sonra cezaevi müdürü ve gardiyanların fiziki işkencesine maruz
kaldığı iddia edildi. Rozerin İldan’ın babası, basına yansıyan açıklamasında, bu olaydan sonra kızı
ve her odadan iki mahpusun süngerli odaya götürülerek orada da işkence gördüğünü ifade etti.
15 Eylül 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Çiçek Acar, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Abdullah ACAR, 2 yıldır cezaevinde olup en son 5 ay önce Elazığ T Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. 04.09.2017 tarihinde açık görüş ziyaretimizde
oğlumun yüzünde şakağında darp izleri vardı. Biz kendisine sorunca bize hiçbir şey söylemedi;
ancak aynı cezaevinde kalan arkadaşları ailelerini arayarak üzerimizde baskı, şiddet var, odalarımız günübirlik aranıyor, eşyalarımıza sürekli el konuluyor ve bazı arkadaşlarımız tek hücreye konuluyor şeklinde sorunların olduğunu söylemişler. Biz oğlumun hayatından endişe duyuyoruz.
Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ederim.”
19 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rabia Ataş, şu beyanlarda bulundu: “Ben Agit Tekin’in bir yakınıyım. Akrabaları sayılırım. Agit’in annesi bana bugün
telefon açtı. Agit’in onu aradığını ve cezaevindeki sorunları iletildiğini söyledi. Bana İhd’ye gelmemi, sorunları aktarmamı istediler. Agit’in ailesi köyde oldukları için ben geldim. Ailesi acilen cezaevine gittiler. Bende bunu iletmek için İHD’ye geldim. Agit’in kolu sakat durumdadır. Cezaevi
yönetimi Agit’i ve arkadaşlarını çok dövmüşler. Aşırı bir baskı var. Çok kötü durumda olduklarını
söylüyor. Bende kayıtsız kalamadım. Bu durumdan haberdar olmanızı istiyorum.”
19 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ahmet Tamir, yaklaşık 25 yıldır hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır.
Çeşitli cezaevlerinde cezasını infaz etmektedir. En son bulunduğu Karaman M Tipi kapalı Ceza
İnfaz Kurumundan 15 arkadaşı ile birlikte Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk
edildi. Sevk sırasında her türlü hakaret, darp ve tehditlerde bulunmuşlardır. Cezaevi götürülürken çıplak arama dayatılmıştır. Buna karşı çıkan oğlum ve arkadaşları gardiyanlar ve askerler
tarafından kaba dayak olmak üzere her türlü işkence uygulamışlardır. Oğlum ve arkadaşları şuan
sağlık durumları nasıl bilemiyoruz. Hayatlarından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.”
20 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Arif Akkaya, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Remzi Akkaya, Diyarbakır D Tipi Cezaevindeyken 11.10.2017 tarihinde
görüşüne giderken bize sevk edildiklerini söylediler. Bize nereye götürüldüklerini bilmediklerini
aktardılar. 17.10.2017 tarihinde oğlum bize telefon açtılar. Görüşmemizde; kendisinin Ağrı Patnos
L Tipi kapalı cezaevine getirildiğini söyledi. Ayrıca bütün eşyalarına el konulduğunu, cezaevi
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girişinde çıplak arama dayatıldığını, çıplak aramayı kabul etmedikleri için gardiyan ve askerlerin
saldırısına maruz kaldığını söyledi. 3’ü ağır olmak üzere herkesi darp etmişler. Yine Diyarbakır’dan
getirilen 26 kişi ile Rize’den getirilen 13 kişiye de aynı uygulamayı yapıp darp etmişler. Sevk edilen herkesin ayrı hücrelere konulduğunu belirtti. Vücutlarının çeşitli yerlerinde morarmalar olduğunu, hastaneye götürülmediklerini, tedavilerinin yapılmadıklarını, durumlarının hiç iyi olmadıklarını söylediler. Bu konuda derneğinizden hukuki destek bekliyorum.”
25 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Berkin Demir, şu beyanlarda bulundu: “24.10.2017 tarihinde eşim Mehmet Demir’in cezaevi görüşüne gittim. Görüş
süremiz normalde 1 saat olmasına rağmen sadece 40 dakika görüşebildim. Daha görüşümüz
sona ermedin eşim götürdüler ve kapıyı kapattılar. Hakaret ve küfür etmeye başladırlar. Eşim
çok büyük bir baskı altındadır. Hayatından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.”
25 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hayrettin Yıldız, şu beyanlarda bulundu: “ Kardeşim Nimet YILDIZ, 2011 yılından beri cezaevindedir. 6 aydan beridir
Elazığ 2 Nolu kapalı cezaevinde kalmaktadır. Annem 24.10.2017 tarihinde görüşmesine gitmişti.
Görüşmede anneme ‘daha önce götürmüş olduğumuz elbiseleri almadıklarını ancak yeni alınmış elbise olmaları gerektiğini belirtti. Ayrıca mahpuslar için hazırlanmış kimlikleri kabul etmedikleri için sorunlar yaşıyorlar. Giriş çıkışlarda çıplak aramaya maruz kalıyoruz’ dedi. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
26 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kuddusiye Eryılmaz, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Yakup Eryılmaz, bundan 20 gün önce Diyarbakır D Tipi cezaevindeydi. Sonra oğlumu Ağrı Patnos Cezaevine sevk ettiler. Oğlumu cezaevine sokarken çıplak arama yapmak istemişler. Oğlum ve diğerleri bunu kabul etmemişler. Karşı çıktıkları için kalmayan
hakareti onlara etmişler. Orada gardiyan görev yapmıyor. Gardiyan yerine asker görev yapıyor.
Oğlumu ziyarete gidiyorum. Ama onu görene kadar her türlü hakaretten, aramadan geçiyorum.
Cezaevine götürdüğüm birçok şeyi oğlumun almasına izin vermiyorlar. Biz aile olarak ve oğlum
tutuklu olarak insanlık dışı muameleye maruz kalıyoruz. Oğlumun durumundan endişeliyim. Bu
konuda İHD’den destek bekliyorum.”
27 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Bahriye Tekin, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Agit Tekin, yaklaşık 2 yıldır İskenderun M Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda kalmaktadır. Oğlum cezaevine girmeden önce geçirdiği bir kazasından dolayı sağ
kolundan sakattır. Oğlum kaldığı koğuşta 11 arkadaşıyla birlikte kalmaktadır. Geçen hafta tam tarihini bilmemekle birlikte 17-18 Ekim tarihinde kaldığı koğuşa cezaevi görevlileri tarafından baskın
yapılmıştır. Yaklaşık 50 kişilik gardiyan koğuşta bulunan 12 kişiyi darp etmeye başlamış. Oğlum
kolundan sakat olmasına rağmen ranzanın üzerinden yere düşürüp dövmeye başlamışlar. Biz
bu yaşananları geçen hafta oğlumla yapılan telefon görüşmesi vesilesiyle öğrendik. Ayrıca 24
Ekim 2017 günü oğlum ile cezaevinde açık bir görüş yaptım. Açık görüşte; herhangi bir neden
olmaksızın koğuşumuzda bulunan arkadaşlarımıza fiziksel şiddet uyguladılar. Oğlum ile birlikte
Uğru, Mustafa, Halil ve ismini sayamadığımız 12 kişi bulunmaktadır. Yaşananlardan dolayı sorumlu kişilerden şikâyetçiyiz. Hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
28 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulhalim Akıncı, şu
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beyanlarda bulundu: “Oğlum Berhat Akıncı, 10 aydır Diyarbakır Çocuk Cezaevinde kalıyordu.
18.10.2017 tarihinde Elazığ Cezaevine gönderildi. Ancak 27.10.2017’de görüşe gittiğimizde oğlum da darp izleri gördüm. Bunu sorduğumda oğlum, gardiyanların kendilerine işkence ettiğini,
kameraların gördüğü açıdan çıkarıldıklarını, başka odaya götürüldüğünü ve kendilerine kötü
işkence ettiklerini anlattı. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Oğlumun kaldığı cezaevi koşullarının düzeltilmesi ya da başka cezaevine gönderilmesi için sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
28 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hamit Güzelgül, şu
beyanlarda bulundu: “18.10.2017 tarihinde Oğlum Hebun Güzelgül ve 4 arkadaşı ile birlikte Elazığ Cezaevine gönderildiler. Ancak Elazığ Cezaevinde oğlum ve arkadaşlarına işkence edilmiştir.
27.10.2017 tarihinde görüşe gittiğimizde oğlumda darp izleri gördüm. Oğlum Hebun orada darp
edildiklerini, gardiyanların kendisi ve arkadaşlarını kameraların olduğu yerden başka yere götürüldüğünü ve ciddi işkence gördüklerini anlattı. Oğlum ve diğer arkadaşlarının hayati tehlikesi
olduğunu biliyoruz. Oğlumun koşullarının düzeltilmesi veya derhal başka yere nakil edilmesi için
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
28 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayşan Savuşman, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Ümit SAVUŞMAN, yaklaşık olarak 2 yıl 8 aydır hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır. Oğlum 17 yaşında olup hala çocuk denecek yaştadır. Oğluma 4 yıl 5 ay
ceza verildi. Oğlum Diyarbakır D Tipi Cezaevinde cezasını infaz etmekteyken yaklaşık 10-15 gündür Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Sevk sırasında oğlum ve 5 arkadaşı askerler ve
gardiyanlar tarafından hakaret, küfür, fiziki olarak kaba dayak uygulandığı bize söyledi. Bu küfür
ve işkence olayı hala devam etmektedir. Oğlum ve 5 arkadaşı şu anda adli suçlardan cezaevinde
bulunan kişilerle aynı koğuşlarda bulunmaktadır. Dün oğlumun açık görüşüne gittik. Oğlumun
anlatımına göre; adli suçlarla bir arada oldukları gün gardiyanlar kendilerini çağırıp tek ayak üzerinde durmalarını söylemişler. Oğlum ve arkadaşları buna itiraz edince yaklaşık 40 gardiyan tarafından kameraların olmadığı alanda işkence edilmişlerdir. Oğlumun görüşüne gittiğim zaman
darp izleri mevcuttu. Oğlum ve arkadaşları darp edildikten sonra hastaneye kaldırılmışlardır. Ancak hastanede kendilerine darp raporu verilmediğini söyledi. Tekrar cezaevine geri gönderilmişlerdir. Biz ailesi olarak bu haksız ve hukuksuz durumları kabul etmiyoruz. Oğlumun can güvenliği
yoktur. Hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
01 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Reyhan Sarhan, şu
beyanlarda bulundu: “Arkadaşım olan Müslüm Karadağ, bildiğim kadarıyla örgüt üyeliğinden
ceza aldı. Şuanda hükümlü olarak 7 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Geçen yıl Ağustos ayında
Diyarbakır Cezaevinden Gaziantep L Tipi Kapalı cezaevine sürgün edildi. Antep’e gönderildiğinden beri idarenin ciddi fiziksel ve psikolojik baskısı var. Sürekli idarenin tutumundan ve onlara
yaklaşımlarından şikâyet ediyor. Ancak çoğu zaman her şeyi bize anlatmıyor. Bugün beni telefon
ile aradı. “Çok kötü şeyler yaşıyoruz, neden kimse bu cezaevi ile ilgili bir şey yapmıyor. Bir heyet
bizi ziyarete geldi ancak basın ile paylaşılmadı. Neden durumumuz basın ile paylaşılmıyor” dedi.
Arkadaşım kolay kolay sorunları anlatmaz. Durumun çok ciddi olduğunu düşünüyorum. Biran
önce bir heyet cezaevine gidip durumu öğrenilmesi ve kamuoyuna yansıtılması gerekiyor. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
01 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Cahide Süsim, şu be-
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yanlarda bulundu: “Kız kardeşim olan Halise Balkaş, şuanda Adana Tarsus T Tipi Kadın Kapalı
Cezaevinde kalmaktadır. Keyfi olarak kız kardeşimi bulunduğu Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinden sevk edildi. Sevk sırasında kendisine hem fiziki hem de hakaret ve darp edildiğini söyledi.
Ayrıca gönderildiği Tarsus T Tipi Kapalı Kadın Cezaevinde de aynı muamele devam ettiğini beyan etti. Biz ailesi olarak hayatından endişe ediyoruz. Bu baskıların bitmesini istiyoruz. Kız kardeşimin durumunun şuanda ne olduğunu bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
02 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fatma İbicek, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Aslan İbicek, Konya Karaman Cezaevinden, kayseri Burgan Cezaevine sevk edildi. Oğlum ile yaptığım telefon görüşmesinde kendilerine; işkence, hakaret ve dayak
atıldığını ve hücre cezası verildiğini söyledi. Gün geçtikçe bu işkencelerin çoğaldığını söyledi. Bu
işkence ve hakaretlere daha fazla gücünün kalmadığını ve tüm bunlara ilişkin hukuki süreçlerin
başlatılmasını” istedi. Ve bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum”
13 Kasım 2017 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Ağrı
Kapalı Cezaevi›nden Van T Tipi Kapalı Cezaevi›ne sevk edilen 2 mahpusun (Hamit Duman ve
ismi açıklanmayan bir mahpus) cezaevi infaz koruma memurları tarafından dövülerek darp edildiği ve ancak darp edildikten 3 gün sonra hastaneye götürüldükleri öğrenildi.
14 Kasım 2017 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Elazığ T Tipi Cezaevi idaresinin kimlik dayatması ve hak ihlallerine karşı protesto etmek amacıyla
açlık grevine başlayan kadın mahpusların, infaz koruma memurlarının müdahalesine maruz kaldığı iddia edildi. 7 Kasım akşamı saat 20.00-21.00 sıralarında yangın bahanesiyle C-4, C-6 ve B-6
koğuşlarına tazyikli suyla gerçekleştiği iddia edilen müdahalede sırasında 4 kadın mahpusun
(Sevda Cebe, Bahar Ulusoy, Vesile Koçak, ismi öğrenilmeyen bir kadın) yaralandığı ve koğuşların
kullanılmaz hale getirildiği ileri sürüldü. Mahpusların, maruz kaldıkları şiddet nedeniyle cezaevi
idaresi ve gardiyanları hakkında Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı ve Adalet Bakanlığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.
17 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Berrin Beyazadam,
şu beyanlarda bulundu: “Eşim 12 yıl hapis cezasına hükmedilmiş. Eşim Diyarbakır D Tipi Kapalı
Cezaevindeyken 2016 yılında Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. 16.11.2017 tarihinde
eşimi ziyarete gittiğimde eşim bana tek tip elbise dayatması var, bazı arkadaşlarımıza hücre cezası veriyorlar, her gün sayımda bizi hazır ola geçirip askeriye şeklinde tekmil vermemizi istiyorlar,
cezaevindeki baskılardan dolayı idare tarafından hakkımızda dava açılmış. Cezaevi idaresi tarafından yapılan bu baskılardan dolayı biz ailesi olarak çok tedirginiz. Bu konuda derneğinizden
hukuki destek bekliyorum.”
17 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Recep Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Rıdvan ÇELİK yaklaşık 4 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Gaziantep
L Tipi Kapalı Cezaevine yaklaşık olarak bir yıl önce sevk edildi. 16.11.2017 tarihinde annem ve
dayım kendisi ile açık görüş yaptı. Görüşmede, kardeşim kendilerine ayakta esas duruş şeklinde
sayım yaptırılmak istendiğini, keyfi aramalar yapıldığını belirtmiş. Ayrıca sayım nedeniyle kendisi
ve arkadaşları hakkında soruşturmalar açıldığını ve disiplin cezaları verildiğini söylemiş. Cezaevinde ciddi boyutta baskıların olduğunu söylemiş. Bu konuda derneğinizden hukuki destek
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bekliyorum.”
17 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nezir Kayık, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Bedirhan yaklaşık 2 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Kendisi şu an Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır.16.11.2017 tarihinde oğlumla cezaevinde açık görüş
yaptık. Yaklaşık olarak 30-35 dakika görüş yapabildik. Görüşme sırasında bana cezaevinde çeşitli
sıkıntıların olduğunu anlattı. Özellikle sabah ve akşam vakitleri koğuşlarda yapılan sayım sırasında sıkıntılar çıktığını söyledi. Kendisine ve diğer mahpuslara ayakta esas duruşta beklemelerini;
ancak bunu kabul etmediklerinden dolayı haklarında tutanak tutulduğunu ve soruşturma açıldığını söyledi. Şimdiye kadar kendisi ve diğer mahpuslar hakkında çeşitli disiplin cezaları verildiğini
ve bazı mahpus arkadaşlarına hücre cezası verildiğini söyledi. Yine bu sayım zorunluluğundan
dolayı kendisi ve mahpus arkadaşları hakkında dava açıldığını söyledi.”
17 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Emine Özkan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Nevzat ÖZKAN ve Murat ÖZKAN Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Dün Murat’ın eşi Tuba ÖZKAN ve Nevzat’ın abisi Mehmet ÖZKAN oğullarımla
açık görüş yaptı. Görüşmede her gün sabah ve akşam vakitleri cezaevi görevlileri tarafından
koğuşlara ani baskınlar düzenlendiğini belirtmişler. Her sabah ve akşam vakitleri koğuştakiler
sayım sırasında ayağa kalkmadıkları için görevliler tarafından tutanak tutulmakta ve sonra mahpuslar hakkında soruşturma ve kovuşturma yürütülmektedir. 21.11.2017 tarihinde mahkemeye
sevk edileceklerini belirtmişler. Ayrıca açık görüş süresi 1 saatten 40 dakikaya indirmişler; ancak
40 dakika bile sürmemektedir. 3 parça dışında kendilerine elbise verilmektedir. Kış ayı olduğu
için alınan elbiseler kendilerine yetmiyor. Bu konuda derneğinizden hukuki destek bekliyorum.”
17 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şükran Bayram, şu
beyanlarda bulundu: “Eşim Abdulmetin BAYRAM yaklaşık 3 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Şu
an Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Dün (16.11.2017) eşim Abdulmetin BAYRAM
ile cezaevinde açık görüş yaptık. Eşim bana “Üzerimizde baskı var, günde 2 defa tek sıra halinde
yoklama yapıyorlar, kabul etmeyince baskı uyguluyorlar ve hakkımızda dava açmışlar. Görüşlerde sıkıntı yaşıyoruz. Durumumuz iyi değil” dedi. Bu konuda derneğinizden hukuki destek bekliyorum.”
17 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Leylan Karaaslan, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Yusuf KARAASLAN,15 yıllık hükümlüydü. Geçen yıl Diyarbakır D
Tipi Kapalı Yüksek Güvenlikli Cezaevinden, Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. Dün
(16.11.2017) oğlum ile cezaevinde açık görüş yaptık. Oğlum bana “Üzerimizde baskı var, tek tip
elbise uygulamaya çalışıyorlar, bizler karşı çıktığımızda hakkımızda dava açıldı ve bizlere işkence
yapıyorlar, vakitsiz saatlerde koğuşlara baskın yapılıyor. Hasta mahpusların tedavisi yapılmıyor,
ilaçları verilmiyor ve psikolojik baskı yapılıyor.” Dedi. Biz ailesi olarak tedirginiz. Bu konuda derneğinizden hukuki destek bekliyorum.”
17 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayşe Dağtaş, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mehmet Öner yaklaşık 4 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Gaziantep
L Tipi Kapalı Cezaevine yaklaşık olarak bir yıl önce sevk edildi. Dün kardeşim Mehmet ÖNER ile
cezaevinde açık görüş yaptık. Görüşmeden önce Cezaevi girişlerinde özellikle arama konusunda sıkıntılar yaşadık. Kardeşim ile ancak 10-15 dk görüşebildik. Görüşmede moralinin yerinde
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olmadığını gözlemledim. Cezaevinde çeşitli hak ihlallerine maruz kaldığını, baskıların olduğunu,
yemekler, su ve elbiseler konusunda problemlerin olduğunu belirtti. Mektup gibi haberleşme
araçlarında kısıtlamalar getirildiğini belirtti. Ayrıca kendisi ve arkadaşlarına çeşitli disiplin cezaları
verildiğini söyledi. Yaşananlardan dolayı cezaevi sorumlulardan şikâyetçiyim. Bu konuda derneğinizden hukuki destek bekliyorum.”
17 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şehrazat Uyanık, şu
beyanlarda bulundu: “16.11.2017 tarihinde oğlum Mehmet Uyanık ile cezaevinde açık görüş yaptık. Görüşmede oğlum bana; “Günde 2 kez koğuşlarımıza baskın yapılıyor. Ayakta askeri sayım
yapmak istiyorlar, bunu kabul etmediğimiz için de hakkımızda dava açılmış. Bize kitaplarımızı vermiyorlar. Dedi. Ben oğluma ayakkabı göndermiştim, ayakkabıyı vermemişler, bana geri verdiler.
Oğlum için götürdüğüm çorapları ve iç çamaşırları kabul etmediler. Oğlumun hayatından endişe
ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
23 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Baran Tuncay, şu
beyanlarda bulundu: “Amcam Engül Tuncay, 5 aydır Elazığ cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık 2
aydır cezaevindeki sorunlardan yakınıyor. Bu hafta nenem ve dedemle birlikte amcamı ziyarete gittik. Amcam cezaevindeki sorunlardan dolayı İHD’ye gitmemi istedi. Cezaevinde 2 müdür
olduğunu ve 2. müdürün onlara sorun çıkarttığını söyledi. Haftada bir olan telefon görüşmesini
yasaklamışlar. Bundan dolayı yaşlı olan nenem ve dedemi güçlük içerisinde amcamı ziyarete
götürüyorum. Kaloriferleri iyi yakmıyorlar, içerisi soğuk oluyor. Havalandırma izinlerini çok kısıtlı
kullanabiliyorlar. Normal ihtiyaçları çok zor karşılanıyor ve onlara sürekli hakaret ve küfür ediliyor.
Amcama götürmek istediğimiz içlik, mont gibi kalın giyeceklere izin vermiyorlar. Bütün bu sorunları 2. Müdür dediğimiz kişi yapıyor. Bunlar şahsi yapılmıyor. Geneli bu sorunları yaşıyor. Sizden
amcam adına hukuki destek bekliyorum.”
28 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Songül Caruş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Rohat CARUŞ, yaklaşık olarak 1 yıl 10 ay hükümlü olarak cezaevinde
kalmaktadır. Oğlum 16 yaşında olup hala çocuk denecek yaştadır. Oğluma yaklaşık 3 yıl ceza
verildi. Diyarbakır D Tipi Cezaevinde cezasını infaz etmekteyken yaklaşık 10-15 gündür Elazığ T
Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. Sevk sırasında oğlum ve 5 arkadaşı askerler ve gardiyanlar tarafından hakaret, küfür ve fiziki olarak kaba dayak uygulandığı bize söyledi. Bu küfür ve işkence
olayı hala devam etmektedir. Oğlum ve 5 arkadaşı şu anda Adli suçlardan cezaevinde bulunan
kişilerle aynı koğuşta bulunmaktadır. Dün oğlumun açık görüşüne gittik. Oğlumun anlatımlarına göre; Adli suçlularla bir arada oldukları gün gardiyanlar kendilerini çağırıp tek ayaküstünde
durmalarını söylemişler. Oğlum ve arkadaşları buna itiraz edince yaklaşık 40 gardiyan tarafından
kameraların olmadığı alanda işkence edilmişlerdir. Oğlumun görüşüne gittiğimde darp izleri hala
mevcuttu. Oğlum ve arkadaşı darp edildikten sonra revire kaldırmışlardır. Ancak hastane kendilerine darp raporu verilmediğini söyledi. Biz ailesi olarak bu haksız ve hukuksuz durumları kabul
etmiyoruz. Oğlumun can güvenliği yoktur. Hayatından endişe ediyoruz. Bu durumun kamuoyuna da yansıtılmasını istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
06 Aralık 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Davut Temel, şu beyanlarda bulundu: “Yeğenim Cengiz Temel, daha önce İskenderun Cezaevinde iken 20 gün
önce Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. 03.12.2017 tarihinde yeğenim Cengiz’le telefonla
görüştüm. Yeğenim Cengiz Tarsus Cezaevine girişte çıplak aramaya tabi tutulduklarını, kabul
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etmediklerinde darp edildiklerini, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını, elbiselerinin
yırtılarak çıplak arama yapıldığını anlattı. Cezaevine girdikten sonra kendisiyle birlikte 4 arkadaşının bir hafta boyunca hücreye konulduklarını, her sayımda ayakta sayım verilmesinin istendiğini ve kabul etmediklerinde zorla ayağa kaldırılarak darp edildiklerini ve sayımın böyle alındığını
belirtti. Normal koğuşa alındıklarını, şuan 20 kişi kaldıklarını ve sayım konusunda aynı sıkıntıların
yaşandığını, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını anlattı. Görüş sürelerinin normalde
1 saat iken 30 dakikaya indirildiğini belirtti. Yan koğuşta kalanların FETÖ ya da İŞİD örgütüne
mensup olanların kaldıklarını ve sürekli ırkçı marşların çalınmakta olduğunu ve durumlarının iyi
olmadığını anlattı. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
13 Aralık 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İzzet Gökalp, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Cihan Gökalp, yaklaşık 1,5 yıldan beri Van Kapalı Cezaevinden Elazığ
2 Nolu Kapalı Cezaevine nakledildi. Oğlum 12.12.2017 tarihinde beni telefonla arayarak “Elazığ 2
nolu Kapalı Cezaevine getirildik. Cezaevi girişinde çıplak arama dayattılar. Kabul etmeyince bizi
darp ettiler. İşkenceye varacak şekilde ve bize hakaret ettiler. İçeri alındıktan sonra tek hücrelere konulduk. Kitap, gazete verilmiyor. TV yok. Zor durumdayız. Dedi. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyoruz.”
29 Aralık 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Mezher Tantekin, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mustafa İmdat Tantekin, yaklaşık 7 yıldır cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. 6 yıldan beridir de Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyor. 27.12.2017
tarihinde oğlum ile yaptığımız açık görüşte bana söyledikleri şöyle; bütün sosyal haklarımız yasaklanmış, hiçbir etkinlik yapamadıklarını, havalandırma dahi yok, kırtasiye malzemelerimiz bizden alındı. Kitaplarımıza da el konuldu. Atölye çalışmasını da yasakladılar. Bizi tehdit ediyorlar. Sizi
öldüreceğiz diyorlar. Bizi suç işlemeye zorluyorlar. İşid koğuşunu bizim bitişiğimize getirmişler ve
onlarda bizi sürekli tehdit ediyorlar. Arkadaşlarımızdan hiçbir haber alamıyoruz. Durumumuz iyi
değil. Her an başımıza bir şeyler gelebilir. Dedi. Oğlumun durumu iyi değil. Tedirginiz, oğlumun
hayatından endişe ediyoruz. Oğlumun başına herhangi bir şey gelirse cezaevi yönetiminden
şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
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SEVK UYGULAMALARI
05 Ocak 2017 tarihinde Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 47 siyasi mahpus, Van
ve Bitlis illerinde bulunan cezaevlerine sevk edildi. 47 tutuklunun isimleri şöyle: Zahir Taşçı, Erkan Sahat, Mehmet Engin, Ömer Koç, Kasım Daşçı, Mehmet Şirin Altan, Nurettin Elçi, Muhittin
Ulu, Ömer İnan, Bilal Aydın, Mertuş Elik, Adem Şili, Dündar Akan, Ayatullah Ödümlü, Yakup Gündoğan, Mehmet Müjdat Gündoğan, Mehmet Emin Aksu, Abdulhadi Ete, Serhat İlhan, Orhan
Altıntaş, Ömer Yılmaz, Beşir Ekinci, Abdulaziz Baran, Kemal Cengiz, Sabri Çiftçi, Mesut Erdoğan,
Rıza Kapazan, Bedran Altınç, Osman İbek, İhsan Erdemci, Muhsin Erdemci, Seyit Karahan, Osman Aydın, İhsan Gülmak, Delil Elmas, Edip Elmas, Rıdvan Ulusal, Azad Altıntaş, Zınar Çetin,
Berzan Güneş, Abdullah Oğuz, Yılmaz Karasu, Ferhat Şahin Eryılmaz, Abdulselam Kayran, Musa
Sevgin, Mehmet Beytekin, Rezzan Damar.
09 Ocak 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 15
siyasi kadın mahpus, Urfa T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi. Mahpusların isimleri şöyle; Latife
Yalçın, Nudem Durak, Gülistan İnan, Öznur Değer, Berivan Bayındır, Serfiraz Demir, Nurhan Özen,
Tuğba Dündar, Leyla Şahin, Gurbet Ektiren, Şükran Özen, Şükran Aksoy, Şehriban Akdere, Meliha Kıran ve ismi öğrenilemeyen bir kadın tutuklu.
13 Ocak 2017 tarihinde Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 21 siyasi mahpus, çeşitli cezaevlerine sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri ve gönderildikleri cezaevleri şöyle:
Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi; Melek Çarpan, Mervan Karakuş, Methi Adar, Methi Aykaç, Nevzat
Çelik, Remzi Türköz, Sabri Bark, Süleyman Aktaş, Şakir Tutuş. Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi;
Mehmet Salih Temel, Ramazan Gültekin, Şiyar Timurtaş, Vedat Oktay, Mehmet Yaman. Ordu E
Tipi Kapalı Cezaevi; Cafer Akdoğan, Cemil Ayhan, İsmail Tekkek, Lokman Daneri, M. Halil Gümüş,
Veysel Akkurt, Hüseyin Arasan.
17 Ocak 2017 tarihinde Batman Cezaevinde bulunan 54 siyasi ve adli mahpus, Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi ve Van T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi.
18 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 25 kadın tutuklu, Elazığ
Cezaevi’ne sürgün edildi.
19 Ocak 2017 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kulp Belediyesi
Eşbaşkanı Sadiye Süer Baran, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Urfa T Tipi 2 Nolu Cezaevi’ne sürgün edildi.
23 Ocak 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’nden 50 siyasi
mahpus, Van T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi.
23 Ocak 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 22 siyasi
mahpus, farklı illerinde bulunan cezaevlerine sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimleri ve gönderildikleri cezaevleri şöyle: Rize L Tipi Kapalı Cezaevi: Adnan Öner, Ahmet Aydın,
Avni Uçar, Eyüp Ulusal, Hebeş Güzel, Hakkı Oğuz, Halil Ene, Hayri Çamcı, İzzettin Şeker, Mahfuz
Gürgen, Mecit Aykut, M. Said Yalçın. Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi: Berivan Gürkan, Berivan
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Karakoyun, Fecriye Benek, Gülsüm Koş, Hatice Kaya, Hikmet Alp, Mülkiye Doğan, Özlem Aydar,
Sevda Arcan ve Şahide Pusat.
02 Şubat 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan müvekkilleriyle görüşmeye giden avukat Barış Oflas, 23 Ocak 2017 tarihinde 5 mahpusun kaldığı koğuşa baskın düzenleyen gardiyanların, mahpusları (Şahin Encu, Kemal Kahraman, Hakan Bilekçi,
Ahmet Çelik, Özhan Ceyhun) darp ettiğini belirtti. 5 mahpusun 28 Ocak 2017 tarihinde hiçbir
gerekçe gösterilmeden farklı cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi.
06 Şubat 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Kars T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 5 siyasi kadın mahpus Elazığ ve Urfa Cezaevlerine sevk edildi. 4 Kadın mahpus (HDP Kars İl Eşbaşkanı
Sevda Subaşı, DBP Kars İl Eşbaşkanı Yeliz Subaşı, HDP Iğdır İl Eşbaşkanı Oya Malgaz, DBP Kağızman İlçe Eşbaşkanı Bahar Alkan ve DBP Kars eski İl Eşbaşkanı Şengül Mehmetoğlu) Elazığ T
Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Kadın mahpuslardan Kağızman Belediye Meclis Üyesi Çiğdem
Özlü ise Urfa T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.
21 Şubat 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 18 siyasi mahpus, Rize ve Gümüşhane’deki cezaevlerine sevk edildi. Tutukluların isimleri ve sevk edildikleri
cezaevleri şu şekilde: Rize L Tipi Kapalı Cezaevi: Kadri Günger, Kenan Sancar, Mahmut Kümek,
Mahmut Temel, Medeni Ayman, M. Ali Onğullu, M. Ali Yıldız, M. Orhan Erbek, M. Şerif Kümek.
Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi; Menduh Kümek, M. Şirin Onğullu, Necmettin Beyhan, Nimet
Dayan, Nurullah Onğullu, Refik Çakan, Reşit Elçiçek, Said Aslan, Said Özbay.
27 Şubat 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 24 siyasi mahpus, farklı illerde bulunan cezaevlerine sürgün edildi. Sürgün edilen siyasi mahpusların
isimleri şöyle: Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevi: Abdülaziz Beytekin, Abdülsamet Opan, Ali Demir
Çorum L Tipi Kapalı Cezaevi: Abdülhakim Ongulu, Abdullah Gündoğdu, Abdurrahim Özbey, Abdulselam Nardan, Adil Topu, Agit Kaysı, Agit Toprak, Ahmet Oysal. Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevi:
Ahmet Oğuz, Ali Özdemir, Ata Taşçı, Aziz Boday, Burhan Ataca, Cemal Çalabkulu, Delil Çaka, Edip
Ongulu, Edip Peltek. Bandırma T1 Kapalı Cezaevi: Barış Tuncay, Fehim Kına, İlyas Tokay, Mehmet
İbek.
13 Mart 2017 tarihinde Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki bulunan 17 siyasi mahpus,
Samsun Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi ile Ordu E Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildi.
Sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi: İsa Sezek, Emrullah Kezer,
Enes İlgen, Fırat Demir, Halis Ulaş, Hüseyin Kılıç, İlyas Peltek, Halis Seven. Ordu E Tipi Kapalı
Cezaevi: Süleyman Kutun, Süleyman Timurtaş, Şahin Kaya, Şahin Ongunlu, Şemsettin Ozgan,
Teğmen Yılmaz, Vedat Elçiçek, Yusuf Selçuk ve Yahya İdin.
15 Mart 2017 tarihinde Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 4 siyasi mahpus, Tekirdağ 1
Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi ile farklı illerde bulunan cezaevlerine sürgün edildi. Sürgün edilen
mahpusların isimleri şöyle: Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi: DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Seydi Fırat, Diğer Cezaevleri: İzzet Tekin, Burhan Barut ve İdris Özalp.
18 Mart 2017 tarihinde Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 70 siyasi mahpus, gerekçesiz
bir şekilde farklı kentlerde bulunan cezaevlerine sürgün edildi. 70 siyasi mahpustan 10’nun 8
Mart’tan bu yana süresiz dönüşümsüz açlık grevinde bulundukları öğrenildi. Açlık grevinde olup
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sevk edilen 10 tutuklunun isimleri şöyle: Gani Kaya, Mahsun Yüksekdağ, Dilgeş Yaşar, İlyas Yorgun, Mesut Yabalak, Abdullah Kaya, Yunus Konak, Kerem Karagöz, İsmail Berke, Taner Aslan.
19 Mart 2017 tarihinde Urfa T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 5 siyasi mahpus (Şakir Bülbül,
Ahmet Osman, Sekvan Uca, Deniz Özbeş, Mehmet Erbey) Tekirdağ F Tipi 2 Nolu Cezaevi’ne
sürgün edildi.
19 Mart 2017 tarihinde Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 12’si kadın 18 siyasi mahpus, açlık grevine girdikleri gerekçesiyle farklı cezaevlerine (Alanya L Tipi Cezaevi, Antalya L Tipi Cezaevi,
Balıkesir Cezaevi) sürgün edildi. Antalya L Tİpi Cezaevi’ne sürgün edilenlerin isimleri şöyle: Leyla
Saruhan, Hacire Çay, Amine Abiş, Delal Çiftçi, Reyhan Yıldırım ve Gurbet Öztürk.
22 Mart 2017 tarihinde Siirt Cezaevi’nde 5 siyasi mahpus (Metin Kılıçaslan, Bilal Şen, Şakir Dalkılıç, Serhat Çiçek, Maruf Kul) Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi. Mahpusların, maruz
kaldıkları hak ihlallerini protesto etmek amacıyla açlık grevine girmiş olmalarının sürgün gerekçesi olarak gösterildiği belirtildi.
24 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Helin Yapıcı, şu beyanlarda bulundu: “15 Mart tarihinde birçok arkadaşımız açlık grevine başladı. Taleplerimiz için
demokratik bir eylem olarak başlatılan açlık grevi sonucunda arkadaşlarımız 17 Mart tarihinde
sürgün edildiler. Sabah saat 07.00 civarında erkek gardiyanlar tarafından koğuşlarımız basılarak
ve bizi tehdit ederek arkadaşlarımızı koğuştan çıkardılar. Arkadaşlarımızı nereye sürgün ettiklerini bilmiyoruz. Onların durumunu aileleri de bilmiyor. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi
talep ediyorum.”
05 Mayıs 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne tutuklu bulunan mahpus Yannis Vasilis Yaylalı, Elazığ 2 Nolu Kapalı Cezaevine sürgün edildi.
17 Mayıs 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan
50 siyasi mahpus (hükümlü) “yer olmadığı” gerekçesiyle Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk
edildi. Sevk edilen hükümlülerin isimleri şöyle: Abdullatif Kandemir, Abdullatif Eleftoz, Abuzer
Katran, Aziz Yaşa, Bozan Ölmez, Ekrem Öncel, Enver Toptaş, Fehmi Ak, Ferdi Kabar, Ferman Altuntaş, Fırat Zaman, Fikret Oğurgül, Gıyasettin Filizay, Halil İbrahim Akyol, İhsan Tanrıkul, İlyas
Bayın, Mahmut Bayram, Mahmur Gezici, Mahsum Ortaç, Mehmet Dursun, Mehmet Bozutmak,
Mehmet Koç, Mesut Yaşasın, Mustafa Gezer, Mustafa Ertukuş, Naşit Kızılkaya, Necmettin Sonyacı, Nesih Deriner, Nimet Yıldız, Ogır Topdemir, Osman İlbaş, Önder Güneyt İşleyen, Ramazan
Genç, Rehber Akdoğan, Sadık Yaş, Sadun Akıncı, Sedat Batuhan, Serkan Eren, Serdal Kocakaya,
Servet Okçu, Şaban Karakurt, Şahin Tiryaki, Şirvan Demir, Tahsin Çoşar, Vedat Özer, Yasin Güngör, Yavuz Yavuz, Yıldırım Tunç, Yılmaz Bayhan, Yusuf Kaplan.
16 Haziran 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 20
siyasi mahpusun, Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildiği öğrenildi.
15 Ağustos 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Gümüşhane E Tipi Cezaevi›nde bulunan 30
siyasi mahpus 27 Temmuz 2017 tarihinde, gerekçe gösterilmeden Elazığ 1 ve 2 No’lu Yüksek Güvenlikli cezaevlerine sevk edildi. 12 saat sürdüğü belirtilen sevk sırasında, mahpusların ring aracında kelepçeli tutuldukları ve yol boyunca su verilmediği öğrenildi. Sevk edildikleri cezaevine
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getirilen mahpusların, bir süre müşahede de bekletildikten sonra, tek kişilik hücrelere konuldukları öğrenildi. Sevk edilen mahpusların isimleri şöyle: Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevine:
Talip Kalın, Leşker Acar, Kaçak Demirci, Şerafettin Özalp, Abdullah Şaşmaz, Engür Tuncay, Murat
Eser, Mesut Bağcık, Serdar Şitilay, Kutbettin Elbir, Metin Serhat, Emrah Abay, Musa Candemir,
Bülent Akar, Fırat Nebioğlu, Özay Özer, Özkan Doğan, Ender Taş, Murat Çelik. Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevine: Mustafa Geylani, M. Salih Erden, M. Emin Doğan, Mahmut Çakmak,
Azad Çiçga, Tahir Temel, Beyar Uğurlu, Adnan Çakı, Çetin Atlan, Kasım Sözen, Necat Taşan.
21 Ağustos 2017 tarihinde Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 37 siyasi mahpus, farklı cezaevlerine sürgün edildi. 26 mahpusun Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’ne ve 11 tutuklu ise 11 mahpusun Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldüğü öğrenildi.
22 Ağustos 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 6 siyasi kadın mahpus (Saime Avşin, Neriman Urar, Yıldız Tekin, Yıldız Şedal, Güllü Kara, Melek Yalçın,
Rojda Topçu) Isparta E Tipi Cezaevi’ne sürgün edildi.
23 Ağustos 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 9
siyasi mahpusun, Konya Seydişehir Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildikleri öğrenildi.
03 Eylül 2017 tarihinde edilen bilgilere göre; Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden 20 siyasi
mahpusun Ağrı Patnos L Tipi Cezaevine sevk edildiği öğrenildi. . Bayram dolayısıyla telefonla
ailelerini arayan bilgi veren mahpusların, hangi gerekçeyle sürgün edildikleri öğrenilemedi.
08 Ağustos 2017 tarihinde Van T Tipi Cezaevi’nde gardiyanların mahpuslara dönük saldırısında
yaralananlar arasında bulunan Yılmaz Uçar isimli mahpusun, 07 Eylül 2017 tarihinde isteği ve iradesi dışında Seydişehir T Tipi Cezaevine sevk edildiği öğrenildi. Uçar’ın aldığı yaralar nedeniyle
kafasına atılan dikişler alınmadan sevk edildiği bildirildi.
09 Eylül 2017 tarihinde edilen bilgilere göre; Hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 17
Ağustos 2017 tarihinde tutuklanarak cezaevine konulan Lice Belediye Eşbaşkanı Rezan Zuğurli’nin 1 yaşındaki bebeği ile beraber Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nden Van T Tipi Cezaevi’ne isteği
ve iradesi dışında sevk edildiği öğrenildi. Ciğerlerinde problem olan ve kapalı mekanlarda nefes
almakta zorlanan bebeğin de annesiyle beraber ring aracına konulduğu bildirildi. 03 Ekim 2017
tarihinde Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nde aynı koğuşta bulunan 16 siyasi mahpus, Karadeniz bölgesindeki illerde bulunan çeşitli cezaevlerine sevk edildi. Mahpusların, tünel kazma girişiminde
bulundukları iddiasıyla sevk edildikleri belirtildi.
07 Ekim 2017 tarihinde Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 5 siyasi mahpus (Artuklu
Belediye Eşbaşkanı Sevinç Bozan, Ozan Kıran, Ömer Kaya, Hogır Batu, Mahir Bagok) Urfa 2 Nolu
T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
09 Ekim 2017 tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan 26 siyasi mahpusun, Patnos Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
06 Aralık 2017 tarihinde basın organlarında yer alan haberdeki bilgilere göre; Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi ve hasta
mahpus Resul Özbey’in, tedavisinin yapılmadığı ve uzun süredir (2 yıl) tutuklu bulunduğu hapishaneden Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
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SAĞLIK HAKKI İHLALİ
03 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasan Zengeralp, şu
beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Mehmet ZENGERALP, 24 yıldır siyasi nedenlerden dolayı
cezaevindedir. Ağabeyim yaklaşık 6 ay önce Bandırma T-1 Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk
edildi. Daha önce ağabeyim telefonla bana herhangi bir şey anlatmadı. İlk görüşüne 02.01.2017
tarihinde gittim. Cezaevi girişinde bizleri çıplak aramaya kalkıştılar ancak bizler kabul etmedik.
Personeller sistem olmadığı gerekçesiyle bizleri 4-5 saat beklettiler. Bizleri sadece 40 dakika
görüştürdüler. Ağabeyim çok zayıf, soluk, sağlıksız görünüyordu. Diğer mahpuslar da öyle görünüyordular. Ağabeyim, bana kaloriferlerinin yakılmadığını, yemeklerinin kötü çıktığını, saç sakal
traşına izin verilmediğini, mektup ve kartlarına el konulduğunu, dilekçelerinin ilgili makamlara
gönderilmediğini, hastaneye sevklerinin gerçekleştirilmediğini, Koğuşlarına kamera takıldığını,
kendilerinin öldürülebileceğini belirterek, savcılığa gidip şikayetçi olmamızı istedi. Ben ağabeyimin hayatından endişe etmekteyim. Bu nedenle, yaşanan ihlallerin giderilmesi ve sorumluların
cezalandırılması için derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim.”
05 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Uğur Kutluk-Kerem
Akdoğan, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Abdulkadir Akdoğan, 2 ay önce yaralı olarak gözaltına alınıp tutuklandı. Kardeşim şu an yaralı halde bulunmasına rağmen tek kişilik hücrede
tutuluyor. Kardeşimle en son görüşmemizde ayağından yaralı olduğunu ancak tedavi edilmediğini durumunun ağırlaştığını belirtti. Bu nedenle kardeşimin sağlık koşullarından endişeliyim.
Derneğinizin bu konuda gerekli girişimlerde bulunmasını talep ederim.”
11 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Vasfiye Turan, şu beyanlarda bulundu: “Annem Seniha Sürer, şuanda Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu
olarak kalmaktadır. Annem gözaltına alınırken yaralıydı. Ancak yaralı olmasına rağmen tedavisi
yapılmayarak hastane basit bir pansuman yapılarak cezaevine gönderildi. Kendisiyle yaptığımız
görüşmede hasta olduğunu ancak revirde bir şeyinin olmadığı gerekçesiyle hiçbir şey yapılmadan geri gönderildiğini belirtti. Annem daha önce kalp krizi geçirmişti. Dolayısıyla annemin kalp
rahatsızlığı devam etmektedir. Ayrıca annem şeker ve tansiyon hastası olup aynı zamanda zehirli
guatr rahatsızlığı bulunmaktadır. Annem yaşlı ve hastadır. Ancak tüm bu rahatsızlığına rağmen
tedavisi yapılmamaktadır. Annemin biran önce tedavisinin yapılmasını ve serbest bırakılmasını
talep ediyorum. Bu durumdan dolayı hukuki destek sunmanızı ve bu durumun takipçisi olmanızı
istiyorum.”
13 Ocak 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Velat Özalp, şu beyanlarda
bulundu:“Van T Tipi Cezaevi’nde bulunan yakınım Şerafettin Özalp, ciddi sağlık problemleri (
Mide ülseri / Helikobakter Pilori) bulunmasına rağmen, tedavi edilmiyor. Derneğinizden yardım
talebinde bulunuyorum.”
19 Ocak 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Zozan Yalçın, şu beyanlarda
bulundu: “Yakınım Dilan Yalçın’ın bulunduğu Van T Tipi Cezaevi’nde, yemekler soğuk bir şekilde
veriliyor. Sözlü taciz ve psikolojik baskı görüyorlar. Duş yapmalarına izin verilmiyor. Haberleşme
kesilmiş. Mektup ve gazete verilmiyor. Hasta oldukları halde revire çıkartılmıyorlar. Akşam kalo-
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riferleri yakmıyorlar. İnsanlık dışı bir muamele görüyorlar. Derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum.”
19 Ocak 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Fidan Yardımcı, şu beyanlarda bulundu: “Annem Ayten Yardımcı’nın bulunduğu Van T Tipi Cezaevi’nde yemek sıkıntısı var.
Sözlü tacize maruz kalıyorlar ve banyo yapmalarına izin verilmiyor. Mektup, gazete, dergi vs. verilmiyor. Annemin sağlık durumu iyi olmadığı halde revire çıkartılmıyor. Hiçbir kadın tutsak revire
çıkartılmıyor ve kaloriferler yanmıyor. Hiçbir şekilde bir insan yaşamını sürdürmesi için uygun
bir yer değildir. Cezaevinde bu şekilde yaşamını sürdüremez. Derneğinizden insani ve hukuki
yardım talep ediyoruz.”
30 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Cafer Sabır, şu beyanlarda bulundu: “Ben yaklaşık 6 yıldır cezaevinde olan bir hükümlüyüm. Şimdiye kadar birçok hak
ihlallerine maruz kaldım. Ancak ilk defa geçen gün doğrudan bir ölüm tehdidine maruz kaldım.
23.01.2017 tarihinde sağlık sorunlarım sebebiyle bulunmakta olduğum Şanlıurfa 2 Nolu T tipi
Kapalı Cezaevinden Şanlıurfa il merkezinde bulunan M.Akif İnan Araştırma Hastanesine götürüldüm. Orada muayene esnasında kelepçeli tedaviyi kabul etmediğimden herhangi bir muayenem ve tedavim yapılmadı. Bu durum ilk defa karşılaştığım bir durum değildir. Bu tür durumlarda asker tarafından “kelepçeli tedavi kabul etmedi” biçiminde tutanak tutulup cezaevine geri
getiriliriz. Fakat bu sefer orada görevli bulunan askeri komutan tarafından açıkça ölümle tehdit
edildim. Beni kameraların bulunmadığı bir odaya alarak; bir daha kelepçeli tedavi kabul etmezsen seni öldürürüm, seni gebertirim, diyerek ayrıca ağza alınmayacak küfürler ederek bana ağır
hakaretlerde bulundu. Bu örnekte görüldüğü gibi devletin güvencesi altında bulunduğumuz
cezaevlerinde can güvenliğimiz tehdit ve tehlike altındadır. Bu konuda sizden duyarlı çevrelerden gerekli sağduyuyu ve ilgiyi göstermenizi talep ediyoruz.”
31.01.2017 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuran Sehrete Bozkur, şu beyanlarda bulundu: “Ablam Sema Bozkur 2 Ocak 2010 tarihinden beri cezaevinde yatmaktadır. Şuan Mersin’in
Tarsus ilçesi cezaevinde bulunmaktadır. En son kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde
cezaevi koşullarının gittikçe kötüye evrildiğini bize şu şekilde beyan etmiştir: ‘Gerekçe olarak
cezaevi idaresi tarafından takılan kameranın kırılması bahane edilerek hepimize hücre cezası
verilmiştir. Zaten 42 kişilik koğuşta 86 kişi kalıyorduk. Bizde bu sebeple görüşe çıkmama kararı
aldık. Yaşadığımız koşulların çok kötü olması sebebiyle her an hastalanabiliriz. Zaten revire dahi
çıkarmıyorlar hastalık durumunda. Hastaneye gitmeye bile korkuyoruz.’ Ablamın içinde bulunduğu koşulların düzeltilmesi adına gerekli hukuki desteğin verilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyorum.
06 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Erkan Tamir, şuanda Yeni Şakran 4 Nolu T Tipi Koğuş-13 Aliağa/ İzmir
cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık 1 aydan beridir oğlum ile telefon görüşmesi yapamamaktayız.
Dün akşam koğuş arkadaşının ailesi beni arayıp oğlum Erkan Tamir’in çok hasta olduğunu ne
revire ne de hastaneye sevk yapılmadığını söyledi. Oğlum hasta olduğu için telefon görüşmesi
bile yapamamaktayız. Oğlumun sağlığı gittikçe kötüleşiyor. Ailesi olarak oğlumun durumuna çok
üzülüyoruz. Ayrıca oğluma bu hasta haliye cezaevi idaresi tarafından disiplin cezası bile uygulanacağını belirtmişlerdir. Oğlumun tedavi edilmesi ve sağlığına kavuşması için tam teşekküllü
bir hastane de tedavi edilmesini ve ilgili yerlere başvurmanızı talep ediyoruz. Bu konuda sizden
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hukuki destek sunmanızı istiyoruz.”
19 Şubat 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) Muhabiri Ziya Ataman’ın Ataman, cezaevi doktoru tarafından tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesine rağmen bir aydır
cezaevi yönetimi tarafından hastaneye sevk edilmediği öğrenildi. Avukatı aracılığı ile konu hakkında bilgi veren Ataman, şunları belirtti: “Bir ay önce doktor muayene etti ve bana ‘Bağırsakların
iflas etmiş olabilir, onun için senin hastaneden tedavi edilmen için sevk vereceğim’ dedi. Doktor
bana sevk vermesine rağmen bir aydır bu işlem yapılmıyor, ağrılarım gün geçtikçe daha da artıyor. Bir an önce bir hastanede tedavi edilmem gerekiyor ama cezaevi yönetimi gerekçesiz izin
vermiyor.”
22 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Av. Neval Taman, şu
beyanlarda bulundu: “Müvekkilim olan Hasan Çabadak, şuanda Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Müvekkilim cezaevinde birçok hastalığa yakalanmış ve tedavisi tam olarak
yapılmamaktadır. Müvekkilim için ne bakanlığa nede başka bir kuruma henüz başvuru yapılmamış olup, bu konuda İHD’nin hukuki destek sunmasını talep ediyorum.”
27 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Birgül Çağrıcı, şu beyanlarda bulundu: “Babam Mehmet Çağırıcı yaklaşık 10 yıldır Türkiye’nin birçok cezaevinde kalmıştır. En son 4 ay önce Giresun E Tipi Cezaevine nakledildi. Babam o nakil esnasında yoğun işkenceye maruz kalmıştı. Babamla en son 25.02.2017 tarihinde yaptığımız telefon görüşmemizde
bize şunları aktardı: Babam hipertansiyon, kalp rahatsızlığı ve bel fıtığı hastası olmasına rağmen
kendisinin ve hasta olan arkadaşlarının hastaneye sevk edilmediklerini, ilaçlarının verilmediklerini, ortopedik yatak kullanmaları doktor tarafından raporla istenilmesine rağmen kendilerine
söz konusu ortopedik yatakların verilmediklerini söyledi. Babam Giresun E Tipi Cezaevine sevk
edilirken uğradığı işkence nedeniyle o ve arkadaşları tepki göstermişlerdi. Cezaevi yönetimi de
bundan dolayı kendilerine disiplin cezası olarak hücre cezası vermiştir. Babam 11 gün boyunca
hücre cezasına çarptırılmıştı. Bu sebeple babamdan 2 hafta boyunca haber alamadık. Şu an
da Mehmet Dargın, Erhan Erbil, Mensur Uğraş, Levent Cin, Halis Gültekin, Barış Danir, A. Aziz
Tanrıkulu, Civan Sayık, Aydın Oğuz, Basri Salgın, Mehmet Çağırıcı, Ahmet Orhan, Emir Akbulak
hücre cezasını infaz ediyorlar. Babam halen de baskıya maruz kaldıklarını söyledi. Bu nedenle
derneğinizden hukuki yardım talep ediyor ve bu durumun takipçisi olmasını istiyorum.”
01 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Muhammed Can Özkan,
şu beyanlarda bulundu: Babam Abdurrahman Dinç, yaklaşık 25 yıldır cezaevinde olup, Türkiye’nin birçok cezaevinde kalmıştır. Babam şuan Elazığ T Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Babam yıllar önce evden ayrıldığı için onun nüfusuna kayıtlı değiliz. Babamın iddialarına göre Ermenek ve
Amasya cezaevlerinde kendilerine zehir verildiğini söyledi. Babam cezaevinde birçok hastalığa
yakalandı. Sağlık durumu oldukça ciddidir. Buna rağmen hiçbir şekilde tedavisi yapılmamaktadır.
Koğuşlarının kapasitesi 10 kişilik ancak 20 kişi kalıyorlar. Bize detaylı bir şekilde oradaki durumu
anlatamıyor. Babamın bir an önce acil bir şekilde tedavisinin başlatılmasını ve sağlığına kavuşması için tam teşekküllü bir hastaneye sevkinin yapılmasını talep ediyorum.”
23 Mart 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Sondüz Işık, eşi Fahri Işık’ın 8
aydır Van T Tipi Cezaevinde bulunduğunu, mide kanseri olduğunu, yardım almadan ihtiyaçlarını
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karşılayamadığını ve bunun cezaevi idaresi tarafından biliniyor olmasına rağmen gerekli sağlık
kontrollerinin ve tedavisinin yapıldığını belirtmiş, bu konuda hukuki yardım talebinde bulunmuştur.
27 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Erkan Tamir, 2 yıldan beri cezaevinde kalmaktadır. 26.03.2017 tarihinde
telefon açtı. “Psikolojik durumum iyi değil hastayım, beni doktora göndermiyorlar. Gittikçe durumum kötüleşiyor. Kafayı yiyeceğim. Yapılan baskılardan kaynaklı (aramalardan, sayımdan yemeğine kadar) dayanacak halim kalmadı dedi. Oğlumun bir an önce tedavi olması için hastaneye
sevk yapılması konusunda sizden destek sunmanızı talep ediyorum.” (Hasip Tamir 6 Şubat 2017
tarihinde de şubemize başvurmuştur)
06 Nisan 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fatma Aytemur Can,
şu beyanlarda bulundu: “Eşim Aziz Can, Kilis L Tipi cezaevinde yaklaşık 3 yıldır bulunmaktadır.
Cezaevi koşullarının hiç iyi olmadığını, cezaevinde su verilmediğini, hem içme hem de yıkama
için kendi imkânlarıyla hazır su aldıklarını, yemeklerin yenilmeyecek derecede kötü olduğunu,
kıyafetlerin içeri alınmadığını bize söyledi. Cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için mahkumların
da insanca kalabilmeleri için gerekli başvuruların yapılması için hukuki girişimlerde bulunmanızı
talep ediyorum.”
08 Nisan 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Muş’un Varto ilçesine bağlı Teknedüzü (Badan) köyünde yaşayan 78 yaşındaki Sisê Bingöl, 2016 yılının Nisan ayında “Örgüte bilerek ve
isteyerek yardım etme” iddiasıyla tutuklanmıştı. 2.5 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilmişti.
Tutukluluk süreci ve hastalığı göz önünde bulundurularak tahliye edilen Bingöl’e 4 yıl 2 ay hapis
cezası verilmişti. 07 Nisan 2017 tarihinde Erzurum İstinaf Mahkemesi tarafından cezasının infazının onaylanmasına karar verilen Bingöl, tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü.
Bingöl’ün tutuklanmadan önce, akciğer, yüksek tansiyon ve rahim rahatsızlığı nedeniyle kontrol
altında tutulduğu öğrenildi.
13 Nisan 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Salhattin Akgül, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Ayhan Akgül, 2 yaşından beri Akdeniz Anamisi denilen ve
bir ömür boyu bu hastalık kalıcı olarak devam etmektedir. Ayda 2 ünite kan alması ve ilaçlarını
kullanması gerekmektedir. Ancak 20111 tarihinde güvenlik güçlerine taş atmaktan dolayı ifadesi
alındı ve daha sonra serbest bırakıldı. Ancak duruşmalar devam etti ve dava sonucunda mahkeme kardeşime ceza verdi. 3 ay önce Yargıtay cezayı onayladı. Şuanda Diyarbakır E Tipi Kapalı
cezaevinde kalmaktadır. Sağlık konusunda durumu iyi değildir. Cezaevinde tedavisi zor olacağından ve psikolojik olarak rahat olamayacağından dolayı hastalığının daha da ilerleyeceğinden
endişe ediyoruz. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
20 Nisan 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şehriban Uyanık, şu
beyanlarda bulundu: “Kızım Layla Uyanık, Ankara Sincan Kadın Cezaevinde kalmaktadır. Kızım
56 gündür açlık grevinde bulunuyordu. Dün itibariye açlık grevlerine son verildiğini öğrendik.
Kızımı hastaneye kaldırıldığını ve tedavi tam olarak yapılmadan cezaevine tekrar gönderildiği
bilgisini aldık. Ben 10 gün önce kızımı görmeye gittiğimde parmak uçları siyahlaşmış, dişleri çürümüş ve boğazından kan geliyordu. Maddi imkanım olmadığı için kızımı görmeye gidemiyordum.
Kızımın durumunun şuanda kötü olduğunu arkadaşları bize söyledi. Kendisi konuşamıyor. Ondan
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daha fazla bilgi alamıyorum. Bu konuda hukuki destek sunmanızı ilgili yerlere başvuruda bulunmanızı talep ediyorum.”
20 Nisan 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şehriban Ayşete Ateş,
şu beyanlarda bulundu: “Ben 09.04.2017 tarihinde kızım Jiyan Ateş’i Sincan Kadın Cezaevinde
ziyaret ettim. Kızım o zaman 52. Günde açlık grevinde olduğunu söyledi. Kızım çok zayıflamıştı.
Çok bitkindi. Ben onu ilk gördüğümde tanıyamadım. Kızım koğuş arkadaşlarının ailesini arayarak
açlık grevindekilerisin hastaneye götürüldüğünü ancak hiçbir tedavinin yapılmadığını, ilgilenmediğini söylemiştir. Açlık grevi yaklaşık 60 gün sürdü. Onların tedavileri tam olarak yapılmadı.
Durumlarından endişe ediyoruz. Bu konuda hukuki destek sunmanızı ilgili yerlere başvuruda
bulunmanızı talep ediyorum.”
21 Nisan 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; ATK, cezaevinde kalmasının hayati tehlike oluşturacağı yönünde tam teşekküllü devlet hastanelerinin verdikleri rapora rağmen, Diyarbakır D
Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ağır hasta hükümlü Celal Şeker için “Cezaevinde kalabilir” raporu verdiği öğrenildi.
25 Nisan 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Emine Bayar, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Ahmet Bayar, 4 yıl 4 ay Diyarbakır D Tipi Cezaevinde kaldı. Tahliye oldu.
Daha sonra 30 Mart 2017 tarihinde evde gözaltına alındı. 28 ay onanmış cezasının olduğunu
söylediler. Eşim akciğer kanseridir. Doktor tarafından % 85 derece rapor vermiştir. Çok rahatsız ve
zorluk çekmektedir. Bunun için cezasının ev hapsine dönüşmesini istiyoruz. Bu konuda hukuki
destek sunmanızı talep ediyoruz.”
01 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Serhat Uğur, şu beyanlarda bulundu: “Eşim İhsan Uğur, 20 Aralık 2016 tarihinde Bitlis Hizan’da tutuklandı. Elazığ
T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Yaklaşık 3 ay T Tipinde kaldı. Daha sonra Elazığ F Tipi Cezaevine gönderildi. Eşimin sağlık sorunları bulunmaktadır. Gözleri iyi görmüyor. Kitap okuyamıyor.
Bundan dolayı dilekçe yazıp, tedavi olmak istediğini talep etti. Bunun üzerine eşim Elazığ Araştırma Hastanesine gönderildi. Eşim, kelepçeli bir şekilde tedavi edilmek istenince bunu ret etmiş.
Eşim, kelepçeli tedaviyi kabul etmeyince tedavi edilmeksizin cezaevine geri gönderilmiştir. Eşim,
cezaevi şartlarının çok kötü olduğunu belirtti. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
04 Mayıs 2017 tarihinde edinilen bilgiler göre; Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan ve 20
yıldır epilepsi hastası olan mahpus Aydın Tırpan’ın (40), cezaevinin fiziki koşulları ve psikolojisinin
bu durumdan etkilenmesi nedeniyle sık sık nöbet geçirdiği, buna karşın tedavi raporu olmasına
rağmen cezaevi idaresi tarafından tedavisinin yapılmadığı ileri sürüldü. İki ayı aşkın süredir cezaevinde bulunan Tırpan’a görülen duruşmasında, 5 yıl 7 ay hapis cezası verildiği öğrenildi.
04 Mayıs 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Fatma Yılmaz, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Âdem Yılmaz, Rize Cezaevinde bulunmaktadır. Sürekli kilo kaybı yaşıyor ve
tedavi edilmiyor. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”
09 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mahmut Baymış, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim Nihat Baymış, İzmir Şakran Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Hatırladığım kadarıyla 2011 yılından beri cezaevinde kalmaktadır. 1 hafta- 10 gün öncesi evi aradı.

127

2015-2020 Yılları arası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri
Kaldığı cezaevinde mide kanaması geçirdiğini söyledi. Son olarak dün tekrar kendisi bizi arayarak
mide kanamasından dolayı hastaneye yatırıldığını, kan kanseri teşhisi konulduğunu belirtti. Kendisi şuanda Yeşilyurt hastanesinde kemoterepi servisinde kalmaktadır. Kendisinin 11 aylık cezası
kalmış. Rahatsızlığından dolayı cezasının kaldırılmasını veya ertelenmesini talep ediyorum. Kendisinin tedavi olması için tüm girişimlerin sağlanması için sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
18 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mahmut Salgar, şu
beyanlarda bulundu: “Arkadaşım olan Burhan Kartal, Şuanda Maltepe L Tipi Kapalı Cezaevinde
bulunmaktadır. Haftalık telefon görüşmesinde “sağlık durumunun çok kötü olduğunu, bel fıtığının patladığını, akciğerinde tümör olduğu teşhisi konulduğunu belirtmiş. Ama tedavisi hiçbir
şekilde yapılmıyor. Arkadaşım 13 yıl ceza almış. 12 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Cezasının
bitmesine 1 yıldan az bir süre kaldı. Onun bir an önce tedavi edilmesi gerekiyor. Ailesi Patnos’ta
oturuyor. Maddi durumları iyi olmadığından onun ziyaretine gidemiyorlar. Arkadaşımın tedavinin
yapılması için hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
23 Mayıs 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Ahmet Şeker, şu beyanlarda
bulundu: “Kızım Sevinç Şeker, Van T Tipi Kapalı Hapishanesi’ndedir. Çarşamba günü açık görüşüne gittiğimde; bana, hapishanede suların sürekli kesildiğini ve verilmediğini, mektupların
çok geç verildiğini, psikolojik baskılarda bulunulduğunu ifade etmiştir. Derneğinizden insani ve
hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”
24 Mayıs 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Ali İhsan Çelik, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Suat Çelik, 3 yıldır Van Yüksek Güvenlikli cezaevinde yatmaktadır. Sağlık durumuyla ilgili Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nden psikolojik durumundan dolayı heyet
raporu verilmiştir. Ama yaptığımız başvurularda hiçbir sonuç alamadığımız gibi, durumuyla ilgili
babası olmama rağmen bilgi verilmemektedir. Rapordan sonra oğlumun tahliye edilmesi gerekirken, bu tür hukuksuzluklarla karşı karşıya kaldığı cezaevi yönetimi ise durumuyla ilgili ancak
avukatına bilgi verebileceğini belirtmişlerdir. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talebinde
bulunuyorum.”
09 Haziran 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zeycan Ateş Güngör, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Yasin Güngör, 5 Ocak 2017 tarihinde cezası onandığı için
tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevine götürüldü. En son 1 ay önce eşimle birlikte 50’ye yakın
hükümlü Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevine sürgün edildi. Eşim o tarihten itibaren 3
kişilik odada kalmaktadır. En son 06.06.2017 tarihinde kapalı görüşe gittiğimde görüşmemizde
yaşadığı haksızlıkları ve ihlallerini belirtti. Eşim özetle bana “ kendisinde çölyak hastalığı belirtisi
olmasına rağmen revire çıkarılmadığını, bu yöndeki taleplerin dikkatte alınmadığını, gardiyanlar tarafından hakaret ve kötü muameleye maruz kaldığını söyledi. Berberlik başta olmak üzere
temel ihtiyaçlarının karşılanmadığını, yemek dahi olmak üzere besinlerin sağlanmadığını, özel
eşyalarının idare tarafından el konulduğunu, hastaneye sevklerinin yapılmadığını, hastalığından
dolayı verilmesi gerekli diyet gıdaları verilmemektedir. Ayrıca eşim ilk cezaevine götürüldüğü zaman çıplak arama dayatıldığını kabul etmeyince şiddet kullandıklarını belirtti. Bu konuda hukuki
girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”
16 Haziran 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevine bulunan si-
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yasi mahpus Temer Yılmaz’ın, vücudundaki şişkinlik, baygınlık ve böbreğindeki taş nedeniyle
hastanede götürüldüğü ancak tedavi edilmeden bulunduğu cezaevine geri gönderildiği ileri
sürüldü. Eşinin sağlık sorunlarına dikkat çeken Leyla Yılmaz, konu ile ilgili şunları anlattı: “Cezasının bitimine 7 ay kaldı. Cezaevi koşullarından kaynaklı sağlık sorunları ağırlaştı. Diğer tutukluların girişimi sonucu geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldı. Ancak tedavisi tamamlanmadan
cezaevine geri gönderildi. Zamanında hastaneye kaldırılmadığı için mide kanaması geçirdi. Apar
topar tekrar cezaevine götürüldüğü için büyük sancılar çekiyor. Ağrı kesici verilerek tekrar cezaevine gönderdiler. Eşimin böbreğinde taş var, vücudu sürekli şişiyor. Sürekli baygınlık geçiriyor.”
14 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hüdaverdi-Hayriye Bayram Elverdi, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Aydın Elverdi, 12.12.2007 yılında Ergani ilçesinde parasal olayla ilgili şahıslar arasında kavga oldu. Daha sonra kardeşim gasptan gözaltına
alındı. Mahkemeye çıkarıldı ve ceza yedi. Ergani-Elazığ-Erzincan-Trabzon ve şuan Diyarbakır E
Tipi Kapalı Cezaevinde cezasını devam etmektedir. Kardeşim cezaevinde birçok hastalığa yakalandı. Şuanda da böbrek rahatsızlığı mevcuttur. Her iki böbreğin de %91 tahrip olmuştur. Bizde
raporları bulunmaktadır. Böbrek nakli olması gerekmektedir. Bunun için kız kardeşim böbreğini
verecek. Kardeşim bu kadar hastayken kendilerini başka cezaevine sevk edeceklerini söyledi.
Kardeşimin sağlık durumu bizi endişelendiriyor. Biran önce tedavi olması gerekiyor. Bu konuda
gerekli işlemleri başlatmanızı talep ediyorum.”
25 Temmuz 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan
100’den fazla mahpusun yedikleri yemekten zehirlendikleri öğrenildi. Ağabeyi Naci Kaya ile yaptıkları aile görüşünde durumdan haberdar olduklarını belirten Mesut Kaya, tutukluların yemekten zehirlendiğini ve hastaneye götürülerek tedavi altına alındıklarını söyledi.
25 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Eşref Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “Kız kardeşim Osmaniye de gözaltına alınırken yaralıydı. Yüzünde kurşun yarası
vardı ve çenesinde de ciddi kırıkları vardı. Tutuklandığında Adana Karataş Cezaevinde kalıyordu
ve kaldığı süre içinde herhangi bir tedavi yapılmadı. Yaklaşık 1 yıl önce Tarsus C Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. Oradan da hemen Tarsus T Tipi Kampus Cezaevine nakledildi. Ancak Kardeşimin tedavisi yapılmadı ve ayriyeten başka hastalıkları da var, tedavisi de yapılmıyor. Tedavisinin
yapılması için gerekli girişimlerde bulunmanızı istiyorum. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
03 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Remziye Alan, şu beyanlarda bulundu: “Bolu F Tipi Cezaevinde bulunan oğlum Mazlum Alan, 01.08.2017 tarihinde
haftalık telefon görüşmesi yapmak üzere beni aradı. Görüşmemizde, durumu hakkında bazı şeyler söyledi. Cezaevinde hak ihlallerine maruz kaldığını ve durumu kendisini olumsuz etkilediğini söyledi. 140 civarında kitabının cezaevi idaresi tarafından el konulduğunu söyledi. Kaldıkları
yerin rutubetli olmasından kaynaklı, hastalanma riski taşıdığını söyledi. Bu durumdan kaynaklı
nefes darlığı yaşandığını söyledi. ‘Cezaevi yönetimi tarafından genel olarak, psikolojik işkenceye maruz kalıyoruz, hak ihlallerine gerekçe olarak OHAL’li göstermektedirler’ dedi. Oğlum telefon görüşmesinde, yan hücrede bulunan arkadaşı Ayhan Engin ile birlikte hak ihlallerine karşı
süresiz-dönüşümsüz olarak ölüm orucuna başladıklarını söyledi. Oğlumun sağlığından ve can
güvenliğinden kaygı duyuyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
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04 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Naim Ayana, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Bulut Ayana, yaklaşık 1 aydır cezaevindedir. Şuanda Diyarbakır D Tipi Kapalı
Cezaevindedir. Sağlık sorunları mevcuttur. Acil tedavi uygulanması gerekmektedir. Bu konuda
ilgili kurumlara bildirilmesini ve tedavi süreci başlatılması için hukuki destek sunmanız talep ediyorum.”
08 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Erkan Tamir, yaklaşık 1,5 yıldır İzmir Şakran Cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık 2 aydır ceza olarak tek kişilik koğuşta kalmaktadır. Oğlumun 1-2 aydır böbrek ve diş hastalığı
var. Görüş ve telefon yasağı var. Biz oraya giden bir aile aracılığıyla durumunun kötü olduğunu
öğrendik. Oğlum hastaneye götürülmüyor. Yaklaşık 20 gün önce aynı nedenle İHD’ye başvurdum. Ancak herhangi bir cevap alamadık. En son dün, o aile aracılığıyla oğlumun hala hastaneye
götürülmediğini, durumunun kötü olduğunu öğrendik. Oğlumun hastaneye götürülmesi, tedavisinin yapılması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
15 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Nihat Bakırtaş, şu beyanlarda bulundu: “Sizlerinde bildiği gibi
yaşanan bu süreçte bütün cezaevlerinde sorunlar yaşanmaktadır. Özellikle OHAL adı altında her
şey daha da ağır ve çekilmez hale geldi. Son bir yıldır hiçbir sosyal aktivitelerden (spor, sohbet
vs.) yararlanamıyoruz. Zaten sürekli başka cezaevlerine sevk etme politikaları da bir nevi cezaevi
içinde oda değiştirmek gibi bir hal almış durumdadır. Ben 2016 yılında yaralı bir şekilde cezaevine konuldum. Cezaevine girdiğim zamana yatalak bir haldeydim. Ve o halim yarı olarak devam
etmektedir. 2016 yılında 3 kurşun ile yaralanmıştım. Şu an 1 kurşun hala sağ bacağımdadır. Gün
geçtikçe bacağım beni taşıyamaz hala geliyor, şu anda iltihaplanma ve şişkinlik oluşmuş durumda. Karnımda aynı şekilde ciddiyetini korumaktadır. İdrar torbam yırtılmış, şimdi her gün karnım
da şişkinlik oluşuyor, Akciğerim sıkışıyor ve her dakika iç akıntı oluşuyor. Sağlığım bu haldeyken
cezaevinde revire çıktığım zaman beni hastaneye sevk ediyorlar; ama yaklaşık 2 aydır halen hastaneye götürülmedim. Sevk edilmeme gerekçemi sorduğum zaman da beklemekten başka bir
çaremin olmadığını söylüyorlar. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
19 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Emine Özkan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Nevzat yaklaşık olarak 10 yıldır, oğlum Murat ise yaklaşık olarak 2
yıldır cezaevindedir. İkisi de şu an Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yatmaktadır.
17.08.2017 tarihinde görüşe gittiğimizde durumları iyi görünmüyordu, sorduğumuzda bugün
saat 03.00 de ani baskınla arama yapıp sayım yaptılar, bize kötü muamelede bulundular, hakaret
ettiler; tekrar gelip elbiseleriniz de toplayacağız, size tek tip elbise giydireceğiz demişler. Görüşme saatini 20 dakika ya indirmişler. Cezaevine görüşe gittiğimizde giriş ve çıkışımız bir oldu. Çocuklarımla doğru dürüst görüşemedim. Hastaneye götürüldüklerinde kelepçeli muayeneye tabi
tutuluyorlarmış ve kabul etmediklerinde de muayene edilmeden geri dönmek zorunda kalmışlar.
Çocuklarımın durumu iyi değildi daha da kötü olacağını sanıyorum. Bu konuda derneğinizden
hukuki yardım talep etmekteyim.”
25 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine Elazığ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Serdar Macit, şu beyanlarda bulundu: “ 1,5 yıla yakın cezaevindeyim. Siirt
cezaevinden buraya 3 ay önce getirildim. Ailem İstanbul da kalıyor ve açık görüşlerimiz 2 ayda
bir olduğu için ailemle pek bir iletişim kuramıyoruz. Ben omurilik felçlisiyim. 2.1 T-12 seviyesinden
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zedelenme sonucu belden aşağı felç oldum. Cezaevinde kalamaz raporu için 1,5 yıldır başvuru yapmama rağmen daha yeni heyete gidebildim. Yaklaşık olarak 1 ay olmasına rağmen hala
sonucu bekliyorum bu konuda bana herhangi bir bilgi verilmiyor. Tuvalet ihtiyacımı sonda ile
giderebiliyorum. Vücudumda yatak yaraları mevcut ve her gün pansuman yapılması gerekiyor;
ancak bunu da kendim yapmak zorunda kalıyorum sağlık personeli gelip pansuman yapmadığı
için. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
05 Eylül 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine Balıkkesir/ Bandırma 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Yücel Civan Uğurlu, şu beyanlarda bulundu: “ Ben yaklaşık
2 yıldır cezaevinde siyasi tutsak olarak kalıyorum. 5 ay önce aniden gelişen ve bununla fevri
davranmama neden olan sıkıntımdan dolayı tutuklu olduğum dava arkadaşlarımın yanından ayrıldım. Daha sonra yaptığımın doğru olmadığını beyan ederek kurum yönetimine defalarca yazılı
ve sözlü olarak yeniden arkadaşlarımın yanına gitmek istediğimi bildirdim. 5 aya yakındır “geçici
oda” olarak anılan bir yerde tutuluyorum. Bu odanın ne bir mutfağı var ne de temizlik açısından
hijyeniktir. Bundan dolayı mevcut hastalığım artmış ve vücudumun çeşitli yerlerinde yaralar çıkmıştır. Yine bahçeye sabah kapıların açılması ve akşamdan kapanana dek çıkartmaları gerekirken bu hakkımızdan yararlanamıyoruz. Sadece bizleri gün içinde herhangi bir saatte çıkartıp bir
insani ihtiyacımızı gidermek için odaya gitmek istediğimizde “seni bir daha bahçeye çıkartmam”
şartı dayatılıyor. Yani temel ihtiyacımız (tuvalet, su vb) karşılamak için odaya gittiğimizde bizleri
bir daha bahçeye çıkartmıyorlar. Ya bahçede kalıp ihtiyacımızı gidermekten vazgeçemeyeceğimiz ya da içeri girip temiz hava alma hakkımızdan vazgeçmiş oluyoruz. Tam bir sistematik işkence
aracı olarak bize karşı kullanılıyor. Oysa ben kendi isteğimle tutuklandığım ceza aldığım dava
arkadaşlarımın yanlarına vermeleri için hem dilekçe talebim oldu. Kurum müdürüyle sözlü talebim olmasına rağmen beni burada bekletip odaya vermemektedirler. Bütün bunlardan dolayı
bulunduğum yerde can güvenliğimin olmadığını düşünüyorum. Başıma gelecek herhangi bir
şeyden dolayı cezaevi yönetimi sorumludur. Beni bir an önce buradan alıp tutuklu bulunduğum
davadaki arkadaşlarımın yanlarına verilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
12 Eylül 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kadri Arslanoğlu, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Murat Arslanoğlu, yaklaşık 6 yıldır Karaman M Tipi Cezaevinde
kalmaktadır. Cezaevindeki siyasi mahkûm sayısı azdır. Onlara tek tip kıyafet dayatılıyor. Keyfi şekilde telefon ve mektup kısıtlaması yapılıyor. Kardeşim daha önce belinden ameliyat geçirmişti.
Şuanda da tedavisi yapılmıyor. Hastaneye gidiş-gelişleri yapılmıyor. Annem hasta Karaman ili
uzak olduğu için görüşüne gidemiyor. Defalarca dilekçe yazdık. Yakın bir yere sevki yapılmadı.
Kardeşime cezaevinde kötü muamele yapılıyor ve ayrıca tedavisi de yapılmıyor. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
14 Eylül 2017 tarihinde İHD Van Şubesinde başvuruda bulunan Dilara Deniz, şu beyanlarda
bulundu: “Van T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan yakınım Metin Deniz, Temmuz 2017’den beri
tutuklu olarak yargılanmaktadır. Henüz bir mahkeme olmamış, mağduriyet yaşamaktadır. 2010
yılında açık kalp ameliyat geçirmiştir. İki kez damar yolları açılmıştır. Ve stent takılmıştır. Raporu
var. Gözaltı sürecinden adliyeye çıkarılma sürecine kadar (bir hafta) raporu savcılığa sunduk.
Ancak dikkate alınmamıştır. Baskı ve tacizlerin devam ettiği şu sırada, mağdurun durumu kötüye gitmektedir. İki hafta içinde iki kez kalp rahatsızlığı nedeniyle, bölge hastanesine gönderilip
kısa bir tedavi ardından tekrar cezaevine gönderilmiştir. Bu durumda acilen kalbine pil takılması
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gerektiğini söyleyen doktoru, mağdurun onca operasyondan sonra pil takıldıktan sonra cezaevi şartlarında toparlanamayacağını belirtmiştir. Mağdur bile isteye ölüme terk edilmiştir. Tüm
bunlara sessizce çaresizce izleyici kalmış bulunmaktayız. Derneğinizden insani ve hukuki yardım
talep ediyorum.”
14 Eylül 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Halise Yavuz, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Yavuz Yavuz, yaklaşık olarak 1 yıldır cezaevindedir. Eşimin cezası kesinleştiği
zaman ilk olarak Diyarbakır da tutuklanıp Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda tutuldu. Yaklaşık 3 ay önce de Elazığ 2 No’ lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz
Kurumuna nakledildi. Eşim tutuklanmadan 4 yıl önce beyin tümörü ameliyatı oldu ve sürekli
tedavi görüyordu. Eşimin aynı zamanda Çöl yak hastalığı vardır. 11.09.2017 tarihinde açık görüşe
gittiğimde eşim bana “tedavi için hastaneye götürüldüğümde hastanedeki doktor bana tedavin burada olmuyor, senin Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesine gitmen gerekiyor sevkini
yapıyorum demiş.” .Ama cezaevi yönetimi doktorun sevk kararına rağmen eşimi tedavi için Diyarbakır’a getirmiyor. Eşim Beyin Tümörü hastası olduğu için ayda bir defa Endoktrinde iğne yaptırması gerekiyor. Bu iğnelerin düzenli olarak ve belli günlerde yaptırılması gerekiyor. Eşim hasta
ve tedavileri düzenli olarak yapılmadığı için hayatından endişe ediyorum. Bu konuda İHD’ den
hukuki destek istiyor ve sevkinin yapılarak tedavilerinin düzenli olarak yapılmasını istiyorum.”
14 Eylül 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hacire Baskın, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Ali Baskın, yaklaşık 3 ay önce tutuklandı, tutuklu statüsündedir. Oğlumun
psikolojisi bozuk, sağlık durumu iyi değil. Oğlum maddepsikoz rahatsızlığından dolayı 3 defa toplamda 60 gün kadar hastanede yatmak zorunda kalmıştır. Eşim hasta olup hayatından endişe
ediyorum. Bu konuda İHD’ den hukuki destek istiyor ve sevkinin yapılarak tedavilerinin düzenli
olarak yapılmasını istiyorum.”
10 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Veysi Akgönül, şu beyanlarda bulundu: “Ben 2005 yılında tutuklanıp yargılama sonucunda iki müebbet hapis cezası ile cezalandırıldım. Cezaevine girmeden önce herhangi bir rahatsızlığım bulunmamaktaydı. Kısacası hastalıklarımı dile getirecek olursa; 1-) Hepatit B (Karaciğer Yetmezliği) 2-) Kronik
Astı, 3-) Bronşit, 4-) Farenjit Mide Ülseri 5-) 12 Parmak bağırsakta ciddi derecede yaralar vardır.
6-Kronik Prostat Boyun ve Bel Fıtığı Kalpte Ritim Bozukluğu mevcuttur. Saydığım tüm hastalıklarımla ilgili ilaç tedavisi oluyorum. Hepsi kronik hastalıklardır. Bu hastalıklarımla ilişkin T.C Sağlık
Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Erzurum İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği Sağlık Kurulu Raporu, Rapor No:568,
Tarih:05.03.2015. Hasta No: 2911152149-69 raporumda bütün rahatsızlıklar sıralanmıştır. Şuanda
infazımı gerçekleştirmekte olduğum Van Yüksek Güvenlikli Cezaevi İnfaz Kurumunda yapılan
muayene sonucu SB. SBÜ. VAN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ Sağlık Kurulu Raporu, Bil No
/ Prot No: P170088414 ve Tarih: 11.01.2017 Hasta Çıkışlı Tarihi:28.02.2017 raporumda bulunan tüm
rahatsızlıklarım görmezden gelinerek adeta düzmece bir şekilde tarafıma rapor düzenlenmiştir.
Var olan tüm rahatsızlıklarım mevcut olmasına karşın raporda yer almamasından dolayı ilgililer
hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı ilgililer hakkında Valilik makamından “soruşturma izni”
talebinde bulunmasına karşın valilik makamı tarafından “soruşturma izni “talebi reddedildi. Akabinde de tarafıma 271.09.2017 tarihinde “incelemeye yer olmadığına dair karar” verildi. Hukuki
olarak hakkımı arayacağım herhangi bir yol, sesimi duyuracak hiçbir yöntem bırakılmamıştır. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
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11 Ekim 2017 tarihinde basın organlarından yer alan haberde edinilen bilgilere göre: Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde 3 yıldır tutuklu bulunan hasta mahpus 44 yaşındaki Hasan Aşa’nın
hastaneye götürülmeyerek tedavisinin engellendiği ve sağlık hakkı ihlaline maruz kaldığı iddia
edildi. Mektupla durumuna ilişkin bilgi veren Aşa, konu ile ilgili şunları belirtti: “Yaklaşık 2 aydır
Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde mahkeme ve hastaneye giden tutsaklara onur kırıcı ve insanlık dışı
arama uygulaması dayatılıyor. Kabul etmeyen tutsaklar mahkemeye zorla götürülürken, hasta
tutsaklar hastaneye gidemiyor. 9 Eylül 2017’de hastaneye gitmek üzere mahkûm kabul birimine
giderek gardiyan aramasından ve X-Ray cihazından geçtiğim halde askeri personellerin dayattığı onur kırıcı ve insanlık dışı uygulamaları kabul etmediğim için hastaneye götürülmedim. 3 yıldır
cezaevindeyim. Yaklaşık 9 aydır hemodiyaliz tedavisi görmem gerekiyor. Tüm vücut fonksiyon
kaybı oranının yüzde 90 olduğu sağlık kurulu raporunda yer alıyor ve haftanın üç günü diyalize
gitmediğim takdirde de hayati tehlikesi bulunmasına rağmen hastaneye götürülmüyorum.”
24 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinden başvuruda bulunan Serdar Macit, şu beyanlarda bulundu: “24.10.2017 tarihinde mektup
ile başvuruda buluna Serdar Macit, cezaevinde kendisine yeterli olarak sağlık kontrolü yapılmadığını ve bu yüzden sağlığının gittikçe kötüye gittiğini beyan etmiştir. Kurumu göndermiş olduğu
“Adli Tıp Rapor’u ekte sunulmuştur.”
26 Ekim 2017 tarihinde İHD Urfa şubesine başvuruda bulunan Cemal Babaoğlu, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Burhan Babaoğlu,1993 yılından beri Balıkesir Kepsut L Tipi Cezaevinde olumsuz koşullarından dolayı bir gözünü kaybetmiştir. Şu anda İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
hastanesinde, omuriliğin iç kısmındaki kitleden dolayı ameliyat edilmiştir. Sağlığının iyi olmadığı
ve cezaevi koşullarında yaşamasının sakıncalı olduğunun, derneğinizin hasta mahpusları listesine eklenerek, gerekli yardımların yapılması talebinde bulunuyorum.”
30 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasibe Mengirkaan,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Vedat Mengirkaan, 1,5 yıl önce Mardin/Kızıltepe Emniyetinden
aradılar. “ifaden var dediler. Oğlum yolda kimlik kontrolü sırasında alındı ve emniyette götürdüler. Gözaltında 4 gün kaldıktan sonra tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Oğlum şuanda Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Oğlum hasta ve tek hücrede 1,5 yıldan beri kalıyor.
Hastalığından dolayı tedavisi düzenli yapılmıyor. Raporu bize verilmiyor. Çocuğumun cezaevinde tek hücrede kalması yaşamına müdahale edebilir. Can güvenliğinin tehlikede olduğu kuşkusunu yaşamaktayım. Oğlumun tedavisinin yapılması ve hastalığından kurtulması için serbest
bırakılmasını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
01 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdurrahman Dinç, şu
beyanlarda bulundu: “Yaklaşık 25 yıldır cezaevinde hükümlü olarak kalmaktayım. Bu kaldığım
cezaevi sürecinde birçok hastalık geçirdim. Ama şimdi anlam veremediğim farklı bir hastalık belirtileri baş göstermiştir. Ben kanserden şüpheleniyorum. Durumum gittikçe kötü olmaya başladı.
Cezaevi idaresine yazdığım “durumum acil” başlığı altında bir dilekçe yazdım ancak cevap olmadılar. Hastaneye gitmem gerektiğini ve tedavi olmam gerektiğini söyledim. Ancak ne hastaneye
gönderiyorlar ne de tedavi uyguluyorlar. Bir ilaç dahi vermiyorlar. Biran önce tedavi olup eski
sağlığıma kavuşmak istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
08 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Çiğdem Kınaş, şu
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beyanlarda bulundu: “Oğlum Mert Arılı, 3 aydan beri cezaevinde olup Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır. Oğlumda Beyin küçülmesi hastalığı
olup bundan kaynaklı elini ve ayağını tam kullanamıyor. Psikolojik sorunları var ve arkadaşları
ile geçinemiyor, doktorlar oğlumun sürekli tedavi olması gerektiğini aksi takdirde rahatsızlığının
artacağını, tamamen felç olabileceğini söylediler. Oğlum şu anda kendi elbiselerini bile çıkarıp
giyinemiyor, diğer mahpuslar onun ihtiyaçlarını görüyor. Oğlumun tedavisi yapılmıyor, ilaçları
verilmiyor ve doktora götürülmüyor. Oğlumun tedavisinin yapılmasını istiyorum. Bu nedenle
derneğinizden hukuki yardım talep ediyor ve bu durumun takipçisi olmasını istiyorum.”
09 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Elif Elaltunkara, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Abdulkadir Günsel, 14 yıl önce askerlik yaparken denize
gidiyor. Denize yüzmek için atlarken boynu kırılıyor. Yapılan tedaviler sonucunda %92 tüm vücut
fonksiyon kaybı raporu aldı. 12,5 ay önce uyuşturucu satışından suçlu bulunarak yargılandı ve
cezaevine gönderildi. Uyuşturucu satışını asıl yapanlar savcılığa itirafta bulunmuşlardır. Kendilerinin bu işi yaptığını kardeşimin suçsuz olduğunu söylemişler. Savcılık ceza alması için mahkemeye sevk etti. Kardeşim halen cezaevindedir. Akülü araba ile dolaşabiliyor. Vücudunda yaralar
oluşuyor. Onun tek başına kalması, yardım olmadan hayatını idame ettirmesi mümkün değil. Kardeş-imin biran önce cezaevinden çıkması gerekmektedir. Ailesi olarak kardeşimin durumundan
endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
16 Kasım 2017 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerde edinilen bilgilere göre; Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Dihaber Muhabiri Mehmet Güleş, sevk edildiği hastanede
kelepçeli tedaviyi kabul etmediği ve bu nedenle tedavi edilmeden hapishaneye geri götürüldüğü öğrenildi. Konu ile ilgili anlatımlarda bulunan Güleş, şunları belirtti: “Diş rahatsızlığı nedeniyle
çıktığım cezaevi reviri tarafından Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne sevk edildim. Götürüldüğüm
hastanedeki doktor kelepçelerimi çözmeden muayene etmeye kalkıştı. Ben muayene etmesi
için kelepçelerimi çözmesini istedim. Doktor ise bu şekilde tedavi etmekte ısrarcı davrandı. ‘Yaptığınız suçtur. Kelepçeleri açmak zorundasınız. Tabipler Birliği’nin size gönderdiği yazıda da bu
var’ dememe rağmen kelepçeleri çözdürmemesi üzerine muayene olmadım. Doktor hakkında
suç duyurusunda bulundum. Dilekçeme 3 ay sonra yanıt geldi ve doktor hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi. Gerekçe ise ‘ağır bir hastalık’ taşımadığımdı. 26 Ekim’de hastaneye
götürüldüğümde aynı durumla karşılaştım ve yine muayene olmadan geri gönderildim. Bu defa
da suç duyurusunda bulundum ama...”
20 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Selma Özkan, şu beyanlarda bulundu: “Babam Mehmet Emin Özkan, 22 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Babam
%87 engelli raporu olup, şuanda Diyarbakır D Tipi Kapalı cezaevinde kalmaktadır. Engelli ağır
hasta mahpus olduğuna ilişkin raporu bulunmaktadır. Benim 3 kardeşimde şuan cezaevinde kalmaktadır. Murat ve Nevzat kardeşlerim Gaziantep L Tipi Cezaevinde, Ahmet kardeşim de Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Annem yaşlı 75 yaşındadır. Babamda burada olduğu için sadece onun görüşüne gidebilmekteyiz. Maddi durumumuzda yetmediği için biz sadece
babamı görebiliyoruz. Ağabeylerimi görmeye gidemiyoruz. Babam ağır hastadır. Kendi başına
ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 4 defa kalp ameliyatı oldu. Yüksek tansiyonu var. Bağırsaklarında 1
defa ameliyat oldu. Kulağı duymuyor. Hafızasını kaybediyor. Böbreği de iflas etmiş durumdadır.
Biz bütün bu nedenlerden dolayı babamın ihtiyaçlarını giderebilmesi için 3 kardeşimden birinin
babamın yanına sevkinin yapılmasını istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
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ediyoruz.”
06 Aralık 2017 tarihinde basın organlarında yer alan haberdeki bilgilere göre; Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Marmara Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü öğrencisi ve hasta
mahpus Resul Özbey’in, tedavisinin yapılmadığı ve uzun süredir (2 yıl) tutuklu bulunduğu hapishaneden Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
11 Aralık 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Rasim Aslan, şu beyanlarda
bulundu: “Kardeşim (Mehmet Şerif Aslan) 6 senedir cezaevinde bulunmaktadır. Şu an Tekirdağ
T Tipi Kapalı Cezaevindedir. Akciğer (KOAH) hastasıdır. Lavaboya gidip gelmekte zorlanıyor. Cezaevinde hiçbir tedavi uygulanmıyor. Savcılığa ve cezaevi müdürlüğüne dilekçe verildi hiçbir
sonuç alınmadı. 4 aydır hiçbir şekilde hastaneye götürülmedi. Kardeşimin hayatında endişe duyuyoruz. Kaloriferleri açmıyorlar. Gardiyanlar sürekli psikolojik baskı uyguluyorlar. Derneğinizden
insani ve hukuki yardım talep ediyorum.”
12 Aralık 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Mahsun Cengiz, şu beyanlarda bulundu: “Babamın (İbrahim Cengiz) İNH 300 mg tablet verem ilacı kullandığı ve cezaevindeki (Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi E/2 koğuşu) çoğu mahkumun verem hastalığı nedeniyle
bu ilacı kullanmak zorunda kaldığını, yeme içme gibi ihtiyaçların bir arada olduğundan dolayı bu
teşhis bütün siyasi tutsaklara yayıldığını, salgın 50 kişinin üstüne çıktıktan sonra fark edilip ilaç
tedavinin sağlandığını, ama kötü koşullar nedeniyle gene de devam etme ihtimalinin olduğu öğrendik. 28 mahkumla aynı yerde kalıyor. Enfeksiyon kapıyor. Havasız bir ortam. Bunu ailesi olarak
cezaevi sorumlularına ilettik. Derneğinizden insani ve hukuki yardım diliyorum.”
26 Aralık 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Metin Başdaş, şu beyanlarda bulundu: “ Annem Mevlüde Başdaş, şuanda İzmir Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Annem diyabet hastasıdır. 25.12.2017 tarihinde annemle açık görüşüne gittiler. Tedavisi
iyi yapılmıyor. İlaçları zamanında verilmiyor. Hastaneye aylar sonra ancak götürüyorlar. Türkçe
iyi bilmediğinden Kürtçe kendini ifade ediyor. Ama niye Türkçe konuşmuyorsun diye işkenceye
varan hakaretler yapılıyor. Baskı uygulanıyor. Ayrıca astım hastası da olmuş o ilaçlardan da verilmiyor. Annemin sağlığı bizi etkiliyor. Hayatından endişe ediyoruz. Durumu iyi değil. Annemin
tedavisinin yapılması ve sağlığına tekrar kavuşması için sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
28 Aralık 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Feyat Kırtay, şu beyanlarda bulundu: “Babam Abdulhalim Kırtay, yaklaşık olarak 25 yıldır cezaevinde hükümlü
olarak kalmaktadır. Şuanda Burhaniye T Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyor. 25.12.2017 tarihinde bizi
telefonla aradı. Babam çok hasta ve durumu da ciddidir. Bizi aradığında kendisinin çok hasta
olduğundan dolayı konuşamayacak durumda olduğunu söyledi. Ve kendisini hastaneye götürmediklerini dile getirdi. Daha fazla konuşamadan telefonu kapatmak zorunda kaldı. Babamın
cezaevi sürecinde birçok hastalığa yakalandı. Bunların başında da şeker, tansiyon ayrıca yan
kısmında bir yara oluşmuş ve durumu ağırdır. Babam hem yaşlı hem de çok hastadır. Cezaevinde
kalması mümkün değil. Bütün bunlardan kaynaklı olarak babamın hayatından endişe ediyoruz.
Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
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AİLE GÖRÜŞÜ ENGELLENENLER
12 Ocak 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan siyasi
mahpusların ayda bir yapılan ve 1 saat olan görüş hakkı, cezaevi yönetimi tarafından iki ayda
bir ve yarım saatte indirildi. Hükümlü ve tutukluların tüm sosyal faaliyetleri de “Fiziki şartların
yetersizliği” gerekçesiyle kaldırıldı.
12 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Emine Akın, şu beyanlarda bulundu: “Ablam Saadet Akın, Şuanda Tarsus C Tipi Kapalı cezaevinde kalmaktadır. Ablam ile tek koğuşta toplam 84 kişi ile kalmaktadır. Ranzada yer olmadığı için yere yatak serip bir
yatakta 4 kişi ile kalmak zorunda kalıyorlar. Koğuşun suyu sık sık kesiliyor. Günde sadece 2 defa
su veriliyor. Buna içme suyu da dâhildir. Koğuşlarını kendileri sobayla ısıtıyorlar. Ama odun sayısı
kısıtlı olduğu için ısınma problemi çok fazladır. Cezaevi yönetimi ablamla beraber 84 kişi ile birlikte hepsini aileleriyle olan görüşme hakkını en ufak bir bahanede yasaklıyorlar. Bizimle görüşmelerini engelliyorlar. Koğuşları askerler tarafından akşam aranıyormuş. Kıyafetler sınırlı veriliyor.
Ablam da tepki olarak aile görüşmesine çıkmama kararı almış. Ablamın durumundan endişeliyiz.
Bu konuda sizden durumlarından haberdar olmanızı ve gerekli girişimlerde bulunmanızı talep
ediyoruz.”
30 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hikmet Şeker, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Celal Şeker, 2 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum diyaliz hastası
ve şuanda kalp hastalığı da var. Yaklaşık 1 haftadır kalp hastalığı nedeniyle Dicle üniversitesi kalp
hastanesinde yatmaktadır. Oğlum ameliyat olacak. Oğluma refakatçi olarak büyük oğlum Kerem
Şeker eşlik etmektedir. Ben ve eşim oğlumu görmek için Muş’tan geldik. Sadece bir defa oğlumu
kapıda gördük. Odaya geçip konuşmamıza izin vermediler. Görüşmek için resmi bir başvuru yapmadık. En azında görüş saatlerinde onu hastanede görmek istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyoruz.”
06 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mustafa Tosun, şu
beyanlarda bulundu: “06.02.2017 tarihinde eşimin bulunduğu Elazığ T Tipi Cezaevine kapalı
görüş için gittiğimde gardiyanlar bana eşimin hasta olduğu için hastaneye sevk edildiğini ve
beklemem gerektiğini söylediler. Ben dışarıda beklerken görüş için gelen diğer ziyaretçiler dışarı
çıkıp görüş yapamadıklarını söylediler. Bana görüşmeme sebebi olarak mahpusların cezaevindeki ortak alana, mutfağa ve kaldıkları odalara takılan kameraları, tek sıra halinde ayakta sayım
ve mahpusların kart takması zorunluluğu (Kaldıkları odadan her çıkışında boyunlarına mahkûm
olduklarına dair takması zorunlu kart ) protesto etmek için çıkmadıklarını belirttiler. Bu nedenlerle eşimin hayatından endişe duyuyorum, eşim darp edildiği için hastaneye götürülmüş olabilir.
Eşime bir şey olursa sorumlusu cezaevi idaresidir. Bu konuda İHD’ den cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için destek istiyorum.”
06 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Berivan Abiş, şu beyanlarda bulundu: “20 gün önce Diyarbakır E Tipi Cezaevinden, Elazığ T Tipi Cezaevine sevk
edilen annem Emine Abiş ile 06.02.2017 tarihinde bulunduğu cezaevinde kapalı görüş için gittiğimde görüşemedim. Gardiyanların bana aktardığına göre annem ve diğer mahpuslar görüşe
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çıkmak istememişler. Görüşe çıkmama sebebi olarak da odalara kamera takılmış olması, sayım
esnasında tek sıra halinde ayakta bekletilmeleri ve mahpusların kart takması zorunluluğu (Kaldıkları odadan her çıkışında boyunlarına mahkum olduklarına dair takması zorunlu kart) protesto
etmek için çıkmadıklarını belirttiler. Bu durumu içerdeki bir tutuklunun kendi yakınına anlatmasıyla biz öğrendik. Bu konuda İHD’ den cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için destek istiyorum.”
06 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan M. Beşir Sürer, şu beyanlarda bulundu: “20 gün önce Diyarbakır E Tipi Cezaevinden, Elazığ T Tipi Cezaevine sevk
edilen eşim Saniha Sürer ile 06.02.2017 tarihinde bulunduğu cezaevinde kapalı görüş için gittiğimde görüşemedim. Gardiyanların bana aktardığına göre annem ve diğer mahpuslar görüşe
çıkmak istememişler. Görüşe çıkmama sebebi olarak da odalara kamera takılmış olması, sayım
esnasında tek sıra halinde ayakta bekletilmeleri ve mahpusların kart takması zorunluluğu (Kaldıkları odadan her çıkışında boyunlarına mahkûm olduklarına dair takması zorunlu kart) protesto
etmek için çıkmadıklarını belirttiler. Bu durumu içerdeki bir tutuklunun kendi yakınına anlatmasıyla biz öğrendik. Bizde bekledikten sonra geri döndük. Eşimin kalp, guatr, tansiyon rahatsızlığı
var sürekli ilaç kullanıyor. Biopsi yapıldı; ancak patoloji sonucu daha gelmedi. Eşimin can güvenliğinden endişe ediyorum. Bu konuda İHD’den cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için destek
istiyorum.”
07 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayşe Osman, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Nevin GİRASUN 31.01.2017 tarihinde Şanlıurfa’dan, Elazığ T Tipi
Cezaevine nakledilmiştir. 06.02.2017 tarihinde ilk görüşü vardı; ancak görüş saatini kaçırdığım
için daha sonra savcılık izni ile görüşmek için izin aldık. Ancak Nevin görüşe çıkmadı. Gardiyanlar
bize mahkûmlar kimlik göstermedikleri için çıkamadıklarını söylediler. Bugün basından Elazığ T
Tipi Cezaevinde bazı problemlerden dolayı mahkûmların görüşe çıkmadıklarını okudum. Kardeşimin de bu nedenle çıkmadığını düşünüyorum. Kardeşimin can güvenliğinden endişe ediyorum. Bu konuda İHD’ den cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için destek istiyorum.”
07 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sabri Daşlık, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Remziye DAŞLIK, yaklaşık 3 hafta önce Diyarbakır E Tipi Cezaevinden,
Elazığ T Tipi Cezaevine nakledilmiştir. Ben 2 hafta önce görüşüne gittim, bana herhangi bir sorundan bahsetmedi. 06.02.2017 tarihindeki görüşe biz gidemedik. Aynı cezaevinde kalan diğer
mahkum aileleri görüşe gitmiş; ancak mahkumlar görüşe çıkmamış. Ben Beşir Sürer ile görüştüm.
Bana şu sorunlardan bahsetti: “Koğuşlarda kamera varmış, sayım sırasında teksıra halinde ayakta bekletiliyorlar, Boyunlarında sürekli kimlik kartı takıyorlarmış” Bu sorunlar yüzünden kimse
görüşe çıkmamış. Kızım geçen hafta telefonda etmedi. Aynı sorunlar yüzünden aramadığını düşünüyorum. Kızıma kötü muamele edildiğini düşünüyorum, can güvenliğinden endişe ediyorum.
Bu konuda İHD’ den cezaevi koşullarının iyileştirilmesi içindestek istiyorum.”
07 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zeki Mintaş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Bekir Mintaş, Diyarbakır D Tipinde 3 yıl önce Giresun E Tipi Cezaevine
gönderildi. Şuan Giresun E Tipi Cezaevinde kalmaktadır. OHAL ile beraber telefon görüşmemiz
2 haftada bir gerçekleşiyor. Geçen hafta cumartesi araması gerekiyordu. Oğlum ile aynı cezaevinde olan arkadaşları ailesini aramış ve aileleri bize oğlumun şuan hücrede olduğunu ve bu
yüzden aramadığı ve oğlumun 12 gün tek hücre cezası aldığını söylediler. Biz en son kurban
bayramında oğlumu görmeye gitmiştik. Daha sonra gidemedik. Oğlum bize 9 ay boyunca görüş
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yasağı olduğunu söyledi. Görüş yasağının nedenini niçin olduğunu söylemedi. Bu sadece benim
oğlum için geçerli olan bir yasak mı bilmiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
10 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine şubemize başvuruda bulunan Adalet Kaçar, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Hanifi Kaçar, 2003 yılında Adana’da gözaltına alınmıştı. Yargılanmış olduğu dosyadan müebbet cezaya çarptırıldı. Eşim birçok cezaevinde cezasını infaz
etmektedir. Daha önce Adana Kürkçüler, Elbistan, Siirt ve şimdi de Şakran Aliağa Cezaevinde
cezasını infaz etmeye devam etmektedir. Eşim yaklaşık 15 yıldır cezaevindedir. Yapılan haksızlıklar yüzünde eşim yaklaşık 1 haftadır açlık grevindedir. Dün iki kızım eşimin görüşüne gittiler. Ancak görüşmelerine izin verilmemiştir. Cezaevi idaresinin vermiş olduğu bilgilere göre, eşimin akli
dengesini yitirdiğini, hatta durumunun o kadar kötü ki tekerlekli sandalye ile görüşe getireceklerini söylemişler. Ancak onu bile yapmamışlar. Daha sonra cezaevi idaresinin ikinci anlatımlarına
göre; eşimin kendisinin görüşe çıkmak istemediğini iki kızıma söylemişler. Ancak biz ailesi olarak
bu anlatımlara inanmıyoruz. Eşimin sağlık durumunun çok ciddi olduğunu ve bu durumun bizimle paylaşılmak istemediklerini düşünüyorum. Bu durumun çok ciddi olduğunu ve biran önce
hukuksal olarak başvuruda bulunulmasını talep ediyorum.”
04 Nisan 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “ Eşim Zübeyde Tamir, 04.04.2017 tarihinde Aliağa Şakran Cezaevinde bulunan oğlum Erkan Tamir’in ziyaretine gitmiştir. Ancak eşim görüş sonrasında bana telefon ederek
görüş esnasında görüşmeye başladıktan 5 dakika sonra gardiyanlar tarafından oğluma hakaret
edilerek görüşme sonlandırılmıştır. Eşim oğlumla 5 dakika görüşmeye fırsat bulamadığını, oğluma hakaret edilerek ve işkence yapıldığını belirtti. Ayrıca eşim sadece oğlumla değil görüşe
gelen tüm hükümlü-tutuklulara işkence yapılarak görüşmenin sonlandırıldığını, ziyarete gelen
ailelerin ise zorla dışarı çıkartıldığını bazılarının ise gözaltına alındığını belirtti. Bazı aileler İzmir
İHD Şubesine başvuruda bulunduklarını söyledi. Söz konusu işkenceyi yapan gardiyanların cezalandırılmasını istiyorum ve buna izin verenlerden de şikâyetçiyim. Biz oğlumun hayatından
endişe etmekteyiz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
01 Mayıs 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Van T Tipi Kapalı Cezaevindeki mahpusların,
haftalık olarak yapılan görüş gününde aileleri ile görüştürülmediği, görüştürülmeme nedenin ise
cezaevi yönetimi tarafından “koğuş değişikliği”ni önü sürdüğü öğrenildi.
08 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Halim Erdoğan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Rohat yaklaşık 1 yıldır Gaziantep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
hükümlü olarak kalmaktadır. En son oğlumla 18.05.2017 tarihinde yaptığım görüşmede cezaevinde yoğun hak ihlallerinin yaşandığını ve tüm haklarının ellerinden alındığını belirtti. Sosyal
ve spor hakları olmak üzere haklarının ellerinden alındığını belirtti. Ayrıca ben oğlum ile görüşe
giderken cezaevi girişinde ince arama adı altında dakikalarca aramaya maruz kalıp oğlumla yeteri kadar görüşemiyorum. Bu durum sebebiyle aileleri yıldırıp görüş zamanının kısıtlamasına
ve daha az görüşmelerine sebep olmaktadırlar. Ayrıca görüş zamanının çoğu keyfi bir şekilde
sebepsiz şekilde oğlumla z süre görüşüyorum ve bu durum çoğu ailenin yaşadığı bir durumdur.
Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
22 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Halim Erdoğan, şu be-

138

2017 Yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri
yanlarda bulundu: “Oğlum Rohat Erdoğan yaklaşık 1 yıldır Gaziantep l tipi ceza infaz kurumunda
tutuklu olarak bulunmaktadır.18 Mayıs 2017 tarihinde oğlumla açık görüşte görüştüm. Oğlum cezaevinde yoğun baskı ve hak ihlallerinin yaşandığını ve tüm haklarının ellerinden alındığını söyledi kısaca belirtmeli gerekirse oğlum bana şu konularda haklarının elerinden alındığını söyledi.
Aile ile açık ve kapalı görüşlerde zorluklar çıkarttıklarını ve normal görüş saatlerinin yarısı kadar
görüşemediklerini aileler açık ve kapalı görüşlere gelinirken selamlaşamadığını başka hükümlü
tutuklara sosyal ve spor başta olmalı üzere haklarının ellerinden alındığını söyledi. Ben oğlumun
görüşüne kurum güvenliğinden sorumlu jandarma ve gardiyanlar ince arama adı altında bizleri
yıldırıp görüş zamanımızın kısıtlanmasına ve oğlumla daha az görüşmeme sebep oluyorlar bu
şekliyle normal görüşün yarısını ancak kullanabiliyoruz. Oğlum idare görevlileri tarafından haklarının kanun dışına çıkarılmak suretiyle ellerinden alınmadı istediğini ve baskı yaptıklarını söyledi.
Bu sorunların çözümü için derneğindeyken hukuksal yardım talep ederim.”

139

2015-2020 Yılları arası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri

TECRİT VE İZOLASYON
05 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Uğur Kutluk-Kerem
Akdoğan, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Abdulkadir Akdoğan, 2 ay önce yaralı olarak gözaltına alınıp tutuklandı. Kardeşim şu an yaralı halde bulunmasına rağmen tek kişilik hücrede
tutuluyor. Kardeşimle en son görüşmemizde ayağından yaralı olduğunu ancak tedavi edilmediğini durumunun ağırlaştığını belirtti. Bu nedenle kardeşimin sağlık koşullarından endişeliyim.
Derneğinizin bu konuda gerekli girişimlerde bulunmasını talep ederim.”
31.01.2017 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuran Sehrete Bozkur, şu beyanlarda bulundu: “Ablam Sema Bozkur 2 Ocak 2010 tarihinden beri cezaevinde yatmaktadır. Şuan Mersin’in
Tarsus ilçesi cezaevinde bulunmaktadır. En son kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde
cezaevi koşullarının gittikçe kötüye evrildiğini bize şu şekilde beyan etmiştir: ‘Gerekçe olarak
cezaevi idaresi tarafından takılan kameranın kırılması bahane edilerek hepimize hücre cezası
verilmiştir. Zaten 42 kişilik koğuşta 86 kişi kalıyorduk. Bizde bu sebeple görüşe çıkmama kararı
aldık. Yaşadığımız koşulların çok kötü olması sebebiyle her an hastalanabiliriz. Zaten revire dahi
çıkarmıyorlar hastalık durumunda. Hastaneye gitmeye bile korkuyoruz.’ Ablamın içinde bulunduğu koşulların düzeltilmesi adına gerekli hukuki desteğin verilmesini ve kamuoyunun bilgilendirilmesini talep ediyorum.
03 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fırat Demir, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Sait DEMİR, Çankırı Cezaevindeydi. Bir hafta önce Çorum L Tipi
Cezaevine nakledildi. Telefonla annemi arayıp“ 2 m2’lik hücrede 3 kişi kalıyoruz, çok ciddi baskı
yapılıyor, bunun sebebi ise kaldığımız Çankırı Cezaevindeki şartları ve koğuşlarımıza kamera takılmasını protesto etmek için girdiğimiz açlık grevinden dolayı bizi sevk ettiler” demiş. Abimin
cezaevi koşullarının düzeltilmesi, kötü muamele ve işkence görmemesi için bu konuda İHD’den
cezaevi koşullarının iyileştirilmesi için hukuki destek istiyorum.”
20 Şubat 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Abdurrezak Dursun, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Serhat Dursun, 07.11.2016 tarihinde ikamet ettiğimiz Mardin ili Derik
ilçesinde jandarma tarafından gözaltına alındı. 26 gün sorgulandıktan sonra, tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Cezaevinde bulunduğu sırada 2 kez, polis tarafından sorgulama teşebbüsünde bulunulmuş. Derik olaylarına (İlan edilen sokağa çıkma yasağı sırasında
cereyan eden silahlı çatışmalar) ilişkin, işkence gördüğünü beyan etmiştir. İtirafçılığa dayalı bazı
ifadeleri kabul etmediği için, geçtiğimiz hafta bulunduğu cezaevinden alınarak Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevine sürgün edilmiş ve tek kişilik hücreye konulmuştur. Bugün itibariyle aile
olarak kendisiyle görüşme isteğimize, savcılık tarafından izin verilmemiştir. Oğlumun sağlığından
ve can güvenliğinden endişe duymaktayım. Derneğinizden hukuki ve insani yardım talep ediyorum. Ayrıca cezaevinde bulunduğu süre içerisinde, kendisi ile ilgilenmenizi talep ediyorum.”
21.02.2017 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuran Mehmet Şanlı, şu beyanlarda bulundu:
“Kardeşim Ahmet Şanlı, yeğenim Mervan Şanlı ve eniştem Bişer Onar 7 aydır Batman cezaevinde yatmaktadır. Kendileri siyasi koğuşta bulunmaktaydı. Edindiğim bilgiye göre bağımsız koğuşa
geçmek istemişler. Buradaki koğuşta da yaşam koşullarından rahatsızlık duydukları için tekrar
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eski koğuşlarına dönme talebinde bulunmuşlar. Ancak bu talepleri reddedilip hücreye kapatılmışlar. Tek kişilik hücrede 3 kişi kalmaktadırlar. Olayın aslını öğrenmek istiyorum. Bunun için
gerekli hukuki desteğin tarafıma verilmesini talep ediyorum.”
27 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Birgül Çağrıcı, şu beyanlarda bulundu: “Babam Mehmet Çağırıcı yaklaşık 10 yıldır Türkiye’nin birçok cezaevinde kalmıştır. En son 4 ay önce Giresun E Tipi Cezaevine nakledildi. Babam o nakil esnasında yoğun işkenceye maruz kalmıştı. Babamla en son 25.02.2017 tarihinde yaptığımız telefon görüşmemizde
bize şunları aktardı: Babam hipertansiyon, kalp rahatsızlığı ve bel fıtığı hastası olmasına rağmen
kendisinin ve hasta olan arkadaşlarının hastaneye sevk edilmediklerini, ilaçlarının verilmediklerini, ortopedik yatak kullanmaları doktor tarafından raporla istenilmesine rağmen kendilerine
söz konusu ortopedik yatakların verilmediklerini söyledi. Babam Giresun E Tipi Cezaevine sevk
edilirken uğradığı işkence nedeniyle o ve arkadaşları tepki göstermişlerdi. Cezaevi yönetimi de
bundan dolayı kendilerine disiplin cezası olarak hücre cezası vermiştir. Babam 11 gün boyunca
hücre cezasına çarptırılmıştı. Bu sebeple babamdan 2 hafta boyunca haber alamadık. Şu an
da Mehmet Dargın, Erhan Erbil, Mensur Uğraş, Levent Cin, Halis Gültekin, Barış Danir, A. Aziz
Tanrıkulu, Civan Sayık, Aydın Oğuz, Basri Salgın, Mehmet Çağırıcı, Ahmet Orhan, Emir Akbulak
hücre cezasını infaz ediyorlar. Babam halen de baskıya maruz kaldıklarını söyledi. Bu nedenle
derneğinizden hukuki yardım talep ediyor ve bu durumun takipçisi olmasını istiyorum.”
16 Mayıs 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Van T Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk
edilen KHK ile kapatılan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Nedim Türfent, 26 Nisan 2017 tarihinden bu yana hücre tecrit edildiğine dair bir mektup gönderdi. Türfent mektubunda, şunlara yer verdi: “26 Nisan’dan beri hücredeyim. Yatak koğuş kapısından avlu kapısına kadar oda
3 buçuk metre, avlu ise 4 buçuk metre! İki haftadır TV, radyo, gazete yok! İstedim yokmuş. İlk
çayımı 6 gün sonra içtim. 6 gün boyunca kantinden hiçbir şey vermediler. Okuyacak bir şey yok
diye Tursil deterjanın üzerindeki yazıları okuyorum! Spor-sohbete çıkarmıyorlar. Kütüphaneden
henüz kitap vermediler. Müdür ‘Üçlü odalarda yer yok’ diyor. Var olduğunu ispatladım oda no
söyleyerek, bu kez de ‘Herkes istiyor’ dedi. ‘Belki 1 ayda kalırsın’ dedi.”
19 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İzzettin Yıldız, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Taner Yıldız, 03.10.2016 tarihinde tutuklandı. Adıyaman’dan Elazığ
cezaevine getirildi. Yaklaşık olarak 3 aydır Elazığ cezaevinde olup cezaevine getirildiğinde çıplak
işkenceye maruz kalmıştı. En son 15.05.2017 tarihinden görüşe gittiğimizde bizi görüştürmediler.
Ondan önceki haftada görüşmemize izin vermediler. Elazığ cezaevinde olanlar bizi ciddi derece
de endişelendiriyor. Oğlum ve iki arkadaşı tek kişilik hücrelere konulmuşlar ve gerekçe olarak
havalandırmaya çıktıkları sırada arkadaşlarına selam vermeleri gösterilerek cezalandırılıyorlar.
Cezaevindeki diğer mahpuslarda ağır şartlarda bulunuyorlar. Yemek, banyo, TV izleyememe gibi
kötü şartlarda kalıyorlar. Ne bizi ne de eşini görüştürmüyorlar. Oğlumun hayatından endişeliyim.
Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
23 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Asya Gülen, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Şeref Gülen, 2011 tarihinden beri hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır.
Yaklaşık olarak 28 yıl 7 ay hapis cezası verildi. Yaklaşık 7 yıldır da değişik cezaevlerinde cezasını
infaz etmektedir. Diyarbakır, Bingöl ve Ankara/Sincan Cezaevlerinde kaldı. 2014 tarihinde Bingöl
Cezaevinde firar etti. Kısa bir süre sonra güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Şuanda Kırıklar
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F-1 Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Cezaevinde birçok hastalığa yakalandı. Hasta olmasına rağmen
tek kişilik hücreye konulmuş. Eşimin ciddi rahatsızlığı bulunmaktadır. Acil bir şekilde tedavisinin
yapılmasını istiyorum. Bu konuda sizden cezaevi koşullarının iyileştirilmesi ve tedavisinin yapılması için hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
25 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Naci Özdemir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Deniz Özdemir, 29 Mayıs 2016 tarihinde yakalandı. Şuanda Adana F
Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak kalmaktadır. O günden bugüne çok işkence gördü. Oğlum
kaldığı cezaevinde tek başına hücrede tutulmaktadır. Oğlum yakalandığından beri hücrede kalıyor. Oğlum yaşadığı sıkıntılardan dolayı 38 gün açlık grevi yaptı. Ama bu hücreden çıkarılmadı.
Oğlumun cezası henüz kesinleşmedi. Biz cezaevi koşullarıyla ilgili birçok yere başvurduk ancak
bir sonuç alamadık. Oğlumun durumu bizi çok kaygılandırmaktadır. Oğlumun hücreden çıkarılıp
normal koğuşa alınmasını talep ediyoruz. Sizden bu konuda hukuki destek talep ediyoruz.”
29 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zubeyde Yaşasın, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mesut Yaşasın, Diyarbakır D Tipi Cezaevinden 17.05.2017 tarihinde Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevinden birçok tutuklu, hükümlü ile birlikte Elazığ t Tipi Kapalı Cezaevine
nakledildi. Gittiği günden beri tek kişilik hücrede tutulmaktadır. Başkalarının hiçbir şekilde göremeyeceği tarzda bir yerde tutulmaktadır. Geçen haftaki görüşmemizde bize kitap ve gazete taleplerinin karşılanmadığını, diğer mahpuslarla görüştürülmediklerini, ayrıca gittiği günden beri hiçbir
şekilde havalandırmaya çıkarılmadıklarını söyledi. Bu durum bir insan için oldukça ağır koşullardır.
Bu olumsuz cezaevi koşulların kaldırılması için gereken hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
30 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rutbettin Uçakan,
şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mehmet Süleyman UÇAKAN, Antalya’da garson olarak çalışıyordu. 07.05.2017 tarihinde Muğla’da gözaltına alındı. 17.05.2017 tarihine kadar Antalya’da
gözaltında kaldı. 17.05.2017 tarihinde Antalya L Tipi Cezaevine götürüldü. Cezaevinde tutuklu
olarak bulunuyor ve tek kişilik hücreye konuldu. Biz görüşüne gidemedik. Sadece avukatı görüştü. Avukatı bize “koğuşu belli olmadığı için telefon ve görüş hakkı verilmediğini” söyledi. Şu anda
kardeşimin telefon ve görüş hakkı yok. Herhangi bir disiplin cezası da yok. Zaten direk tek kişilik
hücreye konulmuş. Dün (29.05.2017) bu sebeplerden dolayı kardeşim açlık grevine girmiş, bu
bilgiyi bize avukatı verdi. Kardeşimin sağlığından endişeliyiz. İHD’den hukuki yardım istiyoruz.”
01 Haziran 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mustafa Yaşa, şu
beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Aziz Yaşa, Diyarbakır D Tipi Cezaevindeydi. 2 hafta önce Elazığ
2 Nolu Cezaevine gönderildi. Gittiğinden beri tek hücrede kalıyor. Hiç kimseyi görmüyor, tek
başına havalandırmaya çıkıyor. Yemekleri çok kötüdür. Birçok ihtiyacı var. Karşılanmıyor. Ancak
kendi parasıyla karşılaması gerektiğini söylüyorlar. Sizden isteğim ağabeyimin bu zor koşuldan,
tecritten kurtarılmasıdır. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
03 Haziran 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kübra Ak, şu beyanlarda bulundu: “Babam Fehmi AK Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden birçok tutuklu, hükümlüyle birlikte Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. Gittiği günden itibaren tek kişilik hücrede tutulmaktadır. Başkalarının hiçbir şekilde göremeyeceği tarzda bir yerde tutulmaktadır. Bu
durum bir insan için oldukça ağır koşullardır. Bu olumsuz cezaevi koşulları için gereken desteği
derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
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09 Haziran 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Devran Toptaş, şu beyanlarda bulundu: “Benim babam Enver Toptaş, demokratik haklarını kullanarak toplumsal yürüyüşlerde bulunmaktan dolayı alındı. Olay 2015’te olmuştur. Gözaltından sonra mahkemece
bırakılmıştı. Dava devam ediyordu. 2017 Şubat ayında dava Yargıtay tarafından onaylandı ve babam 3 yıl 1 ay 15 gün ceza aldı. Yine 13 Şubat sabahı babamı çalıştığı iş yerinden alan TEM Şube
polisleri olduğunu söyleyerek emniyette götürdüler. Oradan cezaevine götürdüler. 3 ay D Tipi
cezaevinde kalan babam buradan Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderildi. Babam
2 Nolu’ya gönderildikten sonra Elazığ’a adım attığı gibi hak ihlallerinin başladığını söyledi. Ring
aracından iner inmez tutukluların birbiri ile konuşmasına izin verilmeyip, 10 kişiden fazla tutuklunun aynı ring aracı ile getirildiğini yolda fenalaşıp, kusanlar olduğunu söyledi. Yerleştirildiği
hücre tipi koğuşun sadece tek kişilik ve her şeyden izole edilmiş tamamen sıva badana içinde
yerlerde inşaat kabalarının olduğunu iletti. Gittikleri ilk 2-3 gün yemek verilmediğini, temel ihtiyacı olan her şeyi kantinden istediği ve verilmediğini söyledi. Temel hakkı olan gazete, kitap
mektuplar dahi kendisine verilmezken cezaevi yönetimine yazdığı onlarca dilekçe de cevapsız
bırakılmış. Ortak sosyal faaliyetlerinden mahrum bırakıp, kapalı ve telefon görüşmelere getirilen
diğer tutuklularla birbirleriyle Kürtçe konuşmalarına izin verilmediğini, konuşanların fiziki müdahaleye maruz kaldığını belirtti. Yemeklerin sadece iftar ve sahurda verildiğini hastane ve revire
çıkma isteklerinin dahi ret edildiğini söyledi. Elazığ’a sevk edildiğinden bugüne yaklaşık 20 gün
geçmesine rağmen halen tek kişilik hücrede tutulduğunu ve başka bir yere geçmek için gönderdiği dilekçelere cevap olamadığını söyledi. Bu konuda babam ve diğer tutuklular için sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
14 Haziran 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Baran Ertaş, şu beyanlarda bulundu: “Babam İbrahim Ertaş, 2015 tarihinden beri cezaevinde olup, İzmir Kırıklar
cezaevindeydi. Ancak 07.06.2017 tarihinde Antalya Alanya L Tipi Cezaevine nakledildi. Bugün
14.06.2017 tarihinde telefonla arayarak; ‘Alanya cezaevine getirildiğimizden beri tek kişilik hücredeyim. Bize yeterince yemek ve su verilmiyor. Bize işkence yapılıyor, ortak alanlara havalandırma
ve benzeri yerler yasak, durumum iyi değil’ dedi. Bize olumsuz cezaevi koşulları için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
04 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Vezir Kabak,
şu beyanlarda bulundu: “Kayınbiraderim Erol Tiryaki, yaklaşık 7 yıldır Tekirdağ 2 Nolu Kapalı
Cezaevinde kalmaktadır. 2 gün önce eşimi telefonla aradı. “Cezaevinde tek kişilik hücreye konuldum. Su- yemek gibi ihtiyaçlarımız karşılanmıyor. Cezaevi koşullarımız ağır.” Demiş. Cezaevi
koşullarının düzeltilmesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
17 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mansur Tatlı, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Abdulkadir Tatlı, 2017 Nisan Ayında Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Elazığ D
Tipi İnfaz Kurumuna nakledildi. Halende Elazığ D Tipi İnfaz Kurumunda kalmaktadır. Cezaevinde
tek odada ve aynı zaman da TV, buzdolabı, havalandırma gibi temel hakları verilmiyor. Açık görüşe gittiğimizde başka ailelerle konuşmamıza izin verilmiyor. Başka tutuklularla konuştuğumuzu
gördüklerinde tutuklu olan yakınımıza hücre cezası veriliyor. Bu olumsuz cezaevi koşulları için
gereken desteği derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
28 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sultan Onay, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Orhan ONAY, yaklaşık 9 yıl cezaevindedir. Yaklaşık olarak 2 ay önce
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Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktaydı ve 2 ay önce Antalya L Tipi Cezaevinden 20 Arkadaşıyla birlikte Denizli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildi. Nakil sırasında Denizli
Cezaevi girişinde çıplak arama dayatıldığı için darp edilmiş ve işkenceye maruz kalmıştır. Bu yeni
cezaevinin ilk haftalarında oğlum ve arkadaşlarına yönelik darp ve işkence devam etmiştir. İlk
haftalarda telefon görüşmesi yapmasına izin vermemiştir. Oğlumun da dahil olduğu 20 kişiyi tek
hücreye koymuşlardı. Havalandırmaya yeterli olarak çıkartılmıyor. Gönderdiğim parayı oğluma
tam olarak vermemişler. Askeri düzende sayım dayatılıyor. Kendilerine yönelik kötü muameleler
devam etmektedir. Bu olumsuz cezaevi koşulları için gereken desteği derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
24 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şirin Esmer, şu beyanlarda bulundu: “Eşim İrfan ESMER Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli mahpus
olarak yatmaktadır. Eşimin gardiyanlar tarafından dövülerek darp edildiğini, tehdit edildiğini ve
baskıya maruz kaldığını öğrendim. Arkadaşı ile dövüldükten sonra hücreye konulmuş. Diğer tutuklu aileleri ile cezaevi önüne gittik ama bize bilgi vermediler. Sadece hücrede oldukları bilgisini
verdiler. Eşimin durumunu merak ediyor ve hayatından endişe ediyorum. Derneğinizden hukuki
yardım talep ediyorum.”
24 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mücella Demir, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Necdet DEMİR Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli
mahpus olarak yatmaktadır. Bulunduğu cezaevinden tahliye olan bir arkadaşı bizi ziyaret ederek
eşimin ve arkadaşlarının gardiyanlar tarafından dövülerek darp edildiğini, tehdit edildiğini ve
baskıya maruz kaldığını söyledi. Darp edilirken ters kelepçelendiklerini ve ardından tek kişilik
hücrelere konulduklarını söyledi. Cezaevi önüne gittik. Görüş günü olmadığı için görüşemedik.
Cezaevi yetkililerine durumları hakkında bilgi almak istediğimizi söyledik. Bizlere hücrede tutuldukları dışında bilgi vermediler. Eşimin durumundan endişe duyuyorum. Derneğinizden hukuki
yardım talep ediyorum.”
24 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Meyase Ekinci, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet EKİNCİ Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli
mahpus olarak yatmaktadır. Diğer Tutuklu yakınlarından aldığım bilgiye göre oğlum ve 7 diğer
mahpus gardiyanlar tarafından darp edilip, tehdit edilerek hücreye konulmuş. Cezaevine gittik.
Görüş günü olmadığı için görüşemedik. Cezaevi yetkililerine durumları hakkında bilgi almak istediğimizi söyledik. Bizlere hücrede tutuldukları dışında bilgi vermediler. Oğlumun durumundan
endişe duyuyorum. Derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
19 Ekim 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Dilek Oruç, şu beyanlarda
bulundu: “Abim (Medet Oruç) Van F Tipi Kapalı Cezaevinde bir yıldır tutuklu bulunmaktadır. Bu
süre içerisinde değişik işkencelere maruz kalıyor. 3 aydır hiçbir şekilde ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Sıcak su verilmiyor. Gece yarısı baskın yapılıyor. Mektup, fotoğraf ve telefon yasaklanmış
haber alamıyoruz. 1 yıldır tek kişilik hücrede kalıyor. Traş, banyo vb. ihtiyaçlara izin verilmiyor. Ve
muhasebeye yatırdığımız parayı vermiyorlar. Ve yanındaki arkadaşlarına da aynı muamele yapılıyor. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyorum.”
29 Ekim 2017 tarihinde basın organlarından yer alan haberde edinilen bilgilere göre: Van T Tipi
Kapalı Cezaevi’nde PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin kaldırılması için
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başlatılan 3 günlük süresiz dönüşümlü açlık grevinin ardından koğuşları basan gardiyanların,
mahpuslara hakaret ederek battaniye, yastık ve günlük kullanılan eşyalara el koyduğu öğrenildi.
Ayrıca, aynı koğuşta bulunan Şeyhmus Bülbül ve ismi öğrenilemeyen 11 mahpusun hücrelere
konulduğu öğrenildi. Mahpuslardan Fırat Erbağa’nın ailesi ile yaptığı haftalık telefon görüşmesinde olayla ilgili şunları söylediği öğrenildi: “3 gün süren açlık grevimiz 25 Ekim Çarşamba günü
son buldu. Akşam üstü gardiyanlar koğuşumuza girdi. Baş gardiyan bize hakaret ederek, ‘Buranın askeri de, polisi de, devleti de benim’ dedi. Sonra battaniyelerimizi, yastıklarımızı ve günlük
kullandığımız eşyalara el koydu. Şeyhmus Bülbül ve 11 arkadaşımızı hücreye götürdüler. Onlara
işkence yapacağını düşünüyoruz.”
30 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasibe Mengirkaan,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Vedat Mengirkaan, 1,5 yıl önce Mardin/Kızıltepe Emniyetinden
aradılar. “ifaden var dediler. Oğlum yolda kimlik kontrolü sırasında alındı ve emniyette götürdüler. Gözaltında 4 gün kaldıktan sonra tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Oğlum şuanda Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Oğlum hasta ve tek hücrede 1,5 yıldan beri kalıyor.
Hastalığından dolayı tedavisi düzenli yapılmıyor. Raporu bize verilmiyor. Çocuğumun cezaevinde tek hücrede kalması yaşamına müdahale edebilir. Can güvenliğinin tehlikede olduğu kuşkusunu yaşamaktayım. Oğlumun tedavisinin yapılması ve hastalığından kurtulması için serbest
bırakılmasını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
28 Kasım 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Tunç, şu beyanlarda bulundu: “ Van F Tipi Cezaevinde bulunan yakınım Hakan Tunç’un en son açık görüşüne
gittiğimizde açlık grevine girdiklerini söyledi. 10 gün önce annemi arayıp ölüm orucuna girdiğini
söylemiş. Mektuplar verilmiyor. Yanında radyo bulundurduğu için 3 ay disiplin cezası verilmiş
tek hücrede kalıyor. 40 günü aşkındır. Açlık grevinde bulunuyor. Kendisinden haber alamıyoruz.
Derneğinizden insani hukuki yardım talep ediyorum.
06 Aralık 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Davut Temel, şu beyanlarda bulundu: “Yeğenim Cengiz Temel, daha önce İskenderun Cezaevinde iken 20 gün
önce Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. 03.12.2017 tarihinde yeğenim Cengiz’le telefonla
görüştüm. Yeğenim Cengiz Tarsus Cezaevine girişte çıplak aramaya tabi tutulduklarını, kabul
etmediklerinde darp edildiklerini, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını, elbiselerinin
yırtılarak çıplak arama yapıldığını anlattı. Cezaevine girdikten sonra kendisiyle birlikte 4 arkadaşının bir hafta boyunca hücreye konulduklarını, her sayımda ayakta sayım verilmesinin istendiğini ve kabul etmediklerinde zorla ayağa kaldırılarak darp edildiklerini ve sayımın böyle alındığını
belirtti. Normal koğuşa alındıklarını, şuan 20 kişi kaldıklarını ve sayım konusunda aynı sıkıntıların
yaşandığını, işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını anlattı. Görüş sürelerinin normalde
1 saat iken 30 dakikaya indirildiğini belirtti. Yan koğuşta kalanların FETÖ ya da İŞİD örgütüne
mensup olanların kaldıklarını ve sürekli ırkçı marşların çalınmakta olduğunu ve durumlarının iyi
olmadığını anlattı. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
15 Aralık 2017 tarihinde basın organlarında yer alan haberdeki bilgilere göre; Van F Tipi Cezaevi
yönetiminin, yanlarından Özgürlükçü Demokrasi gazetesine ait küpürleri bulundurdukları gerekçesiyle ve ‘örgütsel suç’ unsuru olarak değerlendirerek 53 siyasi mahpus hakkında soruşturma
başlattığı ve 11 günlük hücre cezası verdiği öğrenildi. Mahpusları cezaevinde ziyaret etmek isteyen yakınlarına ‘Çocuğunuz hücre cezasına çarptırıldı’ yanıtının verildiği belirtildi.
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22 Aralık 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hanife Akpolat, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Mehmet Akpolat, şuanda Bolu L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü
olarak kalmaktadır. Cezaevlerinde kaldığı bu süre içinde birçok hastalığa yakalandı. Oğlumun
sağlık durumu kötüdür. Oğlum şuanda tek hücrede kalmaktadır. Oğlumun hasta olması ve de
tek hücrede kalması hastalıklarını daha da tetiklemektedir. Ben ve eşim ciddi sağlık sorunlarımızdan kaynaklı uzun yolculuk yapamamaktayız. Bu durum hem bizi hem de oğlumu psikolojik
olarak üzmektedir. Bu nedenle oğlumun görüşlerine ne ben ne de babası gidememektedir. Oğlumun görüşlerine gidebileceğimiz ve ikamet ettiğimiz Diyarbakır iline mesafe olarak yakın olan
illerinde bulunan cezaevlerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”
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DİSİPLİN CEZASI VERİLENLER
15 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Giresun Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Mehmet Darga ve Arkadaşları, şu beyanlarda bulundu: “ Temmuz 2016 tarihinden bu yana
tüm arkadaşlarımız “iletişim” ve “ziyaret” cezaları almakta ve bu tarihten beri yakınlarımızla hiçbir
şekilde iletişim kuramamaktayız. Her arkadaşımıza süresi değişen hücre cezaları verilmekte ve
her gün arkadaşlarımız hücrelere alınarak günlerce buradalar da tutulmaktadırlar. Hapis cezalarının infazını bitiren A.Aziz Tanrıkulu ve Mehmet Kaya arkadaşlarımız bu disiplin cezalarının iyi hal
engeline takılarak tahliye edilmiyor ve daha bir yıldan fazla tutulacakları tebliğ edilmekte Mehmet Kaya arkadaşımız bu durumdayken başka cezaevine sürgün edildi. Spor, sohbet v.b ortak
etkinliklerimiz 6 ayı aşkındır mahkeme kararıyla kaldırılmış ve hiçbir şekilde yararlandırılamıyoruz.
Tutuklu arkadaşlarımızın haftalık telefonla görüşme hakları gasp edilmekte iki haftada bir olacak
şekilde değiştirilmiştir. Cezaevi idaresinin coplu-kalkanlı müdahale ekibi odalarımıza eş zamanlı
olarak baskınlar yapıp tüm arkadaşlarımıza fiziki işkencede bulunmuş ve sonucundan 20’den
fazla arkadaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. Bu haldeki 17 arkadaşımız başka cezaevlerine sürgün edilmiştir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
05 Haziran 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde
10 Mayıs 2017 tarihinde telefon görüşmesi sonrası koridorda karşılaştıkları arkadaşları ile Kürtçe
konuşan 3 tutuklunun feci şekilde darp edildiği iddia edildi. Kürtçe konuştukları için yaşanan tartışma sonrası koğuşlarına gelen 15’e yakın gardiyan tarafından feci şekilde darp edildiği belirtilen
mahpuslar Sinan Çelik, Taner Yıldız ve Yalçın Keskin’e 15’er gün hücre cezası verildi. Darp nedeniyle tutukluların vücutlarında yara ve morluklar oluşurken, tutuklular revire götürülüp tedavi
edilmek yerine tek kişilik hücreye konuldukları için darp raporu da alamadı. Yalçın Keskin isimli
tutuklu ise maruz kaldığı darp nedeniyle gözlerinde görme kaybı yaşadı. Tutuklular, gardiyanlar
hakkında cezaevi savcısına suç duyurusunda bulununca revire çıkarıldı.
23 Haziran 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Alattin Gölcü, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Ferit Gölcü 2011 yılından beri cezaevindedir. Sırasıyla Diyarbakır,
Giresun cezaevlerinde kaldı. Ohal’ den sonra Giresun Cezaevinden Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. Yaklaşık 4 aydır Balıkesir cezaevinde kalmaktadır. Oğlum Giresun Cezaevinde
iken 1 yıllık aile görüş yasağı verilmişti. Bu yasak 2017 Mayıs ayının son günlerinde son buldu. 1
yıllık görüş yasağı sırasında telefon dışında kendisiyle bir görüşme yapamadık. Oğlum daha önce
bir dosyadan ceza almıştı. İç hukuk yollarını tükettikten sonra AİHM’ e başvurduk. AİHM oğlumun dosyasında ihlal kararı verdi.. Yeniden yargılama için başvuru yaptık ve mahkeme de AİHM
kararına uyarak bu dosyasında Beraat kararı verdi. Mevcut tutuklu dosyadan cezasının mahsup
edilmesi için başvuru yaptık. Ancak oğlum cezaevinde disiplin cezası aldığı için iyi hal durumundan yararlanamayacağını belirttiler. Oğlum hakkında yakın tarihte hücre cezası verilmiş. Hücre
cezasının uygulanıp uygulanmadığı konusunda bilgim yok. Hücre cezasının keyfi olduğunu ve
sırf mahsuptan ve iyi halli durumdan yararlanmaması için verildiğini düşünüyoruz. Bu hukuksuz
uygulamalardan dolayı endişeliyiz. İHD’ den hukuki yardım istiyoruz.”
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HABERLEŞME V.B. HAKLARI ENGELLENENLER
23 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Erkan Tamir, 4 Nolu T Tipi Yeni Şakran Koğuş-13 Aliağa/İzmir cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık 1 yıl önce Diyarbakır’dan sevk edilmiştir. Bundan bir ay önce en son oğlumla
konuştum. Oğlum bana cezaevindeki görevlilerle tartıştığını söylemişti. Bu görevlinin gardiyan
mı yoksa asker olduğu ile ilgili bir şey söylemedi. Oğlum normalde her hafta Pazar günü bizi
arardı; ama tam 4 haftadır bizi aramıyor. Maddi durumum yetersiz olduğu için gidip kendisini
göremiyoruz. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Hayatta mı bilmiyorum. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
06 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Erkan Tamir, şuanda Yeni Şakran 4 Nolu T Tipi Koğuş-13 Aliağa/ İzmir
cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık 1 aydan beridir oğlum ile telefon görüşmesi yapamamaktayız.
Dün akşam koğuş arkadaşının ailesi beni arayıp oğlum Erkan Tamir’in çok hasta olduğunu ne
revire ne de hastaneye sevk yapılmadığını söyledi. Oğlum hasta olduğu için telefon görüşmesi
bile yapamamaktayız. Oğlumun sağlığı gittikçe kötüleşiyor. Ailesi olarak oğlumun durumuna çok
üzülüyoruz. Ayrıca oğluma bu hasta haliye cezaevi idaresi tarafından disiplin cezası bile uygulanacağını belirtmişlerdir. Oğlumun tedavi edilmesi ve sağlığına kavuşması için tam teşekküllü
bir hastane de tedavi edilmesini ve ilgili yerlere başvurmanızı talep ediyoruz. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı istiyoruz.” (Hasip Tamir 23 Ocak tarihinde de şubemize başvurmuştur)
15 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Giresun Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Mehmet Darga ve Arkadaşları, şu beyanlarda bulundu: “ Temmuz 2016 tarihinden bu
yana tüm arkadaşlarımız “iletişim” ve “ziyaret” cezaları almakta ve bu tarihten beri yakınlarımızla
hiçbir şekilde iletişim kuramamaktayız. Her arkadaşımıza süresi değişen hücre cezaları verilmekte ve her gün arkadaşlarımız hücrelere alınarak günlerce buradalar da tutulmaktadırlar. Hapis
cezalarının infazını bitiren A.Aziz Tanrıkulu ve Mehmet Kaya arkadaşlarımız bu disiplin cezalarının
iyi hal engeline takılarak tahliye edilmiyor ve daha bir yıldan fazla tutulacakları tebliğ edilmekte
Mehmet Kaya arkadaşımız bu durumdayken başka cezaevine sürgün edildi. Spor, sohbet v.b
ortak etkinliklerimiz 6 ayı aşkındır mahkeme kararıyla kaldırılmış ve hiçbir şekilde yararlandırılamıyoruz. Tutuklu arkadaşlarımızın haftalık telefonla görüşme hakları gasp edilmekte iki haftada
bir olacak şekilde değiştirilmiştir. Cezaevi idaresinin coplu-kalkanlı müdahale ekibi odalarımıza
eş zamanlı olarak baskınlar yapıp tüm arkadaşlarımıza fiziki işkencede bulunmuş ve sonucundan
20’den fazla arkadaşımız çeşitli yerlerinden yaralanmışlardır. Bu haldeki 17 arkadaşımız başka
cezaevlerine sürgün edilmiştir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
06 Mayıs 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Elâzığ T Tipi Cezaevi’nde bulunan siyasi kadın
mahpus Rozerin İldan’a, 35 gün süresiz dönüşümsüz açlık grevine girdiği gerekçesiyle cezaevi
yönetim tarafından 6 ay telefon ve sosyal faaliyet cezası verildi.
22 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Murat Kaymak, şu beyanlarda bulundu: “Kızkardeşim Hatice Kaymak, haftalık telefon görüşmesi bugün gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Ancak bizi aramadı. Cezaevi idaresi herhangi bir bilgi vermedi. Kardeşimin

148

2017 Yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri
durumundan endişe ediyoruz. Bu konuda destek sunmanızı talep ediyorum.”
10 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulhamit Ayik, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Cahit yaklaşık 2 yıldır cezaevinde tutuklu olarak yargılanmaktadır. En
son da 3 ay önce Ağrı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. 7.7.2017 tarihinde telefonla
görüşmemizde 2 ay boyunca telefon ile konuşmamızın kısıtlandığını söyledi. Herhangi bir sebep
söylemedi. İdare tarafından keyfi olarak kaldırıldığını düşünüyoruz. Söz konusu hukuka aykırı uygulamaların sonlanması amacı ile yardım talep etmekteyiz…”
30 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sabri Daşlık, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde kalmakta olup, 29.08.2017 tarihinde açık
görüşüne gittim. Görüş sırasında mahpuslar ve aileler arasında paravan bulunuyor ve 10 kişi
olan mahpuslarla gelen gardiyan sayısı en az 30 kişi olduğundan dolayı aileler baskı altında
görüşme yapıyorlar. Görüş sonrası kapı açık olduğu için kızım direk koğuşa gitti, sonrasında gardiyan neden kapıyı açıp gitti diye 3 günlük hücre cezası verileceğini söylemişler. Daha önce
almış olduğu mektup ve telefon cezası 3 ay daha uzatılmış. Bu konuda derneğinizden hukuki
yardım talep ederim.”
25 Eylül 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ramazan Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ahmet Çelik, 7 yıla yakındır Bolu cezaevinde. Cezaevinin şartlarının iyi
olmadığını daha önce bize söylemiştir. Bugün evi annesini arayıp, çok kısa bir şekilde bundan
sonra telefon açamayacağını söyledi. Telefonu kapatmış, cezaevindeki baskılardan dolayı çocuğuma telefon hakkını yasaklamışlar. Baskıların arttığını söylemiş. Annesi de ben de çok endişeliyiz. Ne yapacağımızı bilemedik. Bu konuda yardımcı olması için İHD’den destek bekliyorum.”
27 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sabri Daşlık, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Remziye Daşlık, şuanda Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
hükümlü olarak kalmaktadır. Kızıma verilen disiplin cezalarından dolayı yaklaşık 6 aydır telefon
görüşmesi yapamıyoruz. Kızıma disiplin cezalarının verilme nedeni ise koğuşlara kamera yerleştirilirken kameraların kaldırılması yönünden itiraz etmiş olmasıdır. Kızıma yapılan bu haksızlıkları
kabul edemiyoruz. Kızıma uygulanan baskıların kaldırılması ve haftalık telefon görüşme hakkının
tekrar verilmesini talep ediyorum. Ayrıca ben ve eşim hasta ve yaşlı olmamızdan dolayı görüşüne gidemiyoruz. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Durumu hakkında bilgi almak istiyoruz. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanız talep ediyoruz.”
07.12.2017 Tarihinde şubemize başvuran Şükran Akkurt şu beyanlarda bulunmuştur: “Kardeşim Şakir Akkurt 1992 yılından beri cezaevindedir. Halen Balıkesir-Bandırma Cezaevinde hükümlü olarak yatmaktadır. Kendisiyle en son yaptığımız görüşmede uygulanmakta olan tecritin gittikçe ağırlaştığını, dış dünyadan haber alabildikleri tek iletişim hakları olan radyonun bile iki ayı
aşkın bir süredir sinyallerle engellendiğini beyan etmiştir. Cezaevindeki bu uygulamaların önüne
geçilebilmesi için İnsan Hakları Derneği’nden yardım ve hukuki destek talebinde bulunuyorum.”
12 Aralık 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İslam Çınar, şu beyanlarda
bulundu: “Kardeşim Abdurrahim AKALP Bolu F Tipi Kapalı İnfaz kurumunda yatmaktadır. Ben
ve ailem kardeşimi görmek için 05.12.2017 tarihinde görüş için cezaevine gittik. Biz görüşe girmeden önce dışarıda uzun süre bekletildik. Dışarıda havalar da soğuk olduğu için bekleyecek
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bir yerde yoktu. İçerde bekleme salonu olmasına rağmen oraya almayarak bizi dışarıda soğuk
hava da beklettiler. Bu durum görüş için gelen bütün aileler için geçerlidir. Görüş Kaydı için içeri
aldıklarında da kayıt işlemi yapan 3 kayıt birimi olmasına rağmen sadece bir tanesinde kayıt
yaptılar ve biz sorduğumuzda diğerleri arızalı diyorlar. Bizim kayıt işlemleri devam ederken görüş
saati gelmişse ve sadece bir kayıt birimini olmasına rağmen biz görüş odasına inmeden görüş
başlamış oluyor. Benim kayıt işlemi devam ederken görüşü başlattıkları için bizim süremizden
kesiyorlar. Bu yüzden biz normalde 1 saat görüş yapmamız gerekirken 1 saatten az görüş yapıyoruz. Bu seferki görüşte ben kayıt yaparken görüş başlatıldığı için 25 dk geçmişti ve ben sadece
35 dk görüş yapabildim. Biz görüş saatinden çok önce orda hazır olmamıza rağmen ve sadece
bir kayıt biriminin çalıştığını bilmelerine rağmen neden kayıt için gerekli süreyi ayarlamadılar da
bizim görüş saatimizden kısıyorlar. Görüş için arama sırasında çok detaylı arama yapıyorlar. Pantolonlarımızı ve çorabımızı çıkartıyorlar. Bu muameleye görüş için gelen herkes maruz kaldı. Bizler kabul etmeyince de görüş yaptırmayacaklarını söylüyorlar. Görüşte kardeşim bana “geceleri
ani baskın yapıyorlar. 6 arkadaşımızı gece alıp götürdüler ve bize nereye götürecekleri hakkında
bilgi vermediler. Üzerimiz de çok baskı var. Bu baskılar yeni gelen müdürden kaynaklıdır.” Dedi
Görüş bittikten sonra cezaevinin bahçesinde bizi o soğukta yarım saat kadar daha beklettiler.
Biz nedenini sorduğumuzda da bize bir şey söylemiyorlar. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
16 Aralık 2017 tarihinde basın organlarında yer alan haberdeki bilgilere göre; 5 Temmuz
2016’da tutuklanan ve KHK’yla kapatılan DİHA Muhabiri Şerife Oruç’un tutuklu bulunduğu Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 25 Ekim 2017 tarihinde bir gazeteci arkadaşına göndermek üzere
kaleme aldığı mektuba el konuldu. Cezaevinde yaşanan hak ihlallerinin yer aldığı mektubun,
cezaevi Mektup Okuma Komisyonu tarafından “sakıncalı” bulunduğu ve mektubun gönderildiği kişiye kararın tebliği edildiği öğrenildi. Cezaevi Disiplin Kurulu’na da gönderildiği öğrenilen
kararda şu ifadeler yer aldı: “5275 Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun 68.
Maddesinin 3 fıkrasında belirtilen, “Kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüren, görevlileri
hedef gösteren, terör ve çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının haberleşmelerine neden olan, kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit
ve hakareti içeren mektup, faks ve telgraflar hükümlüye verilmez. Hükümlü tarafından yazılmış
ise gönderilmez.”
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SOSYAL ETKİNLİK VB HAKLARI ENGELLENENLER
13, 23 ve 24 Ocak 2017 tarihinde İHD Van Şubesine Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nden 33 siyasi mahpus mektupla başvuruda bulunarak, şu beyanlarda bulundu: “Bulunduğumuz cezaevinde yaşanan kimi sıkıntıları sizinle paylaşmak istiyoruz. Bir aydan fazladır biz siyasi
tutsaklar, farklı cezaevlerinden bu yeni açılan cezaevine getirildik. Ve bizleri bloklara dağıttılar.
Ne var ki bulunduğumuz blokların arasına, aynı şekilde FETÖ’cüleri yerleştirmişler. Sizin de bildiğiniz gibi bu durum beraberinde olumsuzluklar getirecektir. Normalde böyle bir uygulama ve
yerleşmenin, yan yana koymanın olmaması gerekiyor. Birçok defa FETÖ’cülerin aramızdan çıkartılması için taleplerimizi ve kaygılarımızı bildirdik. Ancak bu konuda idarede bir umursamazlık
durumu mevcut. Zamana yayman anlayışı var. Mevcut durumun provakasyona, kışkırtmaya açık
bir zemin olduğu ortadadır ki, FETÖ’cülerin yaklaşımı kışkırtıcı ve tahrik edicidir. Arkadaşlarımıza
küfürler edip tahrik ediyorlar. Bu şekilde bilinçli olarak provakasyona zemin sunuyorlar. Bunun
yanında cezaevlerinde bir hak olan sosyal etkinliklere (saz, resim v.b kurslar) çıkartılmıyoruz.
Bunun bir hak ihlali olduğu şüphesizdir. İdareye verdiğimiz dilekçelere zamanında cevap verilmeyecek sürümcemeye bırakılıyor. İhtiyaçlarımız olan eşyalar da geç veriliyor. Dolayısıyla bu
keyfi bir uygulama bizleri mağdur etmektedir. Oda aramalarında da bu durum kendini aksettiyor. Aramalarda eşyalarımız keyfi bir şekilde dağıtılıyor ve daha önce idarece tarafımıza verilen
eşyalar da toplatılıp götürülüyor. Tüm bunlar önlenebilir ve giderilebilir durumlardır. Ne var ki
bu gerçekler, hakikatlar idarece gözünde dikkate alınmıyor. Bu sebeple bu mektup aracılığıyla
yaşanan bu sorun ve hak ihlallerini sizlere bildirmek istedik.” Mektuplarda imzaları bulunan mahpusların isimleri şöyle: Cahit Hezer, Hasan Kemal Hasan, A.rahim Uğan, Gültekin Hezer, Ahmet
Kaya, Hamdullah İnce, Abdulkadir Irmak, Orhan Atalay, Sinan Gencer, Serbest Akbaş, Seyfettin
Marti, Hüseyin Kına, Fersat Mendali, Yusuf Gültekin, Adem Er, Tevfik İmret, Alican Bayındır, M.Ali
Gürbüz, Akif Demirbağ, Muzaffer Orhan, Emirhan Oruk, Sait Öztürk, Ferheng Mirzayiyan, A.Aziz
Muhammed Halife, Abdullah Karatay, İbrahim Yavuzel, Reis Kaya, Osman Başak, Davut Güler,
Habib Topgaç, Mahmut Temtek, Mecit Başdaş, Sahim Genç.
06 Mayıs 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Elâzığ T Tipi Cezaevi’nde bulunan siyasi kadın
mahpus Rozerin İldan’a, 35 gün süresiz dönüşümsüz açlık grevine girdiği gerekçesiyle cezaevi
yönetim tarafından 6 ay telefon ve sosyal faaliyet cezası verildi.
22 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Tahir Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Abim Rıdvan ÇELİK ile ailem 18.05.2017 tarihinde açık görüş yaptılar. Abim
kardeşim Davut’a şu sıkıntıları aktardı. 1. Sıcak su her gün sadece 1 saat veriliyor. Bu veriliş saatleri
de görüş günlerinde görüş saatlerine denk getiriliyor. 2. Mektuplarda sıkıntı yaşadığını belirtmiş.
4 mektup geldiğinde mahpuslara sadece bir cevap mektubu yazabilecekleri söyleniyor. Sadece
bir mektup hakkı var deniliyor. 3. Bizim mahpuslara yatırdığımız paralar onlara geç veriliyor. Görüş günü yatırdığımız para abime ancak 3 hafta sonra verilmiş. Bunu bana abim söyledi. 4. Görüş
için gittiğimizde bizi tacize varacak şekilde detaylı arıyorlar. Ailemiz ile konuştuğumuzda Kürtçe
konuştuklarımızı Türkçeye çevirmemizi orda olan askerler istiyorlar. Her şeye müdahale ediyorlar.
Bu konuda İHD’den hukuki destek talep ediyoruz.”
22 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fidan Bozyıl, şu be-
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yanlarda bulundu: “11.05.2017 tarihinde ve 18.05.2017 tarihinde kardeşim Azat BALTAŞ ile görüştük. Bana görüşmemizde cezaevinde genel olarak yaşanan sıkıntılardan bahsetti Açık görüşmemizde bize bu sıkıntıları aktardı: 1. Spora çıkamadıklarını, aktivitelerin yasaklandığı ve ortak
alanlara çıkarılamadıklarını belirtti. 2. Hem mahpuslara hem de biz ziyaretçilere tacize varacak
aramalarda bulunuluyor. Biz bu durumu yaşadık. 3. Hem mahpuslar hem de biz ziyaretçiler görüşe çıkarken tek sıra halinde askeri disiplinle yürümemiz isteniyor. Bu durum görüş bittikten
sonra da tekrarlanıyor. 4. Görüş saatlerimiz kısıtlanıyor. Bizlerin ve mahpusların saat ile görüşe
çıkmamıza izin verilmiyor ve görüş yaptığımız odalarda da saat yok. Biz görüşe çıktıktan sonra
20-30 dakika bile görüş yaptırılmadan görüşün bittiği söyleniyor. Çok az görüşebildik. Görüşümüz kesinlikle 45 dakika veya 1 saat değildi. Görüş saatimiz bitmeden görüşe son veriliyor. Bu
konuda İHD’den hukuki yardım talep ediyoruz.”
22 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şükrü Beyazadam,
şu beyanlarda bulundu: “18.05.2017 tarihinde kardeşim Ahmet BEYAZADAM ile açık görüşte,
bana yaşadıkları bazı sıkıntıları anlattı. Kardeşim sarılık hastalığı ve kalın bağırsak yırtıkları var.
Ve tedavi edilmesi gerekiyor. Kardeşim bana şu sıkıntıları aktardı: 1. Spora çıkamadıklarını, aktivitelerin yasaklandığı ve ortak alanlara çıkarılamadıklarını belirtti. 2. Hem mahpuslara hem de
biz ziyaretçilere tacize varacak aramalar yapılıyor. Her görüşte bu sıkıntı var. 3. Hem mahpuslar
hem de biz ziyaretçiler görüşe çıkarken tek sıra halinde askeri disiplinle yürümemiz isteniyor. Bu
durum görüş bittikten sonra çıkışta da tekrarlanıyor. 4. Görüş saatlerimiz kısıtlanıyor. Bizlerin ve
mahpusların görüşe saat ile gitmemize izin verilmiyor ve görüş yaptığımız odalarda da saat yok.
Biz görüştüğümüzde 20 dakika veya 30 dakika bile geçmeden görüşün bittiği söyleniyor. Görüş
hakkımız kısıtlanıyor.. Görüş hakkımız olan 45 dakika veya 1 saat görüşemiyoruz. Görüş hakkı saatimiz bitmeden görüşe son veriliyor. Bu konuda İHD’den hukuki yardım talep ediyoruz.”
22 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rojbin Bayram, şu beyanlarda bulundu: “Ben babam Abdulmetin BAYRAM ile 18.05.2017 tarihinde açık görüş yaptım.
Babam bana şu sıkıntılarını aktardı. 1. Spora çıkamadıklarını, aktivitelerin yasaklandığı ve ortak
alanlara çıkarılamadıklarını belirtti. 2. Hem mahpuslara hem de biz ziyaretçilere tacize varacak
aramalar yapılıyor. Her görüşte bu sıkıntı var. 3. Hem mahpuslar hem de biz ziyaretçiler görüşe
çıkarken tek sıra halinde askeri disiplinle yürümemiz isteniyor. Bu durum görüş bittikten sonra çıkışta da tekrarlanıyor. 4. Görüş saatlerimiz kısıtlanıyor. Bizlerin ve mahpusların saat ile görüşmemize izin verilmiyor. Görüş yaptığımız odalarda da saat yok. Biz görüştüğümüzde 20 dakika veya
30 dakika bile geçmeden görüşün bittiği söyleniyor. Görüş hakkımız kısıtlanıyor. Görüş hakkımız
olan 45 dakika veya 1 saat görüşemiyoruz. Görüş hakkı saatimiz bitmeden görüşe son veriliyor.”
Bu konuda İHD’den hukuki yardım talep ediyoruz.”
22 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Leyla Karaaslan, şu beyanlarda bulundu: “Ben oğlum Yusuf KARAASLAN ile 11.05.2017 ve 18.05.2017tarihlerinde açık
görüş yaptım. Bana şu sıkıntıları aktardı: 1 Burnumdan ameliyat olmuştum. Kontrole götürülmem
gerekirken götürülmüyorum. Hastaneye sevkim yapılmıyor. İlaçlarım düzenli verilmiyor. 2 Spora
çıkarılmıyoruz. Bütün aktivitelere yasaklandı ve ortak alanlara çıkarılamıyoruz. Hepsi yasaklandı.
3. Görüşe çıkarılırken tacize varacak aramalarda bulunuluyor. 4. Hem mahpuslara hem de ziyaretçilere görüşe çıkarken tek sıra halinde askeri disiplinle yürümemiz isteniyor. Bu durum görüş
bittikten sonra da tekrarlanıyor. 5. Görüş saatlerimiz kısıtlanıyor. Bizlerin ve mahpusların saat ile
görüşe çıkmamıza izin verilmiyor. Görüş yaptığımız odalarda da saat yok. Biz görüştüğümüzde
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20 dakika veya 30 dakika bile geçmeden görüşün bittiği söyleniyor. Görüş saatimizden daha
kısa görüştürülüyoruz. Görüş hakkımız olan 45 dakika veya 1 saatte görüş yapamıyoruz. Görüş
hakkımız bitmeden görüşe son veriliyor. Bu konuda İHD’den hukuki yardım talep ediyoruz.”
01 Temmuz 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; hakkında kesinleşmiş cezası olduğu gerekçesiyle 12 Haziran’da gözaltına alınan ve ardından Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulan
gazeteci-ressam Zehra Doğan’a, dışardan getirtilmesini istediği boya ve resim malzemelerinin
verilmediği öğrenildi. Ailesi aracılığıyla yaşananları aktaran Doğan, şunları belirtti: “Cezaevi yönetimi resim malzemeleri için savcılıktan özel izin almam gerektiğini belirtti. Bunun üzerine savcılığa verilmek üzere dilekçemi hazırladım. Cezaevi müdürü, ‘içeride resim, takı, bileklik yapmak
yasak, savcı izni olsa bile biz buna izin vermiyoruz’ diyerek, dilekçemi kabul etmedi.”
10 Ağustos 2017 tarihinde ÖHP ve İHD tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında,
heyet olarak incelemelerde bulundukları Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde, mahpusların sosyal etkinlik haklarının engellendiği tespitlerine yer verildi. Basın toplantısında heyet incelemesinde
bazı tutuklularla yapılan görüşmelere şu şekilde verildi:“*Faruk Demir’in Beyanı: Hapishanede
Fetöcülere daha esnek davranılıyor. Fetöcülerin kantinden zamanında ve her türlü ihtiyaçları
karşılanırken bizim ihtiyaçlarımız geciktiriliyor. Sportif, sanatsal vb faaliyetlerinde de Fetöcülere
esnek davranılıyor. Cezaevi idaresine yazdığımız dilekçeler zamanında teslim edilmiyor. Müdür
her türlü baskıyı uygulayacağını söylüyor.
*Sara Kaya’nın Beyanı: Bir aydır hakkımız olan sportif faaliyetlere izin verilmiyor. Sadece kütüphaneden kitap alabiliyoruz. Dört gündür gazete verilmiyor. Burada çok ciddi hak ihlalleri var,
baskılar bitmiyor. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz.”
20 Ekim 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Şevket Muslu, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlumun (Kahraman Muslu) Ağrı Cezaevi yönetimi tarafından keyfi olarak sosyal hiçbir etkinliğine izin verilmediğini öğrendim. Baskı oluşturmaya çalışıyorlar. Oğlum cezaevindeki
durumdan endişe ediyorum. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyorum.”
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CEZAEVLERİNDE ANADİL ÖZGÜRLÜĞÜNE
YÖNELİK İHLALLER
05 Haziran 2017 tarihinde edinilen bilgilere göre; Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde
10 Mayıs 2017 tarihinde telefon görüşmesi sonrası koridorda karşılaştıkları arkadaşları ile Kürtçe
konuşan 3 tutuklunun feci şekilde darp edildiği iddia edildi. Kürtçe konuştukları için yaşanan tartışma sonrası koğuşlarına gelen 15’e yakın gardiyan tarafından feci şekilde darp edildiği belirtilen
mahpuslar Sinan Çelik, Taner Yıldız ve Yalçın Keskin’e 15’er gün hücre cezası verildi. Darp nedeniyle tutukluların vücutlarında yara ve morluklar oluşurken, tutuklular revire götürülüp tedavi
edilmek yerine tek kişilik hücreye konuldukları için darp raporu da alamadı. Yalçın Keskin isimli
tutuklu ise maruz kaldığı darp nedeniyle gözlerinde görme kaybı yaşadı. Tutuklular, gardiyanlar
hakkında cezaevi savcısına suç duyurusunda bulununca revire çıkarıldı.
09 Haziran 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Devran Toptaş, şu
beyanlarda bulundu: “Benim babam Enver Toptaş, demokratik haklarını kullanarak toplumsal
yürüyüşlerde bulunmaktan dolayı alındı. Olay 2015’te olmuştur. Gözaltından sonra mahkemece
bırakılmıştı. Dava devam ediyordu. 2017 Şubat ayında dava Yargıtay tarafından onaylandı ve babam 3 yıl 1 ay 15 gün ceza aldı. Yine 13 Şubat sabahı babamı çalıştığı iş yerinden alan TEM Şube
polisleri olduğunu söyleyerek emniyette götürdüler. Oradan cezaevine götürdüler. 3 ay D Tipi
cezaevinde kalan babam buradan Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevine gönderildi. Babam
2 Nolu’ya gönderildikten sonra Elazığ’a adım attığı gibi hak ihlallerinin başladığını söyledi. Ring
aracından iner inmez tutukluların birbiri ile konuşmasına izin verilmeyip, 10 kişiden fazla tutuklunun aynı ring aracı ile getirildiğini yolda fenalaşıp, kusanlar olduğunu söyledi. Yerleştirildiği
hücre tipi koğuşun sadece tek kişilik ve her şeyden izole edilmiş tamamen sıva badana içinde
yerlerde inşaat kabalarının olduğunu iletti. Gittikleri ilk 2-3 gün yemek verilmediğini, temel ihtiyacı olan her şeyi kantinden istediği ve verilmediğini söyledi. Temel hakkı olan gazete, kitap
mektuplar dahi kendisine verilmezken cezaevi yönetimine yazdığı onlarca dilekçe de cevapsız
bırakılmış. Ortak sosyal faaliyetlerinden mahrum bırakıp, kapalı ve telefon görüşmelere getirilen
diğer tutuklularla birbirleriyle Kürtçe konuşmalarına izin verilmediğini, konuşanların fiziki müdahaleye maruz kaldığını belirtti. Yemeklerin sadece iftar ve sahurda verildiğini hastane ve revire
çıkma isteklerinin dahi ret edildiğini söyledi. Elazığ’a sevk edildiğinden bugüne yaklaşık 20 gün
geçmesine rağmen halen tek kişilik hücrede tutulduğunu ve başka bir yere geçmek için gönderdiği dilekçelere cevap olamadığını söyledi. Bu konuda babam ve diğer tutuklular için sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
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CEZAEVLERİNDE DİĞER İHLALLER
03 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Deniz Ateş, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Mehmet Veysel ATEŞ, Bandırma T-1 Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda
bulunmaktadır. 02.01.2017 tarihinde gittim. Cezaevi girişinde bizleri çıplak aramaya kalkıştılar
ancak bizler kabul etmedik. Personeller sistem olmadığı gerekçesiyle bizleri 4-5 saat beklettiler.
Bizleri sadece 40 dakika görüştürdüler. Ağabeyim çok zayıf, soluk, sağlıksız görünüyordu. Diğer
mahpuslar da öyle görünüyordular. Ağabeyim, bana kaloriferlerinin yakılmadığını, yemeklerinin
kötü çıktığını, saç sakal traşına izin verilmediğini, mektup ve kartlarına el konulduğunu, dilekçelerinin ilgili makamlara gönderilmediğini, hastaneye sevklerinin gerçekleştirilmediğini, Koğuşlarına
kamera takıldığını, kendilerinin öldürülebileceğini belirterek, savcılığa gidip şikayetçi olmamızı istedi. Ben ağabeyimin hayatından endişe etmekteyim. Bu nedenle, yaşanan ihlallerin giderilmesi
ve sorumluların cezalandırılması için derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim.”
12 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Kadri Güngen, Hüseyin Aras, Metin Kılıçaslan, , Mehmet Adanmış, Ramazan Simidi, Mahsun
Batur, Mesut Tanış, İsmail Kayar, Agit Elçi, Şükrü Timurtaş, İsmet Beyazıt, Zeki Cengiz ve Zekeriya
Seven, şu beyanlarda bulundu: “Kaldığımız Siirt E Tipi Cezaevinde uzun süredir çeşitli hak ihlali
ve hak gasplarıyla karşı karşıya kalmaktayız. Bu hak gaspları 15 Temmuz Fetö darbe girişiminde
n sonra yaygınlaştırılarak devam etmektedir. Öyle ki kaldığımız Cezaevinde Adalet Bakanlığınca tutuklu ve hükümlülere tanınan haklardan bile yararlanmamaktayız. İdareye bu sorunlarımızı
her ilettiğimizde Fetö’cüleri ve Adalet Bakanlığının Genelgeleri gerekçe gösterilerek taleplerimiz
keyfi bir şekilde reddedilmektedir. Sorunlarımızı başlıklar halinde şöyle sıralayabiliriz:
1. Adalet Bakanlığınca tüm cezaevlerinde tutuklu ve hükümlülere tanınan spor sohbet, atölye
haklarından faydalanmak istiyoruz.
2. 12 Eylül de bile uygulanmayan mahkemelerce toplatma kararı olmayan kitap dergi ve gazetelerin bizlere verilmesini istiyoruz.
3. Tutuklu ve hükümlü ayrımına gidilerek ve Fetö’cüleri gerekçe yapılarak haftalık olan telefon
hakkımızı, tutuklu arkadaşlarımız için 15 günde bir yaptırılmaktadır. Bu uygulamaya son verilip Adalet Bakanlığınca tanınan her hafta telefon hakkından yararlandırılmasını istiyoruz.
4. Tüm cezaevlerinde her ayın ilk haftasında yapılan açık görüşler bizim bulunduğumuz cezaevinde Fetö’cüler gerekçe gösterilerek 2 ayda bir yararlanmaktayız. Bu hem bizi hem de
ailelerimizi mağdur etmektedir. Cezaevi İdaresinin bu keyfi uygulamasına son verip her ayın
ilk haftasında açık görüşümüzün yaptırılmasını istiyoruz.
5. Avukatlarımızla yaptığımız görüşmeler zaten görevli personelin denetim ve gözetiminde olmaktadır. Ancak Fetö’cüler gerekçe yapılarak 15 Temmuz dan sonra cezaevi idaresi avukatlarımızla yaptığımız görüşme odalarına kamera yerleştirilmiş bulunmaktadır. Bu durum hem
Müvekkil-Vekil ilişkisinin mahremiyetine hem de hukuka aykırıdır ve kameraların kaldırılmasını istiyoruz.
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6. Hem açık görüş esnasında hem de kapalı görüşlere gelen ailelerimiz arama yapılırken insan
onurunu rencide eden, personelin keyfi tutumları olmaktadır. Bu uygulamalara son verilmesini istiyoruz.
Adalet Bakanlığınca bize tanınan ve şu anda keyfi olarak gasp edilen haklarımızın bize verilmesini istiyoruz. Eğer kaldığımız cezaevinde Fetö’cüler olduğu için bu uygulamalar yapılıyorsa o
zaman fetöcü’lerin bulunduğumuz cezaevinden farklı bir cezaevine Adalet Bakanlığınca sevk
edilmesini istiyoruz.” Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
20 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Zehra Konar, şu beyanlarda bulundu: “2 Kasım 2016 tarihinde Elazığ’da gözaltına
alındım. Eski DBP il eş başkanıydım. 10 gün gözaltında kaldım. Elazığ E Tipine gönderildim. Elazığ
E Tipi eski bir cezaevi olduğu için elektrik kesiliyordu. Suları da kesiliyordu. E tipinde haftada 2
gün 08.30-12-00 arası sıcak su veriliyordu. Şuan da sıcak sular sürekli açık ve 3 gündür nakledildim. Getirildiğimizde oda boştu. Biz 3 gündür odayı temizlemeye çalışıyordu. Temizlik yapıyoruz
ve her taraf tozdu. Biz temizlik yaparken eğildiğimizde sırtımız görünür diye kameranın üstünü
kapattık. Bu nedenle hakkımızda soruşturma açıldı. Biz cezaevine sevk edildiğimizde ailemize
haber verilmesini istedik ama haber verilmedi. E tipinde 8 kişilik odada 15 kişi kalıyorduk. Şuanda
10 kişilik odada 18 kişi kalıyoruz. Kameralar her tarafı görecek şekilde ayarlanmış. Bize temizlik
için verilen fırça, çek pas tarzı verilen temizlik malzemelerinin sapları yarıya kadar kesildikten
sonra verildi. Bu da sağlığımızı kötü yönde etkiliyor ve eğildiğimizde de kameralar gördüğünde
sırtımız açılabiliyor. Günde 2 çeşit yemek veriliyor. Az yemek veriliyor. 2 tane 65 üstü yaşlı anne
var. 1 çocuk var, bir yaşlı anne vejetaryen olduğu için her yemeği yemiyor. Ancak revir ve doktor
olmadığı için özel listesine uyulmuyor. 3 gündür sadece zeytin yiyip çay içiyor. Ayrıca nakledilirken de hiçbir gerekçe gösterilmedi. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
23 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mevlude Güzel, şu beyanlarda bulundu: “Amcam Vehbi Güzel, 1 yıldan beri cezaevindedir. Şuan da Bandırma 1 Nolu
T Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyor. Siyasi tutuklularla kaldığı koğuşta arkadaşlarıyla sorun yaşamış.
Koğuştan tek odaya alınmış. Yaklaşık 45 gün kaldıktan sonra tekrar arkadaşlarının yanına gitmek
istemiş ancak idare onu bağımsızlar kısmına göndermiş, o da kabul etmeyince hakaret etmişler.
Tehdit etmişler. Telefonla görüşmemizde amcamın psikolojisi iyi değildir. Görüşmede iyi olmadığını söyledi. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
30 Ocak 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Mahmut Doner, şu beyanlarda bulundu: “20 Ocak 2017 tarihinde zaman yokluğu
içinde, ayrıca avukat-müvekkil görüşmesinin mahremiyetinin ortadan kaldırıldığı bir ortamda
Elazığ T Tipi Hapishanesinde derneğinizin bir avukatı ile görüşmem sırasında yaptığım başvuruyu tamamlama olanağı bulamadım. Bu nedenle başvurumu ayrıntılı olarak yeniden yazma gereği duydum. Adım Mahmut Doner 1970 Ankara Doğumluyum. 1996 yılı Temmuz ayında gözaltına
alındım. T.C.K 146/1 maddesinden Ankara DGM tarafından (2 Nolu DGM) müebbet hapse çarptırıldım. Ankara Ulucanla Merkez Kapalı, Çankırı E tipi hapishanelerinde kaldım. İronik şekilde
adına “Hayata Dönüş” denilen 19 Aralık katliamında yaralı olarak Sincan F Tipi hapishanesine
getirilen 300’ün üzerinde devrimci arasında yer aldım. 22 Temmuz 2016 tarihinde bulunduğum
Sincan 1 Nolu F Tipi hapishanesinden “darbeciler konulacak” gerekçesiyle Amasya E Tipi hapishanesine sürgün edildim. 28 Aralık 2016 tarihinde ise aynı gerekçeyle Elazığ T tipi hapishanesine
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sürgün edildim. Bu gerekçe sürgün esnasında bize söylenmedi. Ancak hapishaneyi arayan ailelerimize söylendiğini öğrendik. Üstelik ailelerimize “tüm siyasileri gönderdik” denmiş. Amasya E
tipi idaresince. Oysa halen bir koğuşta siyasiler vardır. Bizler 19 kişi sürgün edildik. Sürgün edileceğimiz yer ısrarlı sorularımız sonucu adeta son anda zoraki söylenmiştir. Sürgünden önce, yasa
ve mevzuat gereği zorunlu olan, yola çıkarılıp çıkarılamayacağımıza dair hekim muayeneni yaptırılmamıştır. Sevk esnasında yolda herhangi ciddi bir sorun yaşanmamıştır. Amasya E Tipinden
Elazığ T Tipine 10 saatlik bir yolculukla getirildik. Elazığ T Tipi girişinden başlayarak Hak ihlalleri:
1-Hapishaneye girişte, başka bir hapishaneden getirilmemize rağmen çıplak arama işkencesine
maruz kaldık. Adalet Bakanlığı Tüzük 46. Maddesinde “Hükümlünün üzerinde bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı…” durumunda
çıplak aramanın yapılabileceği yazmaktadır. Bizler başka bir hapishaneden, arama yapılarak,
jandarma nezaretinde, ellerimiz kelepçeli olarak hapishaneye getirildik. Dolayısıyla “yasak madde-eşya” bulundurmamıza dair en ufak bir emare olmayacağı gibi, şüphe de duyulamaz. Böyle
olduğu halde getirilen 19 kişinin hepsine çıplak arama dayatılması ve zorla çıplak aranmamız
insan onuruna karşı işlenmiş ağır bir suç ve işkencedir. Yasa ve tüzüğe de aykırıdır. İşkence çıplak
aramayla sınırlı kalmış, bu sırada darp vb. olmamıştır. Bunu kendim ve benimle birlikte getirilen 7
arkadaş için söyleyebilirim.
2- Elazığ T tipine giriş sırasında doktor kontrolü yapılmamıştır. Ve halen kabul muayenemiz yapılmış değildir.
3- Bir kısmımız eşyalarımızı bir gün sonra, diğer kısmımız iki gün sonra alabildik. Birçok eşyamız
fazla, rengi uygun değil, kapüşonlu vb. denilerek içeri verilmedi. Yönetmelikte yer alan, idarenin
verdiğinin haricinde kantinden paramızla satın aldığımız nevresimlerimiz “nevresimler tek tip
olarak” denilerek verilmedi. Yine komodin-küçük masa gibi zorunlu gereksinme olan hapishane
kantininden satın aldığımız eşyalarımız içeriye verilmedi.
4- Konulduğumuz hücre (mekan büyüklüğü açısından hücre sözü gerçek dışı gibi gelse de, hem
BM hem de Uluslar arası tanıma göre 12 kişiden az kişi tutulan yerler tecrit mekanı sayıldığından
hem koridor kapısı gün boyu kapalı tutulduğundan hem de havalandırması 6x8 m’lik küçük bir
alan olduğundan hücre tanımı sanırım yerindedir.) toz, pislik, çamur, inşaat kalıntılarıyla doluydu.
Sapları kısaltılmış, dolayısıyla kullanışsız ve sakatlanmaya yol açma ihtimali olan bir çekpas ve
bir fırça ile su kovası dışında temizlik malzemesi verilmedi. 10 kişiye sapı kısaltılmış bir fırça ve bir
çekpas verildiğinden hücrenin hijyeni sağlanamıyor.
5-Kameralı Taciz: Hücrenin yaşam alanı olan alt katta kamera takılmış durumdadır. İdare buraya
ortak alan demektedir. Oysa hücre alt-üst kat ve havalandırmasıyla bütündür ve bu alanlar hücre de bulunanlar dışında başka tutuklu ve hükümlü tarafından kullanılamamaktadır. Dolayısıyla
ortak alan değildir. Alt katta yemekhane, mutfak, tuvalet vardır. Yine Tv alt kattadır. Bu alanda
mektup yazılmasından yemek yemeye, kitap okunmasına dek günlük faaliyetimizi yürütmekteyiz. Yani günümüzün 16-18 saati bu alanda geçiyor. Bu da hapishane yaşamı boyunca taciz
edilmemiz demektir. İdare mantığıyla her yer ortak alan ilan edilebilir ve taciz işkencesi yayılabilir.
6- Sayımlarda alt katta ayakta ve sıralı durumda sayım dayatılmaktadır. Yani içtima verilmesi
istenmektedir. Bizler asker ya da izci topluluğu olmadığımızdan içtima verme sorumluluğu taşımıyoruz. Bu yasada da yoktur. Alt katta oturuyoruz ve sayım veriyoruz. Ancak idare sayım ayakta
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olacak diyor, bizleri ve diğer siyasi koğuşlarda kalan arkadaşları zorla sürükleyerek havalandırmaya çıkarıyor. Bu durum geldiğimiz günden beri devam ediyor. İlk 3-4 gün kimi gardiyanlar
tarafından darp, hakaret ve küfür de yapıldı. Sonra zorla havalandırmaya çıkarma dışındaki darp
vb. durum son buldu. Halen sürüklenerek havalandırmaya çıkarılıyoruz. Bugün (22 Ocak 2017)
bu uygulama yapılmadı ancak bu anlamsız dayatma son mu buldu, bugünlük mü yapılmadı bilemiyorum.
7- Ayakta sıralı asker içtimasını kabul etmediğimiz, sayımı oturarak verdiğimiz için hakkımızda
“feriştahınız gelse sayım alamaz” vb. gibi abuk-subuk laflar ettiğimiz ve sayıma karşı çıktığımız,
sayım vermediğimiz gibi gerçekte olmayan gerekçelerle bizlere ve diğer hücredeki 11 arkadaşa
3 ay ziyaretten men cezası verildi. Buradaki hiçbir arkadaş sayım vermiyoruz demedi. Aksine
sayım veriyoruz, ayakta durmayı, sıralı durmayı kabul etmiyoruz denildi. İlginç olan iki ayrı hücreye tutanak tutulmasıdır. Disiplin soruşturmasına karşı sözlü savunma yapacağımıza dair idareye
dilekçe verdik. Ancak idare savunmamızı almadı ve bize ceza tebliğ etti. Tebliğ ettiği kağıt sadece ceza verildiğini belirten bir kağıttır. Disiplin kurulunun gerekçeli kararı tarafımıza verilmedi.
20 Ocak 2017’de itiraz edebilmek için kararı istiyorum şeklinde idareye dilekçeyle başvurdum.
Cevap verilmedi. 5275 sayılı ceza infaz yasasının 47/4. Maddesi savunma alınmadan ceza verilemez demektedir. Bu açık hükme karşın, savunma vereceğimizi de söylememize rağmen idare
savunma almadan ceza vermiş yasayı da çiğnemiştir. Hem bu şekilde hem gerekçeli kararı vermeyecek savunma hakkımızı yok etmiştir.
8-Hapishanede suçlu kimliği taşımamız dayatılmaktadır. Bizler hapishane ya da Adalet Bakanlığı
personeli değiliz kimlik almayı kabul etmiyoruz. İdare hiçbir yasada gerekçede yer olmamasına
rağmen kimlik almayı, görüşe avukat görüşüne, revire hiç bir yere çıkarılmayacağımız söylemektedir. 2017 Ocak ayı başında şiir yazdığı için tutuklanan Özkan Arslan’ın avukatıyla görüşmesi 19
Ocak 2017’de kimlik almadığı için engellenmiştir.
9-İdare hiçbir hakkımızı kullandırmamak için hergün yeni bir dayatma ortaya çıkarıyor. Görüşmemize gelen derneğinizin avukatı Hasan YALÇIN’ın da tanıklık ettiği gibi idare avukat görüşüne
çıkışta ayakkabı araması dayatılmıştır. (Yine açık görüşlerde de dayatacaklarını söylemişlerdir)
ayakkabımızı kendimiz çıkarmazsak avukatımızla, ailemizle görüşemeyeceğimizi söylemektedir.
Aramada bizim hiçbir zorunluluğumuz yoktur. Tek sorumluluğumuz aramaya karşı koymamaktır.
İdare ayakkabımızı aramak istiyorsa, çıkarır ayakkabımızı ve arar. Bizim ayakkabılarımızı çıkarma
zorunluluğumuz yoktur. Bunu çeşitli savcılık mahkeme kararları da belirlemiştir. Ancak idare
“kendiniz çıkarın yoksa görüştürmem” dediği için 20 Ocak 2017’de avukat görüşüne ayakkabısız
gitmek zorunda kaldım. Ayakkabılarımı hücre içinde çıkardım. Çünkü benden önce çıkan arkadaşım Ercan BİNAY’ ı ayakkabısını çıkarmadığı için avukat görüşmesine götürmediler. Durumu
protesto ederek, avukatımla görüşebilmek için ayakkabısız gittim. Duruma avukat da tanık oldu.
Ardından görevli gardiyanlar gelip bu şekilde de çıkamayacağımızı söylediler. O zaman ayakkabı
aramak istiyorsanız siz çıkarın dedim. Biz çıkarmayız dediler. Terlikle çıkarız dedim. O da olmaz
dediler. Görüldüğü gibi idarenin tavrı gereksiz dayatmalarla boyun eğdirme amaçlıdır. Anayasa,
yasalarla getirilen kısıtlamaların hakların özüne dokunamayacağını söyler. İdare ise yasayla bile
değil, kendi kafasına göre kısıtlama getirip sonra da yasal hakkımız tamamen ortadan kaldırmaktadır. Savunma hakkımız, kimlik, ayakkabı araması vb. dayatmalarla yok edilmiş durumdadır.
10-Ziyaret Hakkı: Geldiğimiz ilk 15 gün içinde idare, yalnızca anne-baba, kardeş, eş ve çocuk-
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larımızın ziyarete gelebileceğini, yasada belirtilen amca, yeğen, dayı, hala…ve bunlar dışındaki
belirlediğimiz üç ziyaretçinin görüşe gelemeyeceğini belirtmiş ve gelen görüşçüler almamıştır.
11 Ocak 2017 tarihinde Cemalettin GÜRSOY’un yengesi görüşe alınmamıştır. KHK’lardan birinde
3713 sayılı yasada belirtilen örgütle ilgili fiillerden tutuklu olanlar için bu şekilde bir ziyaretçi
kısıtlaması yapılmıştır. Ancak hükümlü olanlar için bir kısıtlama yoktur. Yasal dayanağı olmayan
idareye bunu belirten arkadaşımıza kurum müdürü Mustafa KARACA “ben böyle uyguluyorum
bildiğiniz yere şikayet edin” diyebilmiştir. Yani kurumun en üst amiri Anayasa, yasa, hukuk, yönetmelik, KHK gibi hiçbir şeyi tanımıyorum demiştir. Bu durumda hiçbir hakkımız güvencede değildir. Ceza almayacağından, idari soruşturmaya uğramayacağından emin olarak yasayı müdür
çiğnemiştir. Bu vahimdir. Öte yandan kimlik dayatmasıyla da ziyaret hakkımız yok edilmektedir.
11-Telefonla Haberleşme Hakkı: Ziyaret hakkında olduğu gibi dayanak olmadan haftalık görüşme
hakkımız 15 günde bire çıkarılmıştır. Böylece ailemizle görüşmemiz azaltılmıştır. Kimlik dayatması
da gündemdeyken, ailemizle bağımız tamamen kesilmektedir. Tüm bunlarda idarenin neye hazırlandığını, ne hazırladığı konusunda düşünmemize sebep olmaktadır.
12- Radyo-Televizyon Yayınlarından Yararlanmamız Hakkı: İdare merkezi Tv yayını yapmaktadır.
24 kanal vardır. Bunların çoğunluğu hükümet partisine yakın kanallardır. Dinci-din referanslı kanalları yayın kataloğuna almış, farklı inanç ve mezheplerden yayınlara, yabancı dille yayın yapan
(ulusal yayın yapan) alt yazılı kanallara yer vermiştir. Eşitlik ilkesi gözetmemiş, yönetimin ideolojik
şekillenişine göre yayın politikası geliştirmiştir.
13- Mektup-Faks-Telgrafları Alma Gönderme Hakkı: Taahhütlü ve APS türü mektupların barkod
numaralarının temininde yaşanan küçük bir aksaklık dışında önemli bir sorun yoktur.
14- Eşya Bulundurma Hakkı: Mevzuatta olan bazı eşyalar verilmemektedir. (Kaşkol gibi) buzdolabı, radyo, saç kurutma makinası, radyo kulaklığı gibi temel gereksinim eşyaları kantinde satılmamaktadır. Kantin yiyecek desteği açısından oldukça zayıftır. İdare dergilere yasada belirtilen
“ kurum güvenliğini tehlikeye düşürme veya müstehcen olması dışında “halkı kin ve nefrete yönelten” gibi soyut ve sadece savcılık ya da hakimliğe ait olan yetki kullanarak yasak koymaktadır.
15- El İşi Faaliyetleri: Amasya E Tipi hapishanesinden getirdiğimiz boncuk gibi el işi malzemelerimizin küçük bir kısmı tarafımıza verilmemiştir. Bunları da idare rastgele vermiş, işimize yarayacak
malzemeleri seçmemiz engellenmektedir. Bu durumda el işi faaliyetleri tamamen kısıtlanmıştır.
16- Sağlığa Erişim Hakkı: Geldiğimizden beri kabul muayenemiz yapılmadığı gibi revir için yazdığımız dilekçelere verilmemiştir. Yalnızca 4 arkadaşımız 17 Ocak 2017 çıkarıldı. Kalanlarımız ise
revire çıkarılmadık. Diş muayenesine ise dilekçe yazanlar çıkarıldı. Yine kimlik dayatması sağlık
hakkımızı ortadan kaldırmış durumdadır.
17-Öğrenim Hakkı: KHK ile bu hak ortadan kaldırılmış durumdadır. Öğrenim gören Ali YEŞİL ve
Zeki YILDIZ isimli arkadaşlarımızla kurum öğretmeni görüşmedi ve sınavlara alınmadılar.
18-Kütüphane ve Kitaplıktan Yararlanma Hakkı: kurumda kütüphane olduğuna dair bir emare
yoktur. Varsa da bize bilgi verilmiş değildir. Kimlik konusu bu hakkı da yok edecektir.
19-Din ve Vicdan Özgürlüğü Hakkı: mezhepçi Tv kanalları ile idare bu konudaki bakışını ortaya
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koymuş durumdadır.
20- Beslenme- Barınma- İklime Uygun Oda Sıcaklığı: yemekler miktar olarak az, çeşit olarak
yetersizdir. Kantin de bu konuda yetersizdir. Kaloriferler ilk günlerde iyi yakılsa da son birkaç
gündür düzensiz yakılmakta, saatlerce kesilmektedir. Mekan iç düzeni hijyene uygun olmayan
şekilde yapılmıştır.
21-Spor-Sohbet vb. Sosyal Hakları: Henüz bir emare yoktur. Bu hakların kullanımıyla ilgili: Şuanda
Hapishanedeki temel sorun, idarenin bizlere olmayan sorumluluklar yükleyerek, temel haklarımızı ortadan kaldırmasıdır. Bu şekilde boyun eğdirmeye çalışarak 5275 sayılı yasanın amaç kısmıyla
da çelişmektedir. Elbette devlet hiçbir zaman kendini kendi yasasıyla bağlamamıştır. Ancak hiçbir zaman da bu kadar pervasızca davranmaktadır.
Biraz da kişisel olarak durumumdan söz etmek istiyorum. Çünkü mevcut durumda, buraya sürgün edilmeden kaynaklı iki önemli sorun yaşıyorum. İlki ailem Ankara’da yaşıyor. Bir tek annem
var, babamı 7 yıl önce kaybettim. Bir de kardeşim ve yeğenim var onlar Yurtdışında yaşıyorlar
ve yılda 2 kez onları görme şansım oluyor. Yaklaşık 1 ay önce 60 yaşın üzerindeki annem kalp
krizi geçirdi. Aileme yakın bir hapishaneye gitmek için uğraşırken (Amasya Ankara’ya 5 saat mesafededir) daha da uzak bir hapishaneye sürgün edilmem kötü bir şaka gibidir. Mevcut halde
buraya Ankara’dan geçiş 12 saat gidiş yine 12 saattir. Hapishane müdürü ziyareti yarım saatle
sınırlamıştır. Hem annemin sağlığı açısından 24 saat yol tepilmesi akla ve vicdana sığmaz. Bu
durumda aile bağıma büyük bir sekte vurulmuş olacaktır. İkincisi ise Sincan’da aynı hücrede
birlikte kaldığım 11 yıldır mesane kanseri, KOAH, Astım, akciğerde çok sayıda nodül ( bu nedenle
kolayca hastalanıyor, iki yıl önce zatürree nedeniyle az kalan yaşamını yitiriyordu) tiroide nodül,
bel, boyun, kasık, mide fıtığı, ülser, karaciğerde yağlanma, kalpte taşikardi aritmi gibi onlarca hastalığı olduğu için günlük yaşamını idare etmekte zorlandığı için gönüllü olarak yardımcı olduğum
Erol ZAVAR’ın başka bir hapishanede, Tekirdağ 2 Nolu F Tipinde tutulması sonucu sağlığının,
yaşamının tehlikeye girmiş olmasıdır. Bu durumda gönüllü bakım önemlidir. Kaldı ki Erol ZAVAR’ın
sağlığını takip eden, tedavisini sürdüren hastane Ankara Numune hastanesidir. Ailesi de Ankara’dadır ve Ağustos 2016’dan bu yana örneğin, kızıyla görüş yapmak bir yana, telefonda sesini
bile duyamamıştır. Yani aile bağı onun içinde sekteye uğratılmıştır. Erol’unda Ankara’ya yakın bir
hapishaneye sevki gerekmektedir. Yanında olmam hem Erol için sağlığı için gereklidir hem de
ailesi için benim yanımda olmamla daha rahat olacaktır. Bu nedenle Ankara Barosuna bağlı avukatımız başvurmuştur. Bakanlık Amasya E Tipine sevk talebimi sormuş yoksa talep dilekçemin
alınmasını, önceden talep etmişsem dilekçe numarasının bildirilmesini istemiştir. İdare cevabı
bekletmiş. Açlık grevi nedeniyle (Anayasa mahkemesi bireysel protesto açlık grevlerine ceza
verilmez demesine rağmen ceza verilmiştir.) ceza kesinleştikten sonra “disiplin cezası var, 1 Şubat 2017’ye dek sevk isteyemezsin” demiş ardından da Ankara yakınlarına sevk istediğimi bildiği
halde Elazığ T Tipine sürgün edilmiştir. Kardeşim Erol ZAVAR şu anda Tekirdağ 2 nolu F Tipinde tedavi-muayene olamamaktadır. Bacağında platin vardır. Bu nedenle Sincan F Tipindeyken
hastane- mahkeme gidiş-dönüşlerde X-RAY den geçmeden önce el detektörüyle platin tespit
edilmekte, tutanak tutulmakta ve X-Ray den bu şekilde sorunsuz geçmekteydi. Ancak Tekirdağ
2 Nolu F Tipinin görevli gardiyanları hastane dönüşlerinde çıplak arama dayatmasında bulunuyorlar. Bu dayatmayı kabul etmediği için 2 kez saldırıya uğradı. Erol ilkinde ciddi darp edildi.
Bu nedenle hastaneye gitmeyi ret ediyor. Anjiyo olması gerekirken bu nedenle anjiyo olamıyor.
Şuan da artık sadece sağlığı değil yaşamı da ciddi tehdit altına girmiştir. Bu nedenlerle Ankara’ya
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yakın olan Bolu ya da Kırıkkale hapishanelerinden birine kardeşim Erol ZAVAR’la birlikte sevk
olmak için uğraşmaktayım. Ancak şuan da 1 Şubat’a kadar sek yapamıyoruz. Mevzuat böyleymiş.
Oysa insani gereklilik hiçbir mevzuata sığmayacak kadar önemlidir. Sizlerden tüm bu genel ve
kişisel durumlar için hukuki ve sosyal desteğinizi esirgememenizi bekliyorum.”
03 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Bahar Ulubay, şu beyanlarda bulundu: “Cezaevinde göndermiş olduğu mektupta; cezaevi koşullarının iyileştirilmesi
ve yapılan hukuksuzlukların ortadan kaldırılması için hukuki destek sunmamızı talep etmektedir.”
07 Şubat 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Emin Sipek,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ömer Sipek, yaklaşık 1 aydır Çorum L Tipi cezaevinde kalmaktadır. Dün (06.02.2017) telefonla görüştük. Bana telefonda “burada bize baskı ve hak ihlalleri var,
“İHD’ye gidip söyleyin, bizimle görüşmeye gelsinler” dedi. Sanırım bizi üzmemek için sorunlardan
bahsetmedi. Oğlumun can güvenliğinden endişe duyuyorum. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.”
14.02.2017 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuran Cengiz Yapıcı, şu beyanlarda bulundu:
“Kızım Helin Yapıcı Diyarbakır cezaevindeyken yaklaşık 20 gün önce Elazığ cezaevine sürgün
edildi. Koğuş arkadaşlarının aileleriyle yaptıkları görüşmelerden elde ettiğim bilgiye göre yoğun
bir baskı varmış. Yakalarına hangi suçtan cezaevinde bulunduklarına dair kart takılması yönünde
baskı yapılmış, adalara kamera takılmıştır. Bu yüzden görüşe çıkmama kararı almışlardır. Ayrıca
diğer kızım Pelin Yapıcı’da Mersin Tarsus cezaevindedir. Öğrendiğim kadarıyla aynı baskılara oda
maruz kalıyormuş. Kızlarıma yapılan bu uygulamaların kamuoyuna yansıtılıp, hukuki desteğin tarafıma verilmesini talep ediyorum.”
03 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Hasan Ökten-Erdoğan Usal-Feyzi Kara-Ferit Mat-Abdurrahman İzel-Veysi Bayat-Vedat Keskin-M.Halil Ermeğen, şu beyanlarda bulundu: “ Siyasi Tutsaklar olarak bizler,
İdarenin Keyfi uygulamalarını ve her geçen gün daha fazla ağırlaşan cezaevi koşullarını bildirmek ve bunlara dikkat çekmek için bu dilekçeyi yazma zorunluluğunu yaşamış bulunmaktayız.
Özellikle OHAL süreciyle birlikte Cezaevi İdaresi hiçbir hukuki dayanağı olmayan bir sürü “yasak”
getirmiştir. Bununla birlikte tüm bu haksız, hukuksuz ve keyfi uygulamalar “Cezaevi genelgesi
değişti” denilerek dayatılmaya çalışılmaktadır. Bu uygulamaların başında şunlar gelmektedir;
1-Haftada en az iki defa odalarımızda arama yapılmakta ve bu aramalarda tüm kişisel eşyalarımız
dağıtılmaktadır. Ayrıca daha önce kantinden kendi paramızla satın aldığımız dolayısıyla kantinde
satılan birçok eşya yasaklı denilerek bu aramalarda alınmaktadır.
2- Kurumun okuma komisyonu tarafından okunarak bize verilen bütün kitaplar bu aramalarda
alınmış ve herhangi bir toplanma veya yayınlanma yasağı olmayan birçok kitaplarımıza el konulmuş verilmemiştir.
3- Dışarda günlük olarak basılıp-dağıtılan gazeteleri kendi paramızla almak için yaptığımız talepler geri çevrilmekte ve herhangi bir gerekçe gösterilmeksizin reddedilmektedir.
4- Tamamıyla keyfi bir muameleye tabi tutulan disiplin cezalarının biri bitmeden yenisi verilmekte ve bu disiplin cezalarında görüş, iletişim v.b yaptırımlar uygulanarak tecrit içinde tecrit
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yaşatılmakta ve mağdur edilmekteyiz.
5- Yaklaşık 8 aydır başta eğitsel ve sportif aktiviteler (atölye, bilgisayar kursu, futbol, voleybol,
tenis v.b) olmak üzere hiçbir etkinliğe çıkmamıza izin verilmemektedir. Bununla bağlantılı olarak
sürekli odada tutulmamız birçok hastalığa davetiye çıkarmaktadır.
6- Birçok kronik hastalıktan ötürü kurum revirinin yaptığı hastane sevkleri yapılmamakta veya
zamanında çok sonra yapılmaktadır. Ki bu da hastalıkların daha da ilerlemesine sebebiyet vermektedir. Cezaevi gibi 14-15 kişinin bir arada yaşadığı odalarda, hastalıkların erken tedavi edilmemesi birçoğunun bulaşıcı olduğu bu hastalıkların yayılma riskinin yüksek olduğu bilinen bir
gerçekliktir. Yine oda değişikliği için yazdığımız dilekçelerde haklı gerekçelerde belirtmemize
rağmen odalarımız değiştirilmiyor ve bununla hem bizler hem de ailelerimiz maddi ve manevi
olarak mağdur edilmektedir.
7- Tüm bu sorunların giderilmesi için kurumun 1. Müdürü ile görüşme taleplerimize yanıt verilmemekte veya 2. Müdüre havale edilmektedir. Ki 2. Müdürle yapılan her görüşme sonuçsuz
kalmaktadır. Yukarı da belirttiğimiz ve bizleri her yönüyle mağdur eden sorunların giderilmesi için
gerekli incelemeyi yapmanızı talep ediyoruz.”
18 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulgafur Ateş, şu beyanlarda bulundu: “Şuana Balıkkesir L Tipi Kapalı Cezaevinde kalmakta olan İbrahim ve Mehmet
Ateş, olan 2 kardeşim en son yaptığım telefon görüşmesinde cezaevinde yapılan hukuksuzlukları söyledi. Bunların başında; koridor-mutfak-havalandırma-koğuşlara kamera yerleştirdiklerini,
basın yayın haklarının engellendiğini, çalışma alanlarının yasaklandığını, telefon görüşmesinin 2
haftaya çıkarıldığını dile getirdi. 3 tane siyasi koğuş bulunmasına rağmen bizleri adli tutukluların
olduğu koğuşa bırakıp psikolojik olarak rahatsızlık duymamızı istiyorlar. Bütün bunlardan kaynaklı olarak hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
20 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rabia Ataş, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Şivekar Ataş, yaklaşık bir yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. En son 7
Mart’ta bana telefon açtı. “Durumumuz iyi değil, üzerimizde baskılar çok fazla olduğunu bunun
üzerine 13 gündür açlık grevinde olduklarını onun dışında 7 arkadaşı daha olduğunu söyledi.
Şartlarımız yerine getirilmezse açlık grevine devam edeceğini sonunda ölümde olsa geri adım
atmayacaklarını söyledi. Kızımın ölmesini istemiyorum. Bu konuda sizden gerekli duyarlılığı kamuda yaratmanızı talep ediyorum.”
21 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Zahide Besi, şu beyanlarda bulundu: “Cezaevinde bulunan haksız uygulamalara
ilişkin “açlık grevine” başlayıp kamuoyunun bu konuda duyarlı olmasını talep ediyoruz.”
21 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Ömer Tutuş, şu beyanlarda bulundu: “Cezaevinde bulunan haksız uygulamalara
ilişkin “açlık grevine” başlayıp kamuoyunun bu konuda duyarlı olmasını talep ediyoruz.”
21 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Van T Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda
bulunan Fatma Berfe ve Nergiz Aktaş, şu beyanlarda bulundu: “Cezaevinde bulunan haksız
uygulamalara ilişkin “açlık grevine” başlayıp kamuoyunun bu konuda duyarlı olmasını talep edi-
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yoruz.”
22 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Esra Uyanık, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Leyla Uyanık, 2015 yılı Ekim ayından beri tutuklu olarak bulunmaktadır. İlk tutulduğunda Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Daha sonra şuan bulunduğu Sincan Kadın Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Kardeşim ile en son 21.03.2017 tarihinde
yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde 12 arkadaşı ile birlikte süresiz-dönüşümsüz açlık grevi
eyleminde olduklarını öğrendik. Açlık grevine başlamalarının nedeni olarak; cezaevi yönetimi ve
çalışanlarının kadın tutsaklara karşı davranışları, koğuş aramalarının gün içerisinde defalarca yapılması ve sağlık sıkıntıları olan tutsakların doktorlar tarafından değil sağlık memurları tarafından
yapılması Kürt sorununun çözümsüzlüğü, Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecrit uygulaması olarak belirtmiştir. Biz ailesi olarak kardeşimizin sağlık ve can güvenliğinden endişe ediyoruz. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz.”
23 Mart 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Sedat Özbey, şu beyanlarda
bulundu: “Kızkardeşim Özden Özbey, bulunduğu Van T Tipi Cezaevinde açlık grevi eylemine
başlamış. Bu nedenle bulunduğu cezaevinden, açlık grevi nedeniyle sürgün edilmesinden endişeleniyorum. Derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum.”
23 Mart 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Nurettin Toson, şu beyanlarda
bulundu. “Kızım Leyla Toson, bulunduğu Van T Tipi Cezaevinde açlık grevi eylemine başlamış.
Bu nedenle bulunduğu cezaevinden, açlık grevi nedeniyle sürgün edilmesinden endişeleniyorum. Derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum.”
24 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayşe Bayram, şu beyanlarda bulundu: “ Eşim Zülfikar BAYRAM 1992 yılından beri cezaevinde kalmaktadır. Türkiye’nin
birçok cezaevinde kaldı. Eşim şeker hastası olup yaklaşık 1 yıldır Diyarbakır D Tipi Cezaevinden
İzmir Aliağa 2 Nolu T Tipi kapalı cezaevine nakil edildi. Kendisini hastalığım ve engelli çocuğum
olması sebebiyle görüşüne gidip göremiyorum. Oğlumun engelli raporu ektedir. Zaten maddi
durumum elverişli değildir. Bu durum hem benim hem de oğlumun sağlık durumunu ve psikolojisini çok olumsuz etkilemektedir. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak oğlumun Diyarbakır iline veya Elazığ, Gaziantep, Şanlıurfa’da bulunan cezaevlerinden herhangi birine naklinin
yapılmasını talep ederim.”
24 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Muhtullah Karabulut,
şu beyanlarda bulundu: “Yargılanmış olduğum PKK davasında tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktayım. 10 Mart 2017 tarihinde gardiyanlar tarafından dışarı çıkarıldım ancak nereye götürdüklerini söylemediler. Gittiğim yerde bir istihbaratçı vardı. Beni onun yanına götürdüler. Ben
bu durumu kabul etmedim ve bulunduğum yerden çıkmak istedim. Bunu neden yaptıklarını
bilmiyorum. Gardiyanlardan şikâyetçi olmak istiyorum. Bu konuda ilgili yerlere başvuruda bulunmanızı talep ediyorum.”
27 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şeyhmus Başkan, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Şıhdavut Başkan, 8 yıldan beri cezaevinde kalmaktadır. Bugüne
kadar birçok cezaevinde kaldı. Şuan da Edirne F Tipi Kapalı cezaevinde kalıyor. En son 23.03.2017
tarihinde telefon açtı. Açlık grevine girdiğini söyledi. Ve telefon biranda kesildi. Konuşamıyordu.
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Maddi yetersizliklerden dolayı 6 aydan beri oğlumu görememekteyim. Durumundan endişe ediyorum. Bunlara bir çare bulunsun. Tüm yetkililere durumlarını bildirmenizi istiyorum.”
31 Mart 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Van T Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda
bulunan Hilin Tosun-Sultan Mızrak-Rojda Tokçu ve Melek Yalçın, şu beyanlarda bulundu:
“Cezaevinde bulunan haksız uygulamalara ilişkin “açlık grevine” başlayıp kamuoyunun bu konuda duyarlı olmasını talep ediyoruz.”
10 Nisan 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aysel Dalar, şu beyanlarda bulundu: “Tarsus C Tipi Kapalı cezaevi ve Açık Cezaevi Kadın Koğuşundan Saadet Akın kız
kardeşim ile 05.04.2017 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde 15 Mart tarihinde 5 arkadaşı
ile süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başladığını söylediler. Ayrıca koğuşta aramalar yapılarak
mont ve yöresel kıyafetlerinin toplandığını, grevdeki arkadaşlarına hap ve ilaç verilmediğini, istenilen şeker ve limon yerine ısrarla yemek verildiğini ve cezaevi koşullarında bir değişiklik yapılmadığını söyledi. Bütün bu uygulamalar göz önüne alınarak hukuki işlem başlatılmasını talep
ediyoruz.”
13 Nisan 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda
bulunan M. Emin Oğur ve Arkadaşları, şu beyanlarda bulundu: “Cezaevinde yapılan haksız
uygulamalar ve gündemde olan siyasi soykırımlar ve Sayın Abdullah ÖCALAN üzerindeki tecrittin kaldırılması için süresi dönüşümsüz açlık grevine başlamış durumdayız. Kamuoyunun bu
konuda duyarlı olmasını ve gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz.”
14 Nisan 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Van T Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Güllü Kara, şu beyanlarda bulundu: “ Cezaevinde yapılan haksız uygulamalar ve
gündemde olan siyasi soykırımlar ve Sayın Abdullah ÖCALAN üzerindeki tecrittin kaldırılması,
hak ihlallerinin son bulması, koşullarının biran önce düzeltilmesi için bugünden itibaren süresi
dönüşümsüz açlık grevine başlamış durumdayız. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olmasını ve
gerekli hukuki girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz.”
04 Mayıs 2017 tarihinde İHD Malatya şubesine başvuruda bulunan Şeref Cengiz, şu beyanlarda bulundu: “Yakınım Engin Cengiz’in bulunduğu Malatya E Tipi Kapalı cezaevinde hak ihlalleri, spora çıkışta kısıtlama, açık ve kapalı görüş sürelerinin kısaltılması, Mektupların geç verilmesi
ve geç gönderilmesi, Gazete-kitap sınırlandırması, Avukat görüşmelerinde kamera ile izleme
şeklindedir. Hak ihlallerine karşı girişimde bulunulması amacıyla, derneğinizden hukuki yardım
talebinde bulunuyorum.”
04 Mayıs 2017 tarihinde İHD Malatya şubesine başvuruda bulunan Hasan İmer, şu beyanlarda bulundu: “Yakınım Gökhan İmer’in bulunduğu Malatya E Tipi Kapalı cezaevinde hak ihlalleri
şu şekildedir. Okuma koşullarının zorlaştırılması ve engellenmesi, verilen hakların kullandırılmaması, yemeklerin düzenli ve temiz olmayışı, havalandırmaya çıkarılırken eziyet edilmesi, koğuşların kalabalık oluşu, tutsakları tedirgin etme gibi bir takım insanlık dışı muameleler yapılmaktadır.
Ayrıca revire düzenli sevk edilmiyor. Hak ihlallerine karşı girişimde bulunulması amacıyla, derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”
09 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulkerim Yurttepe,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ferhat Yurttepe, yaklaşık 7-8 aydır Elazığ E Tipi Kapalı cezae-
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vinde kalmaktadır. Maddi durumumun kötü olmasından dolayı oğlumun görüşüne gidemiyorum.
Oğlumun Diyarbakır, Siirt, Batman gibi yakın Cezaevine naklinin sağlanması için sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.”
22 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hüseyin Barut, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim olan Mikail Barut, şuanda Siverek T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Cezasının bitmesine 10,5 ay kaldı. Ağabeyim 11.04.2017 tarihinde hak
ettiğini düşündüğü “denetim serbestlik” tedbirinden faydalanmak üzere Siverek T Tipi Müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulundu. Cezaevi idaresi tarafından talebi reddedildi. Gerekçenin ne
olduğunu bilmediğini söyledi. Ağabeyimin bu haktan yararlanması için cezaevi idaresi ile gerekli
girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”
23 Mayıs 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sabri Daşlık, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Remziye DAŞLIK, yaklaşık 3 hafta önce Diyarbakır E Tipi Cezaevinden,
Elazığ T Tipi Cezaevine nakledilmiştir. Ben 2 hafta önce görüşüne gittim, bana herhangi bir sorundan bahsetmedi. 06.02.2017 tarihindeki görüşe biz gidemedik. Aynı cezaevinde kalan diğer
mahkûm aileleri görüşe gitmiş; ancak mahkûmlar görüşe çıkmamış. Ben Beşir Sürer ile görüştüm.
Bana şu sorunlardan bahsetti: “Koğuşlarda kamera varmış, sayım sırasında tek Sıra halinde ayakta bekletiliyorlar, Boyunlarında sürekli kimlik kartı takıyorlarmış” Bu sorunlar yüzünden kimse görüşe çıkmamış. Kızım geçen hafta telefonda etmedi. Aynı sorunlar yüzünden aramadığını düşünüyorum. Kızıma kötü muamele edildiğini düşünüyorum, can güvenliğinden endişe ediyorum.
Bu konuda İHD’ den cezaevi koşullarının iyileştirilmesi içindestek istiyorum.”
20 Haziran 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hanife Ak, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak yatmaktadır. Bulunduğu
L Tipi Kapalı cezaevinden 14 kişi Denizli cezaevine nakledildi. Daha sonra yapılan sayımlarda
burada artık Askeri nizam olacak, herkes sıraya girecek ve askeri disiplinle yatıp kalkacak. Ben
oğlumun hayatından endişe diyorum. Bundan sonra ne yapacaklarını kestiremiyorum. Bu konuda İHD’ den hukuki destek talep ediyoruz.”
23 Haziran 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mazlum Doğan Öner,
şu beyanlarda bulundu: “Ben Ağrı’da Tarih Bölümü öğrencisiyken yaptığımız basın açıklamasından dolayı 19.03.2016 tarihinde tutuklandım. Mahkeme tarafından tutuklanıp Ağrı Cezaevine
gönderildim. Ağrı cezaevinde 16 ay kaldım. Kaldığım süreçte cezaevindeki baskı ve işkenceleri
kısaca belirtmek istiyorum. Cezaevi müdürünün FETÖ’den gözaltına alınıp bırakıldıktan sonra
cezaevi üzerinde kendine göre ve keyfi uygulamalarla kendini bir yerlere ispat etmeye uğraşına
girmiştir. Yaptırımların ve yaşamsal müdahalelerle siyasi tutsaklar hedef haline getirilmiştir. Bunlardan bazıları hasta tutsakların tedavi edilmememesidir. Cumhuriyet ve Birgün gazetelerinin
verilmemesi, kitap sayısının azaltılması veya kısıtlandırılması, keyfi bir şekilde arkadaşların odalarının değiştirilmesi ve bunlara karşı demokratik haklar çerçevesinde bir protesto olduğunda
“ziyaretçi ve iletişim cezalarının verilmesi gibi uygulamalara maruz kaldık. Daha kaç defa kurumunuza mektup gönderdik ama cezaevi tarafından el koyulup gönderilmedi.”
28 Haziran 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulvahap Işıklı, şu
beyanlarda bulundu: “Ben 06.06.2017 tarihinde Çorum Cezaevinden tahliye oldum. Ancak tahliye olmadan önce yaşadıklarım ve hala cezaevinde olan arkadaşlarımın yaşadıklarını paylaşmak
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istedim. Bunların başında; 1-Askeri sayım almak istiyorlardı bizde böyle uygulamaya karşı çıktığımız için dövüyorlardı, tehdit ediyorlardı, ırkçı söylemlerle üzerimize geliyorlardı. 2- Kameralar
banyo ve tuvaletleri görecek şekilde takılmıştı. Kabul etmeyince yine şiddette maruz kalıyorduk.
3- Darp edidik. 1,5 ay boyunca revire çıkarılmadık. 4- Acil hasta olanlar ve açlık grevinden sonra
da hastaneye sevk edilmedik. Ve ilaç bize vermiyorlardı. 5- Günde 3-4 saat su veriyorlardı. 6- 25
kişiydik. Ancak gelen yemek 4,5 kişilik geliyordu ve aç kalıyorduk. 7- Mektuplarımız ailelerimize
gönderilmiyordu. Gelen mektuplar bize verilmiyordu. 8- Zaman zaman açık görüşe gecikmeli
çıkarıyorlardı. Ve saati yanlış söylüyorlardı. 9- Sportif faaliyetlere keyfi olarak zaman zaman katmıyorlardı. 10- Kitap ve gazete bize verilmiyordu. Elbiselerimiz bize verilmiyordu. Cezaevindeki
durumlar bunlardan mevcuttur. Sorunları bilmenizi istedim. Bu konuda gerekli çalışmaları göstermenizi istiyorum.”
11 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Velat Öztekin, şu beyanlarda bulundu: “Amcam Mehmet Öztekin, Karaman- Ermenek M Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Amcam dün yani 10.07.2017 tarihinde beni telefonla aradı. Yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Biz
bunu Di Haber ve Rojava Medya haber ajanslarına anlattık. Amcamın bana aktardıkları şunlar;
1- Hem biz mahpuslara hem de görüşe gelen ziyaretçilerimize fiziki işkence uygulanıyor.
2- Bizler ziyaretimize gelen ailelerimizle açık görüşte fotoğraf çektirmek istediğimizde bize Türk
bayrağı altında fotoğraf çektirebileceğimizi aksi halde fotoğrafın çekilemeyeceğini söylüyorlar.
3- Bize gelen mektuplar verilmiyor. Mektuplar bize ulaşmıyor.
4- Bizim bulunduğumuz koğuşa bağımsız koğuşa geçen kişileri zorla getiriyorlar. Üzerimizde psikolojik baskı uyguluyorlar. Bizi disiplin cezası alacak şeyler yapmaya zorluyorlar.
5- Yemeklerimiz hijyen kurallarına uygun verilmiyor. Sağlıksız bir ortam var.
6- Amcam Mehmet Öztekin, Adnan Baykara, Doğan Kahraman, Ayhan Tamur ve Ramazan Uluğ,
toplamda 5mahpus açlık grevine dün başladılar. Başlama talepleri; cezaevi koşullarının düzeltilmesidir. Şuanda sadece 5 gün açlık grevine gireceklerini söyledi. Cezaevinin tutumuna göre de
bu durumun devam edebileceğini söyledi. Bu konuda sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”
11 Temmuz 2017 tarihinde İHD Van Şubesinde başvuruda bulunan Emine Bozkurt, şu beyanlarda
bulundu: “Van T Tipi Cezaevinde bulunan yakınım Kemal Bozkurt’tan edindiğimi bilgilere göre,
kantinle ilgili çok ciddi sorunlar var. Derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum.”
11 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aynur Özkan, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Mahsum ÖZKAN, Antalya Kapalı Cezaevinde iken Denizli Kocabaş Cezaevine
sevk edildi. Nakil 1 ay önce yapılmış ancak bize bununla ilgili herhangi bir bilgi verilmedi.. Maddi
imkânsızlıklardan dolayı ziyaretine gidemedim. Yaklaşık 1 aydır kendisinden haber alamıyoruz.
Hayatından endişe duyuyoruz. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
14 Temmuz 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Zeynep Bulut, şu beyanlarda
bulundu: “ Van T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan yakınım Vedat Kaplan, 05.10.2016 tarihinde
gözaltına alındı. Alınma gerekçesi olarak, gömülü halde bulunan ilaçlarda parmak izi olduğudur.
Bu tarihe kadar herhangi bir iddianamesi oluşturulmadı. Derneğinizden insani ve hukuki yardım
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talep ediyorum.”
17 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Erkan, 3 yıla yakındır cezaevinde bulunmaktadır. Yaklaşık 1 yıldır da Yeni
Şakran T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Maddi imkânsızlıklardan dolayı hiç ziyaretine gidemedim. Yaklaşık 1 aydır kendisinden haber alamıyoruz. Hayatından endişe duyuyoruz. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
26 Temmuz 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Huriye Demir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mahsum Demir, yaklaşık 6 yıldır cezaevinde değişik cezaevlerinde kaldı.
3 yıldan beri Samsun-Bafra kapalı cezaevinde ve 3 yıldan beri hiç görüşmeye gidemedim. Hem
maddi sıkıntılar ve kan kanseriyim. %67 engelliyim. Kızım Songül Demir’de hasta %52 engellidir.
Oğlum Mahmut Şirin’de hasta ve yatalak ve bunlara bu halimle bakmaya çalışıyorum. Bundan
dolayı oğlumu görmek istiyorum. Oğlumu göremediğim için üzülüyorum. Bu da hastalığımı daha
da etkiliyor. Oğlumun naklinin Elazığ, Siverek, Adıyaman Cezaevlerinden birine naklinin yapılması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
08 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İzzet Gökalp, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Cihan Gökalp, yaklaşık 11 aydır Van T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır.
Cumartesi günü oğlumla telefon görüşmesi yaptım. Bana şu sorunlardan bahsetti: “ Cezaevinde
keyfi olarak sular kesiliyor, mektup ve kitaplarımızı alıyorlar, görüş süresini 40 dakikaya aldırdılar,
telefon görüşmesi kısıtlaması var, kadın arkadaşlara çıplak arama yapmaya çalışıyorlar. Biz bu
uygulamalara direniyoruz. Protesto amaçlı kapılara vurduk, ceza aldık. Bu sıkıntılarımızı İHD’ye
bildirin” dedi. Cezaevindeki bu uygulamalara son verilmesi için sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
10 Ağustos 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Naci Özdemir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Deniz Özdemir, yaklaşık olarak 1 yıl 2 aydır Adana F Tipi Kapalı Cezaevinde tek hücrede tutulmaktadır. Dün yani (09.08.2017) tarihinde uzaman çavuş olduğunu
söyleyen bir kişi (0534 978 33 56) bu telefondan beni arayarak oğlum Deniz’i Dicle ilçesine getirdiklerini söyledi. Bende başta inanmadım. Arayan şâhısa “eğer uzman çavuşsanız ve oğlum
yanındaysa konuşmak istediğimi” söyledim. O da telefonu oğluma verdi. Oğlum ile konuştum ve
kendisine seni niçin Dicle’ye getirdiklerini sordum. O da bana bende bilmiyorum. Uzman çavuşa
da sordum. “Bir soruşturma nedeniyle getirdiklerini ve 10 gün kalacaklarını söyleyip telefonu
kapattı. Oğlum niçin Dicle’ye getirdiklerini bilmiyorum. Oğlum için endişe etmekteyim. Oğlum
benden çok acil bir şekilde avukat ile görüşmem gerektiğini söyledi. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
26 Eylül 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Cemile Bayman, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mahir Bayman, yaklaşık 3 yıldır Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Ben Diyarbakır’da oturuyorum. Ben hastayım, tek böbreğim
var, babası da yaşlı ve hastadır. Uzun yolculuk yapacak durumumuz yok. Oğlumun Diyarbakır’a
yakın olan Siverek, Urfa, Siirt ve Mardin gibi illerden birinin Cezaevlerine naklinin yapılmasını
istiyoruz. Nakil masrafları tarafımızca karşılanacaktır. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
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26 Eylül 2017 tarihinde Diyarbakır Şubesine Kırıkkale / Hacılar F Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Hüseyin Aslan, şu beyanlarda bulundu: “Ben Kırıkkale/Hacılar F Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumunda B-12 koğuşunda kalmaktayım. Bir aydan fazladır defalarca dilekçe ile talep
etmeme rağmen SGK‘dan emekli maaşım çekilmiyor. Para birimine bakan memur keyfi olarak
maaşımı çekmiyor. Ermenek M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığım dönemde talebim
üzerine emekli maaşım çekilmişti. Ve bununla ilgili 12.12.2016 tarihli tahsilat makbuzumda bendedir. Buna rağmen param hala keyfi şekilde çekilmiyor. Bu keyfi uygulamadan dolayı 13.09.2017
tarihinde hesabımda yeteri kadar para olmadığından dolayı mağdur edildim. Bu hukuksuzlukları
tespit etmek için bir heyet talep ediyorum.”
09 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mukaddes Bayram, şu
beyanlarda bulundu: “Benim babam Zülfikar BAYRAM 1992 yılından beri cezaevinde kalmaktadır. Türkiye’nin birçok cezaevinde kaldı. Babam şeker hastası olup yaklaşık 1 yıldır Diyarbakır D
Tipi Cezaevinden İzmir Aliağa 2 Nolu T Tipi kapalı cezaevine nakil edildi. Ben babamı çok özlüyorum. Benim bel fıtığı rahatsızlığım var yolculuk yapamıyorum. Okula giden küçük çocuklarım
var. Onları bırakamıyorum. Zaten maddi durumum elverişli değildir. Bu beni psikolojik olaraktan
rahatsız ediyor. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak babamın Diyarbakır iline veya
Siverek, Şanlıurfa’da bulunan cezaevlerinden herhangi birine naklinin yapılmasını talep ederim.”
09 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayşe Bayram, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Zülfikar BAYRAM 1992 yılından beri cezaevinde kalmaktadır. Türkiye’nin birçok cezaevinde kaldı. Eşim şeker hastası olup yaklaşık 1 yıldır Diyarbakır D Tipi Cezaevinden İzmir Aliağa 2 Nolu T Tipi kapalı cezaevine nakil edildi. Kendisini hastalığım ve 30 yaşında
engelli çocuğum olması sebebiyle görüşüne gidip göremiyorum. Oğlumu yalnız bırakamıyorum.
Cezaevinin bulunduğumuz ilden uzak olması bizim için her açıdan yıpratıcı ve sorundur. Oğlumun engelli raporu ektedir. Zaten maddi durumum elverişli değildir. Bu durum hem benim hem
de oğlumun sağlık durumunu ve psikolojisini çok olumsuz etkilemektedir. Tüm bu hususlar göz
önünde bulundurularak oğlumun Diyarbakır iline veya Mardin, Siverek, Batman’da bulunan cezaevlerinden herhangi birine naklinin yapılmasını talep ederim.”
12 Ekim 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Sonduz Işık, şu beyanlarda
bulundu: “Eşim Fahri Işık, VAN T Tipi Kapalı cezaevindeydi. Eşim ağır hastadır. Hastalığı boğaz
kanseri. 17 Eylül 2017 tarihinden beri haber alamıyoruz. En son Van cezaevi savcılığına başvuruda bulunduk. Bana Ankara Numune hastanesinde olduğu söyledi. Ankara da bulunan bir akrabamızı hastaneye gönderdik. Yetkililer, 5 Ekim 2017 tarihinde hastaneden ayrıldığını söylediler.
Sincan cezaevini aradık. Böyle birinin Sincan cezaevinde olmadığını söylediler. Hiçbir şekilde
haber alamıyoruz. Hayatında kaygılıyız. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyorum.
Not :% 80 raporlu”
20 Ekim 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdurrahman Güven,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Abdullah Güven, yaklaşık 20 yıldır cezaevinde hükümlü olarak
kalmaktadır. Oğlum birçok cezaevinde kaldı. Oğlum şuanda Karaman L Tipi Kapalı Cezaevinde
cezasını infaz etmektedir. İkamet etmekte olduğumuz Diyarbakır ili Karaman iline uzak olmasından kaynaklı oğlumun görüşüne gidememekteyiz. Ayrıca hem maddi hem de sağlık sorunlarından kaynaklı oğlumun ziyaretine gidemiyoruz. Ben ve annesi ziyaretine gidemediğimiz için
çok üzülüyoruz. Bütün bunlardan kaynaklı olarak oğlumun Diyarbakır, Mardin ve Siverek Ce-
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zaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ediyoruz. Nakil sırasında yapılacak tüm masraflar
tarafımdan karşılanacaktır.”
26 Ekim 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Ali İhsan Taş, şu beyanlarda
bulundu: “Ağrı Cezaevinde bulunan Hasan Akman, Kahraman Muslu, Kadir Karabak ve Kamuran
Sundak, kötü yaşam koşulları, baskı ve onur kırıcı söylemlerden dolayı açlık grevine başlamışlardır. Aileleri, çocuklarının hayatlarından endişe ediyor. Derneğinizden insani ve hukuki yardım
talep ediyorum.”
03 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nedret Yaşar, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Uğur Ahmet Yaşar, daha önce Malatya M Tipi cezaevinde kalıyordu.
Şuanda Elazığ F Tipi Cezaevinde 10 aydır cezasını yatmaktadır. Oğlum örgüt üyeliğinden 9 yıl
hüküm aldı. 23.10.2017 tarihinde oğlumun görüşüne giderken cezaevi kimliği üstümüzde taşıma
zorunluluğu getirdiler. Hiçbir koşulda kimliksiz, telefon görüşmesi, revire ve hastane gibi yerlerde kullanmak zorunludur diye görüşünü belirtti. Tutuklular bu kimliği reddediyor. Reddettiği
için de gardiyanlar tarafından baskı görüyorlar. Bir avukatın gidip tutuklular görüşmesini talep
ediyorum.”
12 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinden başvuruda bulunan Mahmut Doner, şu beyanlarda bulundu: “Daha öncede cezaevinde yapılan baskı ve uygulamalarla ilgili başvuru yapmıştık. Şimdi de herhangi bir değişiklik
olmamıştır. Hapishanede gün geçtikçe keyfi, anlamsız, Anadolu’da halkın “tuz kavurmak” diye
nitelediği uygulamalarla yüz yüzeyiz. Hapishanede yine rutinleşmiş, hücreden her çıkışta arama
dayatması, ayakkabı araması dayatılıyor. Kimi zaman, bu zamanın anlamsızlığını ifade edip, ayakkabı araması çıkarmadığımızda halılarımız gasp edilmeye çalışılıyor. Bazı gardiyanlar bu konuda
provokasyon ortamı yaratıyor. Telli hücrelere alınma tehdidi yapılıyor. Kitap sınırlaması yapılıyor.
Dergiler ise, daha basılmamış sayıları dahi sakıncalı ilan edilerek içeri alınmıyor. Aylardır dergi
yüzü görmüş değiliz. Ekim başından itibaren ise tüm haklarımızı ortadan kaldıran bir saldırıyla karşı karşıyayız. İdarenin kimlik dayatması yaparak ziyarete, telefona, avukat görüşüne, revire, adımıza gelen koliyi almaya… Kısacası hiçbir yere çıkamıyor, tüm haklarımız ortadan kalmış
durumdadır. Dayanabileceğimiz hiç şey yoktur. Hiçbir hak yasada tanımlanırken kimlik şartına
bağlanmıyor, bağlanmaz da. Öte yandan bizler devrimci tutsaklarız, Adalet Bakanlığı personeli
değiliz. Dolayısıyla kimlik taşımamız düşünülemez bile. Tüm haklarımızın gasp edilmesi yetmemiş
gibi üstüne bir de bize soruşturma açılıyor. Disiplin cezaları veriliyor. Konuyla ilgili infaz hakimliğine yaptığımız başvurulara da hakimliğin onay mercii gibi davranarak yasa ve usule uygundur
cevabı veriyor. Oysa hiçbir yasada böyle bir uygulama yapılabilir belirlemesi yoktur. Hukukun
temel kuralları yasakların yasada açıkça belirtmektedir. Bu yaşanan hukuksuzluğun kamuoyu ile
paylaşılmasını talep ediyoruz.”
13 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Süeyla Tali, şu beyanlarda bulundu: “Kızkardeşim olan Neslihan İkincisoy, şuanda Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz
kurumunda hükümlü olarak kalmaktadır. Kardeşimin 5,10,12 ve 13 yaşlarında 4 çocuğu var. 13
yaşındaki Canan İkincisoy %70 engellidir. Kardeşimin eşi de ağır psikolojik rahatsızlıkları bulunmakta ve cezaevinde ilaç tedavisi yapılmaktadır. Kendisi çocuklarından ayrı kaldığı için manevi
olarak yıpranmaktadır. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
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16 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Serdan Demir, şu beyanlarda bulundu: “Amcam olan Mehmet Demir, 1992 tarihinden itibaren cezaevinde kalmaktadır.
Salı günü görüşüne gittik. Elazığ cezaevindeki sorunlara dair Adalet Bakanlığına dilekçe yazmış,
olumlu cevap verilmiş. Ama cezaevi yönetimi bu sorunları inkar etmektedir. Amcam bu sorunlara
dair elinde kanıtları olduğunu söyledi. Bu konuda size başvurmamı ve amcama hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.”
17 Kasım 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayşe Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Yılmaz ÇELİK, yaklaşık 23 yıldır hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır.
Bugüne kadar çeşitli cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Şuanda Düzce T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Eşim Mehmet ÇELİK, KANSER hastasıdır. Oğlumun ziyaretine gidemiyor. Psikolojik olaraktan üzüntü yaşamaktadır. Bu nedenden dolayı da eşimin hastalığı daha da kötüye
gidiyor. Bende eşimin hastalığından dolayı oğlumun ziyaretine gidemiyorum. Bütün bu nedenlerden dolayı oğlumun Diyarbakır, Siverek, Urfa Cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep
ediyorum.”
04 Aralık 2017 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Mahmut Özmen, şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık on gün önce abim (Yahya Özmen) Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde,
tecrit ve kötü muameleden dolayı bedenini yakmıştır. Bundan dolayı derneğinizden insani ve
hukuki yardım talep ediyorum.”
13 Aralık 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İslam Çınar, şu beyanlarda
bulundu: “Ağabeyim İlhami ÇINAR 9 yıldan beri cezaevinde kalmakta olup bugüne kadar birçok
cezaevinde kaldı. Şu anda İzmir Şakran 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde yatmaktadır. 09.12.2017
tarihinde ağabeyim evi telefonla arayarak ; “Yaklaşık 20 gün önce İzmir Şakran 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine getirildim. Üzerimizde baskı var, can güvenliğim yok. Kaldığımız yer 4 kişilik olmasına rağmen şu anda 19 kişi kalıyoruz, yerlerde yatıyoruz, burada kalmam can güvenliğim açısından sorun, buradan İzmir Ödemiş Cezaevine, Diyarbakır D tipi Kapalı Cezaevine, İzmir 2 Nolu F
Tipi Cezaevlerinden birine naklimin yapılmasını istiyorum.” Dedi. Ağabeyim hasta ve ayağından
yaralı, boyun fıtığı vardır. Ağabeyimin tedavisinin yapılmasını istiyorum. Annem ve babam da
yaşlı ve hasta olup uzaklıktan dolayı ağabeyimi ziyarete gidemiyorlar. Bu konuda derneğinizden
hukuki yardım talep ediyoruz.”
15 Aralık 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ramazan Tezer, şu
beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Nidayi Tezer, 22 yıldan beri cezaevinde olup, bugüne kadar
birçok cezaevinde kaldı. Şuanda Bolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yatmaktadır. Yaklaşık 4 aydan beridir de kendisiyle görüşemedik. Telefon bile açmadı. 20 gün önce
postayla bize yazdığı mektupta şu sıkıntılarının olduğunu aktarmış; her odadan giriş ve çıkışlarda
kart zorunluluğu dayatılıyor, biz de kabul etmeyince odadan çıkarmıyorlar. Telefon görüşmesi
için çıktığımız da tekmil vermemizi istiyorlar ve biz kabul etmediğimizde telefon görüşmelerimizi
yaptırmıyorlar. Bu hukuki hakkımız engelleniyor. Bu hukuksuzluğun giderilmesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
20 Aralık 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulhamit Ayik, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Cihat Ayik, 3 yıldan beri Cezaevinde kalmaktadır. Ağrı Cezaevindeyken gaz sıkışması sonucu boşaltılmıştı. Oğlumun avukatı cezaevine giderken cezaevinin
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boşaltıldığını bize söyledi. Daha sonra oğlum ve arkadaşlarını Rize Cezaevine gönderildiğini
öğrendik. Basında ve haberlerde geçtiğine göre Ağrı Cezaevinden Rize Cezaevine gönderilen
mahpuslar ring arabaları kaza yapmış ve askerlerin yaralı olduğunu yazmışlardır. Ancak mahpuslardan haber yok. Yaralımı, durumları nedir bilmiyoruz. Rize cezaevini arıyoruz bize herhangi bir
bilgi verilmiyor. Oğlumun ve arkadaşlarının durumlarından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
25 Aralık 2017 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sultan Tolucan, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Mustafa Tolucan, 2 ay önce haberlerden öğrendik ki gözaltına alınarak Giresun Cezaevine gönderilmiş. 22 gün önce kendisiyle telefonda görüştüğümüzde Bafra
T Tipi Cezaevinde olduğunu söyledi. O günden beridir kendisinden haber alamıyoruz. Oğlum
bize görüş olursa sizin haberiniz olur, görüşürüz demişti. Ama hiç aramadı. Oğlumun can güvenliğinden endişe etmekteyiz. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
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11 Ocak 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Adalet Kaçar, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Hanifi Kaçar, yaklaşık 15 yıldır hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır.
Eşim şuanda Aliaağa Şakran T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. 01.01.2018 tarihinde telefon
ile yaptığımız görüşmede “kendisinin üzerinde çok baskı olduğunu bu durum böyle devam
ederse kendisine bir zarar verip hatta öldüreceğini” söyledi. Ayrıca cezaevi idaresinin kendisine
yaklaşık 15 gündür yemek vermediklerini, kendi paranla kantin de ye diyorlar ve ben kantinden
kendi paramla yemek yiyebiliyorum” dedi. Daha önce intihara kalkıştığını, hastaneye kaldırılıp
midesi yıkadıklarını, bu şekilde ölümden döndüğünü söyledi. Bu işkence ve baskıya dayanacak
gücünün kalmadığını söyledi. Eşimin durumu iyi değil hayatından endişe ediyorum. Ailesi olarak
bizde endişeli bir şekilde bekliyoruz. Eşim cezaevinde kendi hayatına kast ederse bu konuda
cezaevi idaresi ve Adalet Bakanlığı sorumludur. Bütün bu nedenlerden dolayı eşimin ikamet
ettiğimiz il olan Diyarbakır, Mardin, Siirt ve Batman Cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını
talep etmekteyim.”
26 Ocak 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nasrettin Bingöl, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Hüseyin Bingöl, yaklaşık 2 yıldır cezaevinde kalmaktadır. En son
1 yıl evvel Ağrı M Tipi Kapalı Cezaevinden 5 arkadaşıyla birlikte Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. Oğlum ile bu hafta içerisinde Çarşamba günü bir telefon görüşmesi yaptım.
Görüşmede; Gümüşhane Cezaevine naklederken çeşitli hak ihlallerine maruz kaldıklarını belirtti. Öncelikle cezaevine girişte kendilerine çıplak arama dayatılmış, akabinde askeri nizamda
ayakta sayım yapmaları istenmiş. Oğlum ve arkadaşları bu duruma tepki gösterdiklerinden dolayı cezaevi görevlileri tarafından darp edilmiş, işkenceye maruz bırakılmışlardır. Darp ile birlikte
kendilerinin onurunu incitecek şekilde hakaretlerde bulunulmuştur. Daha sonra kendileri yerde
sürüklenerek tek kişilik hücrelere konulmuştur. Oğlum ve 5 arkadaşı 15 Ocak tarihinden beri tek
kişilik hücrede tutulmaktadır. Bu yaşananlar açık bir şekilde insan hakları ihlalidir. Ayrıca yemek
konusunda doğru düzgün, insani bir şekilde kendilerine yemek verilmiyor. Kaldıkları hücre çok
soğuk ve kendilerine sadece bir battaniye verilmiş. Bu durumda kendisinin ve arkadaşlarının
sağlıklarında ciddi olumsuz etkiler oluşacaktır. Bu yaşananların son bulması için sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.”
1 Şubat 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Necat Gök şu
beyanlarda bulundu: “Kızım Sümeyye Gök yaklaşık 5 ay önce Batman Cezaevinden Mersin/
Tarsus Cezaevine sevk edildi. 23 Ocak 2018 tarihinde telefonla bizi arayarak cezaevi idaresi tarafından darp edildiklerini, tehdit edildiklerini, hücre cezaları verildiğini, darp raporları almalarına
rağmen suç duyurusunda bulunamadıklarını ve her türlü haklarının engellendiğini söyledi. Söz
konusu uygulamalardan dolayı kızımın durumundan endişe etmekteyim. Derneğinizden hukuki
desteğin sağlanmasını talep etmekteyim.”
Elazığ F Tipi 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan siyasi mahpus Vedat Özer’in, cezaevindeki hak ihlallerini protesto etmek amacıyla bedenini ateşe verdiği, hastaneye götürülmeden önce infaz koruma memurları tarafından darp edildiği, daha sonra hastaneye kaldırıldığı,
ancak gerekli tedavi yapılmadan cezaevine geri getirildiği iddia edildi. 2 Şubat 2018 tarihinde
basın yayın organlarında yer alan haberde; Özer’in annesi Raziye Özer, konu ile ilgili şunları anlattı: “Elazığ Cezaevindeki tutuklular baskı ve tecrit altındalar. Oğlum kendisini tek tip ve hak
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ihalelerine karşı yakmış. Durumuna müdahale eden gardiyanlar oğlumu hastaneye götürmeden
önce darp etmişler, ağzından dilini çıkararak hakaret etmişler. Oğlum cezaevinde iyi olmadıklarını ve kamuoyunun seslerini duyması çağrısında bulundu.”
3 Şubat 2018 tarihide İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Şefket Muslu, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Kahraman Muslu, Ağrı cezaevinden Van T Tipi Kapalı Cezaevine getirilirken
yolda ağır işkenceye maruz kalmıştır. Oğlumun telefonla bizi arayarak haber vermesi üzerine
öğrendiğimiz bu durumla ilgili, derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyoruz.”
5 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rabia Ataş, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Şivekar Ataş, yaklaşık 1,5 yıldan beri cezaevinde kalmaktadır. Şuanda Tarsus Kampüs Kadın Kapalı Cezaevinde kalıyor. 03.02.2018 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde şunları anlattı; cezaevine yeni gelen kadın mahpus cezaevine getirilince çıplak aramaya
tabi tutulmuş. Bizde bunu kabul etmeyince gardiyanlar üzerimize yürüdüler. Tekme tokat ve
hakaretlerde bulundular. Bizde protesto edip ve soyunarak tepki gösterdik. Sürekli baskı bize
uyguluyorlar, hakaret ediyorlar buna artık dayanacak gücümüz yok dedi. Biz ailesi olarak bu
durumu kabul etmiyoruz. Bu konuda gerekli hukuki işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz.”
6 Şubat 2018 tarihide İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Hatice Kiye, şu beyanlarda
bulundu: “Medine Kiye Şakran T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’ne getirilirken, çıplak aramaya maruz kalıyor. Hükümlüler kabul etmeyince fiziki şiddete maruz kalıyorlar.
Biz ailesi olarak derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
12 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nizam Saçal, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Süleyman Saçal, şuanda Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. 11.02.2018 tarihinde telefon ile yaptığımız görüşmede şunları aktardı; sayımın
ayakta verilmesi için kendilerine baskı uygulandıklarını, bunu kabul etmeyince kendisini ve arkadaşlarını darp ettiklerini, işkence ve kötü muameleye maruz akladıklarını söyledi. Sayımın sabah
akşam yapıldığını ve bu durumun sayımlarda devam ettiğini anlattı. Biz aileleri olarak endişeliyiz.
Can güvenliklerinin olmadığını ve hayatlarından endişe ediyoruz. Bu keyfi uygulamaların biran
önce son bulması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz. Ayrıca bu olayın basın ile
paylaşılmasını ve biran önce cezaevine bir heyetin gidip incelemelerde bulunulmasını istiyoruz.”
14 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Sevik, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Hüsamettin Sevik, yaklaşık 20 yıldan beridir cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Birçok cezaevinde kaldı. Şuanda Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyor.
08.02.2018 tarihinde oğlumu ziyarette gittim. Oğlum bana askeri tekmil vermemizi istediklerini
belirtti. Bizde bunu kabul etmeyince bize baskı uyguluyorlar. Biz bu zulmü kabul etmiyoruz. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
16 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mukaddes BAYRAM,
şu beyanlarda bulundu: “Eşim Mahir BAYRAM, yaklaşık 7 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Son 2
yıldır Rize’de cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. OHAL’in ilanından sonra eşim ve diğer tüm mahpuslar üzerinde baskılarda artma oluştu. Eşim ile bu sabah bir telefon görüşmesi
yaptım. Kendisi ve tüm siyasi mahpuslar üzerinde son zamanlarda baskılar oluştuğunu belirtti.
Kendisine askeri nizamda sayımın dayatıldığını söyledi. Yine cezaevi görevlilerinin uslup ve yak-
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laşımlarında olumsuz değişmelerin olduğunu aktardı. Eşimin mevcut bu durumdan endişeliyiz.
Derneğinizden hukuki destek talep ediyoruz.”
17 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fuat DEMİRTAŞ, şu
beyanlarda bulundu: “Dün yani (16.02.2018) tarihinde Nihat DEMİRTAŞ ile yaptığımız telefon
görüşmesinde; Kendisine cezaevi idaresi tarafından gerek fiziki gerekse psikolojik olarak dayatma yaptıklarını, hakaret ve küfre maruz kaldıklarını söyledi. Kendilerine askeri eğitim dayattıklarını esas duruşta durmalarını vb. dayatmalar olduğunu dile getirdiler. Kardeşim ve beraberindeki
arkadaşları bu durumu kabul etmediklerinden daha çok baskı yaptıklarını ve bu duruma artık
dayanamadıklarını söylediler. Biz ailesi olarak can güvenliğinden ve hayatlarından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
19 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sariya Yiğit Cengiz, şu
beyanlarda bulundu: “ Kardeşim olan Mustafa Yiğit, yaklaşık 6 yıldan beri cezaevinde kalmaktadır. Şuanda Elazığ 2 Nolu Kapalı Cezaevinde kalıyor. 19.02.2018 tarihinde telefon ile yaptığımız
görüşmede şunları dile getirdi; 3 gündür ayakta sayım yani askeri nizam sayım alınmak isteniyor.
Bizde bunu kabul etmeyince bize darp ve işkenceye varan müdahaleler yapılıyor. Aramızda yaşlı
olanlar var bunlara da işkence ediliyor. Durumumuz iyi değildir. Bir an önce bir heyetin gelmesini
istiyoruz. Can güvenliğimiz yoktur. Her an başımıza bir şey gelebilir, dedi. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
19 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Firuze Zuğurli, şu beyanlarda bulundu: “ Eşim İhsan Tanrıkut, 1,5 yıldan beridir cezaevinde kalmaktadır. 19.02.2018
tarihinde telefon ile yaptığımız görüşmede şunları dile getirdi; cezaevinde gardiyanlar bize genelge gelmiş, bundan sonra biz odanıza geldiğimizde ayağa kalkacaksınız, sıraya gireceksiniz,
hazrola gireceksiniz tekmil vereceksiniz, dediler. Bizde bunu kabul etmiyoruz dedik. Gardiyanlar
üzerimize yürüdüler kaba dayak, sözlü hakaretlerde bulundular. Bizi darp ettiler dedi. Eşimin dışında birçok arkadaşı da darp edilmiştir. Bu kişiler Şervan Demir, Mehmet Demir, Gıyasettin Filiz
ve Osman isimli kişilerdir. Yaralandıklarını ve durumlarının iyi olmadığını söyledi. Eşim sağlığı iyi
değil ve tek böbreği çalışıyor. Ayrıca sedef hastalığı da mevcuttur. Hastaneye de götürmüyorlar.
Bir an önce bu hukuksuzlukların son bulması için bir heyet göndermenizi ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
19 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ahmet Deriner, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Nesih Deriner, yaklaşık 1,5 yıldır cezaevinde kalmaktadır. 19.02.2018
tarihinde telefon ile yaptığımız görüşmede şunları dile getirdi; cezaevinde gardiyanlar bize genelge gelmiş, bundan sonra biz odanıza geldiğimizde ayağa kalkacaksınız, sıraya gireceksiniz,
hazrola gireceksiniz tekmil vereceksiniz, dediler. Bizde bunu kabul etmiyoruz dedik. Gardiyanlar
üzerimize yürüdüler kaba dayak, sözlü hakaretlerde bulundular. Bizi darp ettiler dedi. Benim oğlum bir ameliyat geçirmiş. Dayak sonucu durumu oldukça ciddileşmiş ve buna rağmen hastaneye götürülmemiştir. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bu hukuksuzlukların son
bulması için bir heyet göndermenizi ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
19 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zeycan Ateş Güngör,
şu beyanlarda bulundu: “Eşim Yasin Güngör, 1 yıldan beridir cezaevinde kalmaktadır. Şuanda
Elazığ 2 Nolu Kapalı Cezaevinde kalıyor. 19.02.2018 tarihinde telefon ile yaptığımız görüşme-
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de şunları dile getirdi; cezaevinde gardiyanlar bize genelge gelmiş, bundan sonra biz odanıza
geldiğimizde ayağa kalkacaksınız, sıraya gireceksiniz, hazrola gireceksiniz tekmil vereceksiniz,
dediler. Bizde bunu kabul etmiyoruz dedik. Gardiyanlar üzerimize yürüdüler kaba dayak, sözlü
hakaretlerde bulundular. Bizi darp ettiler dedi. Eşimin Hayatından endişe ediyorum. Bir an önce
bu hukuksuzlukların son bulması için bir heyet göndermenizi ve hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
19 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Halise Yavuz, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Yavuz Yavuz, Şuanda Elazığ 2 Nolu Kapalı Cezaevinde kalıyor. 19.02.2018
tarihinde telefon ile yaptığımız görüşmede şunları dile getirdi; cezaevinde 15 Şubattan beri sayıma geldiklerinde gardiyanlar bize genelge gelmiş, bundan sonra biz odanıza geldiğimizde ayağa
kalkacaksınız, sıraya gireceksiniz, hazrola gireceksiniz tekmil vereceksiniz, dediler. Bu uygulamayı
sabah akşam olmak üzere iki defa yapacaksınız deniliyor. Bizde bunu kabul etmiyoruz dedik.
Gardiyanlar üzerimize yürüdüler kaba dayak, sözlü hakaretlerde bulundular. Bizi darp ettiler
dedi. Eşimin Hayatından endişe ediyorum. Biran önce bu hukuksuzlukların son bulması için bir
heyet göndermenizi ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
19 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hayriye Özer, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Serkan Özer, yaklaşık 1 yıldan beridir cezaevinde bulunmaktadır.
Şuanda Elazığ 2 Nolu Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. 19.02.2018 tarihinde saat
11.30’da oğlum ile yaptığım telefon görüşmesinde şunları dile getirdi; cezaevi idaresi tarafından
kendilerine 4 gündür işkence ve darp uygulandığını, günde 2 kez kaba dayağa maruz kaldıklarını dile getirdi. Keyfi uygulamalarla işkencelere maruz kaldıklarını dile getirdi. Bu dayatmalara
dayanamadıklarını söyledi. Biz ailesi olarak hem üzülüyoruz hem de ne yapacağımızı bilmiyoruz.
Oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Can güvenlikleri yoktur. Biran önce bu hukuksuzlukların
son bulması için bir heyet göndermenizi ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
19 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Düriye Öncel, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Ekrem Öncel, yaklaşık 1 yıldan beridir cezaevinde kalmaktadır. Şuanda
Elazığ 2 Nolu Kapalı Cezaevinde kalıyor. 19.02.2018 tarihinde telefon ile yaptığımız görüşmede şunları dile getirdi; cezaevinde gardiyanlar bize genelge gelmiş, bundan sonra biz odanıza
geldiğimizde ayağa kalkacaksınız, sıraya gireceksiniz, hazrola gireceksiniz tekmil vereceksiniz,
dediler. Bizde bunu kabul etmiyoruz dedik. Gardiyanlar üzerimize yürüdüler kaba dayak, sözlü
hakaretlerde bulundular. Bizi darp ettiler dedi. Eşimin Hayatından endişe ediyorum. Bir an önce
bu hukuksuzlukların son bulması için bir heyet göndermenizi ve hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
19 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kemal Zaman, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Fırat Zaman, yaklaşık 1,5 yıldan beridir cezaevinde kalmaktadır.
Şuanda Elazığ 2 Nolu Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. 19.02.2018 tarihinde oğlum
ile yaptığım telefon görüşmesinde şunları dile getirdi; cezaevi idaresi tarafından kendilerine 4
gündür işkence ve darp uygulandığını, günde 2 kez kaba dayağa maruz kaldıklarını dile getirdi.
Keyfi uygulamalarla işkencelere maruz kaldıklarını dile getirdi. Bu dayatmalara dayanamadıklarını söyledi. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Can güvenlikleri yoktur. Biran önce bu hukuksuzlukların son bulması için bir heyet göndermenizi ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
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19 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Süer, şu beyanlarda bulundu: “Şanlıurfa/Ceylanpınar ilçesinden telefon ile yapılan görüşmeden; Kardeşim
Mehmet Süer ve kuzenim Mazlum Süer, şuanda Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Haftalık yaptığımız telefon görüşmesinde cezaevi idaresi tarafından kendilerine baskı, işkence uygulanmaktadır. Ayrıca askeri eğitim uygulanmak istendiğini, bunu kabul etmeyince de
cezaevi idaresi ve gardiyanlar tarafından işkence ve dayak atıldığını söyledi. Keyfi uygulamalar
dayatıldığını ve bunu kabul etmeyince de görüş ve telefon yasakları uygulandığını dile getirdi.
Biz aileleri olarak endişeliyiz. Can güvenliklerinin olmadığını ve hayatlarından endişe ediyoruz.
Bu keyfi uygulamaların biran önce son bulması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz. Ayrıca bu olayın basın ile paylaşılmasını ve biran önce cezaevine bir heyetin gidip incelemelerde bulunulmasını istiyoruz.”
19 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Vildan Rençber, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ersin Rençber, 1 yıldan beri cezaevinde kalmaktadır. Şuanda Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır.14.02.2018 tarihinde yaptığımız açık görüşte bize
yaşadığı hak ihlallerini anlattı ve şöyle dedi; her gün 2 kez sayım nedeniyle odaya girip ayakta
ve hazrolda tekmil vererek sayım istiyorlar. Bizde kabul etmeyince bize sandalye ve değişik materyallerle darp ediyorlar. Hakaret ediyorlar, yaralıyorlar, hastaneye ve revir de götürmüyorlar.
Durumumuz iyi değil dedi. Ben annesi olarak hayatından endişe ediyorum. Başlarına bir şey gelir
diye tedirginim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
20 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Raife Benice, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Metin Benice, yaklaşık 1,5 yıldan beridir cezaevinde kalmaktadır. Şuanda Elazığ 2 Nolu Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Cezaevinde kalan Ferzende
Yüksel, (eşimin eniştesi) telefon açarak eşimin cezaevinde yaşadığı mağduriyetini anlatmış ve
eşim bunları dile getirmiş; cezaevi idaresi bizi günde 2 kez tek sıra hazrolda duracaksınız, sayımı böyle yapacağız, bundan sonra demişlerdir. Biz bunu kabul etmeyince bize saldırdılar. Darp
ettiler. Birçok arkadaşımız yaralandı. Hakaret ediyorlar. Ayrıca telefon cezası da vermişler ve tek
hücreye bırakılacağını söylemiş. Eşimin Hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bu hukuksuzlukların son bulması için bir heyet göndermenizi ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
20 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nazife Toptaş, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Enver Toptaş, yaklaşık 1 yıldan beridir Elazığ 2 Nolu Kapalı Cezaevinde
cezasını infaz etmektedir. 19.02.2018 tarihinde yaptığımız kapalı görüşmede bana yaşadıklarını
şöyle anlattı; bize günde 2 kez biz içeri girerken ayağa kalkacaksınız, hazrola geçeceksiniz, tekmil
vereceksiniz, bize askeri nizami uyacaksınız dediler. Bizde bu doğru değil, hukuki değil deyince
sandalye ve masalarımızı kırdılar. Kitaplarımızı dağıttılar. Masa ve kırık sandalyelerle bize saldırdılar ve hakaret ettiler. Arkadaşlarımızdan bazıları yaralandı. Parmağım kırık her tarafımız morluk
içinde dedi. Hastayım tetkiklerim yapılmıyor, ilaç verilmiyor hastaneye götürülmüyoruz dedi. Durumumuz iyi değil dedi. Eşimin Hayatından endişe ediyorum. Bir an önce bu hukuksuzlukların
son bulması için bir heyet göndermenizi ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
20 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İzzet Gökalp, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Cihan Gökalp, yaklaşık 1,5 yıldan beridir cezaevinde kalmaktadır.
Şuanda Elazığ 2 Nolu Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. 20.02.2018 tarihinde oğlum
ile yaptığım telefon görüşmesinde şunları dile getirdi; cezaevi idaresi tarafından kendilerine 4
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gündür işkence ve darp uygulandığını, günde 2 kez kaba dayağa maruz kaldıklarını dile getirdi.
Keyfi uygulamalarla işkencelere maruz kaldıklarını dile getirdi. Bu dayatmalara dayanamadıklarını söyledi. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Can güvenlikleri yoktur. Biran önce bu hukuksuzlukların son bulması için bir heyet göndermenizi ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
20 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Agit Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Aziz Yaşa, 24.10.2016 tarihinde tutuklandı. Ağabeyim daha önceden
cezası onaylanmıştı. Tutuklanıp Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 6 ay Diyarbakır
Cezaevinde kaldıktan sonra Elazığ Cezaevine sürgün edildi. Yaklaşık 9 aydan beridir Elazığ Cezaevinde kalıyor. Son günlerde Elazığ Cezaevinde tutuklu ve hükümlüler üzerinde büyük bir
baskı ve işkence olduğunu öğrendik. Cezaevine gittik. Ağabeyimin anlatımıyla; sayımda ayakta
kalmamızı istiyorlar bizde bunu kabul etmeyince işkenceye maruz kaldık dedi. Ağabeyimin kafası
kapıya vurulmuş. Arkadaşını da çok kötü vurmuşlar ve gözü şişmiş. Ağabeyimin can güvenliği
yoktur. Hayatından endişe ediyoruz. Biran önce bu hukuksuzlukların son bulması için bir heyet
göndermenizi ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
20 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Burhan Kızılkaya, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Naşit Kızılkaya, yaklaşık 1 yıldan beridir cezaevinde kalmaktadır.
Şuanda Elazığ 2 Nolu Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. 19.02.2018 tarihinde yaptığımız kapalı görüşmede bana yaşadıklarını şöyle anlattı; Perşembe gününden beri gardiyanlar
koğuşa gelip akşam sabah askeri nizamla sayım almak istiyorlar. Bizde bunu kabul etmeyince
sıra ve masalarımızı kırıp onların parçalarıyla darp ettiler. Hakaret ettiler. Bizi ölümle tehdit ettiler.
Durumumuz iyi değildir. Ayrıca üzerimizdeki elbiselerimizi dahi yırttılar. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Can güvenlikleri yoktur. Biran önce bu hukuksuzlukların son bulması için bir heyet
göndermenizi ve hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
21 Şubat 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Ekrem Kündeş şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mazlum Kündeş bir yıldan beridir cezaevinde hükümlü olarak yatmaktadır. Yaklaşık bir ay önce Mersin-Silifke cezaevinden Rize’nin Kalkandere ilçesinde bulunan cezaevine sürgün edildi. Bir hafta önce telefon üzeri yaptığımız görüşmede işkenceye ve şiddete
maruz kaldıklarını ifade etti. Derneğinizden cezaevinin durumunun kamuoyuna yansımasını ve
her türlü desteğin sağlanmasını talep etmekteyim.”
21 Şubat 2018 tarihinde basın yayın organlarında yer alan haberde; Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan 6 mahpusun ailelerine haber verilmeden Rize Kalkandere L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildiği ve sevk işleminin gerçekleştiği sırada, mahpusların işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı, mahpuslardan Mehmet Saki Altın’ın hastaneye kaldırıldığını öğrenildi.
22 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hidayet ATAN, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mahmut ATAN, yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Sur olaylarında gözaltına alındı. Daha sonra yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldı. Salı günü
saat 13.30 civarında telefon ile yaptığımız görüşmede şunları dile getirdi; oğlum kendisine cezaevi tarafından işkence edildiğini, darp edildiğini, hakarete maruz kaldığını dile getirdi. Oğlum
ayağından sakattır. Oğlum tedavisinin yapılmadığını, hastaneye götürüldüğünü ancak durumun
ciddi olduğunu söyleyen doktorun yatışımı istediğini ancak cezaevi idaresinin bunun için herhangi bir işlem yapmadığını söyledi. Ayrıca oğlumun birçok hastalığı da bulunmaktadır. Bunların
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başında verem gelmektedir. Oğlumun bir böbreği yok, bir böbreği de yarım şekilde ameliyatlıdır.
Biz ailesi olarak oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Oğlumun üzerinde bulunan bu baskı ve
şiddetin son bulması ve oğlumun bir an önce sağlığına kavuşması için tedavisinin yapılması ve
hukuki işlem başlatılmasını sizden talep ediyoruz.”
22 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Bayram DOLAN, şu
beyanlarda bulundu: “Benim oğlum Agit DOLAN, Bağlar ilçesinde 2016 yılının üçüncü ayında
çatışma alanında gözaltına alındı. Mahkemece tutuklanıp Diyarbakır D Tipi Cezaevine konuldu. Üç ay kaldıktan sonra Rize L Tipine sürgün edildi. Halen aynı cezaevindedir. Benim oğlum
20.02.2018 tarihinde eve telefon ederek, cezaevindeki uygulamaları bize anlattı. İşkence ve kötü
muameleye maruz kaldıklarını anlattı. Ölümle tehdit edildiklerini, dayat atıldığını ve psikolojik bir
baskı yapıldığını söyledi. Çocuğumun yaşamından endişeliyiz. İHD’den hukuki destek bekliyoruz.”
22 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda bulunan Sıdık Kalkan, şu beyanlarda bulundu: “Cezaevlerinde bulunan hukuksuzluklara
karşı ve dayatmalara ilişkin psikolojik ve fiziki işkencelere varan uygulamalar karşısında vermiş
olduğumuz direnmeye ve cezaevi idaresi tarafından bu direnişlerimize tahammülü olmadığı için
her türlü baskı uygulamaktadır. Biz bu baskılara karşı kamuoyunun duyarlılık göstermesini ve
sesimize ses olmanızı istiyoruz. Bu konuda destek sunmanızı talep ediyoruz.”
22 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hafriye Topdemir,
şu beyanlarda bulundu: “Elazığ Cezaevinde bulunan oğlum Hogir Topdemir’i ziyarette gittim.
Görüş sırasında oğlum bana, cezaevinde maruz kaldığı kötü muameleden bahsetti. Sayım sırasında sıraya geçmemizi, geçmediğimiz zaman darp edildiklerini söyledi. Sıraya geçmediklerinde
ranzalardan düşürüldüklerini söyledi. Yemeklerin kötü olduğunu, beslenmeye uygun olmadığını
söyledi. İşkence ve kötü muamele gördüklerini dile getirdi. Oğlumun buradaki cezaevinde can
güvenliği yoktur. Hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
23 Şubat 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan İbrahim Nas şu beyanlarda bulundu: “Babam Mahmut Nas 15 Şubat 2010 tarihinde gözaltına alındı. Bir buçuk yıl Batman cezaevin de yattıktan sonra tahliye edildi. Daha sonra cezası Yargıtay tarafından onaylandı
ve Batman Cezaevinde 45 gün yattıktan sonra Elazığ Cezaevi ‘ne sürgün edildi. 22 Şubat 2018
tarihinde telefon üzeri yaptığımız görüşmede bize askeri uygulamaların dayatıldığını aksi yönde
şiddete maruz kaldıklarını beyan etmiştir. Babam aynı zamanda diyabet hastasıdır bu hastalığı
risk taşımaktadır. Derneğinizde cezaevinin durumunun kamuoyuna yansımasını ve her türlü desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
23 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Özgür Dağ, şu beyanlarda bulundu: “Amcam olan Bahri Dağ, 1993 yılında Bismil’in Akça köyünde gözaltına alındı.
Gözaltında 3 ay kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Diyarbakır D Tipi Cezaevine
gönderildi. Dava müebbet ile sonuçlandı. Bu süreçte birçok cezaevinde kaldı. Bunların başında
Batman, Amasya, Midyat, Ordu, Siverek cezaevleri gelmektedir. Şuanda Elazığ 2 Nolu Cezaevinde cezasını infaz etmeye devam etmektedir. Yaptığımız telefon görüşmesinde şunları belirtti;
cezaevi idaresi tarafından yoğun bir baskı ve işkence olduğunu, gerek sayımlarda, gerek beslen-
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mede olsun baskıları hiç bitmediğini buna bir de kaba dayak eklendiğini dile getirdi. Amcamın
yaşamından endişeliyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
23 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan M.Emin Bengi, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan İlhan Bengi, 1992 yılında PKK Örgütüne katıldı. 2 yıl kendisinden hiçbir haber alamadık. 2 yıl aradan sonra hasta olduğu için geri döndü. Biz ailesi olarak tedavisini yaptık. 2000 yılında Kırıkkale’de kardeşim gözaltına alındı. Daha sonra çıkarıldığı
mahkemece müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Daha sonra birçok cezaevinde cezasını devam
etti. Bunların başında Diyarbakır D Tipi, Siirt E Tipi, Batman, Muş, İzmir Aliağa, Siverek, Hilvan
cezaevlerinde cezasını infaz etmeye devam etmektedir. Ancak şuanda Elazığ 2 Nolu cezaevinde kalmaktadır. Kardeşim ile yaptığımız telefon görüşmesinde şunları söyledi; cezaevi idaresi
tarafından yoğun bir baskı ve işkence olduğunu, gerek sayımlarda, gerek beslenmede olsun
baskıları hiç bitmediğini buna bir de kaba dayak eklendiğini dile getirdi. Amcamın yaşamından
endişeliyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
23 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Cemile BAYRAM, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Mahir BAYRAM, bugün saat 10.00 civarında telefon ile yaptığımız
görüşmede şunları söyledi; Cezaevi idaresi tarafından kendilerine işkence, darp ve hakaret edildiğini, ayakta sayım yapmak istediklerini, bunu kabul etmeyince gardiyanlar tarafından dayak ve
işkenceye maruz kaldıklarını, bu baskıdan dolayı birçok arkadaşının yaralandığını söyledi. Biz ailesi olarak bu baskıları kınıyoruz. Oğlumun can güvenliği yoktur. Hayatından endişe ediyoruz. Bu
baskıların son bulması için bir heyetin incelemelerde bulunulması ve hukuki süreç başlatılmasını
talep ediyoruz. Ayrıca oğlum ve arkadaşlarının da tedavi altına alınmasını istiyoruz.”
23 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nedret Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Uğur Ahmet Yaşar, yaklaşık 6 yıldan beri cezaevinde kalmaktadır.
Şuanda Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. 22.02.2018
tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde bana şunları söyledi; günde 2 kez odalarımıza gardiyanlar gelip, tek sıra olup, askeri nizam ile tekmil vereceksiniz. Bundan sonrada hep böyle olacak
denildi. Bizde bunu kabul etmeyince bunun üzerine kaba dayak, darp, işkence ve kötü muameleye tabi tuttuklarını, durumlarının iyi olmadığını söyledi. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz.
Ailesi olarak onlara yapılan bu baskıyı kabul etmiyoruz. Bu konuda gerekli hukuki işlemler başlatılmasını talep ediyoruz.”
23 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hayat GÜLER, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Veysel GÜLER, yaklaşık 6 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Şu anda
Rize L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak cezasını infaz etmektedir. Bu sabah saat 09.00
civarında telefon ile yaptığımız görüşmede şunları dile getirdi; cezaevi idaresi tarafından ayakta sayım yani askeri nizam şeklinde durmalarını istemiştir. Bunu kabul etmeyince gardiyanlar
tarafından işkence, dayak, darp ve hakaretlere maruz kaldıklarını birçok arkadaşının ve kendisinin de yaralandığını dile getirdi. Daha sonra daha sonra doktora götürüldüklerini ancak rapor
alamadıklarını söyledi. Oğlumun ve arkadaşlarının can güvenlikleri yoktur. Hayatlarından endişe
ediyoruz. Bir an önce bir heyetin oluşturulması bu durumun kamuoyu ile paylaşılmasını istiyoruz.
Bu baskıların son bulması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
23. Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Mahsun DEN-
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GİZ, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Kasım DENGİZ, yaklaşık 7 yıldır cezaevinde bulunmaktadır.
Şu anda Rize L Tipi Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Bugün saat 11.000 civarında
oğlum ile yaptığım telefon görüşmesinde şunları dile getirdi; cezaevi idaresi tarafından baskı,
işkence ve darp edildiklerini, 3 koğuşu birden dayaktan geçirdiklerini, ayakta sayım dayatıldığını
ve bunları kabul etmediklerinden bu baskıların devam edeceğini ve ölümle tehdit edildiklerini
dile getirdi. Bu baskılardan dolayı oğlum ve birçok arkadaşının yaralandıklarını ve doktora götürülmelerine rağmen rapor verilmediğini söyledi. Oğlum ve arkadaşlarının can güvenlikleri yoktur.
Hayatlarından endişe ediyoruz. Bir an önce bu baskıların son bulması için sizden hukuki destek
sınmanızı talep ediyoruz.”
23 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nevzat DİKİCİ, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mehmet DİKİCİ, 9 yıldan beri cezaevindedir. Şu anda Rize Kalkandere L Tipi Kapalı cezaevindedir. 23.02.2017 tarihinde yani bugün kendisi ile yaptığımız telefon görüşmesinde bana şunları anlatı; her gün en az 2 kez odalara gardiyanlar girerek tek sıra
halinde hazır olda, askeri nizam şeklinde sayım almak istiyorlar. Bizde kabul etmeyince işkence,
kaba dayak, hakaretler ediyorlar. Yaralılar var, tedavileri de yapılmıyor. Durumumuz iyi değildir
dedi. Kardeşimin durumundan endişe duyuyoruz. Bu konuda İHD’den hukuki destek istiyoruz.”
23 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gani Altuntaş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ferman Altuntaş, yaklaşık 4 yıldan beri cezaevinde kalıyor. En son
Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli cezaevinde cezasını devam etmektedir. 20.02.2018 tarihinde
yaptığımız kapalı görüşme de oğlum bana; gardiyanlar odalarımıza girerek askeri nizamla tekmil
vereceksiniz, ayağa kalkacaksınız, hazrolda olacaksınız dediler. Bizde bunu kabul etmeyince üzerimize yürüdüler. Kaba dayak ve hakaretlerde bulundular. Darp ettiler. İşkenceye varan uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz dediler. Oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
24 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Necat KARSU, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Serhat KARSU, yaklaşık 7 yıldır cezaevinde hükümlü olarak yatmaktadır. 2 yıldır Rize L Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Kendisine üç hafta önce, tek tip
elbiseleri kabul etmedikleri için disiplin cezası olarak telefonla görüş yasağı verilmiş. İki hafta
önce telefonla görüştük, ancak iki haftadır kendisiyle görüşemedik. Son günlerde, TV ve çeşitli
basın organlarında Rize L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü ve tutukluların darp edildiklerine dair
bilgiler edindik. Kardeşimin de darp edildiği endişesi içersindeyim. Kardeşimin can güvenliğini
nedeniyle, aile olarak endişeliyiz. Derneğinizden bu konuda gerekli girişimlerde bulunmasını talep ediyorum.”
24 Şubat 2018 tarihide İHD Van Şubesine başvuruda bulunan M. Sıddık Çakı, şu beyanlarda
bulundu: “Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlik Kapalı Cezaevi’nde bulunan Adnan Çakı ile yaptığım
telefon görüşmesinde, kendisine sabah akşam dayak attıkları söyledi. Her konuda ceza verdikleri
ve kendisine gönderdiğim giyecek ve diğer okumak için gönderilen kitapların kendisine teslim
edilmediğini söyledi. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyorum.”
26 Şubat 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Nezahat Hasan şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Metin Toprak 1995 yılından beri ülkenin değişik cezaevlerinde
yatmaktadır. Yaklaşık 6 yıl önce Rize’nin Kalkandere ilçesinde bulunan L tipi cezaevine sürgün
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edildi. 12 Şubat 2018 tarihinde kendisiyle telefon üzeri yaptığımız görüşmede cezaevi idaresinin
kendilerine askeri uygulamaların dayatıldığının yanı sıra baskıların had safhaya ulaştığını beyan
etmiştir. Akabinde 19 Şubat 2018 tarihinde medyaya yansıyan haberlerden de anlaşılacağı üzere
bu uygulamaları kabul etmeyenlere müdahalede bulunulduğu ve darp edildiklerini öğrenmiş
bulunmaktayız. Derneğinizden söz konusu durumunun kamuoyuna yansımasını ve her türlü
desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
26 Şubat 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Fatma Kurhan şu beyanlarda bulundu: “Babam Mehmet Kurhan 1992 yılından beri ülkenin cezaevlerinde yatmaktadır. İki yıl önce Rize’nin Kalkandere ilçesindeki L tipi cezaevine sürgün edildi. Birkaç gün önce
babam ile telefon üzeri yaptığımız görüşmede cezaevi idaresinin baskıların dozunu artırdığını,
askeri uygulamaların dayatıldığını, kendilerinin bunu kabul etmediklerini beyan etmiştir. 19 Şubat 2018 tarihinde medya ya yansıyan haberlerden söz konusu sebeplerden dolayı kendilerine
saldırılarda bulunulduğu ve darp edildiklerini öğrendik. Derneğinizden bu haksız uygulamaların
kamuoyuna yansıtılmasını ve her türlü desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
26 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Medine Sonyacı, şu
beyanlarda bulundu: “Eşim Necmettin Sonyacı, 1,5 yıldan beri cezaevinde kalmaktadır. Şuanda
Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde kalıyor. Eşim karaciğer hastası tedavi görmesi gerekir. Tedavisi yapılmıyor. 23.02.2018 tarihinde telefon ile yaptığımız görüşmede bana; gardiyanlar
odalarımıza girerek askeri nizamla tekmil vereceksiniz, ayağa kalkacaksınız, hazrolda olacaksınız
dediler. Bizde bunu kabul etmeyince üzerimize yürüdüler. Kaba dayak ve hakaretlerde bulundular. Darp ettiler. İşkenceye varan uygulamalarla karşı karşıya kalıyoruz dediler. Eşim siroz hastası
ve her an müdahalede kanama olabilir. Eşimin hayatından endişe ediyorum. Bunları yapanlardan şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
26 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mevlut Ada, şu beyanlarda bulundu: “ Ağabeyim Hamdusena Ada, 6 yıldan beri cezaevinde kalmaktadır. Şuanda
Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. 23.02.2018 tarihinde telefon ile yaptığımız
görüşmede şunları dile getirdi; cezaevi idaresi tarafından psikolojik baskı uyguluyorlar. İşkenceye varan darp, hakaretler ediliyor. Odalarımıza girip askeri nizam ve tekmil vermemizi istiyorlar.
Tek sıraya geçmemizi istiyorlar. Bizde bunu kabul etmeyince şiddet uyguluyorlar ve bu şiddet
ve darp sonucu yaklaşık 40 arkadaşımız yaralanmıştır. Hastaneye kaldırıldık ancak herhangi bir
rapor alamadık. Durumumuz iyi değildir. Başımıza bir şey gelirse cezaevi idaresi sorumludur.
Ağabeyimin hayatından endişe ediyoruz. Bütün bunlardan kaynaklı olarak bir heyetin cezaevini
ziyaret etmesini ve hukuki girişimlerde bulunulmasını talep ediyoruz.”
26 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Emine Koçyiğit, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Umut Savaş Koçyiğit, yaklaşık 3,5 yıldan beridir cezaevinde bulunmaktadır. Şuanda Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. 23.02.2018 tarihinde
telefon ile yaptığımız görüşmede şunları dile getirdi; durumunun kötü olduğunu, vücudunun
her tarafının mor ve darplı olduğunu, birçok yaralının olduğunu, bu saldırı sonucunda kalp krizi
geçirenlerin olduğunu, kolu, bacağı ve kolu kırık olan yaralıların olduğunu söyledi. Durumumuz
iyi değildir. Başımıza bir şey gelirse cezaevi idaresi sorumludur. Ağabeyimin hayatından endişe
ediyoruz. Bütün bunlardan kaynaklı olarak bir heyetin cezaevini ziyaret etmesini ve hukuki girişimlerde bulunulmasını talep ediyoruz.”
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26 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Remziye Kahraman,
şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Yılmaz Kahraman, 9 yıldan beri cezaevinde kalmaktadır. Şuanda Silivri L Tipi cezaevinde kalıyor. Kardeşimin birçok hastalığı mevcuttur. Bunların başında
böbrek yetmezliği, beyinde ur ve sağ gözü görmemektedir. Ayrıca unutkanlık ve el ayak büyümesi sorunu da var. Haftada 2 kez hastaneye tedavi amaçlı götürülüyor. Tedaviye götürülürken
arkadaşlarıyla birlikte Beşiktaş grubu ve jandarmalar eşliğinde kendilerine hakaret edilip, dayağa maruz kalıyorlar. Kardeşimin ve arkadaşlarının durumu iyi değildir. Can güvenlikleri yoktur.
Bunları yapan kişilerden şikâyetçiyiz. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
27 Şubat 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Mekiye Sağlam şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mahsum Sağlam 2010 tarihinden beri cezaevinde yatmaktadır. İki yıl
önce yatmış olduğu Şirnak Cezaevinden Rize’nin Kalkandere İlçesinde bulunan L Tipi cezaevine
sürgün edildi. Son günlerde medyadan aldığımız haberlere göre cezaevi idaresinin dayattığı uygulamaları kabul etmedikleri için şiddete maruz kaldıklarını ve darp edildiklerini öğrendik. Ayrıca
koğuş arkadaşlarının aileleriyle yaptıkları telefon görüşmelerinden aldığımız bilgiye göre oğluma
son bir aydan beridir telefon görüşmesinin engellendiğini de öğrendik. Oğlumun durumundan
endişe duymaktayım, derneğinizden her türlü desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
27 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ebru Güler, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Ali İhsan Güler, yaklaşık 3,5 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Şuanda
Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmeye devam etmektedir. Kardeşim ile
yaptığımız telefon görüşmesinde şunları aktardı; ayakta sayım, tek tip elbise zorunluluğu getiren
cezaevi yönetimi zorla uygulamaya gitmiştir. Ancak bu duruma razı gelmedikleri için cezaevi
idaresi tarafından kendisine ve arkadaşlarına karşı tehditlerde bulunmuşlardır. “Pazartesi göreceksiniz” diye üzerimize yürümüşlerdir. Daha sonra bu tehditlerini uygulamaya geçirmişlerdir.
Bunu yapan cezaevi idaresi ve gardiyanlardan şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyoruz.”
27 Şubat 2018 tarihide İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Metin Daniş, şu beyanlarda
bulundu: “Benim oğlum Emrah Daniş, Silivri Cezaevinde 9 aydır tutuklu bulunmaktadır. Kendisiyle yaptığımız telefon görüşmesinde, baskı ve şiddete maruz kaldığını söyledi. Derneğinizden
insani ve hukuki yardım talep ediyorum.”
28 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ramazan Tezer, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim Nidayi Tezer, yaklaşık 23 yıldır hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık 1 aydır Manisa / Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Kardeşim ile
geçen hafta yaptığımız görüşmede bize şu bilgileri aktardı. Cezaevi idaresi ve gardiyanlar tarafından kendilerine askeri nizamda bulunulmasını, ayakta sayımın yapılmasını, verilen kartlar ile
içeri girebileceğimiz söylenmektedir. Bizde bunu kabul etmeyince bize her türlü dayak, işkence
ve hakaretlerde bulunulduğu söylendi. Durumumuz iyi değil, bu cezaevinde can güvenliğimiz
yoktur. Biran önce bir heyetin oluşmasını ve cezaevi idaresi ile bu dayatmaların son bulması için
girişimlerde bulunulmasını istiyoruz. Ayrıca bir avukatın cezaevine gelmesini ve buradaki durumu tam olarak görmesini istiyoruz. Bunun için bir kamuoyu oluşturulmasını ve hukuki destek
sunmanızı talep ediyoruz.”
5 Mart 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre: Erzincan
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T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan mahpusların 15-20 kişilik yüzleri maskeli gardiyan grubunun,
coplarla müdahalesine maruz kaldığı iddia edildi. Yine ailelerin anlatımlarına yer verilen haberde,
mahpusların bedenlerinin baştan aşağı yara ve kan içinde olduğu, sayım için saatlerce dışarıda
soğuk havada bekletildiği, koğuşların günde 3 defa didik didik arandığı iddiaları yer aldı.
6 Mart 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Münevver Ortaç, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Zülküf Ortaç, yaklaşık 2 yıl 6 aydır cezaevindedir. En son 2 yıl önce
Diyarbakır D Tipinden, Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. Kendisiyle dün (05.03.2018)
45 dakikalık bir açık görüş yaptım. Görüşme için öncenden yaklaşık bir saat beklettiler. Görüşme
yaptığımız yerde kameralar vardı. Ayrıca görüşme odasının kapısı açık bırakıldı. Gardiyanlar başımızda bekleyerek görüşmeyi dinlemeye başladılar. Eşime “niçin geç kaldın” diye sorduğumda
“sesimizi duymuyor muydunuz, içerde gardiyanlar bizleri dövüyorlardı’ diye cevap verdi. Görüşmede eşimin vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar vardı. Her iki elinin üst kısmında çizik
ve yaralar vardı. Kabukları yaralanmadan dolayı kalmıştı. Yüzünün sol tarafında, yanağında uzun
bir çizik vardı. Sol kulağının arkasında morarma ve ensesinde kan, çizik ve darp izleri vardı. Yeni
yapıldığı belliydi. Dayak yiyip geldiğini söyledi. Kıyafet olduğu için vücudunun diğer kısımlarında
ne olduğunu bilmiyorum. Kendisine bu yaşananlarının nedenini sordum bana bunları dile getirdi; sabahın erken saatlerinde dışarıda sayım almak istiyorlar. Dışarıda soğukta sayım vermek
istemediğimizden dolayı gardiyanlar tarafından darp ediliyoruz. Fiziki işkenceye maruz kalıyoruz.
Dedi. Biz ailesi olarak bu yapılanlardan dolayı endişeliyiz. Can güvenliğinin olmadığını düşünüyoruz. Bunları yapan cezaevi idaresi ve gardiyanlardan şikâyetçiyiz. Bu durumun kamuoyuna
yansıtılmasını istiyoruz. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
6 Mart 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zehra Yakut, şu beyanlarda bulundu: “Kız kardeşim Zeynep Yakut, yaklaşık 1,5 yıldır cezaevinde kalmaktadır. En son
3-4 ay önce Muş Kadın Cezaevinden Mersin Tarsus’taki T Tipi Kapalı Kadın Cezaevine nakledildi. Tarsus’taki Kadın Cezaevine nakledildiğinden bu yana 2 kere açık görüş yapabildik. 3 hafta
önce kendisinin yapmış olduğu bir protestodan dolayı disiplin soruşturması geçirdiklerini ve 4
ay sürece bir açık ve kapalı görüş yasağı aldıklarını belirtti. Dün kendisiyle bir telefon görüşmesi
yaptım. Yaptığım görüşmede cezaevinde kendilerine yönelik baskı, şiddet ve fiziki- psikolojik işkencenin devam ettiğini aktardı. En son bu hafta sonunda arkadaşlarının çıplak aramaya maruz
kaldığını belirtti. Yine bu olaydan dolayı tam bilmemekle birlikte toplamda 3-4 tane arkadaşının
tek kişilik hücrelere konulduğunu ve 3 gün boyunca bu mahpusların aç ve susuz bırakılmak
suretiyle kötü muameleye maruz kaldığını söyledi. Yine fiziksel şiddetin olduğunu bana aktardı.
Kız kardeşimin ve arkadaşlarına yönelik bu hak ihlallerinden dolayı aile olarak endişeliyiz. Bu
hak ihlallerinin son bulması ve sorumlular hakkında gerekli soruşturmaların yapılması için hukuki
destek sunmanızı talep ediyoruz.”
7 Mart 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Özgür Deniz Balkaş, şu
beyanlarda bulundu: “Ablam Halise Balkaş, 1 yıldan beridir Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. En son 20 Şubat’ta yaptığımız açık görüşte ve 21 Şubat’ta yaptığımız telefon görüşmesinde askerler koğuşlara gelip sayım yapıyor. Bizde bunlara karşı çıktığımız için hakaret ve kaba
dayağa maruz kalıyoruz dedi. Ayrıca bunları bizimle paylaştığı için disiplin cezası ve hücre cezasına maruz kalıyorlar. İnfazımızı yakmakla tehdit ediyorlar. Durumumuz iyi değil dedi. Ablamın
hayatından endişe ediyoruz. 2 haftadır telefon bile açmıyor. Merak ediyoruz. Bu konuda gerekli
hukuki desteği sunmanızı talep ediyoruz.”
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12 Mart 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Osman Yayevi, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Numan Yayevi, yaklaşık 2 yıldır Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinde
kalmaktadır. Eşim Asiye Yayevi, oğlum ile 5 Mart günü bir açık görüş yaptı. Yapmış olduğu açık
görüşte kendisinin ve diğer mahpusların işkenceye maruz kaldığına dair darp izlerini gözlemlemiştir. Yapılan görüşte eşim oğlumun tişörtünün yırtılmış olduğunu, göğsünün darp ve işkenceden dolayı kızardığına şahit olmuştur. Eşim darp izlerinin sebebini sorduğunda oğlum gardiyanların kendilerini darp ettiklerini, yerde sürüklemek sebebiyle işkenceye maruz bırakıldıklarını
söylemiş. Yine yaşananların kaynağının cezaevi yönetimince devreye sokulan yeni uygulamalar
olduğunu söylemiş. Özellikle askeri nizamda yapılan ayakta sayım ile ihtiyaçlarının karşılanmaması, gardiyanların kendilerini dövmelerine sebep olmuştur. Oğlum ve arkadaşları bu tutumlarından dolayı gardiyanların saldırısına maruz kalmışlardır. 2 Mart günü ayakta sayım yapılması
konusunda gardiyanlar tarafından tekrar dayatılmak istenmiş tutuklular bunu kabul etmeyince
3-4 Mart gecesi 150 kişilik yüzleri kapalı ellerinde demir ve tahta coplar olan gardiyanlar tarafından koğuşlar basılmış ve tüm mahkûmlar darp edilmiştir. Bu organizeyi yapan gardiyanlar
Alpaslan ve Osman adındaki şahıslardır. Bu iki gardiyandan da şikâyetçiyiz. Yargılanmalarını istiyoruz.10 Mart günü yine telefon ile yaptığımız görüşmede halen darp izlerinin bulunduğunu
söyledi. Biz ailesi olarak bu yapılanlardan dolayı endişeliyiz. Can güvenliğinin olmadığını düşünüyoruz. Bunları yapan cezaevi idaresi ve gardiyanlardan şikâyetçiyiz. Bu durumun kamuoyuna
yansıtılmasını istiyoruz. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
12 Mart 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Serhat Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ozan Çelik, yaklaşık 7 yıldır cezaevindedir. 2 ay önce Rize Kalkandere
Cezaevinden Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevine nakledildi. Eşim 5 Mart 2018 tarihinde oğlum ile
bir açık görüş gerçekleştirdi. Eşim, oğlum ile yaptığı görüşmede darp edildiğini, işkenceye maruz
kaldığını söyledi. Eşimin anlattıkları şöyledir; yüz ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin
olduğunu, darptan dolayı alnında yırtılma, boynunun her iki tarafında morarma, kolunda morarma ve şişkinliğin olduğunu tespit etmiştir. Açık görüş olduğundan dolayı diğer mahkûmlarda
da darp izlerinin olduğunu görmüştür. Bu yaşananların sebebini sormuş. Yine yaşananların kaynağının cezaevi yönetimince devreye sokulan yeni uygulamalar olduğunu söylemiş. Özellikle
askeri nizamda yapılan ayakta sayım ile ihtiyaçlarının karşılanmaması, gardiyanların kendilerini
dövmelerine sebep olmuştur. Oğlum ve arkadaşları bu tutumlarından dolayı gardiyanların saldırısına maruz kalmışlardır. 2 Mart günü ayakta sayım yapılması konusunda gardiyanlar tarafından tekrar dayatılmak istenmiş tutuklular bunu kabul etmeyince 3-4 Mart gecesi 150 kişilik
yüzleri kapalı ellerinde demir ve tahta coplar olan gardiyanlar tarafından koğuşlar basılmış ve
tüm mahkûmlar darp edilmiştir. Bu organizeyi yapan gardiyanlar Alpaslan ve Osman adındaki
şahıslardır. Bu iki gardiyandan da şikâyetçiyiz. Yaşanan darp ve işkenceden dolayı mahpuslar
revire çıkartılmamakta, hastaneye sevkleri yapılmamaktadır. Yine 10 Mart günü oğlum ile yaptığımız telefon görüşmesinde darp ve işkencenin devam ettiğini belirtti. Ayrıca gönderilen kitap
ve dergilerin de kendilerine verilmediğini dile getirmiş. Biz ailesi olarak bu yapılanlardan dolayı
endişeliyiz. Can güvenliğinin olmadığını düşünüyoruz. Bunları yapan cezaevi idaresi ve gardiyanlardan şikâyetçiyiz. Bu durumun kamuoyuna yansıtılmasını istiyoruz. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
12 Mart 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasan Karabal, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ömer Karabal, yaklaşık 7 yıldır hükümlü olarak cezaevinde bulun-
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maktadır. Cumartesi günü saat 10.30 civarında telefon ile yaptığımız görüşmede şunları dile
getirdi. Cezaevi idaresi özel harekât timleri ve gardiyanlar eşliğinde kendilerine baskı, şiddet ve
işkence uygulandığını, tek tip elbise dayatıldığını, ayakta sayım yapmaları istenildiğini, bunları
kabul etmedikleri takdirde ölümle tehdit edildiklerini söyledi. Kendilerine dayatılan bu hukuksuzluğu kabul etmediklerini dile getirdi. Bu baskı esnasında birçok arkadaşının ve kendisinin de
yaralandığını dile getirdi. Hastaneye götürüldüklerini ancak rapor dahi alamadıklarını söyledi.
Cezaevinde can güvenliklerinin olmadığın, bu konuda kamuoyu oluşturulmasını istiyoruz. Bu
konunun detaylı incelenmesi için bir heyetin oluşmasını ve hukuki işlemlerin başlatılmasını talep
ediyoruz.”
14 Mart 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kübra Ak, şu beyanlarda
bulundu: “Babam Fehmi Ak, yaklaşık 10 ay önce Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden Elazığ 2
Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevine gönderildi. Babamla en son 13.03.2018 tarihinde açık
görüşünde cezaevinde yaşanılan haksızlıkları ve ağır ihlalleri bize anlattı. Babam özetle; 3 kişilik
odada kaldığını ve kendilerine ayakta sayım uygulandığını ve buna uyulmadığında kendilerine
işkence yapıldığını belirtti. Kendilerine yemek için malzeme verilmediğini sürekli baskı ve tehditle karşılaştıklarını söyledi. Ayrıca biz görüşmeye gittiğimizde dakikalarca keyfi bir şekilde bekletiliyoruz. Görüş için ayrılan zamanın büyük çoğunluğunu elimizden alıyorlar. Bizler telefonla dahi
yeterince konuşamıyoruz. Hemen kesiyorlar. Ayrıca babamın cezasının infazının bitmesine 8 ay
kalmasına rağmen ilçe cezaevine gitmesine izin vermeyip dilekçeleri ret ediliyor. Babamın sağlık
sorunları var ve tedavisi yapılmıyor. Yaşanılan hukuksuzluk sadece babama değil tüm mahkûmlara uygulanıyor. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
15 Mart 2018 tarihinde İHD Dersim Şubesine başvuruda bulunan Özcan Karakuş, şu beyanlarda bulundu: ‘’Erzincan Kapalı Cezaevinde kardeşim Hikmet KARAKUŞ her türlü kötü muameleye maruz kaldığını ve darp edildiğini ve çeşitli dayatmalara maruz kaldıklarının bu konuda
İHD’nin bu sorunların giderilmesi için yardım talep ediyorum.’’
19 Mart 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdurrahman Güven,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Abdullah Güven, 21 yıldan beri cezaevinde olup bugüne kadar
birçok cezaevinde kaldı. Şuanda Karaman L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır. Oğlum ile 16.03.2018 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde bana cezaevinde bizi dövüyorlar,
işkence yapıyorlar, hakaret ediyorlar dedikten sonra telefon kesildi. Konuşma süremiz dolmadan.
Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
19 Mart 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yılmaz Birlik, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Özcan Birlik, şuanda Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. En son yaptığımız açık görüşmede kardeşimin yüzünde morluklar vardı. Bunun nedenini
sordum; kendilerine 2 uzman çavuş ve gardiyan Alpaslan ve Osman adında kişiler tarafından
darp edildiğini söyledi. Ayrıca havalandırmaya çıkardıkları yerde de birçok gardiyanın saldırısına
maruz kaldıklarını dile getirdi. Hastaneye götürüldüklerini ancak rapor dahi alamadıklarını söyledi. Cezaevinde can güvenliklerinin olmadığın, bu konuda kamuoyu oluşturulmasını istiyoruz.
Bu konunun detaylı incelenmesi için bir heyetin oluşmasını ve hukuki işlemlerin başlatılmasını
talep ediyoruz.”
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19 Mart 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rabia Ataş, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Şivekar Ataş, yaklaşık 2 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Kızım şuanda
Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde kalıyor. 17.03.2018 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde
bana cezaevinde çıplak aramadan sonra bizi dövdüler. Yaralarımız var. İşkenceye tabi tutulduk.
Darp raporlarımız var. 4 gün tek hücrede kaldık. Bizde açlık grevine başladık. Bizi koydukları hücre çok pis ve kirlidir. Ondan kaynaklı vücudumuzda sivilce ve iltihaplı yaralar oluşmuştur. Ayrıca
itirafçıların odalarına zorla koymaya çalışıyorlar. Sağlığımız iyi değildir. Çekilecek gibi değil zor
durumdayız dedi. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
19 Mart 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Tektaş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Şervan Tektaş, Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır.
03.07.2017 günü kayınbabam oğlumun ziyaretine gittiğinde, görüş bitiminde orda görevli olan
gardiyan Ali Akkuş oğlum Şervan’a fiziksel saldırıda bulunmuş, daha sonra tehdit ve kötü muamelede bulunmuş. Bu gardiyanın uzun yıllardır aynı cezaevinde olması ve özellikle siyasi tutuklu
ve hükümlülere yönelik yasadışı ve kötü muamelelerinden dolayı bilinen bir gardiyanmış. Oğluma yönelik çok ciddi işkence uygulaması ve tehditleri söz konusu olmuş. Oğlumun can güvenliğinden ve sağlığından çok endişeliyiz. Bununla ilgili sizden hukuki yardım talep etmekteyiz.”
29 Mart 2018 tarihide İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Harun Çakı, şu beyanlarda
bulundu: “Abim Adnan Çakı şuan Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlik Kapalı Cezaevi’nde bulunmaktadır. İşkence altında tek kişilik hücrede sabah akşam dayak atılıyor ve bu yüzden abimin
hayatından endişeliyim. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyoruz.”
4 Nisan 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Davut Temel, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşimin oğlu Cengiz Temel, Mardin Artuklu Üniversitesinde okurken 2015
yılında yakalanarak gözaltına alınıp tutuklandı. İskenderun Cezaevinden Tarsus Cezaevine sevk
edildi. 03.04.2018 tarihinde babası Fikret ile görüşmesinde kendisine, idare tarafından yoğun
baskıların olduğunu, ayakta sayımın dayatıldığını, psikolojik işkence uygulandığını, süngerli oda
ile tehdit edildiğini belirtmiştir. Yakınımın maruz kaldığı bu sorunların çözümü için sizden hukuki
girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”
13 Nisan 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Tutuklu bulunduğu Urfa T Tipi Kapalı Cezaevi’nden önceki gün Elazığ Cezaevi’ne sevk edilen
Remziye Karadağ isimli kadın mahpusun, sevk edildiği ring aracı içerisinde ve gittiği cezaevinde saldırıya maruz kaldığı öğrenildi. Anne Fidan Karadağ, telefon hakkı kapsamında kendisini
arayan kızının saldırıya maruz kaldığını söylediğini belirterek, şunları anlattı: “Kızım beni aradı.
Elazığ Cezaevi’ne sürgün edildiğini söyledi. Çıplak aramaya maruz bırakılmak istendiğini, kabul
etmeyince de saatlerce işkence gördüğünü anlattı. Onu yere atıp saçlarını çekmişler. 5 kişi onun
başına gelip ‘Biz başgardiyanız. Bu cezaevinin sorumlusuyuz’ demişler. Daha sonra ona hakaret
etmişler.”
19 Nisan 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu İsmet Kasrak, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde
darp edilerek hücreye konulduğunu söylediği öğrenildi.
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27 Nisan 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Melek Baran, şu beyanlarda bulundu: “Annem Sadiye Süer Baran, şuanda Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. 20 Nisan 2018 tarihinde telefon ile yaptığımız görüşmede; Osmaniye cezaevine
götürüldüğünde yol boyunca sözlü şiddette maruz kaldığını ve Diyarbakır’daki dava duruşmasında SEGBİS ile bağlandığını söyledi. O günden bu yana günde 2 defa çıplak aramaya maruz
kaldığını ifade etti. Cezaevinde sadece 3 kadın arkadaşının olduğunu ve cezaevi koşullarının
kötü olduğunu söyledi. Ayrıca can güvenliklerinin de olmadığını dile getirdi. Bu konu ile ilgili
kamu oluşturulmasını ve hukuki işlem başlatılmasını talep ediyorum.” 27 Nisan 2018 tarihinde
2. kez yapmış olduğu başvuruda ise, şu beyanlarda bulundu: “Annem Sadiye Süen Baran, 20
Nisan 2018 tarihinde telefon ile beni arayarak Osmaniye Cezaevine getirildiğini yol boyunca
sözlü şiddette maruz kaldığını dile getirdi. 24 Nisan’da Diyarbakır Adliyesinde SEGBİS bağlantısı
ile getirildiği günden beri; günde 3 kez çıplak aramaya ve günde 2 kez şiddete maruz kaldığını
ifade etmiştir. Osmaniye cezaevinde toplam 3 kadın arkadaşın olduğunu ve koşullarının kötü
olduğunu, can güvenliklerinin olmadığını dile getirdi. Bu konuda derneğinizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.”
3 Mayıs 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulkadir Doğan, şu
beyanlarda bulundu: “Benim oğlum Nurullah Doğan, Konya Üniversitesinde Engelli ve Zihinsel öğrencisiydi. Oğlum 13.09.2013 tarihinde Nusaybin’e tatile gelmişti. O gün Nusaybin’de bir
yürüyüş vardı. Benim oğlum bir arkadaşın evine ziyarete gidiyordu. Evin önünde kiraladığı bir
arabayla arkadaşıyla pikniğe gidecekti. Bir ihbardan dolayı oğlum bulunduğu aracın aranması yapıldı. Arabanın içinde Molotof buldular. Araba kiralıktı. Oğlumu gözaltına aldılar. Çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı. Oğlum Mardin Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Şuanda yaklaşık 4 yıl
8 ay da Elazığ Yüksek Güvenlikli cezaevinde bulunuyor. Oğlum ile yaptığımız telefon görüşmesinde bize bunları anlattı; 1 yıla yakındır tek hücrede olduğunu, bu bir ay içinde oğlumdan hiçbir
haber alamadık. Hiç kimseyle iletişime geçemiyor. 2 ayda bir görüşmemiz gerçekleşmesi gerekirken sürekli ceza verdiklerinden dolayı görüşemiyoruz. Oğlum Cuma günü kargosunu almaya
giderken koridorda bir arkadaşını görmüş selam vermiş o sırada 5 kişilik bir gardiyan ekibi müdahale etmişler. Kamera olmayan bir odaya götürülüp darp edilmiştir. Oğlumun hayatından endişe
ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
16 Mayıs 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutulan Yasin Güngür isimli mahpusun, cezaevinde
işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı ve Güngör’ün eşi Zeycan Ateş Güngür tarafından
konu ile ilgili suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Suç duyurusunda, Yasin Güngür’ün tutulduğu tek kişilik hücreye gelen 8-9 kişilik gardiyan tarafından herhangi bir şey söylemeden
tekme, tokat ve yumruklarla dövüldüğü, bilincini kaybettiği, gardiyanlar tarafından ölüm ile tehdit edildiği belirtildi. Ayrıca maruz kalınan işkence sonucu Güngür’ün kafasında ve burnunda
şişliklerin oluştuğu, sağ gözünde morarma, şişme ve kanlanma olduğu şeklinde ifadelerin yer
aldığı öğrenildi.
16 Mayıs 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Kayseri Bünyan Cezaevi’nde bulunan hasta mahpus Mehdi Boz’un, 10 Mayıs 2018 tarihinde Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği ve sevk sırasında çıplak aramayı reddettiği için darp
edildiği öğrenildi. Boz’un kardeşi Necla Er, konu ile ilgili şunları anlattı: “Kardeşim Mehdi, annemi
arayarak 10 gün önce Elazığ’a sürgün edildiğini söylemiş. Cezaevine giriş sırasında çıplak ara-
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ma dayatmasını reddettiği için darp edilmiş. Bu darp sırasında kaburgalarının zarar gördüğünü
aktarmış. Ayrıca elleri arkadan kelepçeli bir şekilde süngerli odaya götürülmüş ve 5-6 saat işkenceye maruz kalmış. Doktora götürülmediğini, durumunun iyi olmadığını söylemiş.” 19 Mayıs
2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Boz ile görüşen
avukatı, konu ilgili şu bilgileri paylaştı: “15 günü aşkın bir süredir Elazığ’a sürgün edilmiş. Elazığ Cezaevi’ne getirildiği sırada çıplak arama dayatılmış. Kendisi reddettiği için elleri ve kolları
bağlanarak darp edilmiş. Sağ kaburgaları ciddi olarak zedelenmiş. Getirildiği süreden bu yana
ağrıları devam ediyor. Mehdi doktora götürülmek için talepte bulunmuş ve talep sonucunda
Elazığ Araştırma Hastanesi’ne götürülmüş. Doktor kaburgalarının zedelendiğini belirterek başka bir bölüme sevkini yapmış ve bu yönde bir raporda hazırlamış. Jandarmalar Mehdi’yi sevk
edildiği bölüme götüreceklerini söylemişler. Ancak Mehdi, doktorun sevk ettiği bölüm yerine
cezaevine geri götürülmüş. Üzerinden 9 gün geçmesine rağmen hala götürülmemiş. İlerleyen
günlerde götürürler mi bilmiyoruz. 3 kişilik odalar olmasına rağmen tek kişilik hücrede tutuluyor.
Tek kişilik odada tutulmasına gerekçe olarak ise ‘Seni gözetim altında tutacağız’ demişler. Ayrıca
1 aylık ziyaretçi ve telefon yasağı cezası verilmiş. Bu süre 1 haftadır başlamış. Bu konuda idareye
başvurdum. İdare bana ‘Disiplin cezasının süresinin 11 veya 12 Haziran’da biteceğini’ söyledi.”
22 Mayıs 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen tutulan Enes Taşkın
isimli mahpusun, sevk sırasında 3 gün boyunca tutulduğu Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde
işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı öğrenildi. Yaşadıklarını mektup aracılığıyla duyuran
Taşkın’ın konu ile şunları anlattığı öğrenildi: “Sincan Cezaevi’nde çıplak aramaya maruz kaldım.
Elbiselerim zorla işkenceyle çıkartıldı. Ardından 5 saat boyunca keyfi olarak müşahede odasında
tutuldum. Sabaha doğru C Blokta tek başına kaldığım bir odaya verildim. Ardından tekrar gelip
beni 3 kişinin kaldığı bir odaya vereceklerini söyleyerek B Blokta Ankara patlamasını gerçekleştiren DAİŞ’lilerin bulunduğu odaya götürdüler. Odada bulunanların ‘hala Ankara patlamasından
dolayı tutukluyuz’ dediklerinde hemen butona basıp gardiyanı tekrar çağırdım. Kapıya geldiklerinde ‘burada kalmak istemiyorum, can güvenliğim tehlikede, acil olarak müdür ya da başgardiyanla görüşmek istiyorum’ dedim. Bunun üzerine başgardiyanın biri geldi ve beni odadan çıkartıp infaz memurlarının B Blokta oldukları odaya götürüldüm. Daha derdimi anlatamadan yanı
başımda duran başgardiyan tarafından aniden darp edildim. Sonrasında yeniden ne istediğimi
sordular. Ben de ‘siyasi tutsağım beni nasıl DAİŞ’lilerin arasına koyarsınız, can güvenliğim tehlikede, beni başka bir odaya verin’ dedim. Bana bu sefer de ‘Sen kimsin ki, hangi örgüt mensubusun?’ denildi. Ben de ‘Ben PKK dosyasından tutukluyum’ dedikten sonra artık hiç durmadan
işkence yapmaya başladılar. Bana ‘Seni oraya götüreceğiz, bizim için sizlerin farkı yoktur, boşuna
direnme, zorla da olsa seni oraya götüreceğiz’ denildi. Ben de tüm bunlar yaşanıyorken ‘O odaya
gitmeyeceğim, bu durumdan kaynaklı sorumlular hakkında şikayetçi olacağımı söyledikten sonra bana çok ağır işkenceler yaptılar. Yere atıp kollarıma, enseme, sırtıma, boğazıma, dolayısıyla
her yerime vurup üzerime oturdular. Bıyıklarımı, saçlarımı çekerek zorla bu sefer süngerli odaya attılar. Saatlerce süngerli odada tutuldum. Tek başına kaldığım odaya götürüldüğümde ise
akşam sayımında tekrar işkenceye maruz kaldım. Beni zorla ayağa kaldırıp, kollarımdan tutarak
duvara yapıştırıp, ‘her sabah duvarın dibinde böyle ayakta vereceksin, yoksa her sabah-akşam
dayak yiyerek verirsin’ diye işkence edip, tehdit ettiler. Gittiğim hastane doktoruna darp-cebir
için bilgi verirken bana ‘senin alnında ne olduğun mu yazıyor, sen de rahat dursaydın, sesini
çıkarmasaydın aralarında kalabilirdin’ diyerek darp-cebir raporuna sadece kolumda birkaç çizik
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olduğunu yazdı. Oysa hem dosyama bakan biri siyasi tutuklu olduğumu anlar ve sadece kolumda birkaç çizik yoktu, her tarafımda çizik, morluklar ve ilkence izleri vardı.”
25 Haziran 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Melek Baran, şu
beyanlarda bulundu: “Annem Sadiye Süer Baran, şuanda Osmaniye 1 Nolu Kapalı Cezaevinde
bulunmaktadır. 16.06.2018 tarihinde telefon ile yaptığımız görüşmede; kendisinin iyi olmadığını
söyledi. 20.06.2018 tarihinde görüşüne gittim. Bana gardiyanlar tarafından kendisine fiziksel ve
sözlü hakaretler olduğunu söyledi. Çoğu zaman gardiyanlar tarafından keyfi olarak çıplak aramaya zorlandığını belirtti. Bu duruma daha fazla dayanamadığını ve bu haksız ve hukuksuzlukların son bulmasını istedi. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanız talep ediyorum.”
15 Temmuz 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Süphiye EKER, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Ahmet Eker Batman Cezaevinden Elazığ açık cezaevine sevk
edildi. Gittiği yerde koğuştaki şahıslar “burada Kürtleri istemiyoruz” diyerek oğlumu hortumla
dövmüşler. Daha sonra “her gece yatağımıza gireceksin” denilerek taciz girişiminde bulunulmuş. Oğlumun kollarında hortum ile dövülmesinden dolayı darp izleri bulunuyormuş. Oğlum bu
yaşananlardan dolayı dayanamayıp 26 Temmuz 2018 tarihinde açık cezaevinden kaçmış, daha
sonra ablasını telefonla arayarak kaçtığını haber vermiş. Yaşadığı bu sıkıntılardan dolayı Elazığ
Açık Cezaevine girer girmez kaçmak zorunda kaldığını ablasına aktarmış. Henüz 17 yaşında olan
oğlunun yaşananlardan ötürü psikolojisinin bozulduğunu, cezasının bitimine 2 yılının kaldığını,
kalan cezasının infazını güvenli bir cezaevinde geçirmesi talebinde bulunmak amacıyla, derneğinizden hukuki destek istiyorum.”
27 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Telefon ile yapılan başvuruda Hüseyin
İskanoğlu, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Hasan İskanoğlu, yaklaşık 25 yıldır Türkiye’nin değişik Cezaevlerinde hükümlü olarak tutulmaktadır. En son Trabzon Cezaevinden Diyarbakır T Tipi Cezaevine nakledildi. Kendisi ile yaptığımız telefon görüşmesinde; Trabzon ilinden
Diyarbakır İline getirilen ring aracında görevli askerler tarafından yoğun bir şekilde darp hakarete maruz bırakıldığını öğrendik. Bu durum ile ilgili mümkün ise kardeşimle görüşme yapılmasını
ve kendisine hukuki destek sunmanızı istiyorum.”
26 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aynur Güzel Korkmaz, şu beyanlarda bulundu: “26.07.2018 tarihinde saat 15.32 civarında telefon ile yaptığımız
görüşmede şunlar aktarıldı. Kardeşim Serdar Güzel ile 26 Temmuz tarihinde yaptığımız telefon
görüşmesinde; Trabzon Cezaevinden Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevine sevkin çıktığını ve 17
Temmuz günü ringe bindirildiğini daha sonrasında ise yolun uzun olduğunu ve mola amaçlı Elazığ Hapishanesinde durduruldukları belirtti. Hapishane içinde kötü bir şekilde dayak ve işkence
gördüklerini belirtti. Bu durumun bilinmesini istiyorum.”
30 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdurrahman Güven, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Abdullah GÜVEN, yaklaşık 21 yıldır hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır. En son geçen hafta Cuma günü oğlum ile yaptığımız telefon görüşmesinde
Cezaevi idaresi tarafından kendisine baskı ve sözlü olarak hakarette bulunulduğunu, bunların
yanında da özel eşyalarına el konulduğunu ( diploma, kitap v.b) belirtti. Biz ailesi olarak oğluma
yapılan baskılardan dolayı endişeliyiz. Bütün bunlardan kaynaklı olarak oğlumdan alınan özel
eşyaların iade edilmesini ve baskıların son bulması için derneğinizden hukuki destek talep edi-
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yorum.”
10 Ağustos 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Bitlis E Tipi Cezaevi’nden Urfa 2 No’lu T Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen Sedat Ödümlü ve Dildar
Oruk isimli tutukluların ayakta sayım vermeyi reddettikleri için infaz koruma memurları tarafından darp edildikleri iddia edildi. Ödümlü, konuya ilişkin gönderdiği mektupta şu beyanlarda bulundu. “Sırf ayakta sayım alabilmek için geldiğimiz günden beri sabah ve akşam sayımlarında
istisnasız günde iki defa aramaya tabii tutuluyoruz. Günde iki defa arama olamayacağını söylediğimizde ise havalandırmaya çıkartılıyoruz. Çıktığımız gibi ‘soymaya başlayın’ talimatı veriyorlar.
Biz de buna tepki gösteriyor ve hemen yere oturuyoruz. Sayım vermeyeceğimizi söylediğimizde
darp, hakaret ve tehditlere maruz kalıyoruz.”
10 Ağustos 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Resul Dede, şu beyanlarda bulundu: “Ben Siirt Cezaevinden Diyarbakır Cezaevine sevk edildim. Siirt’te mahkûm
ve gardiyanlar tarafından işkence edildim. Burnum, kolum ve ayağım kırıldı. Çok işkence ve keyfi
muamele uygulandı. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
13 Ağustos 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Saciye Dalan, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Agit Dalan, arkadaşları Mehmet Dalga ve Ahmet Ayhan, şuanda
Giresun E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Cezaevi idaresi tarafından kendilerine baskı ve
şiddet uygulanmaktadır. Biz aileleri olarak bu durumdan endişeliyiz. Can güvenlikleri tehlikededir. Biran önce cezaevine bir avukatın gönderilmesi ve oradaki durumu tarafımıza iletilmesi için
hukuki destek talep ediyoruz”
14 Ağustos 2018 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Lezgin Oruç, şu beyanlarda bulundu: “Van F Tipi Yüksek Güvenlik Cezaevi’nde bulunan yakınım Medet Oruç, gardiyanlar
tarafından darp edilmiş. Epey bir darp var. Bize hiç bu konuda haber verilmiyor. Kardeşimin hayatı tehlikesi var mı? Yok mu? Onu bile bilmiyoruz. Aldığımız bilgiye göre burnu ve çenesi kırılmış,
mama ile besleniyor. Derneğinizden İnsan ve Hukuki yardım talep ediyorum.”
15 Ağustos 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Halise Yavuz, şu
beyanlarda bulundu: “Eşim Yavuz Yavuz, yaklaşık 15 aydır Elazığ F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. 3 yıl 1 ay ceza aldı. 14.08.2018 tarihinde eşimin açık görüşüne gittim. Eşim, kendilerinin görüşe çıktığında birçok kere aramaya maruz bırakıldıklarını, gardiyanların koğuşlara ani bir
şekilde girdiklerini, kapıya ve masaya vurarak bizleri tahrik edip, provokasyon çıkarmaya çalıştıklarını belirtti. Cezaevi yönetiminin var olan sosyal etkinlik ve aktivitelere katılımları sınırlandırıp,
engellediğini belirtti. Eşimin ayrıca beyninde tümör olup kendisi hastadır. Doktora ve hastaneye
zamanında çıkarılmıyor. Tedavisinin kritik noktası her ay yapılan iğnenin gününde yapılmasıdır.
Fakat gününde iğne yapılmıyor. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
16 Ağustos 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Jiyan Tuncay, şu
beyanlarda bulundu: “Amcam Engül Tuncay, 2014 Ekim ayından beri cezaevinde kalmaktadır.
Şuanda Elazığ 1 Nolu Kapalı Cezaevinde cezasını yatmaktadır. Amcam ile Pazartesi günü 10 dakikalık telefon görüşmesi yaptım. Görüşmede; yakın dönemde 10-15 gardiyanın kaldığı koğuşa
saldırıda bulunarak kendisi ve arkadaşlarını darp ettiklerini söyledi. Bunun sürekli bir şekilde olduğunu söyledi. Başgardiyanın adının Zeynel olduğunu söyledi. Ağır tahrik, küfür ve işkencelerin
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sürekli devam ettiğini belirtti. Bütün bunlardan kaynaklı sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
5 Eylül 2018 tarihinde Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nde yakınlarıyla aylık açık görüş yapan
mahpusların ve yakınlarının, görüş bitiminde darp edildikleri öğrenildi. Edinilen bilgilere göre;
görüş bitiminde tutuklulardan Ayaz Avşar’ın ailesine zafer işareti yapması üzerine yaşanan tartışmada Avşar ile birlikte Osman Beytur ve ismi öğrenilemeyen başka bir tutuklu gardiyanlar
tarafından ailelerinin gözü önünde darp edildi. Ayrıca, bu duruma tepki gösteren mahpuslardan
Avşar’ın annesi Taybet Avşar, Beytur’un annesi Hatice Beytur ile ismi öğrenilemeyen tutuklunun
kadın yakını da gardiyanlar tarafından tartaklandı. Olay ile ilgili 11 Eylül 2018 tarihinde Şırnak
Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
7 Eylül 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Elazığ
T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan ağır hasta tutuklu Mehdi Boz’un, kardeşini telefonla arayarak 6
gardiyan tarafından darp edildiğini bildirdiği öğrenildi.
10 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hacı Tekin, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Mehmet Tekin, 20 gün önce Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi. Telefonla yaptığımız görüşmede cezaevi girişinde çıplak arama ve kötü muamele
ile karşılaşmıştır Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
12 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Engül Tuncay, şu beyanlarda bulundu: “ Ben Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yatmaktayım. 10.08.2018 tarihinde odamızda gelişen bir olayı aktarmak istiyorum. Şahsıma yönelik
gerçekleşen bu olay tamamen bile isteye planlı- programlı ve tasarlanarak gerçekleştirilmiştir.
Belirttiğim tarihte çatı kontrolleri için çatıya çıkan personelin çatıya çıkma gerekçesi dışında
havalandırmada olduğumu görmesiyle beni tahrik edercesine “Seni sürgün edeceğim, hücreye atacağım, buraya ne için geldiğini biliyorum.” Vb gibi konuşması üzerine önceden ayarladığı
anlaşılan 4-5 personelin kaldığım odanın havalandırmasına gelmesiyle tartışmanın boyutu ve
niteliği beni darp ederek odadan çıkarmaya varan bir olayın başlangıcı olmuştur. Havalandırmaya giren personellerden birisi, benim çatıdaki personele “Kendini yasaların yerine koyuyorsun bu suçtur.” Dememle birlikte yerdeki boş pet şişesine tekme atıp beni de itekleyerek bana
vurmasına “tavırlarına dikkat et, niye yapıyorsun” demem ile her iki kolumu bükerek yanındaki
personellerle birlikte koridora çıkarıldım. Çıkarılma esnasında bir yandan kollarım bükülmüş öte
yandan yumruk ve tekmelerin hedefi haline getirildim. Koridorda kameraların olmadığı bölüme
götürüldüğümde vücudumun birçok yerinde kırılma, şişkinlik ve morarma meydana gelecek şekilde fiziki saldırıya maruz kaldım. Kimi personellerin tahriki ve teşviki kiminin de saldırgan tutumu sonucunda 10.08.2018 tarihinde hastanede darp raporu aldım. Özellikle belirtmek isterim ki
cezaevinde bulunan personeller içinde hazır kuvvet olarak bilinen personellerin bugüne kadar
yaptığı saldırılar sadece bana yapılan saldırlar değildir. Her defasında haklarında suç duyurusunda bulunmamıza rağmen takipsizlikle sonuçlanıyor. Bana yapılan saldırı aslında cezaevinde
mevzuata göre emir altında ve devlet memurluğu vasfıyla hareket etmesi gereken bu birkaç
personel adeta kontrol dışı bir durumdadır. Gerekçeleri hukuken hazır “Görevli memura görevini yaptırmama veya memuru tehdit” diyerek yaptıkları insanlık dışı uygulamaya hukuki kılıf
uydurabiliyorlar. Şunu da belirtmek isterim ki can güvenliğimiz de kalmamıştır. Bu konu ile ilgili
derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
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14 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Berna Yiğitel, şu beyanlarda
bulundu: “ Kız kardeşim Gamze Yiğitel, ile telefonla yaptığımız görüşmede gece yarısı koğuşlara
gardiyan ve jandarma ile baskın yapıldığını, sürekli olarak hakaret, küfür, ölüm tehditlerine maruz
kaldıklarını; havalandırma ve hobilere çıkarılmadıklarını, spor ve aktivitelerin yasaklandığını, sıcak
suyun sınırlı verildiğini, kişisel eşyalara el konulduğunu, görüş yasağı verildiğini söyledi. Ayrıca
açık görüşlerde memurlar konuşmalarımızı dinleyip bize müdahale ediyorlar. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
17 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ferhat Engin, şu beyanlarda bulundu: “ Ağabeyim Mehmet Faruk ENGİN 2016 yılında Nusaybin de sokağa çıkma yasaklarının olduğu dönemde yakalanıp tutuklandı ve cezaevine konuldu. Ağabeyim ilk yakalandığında yapılan işkencelerden tanınmayacak hale getirilmişti. Şu an Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumunda yatmaktadır. Abım cezaevi koşullarından şikâyetçi, kötü muameleye ve
işkenceye maruz kaldığını, tek kişilik hücre, iletişim cezalarının verildiğini söyledi. Başgardiyanın
(Yusuf)sırf Kürt oldukları ve siyasi tutuklu oldukları için küfür hakaret, işkence ve aklınıza gelebilecek her şeyi yaptıklarını söylüyor. Ben ağabeyime yapılan kötü muamele ve işkencenin son
bulmasını istiyorum. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
19 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Baran Geylani, şu beyanlarda bulundu: “Derneğimize telefon ile saat 10.15 civarında yapılan görüşmede; Kardeşim
olan Mustafa Geylani ile bugün saat 09.00 civarında telefon ile yaptığımız görüşmede şunları
dile getirdi. 12 Eylül darbesi nedeni ile tüm arkadaşlarımız tarafından açlık grevi kararı aldıklarını
ve açlık grevi bittikten sonra kendilerine hakaret, işkence ve kaba dayak atıldığını, gardiyanlar
ve askerler tarafından kötü muamele gördüklerini söyledi. Kardeşime ve tüm mahkumlara hücre
cezası verildiğin,, hücre cezasının ne zaman sonlanacağını bilmediğini dile getirdi. Ayrıca can
güvenliklerinin tehlikede olduğunu bu durumun basına verilmesini ve kamuoyu oluşturulması
yönünde taleplerinin olduğunu aktardı. Bütün bunlardan dolayı hukuki destek sunmanızı talep
ediyoruz.”
21 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ömer Atlan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Çetin Atlan, Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde kalıyor. Cezaevindeki hükümlüler 12 Eylül’de 3 günlük açlık grevine girmişler. 14 Eylül günü açlık grevine son
verdikten sonra gardiyanlar bir hükümlüyü darp etmeye başlamışlar. Bunun üzerine diğer hükümlüler bu saldırıya karşı çıkmış ve slogan atmışlar. Gardiyanlar bunun üzerine 5-6 hükümlüyü
kamerasız bir salona alarak feci şekilde darp ediyorlar. Oğlum da bu darp edilenlerin arasında yer
alıyor. Saldırıya uğrayanları daha sonra tek kişilik odalara almışlar. Bu saldırıyı gerçekleştiren gardiyanlar hakkında yasal işlem başlatılması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
21 Eylül 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 12
Eylül’de Elazığ Yüksek Güvenlikli 2 No’lu Cezaevi’nde, 3 günlük açlık grevi eylemi başlatan 6
siyasi mahpusun bir grup gardiyan tarafından darp edilerek, tek kişilik odalara konulduğu öğrenildi.
24 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Devran Toptaş, şu beyanlarda bulundu: “Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde kalan babam Enver Toptaş ile bugün telefon ile yaptığımız haftalık görüşmede şunları aktardı; 12.09.2018 tarihinden beri
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yaklaşık 12 gündür sistematik ve psikolojik olarak kendilerine baskı yapıldığını iletti. Cezaevindeki
infaz memurları tarafından keyfi muameleler uyguladıklarını ve herhangi bir saatte koğuşlarının
basıldığını ve yazdıkları öykü, onlarca notlarına el konulduğunu belirtti. Yine aynı şekilde cezaevi yönetimine yazdıkları dilekçelerin disiplin suçu işlemişsin bahanesiyle işleme konulmadığını
ve geri gönderildiğini belirtti. Haftalık yaptığımız telefon görüşmeleri sırasından telefon aniden
kesilmektedir. Yaklaşık 12 gündür kendi rızası dışında koğuşuna yapılan baskından sonra koğuşunun değiştirildiğini ve gönderildiği koğuşta elbise dışında herhangi bir şeyin verilmediğini ya da
geç verildiğini aktardı. Cezaevindeki ortak alan sohbet ve etkinliklerinin yasaklandığını söyledi.
Ani baskın ve uygulamaların giderek arttığını ve kamuoyundan duyarlılık beklediğini ifade etti.
Bir heyetin gidip oradaki durumu inceleyip bize bilgi verilmesini talep ediyoruz.”
27 Eylül 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Van
F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde 21 Temmuz tarihinde bir koğuşa yapılan müdahalede
Medet Oruç ve Karwan Mirzayi isimli mahpusların, infaz koruma memurları tarafından darp edildiklerini öğrenildi. Darp edilen mahpuslardan Medet Oruç’un burnunun kırıldığı ve bu duruma
ilişkin darp raporu aldığı bildirildi.
27 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İzzet Gökalp, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Cihan Gökalp, Elazığ Yüksek Güvenlikli 2 Nolu cezaevinde tutuklu
olarak bulunmaktadır. Aralık 2017 tarihinde buraya geldiğinden beri tek hücrede tutuluyor. Yakın zaman önce basına yansıyan haberlerle olumsuz bir şey olduğunu anlamıştık. Dün telefon
ile yaptığımız görüşmede şunları aktardı; tek hücreye alındığını, keyfi muamele uygulandığını, 6
arkadaşı ile birlikte bu hukuksuzluklara karşı çıktıklarını ve kendilerine fiziki şiddet uygulandığını
yaşanan saldırı sonucunda vücutlarında birçok darp izinin olduğunu söyledi. Sık sık sorgu odasına götürüldüklerini, bu keyfi muamele ile birlikte darp edildiklerini aktardı. Daha önce var olan
11 günlük hücre cezasının bitiş gününde yine sorguya çekildiklerini ve soruşturma geçirdiklerini
aktardı. Oğlumun can güvenliği yoktur. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
29 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Selim Akbalık,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ahmet Akbalık ile telefonda yaptığımız görüşmede cezaevi
idaresinin değiştiğini bununla birlikte mahpusların kaldığı odaların kendilerine söylenmeden
değiştiğini, kendilerine ağır bir şiddet uygulandığını, kulağında işitme kaybı olduğunu, ayaklarını
basamadığını, yüzünde morluklar olduğunu, belden aşağısını hissetmediğini, revir veya hastaneye götürülmediklerini, kendisiyle beraber 4 kişinin yaralı olduğunu söyledi. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
29 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nalin Teymur Acar, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim Abdullatif Teymur ile telefonda yaptığımız görüşmede 3 mahpus arkadaşı ile birlikte 3 gün boyunca üst üste şiddete maruz kaldıklarını, kendilerine sadece
Salı ve Çarşamba günleri darp raporu verildiğini, Perşembe ve Cuma günleri doktorun olmaması
gerekçesiyle rapor verilmediğini, çok kötü durumda olduklarını söyledi. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
7 Kasım 2018 tarihinde basın organlarında yayınlanan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Urfa 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan siyasi kadın mahpuslar tarafından Mezopotamya
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Ajansı’na gönderilen mektupta, mahpusların cezaevinde dış güvenliğin sağlanmasından sorumlu askerler tarafından ölüm ile tehdit edildikleri iddia edildi. Söz konusu mektupta şunlar belirtildi: “Bizler siyasi tutsaklar olarak sürekli faşist güçlerin engellerine takılıyoruz. Daha önce TEM
Şube’de işkenceye maruz kalmış 18 yaşındaki arkadaşımızdan, çıplak aramaya maruz bırakılan
65 yaşındaki bir annemize kadar. Annemiz buradaki gardiyanların çıplak aramasına maruz kalmış,
annemizi psikolojik olarak oldukça etkileyen bu durum hiçbir şekilde ahlaki bir uygulama olmamaktadır. İnsan onurunu zedeleyici aşağılayıcı uygulamalar hepimize uygulanmaktadır. Çıplak
arama daha önce de bir kaç defa tekrarlanmış şikâyet etmemize rağmen bir önlem geliştirilmemiştir. Yaşanan faşist uygulamalar o denli şiddetli bir hale gelmiştir ki askerler çekinmeden ‘Sizleri öldürmek lazım. Kafanıza sıkmak lazım.Siz teröristsiniz’ ifadeleri ile tehdit ediyor. Hastaneye
kelepçeli götürüldüğü için hastalar tedaviyi kabul etmiyor. Yaşadığımız bu sorunlar bu uygulamalara sessiz kalmadığımızdan kaynaklıdır. Yaşadığımız sorunlar karşısında kamuoyuna duyarlılık
çağrısında bulunuyoruz.”
7 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yekbun Yalçiner, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Recep Yalçiner, şuanda Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Cezaevinde
hükümlü olarak bulunuyor. 5 Kasım 2018 tarihinde kardeşimin açık görüşüne gittim. Kardeşimin
moralinin çok bozuk olduğunu gördüm. Nedenini sorduğumda; 1 Kasım gecesi bir gardiyan alkollü bir şekilde koğuşa girerek, koğuşta bulunan çocuklardan Fuat Taşkın’ı boğmaya çalıştığını,
bu sırada kendilerinin bunu engellemeye çalıştığını belirtti. Gardiyan arkadaşlarını bıraktıktan
sonra boğazında morluklar ve parmak izleri olduğunu söyledi. Daha sonra arkadaşlarının revire
götürdüklerini ve darp raporu aldığını belirtti. Bu olay üzerine kardeşim ve arkadaşları cezaevi
müdürü ile görüşüp şikâyet dilekçesi yazdıklarını söyledi. Ancak kardeşimin belirttiği gibi olayı
gerçekleştiren gardiyan hala görevine devam ettiğini söyledi. Kardeşim bu olayı anlattıktan sonra cezaevi müdürü ile görüşmek istedim ancak talebim ret edildi. Bu olayı gerçekleştiren gardiyan halen görevi başındadır. Kardeşimin hayatından endişe ediyorum. Bu olay ile ilgili sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
8 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fuat Taşkın, şu beyanlarda bulundu: “Ben Fuat TAŞKIN, 11.01.2002 yılında Hakkâri ilinde doğdum. Hakkâri ilinde Lise
1. Sınıfa kadar okudum; daha sonra maddi sebeplerle okulu bırakmak zorunda kaldım. Anne ve
babam sağdır; 5 kardeşiz, ailem Hakkâri ilinde ikamet etmektedir. Ben daha önce Hakkâri’de
meydana gelen bir olayla ilgili olarak yargılandım ve duruşmaları dışarıdan takip ediyordum.
Daha sonra Hakkâri’de meydana gelen başka bir olayla ilgili olarak gözaltına alındım. 6 Kasım
2017 tarihinde tutuklanarak Hakkâri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldum. Tutukluluğum
üzerinden 1 ay geçtikten sonra Van T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildim. Van T Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 11 ay kaldıktan sonra, Diyarbakır İlinde bulunan cezaevine sevkimi istedim. Sevk talebim kabul edildi ve henüz çocuk cezaevi açılmadığından 28 Ağustos 2018
tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildim. Diyarbakır D Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumunda kısa bir süre kaldıktan sonra; aynı kampüs içerisinde Diyarbakır Çocuk ve
Gençlik Ceza İnfaz kurumu açıldı ve beni oraya sevk ettiler. Diyarbakır Çocuk ve Gençlik Ceza
İnfaz Kurumuna geldiğimden bu yana, bazı gardiyanlar tarafından tehdit ve hakaretlere maruz
kaldım. İsmini Hamdullah olarak öğrendiğim gardiyan, “ben, Diyarbakır D tipi cezaevinden buraya geldim; orada PKK’lileri dövüyordum”diyerek sürekli bizi tedirgin ediyordu. En son 1 Kasım
2018 tarihinde saat 00.00 civarında kaldığım odada kitap okurken; adli suç işlediği iddia edilen
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bir çocuk mahpus bana seslenerek“ ne yapıyorsun? Hangi kitabı okuyorsun’’ diye sordu. Ben
de okuduğum kitabın ismini söyledim ve iyi akşamlar dedim. Bu sırada ismini Hamdullah diye
bildiğim gardiyan bunu gördü ve bana parmak sallayarak; “ ben içeri geliyorum, sen bekle” dedi.
Bunu dedikten sonra odamın kapısını açıldı ve içeriye girdi. Normal şartlarda odalarımızın kapıları saat 22.00’da kapanıyor. Acil bir durum olmadıkça odalarımıza girilmiyor. Ancak bahsettiğim
gardiyan odama girerek; “ sen adli çocuklarla konuşmuşsun” dedi. Bende konuşmadım diye karşılık verdim. O sırada adli suç işlediği iddia edilen çocukların konuşmasını duyan Hamdullah adlı
gardiyan, “ susun, konuşmayın sizin de yanınıza geleceğim” dedi. Ben odama giren gardiyana
“ben sadece kitap okuyorum” dedim. O da bana “sus, cevap verme seni geberteceğim” diyerek
boğazıma yapıştı, sonra ittikten sonra tekrar eliyle yüzümü tutup beni itmeye çalıştı. Boğazımı
bir süre sıktıktan sonra beni bıraktı. Odada bizden başka kimse bulunmuyordu. Ben korktum
ve hiçbir karşılık veremedim. Çünkü benim boğazımı sıktığı sırada, alkol aldığını fark ettim. Gardiyandan yoğun bir alkol kokusu geliyordu. Benden yaşça çok büyük ve cüsseli olduğu için de
karşılık veremedim. Kendimi savunamadım. Ben kurtulmak için “tamam ben susuyorum” dedim.
Beni bıraktıktan sonra “seni şikâyet edeceğim” dedim. Bunun üzerine bana “şikâyet edersen seni
geberteceğim, başını ezeceğim” gibi tehditlerde bulundu. Sonra odadan çıkıp gitti; boğazımda
birçok iz oluştu. Ben olayı sabah olunca diğer çocuklara anlattım; sabah çocuklarla birlikte durumu müdüre de aktardık ve darp raporu aldım. Akabinde söz konusu gardiyandan şikayetçi
oldum. Ancak, söz konusu eylemi gerçekleştiren gardiyan halen görevine devam etmektedir.
Can güvenliğim tehlikededir. Derneğinizden hukuki destek talep ediyorum.” şeklinde beyanda
bulunmuştur.”
9 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zekiye Karadağ, şu beyanlarda bulundu: “Benim öz ablam olan Remziye Karadağ, 2016 yılı Aralık ayında tutuklanarak
cezaevine konuldu. 1 yıl Hilvan cezaevinde kaldıktan sonra Elazığ Cezaevine gönderildi. Elazığ
cezaevinde ablamın anlattığı kadarıyla çok kötü uygulamalar olduğunu öğrendik. Çıplak arama,
koğuş içlerine kamera yerleştirme, bunlara karşı çıkıldığında işkence ve darp edilme. En son 15
gün önce ablamın görüşüne gittik. Bütün kadın mahpuslar çıplak ayak ile görüş yerine geldiler.
Görüş sırasında tüm ziyaretçiler gurur(onur) kırıcı muamelelere tabi tutuluyorlar. Mahpuslar şu
anda dönüşümsüz açlık grevinde bulunmaktadır.”
12 Kasım 2018 tarihinde Bilal UĞUZ Elazığ 1 nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinden İHD
Dersim Şubesine mektup göndererek şu beyanda bulundu: ‘’Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere karşı hak gaspları güvenlik ve mevzuat gerekçe gösterilerek yapılmaktadır. İnsani talepler
karşılanmamakta, kötü muamele, onur kırıcı davranışlar ve işkence gibi davranışlara maruz kalmaktayız. İHD’nin bu sorunlarla ilgilenip bizlere yardımcı olmasını talep ediyoruz.’’
12 Kasım 2018 tarihinde Müslüm Cevahir VURUCU ve Kenan KÜÇÜK’ün Elazığ 1 nolu Yüksek
Güvenlikli Kapalı Cezaevinden İHD Dersim Şubesine ortak mektup göndererek şu beyanda
bulunmuşturlar : ‘’Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere karşı hak gaspları güvenlik ve mevzuat
gerekçe gösterilerek yapılmaktadır. İnsani talepler karşılanmamakta, kötü muamele, onur kırıcı
davranışlar ve işkence gibi davranışlara maruz kalmaktayız .İHD’nin bu sorunlarla ilgilenip bizlere
yardımcı olmasını talep ediyoruz.’’
21 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hayriye Elverdi bayram, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Aydın Elverdi, Erzurum cezaevindeyken İnsan Hakları
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Derneğine gelip başvurmuştum. Orada gördüğü kötü muameleden dolayı İnsan Hakları Derneğinden avukatlar gidip görüşmüşlerdi. Görüşme sonrası durumlarının düzeldiğinin ve artık eskisi
gibi kötü muamele görmediğini söyledi oğlum. Ancak oğlum Aydın’ı Diyarbakır T1 Tipi Kapalı Cezaevine getirdiler. Yaklaşık (3) üç aydır Diyarbakır cezaevinde kalıyor. Son görüşüne gittiğimizde
kendileri ne baskı ve kötü muamele uygulandığını söyledi. Oğlum bana İnsan Hakları Derneğine
git başvur ve avukat arkadaşlar benimle görüşmeye gelsinler dedi. Bende İnsan Hakları Derneğine başvurup oğlum Aydın’la görüşülmesini talep ediyoruz. Derneğinizden gerekli hukuki yardım
talep ediyorum.”
26 Kasım 2018 tarihinde basın organlarında yayınlanan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Ağrı’da Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’nde 6 mahpusun (Muhittin Ünal, Sait Tayfur, Ufuk Demir,
Kenan Kara, Engin Balta, Yakup Taşdemir-Kalp hastası) koğuş araması sırasında darp edildikleri
öğrenildi.
29 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sariye Yüksekbağ, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Mahsum Yüksekbağ, 23 Kasım 2018 tarihinde Trabzon Beşikdüzü
T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürülmüştür. Bu bilgiyi Tekirdağ Cezaevini aradığımızda aldık. Normal şartlarda bugün oğlumun getirildiği söylendiği Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumundan telefon görüşü için araması gerekiyordu. Ancak telefonla arama yapmadı.
Cezaevini aradığımızda ise (bugün) personel bana “cezaevi yeni olduğu için arayamaz, haftaya
da belki arar belki aramaz” dedi. Saat 14.01’de cezaevinden arandım. Oğlum ile telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Yaptığım görüşmede oğlum bana; hiç iyi değiliz. Durumumuz çok kritik, sürekli
işkence görüyoruz, şuan tek gözüm görmüyor. Hiç iyi değilim. Ulaşabildiğiniz her yere ulaşın,
haber verin yardım etsinler bize” yine devamında 12 kişiyiz başka bir arkadaşımın kolunu kırdılar.
Her yere bilgi verin bize yardıma gelsinler” dedi. Sonra telefon kapandı. Ben bir an önce oğlumun
ziyaret edilmesini ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasını sizden talep ediyorum.”
29 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Vecih Aydoğan, şu beyanlarda bulundu: “ Yeğenim olan Tacettin TURAN, 23 Kasım 2018 tarihinde Trabzon Beşikdüzü
T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürülmüştür. Bu bilgiyi Tekirdağ Cezaevini aradığımızda
aldık. Normal şartlarda bugün oğlumun getirildiği söylendiği Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumundan telefon görüşü için araması gerekiyordu. Ancak telefonla arama yapmadı. Cezaevini aradığımızda ise (bugün) personel bana “ cezaevi yeni olduğu için arayamaz,
haftaya da belki arar belki aramaz” dedi. Saat 14.01’de cezaevinden arandım. Yeğenim ile telefon
görüşmesi gerçekleştirdim. Yaptığım görüşmede yeğenim bana; “hiç iyi değiliz, durumumuz çok
kritik, sürekli işkence görüyoruz, şu an tek gözüm görmüyor, hiç iyi değilim. Ulaşabildiğiniz her
yere ulaşın, haber verin yardım etsinler bize” yine devamında “12 kişiyiz başka bir arkadaşımın
kolunu kırdılar, her yere bilgi verin bize yardıma gelsinler” dedi. Sonra telefonu kapattı. Ben bir
an önce yeğenim ziyaret edilmesini ve gerekli yasal işlemlerin yapılmasını derneğinizden talep
ediyorum.”
1 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Lütfiye Gürbüz, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Özgür Gürbüz, yaklaşık 15 yıldır Tekirdağ cezaevinde idi. Oğlum
Özgür GÜRBÜZ 23 Kasım’da Trabzon Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.
Götürülmeden önce oğlumla 22 Kasım’da görüştüm. Ben görüştükten sonra birkaç saat geçmiş
ve oğlum Trabzon’a götürülmüş. Bu durumdan ben ve oğlum haberdar değildik. Bu durumdan

198

2018 Yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri
biz Salı günü haberdar olduk. Oğlumun koğuşunda bulunan diğer arkadaşlarının ailelerinin beni
aramasıyla bu durumdan haberdar oldum. Akabinde hemen Tekirdağ Cezaevini aradım. Doğru
olduğunu söylediler. Yerini sorduğumda Beşikdüzü T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda olduğunu söylediler. Perşembe telefon görüşmesi; Cuma ise görüş var dediler. Ancak Perşembe günü
oğlum arama yapmadı. Bende Trabzon’daki cezaevini aradım. Bana “Beşikdüzü yeni bir cezaevi,
birkaç hafta telefon görüşü olmayabilir’’ dediler. Ancak aynı gün 14.30-15.00 gibi oğlum beni
aradı. Bana “sen gelme, bir avukat çok acil gelsin; çok önemli” dedi. Bende, geleceğimi hemen
bir avukat bulacağımı söyledim. Cezaevine gittim, oğlumu gördüm. Telefonda rahat konuşamadım ama oğlumun Gözünün görmediğini, yanaklarında çok derin tırnak izlerinin olduğunu,
morlukların çok belirgin olduğunun, şişlikler olduğunu gördüm. Başka görmediğim bir şey var mı
dedim; telefon sürekli kesildiği için bana elleriyle başındaki şişlikleri, kollarındaki morlukları gösterip akabinde eliyle karın, sırt ve bacak kısımlarını işaret etti. Ardından bana tekrar “Avukatlara
haber verin, basına yansısın ve süresiz, dönüşümsüz açlık grevine” girdik dedi. Benim oğlum hem
tüberküloz hastası hem de ciğerinin belli bir bölgesinde yara var. Bende hastasın yapma dedim.
Oğlumda bana “bu işkencelerle başka şekilde baş edemiyoruz, sonunda ölümde olsa dönmeyeceğiz” dedi. Açlık grevine girme sebepleri olarak; çıplak arama, ayakta sayım, işkenceye maruz
kalmaları, hiç havalandırmaya çıkarılmamaları olduğunu söyledi. Cezaevinde tek kişilik hücrede
kalıyorlar ve odada da yataktan başka bir şey bulunmuyormuş. Gerekli tüm yasal yollara başvurulmasını istiyorum. Çok endişe duyuyorum. Tekirdağ’da oğlumun tomografi ve biyopsisi yapılacaktı; bunun için sevk edilmişti. Hastaneye götürülmeden başka bir cezaevine sevk edildi. Bütün
bu anlattıklarım dikkate alınarak derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
3 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hanife Seçkin, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Gülistan Seçkin, yaklaşık 1 yıldır Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde hükümlü
olarak kalmaktadır. Son 3 açık görüşte kızım ve diğer mahpuslar görüşlere yalın ayak geliyorlar.
Görüşe geldiklerinde hiçbir biçimde ayakkabı veya çorap giymelerine izin verilmediğini söyledi.
Bildiğimiz kadarıyla kadın mahpusların kaldıkları koğuş hasta mahpuslar için yapılmıştır. Hastalar için yapıldığından koğuşlar içinde tuvalet ve banyo dışında kameralar mevcuttur. Hastaların
durumundan haberdar olmak amacıyla konulan kameralar kızımın ve diğer mahkûmların yaşam
hakkına tecavüz edilmektedir. Bugün kızım ile yaptığımız açık görüşte mahpusların ve ailelerin
birbirleriyle selamlaştı diye gardiyanların saldırısına uğradık. “Kimse ailesi dışında kimseye selam
vermeyecek” dendi. Bizler ve mahkûmlar buna itiraz edince “bekleyin size göstereceğiz” dediler.
Tehdit ve hakaretlerde bulundular. Kızım açlık grevinde olduğu için durumu çok kötüdür. Sağlığı
ve güvenliğinden endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
Elazığ Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan Remziye Karadağ isimli kadın mahpusun, 3 Aralık 2018 tarihinde annesi ile gerçekleştirdiği açık görüş esnasında gardiyanlar
tarafından darp edildiği öğrenildi. Karadağ’ın annesi Fidan Karadağ’ın olaya ilişkin basın organlarında yayınlanan anlatımları şu şekilde: “Dün görüşe gittim, yalın ayak çıktılar görüşe.
Gardiyanlar arama sırasında çoraplarını da çıkarmalarını istemiş. 31 gündür açlık grevindeler,
halsiz görünüyorlardı. Açık görüş olduğundan kaynaklı kızım ve diğer iki arkadaşı gelen aileleri
selamlamak istedi. O esnada 3 tutukluya 20 kadar gardiyan saldırdı. Çocuklarımız zarar görmesin diye, jop darbesi almasınlar diye gardiyanlarla aralarına girdik. Jop onlara değil, bize değsin
istedik. Zaten açlık grevindeler. Hal kalmamıştı hiçbirinde.”
3 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fatma Tekbaran, şu be-
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yanlarda bulundu: “Kız kardeşim Sevim Ekin, bir yılı aşkın süredir Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde
hükümlü olarak bulunmaktadır. O cezaevine girdiğinden beri kız kardeşim çeşitli problemler olduğunu, sıkıntılı süreçler yaşadıklarını söylüyordu. Kız kardeşim son üç aydır görüşmelere ayağında çorap dahi olmadan geliyor. Cezaevi yönetimi tarafından ayakkabı ve çorap giymelerine(görüşe çıktıklarında) izin verilmiyor. Bugünkü açık görüşte mahpuslar ve diğer mahpus yakınları
selamlaştı bahanesiyle gardiyanlar mahpuslara fiziki olarak saldırmaya başladı. “Hiçbir şekilde
kimse görüşe gelen yakınları dışında kimseye selam dahi vermeyecek” denildi. Ağır hakaretler
ve tehditler savruldu bize ve mahpuslara. Kız kardeşim 33 gündür açlık grevinde, sağlığı çok
kötü. Bugünkü görüşte kız kardeşim bana üzerlerindeki baskının her geçen gün arttığını söyledi.
Son olay geçen Cumartesi günü koğuş arkadaşı Kader Peker’in gardiyanlarca “avukat görüşün
var” denilerek alınıp idare odasına götürüldüğünü, orada tanınmadığı, kendilerini avukatları olarak tanıtan iki kişi olarak karşılaştığını söyledi. Kader Peker, onlara “ben avukatlarımı tanıyorum,
siz benim avukatlarım değilsiniz.” Demiş. Onlar da “sen bizimle bir yere kadar geleceksin” diye
zorlamışlar. Kader bunun üzerine direttiğini, bağırıp çığlık attığını söyledi. Yine hasta tutsakların
hastaneye gidemediğini, tedavilerinin yapılmadığını bize söyledi. Kardeşimin sağlık ve güvenliği
konusunda çok kaygı duymaktayım. Derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
3 Aralık 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Suphiye Eker, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ahmet Eker adi suçtan dolayı 7 yıl hüküm giymiş olup 2014 yılından beri
cezaevinde yatmaktadır. Beş ay öncesine kadar Batman Cezaevinde yatmakta olan oğlum Elazığ Açık Cezaevine sevk edildi. Elazığ Yarı Açık Cezaevine gönderilen oğlumla yaptığımız görüşmelerde aynı koğuşta bulunan tutuklu ve hükümlüler tarafından şiddete ve cinsel tacize maruz
kaldığını bize aktardı. Bunlara dayamayan oğlum bir süre sonra bu cezaevinden firar etti. İki ay
önce tekrar yakalan oğlum bu sefer Diyarbakır D tipi cezaevine gönderildi. Bu cezaevinde de koğuşta kalan mahpuslar tarafından oğlum Ahmet’in fiziki şiddete maruz kaldığını ve sağ kolunun
kırıldığını öğrenmiş bulunmaktayız. B u sebeple oğlum Ahmet’in daha güvenli ortamda infazını
tamamlayabilmesi için sizlerden hukuki destek talebinde bulunuyorum.”
11 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rıdvan Yıldeniz, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Halil Yıldeniz, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık
2 yıl önce yaşanan firar olayından sonra Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden Bolu F Tipi Kapalı
Cezaevine nakledildi. Ağabeyimle yaklaşık 1,5 yıldır 2 haftada bir yaptığımız telefon görüşmesi
10-15 saniyeyi geçmemektedir. Ekonomik durumumuz el vermediğinden dolayı kendisi ile açık
görüş yapmamız mümkün olmamaktadır. Ağabeyimle 1,5 yıl sonra ilk kez 10 dakikalık bir görüşme
yapabildik. Babam ile yapılan görüşmede cezaevinde yaşanan bir hak ihlalinden bahsetti. Bir
hafta önce revire kelepçeli olarak çıkartıldığını ve adli mahpuslarla birlikte revire götürülürken
adli mahpuslar tarafından fiziksel saldırıya uğradığını söyledi. Ciddi anlamda darp edildiğini belirtti. Askerlerin araya girmesiyle büyük bir saldırıdan kurtulduğunu anlattı. Bu fiziksel saldırıdan
dolayı söz konusu failler hakkında herhangi bir tutanak tutulup tutulmadığını bilmiyoruz. Yine
ağabeyimin ve arkadaşlarının hastaneye götürülüp götürülmediğini bilmiyoruz. Yaşanan bu
olaydan dolayı ağabeyimin yaşam hakkından dolayı ciddi endişelerimiz var. Söz konusu failler
hakkında gerekli adli ve idari işlemlerin başlatılması için sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyoruz.”
13 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Songül Arukan, şu
beyanlarda bulundu: “Kız kardeşim olan Feyziye Arukan, şuanda İzmir Aliağa Kadın Kapalı
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Cezaevinde bulunmaktadır. Cezaevine girmeden önce herhangi bir sağlık problemi olamayan
kardeşim ile yapmış olduğumuz son açık görüşmede gardiyanlar tarafından fiziksel şiddette maruz bırakıldığını söyledi. Darp izlerini görmek istediğimiz de yanımızda gardiyanlar olduğu için
gösteremedi. Kendisi ile birlikte kalan diğer mahpuslardan öğrendiğimiz kadarıyla kardeşimin
psikolojisinin iyi olmadığını ve yemek yiyemediğini, yaklaşık 20 gün boyunca yemek yiyemediği
için bayılan kardeşimin hastaneye sevk edildiğini 3 günlük bir tedaviden sonra tekrar cezaevine
getirildiğini öğrendik. Kardeşimin sağlık durumundan endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyoruz.”
20 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nasrettin Bingöl, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Hüseyin BİNGÖL, Ağrı’da üniversitede okurken kaldığı evden
alındı. 8 Mart 2016 tarihinden bu yana cezaevinde kalmaktadır. Ağrı cezaevinden Gümüşhane E
tipi cezaevine 1 yıl önce gönderildi. Oğlumla 19.12.2018 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde bana “daha önce bize yapılan baskı ve şiddet tekrar başladı; ayakta sayım almaya başladılar”
dedi. Oğlum bunları kabul etmediklerinde 20-30 gün süreyle tek kişilik hücre cezası verildiğini
aktardı. Hücrede iken kendisine kitap v.b şeylerin verilmediğini söyledi. Sadece temel ihtiyaçların karşılandığını belirtti. Gardiyanların koğuşlara girerken tekmeyle kapılara vurarak baskı yaptıklarını aktardı. Oğlum gardiyanların kendilerine “ terörist” diye hitap ettiklerini belirtti. Şikâyet
dilekçelerini verdiklerini ancak idareye verilmeden önce dilekçelerin yırtılıp atıldığını aktardı. 3
kişilik odalarda 6 kişi kalındığını belirtti. Gazetelerin verilmediğini aktardı. Derneğinizden bu sorunlarla ilgili gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ediyoruz.”
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SEVK UYGULAMALARI
8 Ocak 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Elazığ T Tipi Cezaevi’nde maruz kaldıkları hak ihlallerini protesto etmek amacıyla açlık grevinde
bulunan (60. gün) 10 kadın siyasi mahpusun farklı cezaevlerine sürgün edildiği öğrenildi. Sürgün
edilen kadın mahpusların isimleri şöyle: Helin Yapıcı, Saliha Cebe, Rozerin İldan, Dilşat Şengül,
Vesile Paçal, Bahar Ulubay, Ayten Kordu, Dilan Barin, Medine Fidan, Zeynep Yıldırım.
9 Ocak 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Elazığ
T Tipi Cezaevi’nde bulunun 15 siyasi mahpusun, kent içinde bulunan başka bir cezaevine -Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi- istekleri dışında sevk edildikleri öğrenildi. Sevk sırasında
tutukluların kişisel eşyalarını almalarına izin verilmediği ve Cezaevi yönetiminin tutuklulara, “Bu
eşyaları burada yeniden satın alabilirsiniz” dediği öğrenildi.
Batman’da haber takibi yaptığı sırada gözaltına alınarak 5 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanan ve KHK ile kapatılan DİHA Muhabiri Şerife Oruç ve beraberindeki 3 tutuklu kadının, tutuklu
bulundukları Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden 17 Ocak 2018 tarihinde Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi.
24 Ocak 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 43 kişi, 19 Ocak 2018 tarihinde farklı cezaevlerine sevk edildi.
Efrin operasyonuna karşı yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek 7 Şubat 2018 tarihinde
Diyarbakır’da tutuklanan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan’ın, götürüldüğü Diyarbakır D
Tipi Kapalı Cezaevi’nde tek kişilik bir hücreye konulduğu, 11 gün sonra (19 Şubat 2018) gerekçe
gösterilmeden Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
18 Şubat 2018 tarihinde Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 32 siyasi mahpusun farklı
cezaevlerine sevk edildiği öğrenildi. Ancak mahpusların hangi cezaevlerine ve hangi gerekçeyle sevk edildikleri öğrenilemedi. Sevk edilen tutukluların isimleri şöyle: Harun Dayan, Mehmet Adıyaman, Hacı Erol, Cihangir Rençber, Faruk Köken, Aydın Durdeniz, Uğur Uyar, İbrahim
Dadak, Azad Sevinç, Önder Hakan, Halis Amaçtan, Mehmet Duran, Hakan Bağatar, Ayaz Akan,
Sabahattin Yıldız, Levent Faruk, İsmer Çınar, Savaş Gür, Zeki Akdoğan, Mizgin Tetik, Mahsum Sarı,
Cengiz Oran, Kasım Aslan, Mazlum Dursun Mehemet Selim Polat, Mulazzim Çoktu, Halil Yılmazer,
Osman Balka, Mehmet Ayhan, Veysi Bayat, Serbest Çıtak, Ümit Keskin.
21 Şubat 2018 tarihinde basın yayın organlarında yer alan haberde; Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan 6 mahpusun ailelerine haber verilmeden Rize Kalkandere L Tipi Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildiği ve sevk işleminin gerçekleştiği sırada, mahpusların işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı, mahpuslardan Mehmet Saki Altın’ın hastaneye kaldırıldığını öğrenildi.
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan HDP Batman eski Millevekili ve TJA
Aktivisti Ayla Akat Ata’nın, 28 Şubat 2018 tarihinde Sincan Kadın Kapalı Cezaevine sevk edildiği
öğrenildi.
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03 Temmuz 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Afiye SAVAŞ şu beyanda bulundu: “Kız kardeşim Berivan BİTMEN Mersin/ Tarsus Kadın cezaevinde tutulmakta
iken 02.08.2018 tarihinde öğrendiğim kadarıyla o ve birkaç kişi daha başka bir cezaevine sevk
edilmişler. Cezaevi idaresini arayıp sorduğumda bana sevk edildiğini ama bu konuda bana bilgi veremeyeceklerini belirttiler. Kardeşimin durumundan endişe etmekteyim. Niçin ve nereye
gönderildiğini bilmiyorum. Bilgi alma konusunda sizlerden yardım ve hukuki destek talebinde
bulunuyorum.”
21 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zeynep Güneri, şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık 1,5 ay içerisinde 3 grup halinde hiçbir gerekçe gösterilmeden bizleri
Bünyan /Kayseri Kadın Kapalı Cezaevine sürgün ettiler. Sürgün sırasında hem Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde hem de şuan bulunduğumuz Kayseri / Bünyan Kadın Kapalı Cezaevinde birçok
hak ihlalleri ile karşı karşıya kaldık. Ve kalmaya devam ediyoruz. Yaşadığımız hak ihlallerin giderilmesi için acil bir avukatın gönderilmesini talep ediyorum.”
25 Ekim 2018 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan 20 siyasi kadın mahpusun,
hiçbir gerekçe gösterilmeden Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Sevk
edilen tutukların isimleri şöyle: Nebahat Şirgen, Sevgi Altınel, Zehra Doğan, Gülten Orak, Hatice
Ay, Sabiha Turan, Sakine Bozkuş, Maşallah Dağ, Halime Işıkçı (Yatalak hasta), Mehtap Yılmaz,
Meral Temel, Evindar Aydın, Bahar Avcı, Ayhan Akgül (Talesemi hastası) Saadet Ergin, Özliyet
Filizer, Rukiye Bakış.
5 Aralık 2018 tarihinde Ağrı’nın Patnos ilçesinde bulunan L Tipi Kapalı Cezaevi’nde aralarından
HDP Siirt eski İl Eşbaşkanı Abdullah Çetin’in de bulunduğu 19 siyasi mahpusun, hiçbir gerekçe
gösterilmeden Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Van’da ki cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi.
10 Aralık 2018 tarihinde Urfa 2 No’lu T Tipi Cezaevi’nde kalan 2 mahpusun (Suzan Çay, Dicle
Nur) isimli mahpusların, bulundukları koğuşta “disiplini bozmak ve kurallara uymamak” iddiasıyla Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi.
11 Aralık 2018 tarihinde Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan 5 mahpusun (Ahmet Alp, Haşim Gezer, Seyithan Yaman, Fahrettin Taş, Abdülcelil Akgül) Elazığ 2 No”lu Yüksek Güvenlikli
Kapalı Cezaevi ve Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi.
11 Aralık 2018 tarihinde Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderilen 1 mahpusun (Kokel Babat)
Trabzon’da bulunan Beşikdüzü T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
19 Aralık 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Urfa 2 Nolu T Tipi Kadın Cezaevi’nde açlık grevine eylemine girdikleri gerekçesiyle 4 siyasi kadın
mahpusun (Zozan Çay, Leyla Teymur, Elif Karadağ, Dicle Nur Özdemir) istekleri dışında farklı
hapishanelere sürgün edildikleri öğrenildi.
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SAĞLIK HAKKI İHLALİ
9 Ocak 2018 tarihinde Adıyaman’ın Musalla Mahallesi’nde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu
Müdürlüğü’nde, gündüz saatlerinde haşerelere karşı ilaçlama çalışması yapılmasının ardından
akşam tutuklu ve hükümlülerde baş dönmesi ile mide bulantısı şikâyetleri üzerine, cezaevi yetkilileri tarafından sağlık görevlilerine haber verildi. Zehirlenen mahkûmlardan 72’si Adıyaman
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, 32’si de özel hastanelere kaldırılarak tedavi altına
alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
9 Ocak 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Feyziye Kolakan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ahmet Kolakan, 26 yıldır cezaevindedir. 2 yıldan beri Bandırma 2
Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır. Oğlum kalp hastası olup boğazında ciddi
sağlık sorunu bulunmaktadır. 07.01.2018 tarihinde telefon ile görüşmemizde hastalığının ilerlediğini, sağlık kontrolü ve tedavilerinin yapılmadığını söyledi. Oğlumun tedavisi yapılmazsa hayati
tehlikesinin doğacağını biliyorum. Oğlumun maruz kaldığı bu sorunların çözümü için derneğinizin girişimlerde bulunması için hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”
9 Ocak 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Halime Akbey, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Ömer Akbey, 2012 yılından beri Cezaevindedir. Kendisi şuan
Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır.09.01.2018 tarihinde yaptığımız telefon
görüşmesinde bize hepatit B Hastası olması nedeniyle sürekli ve düzenli olarak ilaç kullanmam
gerektiğini, 3 aydır kendisini hastaneye götürülmediğini belirtti. Cezaevinde doktor olmadığını
ve ilaç alamadığını söyleyerek durumunun kötü olduğunu söyledi. Sağlığım günden güne kötüleştiğini söyledi. Kardeşimin maruz kaldığı bu sorunların çözümü için derneğinizin girişimlerde
bulunması için hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”
10 Ocak 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nurcan Yalçın, şu
beyanlarda bulundu: “Ağabeyim olan Adnan Yalçin, yaklaşık 23 yıldan beridir hükümlü olarak
cezaevinde kalmaktadır. Şuanda Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. 28.12.2017
tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde klon kanseri olduğunu bunun için Diyarbakır’da
ameliyat olduğunu söyledi. Gaziantep’te kontrollerim yapılmıyor. Tedavim düzenli ve sağlıklı yapılmıyor. Sosyal aktivitelerimiz yasaklanmış havalandırmaya bile çıkamıyoruz dedi. Annemi çok
özlediğini ve görmediği için hastalığının da daha da tetiklediğini söyledi. İyileşme olanağı da
azalttığını söyledi. Bütün bunlardan kaynaklı olarak ağabeyimin tedavisinin daha iyi yapılabilmesi için bulunduğu Gaziantep Cezaevinden Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine naklinin yapılmasını talep ediyorum.”
15 Ocak 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Erkan Tamir, yaklaşık 3 yıldır İzmir/Şakran Cezaevi 13. Koğuşta hükümlü olarak kalmaktadır. Oğlum da birçok hastalık baş gösterdi. Bunların başında şiddetli diş
ağrısı, karın bölgesinde sancılanma, yemek yiyememe gibi rahatsızlıkları mevcuttur. Bu kadar
rahatsızlıkları olduğu halde bir süredir revire çıkarılmıyor. Bir an evvel doktora görünmesi gerekmektedir. Her geçen gün oğlumun sağlığı daha da kötüleşmektedir. İzmir uzak olduğundan 3
yıldır oğlumun görüşüne gidemedik. Diğer bir oğlum olan Ahmet Tamir Kayseri/Bünyan Kapalı
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Cezaevindedir. Bütün bunlardan dolayı oğlum Erkan’ın da İzmir Şakran Cezaevinden kardeşi
Kayseri Bünyan kapalı Cezaevinde bulunan kardeşi Ahmet Tamir’in yanına naklinin yapılmasını
talep ediyorum.”
18 Ocak 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Selma Özkan, şu beyanlarda bulundu: “Babam Mehmet Emin Özkan, yaklaşık 22 yıldan beridir cezaevinde hükümlü
olarak kalmaktadır. Kaldığı bu süreç içerinde birçok hastalığa yakalanmıştır. 4 kez kalp krizi geçirip anjiyo olmuştur. Babamın sağlık durumu oldukça ciddidir. %87 engelli olduğuna dair raporu
mevcuttur. Bugün 17.01.2018 tarihinde babamın Adana’da duruşması vardı. SEGBİS üzerinde
katılacaktı. Ancak yazı gelmediğini söyleyen cezaevi idaresi babamın duruşmaya katılımı engellenmiştir. Babam şuanda yerinden kalkacak durumda bile değildir. Bu hukuksuzluğun giderilmesini istiyorum. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
18 Ocak 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nazlı Eren, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Murat Eren, yaklaşık 6 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. Şuanda Siirt
Açık Ceza İnfaz Kurumunda yatmaktadır. Eşimin böbrek rahatsızlığı vardır. Cezaevine girdikten
sonra gerek tam teşekkülü hastanede tedavilerin yapılmaması gerekse de cezaevinin ağır koşullarından dolayı hastalığı ağırlaşarak yeni hastalıklar oluşmaya başlamıştır. Eşimde kalp, tansiyon
ve guatr hastalığı oluşmuştur. Eşimin durumu iyi değildir. Eşimin tedavisi için sizden hukuki girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”
22 Ocak 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hüsamettin Karaş, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim Abdulcelil Karaş, yargılanmakta olduğu dava dosyasının onaylanması neticesinde 02.01.2018 tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Belirtmem
gerekir ki kardeşim yaklaşık 11 yıldır ağır şizofren hastasıdır. Cezaevine konulmadan önce aralıklarla ve düzenli olarak hastaneye götürüp tedavi ediyorduk ilaçlarını alıyorduk. Kardeşim ekteki
raporlarından da anlaşılacağı üzere %80 şizofren hastasıdır. Kardeşim hiçbir zorunlu ve diğer
ihtiyaçlarını tek başına karşılayamamaktadır. Dışarıda iken kullandığı ilaçlar sayesinde nispeten
iletişim kurabiliyor iken Cezaevinde revirin kendisine yazdığı ilaçlar sebebiyle yataktan kalkamaz
durumdadır. Kimse ile konuşmamaktadır. Kişisel ihtiyaçlar başta olmak üzere diğer arkadaşların
yardımı ile yapabilmektedir. Kardeşim şu an kaderine terk edilmiş bulunmaktadır. Kardeşimin
maruz kaldığı bu sorunların çözümü için derneğinizin girişimlerde bulunması için hukuki yardım
talebinde bulunuyorum.”
22 Ocak 2018 tarihide İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Mert Sönmez, şu beyanlarda
bulundu: “Şuanda cezaevinde 40 hükümlü ve 26 tutuklu arkadaş bulunmaktayız. Bazı arkadaşlarımızın sağlık sorunları vardır. M. Serhat Güllü arkadaşın kalp sorunu ve raporu var. Davut Abo
arkadaşın şeker hastalığı, Sıddık Aydın ve Ramazan Eroğlu’nun ruhsal sıkıntıları ve Aydın Değirmenci arkadaşımız da kolon kanseridir. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyoruz.”
Elazığ F Tipi 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan siyasi mahpus Vedat Özer’in, cezaevindeki hak ihlallerini protesto etmek amacıyla bedenini ateşe verdiği, hastaneye götürülmeden önce infaz koruma memurları tarafından darp edildiği, daha sonra hastaneye kaldırıldığı,
ancak gerekli tedavi yapılmadan cezaevine geri getirildiği iddia edildi. 2 Şubat 2018 tarihinde
basın yayın organlarında yer alan haberde; Özer’in annesi Raziye Özer, konu ile ilgili şunları anlattı: “Elazığ Cezaevindeki tutuklular baskı ve tecrit altındalar. Oğlum kendisini tek tip ve hak
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ihalelerine karşı yakmış. Durumuna müdahale eden gardiyanlar oğlumu hastaneye götürmeden
önce darp etmişler, ağzından dilini çıkararak hakaret etmişler. Oğlum cezaevinde iyi olmadıklarını ve kamuoyunun seslerini duyması çağrısında bulundu.”
22 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hidayet ATAN, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mahmut ATAN, yaklaşık 3 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Sur olaylarında gözaltına alındı. Daha sonra yargılandığı davada müebbet hapis cezası aldı. Salı günü
saat 13.30 civarında telefon ile yaptığımız görüşmede şunları dile getirdi; oğlum kendisine cezaevi tarafından işkence edildiğini, darp edildiğini, hakarete maruz kaldığını dile getirdi. Oğlum
ayağından sakattır. Oğlum tedavisinin yapılmadığını, hastaneye götürüldüğünü ancak durumun
ciddi olduğunu söyleyen doktorun yatışımı istediğini ancak cezaevi idaresinin bunun için herhangi bir işlem yapmadığını söyledi. Ayrıca oğlumun birçok hastalığı da bulunmaktadır. Bunların
başında verem gelmektedir. Oğlumun bir böbreği yok, bir böbreği de yarım şekilde ameliyatlıdır.
Biz ailesi olarak oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Oğlumun üzerinde bulunan bu baskı ve
şiddetin son bulması ve oğlumun bir an önce sağlığına kavuşması için tedavisinin yapılması ve
hukuki işlem başlatılmasını sizden talep ediyoruz.”
26 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şeyhmus Arslanoğlu,
şu beyanlarda bulundu: “Amcam olan Murat Arslanoğlu, Haziran 1993 yılında PKK Örgüt üyeliğinden yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Bu cezaevi sürecinde Türkiye’de
birçok cezaevinde kaldı. Bunların başında; Diyarbakır, Amasya, Bingöl, Karaman ve şuanda da
Ağrı /Patnos Cezaevinde cezasını infaz etmeye devam etmektedir. Cezaevi ortamının sağlığa
elverişli olmadığı için amcam birçok hastalığa yakalandı. Bunların başında kronik astım, bel fıtığı
bulunmaktadır. Bel fıtığı olmasından kaynaklı bastonla yürümektedir. Ancak cezaevi idaresi bastonuna el koymuş durumda. Arkadaşlarının yardımıyla yaşamını idame ediyor. Amcamın durumu
ortada olmasına rağmen cezaevi idaresi tedavisini yapmıyor. Bütün bunlardan kaynaklı olarak
sizden gerekli girişimlerde bulunmanız için hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
26 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hulika Çınar, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum İlhami Çınar, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Şuanda İzmir
Aliaağa T Tipi Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Oğlum ile 24.02.2018 tarihinde saat
09.00 civarında telefon ile yaptığımız görüşmede şunları söyledi; bu aralar çok baskı yapıyorlar.
3 kişilik koğuşta yaklaşık 17 kişi bulunmaktayız. Hastaneye gitmek için yaptığımız başvurularda sıkıntı çıkarıyorlar. Hastane talebimiz ret ediliyor. Açlık grevine girdiğimiz için bize bu cezayı
uyguluyorlar. Başgardiyan Erdal isminde kişi “bize sizi boğarak öldürürüm” diye tehditlerde bulunuyor. İdareye yaptığımız başvurularda herhangi bir sonuç alamıyoruz. Tarafımıza hiçbir bilgi
verilmiyor. Hastaneye gidip dönüşlerimizde her türlü baskı dayatılıyor. Eğer bize bir şey olursa
cezaevi idaresi ve gardiyanlar sorumludur. Bu kişiler hakkında hukuki işlem yapılmasını ve bir
heyetin cezaevini ziyaret etmeleri konusunda sizden destek sunmanızı talep ediyoruz.”
27 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayfer Azizoğlu, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Ergin Doğru, 2016 yılının 8. ayında örgüt üyeliğinden tutuklandı.
İlk önce Elazığ E Tipi Cezaevindeydi. 2017 yılının 5. ayında ise, Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli
Cezaevine gönderildi. Buraya gönderildiğinden beri, yani yaklaşık 10 aydır tek başına koğuşta
kalmaktadır. Koğuşta kalmasına neden olacak bir cezası yok, en baştan beri tek başına koğuşa
kondu. İlk başlarda geçici bir durum olacağını düşünüp herhangi bir yere başvurmadık. Sade-
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ce cezaevi savcısıyla görüştüm bize yer olmadığı için koğuşa konduğunu söyledi. Avukatımızda
(Fatma Kalsen) cezaevi ile görüştü. Kurulla görüşeceklerini söylediler. Ancak herhangi bir şey
yapılmadı. Süreç uzadı. En son ağabeyimin sağlık sorunları başladı. Özellikle unutkanlığı arttı.
Ağabeyim vejetaryen, ancak cezaevinde ona göre beslenmiyor. Vitamin ihtiyacı da karşılanmıyor. Bu durumdan dolayı da sağlığı bozulmuş olabilir. Ben görüşe gittiğimde konuşma zorluk
çektiğini ve unutkanlığının arttığını fark ettim. Savcıya da bildirdim. Ama herhangi bir işlem yapılmadı.16.02.2018 tarihinde cezaevinde, gardiyanlar sayım yapmak istemiş. Ağabeyim zaten tek
kişi, izin vermeyince darp edilmiş. Revire gitmek istemiş ancak izin vermemişler. Daha sonra tesadüfen o gün avukatıyla görüşünce, avukat baskısı ile revire gitmiş. Revirde ne teşhis ve tedavi
oldu bilmiyorum. Ben ağabeyimle görüşmedim. Avukatı bize bilgi verdi. Ağabeyimin tek başına
on aydır koğuşta kalması ve sağlık sorunlarının başlamasından dolayı endişeliyiz. Bu konuda İHD
den hukuki yardım istiyoruz.”
24 Mart 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sevgül Karadaş, şu
beyanlarda bulundu: “Eşim Hüseyin Karadaş, bulunduğu cezaevinde telefonla aradı. Kaldığı
cezaevinde ciddi sıkıntıların olduğunu söyledi. Hastalandıkları zaman revire çıkarmıyorlar. Daha
önce de eşim diş rahatsızlığından dolayı revire gitmek istemiş ama revire çıkartılmamıştır. Aynı
zamanda havalandırmaya dahi çıkartılmıyorlarmış. Ciddi baskılar var. Giden mektupları ve eşyaları verilmiyor. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
19 Mart 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rabia Ataş, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Şivekar Ataş, yaklaşık 2 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Kızım şuanda
Tarsus Kadın Kapalı Cezaevinde kalıyor. 17.03.2018 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde
bana cezaevinde çıplak aramadan sonra bizi dövdüler. Yaralarımız var. İşkenceye tabi tutulduk.
Darp raporlarımız var. 4 gün tek hücrede kaldık. Bizde açlık grevine başladık. Bizi koydukları hücre çok pis ve kirlidir. Ondan kaynaklı vücudumuzda sivilce ve iltihaplı yaralar oluşmuştur. Ayrıca
itirafçıların odalarına zorla koymaya çalışıyorlar. Sağlığımız iyi değildir. Çekilecek gibi değil zor
durumdayız dedi. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
5 Nisan 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fırat Gümüş, şu beyanlarda bulundu: “Amcaoğlum ve damadım olan Mehmet AKICI 5 aydan beridir Tarsus T Tipi
Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Daha Önce Gaziantep cezaevinde de kalmıştır. Cezaevindeyken
boğaz ve kalbinden dolayı rahatsızlandı. Gaziantep cezaevindeyken hastaneye götürüldüğünde doktorlar cezaevi şartlarının üzerinde olumsuz etki yaratacağını belirtmesine rağmen amcaoğlum cezaevinde tutulmaya devam etti. Zaten bir süre sonra Gaziantep cezaevinden Tarsus
cezaevine nakledildi. Amcaoğlumun sağlık problemleri, bu cezaevinde de devam etti. Cezaevine nakledildiklerinde cezaevi girişinde kendisi ve arkadaşları darp edildi. Amcaoğlumun ciddi
sağlık problemlerine rağmen tedavisi için gerekli işlemlere yapılmadı. Hastaneye götürüldüğü
vakit gayri insanı bir muamele olan kelepçeli tedavi kendisine dayatıldı. Kendisi kelepçeli tedaviyi kabul etmediği için tedavisi yapılamıyor. Röntgen cihazına bile kelepçe ile sokulmak isteniyor.
Amcaoğlum dayatılan kelepçeli tedaviden dolayı tedavisi yapılmamaktadır. Kendisinin sağlık
probleminden dolayı hayati tehlikesi vardır. Bu konuda sizden hukuki destek istiyoruz.”
6 Nisan 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Remziye Yılmaz, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Yasin Yılmaz, 8 yıl önce rahatsızlanması üzerine doktora götürdük,
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yapılan tetkik sonuçlarına göre Ayrışmamış Şizofreni(Psikoz) teşhisi konuldu ve %45 Engel raporu verildi. İşlediği bir suçtan dolayı şu anda cezaevinde kalmaktadır. Oğlumun düzenli olarak
ilaç kullanması gerekir; ama cezaevinde ilaçları verilmiyor, hastaneye sevki yapılmıyor. Oğlumun
şu an durumu iyi değil, Görüşüne gittiğimde ağzından salyalar akıyordu, beni bile tanımadı, cezaevi idaresi oğlumun için gereken ilgiyi göstermiyor. Oğlumun hayatından endişe ediyorum.
Oğlumun tedavi için Elazığ Ruh ve Sinir Hastanesine gönderilmesini istiyorum. Oğlumun tedavi
edilmesi için derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
9 Nisan 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Muhammed Tekin, şu
beyanlarda bulundu: “Annem Meles Tekin, 2015 yılında 1 gün gözaltına alındı ve daha sonra
serbest bırakıldı. Sonrasında dava açıldı. Suçu örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek ile dava
açıldı. Yargılandığı davada ceza verildi. İstinada gönderildi ve cezası onandı. 02.04.2018 tarihinde Mardin emniyetinden gelen bir ekip tarafından Derik’teki evinden alınıp götürüldü ve şuanda
cezaevinde bulunmaktadır. Annemin birçok hastalığı mevcuttur. Karaciğer, safra kesesinde sorun var. Dalağı büyümüş, tansiyon ve yaşlılık gibi sorunlar ve cezaevi koşulları daha çok hastalıklarını etkilemektedir. Cezaevinde kalması mümkün değildir. Annemin tahliye edilmesini veya
cezasının ertelenmesi için sizden hukuki yardım sağlamanızı talep ediyorum.”
12 Nisan 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Bircan Akyüz, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Sedat Akyüz, 27 Mayıs 2011 tarihinden itibaren cezaevinde kalmaktadır. En son Ekim 2017 tarihinde Bandırma Cezaevinden Kayseri 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine
nakledildi. Eşim cezaevine girmeden önce mide rahatsızlığı ile hemoroit rahatsızlığı vardı. Cezaevine girdikten sonra bu rahatsızlıklar devam etmeye başladı. Eşim ile 5 Mart 2018 tarihinde
açık görüş yaptım. Görüşte eşimin çok aşırı kilo aldığını gördüm. Yine sağlık problemlerinin devam ettiğini gördüm. Eşime telefon yasağı bıraktıkları için 3 haftadır görüşme yapamıyordum.
Dün eşimin bir arkadaşı Silopi’de kalan ailesi ile bir telefon görüşmesi yapmış. Eşimin çok hasta
olduğunu, rahatsızlığının halen devam ettiğini ve ailesinin bu konu ile ilgilenmesini istemiş. Silopili aile dün bizi arayarak durumunu anlattı. Sedat’ın sağlık problemlerinden dolayı hastaneye
götürülmediğini ve tedavi olmadığını aktardı. Eşimin hayatından endişe ediyoruz. Kendisi mide
rahatsızlığından dolayı yediği yemeği, içtiği suyu kusmak zorunda kalıyor. Eşimin bir an önce
tedavisinin yapılması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
17 Nisan 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kadri Aslanoğlu, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Murat ASLANOĞLU 25 yıldan beri cezaevinde olup bugüne kadar birçok cezaevinde kaldı ve şu anda Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. 04.04.2018
tarihinde ağabeyimin açık görüş ziyaretine gittim. Ağabeyimin durumu iyi değildi ve bana kronik
astım hastası, bel fıtığı ameliyatı 3 defa olduğunu ama hiç iyileşemediğini yürüyemediğini düzgün hareket edemediğini söyledi. Ameliyattan sonra yaralarının iyileşmediğini, astım hastalığının
da günden güne fazlalaştığını söyledi. Patnos Devlet Hastanesinin tam teşekküllü olmamasından ve gerekli malzemenin bulunmaması ve uzman doktor eksikliğinden tedavisinin yapılamadığını söyledi. Ağabeyimin tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek tedavisinin yapılmasını
istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek istiyoruz.”
18 Nisan 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda başvuruda bulunan Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Erkan TAMİR 3 yıldan beri cezaevinde kalmakta olup şu
anda İzmir Aliağa Yeni Şakran 4 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde yatmaktadır. Oğlumla 17.04.2018
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tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde “Durumum iyi değil, hastayım baş karın ağrısı ve baş
dönmesi gibi rahatsızlığım var, doktora gidiyorum muayene etmeden doktorlar bir şeyin yok deyip gönderiyorlar. Durumum git gide kötüleşiyor.” Dedi. Oğlum hasta ve tedavisinin yapılmasını
istiyorum. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
18 Nisan 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayşe Bayram, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Zülfikar BAYRAM 1992 yılından beri cezaevinde kalmaktadır. En son 2
ay önce Ağrı Patnos Kapalı Cezaevine nakledildi. İzmir Aliağa kapalı cezaevinde iken sağ ayak
dizinde ameliyat olması ve ayağına protez takılması gerekiyordu. Ancak eşim ve arkadaşlarının
Patnos cezaevine sevki yapıldığı için ameliyat olması mümkün olmadı. Şu anda Patnos cezaevinde tedavi olması için başvurmasına rağmen herhangi bir girişimde bulunulmuyor. Zaten Patnos Devlet Hastanesi bu şartlar altında tedaviye uygun değil. Eşimin ameliyat olması ve gerekli
tedavilerinin yapılması için tam teşekküllü bir devlet hastanesinin olduğu bir cezaevine sevkinin
yapılması gerekir. Eşim diyabet ve hipertansiyon rahatsızlığı vardır. Yine böbrekte kronik taş üremesi vardır. Ağrı Patnos cezaevinde olması sağlık problemlerini artırmaktadır. Hem cezaevi şartları hem de bulunduğu ilin devlet hastanesinin tam teşekküllü olmaması nedeniyle eşimin sağlık
sorunları tevdi edilememektedir. Yine ekonomik olarak düşük bir gelire sahip olmamızdan dolayı
ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Eşimin tedavisin yapılması için Diyarbakır’a sevkinin yapılmasını
talep ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek istiyoruz.”
20 Nisan 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Salih Filiz, şu
beyanlarda bulundu: “2015 tarihinde yargılanmış olduğum örgüt üyeliği davasından 9 yıl ceza
aldım. Şuanda Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktayım. Cezaevi şartlarının çok ağır olmasından dolayı burada birçok hastalığa yakalandım. 2013 yılında Diyarbakır
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde heyete girdim. %61 engelli raporu aldım. 8 yıldır bu ilaçları
kullanıyorum. Ömür boyu kullanmam gerekiyor. Gittikçe bedenimi tahrip ediyor. Her gittikçede
ilaç dozları yükseltiliyor. İlaç dozları yükseltildikçe bana daha çok zarar veriyor. Ağrılarda dolayı
yürüyemiyorum. Oturup kalkamıyorum. Ellerim ve kollarım uyuşuyor. Kaslarım sertleşiyor. Arkadaşlarım sayesinde ihtiyaçlarımı karşılayabiliyorum. Spor yapamıyorum. Bir yerlere çarpmamam
gerekiyor. Çarptığımda vücudum günlerce ağrıyor. Bütün bunlardan kaynaklı olarak bu konuda
destek sunmanızı talep ediyorum.”
26 Nisan 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Bahar Acar, şu beyanlarda bulundu: “Babam Ömer Acar şuanda Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Hastalığı çok ciddi olup doğru bir tedavi edilmiyor. Kontrollere götürüldüğünde
bile doktorlar yeteri kadar ilgilenmiyorlar. Yakın bir zaman da bir doktor heyeti gidip kendisinin
kontrolleri olup o sebepten cezaevinde bulunmasında bir sakınca olmadığını söylemişlerdir.
Ama babamın durumu oldukça ciddidir. Kendisinin kalbi % 30 çalışmamaktadır. Kalp damarlarını
%90 diğeri % 90 tıkanık olmasına rağmen kontroller düzgün yapılmamakta ve sağlığı gittikçe
kötü olmaktadır. Bunun dışında giden her heyetin iyi olduğunu söylemesi de fazlasıyla üzücü bir
durumdur. Bu durum bizi çok üzmektedir. Babamın durumu çok ciddi ve bir daha kalp krizi gibi
bir durum yaşarsa hayatından olacağı endişesi bizde bulunmaktadır. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyorum.”
8 Mayıs 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Urfa
2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu DBP Ömerli eski İlçe Eşbaşkanı Esma Yıldız’ın astım hastası
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olan 10 aylık bebeğine, raporlu olmasına rağmen ilaçlarının verilmediği öğrenildi.
5 Haziran 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kahraman Aktay, şu
beyanlarda bulundu: “Arkadaşım Davut ÖNGÜN şu an benimle aynı cezaevinde kalmaktadır.
Kendisi yaklaşık 2,5 yıldır cezaevindedir. 2006 yılında geçirdiği trafik kazasından dolayı %59(yüzde elli dokuz) zihinsel ve fiziksel olarak ağır engellidir. Bununla ilgili olarak raporu da vardır. Bu
durumun yarattığı hastalık onu ciddi anlamda rahatsız etmektedir. Bir ayağı sakattır yürüyemiyor. 3 hafta da bir sinir nöbet krizleri geçirmektedir. Gün geçtikçe de bu hastalığı şiddetlenmekte
ve geri dönülemez bir hal almaktadır. Cezaevi koşulları bu hastalığı için uygun değildir. Şimdiye
kadar Davut arkadaşıma tedavi için sadece uyku ilacı verilmektedir. Bu durumun tedaviye hiçbir
faydası olmamaktadır. Dışarı çıkıp tedavisine bir an önce başlanmalıdır. Sizden talebim arkadaşımın bir an önce dışarıya çıkıp tedavi edilmesi için gerekli girişimlerde bulunmanızdır. Tanık olduğum için cezaevi koşullarının ona çok zor geldiğini iyi bilmekteyim. Bu konuda derneğinizden
hukuki yardım talep etmekteyiz.”
11 Haziran 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Urfa Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesi içinde yer alan Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki yakınları ile görüşen Ramazan Kavri isimli yurttaş, tutukluların kendisine aktardığı ihlalleri paylaştı. 10 kişilik koğuşlarda 32 tutuklunun tutulduğunu söyleyen Kavri, yemeklerin yenilmeyecek derecede kötü
olduğu ve bu nedenle yenilmeden çöpe atıldığı bilgisini aldıklarını söyledi. Kavri, tutukluların
cezaevinde musluk suyu içtiklerini ancak bazen günlerce suların akmadığını, aktığında da pis
olduğunu kaydetti. Kavri, “Musluklardan solucan bile akıyormuş” dedi.
3 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Leyla Irmak, şu beyanlarda bulundu: “Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan Bayram Özbilmez, sağlık durumum oldukça kötüdür. Kalp ameliyatı olmam gerekiyor ancak cezaevi idaresi bunu dikkatte
almıyor. Beni ölüme terk ediyorlar. Biran önce ameliyat olup tekrardan sağlığıma kavuşmak için
sizden destek sunmanız talep ediyorum.”
3 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gülsüm Çiçek, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Velat ÇİÇEK, 2017 yılında yargılanmış olduğu bir davadan ötürü
12 yıl cezaya hükmedildi. Şu anda Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır.01.07.2018 tarihinde telefon ile yaptığımız görüşmede; oğlum, kendilerine kötü muamelede
bulunulduğunu belirtmiştir. Oğlumun durumu iyi değildir. Yakalandığı zaman oğluma işkence
yapılmıştır. Yaptığımız telefon görüşmesinde hala burnundan kan aktığını, nefes alamadığını
bunlara rağmen kendisini doktora götürmediklerini söylemiştir. Oğlum ile beraber kalan Deniz
adında kişi de aynı sorunları yaşamaktadır. Oğlumun söylediğine göre Deniz’in de psikolojisi bozulmuş ve sürekli kendilerine baskı yapılmaktadır. Baskıların son bulmasını istiyorum. Oğlumun
hayatından endişe ediyorum. Can güvenliği yoktur. Biz de ailesi olarak çok endişeliyiz. Ben ve
eşimin de sağlığı iyi değil. Bu olanları öğrendikçe bizim de psikolojimiz bozuldu. Bütün bunlardan
kaynaklı bir avukatın cezaevine gidip sorunları yerinde incelemesini istiyoruz. Bu konuda derneğinizden hukuki destek talep ediyoruz.”
4 Temmuz 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Filiz Sarıgül, şu beyanda bulundu: “Kuzenim Mahsun Epaydın 2015 yılında gözaltına alınarak tutuklanmıştır. Kuzenim
şu an hükümlü olarak Mardin-Midyat Kapalı Cezaevinde tutulmaktadır. Kuzenim daha önceden
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almış olduğu bir darbeden dolayı kafatasında çökme meydana gelmiştir. Bu durumu yeni fark
ettik. Kafatasındaki kemik beynine baskı yaptığından sürekli baş dönmesi, bayılma ve mide bulantısı yaşamaktadır. Doktorlar beyin ameliyatının riskli olduğunu söyleyerek ilaç ve fizik tedavi
ile tedavi yöntemini kullanmışlardır. Ancak bizlere cezaevi tarafından hastalığı ile hiçbir bilgi verilmemektedir. Kuzenimin sağlıklı tedavi edilebilmesi için derneğinizden yardım talep ediyorum.”
6 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Halim Ovat,
şu beyanlarda bulundu: “Babam Mehmet Şah OVAT yaklaşık 3 yıldır cezaevinde hükümlü olup;
cezasının bitmesine 3 yıl 8 ay var. Yaklaşık 1 ay önce, baban Siirt Cezaevinden Diyarbakır 1 Nolu
Tipi Cezaevine sevk edildi. Babamın yaşlılığından dolayı kronik rahatsızlıkları mevcut olup; prostat rahatsızlığı için acilen ameliyat olması gerekmektedir. Prostat dışında kalp rahatsızlığı, tansiyon ve çeşitli hastalıkları mevcut olan babamın bulunduğu cezaevinden hastaneye sevki ve tedavisi konusunda gerekli hassasiyet gösterilmemektedir. En son 02.07.2018 tarihinde Diyarbakır
Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen babam, uzman hekim muayenesi yapılmadan acil
serviste muayene edilmiş ve akabinde tekrar cezaevine götürülmüştür. Telefon ile bize ulaşan
babam, durumunun iyi olmadığını belirtmiş olup; bu konuda İHD Diyarbakır Şubesinden hukuki
yardım talebinde bulunmuştur.’’
7 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Gebze/Kocaeli M-Tipi Kapalı Cezaevinden mektupla başvuruda bulunan Serap Burak, Kadın hasta mahpus Dicle Bozan’ın tedavisinin
yapılmadığına yönelik mağduriyet şikayetlerinde bulunmuştur. “3 Temmuz 2018 tarihinde hasta
mahpus Dicle BOZAN’ın Şubemiz yöneticisi ve Cezaevi Komisyonu Üyemiz Av. Yusuf ERDOĞAN
ile yaptığı cezaevi avukat görüşmesinde şu beyanlarda bulunmuştur; “2017 yılında Tunceli ilinde yaralı olarak yakalandım, sonrasında tutuklanarak Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna
götürüldüm. Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldığım süre içerisinde tedavim Elazığ
İlinde gerçekleştirildi; daha sonra ise İzmir İline tedavi için götürüldüm. İzmir ilinde tedavim yapılmadan Elazığ cezaevine getirildim. Sağ ayağım kesik, sol bacağımda çeşitli yaralar ve sağ
tarafımda ise bağırsaklarım dışarıya çıkmış durumda, bu nedenle seyyar sandalye ile Avukat
görüşü yapabiliyorum. Ailemden herhangi biri ile görüş yapamıyorum. İzmir iline tedavi için götürüldüğümde tek kişilik hücrede tutulmam gerektiği, başka mahpuslarla herhangi bir şekilde
iletişim kurmamın mümkün olmadığı tarafıma bildirilmiştir. Sağ ayağımın kesik, sol tarafımda ise
bağırsaklarımın dışarıda bulunması nedeniyle tek kişilik hücrede kalamayacağımı belirtmeme
rağmen uzun süre bu şekilde İzmir ilinde tedavi edilmeyi bekledim. İzmir İlinde kaldığım süre
içerisinde Menemen R Tipi Kapalı Kadın Ceza İnfaz Kurumunda kaldım. Benimle birlikte 4 ağır
hasta mahpus da vardı. Her bir mahpus tek kişilik odalarda kalıyordu ve mahpuslarla iletişim
kurmak istemem durumunda gardiyanların müdahaleleri ile karşılaşıyordum. Ayrıca Menemen
R Tipi Kapalı Cezaevinde kaldığım süre içerisinde; WC, odam ve banyomu görecek şekilde 3
kamera ile sürekli izleniyordum. İzmir’de kaldığım sürece gazete, dergi ve televizyon yasaktı. Herhangi bir şekilde diğer mahpuslarla iletişim kuramadım. Gardiyanlar yemek verirken dahi gayri
insani muamelede bulunarak, hakaret ediyordu. Bu nedenle insan onuruna yaraşır bir şekilde
tedavi olmak istediğimi, bu şartlarda tedavimin sağlıklı olamayacağını belirterek bu şartları kabul
etmedim. Bunun üzerine tekrar Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldüm. Elazığ T
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildiğimden bu yana tedavim çeşitli bahaneler ile geciktirilmiştir. Hastaneye her götürüldüğümde ya cihazların bozuk olduğunun ya da doktorun izinde
olduğu gibi bahaneler ile cezaevine geri getirildim. Sol tarafımda bağırsaklarımın dışarıda bu-
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lunması nedeniyle, doktorların acilen ameliyat edilmesi gerektiğini söylemelerine rağmen henüz
bu yönde bir girişimde bulunulmamıştır.. Her gün, bağırsaklarımın dışarıda olmasından kaynaklı
torba kullanmak durumunda olduğumu belirtmeme rağmen, cezaevi idaresi tarafından yeterince torba verilmediğinden, bir torbayı birden fazla kez kullanmak durumunda kalıyorum. Mikrop
kapmaktan korkuyorum, hastalığım giderek ilerlemektedir. Tedavimin insan onuruna yaraşır bir
şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Derneğinizden bu konu hakkında gerekli girişimlerde
bulunmasını talep ederim.’’
7 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Gebze/Kocaeli M-Tipi Kapalı Cezaevinden mektupla başvuruda bulunan Serap Burak, şu beyanlarda bulundu: “Hasta tutsak arkadaşımız Fatma ÖZBAY, şuanda Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Arkadaşımızın
birçok hastalığı mevcuttur ve sağlık durumu ciddiyetini korumaktadır. Kanser hastası ve ameliyat ile bir göğsü alınmasına rağmen ve kanserin vücudunu sarmasına rağmen halen cezaevinde bulunması hukuksuzluğun boyutunu gözler önüne sermiştir. Arkadaşımızın bu durumunun
kamuoyu ile paylaşılması, cezaevinde tahliye edilmesini ve tedavisinin tam olarak yapılması için
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum. Durumun aciliyetini duyurmanızı istiyorum.”
7 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Gebze/Kocaeli M-Tipi Kapalı Cezaevinden mektupla başvuruda bulunan Serap Burak, şu beyanlarda bulundu: “Hasta tutsak arkadaşımız Engin AKTAŞ, cezaevinde birçok hastalığı mevcuttur. Sağlık durumu aciliyetini korumaktadır. İki elini kaybeden arkadaşımız tek başına yaşamını idame edememektedir. Arkadaşımızın
bu denli sağlık sorunları olmasına rağmen halen cezaevinde bulunması hukuksuzluğun boyutunu gözler önüne sermiştir. Bütün bunlardan kaynaklı arkadaşımın biran önce tahliye edilmesi
için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
10 Temmuz 2018 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Kemal Yamaç, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mehmet Yamaç, cezaevinde ağır hastadır. Edirne Cezaevinde Kayseri/Bünyan Cezaevine sürgün edildi. Şimdi safra kesesinden rahatsız. Hastaneye götürüp 3 gün
kaldıktan sonra, cezaevine geri götürdüler ve tedavisi yapılmıyor.”
24 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden mektupla başvuruda bulunan Yahya Fidan, şu beyanlarda bulundu: “Bulunduğum
Cezaevinde ben dahil bir çok arkadaşımızın sağlık problemleri mevcuttur. Ancak cezaevi idaresi bu durumlarımızı görmezden gelmektedir. Çok ciddi sağlık sorunları olan arkadaşlarımıza da
yeteri kadar tedavi uygulanmaktadır. Bu baskıların son bulması ve biran önce tedavilerimizin
yapılması için sizden destek talebinde bulunmak istiyoruz. Ve aynı zamanda kamuoyu da oluşturmanızı talep ediyoruz.”
26 Temmuz 2018 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan ve hastaneye sevk
edilen HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven’in kendisine takılmak istenen kelepçeyi reddetmesi
üzerine hastaneye götürülmeyerek tedavi edilmediği öğrenildi.
26 Temmuz 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine mektupla başvuruda bulunan Nilsoz KIRAR şu beyanda bulunmuştur: “Babam Seyidhan KIRAR hakkında kesinleşmiş cezası nedeniyle
yaklaşık 8 ay önce yakalanarak Batman Cezaevine gönderildi. Yaklaşık bir ay önce Elazığ cezaevine sevk edildi. Daha önce işkence görmüştü, o zaman sinir damarları zarar gördüğü için sol
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tarafı felçli olarak yaşamını sürdürmektedir. Kısmi felçli olarak yaşamını idame ettirmeye çalışıyor.
Daha önce omirilik ameliyatı oldu. Ameliyattan hemen sonra evimiz basıldı. Fizik tedavi ve gerekli
bakımlar yapılsaydı ameliyattan sonra iyileşebilirdi. Babamın tedavi edilebilmesi için gerekli başvuruların yapılmasını ve hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
27 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden mektupla başvuruda bulunan Şükrü Göktürk, şu beyanlarda bulundu: “Ben 2010 yılının 1.
Ayında Gaziantep ilinde gözaltına alındım. Yaklaşık 3 gün kaldıktan sonra mahkemeye çıkarıldım.
Daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildim. Cezaevi sürecinde birçok hastalığa yakalandım. Ve sağlık sorunlarım daha çok artmaya başladı. Bu hastalıklarımın başında; prostat, reflü,
hipertansiyon, baygınlık yaşamaktayım. Yüksek tansiyon nedeni ile sağ gözüm görmemektedir.
Bütün bunlardan kaynaklı sizden hukuki destek sunmanız talep ediyorum.”
27 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda Ahmet Yıldırım, şu beyanlarda bulundu: “Ben şu an Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yatmaktayım. 22.06.2018 tarihinde bilmediğim bir nedenle örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandım. Ben
daha önce de örgüt üyeliği suçlaması nedeniyle 7.5 yıl cezaevinde yattım.o dönemde cezaevinde kaldığım süre zarfında sağlık problemlerim oldu ve psikolojik tedavi gördüm 22.06.2018
tarihinde tutuklanarak Elazığ T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildim.
Bu cezaevinde 10 gün kaldıktan sonra oda değiştirmek istedim ve kurum baş memuruna çıktım.
Bunun için savcılığa dilekçe vermem gerektiğini söyledi. Bende savcılığa oda değişikliği için dilekçe yazdım. Dilekçemin cevabı geldi ve odamdan ayrılınca bilgim olmadan kurum değişikliği
gerçekleşti. Beni bulunduğum cezaevinde alarak Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza
İnfaz Kuruma getirdiler. Ben savcılığa yazmış olduğum dilekçemde sadece oda değişikliği istedim, kurum değişikliğine değinmedim. Şu anda bulunduğum 1 Nolu cezaevinde çok sıkıntı
yaşamaktayım. Ben daha önce 2008-2015 tarihleri arasında psikiyatri tedavisi gördüm. Daha da
tedavim devam etmektedir. Benim rahatsızlığım Ankara/Sincan F tipi Cezaevinde ilerledi. Uzman
doktorların raporlarıyla birçok cezaevi değiştirdim. Şu andan bulunduğum cezaevinde tedavim
yapılmıyor ve ilgilenilmiyor. Bu tarz kurumlar benim rahatsızlığım nedeniyle uygun değildir. Tedavimle ilgili bütün raporlar kurumdaki dosyamda mevcuttur. Kurum memurları bunu bile bile
beni 1 Nolu Cezaevine götürdüler. Kaldığım kurumda şartlar benim açımdan hiç uygun değildir.
1 Nolu Cezaevinde iki haftaya yakın bulunmaktayım. Kurum aileme sevk edildiğimi iletmemiştir.
Ailemin benim burada olduğumdan haberleri yoktur. 2008-2015 yıllarında cezaevlerinde kaldığım süre içerisinde benim F tipinde kalmamam uzman raporlarında mevcuttur. Burada yaşadığım sorunlarla ilgili kuruma birçok dilekçe ile başvuruda bulundum ama sorunlarım çözülmedi.
Bu sıkıntılar içerisinde sorunlarıma cevap olacağınıza canı gönülden inanıyorum. Bu nedenle
derneğinizden hukuki yardım talep ediyor ve bu durumun takipçisi olmasını istiyorum.”
31 Temmuz 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Serdar Uluğ, şu beyanlarda bulundu: “Babam Nasır Uluğ, yaklaşık 2 yıldır cezaevinde tutulmaktadır. Yargılandığı
davadan dolayı 3 Yıl 45 gün hapis cezası aldı, cezası onanmış durumdadır. Katıldığı Newroz’dan
dolayı hakkında bu ceza verilmiştir. Babamın % 81 engel raporu olmasına rağmen adli tıp cezaevinde kalabilir raporu verdi. Babam cezasının bir bölümünü çektikten sonra Elazığ Açık Ceza infaz kurumunda iken gardiyanlarla tartıştığı iddia edilerek Elazığ T Tipi Cezaevine gönderilmiştir.
Halen T tipi Cezaevinde tutulmaktadır. İnfazının yanma ihtimali söz konusudur. Hakkında açılan
soruşturmanın takibi Diyarbakır veya Midyat cezaevlerine nakli konusunda hukuki destek ve
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yardım talep ediyorum.”
8 Ağustos 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Filiz Binbir, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Zülfü BİNBİR, Rize Kalkandere L Tipi Hapishanesinde kalmaktadır. Eşimin
bağırsak iltihabı vardır. Bu iltihap bağırsak baloncuğuna dönüşmüştür. Hastaneye götürülen
eşim 4 gün orada kaldıktan sonra hiçbir tedavi görmeyip tekrardan hapishaneye götürülmüştür.
Gerekli ilaçlar verilmediği gibi, hastalığı sebebiyle özel ve belli yemeklerin verilmesi gerekiyor.
Fakat bunlar da hapishane yönetimi tarafından verilmiyor. Radyo, gazete ve kitap gibi ihtiyaçlar
giderilmiyor. Diyarbakır’a sevkini ve hastalığıyla ilgili derneğinizden hukuki destek talep ediyoruz.”
17 Ağustos 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Hüseyin Çetinkaya,
şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Ali Çetinkaya tedavi için gittiği Van Bölge Hastanesinde
iken hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezası olduğu söylenerek Van T Tipi Cezaevine gönderilmiştir.
Ağabeyimin sağ bacağının damarının tıkanmasından kaynaklı olarak tüm şişmişti. Bacağındaki
şişkinlik yüzünden yürümekte zorluk çekiyordu. Ağabeyim tedavi için gittiği hastaneden tedavisi
yapılmadan cezaevine geri gönderilmiştir. Bu durumun ağabeyim açısından çok kötü sonuçlara
sebebiyet vereceğinin endişesini taşımaktayız. Yürüyemediğinden dolayı cezaevinde yaşamını
devam ettirmesi mümkün gibi görünmemektedir. Derneğinizde ağabeyimin tedavisinin yapılabilmesi için gerekli mercilere başvuru yapılmasını ve hukuki desteğin sağlanması talebinde
bulunuyorum.”
31 Ağustos 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Besra Bayın, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Aziz BAYIN’a 2011 yılında yargılandığı dava sonucunda 8 yıl hapis
cezası verildi. Daha sonra tutuklanıp Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna götürüldü.
Oğlum şu an Maltepe 1 No’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır. Oğlum şizofren hastasıdır. Oğlum ile Çarşamba günü saat 09:00 sıralarında yaptığımız telefon görüşmesinde oğlum
bana şunları aktardı: Diş ağrısından dolayı cezaevi idaresinde hastaneye götürülmeyi talep ettiğini, idarenin kabul ettiğini; ancak hastaneye götürüldüğünde kendisinden kelepçeli muayene
olması istendiğini söyledi. Oğlum kendisinin bu şekilde tedaviyi kabul etmediğini ve bu yüzden
de doktor ve jandarma tarafından hakarete maruz kaldığını söyledi. Oğlumun yaşadığı bu durum
biz ailesini çok üzmüş ve tedirgin etmiştir. Biz oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda
derneğinizden gerekli işlemleri yapmanızı ve oğlumun tedavisinin yapılmasını talep ediyoruz.
Bu konuda gerekli girişimlerde bulunmanızı ve derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
13 Eylül 2018 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Meryem Ürgün, şu beyanlarda bulundu: “Van T Tipi Kapalı cezaevi A3/2 Koğuşu’nda yakınımdan aldığım bilgilere göre,
cezaevindeki kötü koşullar ve kötü yemekleri protesto etmek için 2 gün yemek yenmemiştir.
Derneğinizden insanı ve hukuki yardım talep ediyorum.”
21 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mukaddes Bayram, şu
beyanlarda bulundu: “Eşim Mahir Bayram yaklaşık 3 yıldır Rize Kalkandere L Tipi Cezaevinde hükümlü olarak yatmaktadır. Geçen hafta yaptığımız telefon görüşmesinde eşim çok ciddi
rahatsız olduğunu, böbrek rahatsızlığı yüzünden çok ağrılarının olduğunu, cezaevi idaresine
yapmış olduğu hastane sevki başvurusuna herhangi bir cevap verilmediğini ve hastaneye götürülmediğini söyledi. Ağrılara daha fazla dayanamadığını anlattı. Ben eşimin bir an önce tam
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teşekküllü bir hastaneye sevk edilerek tedavi edilmesini istiyorum. Eşim hasta olup hayatından
endişe ediyorum. Bu konuda İHD’ den hukuki destek istiyor ve sevkinin yapılarak tedavilerinin
düzenli olarak yapılmasını istiyorum.”
21 Eylül 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Şehmus Atlı, şu beyanlarda bulundu: “62 yaşındaki babam Mehmet Selim Atlı yargılandığı iki suçtan dolayı Hapis
cezasına çarptırıldı. İlk yargılandığı davadan 4 yıl 8 ay, ikinci davadan ise 33 ay hüküm giydi.
Cezaevine girmeden önce beyin kanaması geçiren babamı, Özel Batman Yaşam Hastanesinde
yattığı esnada 2018 yılının Şubat ayında alıkonularak Batman Cezaevine gönderildi. Ardından da
Siverek Cezaevine naklettiler. Aldığımız doktor raporları cezaevi görevlilerince inandırıcı gelmediğinden olsa gerek babamı İstanbul Adlı Tıp Kurumuna gönderdiler. Yapılan tetkikler sonucunda kendisine sağlam raporu verildi. Siverek Cezaevine geri gönderilen babam ikinci defa beyin
kanaması geçirdi. İki tane beyin damarı tıkalı olan ve şah damarının %50si tıkalı olan babam
sık sık hafıza kaybı yaşamaktadır. Bir süreliğine Urfa- Mehmet Akif İnan araştırma hastanesinin
yoğun bakım ünitesinde tedavi gören babam cezaevine geri gönderildi. Şu an Siverek Devlet
Hastanesinin mahkum koğuşunda hasta yatmakta olan babamı ziyaret etmemiz dahi engellenmektedir. Avukatının girişimleri de sonuçsuz kalınca Aile bireyleri tarafından Cezaevi savcısı ile
bir görüşme gerçekleştirildi. Yapılan görüşmede; “babanız siyasi suçtan dolayı hüküm giymiş bu
yüzden görüşmenize izin verilmeyecektir” şeklinde bir tavır ile karşı karşıya kalındı. Bu sebeple
Derneğinizden babamın durumu ile ilgili kamuoyundan duyarlılık çağrısı ve hukuki destek talebinde bulunuyorum.”
4 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nuriye Tarlak, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Nejdet TARLAK, yaklaşık 5,5 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık 1 yıl
önce Diyarbakır’daki Cezaevinden Patnos cezaevine nakledildi. Patnos cezaevine nakledildiği
tarihten beri sürekli olarak çeşitli hak ihlallerine maruz kaldı. Kaldığı cezaevinin koşulları iyileştirilmedi. Oğlum Görüşme sırasında biz ailelere cezaevinde itçileri sudan dolayı boğazlarından kan
geldiğini, vücutlarında kaşıntıların meydana geldiğini söyledi. Bütün bunlardan kaynaklı sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
4 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şükriye Bozdağ, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet BOZDAĞ, yaklaşık 6,5 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Yaklaşık
1 yıl önce Rize Kalkandere Kapalı Cezaevinden Patnos cezaevine nakledildi. Patnos cezaevinde
kaldıktan sonra sürekli olarak çeşitli hak ihlallerinin yaşandığını cezaevi koşullarının iyileştirilmediğini belirtiyordu. Oğlum Görüşme sırasında biz ailelere cezaevinde içtikleri sudan dolayı
ağızlarından kan geldiğini, vücutlarında kaşıntıların meydana geldiğini söyledi. Bütün bunlardan
kaynaklı sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
4 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kuddusi Kudret Eryılmaz, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Yakup ERYILMAZ, yaklaşık 1,5 yıldır cezaevinde kalmaktadır. 6 ay Diyarbakır Cezaevinde kaldıktan sonra Patnos’taki Cezaevine nakledildi. Oğlum Patnos cezaevine nakledildikten sonra sürekli olarak çeşitli hak ihlallerine maruz kaldı. Yaşanan hak
ihlallerine ilişkin derneğiniz aracılığıyla yaptığım başvurulara rağmen bu baskı ve kötü muameleler bir türlü sona erdirilmedi. Cezaevinde yaşanan bu durumlardan dolayı kendilerine haksız
yönelik olarak haksız bir şekilde disiplin soruşturmaları açıldı. Cezaevinde içtikleri sudan dolayı
ağızlarından kan geldiğini, vücutlarında kaşıntıların meydana geldiğini söyledi. Bütün bunlardan
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kaynaklı sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
8 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hakkı Şık, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Burhan Şık, Patnos L Tipi Cezaevinde kalmakta iken 10 gün önce cezaevi
savcısı değişmiş. Yeni gelen savcı göreve başlar başlamaz gardiyanlara talimat verip koğuşlarda
köpeklerle arama yaptırmakta, şebeke suyu bilinçli olarak kanalizasyon suyuyla karıştırıp verilmekte. Hatta bundan dolayı 2 kişi yaşamını yitirmiş. Hali hazırda bu durumdan ötürü birçok kişi
ağır bir şekilde hastalanmıştır. Bütün bunlardan kaynaklı sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
8 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gülsüm Çiçek, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Velat ÇİÇEK, bir yılı aşkın süredir Kırklareli E Tipi cezaevinde kalmaktadır. Cezaevinde kaldığı süre boyunca keyfi olarak hücre cezasına çarptırılmaktadır. Sürekli
olarak cezaevi gardiyanları tarafından şiddete maruz kalmaktadır. Burnu kırılmasına rağmen
hastaneye sevk edilmemektedir. Sistematik olarak gerekçesiz bir şekilde hücre cezası verilmesi
ve sistematik bir şekilde hücre cezasına maruz bırakılması temel insan haklarına aykırıdır. Bu
hususta derneğinizden hukuki destek bekliyoruz.”
8 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İnayet Ok, şu beyanlarda
bulundu: “Kardeşim Abdulaziz Ok, 11 aydır Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Son
1 ay içinde şebeke suyu içerisine kanalizasyon atıkları karıştırılmaktadır. Kardeşim dişleri ile ilgili
sıkıntı yaşamasına ve orta kulak iltihabı olmasına rağmen sağlık hizmetinden faydalanamamaktadır. Patnos Cezaevinde kaldığından beri sağlık hizmeti alması engellenmektedir. Patnos L Tipi
Cezaevi kapasitesi 1300 olmasına rağmen 1600 kişi cezaevinde tutulmaktadır. Kardeşimin bu
durumuna rağmen başka cezaevlerine sevk talebimiz reddedilmektedir. Ziyarete gittiğimizde de
uzun aramalara maruz bırakılmaktayız. Bütün bu durumlardan kaynaklı ve kardeşimin yaşadığı
hukuksuzlukların son bulması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
12 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ahmet Yıldırım, şu beyanlarda bulundu: “Ben şu an Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yatmaktayım. 22.06.2018 tarihinde bilmediğim bir nedenle örgüt üyeliği suçlamasıyla tutuklandım.
Ben daha önce de örgüt üyeliği suçlaması nedeniyle 7,5 yıl cezaevinde yattım. o dönemde cezaevinde kaldığım süre zarfında sağlık problemlerim oldu ve psikolojik tedavi gördüm 22.06.2018
tarihinde tutuklanarak Elazığ T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildim. Bu
cezaevinde 10 gün kaldıktan sonra oda değiştirmek istedim ve kurum baş memuruna çıktım.
Bunun için savcılığa dilekçe vermem gerektiğini söyledi. Bende savcılığa oda değişikliği için dilekçe yazdım. Dilekçemin cevabı geldi ve odamdan ayrılınca bilgim olmadan kurum değişikliği
gerçekleşti. Beni bulunduğum cezaevinde alarak Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza
İnfaz Kuruma getirdiler. Ben savcılığa yazmış olduğum dilekçemde sadece oda değişikliği istedim, kurum değişikliğine değinmedim. Şu anda bulunduğum 1 Nolu cezaevinde çok sıkıntı
yaşamaktayım. Ben daha önce 2008-2015 tarihleri arasında psikiyatri tedavisi gördüm. Daha da
tedavim devam etmektedir. Benim rahatsızlığım Ankara/Sincan F tipi Cezaevinde ilerledi. Uzman
doktorların raporlarıyla birçok cezaevi değiştirdim. Şu andan bulunduğum cezaevinde tedavim
yapılmıyor ve ilgilenilmiyor. Bu tarz kurumlar benim rahatsızlığım nedeniyle uygun değildir. Tedavimle ilgili bütün raporlar kurumdaki dosyamda mevcuttur. Kurum memurları bunu bile bile
beni 1 Nolu Cezaevine götürdüler. Kaldığım kurumda şartlar benim açımdan hiç uygun değildir.
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1 Nolu Cezaevinde iki haftaya yakın bulunmaktayım. Kurum aileme sevk edildiğimi iletmemiştir.
Ailemin benim burada olduğumdan haberleri yoktur. 2008-2015 yıllarında cezaevlerinde kaldığım süre içerisinde benim F tipinde kalmamam uzman raporlarında mevcuttur. Burada yaşadığım sorunlarla ilgili kuruma birçok dilekçe ile başvuruda bulundum ama sorunlarım çözülmedi.
Bu sıkıntılar içerisinde sorunlarıma cevap olacağınıza canı gönülden inanıyorum. Bu nedenle
derneğinizden hukuki yardım talep ediyor ve bu durumun takipçisi olmasını istiyorum”
17 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gurbet Yavuz, şu beyanlarda bulundu: “Babam Fehmi Yavuz ile 17.10.2018 tarihinde telefonda yaptığımız görüşmede son zamanlarda tedavi olmak için hastaneye gittikleri vakit muayene esnasında doktorların
kelepçe ile muayene etmek istedikleri; tutuklu ve hükümlüler ise bu durumun insan haklarına
aykırı olduğunu gerekçesi ile kelepçeli muayeneyi kabul etmedikleri için tedavi olamadan cezaevine dönmektedirler. Bu durum sağlık hizmetine erişim hakkını engellemektedir Bu konuda
derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
19 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hayat Güler, şu beyanlarda bulundu: “ Şuanda Rize Kalkandere kapalı Cezaevinde bulunan Fesih SAYAK, dün kalp
krizi geçirdi. Sağlık durumu hakkında ailesi olarak hiçbir bilgi sahibi değiliz. Yaşayıp yaşamadığını
bilmiyoruz. 25.10.2018 tarihinde tahliyesini bekliyorduk. Bu durum bizi sarstı. Bu konuda hukuki
destek sunmanızı talep ediyoruz.”
25 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Handan Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yatmakta olan kardeşim
Ayhan AKGÜL’ ün de içinde bulunduğu 20 mahpusun Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledildiğini öğrendim. Kardeşimin nakledildiğine ilişkin cezaevinden bize herhangi bir
bilgilendirme yapılmadı. Kardeşim talesemi majör hastası olduğu için ayda iki ünite kan alıyor.
Aynı zamanda hematoloji hastası olup yine kan almak zorundadır. Kardeşim sürekli doktor gözetiminde ve tedavisinin düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Yaşanan son nakil sürecinde kardeşimin Tarsus da tekrar tahlil sonuçlarının alınması ve bu süreçten doğacak aksaklıktan
kaynaklı tekrar sağlık sorunlarının başlayacağı endişesini taşıyoruz. Kardeşimin sağlık sorunları
nedeniyle tedavisinin yapılmasını için Diyarbakır Cezaevine nakledilmesini istiyoruz. Bu konuda
derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
25 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Melek Torlak, şu beyanlarda bulundu: “24.10.2018 tarihinde sabah cezaevine kızım Halime Işıkçı adına para yatırmaya giderken orada bulunan memurlar kızımın Tarsus Cezaevine naklinin yapıldığını söyledi.
Yapılan bu nakil sürecinde cezaevi yönetiminden bizim tarafımıza herhangi bir bilgilendirme
yapıldığı ve yaşanan bu süreçten dolayı cezaevi yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunduğumuzu belirtmek isterim. Ayrıca tekrar kızımın Diyarbakır Cezaevine naklinin yapılası için hukuki
destek sunmanızı istiyorum. Ayrıca kızımın sağlık sorunlarının olduğu ve kendi özel ihtiyaçlarını
bile yerine getiremiyor. Bu süreç içerisinde sağlık sorununun daha da ciddileşebileceği endişesi
bulunmaktadır. Tedavi sürecinin nasıl olacağı konusunda endişelerimizin olduğu kaygısı içindeyiz. Gerekli işlemlerin başlatılması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
14 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Arzu Kelekçier, şu
beyanlarda bulundu: “Lütfüşah Kelekçier, cezaevinde su pis olduğunu için içemediklerini duş
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alamadıklarını bize ilettiler. Yemeklerin sürekli aynı olduğunu, yemeklerden koku geldiği için yiyemediklerini, yaklaşık dört aydır ortak kullanılan hobi odalarının kapalı olduğunu, arama yapılırken köpek kullanıldığını, sağlık sorunları olduğunda geç tedavi edildiklerini ve ters kelepçe ile
muayene edildiklerini söyledi. Bu durumları temel insan haklarına aykırıdır. Bu hususta derneğinizden hukuki destek bekliyoruz.”
14 Kasım 2018 tarihinde İHD Maraş Şubesine başvuruda bulunan Fatma Şıkyürek Aktaş,
şu beyanlarda bulundu: “Eşim üyeniz Mahmut Aktaş 20.09.2016 yılından beri tutukludur.
08.12.2017 tarihinden beri Maraş cezaevinden alınıp, İzmir Buca Kırıklar 1 No’lu cezaevine alındı.
Yıllardır Kronik Tansiyon- Kalp Hastası, Aort Damarı 5 derece büyüme yapmıştır. Ayrıca nörolojik
hastalıklarından ve sinirsel depresif hastalığı mevcuttur. Ceza evinde muhtelif periyotlar da kalbinde ağır sorunlar yaşanmakta ve hastaneye kaldırıldığı haberini aldık. Rutin halde kullanması
gereken ilaçları verilmemekte ve kardiyologlardan edindiğim bilgilere göre acilen kalp ameliyatı olması gerekmektedir. Yetkililerle yapılan girişimlerde ÖDENEKSİZLİK ve HASTANENİN
YOĞUNLUĞU gerekçe gösterilerek 6 ay sonrasına ertelendi.’’ Ameliyat için gereken girişimlerin
yapılmasını ve ameliyat masrafları tarafımızdan karşılanacaktır. Eşimde sigortadan emeklidir.”
22 Kasım 2018 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Naile Sami, şu beyanlarda
bulundu: “Abim Zemerhan Tenli, 4 buçuk yıldır cezaevinde yatmaktadır. Abimin ciddi bir kalp rahatsızlığı var. Tüm hastane departmanlarında açıkça belirtilip, kalbinin %15 çalıştığını açıklamışlardır. Hasta olduğu halde kontrollere götürülmüyor. Abim F tipi cezaevinde yatmaktadır. Hastane raporlarına rağmen tedavi görmesine izin verilmiyor. Bu durumun insan haklarına uygun bir
şekilde çözülmesini istiyoruz. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyoruz.”
28 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Selma Özkan, şu
beyanlarda bulundu: “Babam Mehmet emin ÖZKAN, yaklaşık 23 yıldır cezaevinde. Şu an Diyarbakır D Tipi Cezaevinde. Uzun süredir Kalp, Akciğer, tansiyon hastalıkları var. Durumu şu an
ağır bir seviyeye ulaştı. 21 Kasım 2018 günü onu ziyarete gittiğimizden beri yatalak durumdadır.
Özellikle geceleri nefes alamayacak duruma geliyor. Arkadaşları onu güçlükle doğrultuyor. En
son 28 Kasım günü onu görmeye gittik. Ayakta durmakta zorluk çektiği için konuşamadık. Onu
gördük, selamlaştık, sonunda geri gitmek zorunda kaldı. Babamın bu koşullarda cezaevinde kalması mümkün değil. Bir an önce tahliye edilmesini bekliyoruz. Bunun için derneğinizden hukuki
destek bekliyoruz.”
29 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Mezher Tantekin, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mustafa İmdat Tantekin, 5 aydır Patnos L Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu’ndadır. 2 ay önce oğlumun açık görüşüne gittiğimizde, kendilerine içme suyu
veya başkaca bir su da verilmediğini söyledi. Cezaevi yönetiminin bütün kitaplarını topladıklarını, ellerinde okuyacak kitap kalmadığını söyledi. Kendilerine her gün bulgur pilavı verildiğini
belirtti. 3 hafta önce telefonla görüştüğümüzde bize “ siz açık görüşe geldikten sonra, baskılar
arttı.” dedi. 5 ayı aşkın bir süredir sıcak su verilmediğini, musluktan gelen suyun koktuğunu, 4 ayı
aşkın bir süredir bulgur pilavı verildiğini söyledi. 2 hafta önceki telefon görüşmesinde kendisine
verilen aynanın içinden jilet parçacıkları çıktığını söyledi. Ayda 2 3 defa köpeklerle koğuşlarda
aramaya geldiklerini söyledi. Oğlum, sayımda gardiyanların “ ayağa kalkıp tekmil vererek işlem
yapacaksınız” şeklinde baskı uyguladıklarını, bunu kabul etmedikleri için 4 arkadaşlarının darp
edildiğini, hastaneye de götürülmediklerini söylemektedir. Hasta olan başka dört arkadaşının
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hastaneye götürüldükten sonra darp edildiklerini söyledi. Salı günkü son konuşmamızda, geçenlerde Diyarbakır Barosu’ndan bir avukat heyetinin görüşmeye geldiğini, bundan sonra cezaevinde baskıların arttığını söyledi. Normalde ayda birkaç olan koğuş aramasının Diyarbakır
Barosu heyetinin ziyaretinden sonra ayda 3-4 defaya çıktığını belirtti. 15 20 gün önce kendisine
Amedspor Forması göndermiştik; fakat yönetim tarafından “bu terör takımıdır, bu formayı giyemezsiniz” denilerek el konulduğunu belirtti. Derneğinizden hukuki destek talep ediyorum.”
29 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Veysi Eryılmaz, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum yaklaşık 8 aydır Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmaktadır. Bir ara sular pis akıyordu, şu an için ise sıcak su verilmiyor. Yemek problemleri vardı. Çok sık arama yapılıyormuş. Oğlum çok baskı gördüklerini söylüyordu. Biz bu konuda
endişeliyiz. Oğlum çok baskı gördüklerini söylüyordu. Biz bu konuda endişeliyiz. Derneğinizden
hukuki yardım talep ediyoruz.”
6 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rüstem Ökten, şu beyanlarda bulundu: “Babam Selahattin Ökten, Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Dün
cezaevine babamın açık görüşüne gittim. Kendisiyle görüştüğümde cezaevi ile alakalı birçok
sıkıntılarının olduğunu söyledi. Patnos Cezaevine nakledildikten sonra sürekli olarak hak ihlallerine maruz kaldıklarını dile getirdi. Bize yemeklerinin içerisinde tel, jilet ve çivi gibi maddelerin çıktığını, içme suyu ile kanalizasyon suyunun karıştırıldığını bu sebeple hastalıkların baş
gösterdiğini, duş aldıkları suyun sıcak olarak değil ılık bir şekilde kendilerine verildiğini, revire
götürülürken problem yaşadıklarını, ters kelepçe takıldığını, sürekli olarak aramalar yapıldığını,
görüş sürelerinin keyfi olarak kısaltıldığını, söylediler. Bu konuyla ilgili derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
6 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İzzettin Bayram, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Emrah Bayram yaklaşık 1 yıldır Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Dün cezaevine kardeşimin açık görüşüne gittim. Kendisiyle görüştüğümde
cezaevi ile alakalı birçok sıkıntılarının olduğunu söyledi. Patnos Cezaevine nakledildikten sonra
sürekli olarak hak ihlallerine maruz kaldıklarını dile getirdi. Bize yemeklerinin içerisinde tel, jilet ve
çivi gibi maddelerin çıktığını, içme suyu ile kanalizasyon suyunun karıştırıldığını bu sebeple hastalıkların baş gösterdiğini, duş aldıkları suyun sıcak olarak değil ılık bir şekilde kendilerine verildiğini, revire götürülürken problem yaşadıklarını, ters kelepçe takıldığını, sürekli olarak aramalar
yapıldığını, görüş sürelerinin keyfi olarak kısaltıldığını, söylediler. Bu konuyla ilgili derneğinizden
hukuki yardım talep ediyoruz.”
7 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hebat Turcan, şu beyanlarda bulundu: “Babam Mehmet TURCAN, 25 yıldır hükümlüdür. Şu an Diyarbakır 1 Nolu Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalıyor. 7 Aralık 2018 tarihinde açık görüşü vardı. Babamı görmeye gittim. İçeride çok sıkıntılar var dedi. Diyarbakır T Tipi açıldığından beri sorunlar ve sıkıntılar
bitmiyor dedi. Bazı tutuklu ve hükümlülerin zehirlendiğini aktardı. Sıcak su sorunu olduğunu ve
soğuk su ile yıkanmak zorunda olduklarını söyledi. Kaloriferlerin yanmadığını belirtti. Hasta hükümlülerin daha da hasta olduğunu belirtti. Doktor sorunun olduğunu ve çözülmediğini aktardı.
Hastaların günlerce muayene sırası beklediğini aktardı. İnce arama bahanesiyle tacize varan
aramaların yapıldığını ve son günlerde baskıların arttığını ifade etti. Görüşçü sayısı 5’e indirildi.
Görüş süresi kısıtlanıyor. Çok kısa sürede görüş yapabiliyoruz. İçeriye çok az kıyafet alıyorlar.
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Derneğinizden bu konuda hukuki destek talep ediyoruz.”
7 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yasemin Kaya, şu beyanlarda bulundu: “07.12.2018 tarihinde ağabeyim olan Yahya Fidan’nın görüşüne gittim. Kaldıkları Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ciddi sorunların olduğunu söyledi.
Kaloriferlerin yanmadığını; sıcak suyun verilmediğini ve revire çıkamadıklarını belirtti. Derneğinizden bu sorunlar ile ilgili yardım talep ediyoruz.”
7 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nurullah Atalay, şu beyanlarda bulundu: “07.12.2018 tarihinde kayınbabam Abdurrezak Şimşek’i cezaevinde ziyarete
gittim. Görüşmede kayınbabam; kaloriferlerin yanmadığını ve sıcak suyun da kesildiğini belirtti.
Derneğinizden bu sorunlarla ilgili yardım talep ediyoruz.”
7 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şehriban Özdağ, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Nimetullah ÖZDAĞ, 26 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Şu an da
Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmaktadır. Bugün ( 7 Aralık 2018) açık
görüşü vardı. Görüşte bize baskıların son günlerde arttığını anlattı. Kaloriferlerin yanmadığını;
sıcak suyun verilmediğini aktardı. Yemeklerin çok kötü olduğunu ve yeterli doktorun cezaevinde
bulunmadığını belirtti. 3 cezaevine bir doktorun baktığını belirtti. Muayene sırasının gelmediğini
aktardı. Görüşçülere tacize varan aramaların olduğunu; ince arama yapıldığını belirtti. Kitapların
cezaevine girmediğini, çok ciddi hak ihlalleri olduğunu belirtti. Derneğinizden bu hususlarda
yardım talep ediyoruz.”
7 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hatip Azak, şu beyanlarda bulundu: “Bugün yani 7 Aralık 2018 tarihinde babam Osman AZAK’ın Diyarbakır 1 Nolu T Tipi
hapishanesinde açık görüşü vardı. Babam açık görüşte, cezaevinde yaşadığı sıkıntıları aktardı.
Babam, revire çıkmak için talepte bulunduklarını ancak bu sürecin çok uzadığını söyledi. Ayrıca
cezaevinde sıcak suyun az verildiğini ve soğuk su ile duş almak zorunda olduklarını söyledi. Bu
konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
7 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Senihe Çiftçi, şu beyanlarda bulundu: “Benim öz kardeşim olan Mehmet KESKİNKILIÇ yaklaşık 21 yıldır çeşitli cezaevlerinde bulunmaktadır. Bugün (7 Aralık 2018) kendisi ile yapmış olduğumuz açık görüşte, cezaevi
şartlarının çok kötü olduğunu bize iletti. Özet olarak; cezaevinde kaloriferlerin çalışmadığını, sıcak su verilmediğini, soğuk su ile duş almak zorunda olduklarını, cezaevinde çıkan yemeklerin
çok kötü koktuğunu, cezaevi içinde doktor eksiğinin olduğunu, hastaneye sevk konusunda cezaevinde çok ciddi eksiklik oluğunu belirttiler. Ayrıca cezaevinde hala açlık grevlerinin devam
ettiğini de bize belirttiler. Ben kardeşimin yaşadığı hak ihlalleriyle ilgili derneğinizden hukuki
destek talep ediyorum.”
7 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zeynep İçli, şu beyanlarda bulundu: “Benim öz oğlum olan Murat İÇLİ, yaklaşık 7 yıldır çeşitli cezaevlerinde bulunmaktadır. En son bugün (7 Aralık 2018) kendisi ile yaptığım açık görüşte, cezaevinde kaloriferlerin çalışmadığını, sıcak su bulunmadığı için soğuk su ile banyo yapmak zorunda kaldıklarını,
yemeklerin çok kötü koktuğunu, cezaevine doktoruna ulaşamadıklarını ve hastaneye sevk için
yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını bana söyledi. Benim oğlum cezaevine girmeden önce
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de böbrek rahatsızlığı olan bir kişiydi. Şuanda da böbreklerinde problem var. Yaşadıkları bu hak
ihlalleriyle ilgili derneğinizden hukuki destek istiyorum.”
7 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Behiye Sevim, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ümit SEVİM Diyarbakır T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Oğlum
18 yıl ceza aldı. 9 yıldır hükümlü. Bugün (7 Aralık 2018) açık görüş için Diyarbakır T Tipi Cezaevine
gittik. Saat 09.00’da görüş için kimliklerimizi görevliye verdik ve bizi çağırmaları için beklemeye
başladık. Görevli bizi çağırmadı. Bunun üzerine gittik görevliye sorduk. Bizi ne zaman alacaksınız diye sorduk. Görevli geç kaldığımızı, görüşün bittiğini, bizi içeri almayacağını söyledi. Bunun
doğru olmadığını ve görüşmeden çıkmayacağımızı söyledik. Görevli ile bir süre tartıştıktan sonra
bizi içeri aldılar. Daha sonra görüş başladı. Çocuklarımız çok baskı altında olduklarını anlattılar.
Yemekler çok kötü ve yetersiz çıkıyor. Sıcak su sıkıntısı çok fazla var. Revire ayda bir gün doktor
geliyor. O günde herkese muayene sırası gelmiyor. Kitaplar içeri verilmiyor. Psikolojik baskı uygulanıyor. Bir kişi için en fazla beş kişi görüşebiliyor. Küçük bebeklerde bir kişi olarak sayılıyor.
Çocuklarımızın başına bir şey gelirse cezaevi yönetimi bundan sorumludur. Son açlık grevinden
sonra baskılar çok arttı. Derneğinizden bu hak ihlalleri için hukuki destek istiyorum.”
19 Aralık 2018 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Behiye Bor, şu beyanlarda
bulundu: “ Yusuf Bor, yüksek tansiyon hastasıdır. Gözü tedavi edilmediği için kör oldu. Ailesini
aradı ve gözlerini kaybettiğini söyledi. Ve arkadaşlarının yardımıyla ihtiyaçlarını hallediyor. Van D
tipi cezaevinde yatıyor. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyoruz.”
19 Aralık 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Urfa
2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde açlık grevi eylemine giren ve revire çıkma talebinde bulunan 4 siyasi
mahpusun (Serdar Altaş, Fadıl Şex Ali, Zübeyir Paksoy, Semih Altun) plastik kelepçeli muayene
dayatıldığı, bunu kabul etmeyenlerin tedavilerinin yapılmadığı öğrenildi.
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AİLE GÖRÜŞÜ ENGELLENENLER
Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Disiplin Kurulu Başkanlığı, 16 Şubat 2018 tarihinde askeri düzende ayakta sayım vermeyi reddeden ve görevlilerce
darp edilen 114 tutuklu ve hükümlü mahpus hakkında başlattığı soruşturmayı tamamladı. Kurul,
disiplin soruşturması kapsamında tutukluların ifadelerini aldıktan sonra 2 Mart 2018 tarihinde
verdiği kararında, görevlilerce hazırlanan tutanakta, sayım vermeyi reddeden tutuklu ve hükümlülerin “baskılar bizi yıldıramaz”, “kahrolsun faşizm”, “insanlık onuru işkenceyi yenecek” sloganları
attıklarının ve kapılara vurduklarının tespit edildiğini belirtti. Kurul, 114 mahpustan 111’ine “kurumda korku ve panik ortamı yarattıkları” gerekçesiyle 2 ay ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma
cezası verdi. Ceza verilen tutukluların avukatlarının, Elazığ İnfaz Hâkimliği’ne itirazda bulunacağı
kaydedildi. Bu olayın ardından ayakta sayım dayatmasını kabul etmeyen bazı tutukluların gardiyanlarca tehdit edildiği ve tek kişilik hücrelere konulduğu da bildirildi.
26 Temmuz 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 4 kadın mahpus (HDP Hakkari milletvekili Leyla Güven, Elif Atdemir, Menal Temel, Hilal Ölmez) hakkında, Cezaevi Disiplin Kurulu Başkanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, 6 Nisan 2018 tarihli ve 2018/745 sayılı ilamınca “Gereksiz
olarak marş söylemek veya slogan atmak” suçlamasıyla 30 gün süre ile “görüş yasağı” kararı
verildiği öğrenildi. Avukatların bu karara karşı Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne itiraz ettiği,
ancak itirazın reddedildiği öğrenildi.
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TECRİT VE İZOLASYON
16 Şubat 2018 tarihide İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Osman Acu, şu beyanlarda
bulundu: “2 yıldan beridir Van F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan yakınım Muzaffer Acu, arkadaşlarının söylediklerine göre kendisine işkence edilmiş ve tek kişilik hücreye atılmıştır. Ailesi olarak
hayatından endişe duymaktayız. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyoruz.”
Efrin operasyonuna karşı yaptığı açıklamalar gerekçe gösterilerek 7 Şubat 2018 tarihinde Diyarbakır’da tutuklanan DBP Eş Genel Başkanı Mehmet Arslan’ın, götürüldüğü Diyarbakır D Tipi
Kapalı Cezaevi’nde tek kişilik bir hücreye konulduğu, 11 gün sonra (19 Şubat 2018) gerekçe gösterilmeden Rize Kalkandere L Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
27 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zübeyde Yaşasın, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Mesut Diyarbakır D Tipi Cezaevinden 17.05.2017 tarihinde birçok tutuklu, hükümlüyle birlikte Elazığ Cezaevine nakledildi. Gittiği günden itibaren tek kişilik
hücrede tutulmaktadır. Başkalarının hiçbir şekilde göremeyeceği tarzda bir yerde tutulmaktadır.
Geçen haftaki görüşmemizde, bize kitap ve gazete taleplerinin karşılanmadığını, diğer tutuklu ya
da hükümlülerle görüştürülmediklerini ayrıca hiçbir şekilde havalandırmaya çıkartılamadıklarını
söyledi. Bu durum bir insan için oldukça ağır koşullardır. Bu olumsuz cezaevi koşullarının düzeltilmesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
29 Mart 2018 tarihide İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Harun Çakı, şu beyanlarda
bulundu: “Abim Adnan Çakı şuan Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlik Kapalı Cezaevi’nde bulunmaktadır. İşkence altında tek kişilik hücrede sabah akşam dayak atılıyor ve bu yüzden abimin
hayatından endişeliyim. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyoruz.”
10 Nisan 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Urfa
2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 9 aylık bebeğiyle beraber tutulan DBP Ömerli eski İlçe Eşbaşkanı
Esma Yıldız’a iki günlük hücre cezası verildiği öğrenildi.
19 Nisan 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Erzincan T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu İsmet Kasrak, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde
darp edilerek hücreye konulduğunu söylediği öğrenildi.
26 Nisan 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Beritan Polat, şu beyanlarda bulundu: “16.04.2018 tarihinde Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan Müvekkil Mehmet Deniz Güzel ile yaptığım görüşmede; Cezaevi idaresi tarafından 6 aydır
hükümlü-tutuklu şahısların telefon ile görüşme hakları elinden alındığını isim-soyisim belirtmek
üzere tekmil vermeleri yönünde dayatma yapıldığı tarafıma iletildi. Bütün bu uygulamaları kabul
etmediklerinden dolayı hücre cezası verildiğini söylemek isterim. Daha önce böyle bir uygulama
olmamasına rağmen hükümlülere tekmil verme zorunluluğu getirilmiştir. Bu konuyla ilgili sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
3 Mayıs 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulkadir Doğan, şu
beyanlarda bulundu: “Benim oğlum Nurullah Doğan, Konya Üniversitesinde Engelli ve Zihin-
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sel öğrencisiydi. Oğlum 13.09.2013 tarihinde Nusaybin’e tatile gelmişti. O gün Nusaybin’de bir
yürüyüş vardı. Benim oğlum bir arkadaşın evine ziyarete gidiyordu. Evin önünde kiraladığı bir
arabayla arkadaşıyla pikniğe gidecekti. Bir ihbardan dolayı oğlum bulunduğu aracın aranması yapıldı. Arabanın içinde Molotof buldular. Araba kiralıktı. Oğlumu gözaltına aldılar. Çıkarıldığı
mahkemece tutuklandı. Oğlum Mardin Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Şuanda yaklaşık 4 yıl
8 ay da Elazığ Yüksek Güvenlikli cezaevinde bulunuyor. Oğlum ile yaptığımız telefon görüşmesinde bize bunları anlattı; 1 yıla yakındır tek hücrede olduğunu, bu bir ay içinde oğlumdan hiçbir
haber alamadık. Hiç kimseyle iletişime geçemiyor. 2 ayda bir görüşmemiz gerçekleşmesi gerekirken sürekli ceza verdiklerinden dolayı görüşemiyoruz. Oğlum Cuma günü kargosunu almaya
giderken koridorda bir arkadaşını görmüş selam vermiş o sırada 5 kişilik bir gardiyan ekibi müdahale etmişler. Kamera olmayan bir odaya götürülüp darp edilmiştir. Oğlumun hayatından endişe
ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
15 Mayıs 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Çetin Aşan, şu beyanlarda bulundu: “ben yaklaşık 2 aydır Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevinde odamda tek kişi olarak
kalmaktayım. Odamda televizyon olmadığı için kuruma başvuruda bulundum. Birden fazla dilekçe ile başvurmama rağmen kurum bana kendi paran ile al dedi. Zaten tek kişi olarak kaldığım için
tecrit koşullarında yaşıyorum. Ekonomik durumumda iyi değil. İyi olmadığı için de ailem dahil ziyaretlerime gelemiyorlar. Çok mağdurum. Tecrit ve hücrede yaşamaktayım. Bu mağduriyetimin
giderilmesi için sizden yardım talep ediyorum.”
16 Mayıs 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Kayseri Bünyan Cezaevi’nde bulunan hasta mahpus Mehdi Boz’un, 10 Mayıs 2018 tarihinde Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği ve sevk sırasında çıplak aramayı reddettiği için darp
edildiği öğrenildi. Boz’un kardeşi Necla Er, konu ile ilgili şunları anlattı: “Kardeşim Mehdi, annemi
arayarak 10 gün önce Elazığ’a sürgün edildiğini söylemiş. Cezaevine giriş sırasında çıplak arama dayatmasını reddettiği için darp edilmiş. Bu darp sırasında kaburgalarının zarar gördüğünü
aktarmış. Ayrıca elleri arkadan kelepçeli bir şekilde süngerli odaya götürülmüş ve 5-6 saat işkenceye maruz kalmış. Doktora götürülmediğini, durumunun iyi olmadığını söylemiş.” 19 Mayıs
2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Boz ile görüşen
avukatı, konu ilgili şu bilgileri paylaştı: “15 günü aşkın bir süredir Elazığ’a sürgün edilmiş. Elazığ Cezaevi’ne getirildiği sırada çıplak arama dayatılmış. Kendisi reddettiği için elleri ve kolları
bağlanarak darp edilmiş. Sağ kaburgaları ciddi olarak zedelenmiş. Getirildiği süreden bu yana
ağrıları devam ediyor. Mehdi doktora götürülmek için talepte bulunmuş ve talep sonucunda
Elazığ Araştırma Hastanesi’ne götürülmüş. Doktor kaburgalarının zedelendiğini belirterek başka bir bölüme sevkini yapmış ve bu yönde bir raporda hazırlamış. Jandarmalar Mehdi’yi sevk
edildiği bölüme götüreceklerini söylemişler. Ancak Mehdi, doktorun sevk ettiği bölüm yerine
cezaevine geri götürülmüş. Üzerinden 9 gün geçmesine rağmen hala götürülmemiş. İlerleyen
günlerde götürürler mi bilmiyoruz. 3 kişilik odalar olmasına rağmen tek kişilik hücrede tutuluyor.
Tek kişilik odada tutulmasına gerekçe olarak ise ‘Seni gözetim altında tutacağız’ demişler. Ayrıca
1 aylık ziyaretçi ve telefon yasağı cezası verilmiş. Bu süre 1 haftadır başlamış. Bu konuda idareye
başvurdum. İdare bana ‘Disiplin cezasının süresinin 11 veya 12 Haziran’da biteceğini’ söyledi.”
18 Mayıs 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazeteci İdris Yılmaz’ın, 4 aydır
tek kişilik bir hücrede tutulduğu ve sportif faaliyetlere tek başına çıkarıldığı öğrenildi.
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26 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zehra Yakut, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Zeynep Yakut, yaklaşık 2 yıldır Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktadır. En son 21.07.2018 tarihinde kendisi ile yapmış olduğum
telefon görüşmesinde cezaevinde tutulan mahpuslara içme suyu verilmediğini belirtti. Ayrıca
yine aynı cezaevinde bulunan adını hatırlamadığım kadın mahpusun yaklaşık 20 gündür tek kişilik hücrede tutulduğunu ve bu mahpusun yaklaşık 20 gündür açlık grevinde olduğunu belirtti.
Bu durumun çözülmesi için sizden destek sunmanızı talep ediyorum.”
17 Eylül 2018 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Kaplan, şu beyanlarda bulundu: “Amasya E Tipi Kapalı cezaevi D-6 Koğuşu’nda hasta tutsaklar için 3 günlük açlık
grevine girdik. Bize açlık grevini bırakmamızı söylediler. Ama biz devam ettik. Sonra bizi tek kişilik
hücrelere attılar. Biz grevi bıraktıktan sonra, bizi tekrar odalarımıza gönderdiler. Biz böyle keyfi uygulamalar görmedik. Hakaretlere maruz kaldık. Benle birlikte diğer arkadaşların durumları
aynı. Burada insanlık dışı uygulamalarla karşılaştık. Derneğinizden insanı ve hukuki destek talep
ediyoruz.”
21 Eylül 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 12
Eylül’de Elazığ Yüksek Güvenlikli 2 No’lu Cezaevi’nde, 3 günlük açlık grevi eylemi başlatan 6
siyasi mahpusun bir grup gardiyan tarafından darp edilerek, tek kişilik odalara konulduğu öğrenildi.
21 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zeycan Ateş GÜNGÜR,
şu beyanlarda bulundu: “Eşim Yasin GÜNGÜR, 05 Ocak 2017 tarihinden beri cezaevinde kalmaktadır. Mayıs 2017 tarihinden beri Elazığ 2 Nolu Kapalı cezaevinde cezasını yatmaktadır. Eşim
Elazığ Cezaevine nakledildiği günden beri cezaevi idaresi tarafından kötü muamele ve baskılara
maruz kalmaktadır. Daha önce ki tarihlerde cezaevindeki görevliler tarafından ayakta sayım vermediği gerekçesi ile darp edilmesine karşı AHİM’e başvuruda bulunduk. Eşim Yasin GÜNGÜR
ile dün yani 20 Eylül 2018 tarihinde kaldığı cezaevinde telefon ile kapalı görüş yaptım. Kendisi
ile yaptığım görüşmede halen kötü muamele ve baskıların kendileri üzerinde sürdürüldüğünü
belirtti. 3-4 aydır kaldığı cezaevinde tek kişilik oda da kaldığını, Temmuz ayında 2 günlük hücre
cezası çektiğini, telefon da aktardı. Yine kendilerine yönelik olarak ayakta sayım vermediğinden
dolayı sürekli olarak soruşturmalara maruz kaldığını söyledi. Kendisini, düşüncelerini ifade etme
olanaklarının kısıtlandığını, kendisine ait bir takım materyallere el konulduğunu bundan dolayı ciddi anlamda sıkıntı çektiğini belirtti. Kendisinin cezaevinde yazmış olduğu öykü yazıları ile
kullandığı Kürtçe-Türkçe sözlüğe herhangi bir gerekçe belirtilmeksizin el konulduğunu aktardı.
Cezaevindeki bu kötü muamele ile keyfi verilen yasaklama ve baskıların artık çekilmez olduğunu, hak ihlallerinin sonlandırılması için gerekli çabaların ortaya konulmasını talep etti. Eşimin
üzerindeki baskıların son bulması ve kendisini ziyaret etmeniz için hukuki destek talebinde bulunuyorum.”
28 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Metin Erdem, şu beyanlarda bulundu: “Mart ayından sonra sistematik olarak baskı görüyoruz. Çok sıklıkla koğuşlarda arama yapıp özel eşyalarımıza el konuluyor. Defterlerimiz alındı. Personelin tavırları çok kötüdür. Hatta bir personel “Burası bizim dükkanımız, biz ne istersek onu yaparız” şeklinde söylemleri
oluyor. Kurum müdürü bizimle görüşmüyor, odadan kovuyor. Sohbet ve spor hakkımız engelleniyor. Bir buçuk yıldır bana disiplin cezası verildi. Bütün haklarımız elimizden alındı. Disiplin cezası
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içeriğinde “Spora çıkarmama, sohbet” olmamasına rağmen bizi bunlardan da mahrum ediyorlar.
Malta/koridorlara çıkarıldığımızda PKK’li diye küfür ve hakaret ediliyor personel tarafından. Bu
cezaevinde “tecrit” var. 120 civarı 3’lü oda 220’ye yakın tekli oda var. Hükümlü/tutuklu ayırımı
yaptılar. Çok sayıda tekli oda olduğu için herhangi bir sebep yokken mahkûmları bu odalara
bırakıyorlar. Bu kişilerin 3’lü odaya geçme talepleri de kabul edilmiyor. Uzun süreler tekli odada
kalıyor mahpuslar. Disiplin cezalarına karşı olan soruşturmalarda savunma yapmamız engelleniyor ve diğer arkadaşların dediği şeylere imza atmamızı istiyorlar. Yazılı basında sıkıntı çıkarıyorlar.
Belli gazeteleri bize vermiyorlar (Yeni Yaşam Gazetesi, Evrensel Gazetesi’ni de sınırlı veriyorlar)
kitaplarımızın çoğunu bize vermiyorlar. Kürtçe kitaplarını da “tercüman” yok çeviremediğimizden veremiyoruz diyorlar. Sayımlar, sayımdan çok kısmi arama olarak geçiyor. Biz 3 kişi olmamıza
rağmen en az 5 kişi odaya gelip psikolojik baskı uyguluyorlar. Özel bir ekip oluşturup aramalarda
sorun çıkartıyorlar. En çok sorun bu ekibin vardiyasında oluyor. Çok sık kimseye sorulmadan
oda değişiklikleri yapılıyor. Kişilerin aile bağları ve hastalık durumları gözetilmeden yapılıyor. Bu
değişikliklerde kişilerin oda değişiklik talepleri de kurul tarafından kabul edilmiyor. 14 Eylül 2018
tarihinde açlık grevinden ötürü açılan disiplin soruşturmasına savunma veren mahpusların oda
içinde savunmaları engellendiği için memurlar tarafından sözlü ve fiziki müdahale geçekleşiyor.
Olayın ardından benim bildiğim birçok arkadaşa darp raporu verilmedi. Benim de kolumdan tutup fiziki müdahalede bulundular, dışarı çıkartılar. Bize yapılan bu kötü muamelelere karşı hukuki
yollara başvurmanızı talep ediyoruz.”
1 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Beyar Uğurlu, şu beyanlarda bulundu: “Şuanda Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde kalıyorum. 23
yılı aşkın bir süredir PKK davasından cezaevi yatıyorum. En son 2017 yılında 10 arkadaşım ile bu
cezaevine sevk edildik. Geçen bir yıl boyunca özellikle her seferinde OHAL gerekçe gösterilerek
birçok alanda yoğun hak ihlallerine maruz kaldık. Ancak OHAL kalktıktan sonra da burada pek
bir şey değişmedi. İşte en son bana ve birçok arkadaşıma muamele bir örnektir. 12 Eylül 2018
tarihinde amacı ve gerekçeleri kamuoyunca da bilinen 3 günlük açlık grevine girdim. Sabah erkenden “oda değiştirilecek” denilerek 3 kişilik odalardan alıp beni tek kişilik odaya aldılar. O günden beridir tek kişilik odada tecrit altındayım. Bununla ilgili İdare Gözlem Kurulu’nun kararı bana
tebliğ edildi. Gerekçeyi de “açlık grevine girmek ve güvenlik gerekçesi” nedeniyle iki ceza daha
verildi. Bir tanesi 60 gün boyunca diğer (hükümlü ve tutuklularla birlikte etkinliğe çıkarmama ki
şuan sadece üç kişi olarak haftada 45 dakika etkinliğe çıkarılıyoruz.) Diğeri de iki ay ücret karşılığı çalışan işten yoksun bırakma” cezası verildi. Normalde açlık grevi için infaz Yasasında, ceza
olarak “üç etkinliklerde men cezası” düzenlenmiştir. Ancak “iyi hal olmadığımız “ için bir üst ceza
uygulamasına gidilmiş. Kısacası üç günlük açlık grevine girdiğim için bana biri resmi ikisi pratik
olmak üzere üç ayrı ceza verilmiş durumdadır. Yaşadığım tüm bu mağduriyetimin son bulması
için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
31 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Recep Çiçek, şu beyanlarda bulundu: “24.10.2018 tarihinde resmi bayram olması nedeniyle oğlumla açık görüş yapmak
için Kırklareli’ne gittim. Açık görüşte oğlum bize sudan sebeplerle hücre cezası veriliyor dedi.
Gardiyanlar oğlumu “sana üç hücre cezası verip infazını yakacağız. Denetime çıkamayacaksın”
şeklinde tehdit etmiş. Gardiyanlar oğluma hücre cezası ile birlikte nakil cezası da alacaksın demişler. Oğlum mektuplarımıza da içinde Kürtçe isim yazıldığı gerekçesiyle el konuluyor ve bize
ceza veriliyor dedi. Bizde oğlumun infazını yakmak için böyle yapıldığını düşünüyoruz. Oğlum
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şuana kadar kendisine 2 hücre cezası verildiğini söyledi. Cezaevi idaresi mahpusların kurumlara ve insan hakları derneğine yazdıkları mektuplara izin vermiyor. Psikolojik baskı yapılıyor. Ben
oğluma yapılan bu muameleden dolayı endişeliyim. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
12 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Recep Çiçek, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Velat ÇİÇEK, 15 aydan bu yana Kırklareli E Tipi Cezaevinde kalmaktadır. 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunmaktadır. Yaklaşık 1 yıldır nakil için dilekçe vermesine
rağmen, talebi dikkate alınmamıştır. 20 gün önce koğuştaki arkadaşıyla yaşadığı sorun gerekçesiyle tek kişilik hücreye konulmuş ve gardiyanlar tarafından “ Cezanın geri kalanını burada geçirmek zorundasın çünkü sana göre yerimiz yok” denilmiştir. Bunun üzerine oğlum cezaevi yönetimine 20 gündür hücrede bulunduğunu ve artık çıkması gerektiğini aktarmıştır. Ancak talepleri
dikkate alınmamıştır. 10 Aralık 2018 tarihinde telefonla görüştüğümüzde ruhsal durumunun kötü
olduğunu anladım. Telefonla konuşurken intihar etmek istediğini ve kaldığı koşullara artık dayanamadığını belirtti. Babası olarak, oğlumun ruhsal ve bedensel sağlığından endişe duyuyorum.
Derneğinizden bu hususta hukuki destek talep ediyorum.”
26 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fatma İbicek, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Aslan İbicek, yaklaşık 20 yıldır Türkiye’nin farklı cezaevlerinde bulunmaktadır. Kendisi ile en son 3 hafta önce yapmış olduğum açık görüşte bana; cezaevi yönetimi
ve gardiyanların kendisi ve diğer mahpuslara çok fazla psikolojik ve fiziksel baskı uyguladığını
belirtti. 26.12.2018 tarihinde yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde ise, cezaevi yönetiminin
havalandırma avlusunun üst kısmını kapatarak kendilerini dış dünyadan tamamen izole etmek
istediğini belirtti. Oğlumun yaşadığı bu problemlerin giderilmesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
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DİSİPLİN CEZASI VERİLENLER
14 Temmuz 2018 tarihinde İHD Dersim Şubesine başvuruda bulunan Hasan BAKIRAY, şu
beyanlarda bulundu: ‘’Eşim Enber KURTGÖZÜ BAKIRAY 24/09/2011 tarihinde gözaltına alınarak
tutuklandı. Yapılan yargılamalar sonucunda 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı veren mahkeme başkanı ve savcı sonradan FETÖ’den görevden alındı. Cezaevinde kaldığı süre içerisinde cilt
kanserine yakalanarak Kahramanmaraş Devlet Hastanesinde ameliyat oldu. Kendini tekrarlayan
hastalık türü olduğundan cezaevi koşullarında hastalık kendini tekrarlayacaktır. İzmir Kadın Kapalı
Cezaevinde bulunan eşim 26/06/2018 tarihinde tahliye olması gerekirken 5 günlük sayıma kalkmamasını gerekçe göstererek 3 günlük hücre cezasına çarptırılarak 9 yılın tamamını yatırma kararı
verilmiştir. Bu nedenle İHD’nin gerekli girişimlerde bulunarak tahliyesinin sağlanması ve tedavisinin tam teşekküllü bir hastanede yapılabilmesi için İHD’den yardım talebinde bulunuyorum.’’
5 Ekim 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Celaleddin Kızılçınar, şu
beyanda bulundu: “Kardeşim Selahattin Kızılçınar 2009 yılında Çalışmak için gittiği İstanbul’da
Okmeydanı HDP ilçe binasında bulunduğu bir esnada gözaltına alındı. Ardından tutuklanarak
Kocaeli İline bağlı Kandıra Cezaevine konuldu. Kardeşim hiç bir ceza almadan 4 yıl cezaevinde
kaldıktan sonra tahliye edildi. Tahliyesinden bir ay sonra vatani görevini ifa etmek için askere
alındı. Askerlik süresini tamamladıktan sonra Lübnan’da yaşamını sürdüren ağabeyimin çağrısı
üzerine söz konusu ülkeye gidip çalışmaya başladı. Uzun bir aradan sonra bayram tatili için ülkeye
dönüş yaptığı esnada Atatürk Havalimanı’nda tekrar gözaltına alındı. Gözaltı Gerekçesi yargılandığı davadan mahkemece 12 yıl ceza aldığı ve bu cezanın onaylandığına dayandırılıyordu. Tekrar
cezaevine konulan kardeşim Kandıra Cezaevi’nde bir süre yattıktan sonra Manisa iline bağlı Akhisar T Tipi Cezaevi’ne nakledildi. Bizlerden çok uzak bir cezaevinde yattığı için kendisiyle birebir
ziyaret gerçekleştiremediğimiz gibi ciddi anlam da iletişim kopukluğu da yaşamaktayız. Kendisiyle
en son yaptığımız görüşme de bir ay kadar da bir disiplin cezası aldığını söyledi. Kardeşime verilen
bir aylık disiplin cezası başta olmak üzere 12 yıllık cezasıyla birlikte; şayet hukukta yasal bir boşluk mevcut ise itiraz hakkımızı kullanabilmemiz için hukuki destek, fiziki engel teşkil ettiklerinden
dolayı evlatlarını yıllardır göremeyen anne ve babamızın görüş ziyaretlerini gerçekleştirebilmeleri
için bölgemizde bulunan bir cezaevine sevkini talep etmekteyim.”
10 Kasım 2018 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan DTK Eşbaşkanı ve HDP
Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında, cezaevi Müdürlüğü tarafından açlık grevine girdiği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi. Müdürlük tarafından Güven’e tebliğ
edilen dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Ceza İnfaz Kurumumuzda 08/11/2018 tarihinde Ceza İnfaz
Kurumumuz Müdürlüğüne vermiş olduğunuz müşterek imzalı dilekçeniz ile süresiz açlık grevine girdiğiniz, 08/11/2018 tarihli dilekçe anlaşıldığından; haklarınızda Ceza ve Güvenlik Tedbirleri
İnfazı Hakkında Kanunun 47’nci maddesi gereğince disiplin soruşturması başlatılmıştır.” Cezaevi
Müdürlüğü tarafından 21 Kasım 2018 tarihinde “açlık grevi ile kurum asayiş ve güvenliğinin zafiyete uğrayacağı” gerekçesiyle 5275 sayılı Kanun’un 40’ıncı Maddesi’nin 2’nci fıkrasının (g) bendi
olan “açlık grevi yapmak” maddesine dayanarak Güven’e 1 aydan 3 aya kadar bazı etkinliklere
katılmaktan alıkoyma cezası verildi. Ancak Güven’in aynı yönde henüz uygulanmamış bir disiplin
cezası bulunmasından kaynaklı bir üst ceza olan “1 ay süre ile ücret karşılığı çalışılan işten yoksun
bırakma” cezası verildi.
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Soruşturma Açılanlar

Batman’da haber takibi yaptığı sırada gözaltına alınarak 5 Temmuz 2016 tarihinde tutuklanan ve
KHK ile kapatılan DİHA Muhabiri Şerife Oruç ve beraberindeki 3 tutuklu kadının, tutuklu bulundukları Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden 17 Ocak 2018 tarihinde Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne
sevk edildikleri öğrenildi. 29 Ocak 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Elazığ T Tipi Cezaevi girişinde Oruç ile beraberindeki Songül Aydın, Gurbet
Çiçek ile Dilan Ay adlı tutukluya gardiyanlar tarafından çıplak arama dayatıldığı, uygulamaya
karşı çıkıldığı içinde 4 kadın tutuklu hakkında cezaevi idaresi tarafından disiplin soruşturması
başlatıldığı öğrenildi.
6 Eylül 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Elazığ
2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’ne tutuklu bulunan mahpus gazeteci Uğur Yılmaz hakkında, cezaevi savcılığı tarafından “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla disiplin soruşturması açıldığı öğrenildi. Soruşturma konusu hakkında anlatımlarda bulunun Yılmaz, şunları belirtti:
“Yazdığım şiirler ve öyküler nedeniyle yeni bir soruşturma açıldı. Şiir ve sonunda öykü olan bir
kitap yazmıştım. Adını ‘Hicran’ koymuştum. Kitabı, Filistin’deki İsrail zulmünden, Nazi zulmünden ve Saddam Hüseyin’in zulmünden kaçamayanlara armağan etmiştim. Ne yazık ki güvenlik
gerekçesi ile el konularak, yeni bir disiplin soruşturması açtılar… Yaklaşık 7 ayı aşkın üzerinde
çalıştığım ve büyük emek verdiğim eserimin gasp edilmesinin ardından, büyük bir moralle şafak
sökmeden, önceki karanlık anda debdebeli despotik zihniyetlerin gölgesinde yeni bir romanın
kapısını çalıyorum.”
1 Kasım 2018 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan 10 kadın mahpusun, koğuşlarında şarkı söyledikleri gerekçesiyle cezaevi müdürlüğü tarafından haklarında soruşturma başlatıldığı duyuruldu. Haklarında disiplin soruşturması başlatılan mahpusların isimleri
ise şöyle: Sinem Ateş, Songül Aşıla, Selma Yılmaz, Menduha Polat, Arzu Karaman, Leyla Yıldız,
Edanur Bazancir, Kibriye Evren, Kumri Tokay ve Müslime Kalkan.
10 Kasım 2018 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan DTK Eşbaşkanı ve HDP
Hakkari Milletvekili Leyla Güven hakkında, cezaevi Müdürlüğü tarafından açlık grevine girdiği gerekçesiyle disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi. Müdürlük tarafından Güven’e
tebliğ edilen dilekçede şu ifadeler yer aldı: “Ceza İnfaz Kurumumuzda 08/11/2018 tarihinde Ceza
İnfaz Kurumumuz Müdürlüğüne vermiş olduğunuz müşterek imzalı dilekçeniz ile süresiz açlık
grevine girdiğiniz, 08/11/2018 tarihli dilekçe anlaşıldığından; haklarınızda Ceza ve Güvenlik Tedbirleri İnfazı Hakkında Kanunun 47’nci maddesi gereğince disiplin soruşturması başlatılmıştır.”
29 Kasım 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 17 kadın mahpus hakkında, halay çekip zılgıt
attıkları gerekçesiyle ve “Cezaevinin güvenliğini tehlikeye atmak” suçlamasıyla disiplin soruşturması başlatıldığı öğrenildi.
19 Aralık 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Urfa
2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde açlık grevi eylemine giren 7 siyasi mahpusa (Hüseyin Kara, Lokman
Ayebe, Ahmet Aygün, Hakim Oğurlu, Hasan Kılıç, Ali Ercan ve KHK ile kapatılan Özgür Gündem
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gazetesi çalışanı Mustafa Göktaş) grevi sürdürdükleri her gün için ayrı bir disiplin soruşturması
başlatıldığı öğrenildi.
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HABERLEŞME VB. HAKLARI ENGELLENENLER
7 Ocak 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde kalan tutuklular, tek tip kıyafet uygulaması ve PKK
lideri Abdullah Öcalan üzerinde devam tecride karşı 1 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 1 ay süreyle kapalı görüşe çıkmama kararı almıştı. Cezaevi idaresi, Ocak ayı itibariyle görüşe çıkmayan
tutuklular hakkında disiplin soruşturması başlattı. İdare, soruşturma sonucunda ise görüşe çıkmayan tutuklulara iletişim cezası verdi.
9 Ocak 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gazal Karabulut, şu
beyanlarda bulundu: “Torunum Velat Karabulut, yaklaşık 6 yıldan beri cezaevinde kalmaktadır.
Şuanda Bandırma T 2 Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Yaklaşık 3 aydan beri bize
telefon açmıyor. Annesi vefat etmiş bende yaşlıyım ve hastayım görüşüne gidemiyorum. Merak
ediyoruz. Başına bir şey mi geldi. Hastamıdır. Hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden
hukuki destek sunmanızı talep diyoruz.”
12 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hakkı Şik, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Burhan Şik, yaklaşık 6 ay önce Van F Tipi Cezaevinden Patnos L Tipi Kapalı
Cezaevine sevk edildi. 07.02.2018 tarihinde oğlum ile yaptığımız açık görüşte şunları söyledi;
bütün yaşam alanlarımız kısıtlandı. Kitap ve gazete verilmediğini, yazılan hiçbir mektuplarının
gönderilmediği, sık sık anonslar yapıldığını bu anonslarda “ bir koğuştaki mahpusun diğer bir
koğuştaki mahpusla teması yasaklanmıştır” deniliyor. Gerekçe olaraktan “hastalık salgınlığı” deniliyor. Spor alanlarına çıkamıyorlar. Üzerlerinde çok büyük bir baskının olduğunu söyledi. Bu
sıkıntılar cezaevi idaresinin yaratmış olduğu sıkıntılar olduğunu dile getirdi. Bütün bunlardan
kaynaklı bir heyet oluşturulması ve cezaevindeki sıkıntıları kamuoyuna yansıtmaları için sizden
hukuki girişimlerde bulunmanız talep ediyorum.”
23 Mart 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Necmettin Kılınç, şu
beyanlarda bulundu: “Ben Adıyaman E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yatmaktayım. Ben
cezaevine girdiğim Şubat 2017 tarihinden beri karşılaştığım ve OHAL ilanı ile birlikte uygulanmaya çalışılan hak ihlallerini yazmak istedim. En önemli hak ihlali keyfi olarak dayatılan askeri nizamda sayım verme durumudur. Beraber kaldığım arkadaşımla 3 ay boyunca askeri nizamda sayımı
kabul etmediğimiz için verilen disiplin cezaları ve bir mahpus arkadaşımızın infazının yanması bu
hukuksuz uygulamayı kabul etmek zorunda kaldık. Hiçbir iletişim olanağımız olmadığından yaşanan bu baskı ve hak ihlallerini paylaşabilme imkânımız olmadı. Zaten 1 yıldır da iletişim cezamız
olduğundan ancak şimdi yazabiliyorum Bu yazdıklarım yaşananların çok az bir bölümü aslında.
Bu mektubu alır ve bizleri ziyaret ederseniz durumun vahametini görebilirsiniz. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
27 Mart 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre: Van
Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi›nden 1 Mart tarihinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne götürülen
tutuklular, gardiyanlar tarafından Jandarmaya teslim edildikleri sırada yeniden üst aramasına
tabi tutuldu. Uygulamaya karşı çıkan tutuklu Sayit Güzel, aramanın keyfi olduğunu belirterek
izin vermedi. Bunun üzerine diğer tutuklular da uygulamaya karşı çıkarak hastaneye gitmekten
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vazgeçti. Tutuklular hakkında soruşturma başlatan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğü, Sayit Güzel’e 1 ay etkinliklere katılmama ve iletişim cezası verdi.
16 Mayıs 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Kayseri Bünyan Cezaevi’nde bulunan hasta mahpus Mehdi Boz’un, 10 Mayıs 2018 tarihinde Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği ve sevk sırasında çıplak aramayı reddettiği için darp
edildiği öğrenildi. Boz’un kardeşi Necla Er, konu ile ilgili şunları anlattı: “Kardeşim Mehdi, annemi
arayarak 10 gün önce Elazığ’a sürgün edildiğini söylemiş. Cezaevine giriş sırasında çıplak arama dayatmasını reddettiği için darp edilmiş. Bu darp sırasında kaburgalarının zarar gördüğünü
aktarmış. Ayrıca elleri arkadan kelepçeli bir şekilde süngerli odaya götürülmüş ve 5-6 saat işkenceye maruz kalmış. Doktora götürülmediğini, durumunun iyi olmadığını söylemiş.” 19 Mayıs
2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Boz ile görüşen
avukatı, konu ilgili şu bilgileri paylaştı: “15 günü aşkın bir süredir Elazığ’a sürgün edilmiş. Elazığ Cezaevi’ne getirildiği sırada çıplak arama dayatılmış. Kendisi reddettiği için elleri ve kolları
bağlanarak darp edilmiş. Sağ kaburgaları ciddi olarak zedelenmiş. Getirildiği süreden bu yana
ağrıları devam ediyor. Mehdi doktora götürülmek için talepte bulunmuş ve talep sonucunda
Elazığ Araştırma Hastanesi’ne götürülmüş. Doktor kaburgalarının zedelendiğini belirterek başka bir bölüme sevkini yapmış ve bu yönde bir raporda hazırlamış. Jandarmalar Mehdi’yi sevk
edildiği bölüme götüreceklerini söylemişler. Ancak Mehdi, doktorun sevk ettiği bölüm yerine
cezaevine geri götürülmüş. Üzerinden 9 gün geçmesine rağmen hala götürülmemiş. İlerleyen
günlerde götürürler mi bilmiyoruz. 3 kişilik odalar olmasına rağmen tek kişilik hücrede tutuluyor.
Tek kişilik odada tutulmasına gerekçe olarak ise ‘Seni gözetim altında tutacağız’ demişler. Ayrıca
1 aylık ziyaretçi ve telefon yasağı cezası verilmiş. Bu süre 1 haftadır başlamış. Bu konuda idareye
başvurdum. İdare bana ‘Disiplin cezasının süresinin 11 veya 12 Haziran’da biteceğini’ söyledi.”
28 Mayıs 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nedret Yaşar, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Uğur Ahmet Yaşar, 6 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. En son Elazığ
Cezaevinde iken 19 Mayıs 2018 tarihinde Adana Cezaevine gönderildi. Biz bu durumu 27 Mayıs 2018 tarihli telefon görüşmesinde öğrendik. Görüşmede oğlum önce kendisini bağımsızların
bulunduğu koğuşa alındığını itiraz edince de bir kişinin bulunduğu koğuşa alındığını, cezaevi
idaresinin kendisine 4 ay görüş yasağı getirdiğini ve sürekli bir biçimde şiddette maruz kaldığını
söyledi. Oğlum ile görüşmesi için bir avukatın gönderilmesini ve gereğinin yapılması için sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
2 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şafii Hayme, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet HAYME yaklaşık 2 yıldır tutukludur. Şu an Bolu F Tipi Kapalı
Cezaevinde kalmaktadır. Oğlumla yaklaşık 9 aydır iletişim ile ilgili sorunlar yaşıyoruz. Mektup ve
telefon görüşme hakları gasp ediliyor. Mektupları gönderilmiyor. Haftada 1 kez yapmamız gereken telefon görüşmesini gerçekleştiremiyoruz. 15 günde 1 kez oğlum bizleri arayabiliyor. ‘’ Merhaba nasılsınız?’’ dedikten sonra telefon kesiliyor. Sadece bir cümle söylemesine izin veriliyor. Bu
hak gaspıyla ilgili derneğinizden hukuki destek talep ediyoruz.’’
16 Ağustos 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Afiye Savaş, şu beyanlarda bulundu: “Kız kardeşim Berivan Bitmen 02.08.2018 tarihinden beri Kayseri Kadın Cezaevinde tutukludur. Kız kardeşim yaklaşık bir yıldır ailesiyle görüşmemiş, cezaevindeki etkinlikler
tümden yasaklanmıştır. 20.10.2018 tarihine kadar görüş yasağı devam edecektir. 16.08.2018 ta-
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rihinde kardeşim ile yaptığım telefon görüşmesinde hücre cezası aldığını, almış olduğu 3. hücre cezasından dolayı infazının yanacağından endişe ettiğini, sağlık sorunları nedeniyle hücre
cezasının kendisinde ciddi sağlık problemlerine yol açacağını söylemiştir. Kız kardeşim Berivan
Bitmen için hukuki destek talebinde bulunuyorum.”
30 Ağustos 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulaziz Korkmaz,
şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Abdulbaki Korkmaz, yaklaşık 2 aydır cezaevinde bulunmaktadır. 27.08.2018 tarihli açık görüşte bana şunları söyledi. Herhangi bir gerekçe gösterilmeden
havalandırmaya çıkarılmıyoruz. Arkadaşlarımızla görüşmemize engel oluyorlar. Yazdığımız dilekçelere el konuluyor. Sürekli olarak hücre cezası tehdidi alıp görüş cezası veriliyor. Koğuşumuzda
gece yarısı baskınları ile aramalar yapılıyor. Can güvenliğimiz yoktur. Bu konuda sizden hukuki
desek sunmanızı talep ediyoruz.”
4 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sultan-Müzeyyen Yaşa,
şu beyanlarda bulundu: “Amasya Cezaevinde bulunan eşim Seyfettin YAŞA ve Kayınbiraderim Fethi YAŞA’nın görüş yasağı nedeniyle 07.07.2017 tarihinden bu yana görüş yapamadık. Bu
görüş esnasında işkence ve kötü muameleye maruz kaldılar. Konu ile ilgili 10.07.2017 tarihinde
şubenize başvuruda bulundum. 07.07.2017 tarihinden bu yana görüş yasağı devam ediyor. Her
hafta düzenli olarak telefon ediyorlardı. En son 3 hafta önce ( Eylül ayı ortalarında) yaptığımız telefon görüşmesinde, artık telefon edemeyeceklerini söylediler. Durumlarının iyi olduğunu söylediler fakat görüş ve telefon yasaklarının sürdüğünü ve ne kadar devam edeceğini bilmediklerini
söylediler. Ben ve görümcem Müzeyyen YAŞA, 07.07.2017 tarihinden bu yana görüş hakkımızı ve
3 haftadan bu yana ise yakınlarımızla iletişimi haklarımızın ihlal edilmesi nedeniyle, şubenizden
hukuki destek talebinde bulunuyoruz.”
27 Ekim 2018 tarihinde haber organlarında yayınlanan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi›nde bulunan Mustafa Akyüz isimli mahpusun, Tarsus T
Tipi Cezaevi’nde bulunan Şefika Biçici isimli mahpusa gönderdiği ve Kürtçe yazılan mektuba el
konulduğu öğrenildi.
29 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Çağlar, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet Çağlar, yaklaşık 2 yıldır Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu’nda kalmaktadır. Oğlum %50 engelli olmasına rağmen 4 yıldır cezaevinde kalmaktadır.
Yine bir yıldan uzun zamandır telefon görüşmelerinde problem yaşıyoruz. Oğlumla birkaç kelime
konuştuktan sonra telefon birden kapanıyor. Sebebini bilmiyoruz, sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Ailesi olarak bu durumdan endişeliyiz. Oğlumun sağlık durumunu merak ediyoruz. Derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
29 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Emin Güzel,
şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mehmet Deniz Güzel, yaklaşık olarak 10 yıldırBolu F Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmaktadır. Kardeşim uzun zamandır baskı gördüklerini söyledi.
Görüşlerde ortak alanı kullanmakta sıkıntı yaptıklarını, kısıtlı kişilerle görüşebildiklerini, keyfi aramaların olduğunu (tatil günlerinde dahi arama yaptıklarını), istemedikleri kişilerle aynı koğuşta
kalmaya zorlandıklarını, basın yayın konusunda problem çıkardıklarını, radyolara el konulduğunu, ayrıca cezasının infazı bittiği halde tahliye edilmeyen mahpusların olduğunu bize söyledi.
Ayrıca bir yılı aşkın süredir telefon görüşmelerinde “tekmil” vermedikleri için 9-15 saniye arasında
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görüşme yaptıktan sonra telefon kapatılıyor. Sadece birkaç kelime duyabiliyoruz. Bu durum
uzun zamandır devam ettiği için aile olarak endişe içindeyiz. Kardeşimle sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
29 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kıymet Çoreşoğlu, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet Çoreşoğlu, 2 yıldır Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmaktadır. Nadir olarak görüşlere gittiğimiz de oğlumun çok zayıfladığını, yeme problemi olduğunu gördüm. Sürekli arama yaptıklarını, mektup gönderimlerinde problem çıkardıklarını,
gazete ve kitapları verme konusunda problem yaşadıklarını, ayrıca radyolarına el koyulduğunu
söyledi. Yine 1 yıldan uzun zamandır telefon görüşmelerinde problem yaşıyoruz. Oğlumla birkaç
kelime konuştuktan sonra telefon birden kapanıyor. Sebebini bilmiyoruz. Sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
29 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sevcan Kocakaya,
şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Mehmet Bedri Kocakaya, Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmaktadır. Yaklaşık 1,5 yıldır telefon görüşmesi yapamıyoruz. Ağabeyim cezaevinde
baskılar görmektedir. Görüşe gittiğimizde kâğıt ve kalemlerine el koyduklarını söyledi. Bizi aramalarına izin vermiyorlar. Biz istiyoruz ki haftada bir günde bizi arasın, yaşadığını iyi olduğunu
bilelim. Ancak hiçbir şekilde buna izin vermiyorlar. Ağabeyim bize mektup yazdığında, mektubu
yırtıp yüzüne atıyorlarmış. Bu baskıların sebebi ise tek tip elbise giymeyi reddetmiş olmalarıymış.
Bunları görüşe gittiğimizde öğrendik. Bu yasakların ve baskıların kaldırılmasını istiyoruz. Biz bu
konuda endişeliyiz. Derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
29 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şafii Hayme, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet Hayme, yaklaşık 2 yıldan uzun süredir Bolu F Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmaktadır. Uzak olduğu için görüşlere nadiren gidebiliyoruz. Nakil taleplerimiz de kabul edilmedi. Maddi durumumuz yetmediğinden sürekli gidemiyoruz. Görüşe
gittiğimiz zamanlarda oğlum üzerlerinde çok baskı olduğunu söylüyordu. Hobiye çıkarılmadıklarını, sürekli keyfi aramalar yapıldığını, gardiyanların kendilerine kötü davrandıklarını söylüyordu.
Yine bir yıldan uzun zamandır telefon görüşmelerinde problem yaşanıyor. Oğlum telefon görüşmelerinde önce gardiyanın hem kendisinin hem de telefonda görüştüğü kişinin tekmil vermesini
istediğini söyledi. Buna tepki gösterildiğinde telefon görüşmesi engelleniyor. Telefonlar sık sık
kesiliyor. Oğlumla birkaç kelime konuştuktan sonra telefon birden kapanıyor. Uzun zamandır çocuğumla iletişim kuramamaktayım. Sağlık durumunu merak ediyorum. Ayrıca gönderdikleri mektuplar yerlerine ulaşmıyormuş. İki haftadır telefonla da görüşme sağlayamıyoruz. Biz bu konuda
endişeliyiz. Derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
29 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yıldız Doğanay, şu
beyanlarda bulundu: “Çocuklarım Oğul ve Umut Doğanay, 4 yıldır cezaevinde kalmaktadırlar.
Son 2 yıldır Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmaktadırlar. Yine bir yıldan uzun zamandır telefon görüşmelerinde problem yaşıyoruz. Normalde haftalık 10 dakika telefonla görüşme
hakkımızken, 15 ayı aşkın süredir haftalık telefon görüşmeleri 1 dakikaya bile ulaşmıyor. Telefon
görüşmelerimizin bu denli kısıtlanması yüzünden çocuklarımızla iletişim kuramamakta, onların
sağlık ve güvenliğine ilişkin yeterli ve sağlıklı bilgi alamamaktayız. 1 yılı aşkın süredir gönderdiğimiz mektuplar çocuklarımızın eline ulaşmıyor ve onların bize gönderdikleri mektuplar bize
ulaşmıyor. Çocuklarım Elazığ Cezaevinde bulunan mahpus dayılarına mektup gönderdiklerini
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bunların ulaşmadığını söylediler. Biz bu konuda endişeliyiz. Derneğinizden hukuki yardım talep
ediyoruz.”
29 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ferinaz Kaymak, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim Veli Kaymak, 5-6 yıldır Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmaktadır. Biz cezaevinin uzak olması, maddi durumumuzun kötü olması ve annemin yaşlı
olması sebebiyle 6 aydır cezaevine ziyaret için gidemiyoruz. Nakil taleplerimiz de kabul edilmedi. Bir yıldan uzun zamandır telefon görüşmelerinde problem yaşıyoruz. Telefonlar sık sık kesiliyor. Kardeşimle birkaç kelime konuştuktan sonra telefon birden kapanıyor. Sebebini bilmiyoruz,
sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Kardeşimizin sağlık durumunu merak ediyoruz. Kardeşimin arkadaşı Reşit ATAGÜL de aynı durumdadır. Biz bu konuda endişeliyiz. Derneğinizden hukuki yardım
talep ediyoruz. Ayrıca 27 Ekim tarihinde kardeşimin infazı bittiği halde tahliye edilmedi.”
29 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şükriye Engin, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum İbrahim Engin, Mart 2016 tarihinden bu yana Bolu F Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu’nda kalmaktadır. Uzak olduğu ve maddi durumumuz iyi olmadığı için görüşlere nadiren gidebiliyoruz. Nakil taleplerimiz de kabul edilmedi. Oğlum bize baskı olduğunu söylüyordu. Ayakta sayım yaptıklarını, hobilere geç çıkarıldıklarını hatta bazen çıkarılmadıklarını söylüyordu, ben üzülmeyeyim diye bana çok şey anlatmıyordu. Ancak diğer ailelerden buna benzer kötü
şeylerde duymuştum. Yine bir yıldan uzun zamandır telefon görüşmelerinde problem yaşıyoruz.
Telefonlar sık sık kesiliyor. Oğlumla birkaç kelime konuştuktan sonra telefon birden kapanıyor.
Sebebini bilmiyoruz, sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz. Biz bu konuda endişeliyiz. Derneğinizden
hukuki yardım talep ediyoruz.”
7 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulselam Aksu, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mehmet AKSU, 2009 yılından bu yana hapishanede bulunmaktadır. Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı hapishanesine 4 ay önce getirildi. Bugün kardeşimin
açık görüşü vardı. Açık görüş için akrabalarım ve çocuklarım ile birlikte hapishaneye gittik. Açık
görüşe girmek için işlemlerimizi yaparken; gardiyanlar benimle beraber gelen 7 yaşından küçük
iki çocuğumu da 1’er kişi sayarak başka gelen kişileri açık görüşe almayacaklarını söylediler. Daha
önce açık görüşe gittiğimizde, 7 yaşından küçük çocukları saymıyorlardı. Benim oğlum 2 aylıktır;
onu bir kişi saydılar. Bizimle beraber gelen diğer kişileri görüşe almadılar. Biz bu uygulamayı neden yapıyorsunuz diye sorduğumuzda; savcının talimatının olduğunu söylediler. Biz bu şekilde
açık görüşe gittik. Kardeşim açık görüşte; “cezaevinde yemeklerin düzensiz olduğunu, yemeklerden kıl çıktığını söyledi. Ayrıca, sıcak suyu çok az verdiklerini; soğuk su ile duş aldıklarını” belirtti. Bu konuların düzelmesi için cezaevi müdürü ile görüşüldüğünü; ancak cezaevi müdürünün
tavrının kötü olduğunu bize aktardı. Kardeşimin bu sorunlarının çözülmesi için derneğinizden
hukuki yardım talep ediyoruz.”
27 Aralık 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Diyarbakır T Tipi Cezaevi yönetimi tarafından, herhangi bir mahkeme kararı bulunmamasına
rağmen, siyasi mahpusların abonesi olduğu Yeni Yaşam gazetesinin kendilerine verilmeyerek
yasaklandığı öğrenildi. Yasaklama kararına ilişkin şu ifadelere yer verildi: “Hükümlü ve tutukluların emanet para hesaplarından karşılanmak üzere kurum dışından alınan gazetelerden ‘Yeni
Yaşam’ isimli gazetede PKK ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) propagandası yaptığı, açlık
grevlerini meşrulaştırılarak destek verici yazılar ve fotoğraflar bulunması, sempatizan toplama
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eğilimi içerisinde olması sebebiyle anılan gazete hakkında her ne kadar mahkeme yasağı olmasa
da, kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsadığı kanaatinin oluştuğu ve kuruma kabul edilecek yayınlarda aranılacak nitelikleri taşımadığı
anlaşıldığından, hükümlü ve tutuklulara söz konusu gazetenin alınmamasına…” Cezaevi Müdürlüğünün, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından incelenmesi için gazetenin gönderilmesi
kararı aldığı ve cezaevinde Yeni Yaşam gazetesi aboneliği bulunan mahpusların karara itirazda
bulunacakları öğrenildi.
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27 Mart 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre: Van
Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi›nden 1 Mart tarihinde Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne götürülen
tutuklular, gardiyanlar tarafından Jandarmaya teslim edildikleri sırada yeniden üst aramasına
tabi tutuldu. Uygulamaya karşı çıkan tutuklu Sayit Güzel, aramanın keyfi olduğunu belirterek
izin vermedi. Bunun üzerine diğer tutuklular da uygulamaya karşı çıkarak hastaneye gitmekten
vazgeçti. Tutuklular hakkında soruşturma başlatan Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Müdürlüğü, Sayit Güzel’e 1 ay etkinliklere katılmama ve iletişim cezası verdi.
23 Ağustos 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde 30 Temmuz 2018 tarihinde A-5 koğuşunda bulunan tutukluların, yan koğuştaki (A-4 koğuşu) arkadaşlarına okumaları için gazete attığı, ancak tellere
takıldığı, “Uyarı Sensörlerine” alınan sinyal üzerine koğuşlarda arama yapıldığı ve tellerdeki gazetenin tespit edilmesi üzerine 16 mahpusa, 1 ay süreyle sosyal etkinliklerden men cezası verildiği
öğrenildi. Ceza verilen mahpusların isimleri şöyle: Osman Özüm, Ercan Tunç, Nurullah Çiftçi,
Nuri Keleş, Abdurezzak Şimşek, Lokman Akbaba, Necati Çepik, Mehmet Polat, Aydın Altığ, Recep
Bal, Yahya Fidan, Şükrü Göktürk, Ramazan Alğan, Nevzat Tedik, Mehmet Aylak, Veysel Güntin.
28 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nihat Bakırtaş, şu beyanlarda bulundu: “Ben 2 yıldır Elazığ cezaevinde kalmaktayım. Kaldığım süre boyunca keyfi
uygulamalar var. Haklarımız verilmiyor. İdare Gözlem Kurulu kararıyla tekli odaya aldılar. Mektuplarımızı şifreli gönderilmiş denilerek beni tekli odaya aldılar. Sıklıkla aramalar yapılıyor. Haftada
2-3 kere yapılıyor. Yazdığımız şeylere el konuluyor. Psikolojik baskı uyguluyorlar. Gazetelerde
sıkıntı yapıyorlar. Evrensel bazen Yeni Yaşam ise hiç verilmiyor. Normalde her hafta sohbet ve
spor olması gerekirken bir hafta spor diğer hafta sohbet yapılmasına izin veriliyor. Gardiyanların tavırları çok tahrik edicidir. Psikolojik olarak baskı yapılıyor. Bize yapılanlardan şikâyetçiyiz.
Radyolarımıza 1 yıldır el koyup halen bize vermediler. Ohal kalktıktan sonra da talep etmemize
rağmen bize verilmedi. Sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
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2 Ocak 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Naciye Atlı, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Musa ATLI, yargılanmış olduğu bir davadan dolayı 13 yıl ceza aldı. Şuanda Malatya Çocuk Cezaevinde 2 yıldan beri hükümlü olarak kalmaktadır. Maddi durumumuz
elvermediğinden dolayı oğlumun yargılandığı mahkemeye yani duruşmasına dahi katılamadım.
Ayrıca maddi olarak çok zor durumda olduğumdan dolayı bulunduğu cezaevi ikamet ettiğim il
olan Diyarbakır’a uzak olmasından kaynaklı da görüşüne gidememekteyim. Ayrıca oğlum zihinsel
engelli olup, özel eğitime gidiyordu. Oğlumu çok özlüyorum. Oğlumla yaptığımız telefon görüşmesi esnasında oğlum hep ağlıyor ve bu da beni psikolojik olarak daha da yıkıyor. Oğlum şuanda
15 yaşındadır. Yargılandığında henüz 13 yaşındaydı. Oğlumun psikolojisi daha kötüye gitmektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı oğlumun ikamet ettiğimiz il olan Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumuna naklinin yapılmasını talep ediyorum.”
3 Ocak 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdurrahman Güven,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Abdullah GÜVEN, 1997 yılından beri hükümlü olarak cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum birçok cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Oğlum şuanda Karaman L Tipi Kapalı Cezaevi A/5 koğuşunda kalmaktadır. Oğlum hasta ve onun görüşüne gidemediğimiz için oda ve biz ailesi olarakta çok üzülüyoruz. Ben şuanda gözlerimden ameliyat olmuş
bulunmaktayım. Ben ve eşim hem sağlık sorunlarımızdan hem de maddi sıkıntılarından kaynaklı
yaklaşık oğlumun görüşüne gidememekteyiz. Bu durum beni ve eşimi ayrıca oğlumun psikolojik
olarak yıpratmaktadır. Özellikle eşim kaç yıldır oğlunu görememektedir. Bulunduğumuz il olan
ve ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili Karaman iline mesafe olarak çok uzak olması nedeniyle de görüşüne gidemiyoruz. Bu duruma çok üzülüyoruz. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak
oğlumun Diyarbakır ili veya Kayseri, Şırnak’ta bulunan cezaevlerinden herhangi birine naklinin
yapılmasını talep ederim.”
11 Ocak 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Feyziye Kolakan, şu
beyanlarda bulundu: “ Oğlum Mahsum Kolakan, geçmişte siyasi nedenlerden dolayı 3 yıl cezaevinde yattı. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalmıştı. Daha sonra dosya Yargıtay’a gitti.
Yargıtay’ın kararı doğrultusunda 6 yıl 3 ay ceza aldı. Oğlum İstanbul’da 10.10.2017 tarihinde havaalanında gözaltına alındı. İlk olarak tutuklanıp Metris Cezaevine gönderildi. Daha sonra Silivri
5 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Oğlumun halen 2 yıl 3 ay cezasının olduğunu öğrendim. Benim 2 çocuğum ve Mahsum ile birlikte 3 çocuğum cezaevinde bulunmaktadır. İki oğlum
Bandırma Cezaevinde kalıyor. Oğlum Mahsum evli ve eşi hamile olmakla beraber ben ağır hasta
olduğumdan dolayı görüşüne gidemiyorum. Birçok hastalığım mevcuttur. Bunların başında kalp
ve akciğer hastalıklarıdır. Doktor raporlarım da mevcuttur. Hem maddi sıkıntılardan kaynaklı hem
de sağlık sorunlarım elvermediğinden oğlumun görüşüne gidemiyorum.”
11 Ocak 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hevval Zilan Kolakan,
şu beyanlarda bulundu: “Eşim olan Mahsum Kolakan, daha önce yargılanmış olduğu bir dosyadan dolayı kararın onaylanmasıyla eşim 10.10.2017 tarihinde havaalanın da gözaltına alındı. Daha
sonra tutuklanıp cezaevine gönderildi. Önce Metris cezaevine gönderildi daha sonra Silivri 5
Nolu L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Eşim geçmişti siyasi nedenlerden dolayı 3 yıl cezaevin-
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de yatmıştır. Eşimin bulunduğu cezaevi ikamet ettiğim Diyarbakır iline mesafe olarak çok uzaktır.
Diyarbakır’da yalnız kaldım. Ve şuanda hamileyim. Eşimin İstanbul cezaevinde olmasından dolayı
hasta halimle gidemiyorum. Ayrıca yolculuk yapamadığıma dair doktor raporumda mevcuttur.
Bütün bu nedenlerden dolayı eşimin ikamet ettiğimiz il olan Diyarbakır, Mardin ve Batman Cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep etmekteyim.”
10 Ocak 2018 tarihide İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Medine Kığ, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum Kadir Kığ, Van’dan Patnos’a sürgün edildi. Bize gönderdiği mektuplar ulaştırılmıyor. Cezaevinde gazete vermiyorlar. Cezaevinde doktor verilmiyor. Derneğinizden insani ve
hukuki yardım talep ediyorum.”
11 Ocak 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ömer Adıyaman, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet Adıyaman, Şakran T Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak
kalmaktadır. Oğlum Mehmet’in görüşlerine cezaevinin İzmir ilinde olması nedeniyle mesafeden
uzak olması, eşimin kalp hastalığı ve uzun yola rahatsızlığı nedeniyle gidemediğinden dolayı gidemiyoruz. Eşim yaklaşık olarak 1 yıldır bu nedenle oğlunu göremedi ve bu nedenle çok büyük
üzüntü yaşamaktadır. Oğlumun ikamet adresimiz olan Diyarbakır iline kilometrelerce uzak bir
cezaevinde bulunması hem bizi hem de oğlumu çok mağdur etmektedir. Bu nedenle mağduriyetimizin ve eşimin sağlık durumunun da dikkatte alınarak oğlumun Diyarbakır iline veya Mardin,
Şanlıurfa, Batman veya Diyarbakır iline yakın illerden herhangi birine naklinin yapılmasını talep
ediyorum.”
1 Şubat 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Müslüm Özer şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Vedat Özer yaklaşık 8 ay önce Diyarbakır Cezaevinden Elazığ Cezaevine
sevk edildi. Bu gün beraber kaldıkları mahkum yakınlarından biri arayarak oğlumun dün gece
hastaneye kaldırıldığını söyledi. Oğlumun hayatından endişeliyim. Bu konu hakkında gerekli yardımların yapılmasını ve her türlü hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
12 Şubat 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Feyziye Kolakan, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Ahmet Kolakan, yaklaşık 25 yıldır cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. En son 1 yıl önce Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevindeyken daha sonra Bandırma T Tipi
Kapalı Cezaevine sevk edildi. Sevk edilirken kendisine ait el yazması defterlerine ve kitaplarına
el konuldu. Hala defter ve kitapları kendisine iade edilmemiştir. Bu yazılar oğlumun emeği ve
kendisine iade edilmesini ve bu konuda gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”
16 Şubat 2018 tarihide İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Feyat Efe, şu beyanlarda bulundu: “Cemal Soyürün denetimli serbestlik hakkını kazanmış ve kendisinin bu hakkını kullandırtmıyorlar. Kendisi Bitlis’li bir arkadaşı beni aradı ve bu konuda İnsan Hakları Derneği’nden kendisine yardımcı olmalarını istedi. Şuan denetimli serbestlikle bırakılması gerekirken keyfi olarak
Van Açık Cezaevi‘nde tutuluyor. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyoruz.”
20 Şubat 2018 tarihide İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Berfin Akat, şu beyanlarda
bulundu: “Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlik Kapalı Cezaevi’nde bulunan Metin Erdem, sayım sayısının artması ve yemeklerin kötü çıkması gibi şikayetlerde bulundu. Derneğinizden insani hukuki
yardım talep ediyoruz.”
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12 Mart 2018 tarihide İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Boğa, şu beyanlarda
bulundu: “Yakınım olan Recep Altındağ şuanda Van T Tipi Cezaevi’nde bulunmaktadır. Annesi
rahatsızlığından dolayı görüşe gidemiyor. Daha önce birkaç defa başvuru yapılmasına rağmen
hep reddedildi. En kısa zamanda İzmir’e naklinin olmasını istiyoruz. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyoruz.”
16 Mart 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre: Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan Mustafa Geylan isimli siyasi mahpusa, cezaevinde iken kaleme aldığı “Güzel Tanrıça” adlı kitabının kendisine verildiği öğrenildi. (19 yıldır
cezaevinde ve 7 ay önce Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevi’nden sevk edildi.)
26 Mart 2018 tarihide İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Fatma İşlek, şu beyanlarda
bulundu: “Abim Fahrettiş İşlek Van F Tipi Cezevinde bulunmaktadır. Abimle yaptığım kapalı görüşte baskıların olduğunu ve cezaevinde çok zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğüne dair
söylemleri oldu. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyoruz.”
9 Nisan 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Türmak, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Hüseyin Türmak, yaklaşık 5 aydan beridir cezaevinde kalmaktadır. Şuanda Tarsus T 3 Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. 08.04.2018 tarihinde yaptığımız telefon
görüşmesinde bana 18 günden beri açlık grevindeyiz. Bize yapılan baskıdan dolayı açlık grevine
girdik. Radyomuzu aldılar, askeri sayım, gardiyanlar insan gözüyle bakmıyorlar. Bunlar yetmiyormuş gibi bizi birbirimizden ayırdılar. Başka koğuşa gönderdiler. Açık görüş 1 saatten yarım saatte
getirdiler. Ayrıca revire geç gönderiliyoruz. dedi. Oğlumun durumu iyi değil ve hayatından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
16 Nisan 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Tuğba Özkan, şu beyanlarda bulundu: “Eşim olan Murat ÖZKAN yaklaşık 1,5 yıldır Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktadır. Maddi olanak imkânlarım olmadığından eşimin ziyaretine gidemiyorum. Ayrıca çocuklarımdan ikisi sağlık olarak iyi değillerdir. 14 yaşında olan oğlum
zihinsel engelli ve 3 yaşında astım hastası olan kızım var. Ben çalışmıyorum. Bize bakacak bir
çalışanımızda yok. Çok mağdur durumdayım. Engelli olan oğlum engelinden dolayı babasını
göremediği için çok üzülüyor. Eşimi de göremediğim için bende üzülüyorum. Tüm bu hususlar
göz önünde bulundurularak ikamet ettiğimiz Diyarbakır ilinde bulunan cezaevine naklinin yapılmasını talep ederim.”
26 Nisan 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Beritan Polat, şu beyanlarda bulundu: “16.04.2018 tarihinde Bolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü bulunan Müvekkil Mehmet Deniz Güzel ile yaptığım görüşmede; Erdal Uçak isimli hükümlünün
cezasının bitmiş olmasına ve disiplin cezasının olmamasına rağmen tahliye edilmediği tarafıma
iletildi. Bu konuyla ilgili sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
23 Mayıs 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Recep Çiçek, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Velat ÇİÇEK, 2017 yılından evden ayrıldı ve kendisinden bir daha
haber alamadık. Yaptığımız tüm arama ve soruşturmalara rağmen hiçbir bilgiye ulaşamadık.
Daha sonra Kırklareli Demir Köy Jandarma Komutanlığından aradılar. Ve oğlumun yakalandığını söylediler. Oğlum Mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. Oğlum şuanda
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Kırklareli E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Kırklareli ikamet ettiğim Diyarbakır İline uzak
olduğundan oğlumun ziyaretine gidemiyorum. Ayrıca maddi imkânlarımda elvermediği için oğlumu cezaevinde ziyaret edemiyorum. Benim birçok hastalığım var. Sağlık sorunlarım oldukça
fazladır. Bu hastalıkların başında şeker, tansiyon gelmektedir. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak ikamet ettiğimiz il olan Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ederim.”
30 Mayıs 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yasemin Kaya, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Velat Kaya, yargılandığı bir davadan dolayı 6 yıl ceza aldı. Yaklaşık 2
yıldır hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır. Daha önce İstanbul Silivri cezaevindeydi. Yaklaşık
1 ay önce Manisa Akhisar T Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildi. En son geçen hafta Çarşamba günü (23.05.218) bizi telefon ile arayarak kendilerinin İŞİD elemanlarının olduğu yan koğuşa
gönderdiklerini ve birlikte sevk edildikleri arkadaşlarını da ayrı koğuşlara gönderdiklerini söyledi.
Kendi koğuşundaki kişilerinde kim olduğunu bilmiyor. Can güvenliğinin olmadığını belirtti. Ayrıca
oğlum evli ve 5 yaşında bir çocuğu var. Çocukları ve eşi görüşüne gidemedikleri için psikolojik
olarak kötü durumdalar. Birbirlerini çok özlüyorlar. Eşinin hem sağlık sorunlarından hem maddi
imkânsızlılardan kaynaklı ve mesafe olarak ikamet ettiğimiz il olan Diyarbakır, Manisa iline uzak
olduğu için gitmekte zorluk çekiyorlar. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak ikamet ettiğimiz il olan Diyarbakır iline naklinin yapılmasını talep ederim.”
04 Haziran 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Afiye SAVAŞ şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Berivan BİTME 2017 yılında Mardin Cezaevinden Mersin/Tarsus
(1 Nolu F Tipi) Kadın Cezaevine gönderildi. Kız kardeşim cumartesi beni arayarak ceza evinde
kötü muameleye maruz kaldıklarını, bir öğün yemek verildiğini, temizlik malzemesi verilmediğini,
elektik faturalarının haksız yere çok yüksek geldiğini, koğuşlara kamera takıldığını bu sebeple
haklarında ceza davası açıldığını söyledi. Özel yaşamlarına yapılan bu müdahale sonucunda
koğuşlardaki kameraların kırıldığını bu yüzdende tekrardan dava açıldığını aktardı. Bu sebeple
Derneğinizden avukat ve hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”
6 Haziran 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hanife Akpolat, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet Akpolat, 24 yıldan beridir değişik cezaevlerinde cezasını infaz etmektedir. Şuanda Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Oğlum çok ağır hasta
olup sağlığına ilişkin raporları bulunmaktadır. Oğlumun Seruital Diskopati tanısıyla hastalığı raporlanmıştır. Ayrıca 6 defa ameliyat olmuştur. Ben ve babası yaşlı ve hastayız, uzun yolculuğa
çıkamamaktayız. Yine maddi olanaklarımız olmadığından oğlumu görmeye gidemiyoruz. Oğlumu hastalığımdan ve yaşlı olmamdan dolayı uzun mesafeden ziyaret edememekteyim. Oğlumu
görmeye gidemediğim için sağlık problemleri yaşamaktayım. Diyarbakır’da ikamet ettiğimizden
dolayı Bolu iline gitmemize sağlık koşullarımız ve maddi durumumuz olanak vermemektedir. Bu
durum hem bizi hem de oğlumu mağdur etmektedir. Tüm bu nedenlere dayanılarak oğlumun
Diyarbakır’da yeni açılan T-1 ve T-2 Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna veya Diyarbakır iline yakın cezaevlerinden birine naklinin saplanmasını talep ediyorum.”
27 Haziran 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Halise Kaya, şu beyanlarda bulundu: “ Benim oğlum Misbah KAYA, yaklaşık 26 yıldır hükümlü olarak cezaevinde
kalmaktadır. Oğlum birçok cezaevinde kaldı. Muş Kapalı Cezaevinden Yaklaşık 3 ay önce İzmir
Aliağa Şakran 3 Nolu Tipi Cezaevine sevk edildi. Ben 82 yaşındayım, eşim ise 85 yaşında oldu-
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ğumuz için hem yaşlı hem sağlık sorunlarımızdan hem de ikamet ettiğimiz il olan İzmir mesafe
olarak çok uzak olduğundan dolayı oğlumun ziyaretine gidemiyoruz. Oğlumun eşi ve bir çocuğu
var. Ancak eşinin de ciddi sağlık sorunları olduğundan o da eşinin ziyaretine gidememektedir.
Bu durum hem eşini, çocuğunu ve anne- babası olarak çok üzmektedir. Oğlumu görememekten
kaynaklı sağlık yönünden iyi olamıyoruz. Psikolojik olarak iyi değiliz. Tüm bu hususlar göz önünde
bulundurularak ikamet ettiğimiz il olan Diyarbakır ilinde yeni açılan T Tipi Kapalı Cezaevi ya da
Batman, Mardin Cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ederim.”
27 Haziran 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Tuğba Özkan, şu
beyanlarda bulundu: “ Eşim olan Murat ÖZKAN yaklaşık 2,5 yıldır Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktadır. Maddi olanak imkânlarım olmadığından eşimin ziyaretine gidemiyorum. Ayrıca çocuklarımdan ikisi sağlık olarak iyi değillerdir. 14 yaşında olan oğlum
zihinsel engelli ve 3 yaşında astım hastası olan kızım var. Ben çalışmıyorum. Bize bakacak bir
çalışanımızda yok. Çok mağdur durumdayım. Engelli olan oğlum engelinden dolayı babasını
göremediği için çok üzülüyor. Eşimi de göremediğim için bende üzülüyorum. Tüm bu hususlar
göz önünde bulundurularak ikamet ettiğimiz Diyarbakır ilinde bulunan Diyarbakır T Tipi Kapalı
cezaevine naklinin yapılmasını talep ederim.”
5 Temmuz 2018 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Mustafa Tuğyıldız, şu
beyanlarda bulundu: “Vasisi bulunduğum Ömer AKYOL yaklaşık 20 yıldır ülkenin değişik cezaevlerinde hükümlü olarak yatmaktadır. Şu an İzmir- Aliağa 2 No’lu Şakran T tipi kapalı cezaevi
3. Koğuşunda yatmaktadır. Türkiye’nin en ücra köşesindeki cezaevinde kendisine ulaşmak hem
ben de hem de ailesin de gerek sağlık gerekse maddi açıdan olumsuz yönde etkilemektedir. Bu
mağduriyetimizin önüne geçilebilmesi, hükümlü Ömer AKYOL’ un bölge illerinde bulunan bir
cezaevine nakledilmesi için derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”
6 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nasife Kurt, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Abdullah KURT, yaklaşık 2,5 yıldır cezaevinde kalmaktadır ve
şu anda Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumundadır. Oğlumun kaldığı Cezaevi ikamet
ettiğimiz Diyarbakır ilinden çok uzakta bulunmaktadır. Annesi olarak ciddi sağlık sorunları yaşamaktayım ve maddi olarak da iyi durumda değiliz. Ekteki raporda belirtildiği üzere “Lomber
diskal herni+gonartz ve menisküs yırtığı” tanılı rahatsızlıklarım vardır. Yine daha önce miyom ve
kis ameliyatı olmuşum. Sağlık sorunlarından dolayı uzun yolculuğa çıkıp oğlumu ziyaret etmekte
zorluk çekiyorum. Sağlık sorunlarımın olduğu raporlarla mevcuttur. Belirtmiş olduğum hususlar
çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz Diyarbakır’da bulunan D Tipi veya T Tipi’ne naklinin
sağlanması içim gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmekteyim.”
9 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Muhabbet Tiryaki, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim olan Mehmet Nuri TİRYAKİ, 1994 yılında Tunceli ilinde
yakalandı. Yakalandıktan sonra mahkemeye çıkarıldı ve 36 yıl ceza aldı. Yaklaşık olarak 24 yıldır
çeşitli cezaevlerinde cezasını infaz etmektedir. Şuanda kardeşim Çankırı E Tipi Kapalı cezaevinde bulunmaktadır. Cezaevinde birçok hastalığa yakalandı. Sağlık sorunu iyi değildir. Ablası
olarak endişe ediyorum. Benimde birçok rahatsızlığım var. Bu rahatsızlığın başında şeker, tansiyon, kalp ve beynimde kireçleme gibi hastalıklarım mevcuttur. Tek başıma yolculuk yapmam
mümkün değildir. Sağlığım iyi değildir. Çankırı ili ikamet ettiğim il olan Diyarbakır iline mesafe
olarak çok uzak olduğundan dolayı kardeşimin görüşüne gidemiyorum. Psikolojik olarak kötü
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oluyorum. Bu da sağlığımı daha da kötü olmasına neden oluyor. Tüm bu hususlar göz önünde
bulundurularak ikamet ettiğimiz il olan Diyarbakır, Siverek ve Elazığ Cezaevinden birine naklinin
yapılmasını talep ederim.”
13 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Tuba Yeşil, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Abdulkadir YEŞİL, Balıkesir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda hükümlü olarak kalmaktadır. Diyarbakır ilinde ikamet ettiğim için mesafe olarak uzak olması nedeni ile hastalık nedeniyle eşimi ziyaret etmem mümkün olamamaktadır. Ben uzun süre aynı
pozisyonda kalamıyorum ve dizimde ağrı kilitlenme olmaktadır. Hastalığını bildirir onaylı sağlık
kurulu raporumu da ekte sunuyorum. Eşimin ailesi de aynı sebeplerden dolayı eşimi ziyarete
gidememektedir. Eşimin annesi Saadet Yeşil, yaşlı ve hastadır. Kendisi uzun süre aynı pozisyonda kalamıyor ve yolculuk yapamamaktadır. Hastalığını bildirir onaylı sağlık kurulu raporunu
da ekte sunuyorum. Eşimin kız kardeşi Hatice Yeşil %83.6(yüzde seksen üç nokta altı) Görme
engelli olup yolculuk yapamamaktadır. Hastalığını bildirir onaylı sağlık kurulu raporunu da ekte
sunuyorum. . Görüşmek benim hakkım ve kendisinin de bana ihtiyacı var ve 2 çocuğumuz vardır. Gerek benim gerekse de eşimin ailesinin sağlık sorunlarından ve maddi imkânların elverişsiz
olması nedeniyle eşimi ziyaret edemiyoruz. Belirtmiş olduğum hususlar çerçevesinde eşimin,
ikamet ettiğimiz Diyarbakır ilindeki Cezaevine (D Tipi veya T Tipi) veya Diyarbakır’a yakın illerden
Batman, Mardin illerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim. Nakil masraflarının tarafımızca da karşılanacağını belirtmek isterim.”
16 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Besra Bayın, şu
beyanlarda bulundu: “Benim oğlum Aziz BAYIN, 2011 yılında yargılandığı bir davadan dolayı
mahkemenin kararıyla 8 yıl ceza aldı. Daha sonra tutuklanıp Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine
gönderildi. Oğlum şuanda Maltepe 1 Nolu Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Oğlum cezaevine girmeden öncede psikolojik rahatsızlığı vardı. Cezaevinde kaldığı bu süre içinde
hastalığı daha da ilerledi. Bunun yanı sıra birçok hastalıkta orta çıktı. Bunların başında şizofren,
Anti-Sosyal Bozukluk, bibolar gibi hastalıklar mevcuttur. Bu hastalıkları hala devam etmektedir.
Ayrıca eşimden ayrı yaşıyorum ve bakmakla yükümlü olduğum 4 çocuğum bulunmaktadır. Benim de birçok hastalığım var. Bunların başında astım ve sinir hastalığıdır. Çalışamıyorum. Ayrıca
4 çocuğumdan biri hem fiziksel hem de zihinsel engellidir. Çocuğumu bırakamıyorum. Ve hem
maddi imkânsızlıklardan hem de çocuğumun bu rahatsızlığından dolayı uzun yolculuk yapamıyorum. Oğlumu cezaevinde ziyaret edemediğim için çok üzülüyorum. Bunlardan dolayı hastalığım daha da ilerliyor. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak ikamet ettiğimiz il olan Diyarbakır ilinde bulunan D Tipi ve yeni açılan T Tipi Kapalı Cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını
talep ederim.”
17 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sefer Görenç, şu
beyanlarda bulundu: “Benim oğlum Sedat GÖRENÇ, yaklaşık 25 yıldır müebbet hapis cezası aldığı dosya kapsamında cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum bu 25 yıllık cezaevi sürecinde
yaklaşık 20 yıl Diyarbakır dışındaki cezaevlerinde bulundu. Oğlum şuanda Çankırı E Tipi Kapalı
Cezaevinde bulunmaktadır. Hem sağlık sorunlarından hem de maddi imkânsızlıklardan dolayı
cezaevinde oğlumu ziyaret edemiyorum. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak ikamet
ettiğimiz il olan Diyarbakır ilinde yeni açılan T Tipi Kapalı Cezaevi ya da Siverek, Batman Cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ederim.”
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25 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Remziye Dağ, şu beyanlarda bulundu: “Benim oğlum Halil DAĞ, 1994 yılında yargılandığı bir dava dosyasından dolayı
36 yıl müebbet mahkûmiyet verildi. Yaklaşık 25 yıldır hükümlü olarak cezaevinde cezasını infaz
etmektedir. Oğlum şuanda Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Bu cezaevi sürecinde birçok hastalığa yakalandı. Bu hastalıkların başında akciğer de su toplanması oluştu. Tedavi ediliyor
ancak durumunda bir iyileşme olmuyor. Ben de hem yaşlı hem de birçok hastalığım olduğundan
dolayı oğlumu cezaevinde ziyaret edemiyorum. Bu hastalıklarımın başında karaciğer de rahatsızlığım var. Ayrıca 2 yıl Hepatit C tedavisi oldum. Hala tam olarak sağlığıma kavuşmuş değilim. 1
yıl öncede safra kesesinde ameliyat oldum. Birde oğlumu görememenin üzüntüsünü yaşadığım
için psikolojik olarak iyi değilim. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak ikamet ettiğimiz
il olan Diyarbakır ilinde bulunan Cezaevi ya da Siverek, Mardin Cezaevlerinden birine naklinin
yapılmasını talep ederim.”
26 Temmuz 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sultan Ayzit, şu
beyanlarda bulundu: “Eşim Feyzi AYZİT, 1992 yılında yakalandı. Ve yargılandı. Yargılandığı davadan dolayı Müebbet hapis cezası verildi. Eşim yaklaşık 26 yıldır hükümlü olarak cezaevinde
kalmaktadır. Şuanda Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. 3 çocuğum var ve üçü
de evlendiği için yalnız yaşamaktayım. Hastayım ve böbrek ameliyatı oldum. Çalışıyordum işten
çıkarılmak zorunda kaldım. Hasta olduğumdan dolayı da çalışamıyorum. Hem maddi hem de
sağlık sorunlarımdan ve eşimin bulunduğu cezaevi mesafe olarak uzak olduğundan cezaevinde
eşimi ziyaret edemiyorum. Tüm bu hususlar göz önünde bulundurularak ikamet ettiğimiz il olan
Diyarbakır ilinde yeni açılan T Tipi Kapalı Cezaevi ya da Siverek, Mardin Cezaevlerinden birine
naklinin yapılmasını talep ederim.”
6 Ağustos 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Türkan Uzan Avşin,
şu beyanlarda bulundu: “30 Mart 2014 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir
Belediyesine encümen olarak seçildim. 22 Ocak 2015 tarihinde evime yapılan baskın sonucunda
gözaltına alındım. Daha sonra tutuklanıp Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde 1,5 yıl kadım. 31 Mayıs 2018 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldım. Bu süreçte gerek kendim ve
eşim, gerek büyüme çağında olan çocuklarım olumsuz etkilenmiştir. Cezaevinde kaldığım süreç
içerisinde annelik yasasından yararlanmak istediğimi belirtmeme rağmen olumsuz cevap aldım.
Tüm yaşadığım hak ihlallerine yönelik gerekli hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
6 Ağustos 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hızal Yıldırım, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet Yıldırım, yaklaşık 9 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Şuanda
Samsun Bafra T Tipi Kapalı Cezaevindedir. Annesi olarak sağlık problemlerim ve maddi durumumuzun iyi olmamasından dolayı oğlumu ziyaret etmekte sıkıntı yaşıyorum. Boyun fıtığı, bel fıtığı
ve romatizma gibi rahatsızlıklarım mevcuttur. Ayrıca iki göz ve safra kesesi ve kolumdan ameliyat
oldum. Oğlumu ziyaret edemediğim için manevi olarak ciddi anlamda üzülüyorum. Bütün bunlardan kaynaklı oğlumun Diyarbakır Cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ediyorum.”
10 Ağustos 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Cemile Bayram, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Mahir Bayram, yaklaşık 7 yıldır Cezaevindedir. Birçok cezaevinde
cezasını infaz etmeye devam etti. Şuanda Rize Kalkandere L-Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Ben ve babası Diyarbakır’da ikamet etmekteyiz. Daha önce bir böbreğim
alındı. Şuan tek böbrekle yasamaktayım tedavim devam ediyor. Hem hastalığımdan dolayı hem
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de yaşlı olduğum için uzun yolculuk yapamıyorum. Babası da yaşlı ve hastadır. Bu nedenle oğlumuzu birkaç defa ziyaret edebildik. Oğlumu cezaevinde göremediğim için çok üzülüyorum.
Ve bu üzüntü nedeniyle sağlığım düzelmiyor. Psikolojik olarak yıpranıyorum. Belirtmiş olduğum
hususlar çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz Diyarbakır, Batman ve Mardin illerinden birine
naklinin sağlanmasını talep etmekteyim. Gerçekleşecek nakilde tüm yol masraflarının tarafımca
karşılanacağını belirtirim.”
28 Ağustos 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şeyhmus Başkan,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Şeyhdavut BAŞKAN, yaklaşık 10 yıldır Cezaevindedir. Birçok
cezaevinde cezasını infaz etmeye devam etti. Şuanda Kayseri 2 Nolu T-Tipi Kapalı Cezaevinde
hükümlü olarak kalmaktadır. Ben ve eşimin sağlık sorunlarından kaynaklı oğlumu cezaevinde
ziyaret edemiyoruz. Ayrıca ikamet ettiğimiz il olan Diyarbakır, Kayseri iline mesafe olarak uzak
olduğundan dolayı da oğlumu ziyaret edemiyoruz. Hem ben hem de eşimin hastalığından dolayı
hem de yaşlı olduğumuz için uzun yolculuk yapamıyoruz. Bu nedenle oğlumuzu birkaç defa ziyaret edebildik. Oğlumu cezaevinde göremediğim için çok üzülüyorum. Ve bu üzüntü nedeniyle sağlığım düzelmiyor. Psikolojik olarak yıpranıyorum. Belirtmiş olduğum hususlar çerçevesinde
oğlumun, ikamet ettiğimiz Diyarbakır, Batman ve Mardin illerinden birine naklinin sağlanmasını
talep etmekteyim. Gerçekleşecek nakilde tüm yol masraflarının tarafımca karşılanacağını belirtirim.”
13 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yesüre Dorudemir, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Ömer Dorudemir, yaklaşık 2,5 yıldır hükümlü olarak cezaevinde
kalmaktadır. Şuanda Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Bandırma ili ikamet ettiğim il olan Diyarbakır iline mesafe olarak çok uzak olduğundan dolayı oğlumu cezaevinde ziyaret edemiyorum. Ayrıca maddi imkânlarım olmadığından ve Bandırma ilinde kalacak
yerim olmadığından dolayı cezaevine gidemiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
19 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Meryem Çiçek, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mehmet Faruk Engin ile 24 gündür haber alamıyoruz. Cezaevi
idaresi bize detaylı bilgi vermiyor. Kardeşimin can güvenliği yoktur. Hayatından endişe ediyoruz.
Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
20 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden
mektupla başvuruda bulunan Bedri Çakmak, şu beyanlarda bulundu: “ Kardeşinin vefatından
dolayı ilgili mercilere ailesi tarafından başvurular yapılmış. Ancak kardeşinin cenazesine katılmasına izin verilmemiştir. Yaşanan bu hak ihlallinden dolayı gerekli işlemlerin yapılmasını talep
ediyor.”
26 Eylül 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Şakir Yıldız,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Abdullah YILDIZ, 2017 yılı Haziran ayından cezaevinde
bulunmaktadır. Kendisine örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 10 yıl 6 ay hüküm verildi. Şuanda Tekirdağ F Tipi 1 Nolu Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Gerek benim gerekse annesinin hem sağlık
sorunlarından hem de maddi imkânsızlıklardan dolayı oğlumun ziyaretine gidemiyoruz. Belirtmiş
olduğum hususlar çerçevesinde oğlumun, ikamet ettiğimiz Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa illerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”
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29 Eylül 2018 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’e gönderilen
iki kitaba (Seher- Selahattin Demirtaş, Üç Kırık Dal-İdris Baluken) cezaevi idaresi tarafından el
konularak verilmediği öğrenildi. Leyla Güven’e gönderilen her iki kitaba el konulmasını, Güven’in
kızı Sabiha Temizkan sosyal medya adresi Twitter’dan yaptığı paylaşımla duyurdu. Temizkan, şu
paylaşımda bulundu: “Annem @LeylaGuvenkcd’e gönderdiğim Selahattin Demirtaş’ın (@hdpdemirtas) Seher kitabı ile İdris Baluken’in (@idrisbaluken) Üç Kırık Dal kitapları kendisine verilmeden emniyete gönderilmiş. Emniyet incelemesinden sonra ‘uygun’sa vereceklermiş.”
4 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Davut Temel, şu beyanlarda bulundu: “02.10.2018 tarihinde Tarsus T2 Kapalı cezaevinde bulunan yeğenim Cengiz
Temel’i ziyaret ettim. Yarım saatlik açık görüşmede, kendisini bitkin ve psikolojik olarak yıpranmış
gördüm. Kolu alçıya alınmıştı. Sorduğumda “top oynarken kırıldı” dedi. Ama bana pek inandırıcı gelmedi. Bu durumu şüpheli gördüm. Öte yandan, T2 cezaevinde tüm mahpuslara “ayakta
sayım” şeklinde dayatmada bulunulduğunu, buna karşı cezaevindeki tüm mahpusların 5 Ekim
tarihinde açlık grevine gireceklerini söyledi. Açlık grevi sonrasında, idare ve mahpusların yaşayacağı gerilimden dolayı, mahpusların kötü muameleye maruz kalma olasılığı nedeniyle ailece tedirgin olduğumuzu belirtmek istiyor ve bu konuda şubenizden yardım talebinde bulunuyoruz.”
10 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Güven, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim Abdullah Güven, yaklaşık 21 yıldır cezaevinde hükümlü olarak
kalmaktadır. Kardeşim birçok cezaevinde kaldı. Kardeşim şuanda Karaman L Tipi Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. İkamet etmekte olduğumuz Diyarbakır ili Karaman iline uzak
olmasından kaynaklı kardeşimin görüşüne gidememekteyim. Ayrıca maddi imkânların yüzünden
de yaklaşık 4 yıldır cezaevinde kardeşimin ziyaretine gidemiyorum. Bu durum beni çok üzmektedir. Bütün bunlardan kaynaklı olarak kardeşimin Diyarbakır, Hilvan ve Siverek Cezaevlerinden
birine naklinin yapılmasını talep ediyoruz.”
15 Ekim 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Emine Koçyiğit, şu beyanlarda bulundu: “31.07.2018 tarihinde İnsan Hakları Derneği Mersin Şubesi’ne başvurmuştum.
Rize Kapalı Cezaevinde bulunan kardeşim Umut Savaş Koçyiğit’in durumu ile ilgili herhangi bir
düzelme meydana gelmemiştir. Kardeşimin sağlık durumu her geçen gün daha da kötüye gitmektedir. Bu nedenle İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi’ne başvuru gereği duydum. Gerekli hukuki girişimi yapmanızı talep ediyorum. Kardeşimin hayatından endişe duyuyoruz. Bir an
önce gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz.’’
2 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hanım Kuzu, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Hanifi Kuzu, yaklaşık 15 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Şuanda Rize L
Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan oğlum yaklaşık 40 gün önce bizi arayarak 3.000 TL sevk masrafı
yatırılması halinde kendisini Diyarbakır veya Hakkari de bulunan cezaevlerinden birine nakil olacağını belirtti. Bunun üzerine bizde oğlumun istediği parayı PTT kanalıyla kendisine gönderdik.
Ancak söz konusu parayı yatırmamızın üstünden 1 aydan fazla zaman geçmesine rağmen oğlumun sevk işlemleri yapılmamıştır. Salı günü (23.10.2018) konuştuk. Bize nakil işlemleri yapılmadığı
için açlık grevine girdiğini söyledi. Oğlumun sağlık durumundan endişe ediyoruz. Hem ben hem
de babası yaşlılık ve hastalık nedeniyle oğlumu ziyaret edemiyoruz. Bu konuda sizden hukuki
destek sunmanızı talep ediyoruz.”
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7 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nasife Kurt, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Şuanda Gaziantep L Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. 05.11.2018 tarihinde oğlum Abdullah Kurt, telefon ile aradı. Bana
gardiyanlar gece saatlerinde baskına geldiklerini, eşyalarına ve defterlerine el konulduğunu
anlattı. Cezaevinde çok baskıların olduğunu ve çok sıkıntılar yaşanıldığını belirtti. Derneğinizden bir avukatın gelmesini ve var olan sorun ve sıkıntılarını paylaşacağını dile getirdi. Ayrıca bir
heyetinde gelmesini talep etti. Bizde oğlumun can güvenliği olmadığından dolayı endişeliyiz. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyoruz.”
8 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Rüstem Ökten, şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık bir aydır Patnos L Tipi kapalı Cezaevinde bulunan babam Selahattin Ökten su, yemek, hastane ve idare ile ilgili sıkıntılarının olduğunu söyledi. 15 gündür yemek
olarak sadece nohut yemeği veriliğini söyledi. 7.11.2018 tarihli açık görüş için gittiğimizde görüş
salonunda kapıları üzerimize kapattılar. Mahpusları bizimle görüştürmeyeceklerini söyleyerek bir
saat bizi orada tuttular. Yanımızda kadın, çocuk ve yaşlılar vardı. Bunların bir saat boyunca ihtiyaçları giderilmedi. Cezaevi müdür yardımcısı bir saat sonra gelerek mahpusların kendi istekleri
ile görüşe çıkmadıkları sorunların olduğunu, bu sorunları çözmek için uğraştıklarını ve 15 ton
pirinç aldıklarını söyledi. Dışarı çıktığımızda orada bulunan jandarma görevlileri bize hakarette
bulundular. Ayrıca kadın görüşçüler kuruma girdiklerinde tüm kıyafetleri çıkartılarak arama yapılıyor. Biz bu hareketlerden şikâyetçiyiz. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
12 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sultan Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Seyfettin Yaşa, yaklaşık 8 yıldır Amasya E Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Hem ekonomik durumum hem de sağlık durumum iyi olmadığından dolayı eşimi cezaevinde
ziyaret edemiyorum. Bu durum hem beni hem de eşimi çok üzmektedir. Bütün bunlardan kaynaklı eşimin Diyarbakır veya yakın illerden birine naklinin sağlanması için sizden hukuki destek
sunmanızı talep ediyorum.”
13 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nejhat Yılmaz-Demhat
Demirhan-Sedat Baygeldi, şu beyanlarda bulundu: “Sürekli olarak hakkımızda keyfi disiplin
soruşturmaları başlatılıyor. Sürekli talep etmemize rağmen Yeni Yaşam Gazetesi bize verilmiyor.
14 kişilik koğuşlarda 24-25 kişi kalmaktayız. Koridorlarda yürürken askeri düzende yürümeyi dayatıyorlar. Kapı kilitleri ve kolları hiçbir gerekçe gösterilmeden sökülmüştür. Soğuk olduğundan
dolayı büyük zorluk çekiyoruz. Temizlik malzemelerimiz toplatıldığı için temizlik yapamamaktayız.
Ortak faaliyetlere çıkarılmamaktayız. Son zamanlarda defterlerimiz toplatıldı. Üst mercilere yaptığımız başvurular şikâyetler dikkate alınmıyor. Görüşlerde farklı suçlardan cezaevinde bulunan
tutukluları aynı ortamda bulundurdukları için aileler ve bizim için kargaşa ve provokasyon ortamı
yaratılmaktadır. . Bu durumları temel insan haklarına aykırıdır. Bu hususta derneğinizden hukuki
destek bekliyoruz.”
13 Kasım 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine bulundukları hapishaneden başvuruda
bulunan Ramazan Kılınç-Suphi Orhan-Uğur Coşar-Abdullah Kurt-Ferhat Babür, şu beyanlarda bulundu: “Sürekli olarak hakkımızda keyfi disiplin soruşturmaları başlatılıyor. Sürekli talep
etmemize rağmen Yeni Yaşam Gazetesi bize verilmiyor. 14 kişilik koğuşlarda 24-25 kişi kalmaktayız. Koridorlarda yürürken askeri düzende yürümeyi dayatıyorlar. Kapı kilitleri ve kolları hiçbir
gerekçe gösterilmeden sökülmüştür. Soğuk olduğundan dolayı büyük zorluk çekiyoruz. Temizlik
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malzemelerimiz toplatıldığı için temizlik yapamamaktayız. Ortak faaliyetlere çıkarılmamaktayız.
Son zamanlarda defterlerimiz toplatıldı. Üst mercilere yaptığımız başvurular şikâyetler dikkate
alınmıyor. Görüşlerde farklı suçlardan cezaevinde bulunan tutukluları aynı ortamda bulundurdukları için aileler ve bizim için kargaşa ve provokasyon ortamı yaratılmaktadır. . Bu durumları
temel insan haklarına aykırıdır. Bu hususta derneğinizden hukuki destek bekliyoruz.”
3 Aralık 2018 tarihinde Batman Cezaevinde yatan mahpus Adnan Erdem, İHD Batman Şubesine başvuruda bulunarak Cezaevi komisyonuna şu beyanlarda bulundu: “21 Aydan beridir
tutuklu olarak yargılanmaktayım. Ben BDP (Barış Ve Demokrasi Partisi) yöneticisiydim. Partideki
faaliyetlerimden dolayı yargılanıyorum. 7 gündür 8 arkadaşım ile birlikte açlık grevindeyiz. Sağlık
durumum genel olarak iyidir, günde iki defa sağlık kontrolleri sağlanmaktadır. Refakatçi talebimiz
olmasına rağmen bu talebimiz idarece kabul edilmemektedir. Bu açlık grevimizin nedeni 3 yıldır
ailesi ve 8 yıldır avukatları ile görüştürülmeyen Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit i kınamak ve bu uygulamalardan bir an önce vaz geçilmesidir. Abdullah Öcalan’ın sağlık ve güvenliği
sağlanarak yeniden barış sürecine dönülmesinin koşullarının yaratılması gerekmektedir. Tecrit
devam ettiği sürece bu eylemlerde devam edecektir. Bu on günlük açlık grevi eylemimiz bir
uyarı niteliğindedir. Eğer bu tecrit politikası devam ederse bu sefer süresiz ve dönüşümsüz açlık
grevine başlayacağız. Leyla Güven arkadaşımızın eylemini selamlıyor ve dayanışma içinde olduğumuzu belirtiyoruz. Sebahat Tuncel ve arkadaşları ile Pervin ve arkadaşlarının açlık grevlerini
de selamlıyoruz. Kamuoyunu da bu eylemimizi sahiplenmeye çağırıyoruz.”
3 Aralık 2018 tarihinde Batman Cezaevinde yatan mahpus Azat Bayram, İHD Batman Şubesine başvuruda bulunarak Cezaevi komisyonuna şu beyanlarda bulundu: “Örgüt üyeliğinden
yaklaşık 1 (bir) aydır tutukluyum. Daha önce hiç tutuklanmamıştım. 8 Arkadaşımla şu an açlık grevinin 7. Günündeyiz. Açlık grevleri şu an 10 günlük dönüşümlü olarak yapılmaktadır. 10 gün sonra
başka bir grup arkadaşımız görevi devralacak. Taleplerimiz kabul edilmezse süresiz-dönüşümsüz
açlık grevine başlayabiliriz. Talebimiz “Ezilen ve Kürt halkının üzerindeki tecrit politikasının derhal
son bulmasıdır.” Sayın Abdullah Öcalan’ın avukatları ve ailesi ile görüştürülmesi aynı zamanda
esaret koşullarının kaldırılması taleplerimiz arsasındadır. Sabah akşam sağlıkçılar tansiyon ve
kilo ölçümü yapıyorlar. Tüm dayatmalarımıza rağmen refakatçı taleplerimiz cezaevi yönetimince kabul edilmemektedir. Grevimizin temel amacı; Sayın Abdullah Öcalan’ın öncülük edeceği
bir “Barış Sürecinin” yeniden başlatılmasıdır. Kamuoyunun bu eylem ve eylemin amaçlarına ses
olmasını talep ediyoruz. Eğer devlet çözümsüzlükte ısrar eder ve Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi kaldırmazsa süresiz-dönüşümsüz açlık grevine başlayacağız.”
3 Aralık 2018 tarihinde Batman Cezaevinde yatan mahpus Orhan Doru, İHD Batman Şubesine başvuruda bulunarak Cezaevi Komisyonuna şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık on aydır
tutukluyum. 27.11.2018 Tarihinden beri Yedi arkadaşım ile beraber 10 günlük süresiz-dönüşümlü
açlık grevine başlamış bulunmaktayız. Talebimiz Sayın Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit in kaldırılması, yakınları, avukatlarıyla görüştürülmesi ve açlık grevinde bulunan insanların ölmemesidir.
Bu taleplerimizin kabul edilmesi halinde açlık grevimizi sonlandıracağımızı sizler aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz.”
3 Aralık 2018 tarihinde Batman Cezaevinde yatan mahpus Salih İlmin, İHD Batman Şubesine başvuruda bulunarak Cezaevi Komisyonuna şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık üç aydır
tutukluyum. 27.11.2018 Tarihinden beri Yedi arkadaşım ile beraber 10 günlük süresiz-dönüşümlü
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açlık grevine başlamış bulunmaktayız. Talebimiz Sayın Abdullah Öcalan’a yönelik tecritin kaldırılması, yakınları, avukatlarıyla görüştürülmesi ve açlık grevinde bulunan insanların ölmemesidir.
Bu taleplerimizin kabul edilmesi halinde açlık grevimizi sonlandıracağımızı sizler aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz.”
3 Aralık 2018 tarihinde Batman Cezaevinde yatan mahpus Eşref Acar, İHD Batman Şubesine başvuruda bulunarak Cezaevi Komisyonuna şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık bir aydır
tutukluyum. 27.11.2018 Tarihinden beri Yedi arkadaşım ile beraber 10 günlük süresiz-dönüşümlü
açlık grevine başlamış bulunmaktayız. Talebimiz Sayın Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit in kaldırılması, yakınları, avukatlarıyla görüştürülmesi ve açlık grevinde bulunan insanların ölmemesidir.
Bu taleplerimizin kabul edilmesi halinde açlık grevimizi sonlandıracağımızı sizler aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz.”
3 Aralık 2018 tarihinde Batman Cezaevinde yatan mahpus Ferhat Aydın, İHD Batman Şubesine başvuruda bulunarak Cezaevi Komisyonuna şu beyanlarda bulundu: “04.02.2018 Tarihinden beri tutukluyum. 27.11.2018 Tarihinden beri Yedi arkadaşım ile beraber 10 günlük süresiz-dönüşümlü açlık grevine başlamış bulunmaktayız. Talebimiz Sayın Abdullah Öcalan’a yönelik
tecrit in kaldırılması, yakınları, avukatlarıyla görüştürülmesi ve açlık grevinde bulunan insanların
ölmemesidir. Bu taleplerimizin kabul edilmesi halinde açlık grevimizi sonlandıracağımızı sizler
aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz.”
3 Aralık 2018 tarihinde Batman Cezaevinde yatan mahpus Mazlum Tekin, İHD Batman Şubesine başvuruda bulunarak Cezaevi Komisyonuna şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık 2 aydır
tutukluyum. 27.11.2018 Tarihinden beri Yedi arkadaşım ile beraber 10 günlük süresiz-dönüşümlü
açlık grevine başlamış bulunmaktayız. Talebimiz Sayın Abdullah Öcalan’a yönelik tecrit in kaldırılması, yakınları, avukatlarıyla görüştürülmesi ve açlık grevinde bulunan insanların ölmemesidir.
Bu taleplerimizin kabul edilmesi halinde açlık grevimizi sonlandıracağımızı sizler aracılığıyla kamuoyuna duyuruyoruz.”
3 Aralık 2018 tarihinde Batman Cezaevinde yatan mahpus Aziz Okay, İHD Batman Şubesine
başvuruda bulunarak Cezaevi Komisyonuna şu beyanlarda bulundu: “Biz Batman M Tipi Kapalı cezaevinde 8 kişi ile şu an açlık grevindeyiz. 27.11.2018 Tarihinde başladık. 10 Gün sonra eylemi başka arkadaşlar devralacak. Şu anki sağlık durumumuz iyidir. Cuma günü doktor muayenesi
yapıldı. Günde 2 defa görevli bir sağlıkçı tarafından sağlık kontrolü yapılmaktadır. Tansiyon, kilo
ölçümü yapılıyor ve rapor ediliyor. Açlık grevindeki 8 kişi ayrı bir odada kalıyoruz. Refakat edecek
bir arkadaş talebimiz olmasına rağmen cezaevi müdürü bu talebimizi ret etmiştir. Gerekçe olarak
güvenlik sorununu öne sürmüştür. Açlık grevi nedenimiz ve bu eylemle ulaşmak istediğimiz hedef “Sayın Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit in son bulması, 2011 yılından beri görüştürülmeyen
avukatları ile görüştürülmesi” taleplerimiz vardır. Leyla Güven’in başlatmış olduğu eylemi anlamlı
buluyoruz. Tecrit kaldırılmadığı sürece eylemimiz devam edecek, süresiz- dönüşümsüz açlık grevine girmeye hazırız. İdarenin genel olarak keyfi muamelesi söz konusudur. Taleplerimiz kabul
görmemekte sosyal aktivite, spor, atölye, bilgisayar 2 senedir yapılmamaktadır.”
5 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdi Ertaş, şu beyanlarda bulundu: “Amcam Musa Ertaş, yaklaşık 5 ayı aşkındır Diyarbakır T 1 Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır. Kendisiyle dün yani 04.12.2018 tarihinde bir açık görüş yaptım. Görüşmede
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cezaevinde yaşanan bazı hak ihlallerine ilişkin anlatımlarda bulundu. Cezaevinde birçok temel
ihtiyaçlarının karşılanmadığından bahsetti. Kış mevsiminde olmalarına rağmen cezaevindeki ısıtma sistemi çalışmıyor. Ciddi anlamda ısınma sorunu var. Battaniye sıkıntıları var. Cezaevi
yönetiminden battaniye istediklerinde cezaevindeki yönetim kantinden para ile almalarını istiyor. Amcam ve birçok mahpus maddi sıkıntılardan dolayı battaniye alacak durumları yok. Yine
cezaevi içerisindeki birçok demirbaş, görevliler tarafından karşılanmamış. İhtiyaç malzemelerini
talep ettiklerinde cezaevi yönetimi ödenek olmadığından dolayı bu ihtiyaçların karşılanmadığını
söylemektedir. Ayrıca cezaevinde sıcak su akmıyor. Mahpuslar bundan dolayı temizliklerini yapmakta sürekli sıkıntılar ile yüz yüze kalmaktadır. Bunun dışında bazı muslukların arızalı olduğunu
ve çalışmadığını belirtti. Görüşme sonunda amcam kendisinin ve diğer mahpus arkadaşlarının
ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli adımların atılmasını talep etti. Derneğinizden bu konuda
hukuki destek talep ediyorum.”
7 Aralık 2018 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Senem Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Benim öz kardeşim olan Necati ÇEPİK, yaklaşık 10 yıldır Türkiye’nin çeşitli cezaevlerinde kalmaktaydı. En son Bandırma Cezaevinden Diyarbakır 1 Nolu t Tipi Kapalı Cezaevine
sevk edildi. Bugün yani 7 Aralık 2018 tarihinde kardeşimin açık görüşüne gittiğimde bana, Cezasının bitmesine rağmen kendisini tahliye etmediklerini, hakkında herhangi bir disiplin cezası
bulunmadığını söyledi. Konu ile ilgili derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
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CEZAEVLERİNDE İŞKENCE
3 Ocak 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Van’ın Erciş ilçesinde 2015 yılında tutuklanan Hamdullah Aydemir adlı tutuklu 20 Aralık 2018’de
Samsun Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Diyarbakır 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.
Cezaevine sevk sırasında Elazığ’daki cezaevinde bir gece tutulduğunu belirten Aydemir, burada
sabaha kadar sistematik işkenceye maruz kaldığını aktardı. Kardeşinin sevk edildiği hafta kendilerini aramamasından ötürü cezaevi yönetimiyle iletişime geçtiklerini ve avukatı aracılığıyla
kardeşinin 4 gün sonra Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiğini öğrendiğini
belirten ağabeyi Mehmet Aydemir, 28 Aralık 2019 tarihinde yaptığı görüşmede kardeşinin işkenceye uğradığını söylediğini aktardı. Aydemir, kardeşinin görüşte kendisine şunları söylediğini
kaydetti: “Elbiselerimi ve eşyalarımı bile almama müsaade etmeden kendileri gidip eşyalarımı
getirip beni Diyarbakır’a gönderiler. Diyarbakır’a gitmek için yol üzerinde geceyi geçirmek için
Elazığ’da bir cezaevine getirildim. Burada bana ne mezunu olduğumu sordular. Ben okuma yazmam olmadığını söyledim. Benim elime bir sepet verdiler iki dakika için komple soyun dediler.
Ben soyunmayınca çıplak aramaya karşı çıkınca dayatmaya başladılar. Ve bana ‘Sizin gibi adamlara ekmek vermemek lazım, sizin kafanıza sıkıp çöpe atmak lazım’ diyerek arkamdan küfür ettikten sonra bana saldırıp dövdüler. Daha sonra kameranın olmadığı bir odaya sürükleyerek götürdüler ve hepsi bir anda üzerime çullandı. Beni sabaha kadar sistematik bir şekilde dövdüler. Bu
darp sonucu başımda ve kaburgalarımda ciddi ağrılar olduğu için her on dakikada bir gelerek
bana ‘Merak etme sana bir şey olmaz sen ve senin gibiler kolay kolay ölmez’ diyerek giydirdiler.
Burasının hangi cezaevi olduğunu sorduğumda burası 2 No’lu T Tipi Elazığ Cezaevi diyerek gülüyorlardı. Oysa ben 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nin olduğunu biliyordum. Revir doktoruna bana yaptıklarını anlattım, nefes alamadığımı ve vücudumu düzeltemediğimi anlatırken, doktor ‘Belki de
sen kendini duvarlara vurmuşsundur’ dedi. Ben de ‘Eğer kendimi duvara vursaydım yüzümde
yırtıklar olurdu morlaşma olmazdı’ dedim. O da bana ‘Senin yaşın kadar doktorluk yaptım, sen sus
ben ne yaptığımı biliyorum’ dedi. Darp raporumda ‘sadece biraz hırpalandığımı’ yazdı. Ardından
beni emniyete götürdüler orada da ifade verdim. Diğer gün sabah Diyarbakır Cezaevine gelince
oradaki revire gittim, revir doktoru bana darp raporu verdi ve ben de suç duyurusunda bulanarak davacı oldum.”
11 Ocak 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Urfa
2 No’lu T Kapalı Cezaevi’nden Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen 3 siyasi mahpusun (Orhan Can, Kemal Yiğit, Murat Budabak) cezaevi girişinde darp edildiği öğrenildi. Mahpusların, cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasını maruz kaldıkları ve bunu kabul etmedikleri
için, darp edildikleri belirtildi.
KHK ile kapatılan DİHA Muhabiri İdris Sayılğan’ın “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası
yapmak” iddialarıyla yargılandığı davanın 6’ncı duruşması, 25 Ocak 2019 tarihinde Muş 2’nci
Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkemede savunma yapan gazeteci Sayılğan, “Savunmamdan önce Trabzon Cezaevi’nden Patnos ve Muş cezaevine getirilirken girişte çıplak arama
ve işkence gördüm. Mahkeme heyeti aracılığı ile suç duyurusunda bulunuyorum. 2015 yılında
gazetecilik yapmaya başladım. Muş’ta 10 ay çalıştıktan sonra Van’a oradan Ağrı’ya geçtim. Muş
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ve Van’da çalışmalarımda telefon dinleme takibi yapılmazken Ağrı’da iken hukuksuz bir şekilde
telefonlarım dinlenildi. Telefon dinlemelerimle birlikte haber kaynaklarım deşifre edildi. Basın
hukukunda bulunan haber kaynağının saklı kalma ilkesi hukuka aykırı bir şekilde çiğnenmiştir.
İddianamede bana yönelik suçlamalar gerçeği yansıtmıyor. Gazetecilik faaliyetleri çerçevesinde
yaptıklarımın suç sayılmasını kabul etmiyorum. Bundan dolayı beraatımı talep ediyorum” şeklinde konuştu. Ardından savunma yapan avukatları ise çıplak arama ve işkence ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Avukatlar, müvekkilleri hakkında yönetilen suçlamalarla ilgili somut delil olmadığını söyleyerek, beraatını talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti karar vermek
için duruşmaya kısa bir ara verdi. Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Sayılğan’a
“örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddialarıyla 8 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
2 Şubat 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Van
T Tipi Kapalı Cezaevi’nde (24 Ocak 2019 tarihinde) odaları değiştirilmek istenen ve buna karşı
çıkan 16 siyasi mahpusun, 10’u kadın ve 3’ü erkek olmak üzere 13 infaz koruma memuru tarafından darp edildikleri öğrenildi. Darp edilen siyasi kadın mahpuslardan isimleri öğrenilenler şöyle:
72 yaşında olduğu belirtilen Sitê Gören, Lice Belediyesi Eşbaşkanı Rezan Zuğurli Ataş, Medya
Aslan, Medya Çınar, Mizgin Deniz, Rojda Tokçu, Ayfer Şahin, Şehriban Mamuk, Semra Argiş, Ebru
Şimşek.
2 Şubat 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Aziz OKAY iki yıldır suça sürüklenen çocuk kapsamında Batman M Tipi kapalı Cezaevinde tutuluyordu. Leyla Güven’in başlatmış olduğu açlık grevine destek amacıyla birkaç arkadaşı
ile beraber süreli-dönüşümlü açlık grevine başladılar. Açlık grevine başladıktan sonra avukatlara
verdiği beyanlardan dolayı cezaevi idaresi oğlum üzerinde baskı kurmaya ve sürgün ile tehdit
etmeye başladı. Kısa bir zaman önce özellikle Cezaevi müdürünün yoğun baskıları sonucu Elazığ
Kampüs Cezaevine sürgün edildi. Sürgün gittiği Elazığ Cezaevinde çıplak aramayı ret ettiği için
fiziki işkenceye maruz kaldığı, üzerinde psikolojik baskıyı yoğunlaştırmak için tek kişilik hücrede
tutulduğu, hiçbir ihtiyacının karşılanmadığı bize gelen bilgiler arasındadır. Derneğinizden öncelikle oğlumun durumu ile ilgili daha geniş ve açıklayıcı bilgi edinilmesini, içinde bulunduğumuz
ekonomik sıkıntılardan, anne ve babamın hastalıklarından dolayı oğlum ile görüş yapmada zorlandığımızı bu nedenler göz önünde bulundurularak oğlumun tekrar Batman Cezaevine geri
getirilmesini ve hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
Tarsus Kampüs Cezaevi’nde bulunan 16 siyasi mahpusun 13 Şubat 2019 tarihinde hiçbir
gerekçe gösterilmeden Maraş Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Mahpusların, götürüldükleri Maraş Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde çıplak
aramaya zorlandıkları, ancak bunu reddettikleri için darp edildikleri öğrenildi. Sevk edilen tutukluların isimleri şöyle: Hüseyin Erpolat, Fırat Turğay, Mehmet Ali Alan, Mehmet Şerif Dayan,
Emanet Eneç (yüzde 92 raporlu), Roşhat Dilkiç (yüzde 40 raporlu), Azat Taş (yüzde 40 raporlu),
Çağdaş Doğan (yüzde 80 raporlu. 31 Mart 2019’da koşullu salıverilecek), Vahdettin Çoban (6
Nisan 2019’da koşullu salıverilecek), İbrahim Halil Olçar, Ferit Çalan, Fehim İşbilir, Şiyar Say, Zeki
Yıldırım, Kerem Er, Kamuran Altin.
12 Mart 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Urfa
T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan kadın tutuklulardan Semra Akan, Mezopotamya Ajansı’na (MA)

254

2019 Yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri
gönderdiği mektup ile Mardin’den Urfa Cezaevi’ne sevk edilen 57 yaşındaki Zerga Açar isimli
mahpusun işkence ve tehditlere maruz kaldığını anlattı. Mektupta şunlar belirtildi: “28 Şubat
tarihinde Mardin E Tipi Cezaevi’nden Urfa 2 No’lu T Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen 57 yaşındaki
Zerga Açar adlı anne sürgün edildikten sonra işkenceye maruz bırakıldı. Öncelikle parmak izi
ve göz taraması yapıldığı esnada asker tarafından saçından çekilerek ve ‘sen teröristsin vatan
hainisin’ denilerek hakarete ve şiddete uğramış. Daha sonra da girişte çıplak arama işkencesine
maruz kalmış. Çıplak arama yapıldığı esnada yadê Zerga direnmiş ve kabul etmemiştir. Fakat
Birsen K., Ruşen, Gulizer, Sıdıka ve Büşra adlı kadın gardiyanlar, erkek gardiyanların gözü önünde
yadêyi (Zerga Açar) yerlerde sürükleyip bütün kıyafetlerini yırtıp soymuşlardır. En son iç çamaşırları da parçalanarak soyulmuş ve bu gardiyanlar tarafından fiziki tacize de maruz bırakılmıştır.
Daha sonra darp edilerek koğuşa getirilmiş. Bizler tepki gösterince ‘bu kadının psikolojisi bozuk’
denilerek iftira atmışlardır. İşkence yetmiyormuş gibi Zerga Açar’ın, gardiyanları darp ettiğini iddia ederek kendisine soruşturma açıldı. 11 gün hücre cezası verildi.”
14 Mart 2019 tarihinde İHD Dersim Şubesine başvuruda bulunan Özlem Toprak, Elazığ Kapalı
Cezaevindeki kardeşinin işkence, psikolojik baskı, revire çıkarmama gibi işkence ve kötü muamelelere maruz bırakıldığını şeklinde beyanlarda bulunmuştur.
Kayseri Bünyan T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 1 Mart’tan itibaren süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlayan 7 siyasi mahpusun (Aziz Yalçın, Özkan Kart, Ramazan Sebuktekin, Hacı Sincar,
Ali Delabak, Ali Emirhani, Hikmet Çalakan) 10 Mart 2019 tarihinde Maraş Türkoğlu T Tipi Kapalı
Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Mahpusların, Maraş Cezaevi girişinde çıplak aramaya zorlandıkları, kabul etmemeleri üzerine gardiyanlar tarafından zor kullanarak elbiselerinin çıkartıldığı
ve darp edildiği, ardından da tek kişilik hücrelere konulduğu öğrenildi.
30 Mart 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Murat Okay şu beyanda
bulundu: “Oğlum Aziz OKAY Elazığ 1 Nolu Kapalı ceza infaz kurumunda tutulmaktadır. Oğlum
cezaevinden arayarak gözleri kapatılarak tek kişilik bir hücreye konulduğunu, işkenceye (kaba
dayak atılmak suretiyle) maruz kaldığını söyledi. Uzun bir zamandır tek kişilik hücrede tutulmakta olup normal bir koğuşa idare tarafından gönderilmemektedir. Oğluma karşı cezaevi idaresi
tarafından hem psikolojik hem de fiziksel saldırı yapılmaktadır. Oğlum İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesine durumunu anlatan bir mektup gönderdiğini ancak mektubun akıbetini bilmediğini aktardı. Bizde ailesi olarak çocuğumuzun can güvenliğinden endişe duymaktayız. Oğlum
ile ilgili sağlıklı bilgilerin alınması ve hukuki desteğin sağlanmasını talep etmekteyim.”
30 Mart 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Sait Adlığ şu
beyanda bulundu: “Kardeşim hayrettin Adlığ Elazığ Yüksek Güvenlikli 2 Nolu cezaevinde yaklaşık bir yıldır tutulmaktadır. Cezası kesinleştiğinden hükümlüdür. Beni telefonla arayarak “Günlük
kaba dayak uygulaması, hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını” aramalarda mahkeme evrakları
dahi yırtılmak suretiyle el konulduğunu söyledi. Bize gönderdiği mektup, kitap ve eşyalar idare tarafından bize iletilmemektedir. Keyfi disiplin soruşturmaları ve cezalara maruz kalmaktadır.
Hukuksuz uygulamalara maruz kalan kardeşime işkence, kötü muamele ve keyfi uygulamaların
sona erdirilmesi için hukuki destek talebinde bulunuyorum.”
10 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gani Altuntaş, şu beyanlarda bulundu: “3 yıldır Elazığ 2 No’lu Kapalı Cezaevinde kalan oğlum Ferman Altuntaş’ı 8
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Nisan 2019 tarihinde eşim ile birlikte ziyaret ettik. Oğlum, yaptığımız görüşmede Elazığ Cezaevi
yönetimi ve gardiyanları tarafından sistematik kötü muameleye maruz kaldığını bildirmiştir. Yaklaşık 45 gündür açlık grevinde olan oğlum özellikle açlık grevine girdikten sonra, baskıların giderek arttığını söyledi. Bu gayri insani duruma artık katlanamayacağını söylemiştir. Gardiyanların
belli rutinlerde açlık grevine girenlere ağır fiziksel şiddet uyguladığını, cezaevi yönetiminin keyfi
hücre cezaları verdiğini belirtmiştir. Bu gayri insani ve hukuk dışı uygulamalara son vermek adına
derneğinize başvurmamı istemiştir. Oğlumun ve Elazığ Cezaevindeki diğer mahpusların maruz
kaldığı bu hukuk dışılığa son vermek adına gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmekteyiz.”
16 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İbrahim Halil Kaplan,
şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Fatih Kaplan, 7 yıldır tutuklu bulunmakta. Önce Diyarbakır’daydı sonra sırasıyla Rize Kalkandere ve Kırıkkale F Tipi cezaevinde kaldı. Şu anda Kırıkkale
de tutuklu. 18,5 yıl hapis cezası vermişlerdi kardeşime. Bildiği kadarıyla da onaylandı ceza. 13 Nisan 2019Cumartesi günü kardeşim Fatih eşi ile yaptığı telefon görüşmesinde “11 Nisan Perşembe günü bizi koğuştan çıkardılar arama yapılacak diye sonra gardiyanlar içeri girdi televizyon,
buzdolabı ve mutfak araç gereçlerinin hepsini kırıp parçaladıktan sonra bizi tekrar içeri aldılar”
demiştir. Biz ailesi olarak bu durumdan endişe duymaktayız ve gerekli tüm yasal yollara başvurulmasını istiyoruz.”
29 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İzzet Gökalp, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Cihan Gökalp Elazığ 2 Nolu Cezaevinde kalmaktadır. Oğlum 1 Mart
2019 tarihinden bu yana açlık grevindedir. Kendisi ile 29.04.2019 tarihinde yapmış olduğumuz
telefon görüşmesinde; 27 Nisan 2019 tarihinde gardiyanların koğuşlara girerek kendilerini darp
ettiklerini söyledi. Kendilerinin başına bir şey gelirse sorumluların gardiyanlar olduğunu belirtti.
Bu kötü muameleden dolayı endişeliyiz. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
Hapishanelerde devam eden açlık grevi eylemlerinin sona ermesi ardından, 26 Mayıs 2019
tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevindeki 6 tutuklunun, tedavi amacıyla
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiği ve hastane morg kapısında slogan attıkları gerekçesiyle askerler tarafından darp edildikleri öğrenildi.
29 Mayıs 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sevim Akkoç, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet Başkurt, Antep L Tipi kapalı cezaevinde bulunmaktadır. Cezaevinde idareci ve gardiyanlardan kaynaklı birçok problem yaşanmaktadır. L tipi Cezaevinden
çok sayıda siyasi mahpus H Tipi cezaevine nakledildi. Oğlumla beraber yedi siyasi mahkûm şu
an L Tipi Cezaevinde. Oğlumla yaptığımız görüşmelerde, son dönemlerde cezaevinde baskıların
çok arttığını, gardiyanlarının kendilerine küfür ve hakaretlerde bulunduklarını, çok sayıda koğuş
baskını ve arama yaptıklarını söylemektedir. Ben de yaşımın ilerlemesinden ve birçok hastalığım
olmasından dolayı Antep’e kadar gidip gelmekte çok sıkıntı yaşamaktayım. Hastalıklarım ile ilgili
raporlarım da mevcuttur. Oğlumun Diyarbakır D veya T Tipi cezaevlerine, bu mümkün değilse
Diyarbakır’a komşu şehirlerden birine naklinin yapılması hususunda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyim.”
10 Haziran 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Turgut Bademkıran,
şu beyanlarda bulundu: “Benim öz kardeşim olan Ferit BADEMKIRAN, yaklaşık 4 yıldır ceza-
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evinde olup son 2 yıldır Elazığ 2 nolu kapalı cezaevinde tutulmaktadır. Kendisi ile en son dün
; (09.06.2019)Yapmış olduğumuz açık görüşte bize cezaevi idaresinin kendisine ve Seyithan
YAMAN, Yakup AKKAN ve İbrahim ÖZDİL isimli mahpuslara yönelik fiziksel ve psikolojik saldırıda bulunduklarını söyledi. Kardeşimin aktardığına göre cezaevi infaz koruma memurları arama
adı altında bulundukları odaları dağıttıklarını, kendilerine hakaret ettiklerini ve darp edildiklerini
söyledi. Kardeşim özellikle cezaevinde bulunan ve ismini bilmediğim 2. Müdürün bu tarz uygulamalar için personele talimat verdiğini söyledi. Biz gerek kardeşimin gerekse diğer mahpusların
tabi tutuldukları bu uygulamaların sona ermesi için derneğinizden destek talep ediyoruz.”
1 Haziran 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Ersin Çiçek ve Heval Oral isimli tutukluların, girdikleri açlık grevi eyleminin sonlandırmasının ardından sağlık taraması için götürüldükleri revirden koğuşlarına geri getirildikleri sırada bir grup infaz koruma memuru tarafından darp edildiği öğrenildi.
2 Temmuz 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sadık Ay, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim (Abdulhadi Ay) iki yıldır Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. 10 yıldır tutuklu olan kardeşim hiçbir şekilde disiplin cezası dahi almamıştır. 26 Haziran
2019 tarihinde bir mahpus yakını açık görüşe gittiğinde yakınının anlattıklarından öğrendiğimize
göre; kardeşimin koğuşuna gelen gardiyanlar ona imzalatması için bir belge vermişler. Kardeşim
belgeyi kendi rızası ile yazmadığı için imzalamaktan kaçınınca beş gardiyan onu bir odaya alarak
dövüp hakaret etmeye başlamışlar. Fiziksel ve sözel şiddete uğrayan kardeşimi gören mahpus
arkadaşı Ayhan Demir, ne yapıyorsunuz, işkence suçunu işliyorsunuz, durun yapmayın şeklinde
sözlerinden sonra Ayhan Demir adlı mahpusu da koğuşundan çıkartıp ona da fiziksel ve sözel
şiddet uygulamışlar. Ben bu konuyla ilgili 26 Haziran 2019 tarihinde Dicle Savcılığına suç duyurusunda bulundum. 27 Haziran 2019 tarihinde kardeşim tarafından bir faks aldık. Faksın içeriğinde kendisinin işkence gördüğünü, bir avukatın kendisini gelip görmesi gerektiğini yazmış. Biz de
Patnos’ta bulunan Av. Yakup Yanık (0507 087 17 91) adlı avukatla görüşüp vekaletname çıkarttık.
Avukat kardeşimin bir gözünün mor ve kapalı olduğunu, kafasından darbe aldığını, bir kaburgasının kırık olduğunu bizlere iletti. Ayrıca Derneğinizin müdahil olarak suç duyurusunda bulunmasını istemiş. Avukatı cezaevi yönetiminden kardeşimin darp cebir raporunu istemiş ancak ona
bu raporu vermemişler. Biz de ailesi olarak Derneğinizden bu konuda yapması gereken hukuki
yardımı yapmasını, sorumluların cezalandırılmasını ve kardeşimin sevkinin başka bir cezaevine
yapılmasını istiyoruz.”
5 Temmuz 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yakup Alphan’ın 4 Temmuz günü
gardiyanlar tarafından darp edildiği ve ardından da tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.
10 Temmuz 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İzzet Gökalp, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Cihan Gökalp Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı cezaevinde
kalmaktadır. Dün aile üyelerimizden bazıları açık görüş yapmak üzere cezaevine gidip kendisiyle görüştüler. Oğlum görüşmede kendilerine, cezaevi şartlarının çok kötü olduğunu, sık sık yasak kitap ve benzeri materyalin bulundurulduğu bahanesiyle gardiyanların baskın ve aramalar
yaptığını, kendilerine hakaret ve küfürlerde bulunduklarını, çoğu kez darp ettiklerini belirtmiştir.
Bu hukuksuz uygulamalara karşı çıkanların hücrelere atıldıklarını belirtmiştir. Oğlum, cezaevi yönetimi ve gardiyanların bu tutumlarının keyfi olduğunu, tamamen mahpusları yıldırma amacı
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taşıdığını belirtmiştir. En son dün sabah saat 10.00 sıralarında benzer bir durum olduğunu ifade
etmiştir. Tüm bu uygulamalara karşı cezaevi müdürü ve savcısının kayıtsız kaldığını söylemiştir.
Mevcut durumdan kaynaklı oğlumun can güvenliğinden endişe etmekteyiz. Derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyiz.”
12 Temmuz 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hafriye Topdemir,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum (Ogir Topdemir) 5 yıla yakın bir süredir cezaevindedir. Şu anda
Elazığ 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunmaktadır. Dün oğlumun açık görüşü vardı.
Kendisiyle görüştüğümüzde cezaevinde birçok sıkıntının olduğunu belirtti. Oğlum bana, “ 3 gün
önce tek kişilik odada kalan bir mahpusa gardiyanlar tarafından saldırıldığını, buna diğer mahpusların tepki gösterdiğini, kendilerine de sürekli gardiyanlar tarafından sözlü ve fiziki saldırılara
maruz kaldığını anlattı. Ayrıca günlük gazetelerin cezaevi yönetimi tarafından kendilerine verilmediğini aktardı. Arama adı altında odalarda ayakta sayımın dayatıldığını; buna tepki gösterdiklerinde gardiyanlar tarafından fiziki ve sözlü hareketlere maruz kaldıklarını belirtti. Oğlumun
içerisinde bulunduğu bu durumdan kaygılıyız. Derneğinizden bu hususlarda hukuki destek talep ediyoruz.”
6 Ağustos 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İzzet Gökalp, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Cihan Gökalp Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı cezaevinde
kalmaktadır. 05.08.2019 günü bana telefon edip, bize saldırı oldu dedi. 4 koğuşa saldırı yapıldığını ve ağaçlarla darp edildiğini söyledi. Bunun üzerine bende insan hakları derneğine başvurup
gerekli hukuki yardımı talep ediyorum. Oğlumun yaşamından endişeliyim. Bir an önce gereken
yapılmalıdır.”
8 Ağustos 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Emin Bengi,
şu beyanlarda bulundu: “Benim öz abim olan İlhan BENGİ yaklaşık 20 yıldır değişik cezaevlerinde tutulmaktadır. Son 2 yıldır tutulduğu Elazığ 2 nolu kapalı cezaevinde sürekli bir şekilde baskı
görmekte olan abim ile en son bugün 08/08/2019 günü telefon ile görüştük. Yaptığımız görüşmede Pazar günü tutuldukları odalara infaz koruma memurları tarafından topluca girildiğini ve
memurların kendilerini darp ettiklerini söyledi. Abimin beyanına göre yaklaşık 25 mahpus bu
darp sonucunda yaralandı. Biz abimin yaşamından ve sağlık durumundan endişe ediyoruz. Bu
konu hakkında sizden hukuki destek talep ediyoruz. Darp uygulayan kişilerin tespit edilmesini ve
hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyoruz.”
8 Ağustos 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sadık Sözen, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim (Kasım Sözen) Elazığ Yüksek güvenlikli cezaevindedir. Bugün telefon görüşmesinde, 24 gardiyanın kardeşimle beraber 18 kişiyi sopalarla işkenceden geçirip darp
ettiğini belirtmiştir. Hastaneden rapor aldıklarını söylemiş. Kaburgaları ciddi hasar aldığından
gece uyuyamadığını söylemiş. Arkadaşları da çeşitli bölgelerden yaralanmıştır. Derneğinizden
hukuki yardım talep ediyorum.”
15 Ağustos 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nezir Gülmez, şu
beyanlarda bulundu: “14.08.2019 tarihinde Osmaniye T Tipi Kapalı CİK’da bulunan oğlum Mikail
Gülmez ile bayram açık görüşü yaptım. Bulundukları koğuşlara “arama” ve “sayım” bahaneleri
ile gelen gardiyanlar, kötü muamele ve hakarette bulunduklarını belirtiler. Gardiyanların “Buradasınız, bizim dediğimiz gibi davranacaksınız” gibi sözlerle tehdit edildiklerini söyledi. Sayım-
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larda, askeri içtima dayatmasında bulundukları belirtti. Gardiyanların “bayramdan sonrada aynı
şekilde muameleye etmeye devam edeceğiz” diyerek tehdit ettiklerini belirtti. Mahpus yakınları
olarak, cezaevi müdürü ile bu konuda bir görüşme yaptık. Kötü muameleyi kabul etmediğimizi
ve çocuklarımızın destekçisi olduğumuzu ifade ettik. Cezaevi müdürü de bize, böyle bir şeyin
olmadığını söyledi. Derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”
16 Ağustos 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Niyazi Saçal, şu beyanlarda bulundu: “15.08.2019 tarihinde Osmaniye T Tipi 2 Nolu CİK’da bulunan oğlum Süleyman Saçal ile açık görüş yaptım. Oğlum bana, 9 Ağustos tarihinden bu yana kötü muameleye
maruz kaldıklarını ve adeta 12 Eylül dönemi uygulamalarının yaşatılmak istendiğini söyledi. 9
Ağustos tarihinde koğuşa gelen bir grup gardiyan tarafından, kendilerine ayakta sıralı bir şekilde
sayım dayatmasında bulunulduğunu, ancak buna itiraz ettikleri için kötü muamele gördüklerini
ve dövüldüklerini söyledi. Slogan attıklarını ve ardında yerlerde sürüklenmek suretiyle havalandırmaya çıkarıldıklarını ve burada feci bir şekilde dövüldüklerini söyledi. Dövüldükten sonra
orada bırakıldıklarını, bazı arkadaşlarının saatlerce yerlerde kaldığını ve kalkamadığını söyledi.
Ayrıca, bana tüm olan bitenlerin, personel tarafından el kamerası ile kayıt altına alındığını ve
cezaevi müdürünün bilgisi dahilinde olduğunu söyledi. Oğlumun ve arkadaşlarının maruz kaldığı
bu uygulamanın insanlık dışı ve yasalara aykırı olduğunu belirtmek istiyorum. Bu nedenle derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”
17 Ağustos 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Emine Gezici, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Haşim Gezici 20 günü aşkın bir süre önce Batman M Tipi Cezaevinden Kahramanmaraş Türkoğlu L Tipi Cezaevine sevk edildi. Kendisiyle yaptığımız görüşmede;
sevk esnasında çıplak aramanın, sayım esnasında esas duruşun dayatıldığını bu uygulamaları
kabul etmediği için kaba dayağa maruz kaldığını ve işkence gördüğünü, Batman Cezaevinden
Aldığı eşyalarının (diş fırçası, diş macunu, tırnak makası vb.) verilmediğini, üç gün hücre cezası aldığı için kantinden alış veriş yapmasına da kısıtlama getirildiğini aktardı. İHD Adana şubesinden
bir grup avukatın abim ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini, yapılan bu görüşmede avukatların
abimin vücudundaki dayak izlerine tanık oldukları bize gelen bilgiler arasındadır. Bizim en son
gerçekleştirdiğimiz açık görüşmede ise yanı başımızda bekleyen gardiyanlar abimle görüşümüze sadece 25 dakika süre tanıdılar. Abimin durumuna ilişkin kamuoyunun oluşması için gerekli
girişimlerin yapılmasını, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
19 Ağustos 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Behiye Karaağaç, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mehmet Çelebi 17 Aydan beridir Cezaevinde hükümlü olarak
yatmaktadır. Batman M Tipi cezaevinde yatmakta olan kardeşim yaklaşık 25 gün önce Kahramanmaraş Türkoğlu L Tipi Cezaevine sevk edildi. Sevk esnasında çıplak arama ve işkenceye
maruz kaldığı götürüldüğü Kahramanmaraş Türkoğlu cezaevinde bir gün tek kişilik hücrede kaldıktan sonra koğuşa götürüldü. Cezaevi idaresi tarafından tutsaklara sistematik bir işkencenin
uygulandığını bu baskı ve keyfi muameleleri kabul etmedikleri için kardeşimin kaldığı koğuştaki
bütün mahpusların gardiyanlar tarafından dayaktan geçirildiği, bunun neticesinde kardeşimin
kafasının üç yerden kırıldığı, kaburgalarının zedelendiği ve vücudunun muhtelif yerlerinde darp
izlerinin mevcut olduğu bize gelen bilgiler arasındadır. Kardeşimin durumunun kamuoyunun bilgisine sunulmasını ve hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
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22 Ağustos 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Şaziye Kayar, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Vezir Kayar Aralık 2018 de Urfa T Tipi Cezaevinden Trabzon T Tipi
Cezaevine sürgün edildi. Sevk esnasında 10 saatlik yolu 4 gün gibi uzun bir zaman dilimine yaydılar. Trabzon Cezaevine götürüldüğü gün fiziki saldırıya uğradığını öğrendik. Yoğun bir işkenceye maruz kaldığı için görüşmeye gitmemizi istemiyor. Çünkü Görüş gerçekleştirinceye kadar
şiddet sistematik olarak artıyor ve ailelere zor durumlar yaşatılıyor. Mahpuslar görüş kabinine
getirilinceye kadar çoraplarına varıncaya dek çıplak arama dayatılıyor. Avukat görüşünün bile
zor gerçekleştirildiği bu cezaevinde düzgün yeme ve içme koşulları da yaratılmıyor. Eşime uygulanan bu baskıların son bulması için gereğinin yapılmasını ve hukuki desteğin sağlanmasını
talep ediyorum.”
22 Ağustos 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Abdulkerim Yakut,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum İlhan Yakut iki buçuk yıldır cezaevinde yatmaktadır. Batman
M Tipi Cezaevinde yatmakta olan oğlum yaklaşık bir ay önce Kahramanmaraş Türkoğlu L Tipi
Cezaevine sevk edildi. Sevk esnasında oğlum çıplak aramaya ve işkenceye maruz kaldı. Bir gün
tek kişilik hücrede kaldıktan sonra koğuşuna götürüldü. Cezaevi idaresi tarafından sistematik
bir işkencenin uygulandığını, baskı ve keyfi muameleleri kabul etmedikleri için gardiyanlar tarafından fiziki şiddet uygulandı. Oğlumun yaşadığı bu uygulamalara karşı gereğinin yapılması için
hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
22 Ağustos 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Saliha İmir, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Salih İmir bir yıldan beri Batman M Tipi Cezaevinde hükümlü olarak
yatıyordu. Yaklaşık bir ay önce Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevine sevk edildi. Sevk edildiği
Türkoğlu Cezaevine girişi esnasında çıplak arama dayatıldı ve gardiyanlar tarafından kaba dayağa maruz kaldı. Beş gün tek hücrede kalan eşime uygulanan bu fiziki baskılardan dolayı uyurgezerlik durumuna düştü ve psikolojisi bozuldu. Eşimin yaşadığı bu uygulamaların son bulması ve
gereğinin yapılması için hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
22 Ağustos 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Murat Okay, şu beyanlarda bulundu: “Otuz ay kadar Batman M Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Oğlum Aziz
Okay yedi ay önce Elazığ 1 numaralı yüksek güvenlikli cezaevine sevk edildi. Sevk esnasında
ring aracının içinde darp edildi. Elazığ cezaevine götürüldüğünden beri tek kişilik hücrede tutulmaktadır. Kendisine bazı marşları zorla okutmak istediler, bilmediği için gardiyanlar tarafından
darp edildi. Üçlü odalara verilmesi için birkaç kez dilekçe verdik ama bir sonuç alamadık. Tutuklu
olmasına rağmen oğlumu ağırlaştırılmış hüküm giyenlerle aynı şartlarda kalıyor. Yedi aydan beri
yalnız tutulduğu için çeşitli rüyalar görüyor. Psikolojisi bozulmuş bir durumdadır. Oğlumun yaşadığı bu uygulamaların son bulması ve gereğinin yapılması için hukuki desteğin sağlanmasını
talep ediyorum.”
22 Ağustos 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Nuri Yalçın, şu beyanlarda bulundu: “On aydan beri Batman M Tipi Cezaevinde hükümlü olarak yatan
oğlum Turgut Yalçın yaklaşık bir ay önce Kahramanmaraş Türkoğlu Cezaevine sevk edildi. Cezaevi girişinde kendisine çıplak arama dayatıldı. Bu uygulamayı kabul etmeyen oğlum şiddetli bir şekilde darp edildi. Cezaevinde kendilerine sistematik bir işkence uygulanıyor. Oğlum ile
yaptığımız görüşme esnasında biz ailelere de gardiyanlar sert bir üslupla hakaretler yağdırdılar.
Oğlumun yaşadığı bu uygulamaların son bulması ve gereğinin yapılması için hukuki desteğin

260

2019 Yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri
sağlanmasını talep ediyorum.”
26 Ağustos 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Yaşa, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum (Mazlum Yaşa) üç yılı aşkın süredir Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde
kalmaktadır. 26.08.2019 tarihinde annesi telefon ile yaptığı görüşmede; Cezaevinde kendilerine
hakaret edildiğini, sürekli arama yapıldığını, aramalarda eşyaların dağıtıldığını, kendilerine fiziksel
olarak da işkence yapıldığını, söylemiş. Bu konuda ailesi olarak endişeliyiz. Mümkün olursa derneğinizden bir avukatın gidip mahpusları ziyaret etmesini istiyorum. Bu konuda derneğinizden
hukuki yardım talep ederiz.”
26 Ağustos 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Recep Dair, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Fırat Dari, üç yılı aşkın süredir Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde
kalmaktadır. 26.08.2019 tarihinde telefon ile yaptığımız görüşmede; Cezaevinde kendilerine
hakaret edildiğini, sürekli arama yapıldığını, aramalarda eşyaların dağıtıldığını, psikolojik olarak
baskı altında olduklarını, sürekli olarak hücre cezası verildiğini ve iki hafta hücrede kaldığını kendilerine fiziksel olarak da işkence yapıldığını, söyledi. Bu konuda ailesi olarak endişeliyiz. Mümkün olursa derneğinizden bir avukatın gidip mahpusları ziyaret etmesini istiyorum. Bu konuda
derneğinizden hukuki yardım talep ederiz.”
5 Eylül 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Tokat T Tipi Cezaevinde mektupla (26.08.2019
tarihli) başvuruda bulunan Hasan Ortaç, M. Emin Oğur, Şükrü Abdo, M. Serhat Güllü, Hüsnü
Aşkan, Seyyit Oktay, Cebrail Vural, A. Celil Tekyaşar, Cemal Özgüç, M. Şirin Kaya, Hüsamettin
Sevik, son zamanlarda herhangi bir zorluk çıkarmamıza rağmen cezaevi yönetiminin baskısı hat
safhada. İdare biz mahpusların sayım esnasında ayağa kalkması için dayatmada bulunuyor. Bu
uygulama 12 Eylül döneminden kalan askeri mantıkla yapılmak istenen bir eylemdir. Bu durum
ulusal ve uluslararası hukuka göre insan onuruna aykırı bir eylemdir. Bu durumu kabullenmemiz
mümkün değildir. Bu sebeple bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ederim.” şeklinde
özet olarak beyanlarda bulunmuşlardır.
23 Eylül 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aygül Arat, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mehmet Şirin Arat Şubat 2016 tarihinde Sur’da 3 kişi ile birlikte gözaltına alındı. Şu Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet istemiyle yargılanıyor. Tutuklandıktan sonra bir yıl Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde kaldıktan sonra Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı
Cezaevi’ne isteği dışında götürüldü. Osmaniye Cezaevi’nde yaklaşık iki yıldır kötü muameleye
maruz kalıyor. Son aylarda özellikle ayakta sayım dayatması yapılıyor. Tutuklular genel olarak bu
uygulamayı reddediyor. Geçen ay açık görüşte kollarında darp izleri fark ettik. Morluklar ve kanama izleri vardı. Bunun nedenini sorduğumuzda gardiyanların Saldırısına uğradıklarını söyledi.
Onun anlatımına göre, sabah erken saatte Cezaevi Müdürü, Başgardiyan ve 30 kadar gardiyan
aniden koğuşu basarak ayakta sayım yapılacağını söylüyor. O sırada bir gardiyan kamera görüntüsü alıyor. Tutuklular ayakta sayımı reddedince gardiyanlar coplarla rasgele saldırıyorlar. Kafalarına, kollarına ve vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları darbeler sonucu yaralanıyorlar. Cezaevi
reviri bu yaralama ile ilgili bir işlem yapmıyor. Kardeşim bugün telefonla bizi aradı. Telefonda
rahat konuşamıyordu. Sesinde tedirginlik vardı. Sadece “Diğer görüşteki gibi yine yaptılar. Konuşamıyorum. Avukatlar, milletvekilleri bir an önce buraya gelirse iyi olur” dedi. Bundan anlıyoruz
ki yeni bir saldırıya uğradılar. Kardeşim ve diğer tutuklular ile ilgili endişeliyiz. Bir an önce onlara
yönelik baskı ve saldırılara ilişkin yasal işlem yapılmasını istiyoruz. Bunun için derneğinizden hu-
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kuki destek istiyoruz.”
3 Ekim 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sultan Değiş, şu beyanlarda bulundu: “Eşim (Nimet Değiş) 27 yıl 3 aydır cezaevinde yatmaktadır. Bu yıllar içerisinde
çeşitli cezaevlerine gönderildi. En son Bolu cezaevinden Maraş Türkoğlu’nda ki cezaevine gönderildi. Bolu cezaevinde çıplak aramaya izin vermediği için darp edilmişti. Yine Maraş cezaevine gönderildiğinde ise girişte aynı şekilde çıplak aramaya izin vermediği için darp edilmiştir.
Bundan dolayı eşime hücre cezası verildi. Bugün (3 Ekim 2019) sabah telefonda konuştuğumuz
zaman dün gardiyanlar tarafından başına, böbreğine, beline ve suratına darbe aldığını ve fiziksel şiddete maruz kaldığını ve revire götürülüp tedavi edilmediğini söyledi. Eşim belinden daha
önce ameliyat olmuştu. Ameliyat olduğu yedende darbe aldığını söyledi. Eşim aynı zamanda
farenjit, böbrek ve prostat hastasıdır. Bir diğer hususta geçen ay açık görüşe gittiğimizde ise
gardiyanlar tarafından kötü muameleye maruz kaldık. Görüş esansından başımızdan ayrılmayıp
görüşme yaparken bizi dinlediler. Oğlum ve kızımda cezaevinde ve benim Maddi durumum ve
gelirim yoktur. Her zaman görüşe gidemiyorum. Bunun içinde eşimin Diyarbakır’a nakil edilmesini de istiyorum. Bu konuda derneğinizden yardım talep etmekteyim.”
Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi›nde kalan 25 mahpusun, 10 Ekim 2019 tarihinde istekleri
dışında Maraş Türkoğlu 1 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi›nde sevk edildikleri, sevk edildikleri cezaevi
girişinde çıplak arama ve koğuşlarda ayakta sayım dayatmasını maruz kaldıkları ve bu uygulamalara itiraz ettikleri gerekçesiyle darp edildikleri öğrenildi.
10 Ekim 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehtap Metin, şu beyanlarda bulundu: “Yeğenim Süleyman Deviren, Hilvan T1 Tipi Cezaevinde hükümlü bulunmaktadır. Yaklaşık üç buçuk yıldır cezaevinde. 7 Ekim 2019 tarihinde görüşüne gittim. Bana aşırı bir
baskıya maruz kaldığını, askerlerin bir hafta içerinde 3 defa koğuşlarını bastığını, tüm koğuşu
yerle bir edip dağıttıklarını, tüm kitap, defter ve notlarına el koyduklarını, sürekli hakarete uğradıklarını, teröristler siz konuşmayın cümlelerine maruz kaldıklarını, sürekli jandarma ve gardiyanlar tarafından tahrik edilmeye çalışıldıklarını, kantinden alınan radyolarına el konulduğunu,
spor saatinde koğuşların ayrı ayrı çıkarılmaya başladıklarını ve koğuşlardaki mahpusların birbirini görmesini engellediklerini, hasta mahpusların hastaneye sevk taleplerinin çok geç işleme
alındığını, dilekçeyle talep etmelerine rağmen savcı ya da müdürle görüştürülmediklerini hatta
dilekçelerine olumlu-olumsuz cevapta verilmediğini ve bu durumun basına yansıtması ile acilen
bir heyetin kendilerini ziyaret etmelerini istediğini söyledi. Sizden hukuki olarak acil destek bekliyorum. Hukuki olarak ne yapılması lazımsa bir an önce yapmanızı talep ediyorum.”
15 Ekim 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Osman Kaya, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Methi KAYA, tam tarihini hatırlamamakla birlikte 2010 yılından
beri cezaevinde kalmaktadır. Kendisi müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. Sırasıyla Diyarbakır,
Amasya ve Elazığ Cezaevinde kalmıştır. Kardeşim yaklaşık 2,5 senedir Elazığ 2 Nolu Kapalı Ceza
İnfaz Kurumunda kalmaktadır. Kaldığı cezaevinde halen tek kişilik hücrede tutulmaktadır. Kendisi ile en son 1,5 sene önce açık görüş yaptım. Maddi imkânlarımızın yetersiz olmasından dolayı
açık görüş için ziyaret etmem mümkün olmuyor. Ancak haftalık telefon görüşmesi ile kendisinden haber alabiliyorum. Kendisi ile bu sabah saat 09:30 - 10:00 civarında 10 dakikalık telefon
görüşmesi yaptım. Telefon görüşmesinde kendisinin yaklaşık bir hafta önce cezaevi görevlileri/gardiyan tarafından darp edildiğini, işkenceye maruz kaldığını belirtti. Ani bir şekilde kaldığı
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odaya yaklaşık 10 kişilik gardiyanın kendisine saldırmaya geldiğini, yumruk ve tekmelerle darp
edildiğini, kendisine hakaret ve küfürler edildiğini bana aktardı. Yaşanan darp ve işkenceden
dolayı kaburgalarının kırıldığını veya zedelendiğini söyledi. Bu işkence sonrası kendisinin tedavi
için herhangi bir hastaneye veya revire kaldırılmadığını anlattı. Hastane ve revire çıkmak için
talep etmesine rağmen ısrarla götürülmediğini söyledi. İşkencenin acısından dolayı kaç gündür
yemek yemediğini, halen de acı çektiğini bana aktardı. Kardeşimin daha önce de sağlık problemleri bulunmaktaydı. Bu işkencenin yaşanması sağlık problemlerini daha da fazla tetiklemektedir.
Kardeşimin bu yaşadıkları işkence olup kaldığı cezaevinde keyfi muameleye tabi tutulmaktadır.
Kardeşimle ilgili yaşadığı işkence vakasının soruşturulması için derneğinizin ilgili mercilere başvuru yapmasını, bize hukuki destekte bulunmanızı ve derneğiniz avukatlarının kendisini ziyaret
etmesini talep ediyorum.”
21 Ekim 2019 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediyesi Eşbaşkanı Rojda Nazlıer’in bulundukları cezaevinden 28 Ekim 2019 tarihinde sürgün
edildiği öğrenildi. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalan Mızraklı, Kayseri Kapalı Cezaevine,
Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan Yılmaz ile Nazlıer ise Kayseri Kadın Kapalı Cezaevi’ne
sevk edildi. Sevk edilen eşbaşkanların, 10 saat süren yol boyunca kelepçelerinin açılmadığı, mola
verilmediği, ring aracının bölünmüş dar hücreleri nedeniyle belediye eşbaşkanlarının hareket
etmekte zorlandığı öğrenildi.
18 Kasım 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Ümit Baltaş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Veysi Baltaş üç yıldan beri Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde yatmaktadır. Kaldığı söz konusu cezaevinde yoğun bir baskı şiddet dayatılmakta ve sık sık işkenceye
varacak şekilde uygulamalar yaşanmaktadır. Tüm yaşamları bir işkenceye dönüşmüştür. Ayakta
sayım, zamansız sayımlar, sayımda provokasyon yaratma ve sözlü hakaretlerden dolayı açlık grevine başlamıştır. Oğlumun yaşadığı bu sorunlara bir an evvel çözüm bulunulmasını, sorunların
ortadan kaldırılması için her türlü hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
2 Ocak 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 26
Aralık 2019 tarihinde Osmaniye 2 No’lu T Tipi Cezaevi’nden Maraş Türkoğlu 1 No›lu L Tipi Cezaevi sevk edilen Süleyman Saçal isimli mahpusun, cezaevi girişinde asker ve gardiyanlar tarafından
kıyafetlerinin çıkartıldığı ve 15 dakika boyuncu dövüldüğü öğrenildi.
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SEVK UYGULAMALARI
11 Ocak 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Urfa
2 No’lu T Kapalı Cezaevi’nden Rize Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen 3 siyasi mahpusun (Orhan Can, Kemal Yiğit, Murat Budabak) cezaevi girişinde darp edildiği öğrenildi. Mahpusların, cezaevi girişinde çıplak arama dayatmasını maruz kaldıkları ve bunu kabul etmedikleri
için, darp edildikleri belirtildi.
Tarsus Kampüs Cezaevi’nde bulunan 16 siyasi mahpusun 13 Şubat 2019 tarihinde hiçbir
gerekçe gösterilmeden Maraş Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Mahpusların, götürüldükleri Maraş Türkoğlu 2 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde çıplak
aramaya zorlandıkları, ancak bunu reddettikleri için darp edildikleri öğrenildi. Sevk edilen tutukluların isimleri şöyle: Hüseyin Erpolat, Fırat Turğay, Mehmet Ali Alan, Mehmet Şerif Dayan,
Emanet Eneç (yüzde 92 raporlu), Roşhat Dilkiç (yüzde 40 raporlu), Azat Taş (yüzde 40 raporlu),
Çağdaş Doğan (yüzde 80 raporlu. 31 Mart 2019’da koşullu salıverilecek), Vahdettin Çoban (6
Nisan 2019’da koşullu salıverilecek), İbrahim Halil Olçar, Ferit Çalan, Fehim İşbilir, Şiyar Say, Zeki
Yıldırım, Kerem Er, Kamuran Altin.
20 Şubat 2019 tarihinde Antep L Tipi Cezaevinde bulunan 16 siyasi mahpusun, gerekçe
gösterilmeden Antep H Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Sevk edilenler arasında açlık
grevinde bulunan 4 siyasi mahpusunda olduğu öğrenildi. Sevk edilen 16 tutuklunun isimleri şöyle: Abdullah Kurt, Uğur Coşar, Şaban Yener, Selahattin Yaşaer, Ahmet Yaralı, Sedat Avşar, Hasan
Başaran, Abdullah Bilen, Mehmet Öner, Salih Gökalp, Mehmet Eksin, Ahmet Gören, Ömer Levent, Şehmuz Hatipoğlu, Ömer Güner ve Halis Çiçek.
20 Mart 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre: Ağrı/
Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 4 siyasi kadın mahpusun (Jiyan Ekşi, Hividar Dilşah Dilan Aydın, Dilan Barin) hiçbir gerekçe gösterilmeden farklı cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi.
22 Nisan 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Urfa 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde bulunan ve 5 Ocak 2019 tarihinden itibaren açlık grevi eyleminde
bulunan Selman Büyüktop isimli mahpusun, kendi isteği dışında aynı kampüste bulunan Urfa 1
Nolu T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
31 Temmuz 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre:
Tarsus 3 No’lu T Tipi Cezaevi’nde bulunan 6 siyasi mahpusun (Ahmet Nas, Ercan Daşkesen, Veysi Altan, Şifa Erdoğan, Rıdvan Kaya, Suat Okur) 19 Temmuz 2019 tarihinde sevk edildikleri Maraş
Türkoğlu 1 No’lu L Tipi’nde işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları öğrenildi.
7 Ağustos 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre:
Mardin Cezaevinde bulunan HDP ve DBP’li siyasetçilerin, Diyarbakır Cezaevi’ne sevk edildikleri
öğrenildi. DBP Mardin İl Eşbaşkanı Leyla Bozkurt’un Diyarbakır T Tipi Kadın Kapalı Cezaevine
sevk edildiği öğrenilirken, DBP Mardin İl Eşbaşkanı Şehmus Sun, HDP Parti Meclisi üyeleri Alaattin Semir Zurğurli ve Sedat Ay, HDP Mardin İl Eşbaşkanı Ali Sincar’ın ise Diyarbakır D Tipi Kapalı
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Cezaevine sevk edildiği öğrenildi.
20 Eylül 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde 12 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen ve 7 kişinin öldüğü patlama
soruşturmasında “şüpheli” olarak tutuklanan 5 kişinin (Kulp Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Fatih
Taş ve Fatma Ay, Kulp Belediye Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş, HDP İlçe Eş Başkanı Abidin Karaman, Mehmet Emin Ay) Osmaniye T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
10 Ekim 2019 tarihinde Adana Kürkçüler F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan 28 mahpusun, istekleri
dışında Maraş Türkoğlu 1 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi sevk edildikleri ve cezaevi girişinde çıplak
arama ve ayakta sayım dayatmalarına maruz kaldıkları, mahpusların reddetmesi üzerine ise darp
edildikleri öğrenildi.
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nden bulunan Nusaybin Belediyesi Eşbaşkanları Nusaybin Belediye Eşbaşkanları Semire Nergiz ve Ferhat Kut’un 21 Ekim 2019 tarihinde Elazığ T Tipi
Kapalı Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. NE OLMUŞTU? 15 Ekim 2019 tarihinde Mardin’in
Nusaybin İlçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, Belediye Eşbaşkanı Semire
Nergiz ve Ferhat Kut’un gözaltına alındığı öğrenildi. 17 Ekim 2019 tarihinde emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Eşbaşkanların (Nusaybin Belediye Eşbaşkanları Semire Nergiz ve Ferhat Kut) “örgüt üyesi olmak” iddiası ile tutuklandığı öğrenildi. 18 Ekim
2019 tarihinde görevden alınan Eşbaşkan Semire Nergiz’in yerine, ilçe kaymakamı Mehmet Balık
kayyım olarak atandı.
21 Ekim 2019 tarihinde gözaltına alınıp tutuklanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediyesi Eşbaşkanı Keziban Yılmaz ve Kocaköy Belediyesi Eşbaşkanı Rojda Nazlıer’in bulundukları cezaevinden 28 Ekim 2019 tarihinde sürgün
edildiği öğrenildi. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalan Mızraklı, Kayseri Kapalı Cezaevine,
Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalan Yılmaz ile Nazlıer ise Kayseri Kadın Kapalı Cezaevi’ne
sevk edildi.
17 Eylül 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlaması ile tutuklanan
Hakkari Belediye Eşbaşkanı Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Eşbaşkanları Remziye
Yaşar ve İrfan Sarı’nın, 5 Kasım 2019 tarihinde Van’dan Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 27 Kasım 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne bulunan Karaman ve
Sarı’nın sevk edildikleri tarihten itibaren tek kişilik hücrelerde tutuldukları öğrenildi.
Van’da 8 Kasım günü gözaltına alınıp, yerlerine kayyum atanan ve 11 Kasım’da “örgüt üyesi olmak” ve “örgüt propagandası” iddiasıyla tutuklanarak Van T Tipi Cezaevi’ne konulan
İpekyolu Belediyesi Eşbaşkanları Azim Yacan ve Şehsade Kurt’un, 30 Kasım 2019 tarihinde
Erzurum’da bulunan cezaevlerine sevk edildiği öğrenildi. Eşbaşkanlardan Şehzade Kurt’un
Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi’ne, diğer Eşbaşkan Azim Yacan’ın ise Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenilirken, gerçekleşen sevk işleminin “güvenlik” gerekçesiyle ailelere
haber verilmediği belirtildi.
Urfa’nın Suruç ilçesinde 15 Kasım’da evine yapılan baskında gözaltına alındıktan sonra yerine
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kayyum atanan Suruç Belediyesi Eşbaşkanı Hatice Çevik’in 3 Aralık 2019 tarihinde tutuklu bulunduğu Urfa T Tipi Kapalı Cezaevi’nden Tarsus Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
11 Aralık 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Van’da 15 Ekim’de gözaltına alınarak 22 Ekim’de tutuklanan yerine kayyum atanan Erciş Belediye Eşbaşkanı Yıldız Çetin’in tutuklu bulunduğu Van T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’nden ailesine ve
avukatına haber verilmeden Osmaniye T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildiği öğrenildi.
21 Aralık 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 13
Ocak 2017 tarihinden bu yana tutuklu bulunan ve “Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak” iddiasıyla yargılanan Nusaybin eski Belediye Eşbaşkanı Sara Kaya’nın tutuklu bulunduğu Van T Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan Tarsus T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
23 Aralık 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Görevinden alınarak 4 Kasım 2019 tarihinde yerine kayyım atanan ve 15 Aralık günü tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulan Kızıltepe Belediyesi HDP’li Eşbaşkanı Nilüfer Elik
Yılmaz’ın Tarsus T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
26 Aralık 2019 tarihinde yerine kayyum atanan Varto Belediye Eşbaşkanı Ülkü Karaaslan’ın bulunduğu Muş E Tipi Cezaevi’nden Osmaniye 1 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
29 Aralık 2019 tarihinde yerine kayyum atanan Bulanık Belediye Eşbaşkanı Adnan Topçu’nun
bulunduğu Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’ne konulan Maraş Türkoğlu L Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk
edildiği öğrenildi.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden alınıp 23 Aralık 2019 tarihinde tutuklanan Sur
Belediyesi Eşbaşkanları Filiz Buluttekin ve Cemal Özdemir’in 30 Aralık 2019 tarihinde Erzurum’a sevk edildiği öğrenildi. Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan Buluttekin’in Erzurum E Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’ne ve Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Özdemir’in
ise Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği belirtildi.
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SAĞLIK HAKKI İHLALİ
7 Ocak 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şükran Aydoğan, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Merve Aydoğan, yaklaşık 5 aydır Kayseri Kadın Kapalı Ceza İnfaz
Kurumunda bulunmaktadır. Kardeşim uzun zamandır “çölyak hastası olup %99 oranında” sağlık
raporu vardır. Bilindiği gibi bu hastalık özel bakım ve tedavi gerekmektedir. Beslenme özel diyetle devam etmelidir. Ancak kardeşimle görüştüğümde kendisine diyet yiyecek verilmediği gibi
glutenli yiyecek yemeye zorlandığı ve bu durum da hastalığının kötüye doğru götürüldüğünü,
rutin kontrollerinin yapılmadığını bize iletti. Kardeşimin tedavisinin yapılmasını ve hastalıkla ilgili
diyet yiyeceklerinin verildiğini bildiğimiz Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevine naklinin yapılmasını
istiyoruz. Bu duruma ilişkin gerekli girişimlerde bulunularak kendisi ve idare ile görüşülmesini
istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
7 Ocak 2019 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Kaplan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Kadir Kaplan, milletvekili Sayın Leyla Güven’e destek amaçlı girdiği açlık
grevi nedeniyle hem tek kişilik hücreye konuldu, hem de haftalık rutin telefon görüşmeleri yasaklandı. Kendisinin bize tek kişilik hücreden yazmış olduğu fakstan haberdar olduk. Daha öncede yapılan keyfi uygulamalar oldu. Hastaneye götürülünce kelepçeli götürülmeler olduğu için,
uzun zamandır hastaneye götürülmedi. Hem sağlık sorunları hem de tek kişilik hücreye atılmaları
ve de girdiği açlık grevinden dolayı endişe duyuyoruz. Bu yapılanların hukuki olmadığını ve yapılanın insani olmadığını daha öncede kendilerine belirttiler ve cezaevi müdürleri, “biz devletiz,
biz istediğimizi yaparız, istediğiniz yere şikayet edin” denilmişti. Biz daha öncede belirtmemize
rağmen, bir şey olmadı. En kısa zamanda bu mağduriyetlerinin giderilmesini istiyoruz. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyoruz.”
9 Ocak 2019 tarihinde Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevinden İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda
bulunan İhsan Dönmüş, şu beyanlarda bulundu: “Ben farklı tarihlerde birden fazla faks gönderdim. Ancak cezaevi idaresi tarafından size gönderilmediğini öğrendim. Ben uzun zamandır
cezaevinde kalmaktayım. Bu süreç içinde birçok hastalığa yakalandım. Bunların başında kafatasımdaki kemik kırığından dolayı baş ağrısı oluşmaktadır. Keyfi olarak doktorların yazdığı ilaçları
cezaevi idaresi vermiyor. Ayrıca bel ve boyun ağrılarım da artmış olup yine bana doktor tarafından yazılan ilaçlar verilmiyor. Cezaevi idaresinin bu hukuki olmayan davranışlarına karşılık olarak
yazdığım mektuplar fakslanmıyor. Gerekçe ise mektupların sakıncalı olmasıdır. Cezaevi idaresi
hastalıklarımın ciddiyetinin dikkatte almadıklarından dolayı sağlığım gittikçe daha da kötü oluyor. Tedavimin tam olarak yapılması için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
21 Ocak 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Mahsum DURMAZ şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Ramazan Durmaz 2009 yılında katıldığı bir etkinlikte başından
aldığı gaz fişeği sonucu ağır yaralandı. Gaz fişeğinden aldığı darbeden dolayı başında ciddi
rahatsızlık yaşamakta ve bu rahatsızlığı halen devam etmektedir, devamında 2010 yılında Diyarbakır Dicle Üniversitesinde Matematik dalı eğitimi alan kardeşim gözaltına alındı ve tutuklandı. Yargılandığı davadan 18 yıl ceza aldı. Bir süre Diyarbakır Cezaevinde kaldıktan sonra sırasıyla Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Osmaniye akabinde de Tekirdağ cezaevlerine sürgün
edildi. Yaklaşık 20 gün önce Tekirdağ Cezaevinden Silivri Cezaevine sürgün edilen kardeşim
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bu cezaevinde de 10 gün yattıktan sonra en son Metris cezaevine sürgün edildi. Şu anda da
tek kişilik hücrede yalnız yatmaktadır. Bu denli olumsuz koşullarda yaşayan kardeşim başındaki
rahatsızlığa ilaveten iki böbreği de iflas etmiş bulunmaktadır. İHD’nin hasta tutsaklar listesinde
bulunan kardeşim haftanın üç günü diyalize bağlanarak yaşamını idame ettiriyor. Derneğinizden
kardeşimin tedavisinin daha sağlıklı bir ortamda yapılabilmesi için bölge cezaevlerinden birisine
sevkinin ve hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
29 Ocak 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Derya Irmak, şu beyanlarda bulundu: “ Ben yaklaşık 45 gündür Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak
bulunmaktayım. Cezaevinde birçok hukuksuzluklar yaşanmaktadır. Bunların başında 12 kişi bulunduğumuz koğuşlarda sayının 36 kişiye çıkmasıdır. Yer sıkıntısı olduğundan dolayı mahpuslar
yer yatağında yatmak zorunda kalıyorlar. Tuvalet kapısının önünde bile yatmak zorunda kalıyoruz. Bulunduğumuz koğuşta 6 çocuklu anne bulunmaktadır. Mikrop kapmalarından kaynaklı
sürekli revire gitmek zorunda kalıyorlar. İlaç kullanmamıza rağmen hiçbir iyileşme görülmüyor.
Ayrıca ısınma sorunumuz da mevcuttur. Sayımız fazla olduğundan duş alma sıkıntıları da yaşıyoruz. Kantinden alışveriş yapıyoruz ancak fiyatlarda fazla oluyor. Ayrıca sayı çokluğundan dolayı
kitap bile okuma şansımız olmuyor. Cezaevi koşullarından kaynaklı birçok kadın psikolojik olarak
sıkıntılar yaşıyor. Bütün bu konulardan dolayı cezaevi koşullarının değişmesi yönünde sizden
hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
29 Ocak 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hamdiye İpek, şu beyanlarda bulundu: “Ben 11 gündür Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyorum. Cezaevinde
birçok hukuksuzluklar yaşanmaktadır. Bunların başında 12 kişi bulunduğumuz koğuşlarda sayının 36 kişiye çıkmasıdır. Yer sıkıntısı olduğundan dolayı mahpuslar yer yatağında yatmak zorunda kalıyorlar. Tuvalet kapısının önünde bile yatmak zorunda kalıyoruz. Bulunduğumuz koğuşta
6 çocuklu anne bulunmaktadır. Mikrop kapmalarından kaynaklı sürekli revire gitmek zorunda
kalıyorlar. İlaç kullanmamıza rağmen hiçbir iyileşme görülmüyor. Ayrıca ısınma sorunumuz da
mevcuttur. Sayımız fazla olduğundan duş alma sıkıntıları da yaşıyoruz. Kantinden alışveriş yapıyoruz ancak fiyatlarda fazla oluyor. Ayrıca sayı çokluğundan dolayı kitap bile okuma şansımız
olmuyor. Cezaevi koşullarından kaynaklı birçok kadın psikolojik olarak sıkıntılar yaşıyor. Bütün
bu konulardan dolayı cezaevi koşullarının değişmesi yönünde sizden hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
1 Şubat 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hidayet Çapkın, şu beyanlarda bulundu: “ Ağabeyim olan Nevzat Çapkın, 20 gün önce Şanlıurfa Kapalı Cezaevinden
Trabzon Beşikdüzü Kapalı Cezaevine sevk edildi. Kendisiyle telefonda yaptığımız görüşmede
bize Cezaevine gidebilmek için üç gün boyunca ring aracında kaldıklarını yolculuktan kaynaklı
durumunun çok kötü olduğunu, açık görüşe gelmememiz gerektiğini, söyledi. Ayrıca ağabeyimin kronik hastalıkları, nefes darlığı, hipertansiyon rahatsızlığı ve bacağında lif kopma durumu
vardır. Tüm bunlardan dolayı ağabeyimin sağlık durumundan endişe etmekteyiz. Bu nedenle
derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
8 Şubat 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zından Altan, şu beyanlarda bulundu: “ Şu an devam eden sağlık sorunlarım hakkında sizleri bilgilendirmek istiyorum.
Yaklaşık 9 yıldır ter bezlerimin iyi çalışmamasından dolayı vücudumun farklı yerlerinde deri altı
iltihaplanması meydana gelmektedir. Hastalığım 2016 yılından bu yana artarak devam etmek-
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tedir. Şanlıurfa 1 Nolu T Tipi Cezaevinde kaldığım sırada ameliyat olmuştum. Ancak tam olarak
iyileşmeden, isteğim dışında Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevine sevk edildim. Şu an ilaç tedavisi
görmekteyim. Hastalığım gün geçtikçe kötüleşmektedir. Tekrar ameliyat olma durumum bulunmaktadır Bu konuda derneğinizden hukuki destek istiyoruz”
14 Şubat 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hayriye Tekin, şu beyanlarda bulundu: “ 12.02.2019 tarihinde Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu’nda hükümlü olan kardeşim Halis Tekin’in kapalı görüşüne gittim. Kardeşim hastadır.
Cezaevi şartları kötü olduğu için tam olarak tedavisi yapılamıyor. Tedavi süresince ilaçları da verilmiyor. Özellikle kullanması gereken ilaç KONDROMİN-S ilacı verilmesi gerekiyor. Bu ilaç verilmediği için sağlığı kötüye gidiyor. Ailesi olarak, biz bu durumdan endişeleniyoruz. Kardeşimin bir
an önce sağlığına kavuşması için, tedavisinin tam yapılması ve düzenli ilaç kullanması için cezaevi idaresinin duyarlılık göstermesini istiyoruz. Bu konuda derneğinizden hukuki destek istiyoruz.”
27 Şubat 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ümran Avcı, şu beyanlarda bulundu: “ Öz dayım olan Mehmet Ali KAYADAĞ, yaklaşık 27 yıldır Türkiye’nin çeşitli
cezaevlerinde tutulmaktadır. Son 2 aydır İzmir 1 Nolu Kapalı Cezaevinde bulunan dayımın çok
ciddi anlamda sağlık problemleri bulunmaktadır. İzmir’den önce bulunduğu Balıkkesir Kepsüt L
Tipi Kapalı Cezaevinde kendisi yapmış olduğumuz görüşlerde sürekli birilerinin onu öldüreceğini, suikasta uğramaktan korktuğunu ve kendisine zorla ilaç verildiğini söylüyordu. Bu hususları
belirten bir dilekçe ile Adalet Bakanlığına dayımın ailesine yakın bir cezaevinde sevk edilmesi
talebimizi iletmemize rağmen başvurumuza herhangi bir cevap verilmedi. Kepsüt Cezaevi psikologu ile telefonda yapmış olduğumuz görüşmede bize dayımın şizofreni hastası olduğunu ve
tedavisi için kendisine ilaç verildiği söylendi. Dayım ile en son 2 ay önce annem görüşme yaptı
ve annemin aktardığına göre dayım ayakta dahi duramaz bir halde ve çok gerginmiş, sohbet
sırasında sürekli küfür ediyormuş. Biz dayımın bu durumundan dolayı çok endişeliyiz ve derneğinizden dayımın tedavisinin hastane ortamında yapılması için hukuki talepte bulunuyoruz.”
4 Mart 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şerafettin Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “ Kardeşim Fethi Yaşa, yaklaşık 7 yıldır Amasya Cezaevinde kalmaktadır. Aynı
cezaevinde bulunan Ağabeyim Seyfettin Yaşa ile 2 Mart 2019 tarihinde telefonda yaptığım görüşmede; 1 Mart 2019 tarihinden bu yana Fethi yaşa ile birlikte 6 kişinin süresiz-dönüşümsüz
açlık grevine girdiğini, idarenin greve giren kişileri tekli hücrelere aldığını, kendilerine su ve vitamin gibi açlık grevinde alınması gereken şeylerin verilemediğini, kantinden kendi imkânları ile
aldıkları eşyaların ellerinden alındığını söyledi. Bütün bunlardan kaynaklı olarak sizden hukuki
destek sunmanız talep ediyoruz.”
7 Mart 2019 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Abdulkadir Nas, tutuklu bulunduğu Van T Tipi Kapalı CİK’daki hak ihlallerinden bahsetmiştir. Anlatımlara göre ihlaller şu şekildedir: Hastane sevklerinin geciktirilmesi, yanlış tedavi uygulanması ve ilaçların karşılanmaması.
15 Mart 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şafii hayme, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Mehmet Hayme, 2015 yılından beri Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde
bulunmaktadır. 1 Mart 2019 tarihinde 90 kişi ile birlikte açlık grevine girdiğini söyledi. 15 Mart
2019 tarihinde telefonla yaptığımız görüşmede, talep etmelerine rağmen kendilerine henüz B1
vitamini verilmediğini söyledi. Oğlumun hayati tehlikesi olmasından korkuyorum. Bu konuda
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derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
16 Mart 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Sevik, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Hüsamettin Sevik, 6 yıldır Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Oğlumla 11 Mart 2019 tarihinde telefonla yaptığım görüşmede; kendisinin 1 Mart 2019
tarihinde, aynı cezaevinde bulunan dört kişinin ise 5 Ocak 2019 tarihinde süresiz dönüşümsüz
açlık grevine başladığını söyledi. Grevin başında sağlıkçıların odalara gelerek sağlık kontrollerini
yaptıklarını; ancak son günlerde sağlıkçılar kendilerine sağlık kontrollerinin artık revirde yapılacağını söylemişler. Ancak revir ve koğuş arasında yaklaşık bir kilometre kadar mesafe bulunduğundan açlık grevine giren ilk grubun (70. günü aştıklarından ) bu mesafeyi yürümesinin mümkün olmadığını bana söyledi. Bu olaydan sonra mahpuslar kontrollere gidememişler. Bu durum
onlar açısından eziyet haline gelmiştir. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
18 Mart 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Saime Ateş Mesutoğlu,
şu beyanlarda bulundu: “ Eşim Şerif Mesutoğlu, şuanda Siverek T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Eşim 13 Mart’ta ölüm orucuna başladı. Hiçbir şekilde vitamin takviyesi yapılmamaktadır. Su dahi hiçbir sıvı almıyor. Eşimin böbreklerinde, gözlerinde ve beyne giden damarlarında
hasar oluşmuştur. Eşimin hayatının çok ciddi riskler taşıdığını biliyorum. Geç olmadan eşimle
görüşmek ve ikna etmek istiyorum. Derneğinizin, eşimle yüz yüze görüşmem konusunda bana
yardımcı olmanızı ve hukuki anlamda destek sunmanızı talep ediyorum.”
22 Mart 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zeliha Arslanoğlu, şu
beyanlarda bulundu: “ Oğlum Murat Arslanoğlu, 1996 yılı Ağustos ayından beridir cezaevinde
kalmaktadır. Yaklaşık 1 yıl önce oğlumun naklini Karaman’dan Patnos cezaevine verdiler. 3 yıl
önce 2 defa Karaman’da ameliyat oldu. Bu süreçte felç geçirdi. Yaklaşık 2 yıl yatalak bir halde
kaldı. Arkadaşları koğuşta kendisine baktı. 3. Ameliyatını da yaklaşık 2 yıl önce oldu. Sonra biraz
daha iyi oldu. Ancak Patnos cezaevinde yeni olması sebebiyle doktor bulunmamakta olup, oğlumun tedavisi durmuş bulunmaktadır. Patnos Devlet Hastanesinde Genel Cerrahi olmadığı için
yine tedavisi yapılamadı. 1 Mart 2019 tarihinden bu yana da açlık grevine girdi. Sağlık durumu
kötüye gitmekte ve tedavi görmemektedir. Oğlumun sevki için defalarca başvuruda bulunmamıza rağmen sonuç alamadık. Son görüşmemizde vücudunda yaralar çıktığını söyledi. Oğlumun
biran önce tedaviye başlaması gerekmekte olup, gerekli tüm yasal işlemlerinin başlatılmasını
talep ediyorum.”
22 Mart 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sabiha Polat, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Erdal Polat, 12 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Şuanda İzmir cezaevinde kalmaktadır. 6 yıl kırsalda kaldıktan sonra yaralandı. Şuan sağ kolu sakattır. Vücudunun çeşitli
yerlerinde de yaralar ve şarapnel parçaları bulunmaktadır. Oğlum yakalandıktan sonra çeşitli
yerlere dilekçe verdim. Ameliyat olması gerektiğini anlattım. Ameliyatı İzmir’de olmalı denilerek
Diyarbakır’dan Bandırmaya gönderildi. Bandırma da 3 yıl kaldıktan sonra ameliyatı için yeniden
durumu anlattım. Benden yol masrafı vermem halinde İzmir’e götürebileceklerini söylediler.
Masrafı yatırdım ancak yine ameliyat olmadı. Oğlum yaklaşık 3 aydır açlık grevindedir. Buca Kırıklar Cezaevinde bulunan oğlum açlık grevine girdiği süreç boyunca hiçbir şekilde doktor kontrolünün olmadığını ve durumunun hızlıca kötüye gittiğini söyledi. Hatta şuan kemikleri battığı
için oturamayacak durumda olduğunu hatta uyuyamadığını söyledi. Biran önce doktor kontrolü
gerekli takviyelerin, vitaminlerin verilmesi için gerekli başvuruların yapılmasını talep ediyorum.”
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5 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kutbettin Kurt, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Abdullah KURT, şu anda Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Kendisi ile en 02.03.2019 tarihinde açık görüş yaptık. Bu görüşmede bize;68 gündür süresiz
ve dönüşümsüz açlık grevine girdiğini, taleplerin Abdullah ÖCALAN üzerindeki tecridin kaldırılması olduğunu söyledi. Oğlum açlık grevine girdiği için cezaevi idaresinden B1 vitamini talep
ettiklerini ancak bu vitaminin kendilerine verilmediğini belirtti. Oğlumun sağlık ve güvenliğinden
endişe etmekteyiz ve tabi tutulduğu bu haksız uygulamanın çözülmesi için derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
19 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aygül Arat, şu beyanlarda bulundu: “ 2017 yılından beri Osmaniye 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda bulunan kardeşim Mehmet Şirin Arat, 1 Mart 2019 tarihinden bu yana açlık grevindedir. Koğuşta 16
kişi kalıyorlar ve bu kişilerden birkaç kişi dışında mahpuslar açlık grevinde. Kardeşim bana alınması gereken gıdalar yönünden sıkıntı yaşadıklarını aktardı. Alınması gereken besinlerin miktarları konusunda bilgi eksikliklerinin olduğunu belirtti. Kardeşim bana vitaminlerin eksik verildiğini
söyledi. Memurların tavırlarının saldırgan ve tahrik edici olduğunu söyledi. Bütün mahpusların
ciddi şekilde kilo verdiklerini, yorgunluk ve halsizlik yaşadıklarını aktardı. Bu sebeplerle mahpusların durumu ile yakından ilgilenip bize bilgi verecek avukatların gidip mahpusları görmesini
istiyorum. Ayrıca mahpusların talepleri hukuki ve insani olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeplerle mahpusların taleplerine cevap verilerek ölümlerin olmaması için Adalet Bakanlığına gerekli
adımların atılması için talepte bulunuyoruz. Açlık grevcilerinin talepleri kabul edilerek açlık grevlerinin sonlandırılması için derneğinizden yardım istiyoruz.”
22 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şeyhmus Şanlı, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim Yılmaz ŞANLI, yaklaşık 9 aydır Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde
bulunmaktadır. Kendisi ile en 3 hafta önce açık görüş yaptık. Bu görüşmede bize; açlık grevinde olduğunu, taleplerin Abdullah ÖCALAN üzerindeki tecridin kaldırılması olduğunu söyledi.
Kardeşim açlık grevine girdiği için cezaevi idaresinden vitamin ve kantin ihtiyaçları talepleri olduğunu ancak idarenin buna olumsuz cevap verdiğini belirtti. Ayrıca açlık grevine girdiği için
koğuşunun değiştirilerek tek kişilik hücreye alındığını söyledi. Kardeşimin sağlık ve güvenliğinden endişe etmekteyiz ve tabi tutulduğu bu haksız uygulamanın çözülmesi için derneğinizden
hukuki yardım talep ediyoruz.”
22 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Medine Sonyacı, şu
beyanlarda bulundu: “Eşim Necmettin Sonyacı, 2 yıl 4 aydır Elazığ cezaevindedir. Eşimde karaciğer, siroz, diyabet, damar tıkanıklığı, fıtık gibi birçok hastalık bulunmaktadır. Çok ciddi bir
tedaviye ihtiyaç duymakta fakat Cezaevinde kendisine sağlık hizmetleri gerektiği ölçüde sunulmamaktadır. Eşim kendi ihtiyaçlarını karşılayamamakta, cezaevindeki koğuş arkadaşlarının
bakımına muhtaç bir durumdadır. Cezaevi yönetimine ben ve eşim bu konuyla alakalı defalarca
dilekçeler sunduk, fakat ne olumlu bir adım atıldı ne de herhangi bir cevap verildi. Eşim Elazığ
cezaevine sevk edilmeden önce Diyarbakır D tipi kapalı ceza infaz kurumunda 7 ay kaldı. O süreçte Dicle üniversitesi hastanesinde tedavisi yapılıyordu ve görece daha iyi sağlık hizmetleri
sunuluyordu. Eşimin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmaması nedeniyle mümkünse
tahliye edilmesini, bu durum mümkün değilse daha iyi sağlık hizmetlerinden faydalanabilmesi
ve bize yakın olabilmesi için Diyarbakır’a sevkinin yapılmasını istiyoruz. Derneğinizden bu konuda hukuki yardım talep ediyoruz.”
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2 Mayıs 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hebat Turcan, şu beyanlarda bulundu: “Benim öz babam olan Mehmet TURCAN, yaklaşık 25 yıldır Türkiye’nin çeşitli
cezaevlerinde tutulmaktadır. Son 1 yıldır ise Diyarbakır T 1 Nolu kapalı cezaevinde bulunmaktadır.
Babamın uzun yıllardır cezaevinde bulunmasından dolayı kronik hale gelen rahatsızlıkları vardır. Yaklaşık 1,5 ay önce babam felç geçirdi ve sağ kolunu kullanamaz haldedir. Bugün babam
ile yapmış olduğum kapalı görüşte bana kendisine göndermiş olduğum radyonun ve kolunun
güçlenmesi için kullanması gereken plastik bir topun verilmediğini öğrendim. Ayrıca babam ile
birlikte kalan Fırat ERTUNÇ isimli mahpusun 120 gündür açlık grevinde olduğunu ve kendisine
vitamin verilmediğini, kantinden talep edilen eşyaların da sağlanmadığını söyledi. Babam bana
Fırat isimli mahpusun çok ciddi kilo kaybı yaşadığını ve görme problemi olduğunu söyledi ve
derneğinize başvuru yapmamı istedi. Ben yukarıda anlattığım durum nedeniyle derneğinizden
hukuki destek talep ediyorum.”
6 Mayıs 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zahide Kaya, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Aziz Kaya, 8 Ekim 2018 tarihinde 3 yıl 1 ay 15 gün olan hapis cezasının
kesinleşmesinden sonra tutuklandı. Yaklaşık 2 aydır oğluma bağırsak kanseri teşhisi konmuştur.
Oğlumun rahatsızlığı ciddi boyuttadır. Geçen hafta günü fenalaştığı için acil servise kaldırılmıştır.
Bana kendisinin tedavi için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine yapıldığını söyledi.
Ayrıca oğlumun gözünde retina bozukluğu vardır. Uzun zamandır bu rahatsızlığı bulunmaktadır.
Hatta bu yüzden oğlum okulu bırakmak zorunda kaldı. Bu haliyle oğlumun cezaevinde kalması
mümkün değildir. Tahliye edilerek tedavisinin dışarıdan devam etmesini istiyorum. Bu konuda
derneğinizden hukuki destek talep ediyorum.”
11 Mayıs 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Afiye SAVAŞ şu beyanda
bulundu: “Kardeşim Berivan Bitmen 4 yıldan beri Kayseri Cezaevinde hükümlü olarak yatmaktadır. Leyla Güven’in başlatmış olduğu açlık grevine destek amacıyla 5 Ocak 2019 tarihinden beri
açlık grevini sürdürmektedir. Uzun bir zamandır sürdürdüğü açlık grevine bağlı olarak aşırı kilo
kaybı yaşayan kardeşimin belinde bulunan platinin bulunduğu bölgeye batma meydana getirdiğinden dolayı kendisine ciddi rahatsızlık vermektedir. Yaşamsal olarak kritik bir aşamaya gelen
kardeşimin durumundan endişe duymaktayız. Yukarıda belirttiğim sebeplerden dolayı kardeşimin durumu için duyarlılık gösterilmesini ve hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
Hapishanelerde devam eden açlık grevi eylemlerinin sona ermesi ardından, 26 Mayıs 2019 tarihinde Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde açlık grevindeki 21 tutuklunun, tedavi amacıyla Gazi
Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldüğü ve yatağa kelepçeyle bağlı olarak tedavi
edildikleri öğrenildi.
18 Haziran 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gül Cevizli, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Umut Savaş Koçyiğit ile ilgili daha önce derneğinize birçok konuda başvurularda bulunmuştuk. Kardeşim daha önce açlık grevindeydi. Açlık grevinin bitmesinden sonra; en son geçen Cuma kendisiyle telefonla görüştüm. Telefonda bana, “açlık grevinden
sonra hiç hastaneye götürülmediklerini, sadece doktorun gelip ayakta muayene ettiğini; tahlillerin yapıldığını ancak sonuçlarının bildirilmediğini, tahlil sonucuna göre tedavi uygulanmadığını, herhangi bir ilacın verilmediğini, açlık grevi sonrası diyet programı uygulanmadığını, ailenin
gönderdiği takviye besinlerin ( mamalar) verilmediğini” anlattı. Ayrıca açlık grevi sonlandıktan
sonra, diyete uygun besinlerin verilmediğini; ağır ve baharatlı, lapa şeklinde besinlerin kendi-
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lerine verildiğini söyledi. Açlık grevi sona erdikten sonra kantinin 1 hafta kapalı kaldığını belirtti.
Herhangi bir şekilde alışveriş yapamamışlar. Biz aile olarak kardeşimin sağlık durumundan endişeliyiz. Gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ederiz.”
18 Haziran 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Asiye Yayaevi, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Numan YAYEVİ, 3 yıla yakın bir süredir cezaevindedir. Şu an Erzincan
T Tipi Kapalı Ceza infaz kurumunda kalmaktadır. Oğlum, daha önce açlık grevindeydi. Geçen
cumartesi günü kendisiyle telefonda görüştük. Telefonda bana, açlık grevi bittikten sonra kendisinin hastaneye götürüldüğünü; orada kendisine iğne vurulduğunu söyledi. İğne vurulduktan
sonra baygınlık geçirdiğini; uyandıktan sonra ise kendisinin tekrar cezaevine geri götürüldüğünü aktardı. Oğlum kendisine herhangi bir tedavi uygulanmadığını; diyet programı yapılmadığını
belirtti. Açlık grevi bittikten sonra kendilerine çok ağır yemekler verildiğini söyledi. Ayrıca, oğlum
göğsünün çok ağrıdığını ve sırt bölgesinde de birçok ağrılar olduğunu belirtti. Oğlum yürümekte de zorlandığını belirtti. İlaçlar veriliyor ancak ne için verildiğini bilmediğini; herhangi bir
iyileşme olmadığını aktardı. Oğlumun sağlığı ile ilgili tedirginlik yaşıyoruz. Bu hususlarda gerekli
girişimlerde bulunmanızı istiyoruz.”
18 Haziran 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sedat Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ozan ÇELİK, yaklaşık 8 yıldır cezaevindedir. Şu anda Erzincan T Tipi
Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bulunmaktadır. Oğlum, daha önce açlık grevindeydi. Geçen cumartesi kendisiyle telefonda görüştüm. Telefonda bana birçok sağlık problemi yaşadığını aktardı. Oğlum, boğazından kan geldiğini; midesi ile ilgili sürekli problem yaşadığını aktardı. Ayrıca
oğlum bana kalp sıkışması olduğunu belirtti. Oğlum şu anda Hepatit B hastasıdır. Oğlum, açlık
grevi bittikten sonra kendisine herhangi bir tedavi uygulanmadığını; sadece revirde kendisinden
kan alındığını söyledi. Açlık grevi sonrası herhangi bir diyet programının kendilerine uygulanmadığını; çok ağır yemeklerin verildiğini söyledi. Örnek olarak kuru fasulye ve bulgurun hemen
açlık grevi sonlandıktan sonra kendilerine verildiğini aktardı. Oğlumla daha önce 10 Haziran 2019
tarihinde açık görüşte konuşma fırsatı buldum; bizimle görüşmeye gelirken yürümekte zorlanıyordu. Oğlumla ilgili gerekli tedavi sürecinin işletilmesi için derneğinizden gerekli girişimlerde
bulunulmasını talep ederiz.”
19 Haziran 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Kudusiye Eryılmaz,
şu beyanlarda bulundu: “Eşim daha önce de yaşanan sıkıntılarla ilgili başvuruda bulunmuştu.
Oğlum Yakup ERYILMAZ, Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmaktadır. Yaklaşık
2 yıldır orda yatmaktadır. 12.06.2019 tarihinde ben, eşi ve babası ile açık görüşe ziyarete gittik.
Ben ona dokunduğumda ateşinin çok yüksek olduğunu anladım. Ateşinin neden bu kadar yüksek olduğunu sorduğumda cezaevi koşullarından kaynaklı olduğunu söyledi. Oğlum 1 Mart 2019
tarihinde açlık grevine girmişti. Grev bittikten sonra cezaevi idaresi tarafından hastaneye sevk
edilmemiş, sadece kan örneği alınmış mahpuslardan. Tedavilerinin yapılmadığını söyledi. Her
gün koğuşta arama yapılıyormuş ve gece geç saatlerde de arama yapılıyor. Açlık grevlerinin bitimi nedeniyle bizlere uygun yiyecekler getirilmiyor. Kantinde de bize göre yiyecek getirilmiyor.
Oğlumda varis hastalığı olduğu için tedavi yapılması için idareye başvuru yapmasına rağmen
hastaneye sevki yapılmıyor. Tedavi için 3 aydan fazladır bekliyor. Bana bunları oğlum aktardı.
Ben oğlumun hayatından endişe ediyorum. Oğlumun Tedavisinin düzenli olarak yapılmasını istiyorum. Derneğinizden bir heyetin cezaevini ziyaret ederek oğlumla görüşülmesini istiyorum. Bu
konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
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19 Haziran 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İnayet Ok, şu beyanlarda bulundu: “Abim Abdülaziz OK, 1993 yılından bu yana cezaevindedir. Şu an da Ağrı
İlinde bulunan Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır. Geçen hafta abimin açık
görüşü vardı. Onunla açık görüşte konuşması fırsatım oldu; abim bana cezaevindeki sorunlardan
bahsetti. Cezaevinde revir sorunu olduğunu; cezaevinde bir doktorun bulunduğunu, hastaneye
göndermek konusunda doktor ve cezaevi idaresinin engel çıkardığını belirtti. Cezaevinde çıkan
yemeklerin kötü olduğunu; aç olmasalar yemeklerin yenilecek gibi olmadığını söyledi. Abimin
mide ve diş rahatsızlığı vardır. Tedavi olmak için defalarca talepte bulunması rağmen bir türlü
sonuç alamadığını belirtti. Cezaevinde musluklardan akan suyun kirli olduğunu; bu suyu içen
mahpusların rahatsız olduğunu söyledi. Ben bu durumla ilgili daha önce de cezaevi müdürü ile
görüştüğümde; su da toprak kokusu olduğunu, kendilerinin de bu suyu kullandığını ve su da
herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti. Ancak mahpusların bu sudan kaynaklı mide rahatsızlıkları
yaşadığını kardeşim bana aktardı. Bu hususlarda derneğinizden hukuki destek talep ediyoruz.”
20 Haziran 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Nuhat İnatçı şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Ğemgin Durak 12 yıldır hükümlü olarak Balıkesir Cezaevinde yatmaktadır. Uzun zamandan beri kardeşim sağlığı ile ilgili ciddi problemler yaşamaktadır. Yaşadığı
problemlerin başında; kalp kapakçığında büyüme, kalp damarlarında stent bulunmakta, hipertansiyon, daha evvel geçirmiş olduğu operasyondan dolayı diz kapağında şiddetli ağrılar, 93
günlük açlık grevinin vermiş olduğu tahribattan dolayı da kısmi yüz felci bulunmaktadır. Bu kadar
ciddi sağlık sorunları yaşayan kardeşim cezaevi idaresine dilekçe ile başvuru yapmış olmasına
rağmen tedavisi engellenmektedir. Kardeşimin tedavisinin düzenli bir şekilde bir an önce yapılabilmesi için gerekli girişimlerde bulunulmasını ve hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
4 Temmuz 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şükriye Bozdağ, şu
beyanlarda bulundu: “03.07.2019 tarihinde Patnos L tipi ceza evine oğlumu (Mehmet Bozdağ)
ziyaret gittim. Oğlumla yaptığım konuşmada ceza evinde yaşanan hak ihlalleri ile ilgili bize aktarımlarda bulundu. Cezaevinde gardiyanların keyfi olarak gece koğuşlara haftada iki üç defa
baskın yaptıklarını, mahpuslara ait kişisel eşyalarına el konulduklarını belirtti. Bunun yanında
kitaplara, gazetelere, kitle iletişim araçlarına el konulduğunu. Bu yaşanılan hukuksuz uygulamaların cezaevi yönetiminin keyfi uygulamaları olduğunu belirtti. 162 gün açlık görevinde kaldığını ve açlık görevini sonlandırdıktan sonra tedavinin olması gerektiği şeklinde yapılmadığını
ve kısmı görme bozukluğunu yaşadığını belirtti. Bunun yanında mide rahatsızlığı da yaşadığını
belirtti. Mahpuslara verilen yemeklerinin sağlıksız ve hijyeniksiz olduğunu belirtti. İçme sularında
kanalizasyon suyunun karışıldığını ve su da pis kokularının geldiğini bize aktardı. Kantinde ise istediğimiz yaşam malzemelerine erişemiyoruz. Bu da ceza evi yönetiminin ihtiyaç malzemelerine
erişme kolaylığımızın önüne geçmesi için uyguladığı bir sistematik bir yöntemdir. Ayrıca ceza evi
yönetimi ( müdürü) tarafında oluşturulan özel bir ekip sürekli mahpusların koğuşlarına baskın
yaptığını ve mahpusları kışkırtıcı eylemlerde bulunduklarını belirtti. Yaşanan bu hukuksuz uygulamaların bi an önce giderilmesi, için gerekli yerlere başvuruların yapılması ve ceza evi yönetimi
hakkında yaptığı bu hukuksuz uygulamalar için suç duyurusunda bulunmak istiyoruz.”
09 Temmuz 2019 tarihinde İHD Antep şubesine başvuruda bulunan Mahmut Aycan; Osmaniye
T-2 cezaevinde 8. koğuşta yatan yeğeni Ahmet Aycan’ın tedavisinin yapılmadığı, istediği eşya
ve kitapların verilmediği, berberin ihtiyaç duyulduğu zaman gönderilmediği, aynı koğuşta
yatan hasta arkadaşlarının ilaçlarının 15-20 gün sonra temin edebildiklerini iddia etmektedir.
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Aksaklıklara sebep olan yetkililer hakkında soruşturma açılması için yetkililerin harekete
geçmesini talep etmektedir.
19 Temmuz 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayşe Satar, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum (Mehmet Satar) 06.12.2014 tarihinde taş attığı iddiasıyla gözaltına
alındı. İki ay kadar tutuklu kaldıktan sonra tahliye oldu. Sonra Diyarbakır 7. Ağır Ceza mahkemesi
oğluma 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Ceza onaylandı. İki yıl evvel tekrar infaz için yakalandı. Şu
an serbest bırakılmasına 7 ay var. Oğlum Diyarbakır cezaevindeyken yaklaşık 2 ay evvel Elazığ ruh ve sinir hastalıkları hastanesine götürülmüş. Ben bu durumu açık görüşe gittiğimde öğrendim. Bana oğlumun ne zaman ve ne gerekçeyle hastaneye götürüldüğüne dair hiçbir bilgi
daha evvel verilmedi. Bunun üzerine bende hastaneyi aradım ancak hastanede hiçbir şekilde
ne için getirildiğini demediği gibi oğlumu görmeme de izin vermedi. Oğlum 20 gün hastanede
kaldıktan sonra 18 günde Elazığ cezaevinde kalmış. Ben bir defa Elazığ’a görüşe gittim. Görüşe
gittiğimde oğlum bana “anne beni hastaneye yatırdılar 20 gün hastanede kaldım ne için hastaneye götürdüler bilmiyorum 20 gün bir odada yalnız bıraktılar tedavi için yanıma gelen hiçbir
doktor görmedim anne ben çok hastayım ayakta duramıyorum” dedi. Bunun üzerine bende Diyarbakır’a gelince Elazığ Cezaevini aradım ve oğlumu Diyarbakır’a göndermeleri için yalvardım
telefonda konuştuğum gardiyan yardımcı olacağını söyledi. Sonra oğlum Diyarbakır Cezaevine
geldi. 16 Temmuz Salı günü oğlumun görüşüne gittiğimde oğlum ayakta duramıyordu iki arkadaşı koluna girmişti. Neden böyle olduğunu sorduğumda ise “anne konuşmaya gücüm yok
dilimi hareket ettiremiyorum her yerim ağrıyor oturup kalkamıyorum bana beton iğnesi yaptılar”
dedi. Ne için yaptılar dediğimde ise “bilmiyorum iki üç kişi odaya girdi zorla iğneyi kalçamdan
yaptılar” dedi. Niye istemiyorum demedin dediğimde ise kendisinin rızasının alınmadan yapıldığını söyledi. Görüş bitince de yine gardiyan yardımıyla koğuşuna götürüldü. Oğlum cezaevine
girmeden evvel hiçbir sağlık sorunu yoktu. Görüşlerine gittiğimde de normaldi. Ama birden bire
neden bunlar yaşatıldı oğluma bilmiyorum. Beton iğnesi nedir neden oğluma yapıldı kimse bir
açıklama yapmadı bana. Bugün yani 19.07.2019 tarihinde avukat aracılığıyla oğlumun tedavisini
yaptığı söylenen doktora ulaştım. Ne olduğunu sorduğumda ise bana oğlumda disosyatif kimlik
bozukluğu ve psikoz teşhisi konulduğu söylendi. Beton iğnesi nedir niye yapılıyor oğluma diye
sorduğumuzda ise doktor böyle bir iğne vermediğini tedavisinde iğneyle ilgili bir süreç olmadığını belirtti. Ancak oğlum her ay bir defa bu iğneden yapılacağını söyledi. Tüm bu yaşananlarla
ilgili sorumlu herkesten şikâyetçiyim. Gerekli yasal sürecin başlatılmasını ve bu süreçte hukuki
olarak bana destek olmanızı istiyorum.”
31 Temmuz 2019 tarihinde İHD Antep şubesine başvuruda bulunan Anzılha Öztürk; Gaziantep
L tipi cezaevinde yatan oğlu Nejdet Öztürk’ün 7 ay önce bu cezaevine nakledildiğini bu
cezaevinde içme ve kullanma suyunun bulunmadığını, su ihtiyacının mahpuslar tarafından para
ile satın alınarak karşılandığını iddia etmektedir. Cezaevinde su sorununun çözülmesini talep
etmektedir.
6 Ağustos 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mülkiye Dursun, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim (Semire Direkçi) 22 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Elazığ Siirt
Batman ve son olarak şu an Diyarbakır E tipi cezaevinde kalmaktadır. Ancak sağlık sorunları olduğundan dolayı daha önce 4 ameliyat geçirdi. Son olarak Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bağırsak ameliyatı oldu. Yaklaşık üç ay kaldığı hastaneden taburcu edilerek tekrar E
tipi cezaevine gönderildi. Kardeşimin bağırsakları dışarda ve cezaevi şartlarında kalması müm-
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kün değil, yaşamından endişeliyiz o nedenle kardeşimi ya hastane ya da evde tedavi etmemiz
için insan hakları derneğinden gerekli hukuki yardımı talep ediyorum.”
8 Ağustos 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ali İhsan Kaya, şu beyanlarda bulundu: “Abim (Aziz Kaya) Diyarbakır D Tipi kapalı cezaevinde kalmaktadır. Kendisiyle
alakalı daha önce başvuru yapmıştı. Ben de gerekli girişimleri hızlandırmak için, onunla alakalı
raporları getirdim. Abimin ciddi hayati tehlikesi bulunmaktadır. İvedi şekilde hukuki destek talep
etmekteyiz.”
19 Ağustos 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ayşe Güler, şu beyanlarda bulundu: “Babam Sıddık Güler yaklaşık 10 ay önce Gaziantep L Tipi Kapalı Cezaevinden İskenderun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmiştir. Babamla 17 Ağustos 2019 tarihinde
yaptığımız açık görüşte babamın tekerlekli sandalye ile görüşe geldiğini, zayıfladığını ve çok kötü
göründüğüne tanık olduk. Babam 80 yaşında olup kalbinden anjiyo ameliyatı geçirdi. Ayrıca
iltihaplı eklem romatizması, yüksek tansiyon hastalığı bulunmaktadır. Babam tek başına hayatını idame ettirecek durumda değildir. Ayrıca babam sadece bir kez hastaneye götürülmüştür.
Hastaneye götürülürken babamın boynuna “her zaman kaçırılabilir” şeklinde bir kart takılmıştır.
Babamın hastalıklarının çok olmasına rağmen hastaneye götürülmeyip revire götürüyorlar. Bu
durumu da kabul etmemiz mümkün değil. Babam ayağa kalkacak bir durum da değildir. Bu
sebeplerle öncelikle babamın tahliyesini istiyoruz. Annem Hasina Güler’in 70 yaşında olması ve
mide rahatsızlığı ile birlikte dizlerinin ağrımasından kaynaklı uzun yola gidip gelememektedir. Bu
sebeple eğer babam tahliye olmazsa Diyarbakır ilinde bulunan cezaevine naklinin yapılmasını
istiyoruz. Ayrıca avukatın gidip babamı ziyaret etmesini istiyorum. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ederiz.”
28 Ağustos 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Perişan Bayram,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Emrah Bayram iki yıldır Patnos Cezaevi’nde hükümlü olarak
kalıyor. Uzun bir süredir Patnos Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülere yönelik kötü muamele yapılıyor. Oğlum en son 27.08.2019 günü beni telefonla aradı. Telefonda cezaevinde yaşadığı kötü
muameleye ilişkin beni bilgilendirdi. Gardiyanların koğuşları aniden basarak arama yaptığı ve
arama sırasında koğuşları dağıttığını, bu aramalar sırasında gardiyanların kendilerine hakaret ettiğini söyledi. Oğlum Emrah Bayram temizlik ve hijyen konularında da sorun yaşadıklarını su ve
yemeklerin çok kötü olduğunu anlattı. Oğlumun dediğine göre, son günlerde kendilerine verilen
yemeklerde sık sık sinek, hamam böceği çıkıyor. Bu yüzden de verilen yemekleri yiyemiyorlar.
Yine uzun bir süredir su ile ilgili sıkıntıları devam ediyor. Oğlum dün telefonda bana, “Burada
koşullar çok kötü. Yakında buradan birimiz cenazesi çıkarsa şaşırmayın” dedi. Ben bir anne olarak
oğlumun kaldığı cezaevi koşulları ile ilgili çok endişeliyim. Sağlıkları tehlikede. Beslenme koşulları
çok kötü. Her gün hakaret ve tehditlere maruz kalıyorlar. Oğlumun dediğine göre, bu kötü muamele bizzat Ahmet adındaki cezaevi müdürünün talimatı ile yapılıyor. Derneğinizden bu sorunlara çözüm bulunması için destek istiyorum.”
4 Eylül 2019 tarihinde İHD Mardin Şubesine başvuruda bulunan Ayşe Erol, özetle; Tarsus
T1 kapalı cezaevinde olan kardeşinin sağlık sorunları olduğu ve tedavisinin yapılması talebiyle
hukuki destek talebinde bulunmuştur.
2 Ekim 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şeyhmus Başkan, şu
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beyanlarda bulundu: “Oğlum Şeyhdavut Başkan, yaklaşık 10 yıldan fazladır cezaevinde kalmaktadır. Şu anda kendisi Kayseri 1 Nolu Kapalı Cezaevinde kalıyor. Kendisi 3 arkadaşıyla birlikte hücrede kalmaktadır. En son 6 ay evvel kaldığı cezaevine açık görüş için gitmiştim. Ayda
bir açık görüş olmasına rağmen kendisi ile bir görüşme yapmam mümkün olmadı. Yine Kurban
Bayramında da ziyaret edemedim. Hem cezaevinin ikametimizden uzak olması hem de sağlık
problemlerimizden dolayı ziyaret edemedik. Safra kesesinden dolayı 9 ay evvel ameliyat oldum.
Ayrıca Elazığ Ruh ve Sinir Hastanesinde depresyon ve anksiyete bozukluğu tedavisi nedeniyle 11
gün boyunca hastanede kaldım. Bununla birlikte Ankara Dış Kapı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık problemlerimden dolayı uzun bir süre kaldım. Halen bu rahatsızlıklardan dolayı ilaç
tedavisi görmekteyim. Annesi Eyham BAŞKAN Safra Kesesinden ve boğazındaki Guatr Hastalığından dolayı ameliyat oldu. Buna ilişkin raporlarımızı defalarca yazışma yoluyla Adalet Bakanlığına göndermemize rağmen Oğlumun yakın bir cezaevine nakledilmesi için gerekli herhangi
adım atılmadığı gibi bize ulaşan bir cevapları da olmadı. Yine oğlumun Depresyon rahatsızlığı,
cilt hastalığı, bulunmaktadır. Yüzde 44 oranında engelli sağlık raporu bulunmaktadır. Oğlumun
daha iyi bir tedavi ile kendisinin iyi hissedebilmesi için en yakın bir cezaevine nakledilmesini
talep ediyorum. Yukarda belirttiğim gibi sağlık problemlerim ve oğlumun kaldığı cezaevinin uzak
olması ile maddi durumunun yetersizliğinden dolayı oğlumu ziyaret edemiyorum. Oğlumun Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’daki herhangi bir cezaevine nakledilmesini istiyorum. Buna ilişkin
nakil ile ilgili masrafları kendim karşılamayı kabul ediyorum.”
16 Ekim 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Ali Adsiz, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Musa Adsiz, 2 yıla yakın bir süredir Elazığ 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz
Kurumu’nda hükümlü olarak kalmaktadır. Oğlumun psikolojik sorunları ve mide rahatsızlıkları bulunmaktadır. Oğlum bugün ( 16.10.2019) telefonla kızımı aramış ve cezaevinde yaşadığı hak ihlalleri ile ilgili bir şeyler anlatmıştır. Oğlum, eylül ayında cezaevinde 20 gardiyan tarafından fiziki ve
psikolojik şiddete maruz kaldığını; devamlı tehdit edildiğini söylemiş. Oğlum, yine Eylül ayında
süngerli odada 1 gün tutulduğunu ve domuz bağı yöntemiyle orada işkenceye maruz kaldığını
da aktardı. Oğlumun mide rahatsızlığı olmasına rağmen, kendisine tedavi uygulanmadığını ve
dâhiliye bölümüne sevkinin yapılmadığını aktarmıştır. Oğlum, mide rahatsızlığını belirtmesine
rağmen kendisinin psikiyatri bölümüne sevk edildiğini söylemektedir. Oğluma hastalıklarının
tedavisi ile ilgili ilaçlar verilmiyor; durumu geçiştirmek için farklı ilaçlar veriliyor. Oğlum, sürekli
baskı ve şiddete maruz kalabileceğini yine bugünkü telefon görüşmesinde söylemiştir. Oğlum
telefonda ayrıca bu uygulamalara tepki olarak 25.09.2019 tarihinden beri açlık grevine başladığını söylemiştir. Oğlum, kendisine yönelik baskı ve şiddetin son bulması ve tedavisinin yapılmasına dek açlık grevini sürdüreceğini belirtmektedir. Bugünkü telefon görüşmesinde; kızım Mizgin’e
“ beni kurtarın cezaevi yönetimi tarafından intihara sürükleniyorum” demiş. Oğlumun anlattıkları
durumun tarafınızca dikkate alınması ile gerekli hukuki girişimlerde bulunulmasını talep ediyoruz. Oğlumun sağlığından endişe duyuyoruz. Bir an önce bir heyetin durumun tespiti için Elazığ
cezaevine gitmesini istiyoruz.”
1 Aralık 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Ağrı
Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Vedat Kalın isimli mahpusun, ailesiyle yaptığı telefon
görüşmesinde, cezaevinde suyun kirli olmasından kaynaklı kendisiyle birlikte birçok tutuklunun
cildinde yaralar oluştuğunu ve bunun diş rahatsızlıklarına neden olduğunu söylediği öğrenildi.
Kalın’ın telefon görüşmesinde şu aktarımlarda bulunduğu öğrenildi: “Patnos Cezaevi bir batak-
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lığın üzerine inşa edildiği için şebeke suyu yok. Sondajla kuyulardan su çıkarılıyor ve arıtılmadığı
için su kimyasallarla dolu. Aynı zamanda petrol atıkları gibi maddeler var içinde. Elimizi yüzümü
yıkadığımızda mazot kokusu ve yağ kokusuyla karşılaşıyoruz. Sıcak su zaten yok. Aynı zamanda
şuan çok kötü diş rahatsızlıkları var. En çokta rahatsız eden diş hastalığı. Cildimin muhtemel yerlerinde yaralar var ve bu giderek artıyor. Defalarca dilekçe vermeme rağmen sevkim yapılmadı.
Herhangi bir neden gösterilmeden hastaneye gitme talebim reddediliyor. Buradaki hemen hemen bütün arkadaşlarda bu cilt rahatsızlığı var. Keyfi olarak doktora çıkarmıyorlar. Yaşadığımız
sıkıntı bu.”
12 Aralık 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 45 yaşındaki hasta mahpus Hüseyin Güdücü’nün tedavisinin yapılmadığı ve ilaçlarının kendisine verilmediği öğrenildi. Güdücü’nün karaciğerinin farklı
bölgelerinde 3 hemonjiom (Bir tür tümör çeşidi olan) bulunduğu belirtildi.
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AİLE GÖRÜŞÜ ENGELLENENLER
20 Mart 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Tuba Yılmaz, şu beyanlarda bulundu: “ 26.10.218 tarihinde tutuklandım. Patnos L Tipi Kapalı Cezaevinde kaldım.
07.03.2019 tarihinde tahliye oldum. Ben cezaevinde bulunduğum zaman aralığında maruz kaldığım kötü muamele ve cezaevi koşulları ile ilgili başvuruda bulunmak istedim. Ben cezaevine
girişte üzerimde Kürtçe şarkı sözünün yer aldığı ve bir gazete haberinin yer aldığı belge ile tutuklandım. Bu 5 aylık süreç içinde yasal olan iç görüş hakkım tanınmadı. Kardeşim Mahsum Yılmaz
da benimle aynı cezaevindeydi. Onunla olan iç görüş hakkım için dilekçe yazmama rağmen bana
idare tarafından hiçbir cevap verilmedi. Ben tahliye olduktan sonra kardeşimi ziyaret için gittiğimde gardiyan bana o süreçte görüş yaptırılmama sebebi olarak 1 yıl görüş yasağım olduğu için
yaptırılmadığını söylediler. Bunu bana tahliye olduktan sonra söylediler. Ben cezaevindeyken
herhangi bir disiplin cezası almamama rağmen bana neden bu cezanın verildiğini bilmiyorum. O
süreçte haftalık revir hakkımız tanınmıyordu. Ben her hafta revire çıkmak için dilekçe yazmama
rağmen 5 ayda 2 defa revire çıkabildim. Ani gelişen hastalık olduğunda da müdahale edilmiyordu. Ben bir defasında yere düşüp başımı çarpmama rağmen beni revire çıkarmadılar. 2 gün
başım şişik ve kusuyordum. Buna benzer birçok olay yaşanıyordu. Kargolarımız verilmiyordu ve
verildiğinde de 2 ayı buluyordu. Orada açlık grevindeki mahpusların sağlık kontrolleri düzenli yapılmıyordu. Grevde olan kişilere karbonat verilmiyordu. Diğer sıvı içeceklerde meyve suyu yeterli
miktarda verilmiyordu. Biz mahpuslara her davranışımız için tutanak tutuluyordu. Biz cezaevi
idaresi ile ilgili yaptığımız suç duyurusu ve cezaevi koşullarının düzeltilmesi için idareye yaptığımız dilekçeler cevap verilmiyordu. Diğer dilekçelerimiz işleme konulmuyordu. Olduğum koğuşta
9 aylık ikiz bebeklere oyun-kreş odasını kullanma hakkı her vardiyadaki gardiyanın tutumuna
göre ya daha az süre ile kullandırılıyordu. Bütün bunlardan kaynaklı olarak bir heyetin cezaevini
ziyaret etmesini talep ediyorum.”
1 Ağustos 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Emine Yıldırım, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Halil Yıldırım yatmakta olduğu Tekirdağ Cezaevinden 2018 yılında
tahliye edildi. Yaklaşık iki ay sonra ihbar üzerine tekrar tutuklanıp Batman M Tipi cezaevine konuldu. Dokuz ayı aşkın bir süredir Batman M Tipi cezaevinde yatmaktadır. Oğlum ile yaptığım
görüşmelerde infaz koruma memurları başımdaki eşarbı bahane ederek oğlum ile görüşmeme
engel çıkarmaya başladılar. En son 30 Temmuz 2019 tarihinde oğlum ile gerçekleştirmek istediğim görüşmeyi engelleyip hakkımda tutanak tutarak bir yıla kadar beni bu haktan mahrum
ettiklerini beyan ettiler. Eşim hayatta değil, abisi oğlum görüşmeyi ancak ben sağlayabiliyorum.
Derneğinizden söz konusu durumuma çözüm getirilmesini ve hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
26 Eylül 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Ahmet Candemir, şu
beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Mehmet Candemir yaklaşık iki yıldır tutuklu olarak Bayburt
Cezaevinde Yatmaktadır. 25 Eylül 2019 Tarihinde açık görüş günü münasebetiyle ağabeyimi ziyaret için Bayburt Cezaevine gittim. Kendisine bir miktar para ile birlikte yanımda götürdüğüm
kendisine ait mahkeme tutanağını da gardiyanlara teslim ettim. Ben salonda ağabeyimi beklerken yanıma gelen gardiyanlar kendisinin görüşe çıkmayacağını bildirdiler. Bütün ısrarlarımıza
rağmen neden görüşe çıkmayacağı konusunda hiçbir açıklamada bulunmadılar. Bu durum ile
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ilgili Cezaevi müdürüyle görüşme talebimde ret edilince, ağabeyimin avukatını telefon ile arayıp
yaşanan bu olayı kendisine ilettim. Maalesef avukatına da durumu ilgili hiçbir bilgi verilmedi.
Kendisinden hiçbir şekilde haber alamadığımızdan dolayı hayatından endişe duymaktayız. Derneğinizden ağabeyimin durumuna ilişkin bilgi alınabilmesi için gerekli araştırılmaların yapılmasını ve hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
29 Eylül 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Maraş’taki Türkoğlu 1 No’lu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Murat Avcı’nın babası
Abdürrahim Avcı’ya (50) bir yıl görüş yasağı verildiği öğrenildi. Türkoğlu 1 No’lu İnfaz Koruma
Müdürlüğü tarafından “Ceza İnfaz Kurumunun Düzen ve Güvenliğini Bozmak” iddiası ile verilen
görüş yasağına itiraz eden Abdürrahim Avcı’nın, aldığı cezanın 6 Eylül’de oğluyla yaptığı açık
görüşün bitiminde kendisine elini uzatan Serhat isimli bir mahpusun elinin sıktığı gerekçesiyle
verildiği öğrenildi.

280

2019 Yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri

HABERLEŞME VB. HAKLARI ENGELLENENLER
9 Ocak 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Salih Can, şu
beyanlarda bulundu: “ Kardeşim Orhan Can, Rize L Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Uzun
zamandır kardeşimden haber alamıyoruz. Sağlık durumunu merak ediyorum. Can güvenliğinden endişe ediyorum. Kardeşim ile ilgili haber almanız için sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
25 Şubat 2019 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Hamide YÜKSEL ve Rojbin
KIRDAR, bulundukları Erzurum Oltu T Tipi CİK’daki hak ihlallerinden bahsetmiştir. Anlatımlara göre ihlaller şu şekildedir: Kitap, dergi yayın organlarının verilmemesi veya geciktirilmesi,
kelepçeli tedaviye zorlanma.
30 Mart 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Sait Adlığ şu
beyanda bulundu: “Kardeşim hayrettin Adlığ Elazığ Yüksek Güvenlikli 2 Nolu cezaevinde yaklaşık bir yıldır tutulmaktadır. Cezası kesinleştiğinden hükümlüdür. Beni telefonla arayarak “Günlük
kaba dayak uygulaması, hakaret ve tehditlere maruz kaldıklarını” aramalarda mahkeme evrakları
dahi yırtılmak suretiyle el konulduğunu söyledi. Bize gönderdiği mektup, kitap ve eşyalar idare tarafından bize iletilmemektedir. Keyfi disiplin soruşturmaları ve cezalara maruz kalmaktadır.
Hukuksuz uygulamalara maruz kalan kardeşime işkence, kötü muamele ve keyfi uygulamaların
sona erdirilmesi için hukuki destek talebinde bulunuyorum.”
18 Mayıs 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yunus Arzuman, şu
beyanlarda bulundu: “18.05.2019 tarihinde telefon ile derneğimize ulaşan Yunus ARZUMAN, şu
beyanlarda bulunmuştur; Oğlum Hamza ARZUMAN şu anda Gümüşhane T Tipi Kapalı cezaevinde kalmaktadır. Kendisi yaklaşık 2 yıldır bu cezaevinde kalmaktadır. Kendisi ile 3 ay önce bir
açık görüş yaptık ve kendisi cezaevinde çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını aktardı. Kendisi ile 4 aydır
telefon görüşmemiz olmamış. 4 ay 10 gündür açlık grevindedir. Kendisi ile birlikte aynı koğuşta 2
arkadaşı daha açlık grevinde bulunmaktadır. Bunlar Reşit İlhan ve Halil ÜSTEK adlı arkadaşlarıdır.
Yaklaşık bir ay önce bir mektubu bize ulaştı ve cezaevi idaresince bilerek kendisi ve arkadaşlarının telefon görüşüne çıkartılmadığını yazmıştı. Derneğinizden hukuki destek talep ediyorum,
oğlumun daha yakın bir yere nakledilmesini istiyorum, maddi imkânsızlıklar ve kaldığı yerin uzak
olması görüşe gitmemize engel çıkartmaktadır.”
27 Mayıs 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Emine Koçyiğit, şu
beyanlarda bulundu: “Yaklaşık bir hafta önce, Rize L Tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda bulunan kardeşim Umut Savaş Koçyiğit ile telefonla yaptığımız görüşmede, bize açlık grevi eylemleri
devam ederken koğuşlarına ve odalarına baskınlar yapıldığını, eşyalarına, radyolarına el konulduğunu, böylelikle hiçbir şekilde dışarıdan haber alamamalarının sağlandığını belirtmiştir. Kendi
aralarındaki iletişimi bile sonlandırmak zorunda kaldıklarını ifade etmiştir. Hala eşyaları iade edilmemiş olup; dışarı ile hiçbir irtibatları kalmamıştır. İdare personelinin keyfi uygulamalarından dolayı cezaevine yaptığımız açık görüşte fotoğraf çekimine dahi izin verilmemiş ve verilmemektedir. Derneğinizden bu insanlık dışı uygulamaların son bulması için hukuki yardım talep ediyoruz.”
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12 Temmuz 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hafriye Topdemir,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum (Ogir Topdemir) 5 yıla yakın bir süredir cezaevindedir. Şu anda
Elazığ 1 Nolu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunmaktadır. Dün oğlumun açık görüşü vardı.
Kendisiyle görüştüğümüzde cezaevinde birçok sıkıntının olduğunu belirtti. Oğlum bana, “ 3 gün
önce tek kişilik odada kalan bir mahpusa gardiyanlar tarafından saldırıldığını, buna diğer mahpusların tepki gösterdiğini, kendilerine de sürekli gardiyanlar tarafından sözlü ve fiziki saldırılara
maruz kaldığını anlattı. Ayrıca günlük gazetelerin cezaevi yönetimi tarafından kendilerine verilmediğini aktardı. Arama adı altında odalarda ayakta sayımın dayatıldığını; buna tepki gösterdiklerinde gardiyanlar tarafından fiziki ve sözlü hareketlere maruz kaldıklarını belirtti. Oğlumun
içerisinde bulunduğu bu durumdan kaygılıyız. Derneğinizden bu hususlarda hukuki destek talep ediyoruz.”
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HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILANLAR
Kars T Tipi 1 No’lu Kapalı Cezaevi C-5 koğuşunda bulunan 12 siyasi mahpusa, 14 Ocak 2019
tarihinde avlularında yaptığı kardan insana sol eli ile zafer işareti yaptırdıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatıldığı ve soruşturma kapsamında 12 mahpusa 12 gün hücre cezası verildiği öğrenildi.
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DİSİPLİN CEZASI VERİLENLER
10 Ocak 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Elazığ Yüksek Güvenlikli 2 Nolu Cezaevi’nde kalan Mustafa Geylan isimli siyasi mahpusa, yanında
bulundurduğu bazı gazete kupürü ve fotoğraflar gerekçe gösterilerek 15 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. Aynı şekilde Ahmet Okkan isimli siyasi mahpusa da, cezaevi idaresinden onaylı
alınan mühürlü kitaplar gerekçe gösterilerek 5 gün hücre cezası verildiği öğrenildi.
Kars T Tipi 1 No’lu Kapalı Cezaevi C-5 koğuşunda bulunan 12 siyasi mahpusa, 14 Ocak 2019
tarihinde avlularında yaptığı kardan insana sol eli ile zafer işareti yaptırdıkları gerekçesiyle haklarında disiplin soruşturması başlatıldığı ve soruşturma kapsamında 12 mahpusa 12 gün hücre
cezası verildiği öğrenildi. Hücre cezası verilen tutukluların isimleri şöyle: Emrah Duman, Murat
Çiçek, Vezir Barış, İbrahim Can, Yusuf Aktar, Seyhan Yıldırım, Barış Ulaş Çakmak, İzzet Polat, Ramazan Altın, Ferhat Çakmak, Tuncer Ömeroğlu, Abdullah Kaya.
18 Ocak 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Zekiye Karadağ, şu beyanlarda bulundu: “Kız kardeşim Remziye Karadağ, 5 yıldır çeşitli cezaevlerinde tutulmaktadır.
Şuanda Elazığ T Tipi Cezaevinde olan kardeşim ile en son yapmış olduğum telefon görüşmesinde bize 45 gün açlık grevinde kaldığını bu nedenle cezaevi yönetiminin kendisine 1 hafta hücre
cezası verdiğini söyledi. Hücre cezasından sonra da kendisini başka bir cezaevine sevk edeceklerini söyledi. Normalde bugün kardeşimin telefon ile görüşme hakkı var. Ancak bizi aramadı.
Açlık grevinde olduğu dönemde cezaevi yönetimi ve infaz koruma memurlarının çok yoğun bir
şekilde baskı yaptığını söyledi. Ben kardeşimin sağlığından ve can güvenliğinden endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanız talep ediyorum.”
12 Mart 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Urfa
T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan kadın tutuklulardan Semra Akan, Mezopotamya Ajansı’na (MA)
gönderdiği mektup ile Mardin’den Urfa Cezaevi’ne sevk edilen 57 yaşındaki Zerga Açar isimli
mahpusun işkence ve tehditlere maruz kaldığını anlattı. Mektupta şunlar belirtildi: “28 Şubat
tarihinde Mardin E Tipi Cezaevi’nden Urfa 2 No’lu T Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen 57 yaşındaki
Zerga Açar adlı anne sürgün edildikten sonra işkenceye maruz bırakıldı. Öncelikle parmak izi
ve göz taraması yapıldığı esnada asker tarafından saçından çekilerek ve ‘sen teröristsin vatan
hainisin’ denilerek hakarete ve şiddete uğramış. Daha sonra da girişte çıplak arama işkencesine
maruz kalmış. Çıplak arama yapıldığı esnada yadê Zerga direnmiş ve kabul etmemiştir. Fakat
Birsen K., Ruşen, Gulizer, Sıdıka ve Büşra adlı kadın gardiyanlar, erkek gardiyanların gözü önünde
yadêyi (Zerga Açar) yerlerde sürükleyip bütün kıyafetlerini yırtıp soymuşlardır. En son iç çamaşırları da parçalanarak soyulmuş ve bu gardiyanlar tarafından fiziki tacize de maruz bırakılmıştır.
Daha sonra darp edilerek koğuşa getirilmiş. Bizler tepki gösterince ‘bu kadının psikolojisi bozuk’
denilerek iftira atmışlardır. İşkence yetmiyormuş gibi Zerga Açar’ın, gardiyanları darp ettiğini iddia ederek kendisine soruşturma açıldı. 11 gün hücre cezası verildi.”
28 Haziran 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda ortak yaşam alanları, banyo ve tuvaletlerin bulunduğu kısımları gözetleyen kameraların tutukluların tarafından kırıldığı gerekçesiyle, cezaevi
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idaresi tarafından 4 siyasi mahpusa (Hacer Karaoğlan, Elif Akdemir, Derya Aslan, Evin Kaya) ayrı
ayrı 11 günlük hücre cezaları verildiği öğrenildi.
Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde kalan Mehdi Boz isimli mahpusa, kaldığı koğuşta arama yapan gardiyanlara eşyalarını dağıttıkları için itiraz ettiği gerekçesiyle, cezaevi idaresince hakkında başlatılan inceleme sonucunda 11 gün hücre cezası verildiği öğrenildi.
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TECRİT VE İZOLASYON
8 Ocak 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Fadile Güçlü, şu beyanlarda bulundu: “Vasisi olduğum Mehmet Sabri Yakut ile yapmış olduğum görüşmede bana
kendisi ve M. Emin Seyrek isimli başka bir mahpusun Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevinde tek kişilik hücrede tutulduklarını, tutuldukları yerin 3 bodrum kat olduğunu, infaz memurlarının sürekli
olarak kendilerine psikolojik/fiziksel şiddet uyguladıklarını ve kötü muameleye tabi tutulduklarını
belirtti. Ben vasisi olarak Mehmet Sabri Yakut’un can güvenliği olmadığı endişesi yaşıyorum. Bu
konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
12 Ocak 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Van
Yüksel Güvenlikli Cezaevi’nde 16 Aralık 2018 tarihinden bu yana süresiz dönüşümsüz açlık grevinde bulunan Bahtiyar Kemal Hasan isimli mahpusun, gerekçe gösterilmeden tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.
2 Şubat 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan şu beyanlarda bulundu:
“Oğlum Aziz OKAY iki yıldır suça sürüklenen çocuk kapsamında Batman M Tipi kapalı Cezaevinde tutuluyordu. Leyla Güven’in başlatmış olduğu açlık grevine destek amacıyla birkaç arkadaşı
ile beraber süreli-dönüşümlü açlık grevine başladılar. Açlık grevine başladıktan sonra avukatlara
verdiği beyanlardan dolayı cezaevi idaresi oğlum üzerinde baskı kurmaya ve sürgün ile tehdit
etmeye başladı. Kısa bir zaman önce özellikle Cezaevi müdürünün yoğun baskıları sonucu Elazığ
Kampüs Cezaevine sürgün edildi. Sürgün gittiği Elazığ Cezaevinde çıplak aramayı ret ettiği için
fiziki işkenceye maruz kaldığı, üzerinde psikolojik baskıyı yoğunlaştırmak için tek kişilik hücrede
tutulduğu, hiçbir ihtiyacının karşılanmadığı bize gelen bilgiler arasındadır. Derneğinizden öncelikle oğlumun durumu ile ilgili daha geniş ve açıklayıcı bilgi edinilmesini, içinde bulunduğumuz
ekonomik sıkıntılardan, anne ve babamın hastalıklarından dolayı oğlum ile görüş yapmada zorlandığımızı bu nedenler göz önünde bulundurularak oğlumun tekrar Batman Cezaevine geri
getirilmesini ve hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
9 Şubat 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Ruken Varol şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Kahraman Varol 4 aydır tutuklu bulunduğu Batman M tipi cezaevinden
05.02.2019 tarihinde yaptığımız kapalı görüşten sonra akşam Erzurum kapalı Cezaevine sürgün
edildi. 08.02.2019 Tarihinde telefonla yaptığımız görüşmede tek başına bir odada kaldığını ve kıyafetlerinin verilmediğini belirtti. Ağabeyim Kahraman Varol henüz hükümlü değil, buna rağmen
sürgün edilmiş olması, gittiği yerde tek başına tecride maruz kalmış olması bizi kaygılandırmaktadır. Yaşam konusunda cezaeviyle yaptığım telefon görüşünde bu durum hakkında herhangi bir
bilginin verilemeyeceğini bunun Adalet Bakanlığından gelen bir emir sonucunun uygulanmakta
olduğunu, yapabilecek bir şey olmadığını öğrendim. Derneğinizden en kısa zamanda Erzurum’
da bir hukukçunun Kahraman Varol görüşüp tarafımıza bilgi verilmesini talep ediyorum.”
5 Mart 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; İmralı
hapishanesinde bulunan Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması amacıyla Van Yüksek
Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde açlık grevinde (80 gündür) olan Bahtiyar Hasan Kemal isimli mahpusun, açlık grevi eyleminde bulunduğu gerekçesiyle tek kişilik hücreye konulduğu öğrenildi.
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Açlık grevine başladıktan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kesinleştiği gerekçesiyle
hücreye alınan Kemal›in yanına refakatçi verilmediği de öğrenildi.
Kayseri Bünyan T Tipi Kapalı Cezaevi’nde 1 Mart’tan itibaren süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlayan 7 siyasi mahpusun (Aziz Yalçın, Özkan Kart, Ramazan Sebuktekin, Hacı Sincar,
Ali Delabak, Ali Emirhani, Hikmet Çalakan) 10 Mart 2019 tarihinde Maraş Türkoğlu T Tipi Kapalı
Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Mahpusların, Maraş Cezaevi girişinde çıplak aramaya zorlandıkları, kabul etmemeleri üzerine gardiyanlar tarafından zor kullanarak elbiselerinin çıkartıldığı
ve darp edildiği, ardından da tek kişilik hücrelere konulduğu öğrenildi.
30 Mart 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Murat Okay şu beyanda
bulundu: “Oğlum Aziz OKAY Elazığ 1 Nolu Kapalı ceza infaz kurumunda tutulmaktadır. Oğlum
cezaevinden arayarak gözleri kapatılarak tek kişilik bir hücreye konulduğunu, işkenceye (kaba
dayak atılmak suretiyle) maruz kaldığını söyledi. Uzun bir zamandır tek kişilik hücrede tutulmakta olup normal bir koğuşa idare tarafından gönderilmemektedir. Oğluma karşı cezaevi idaresi
tarafından hem psikolojik hem de fiziksel saldırı yapılmaktadır. Oğlum İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesine durumunu anlatan bir mektup gönderdiğini ancak mektubun akıbetini bilmediğini aktardı. Bizde ailesi olarak çocuğumuzun can güvenliğinden endişe duymaktayız. Oğlum
ile ilgili sağlıklı bilgilerin alınması ve hukuki desteğin sağlanmasını talep etmekteyim.”
10 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gani Altuntaş, şu beyanlarda bulundu: “3 yıldır Elazığ 2 No’lu Kapalı Cezaevinde kalan oğlum Ferman Altuntaş’ı 8
Nisan 2019 tarihinde eşim ile birlikte ziyaret ettik. Oğlum, yaptığımız görüşmede Elazığ Cezaevi
yönetimi ve gardiyanları tarafından sistematik kötü muameleye maruz kaldığını bildirmiştir. Yaklaşık 45 gündür açlık grevinde olan oğlum özellikle açlık grevine girdikten sonra, baskıların giderek arttığını söyledi. Bu gayri insani duruma artık katlanamayacağını söylemiştir. Gardiyanların
belli rutinlerde açlık grevine girenlere ağır fiziksel şiddet uyguladığını, cezaevi yönetiminin keyfi
hücre cezaları verdiğini belirtmiştir. Bu gayri insani ve hukuk dışı uygulamalara son vermek adına
derneğinize başvurmamı istemiştir. Oğlumun ve Elazığ Cezaevindeki diğer mahpusların maruz
kaldığı bu hukuk dışılığa son vermek adına gerekli işlemlerin yapılmasını talep etmekteyiz.”
25 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdurrahman Güven,
şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Abdullah Güven, yaklaşık 22 yıldır Türkiye’nin çeşitli cezaevlerinde tutulmaktadır. Şuanda ise Karaman M Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Kendisi ile
en son “ ay önce telefon ile görüştük. Bu görüşmede bize; 01.03.2019 tarihinden bu yana süresiz
dönüşümsüz açlık grevine girdiğini, taleplerin Abdullah ÖCALAN üzerindeki tecridin kaldırılması
olduğunu söyledi. Oğlum açlık grevine girdiği için cezaevi idaresi tarafından hücre cezası ile
cezalandırıldığını söyledi. Oğlumun sağlık ve güvenliğinden endişe etmekteyiz. Ayrıca tabi tutulduğu bu haksız uygulamanın çözülmesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
15 Mayıs 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan ve tecrit uygulamalarının sona erdirilmesi
talebiyle açlık grevi eylemini sürdüren 15 siyasi mahpusun hücrelere konulduğu öğrenildi.
10 Temmuz 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Akkan, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim Yakup AKKAN 3 yılı aşkın bir süredir cezaevindedir. Şu anda
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Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmaktadır. Kardeşim, tutuklu olduğu halde cezaevinde tekli odada kalmaktadır. Buna yapılan bütün itirazlarımız reddedildi. Kardeşim bugün cezaevinden telefonla bizleri aradı. Telefonda bana; “ Bir hafta önce gardiyanların
odasına girdiğini, kendisini darp ettiklerini; odadan çıkarılarak tek kişilik hücreye konulduğunu”
aktardı. Kardeşim bu konular hakkında suç duyurusunda bulunmuş ancak bizler ailesi olarak
durumdan kaygılıyız; derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
16 Temmuz 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Remziye Al, şu beyanlarda bulundu: “Ablam Gülistan AL 2017 yılı Mayıs ayında Adana’da gözaltına alındı. Ablam
15 gün gözaltında kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu. Ablam Gülistan AL Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza infaz kurumunda 1 yıla yakın bir süre kaldı. Osmaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda iken telefon
görüşünde sürekli kendisine baskı yapıldığını; kendisiyle birlikte 4 kişinin de baskı ve tehditlere
maruz kaldığını söylüyordu. Biz bu konuyla ilgili olarak suç duyurusunda bulunduk; bu suç duyurularımız sonucunda ablam Gülistan AL Antep D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na konuldu.
Bu cezaevinde 15 gün kaldıktan sonra; Antep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevki yapıldı.
Ablam şu anda da Antep L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunmaktadır. Bu cezaevinde
de ablamın aktardığına göre kendisine sürekli baskı ve tehditler oluyor muş. Bu hususlarla ilgili
olarak gardiyanlar hakkında suç duyurusunda da bulunduğunu bizlere aktardı. Ablam Antep L
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirildiğinde odada 2 kişi kalıyorlardı; ancak kısa bir süre sonra
tek başına bir koğuşta kalmaya zorlandı. Halen de tek kişilik koğuşta kalmaktadır. Defalarca bu
hususta hem biz ailesi hem de kendisi dilekçeler yazdı ancak bir sonuç alamadık. Ablamın tek
başına bir koğuşta kalması psikolojisi üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Ablamın durumundan endişeliyiz. Derneğinizden gerekli hukuki girişimlerde bulunulmasını talep ederiz.”
17 Eylül 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Elazığ T Tipi Cezaevi’nde bulunan 3 mahpusun (Beyar Uğurlu, Celil Keskin, Mehmet Dursun) tek
kişilik odada kalamayacakları yönündeki doktor raporları bulunmasına rağmen hücreye konuldukları öğrenildi.
4 Kasım 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre: Samsun Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi’nden duruşma için getirildiği Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde
yaptığı bir telefon görüşmesi gerekçe gösterilerek, Erkan Benli isimli mahpusa 12 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. Söz konusu telefon görüşmesinde Benli’nin, daha önceden idareye ismini
vermediği biri ile konuşmasının tespit edildiği ileri sürüldü.
17 Eylül 2019 tarihinde ‘örgüt üyesi olmak’ ve ‘örgüt propagandası’ suçlaması ile tutuklanan
Hakkari Belediye Eşbaşkanı Cihan Karaman ile Yüksekova Belediye Eşbaşkanları Remziye
Yaşar ve İrfan Sarı’nın, 5 Kasım 2019 tarihinde Van’dan Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 27 Kasım 2019 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’ne bulunan Karaman ve
Sarı’nın sevk edildikleri tarihten itibaren tek kişilik hücrelerde tutuldukları öğrenildi.
18 Kasım 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nizam Saçal, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Süleyman SAÇAL 2015 yılından bu yana Osmaniye 2 Nolu T Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmaktadır. Oğlum ile 16.11.2019 tarihinde yaptığım telefon görüş-
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mesinde bana 4 gündür açlık grevinde olduğunu söyledi. Açlık grevi gerekçesi olarak da sürekli
kendilerine ayakta sayımın dayatıldığını, hastaneye götürülürken kendisine ve diğer mahpuslara
kelepçe takıldığını ve orada bu şekilde tedaviye zorlandığını aktardı. Bunlar dışında bahanelerle
idare tarafından kendilerine birçok kez hücre cezası verildiğini aktardı. Şuan da kendisine 15
günlük hücre cezası verildiğini telefon görüşmesinde bana anlattı. Oğlum bana, ayda 3-4 gün
kendisine ve diğer mahpuslara hücre cezası verildiğini ve bu durumun artık keyfi bir uygulamaya dönüştüğünü aktardı. Telefon görüşmesinde, oğlum bana cezaevindeki haksız ve hukuksuz
uygulamaları reddettikleri için kendisine ve diğer mahpuslara gardiyan ve askerler tarafından
kötü muamelede bulunulduğunu söyledi. Ben daha önce de oğlumun Osmaniye 2 Nolu T Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda yaşadığı kötü muamelelere ilişkin derneğinize başvuruda bulunmuştum. Sürekli bir hale gelen bu uygulamalara karşı derneğinizden gerekli hukuki girişimlerde
bulunulmasını talep ediyorum.”
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CEZAEVLERİNDE DİĞER İHLALLER
7 Ocak 2019 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Hasan Özyiğit, şu beyanlarda
bulundu: “Cezaevinde bulunan babam Ramazan Özyiğit’in, hastalığından dolayı Batman, Mardin ve Diyarbakır’a sevk talebinde bulundu. Derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”
7 Ocak 2019 tarihinde Batman M Tipi Cezaevinden mektupla İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Azat BAYRAM, Salih İLMİN, Adnan ERDEM, Eşref ACAR, Mazlum BAYLAN,
Aziz OKAY, Abdurrahman KAYA, Hadi BELGE, Cevzet ASLAN, Mehmet Emin ERDİNÇ şu
beyanlarda bulunmuştur: “2013 Newroz unda Sayın Öcalan’ın Kürt sorunun çözümüne ilişkin
yayınladığı mesajı yeni bir dönemi başlatmıştı. Mesajda Sayın Öcalan’ın Kürt ve Türk halklarının
kadim kardeşliğine dikkat çekmiş ülkenin toplumsal barışına hizmet edecek çözümün kendi öz
dinamikleriyle gerçekleşme olasılığını mümkün görerek kendine düşen sorumluluğu alarak nihai
ve kalıcı çözüm için rolünü oynayacağını belirtmiştir. Sayın Öcalan’ın çözüm konusunda yegane
ve tek aktör olduğunu herkes kabul ediyor, fakat mevcut hükümetin tekçi ve saldırgan anlayışı sürecin bitirilmesine neden olmuştur. Ülkemiz yeniden çatışmalı bir ortamın ve yıkımın içine
sürüklenmiştir. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit bu dönemden sonra başladı, ne aile
nede avukat görüşleri yapılamadı. Çözümsüzlüğü dayatan bu politikalar sorunları ağırlaştırmaktadır. Toplumsal barışın sağlanması konusunda kaybedecek vaktimiz kalmadı. Çaba sahibi olan
Sayın Öcalan’ın devreye girmesi için öncelikle ağır tecrit koşullarının ortadan kaldırılması gerekir.
Bu vesileyle bulunduğum koşulda demokratik hakkımı kullanarak vicdani ve ahlaki sorumluluğum gereği olarak hür irademle Sayın Öcalan üzerindeki ağır tecrit koşullarının düzeltilmesi için
10 günlük dönüşümlü açlık grevine başladığımı bildiriyorum. Gereği bilginize sunulur.”
9 Ocak 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Bedriye Kılıç, şu beyanlarda bulundu: “ Dayımın oğlu olan Zeki Nas, şuanda Diyarbakır T 2 Nolu Kapalı Cezaevinde
bulunmaktadır. 08.01.2019 tarihinde yapmış olduğumuz açık görüşte bana; cezaevinde sıcak su
ve ısınma probleminin kış başından beridir devam ettiğini, sıcak suyun 2 günde bir verildiğini
söyledi. Mahpuslara verilen yemeklerin yetersiz olduğunu, görüşe gelen ziyaretçilerin çok ince
aramaya tabi tutulduğunu, aramada geçen sürenin görüş süresinden gittiğini belirtti. Kuzenimin
belirtmiş olduğu hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için sizden hukuki destek sunmanızı talep
ediyorum.”
23 Ocak 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Ali Tekmir, şu
beyanlarda bulundu: “ Eşim Yasin Güngör, 2017 Ocak ayından beri hükümlü olarak cezaevinde
kalmaktadır. Eşim 29 gündür süresiz-dönüşümsüz açlık grevinde bulunmaktadır. Bu konuyla ilgili
daha önce de başvurularım oldu. Elazığ 2 Nolu Cezaevinde 4 kişi eşim gibi açlık grevindedirler.
Eşimde bu süreçte 11 kilo kaybetmişti. Sadece şekerli su ve tuzlu limonlu su veriliyor. Meyve
suyunu kantinden kendileri alıyor. Vitamin alıyorlar. Bunun dışında herhangi bir şey vermiyorlar.
Tansiyonları çok düşüktür. Nabız ölçümünü alan kişiler dalga geçerek “bugün de ölmediniz” diyorlarmış. Cengaver isimli hükümlünün tansiyonu 8-4 olduğunu söylediler. Mahpusların durumu
oldukça kötüdür. Ayrıca Ahmet Tekin adında tutuklu tek başına kalıyor. Diğer tutuklular Yasin
Güngör, Serkan Eren ve Cengaver Aytul aynı odalarda kalıyor. Gardiyanlar kötü durumda olan
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bu kişilerin odalarına baskın yapıp eşyalarını dağıtıyorlar. Ayrıca gardiyanlar yemek getirerek kapıyı çalıp yemeği göstererek kötü muamelede bulunuyorlar. Bu konuda hukuki destek sunmanızı
talep ediyorum.”
25 Ocak 2019 tarihinde Batman M Tipi Cezaevinden mektupla İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Halil Yıldırım, Maşuk Çelik, Rıdvan Demir, Kahraman Varol, Mehmet Acar şu
beyanlarda bulunmuştur: “2013 Newroz unda Sayın Öcalan’ın Kürt sorunun çözümüne ilişkin
yayınladığı mesajı yeni bir dönemi başlatmıştı. Mesajda Sayın Öcalan’ın Kürt ve Türk halklarının
kadim kardeşliğine dikkat çekmiş ülkenin toplumsal barışına hizmet edecek çözümün kendi öz
dinamikleriyle gerçekleşme olasılığını mümkün görerek kendine düşen sorumluluğu alarak nihai
ve kalıcı çözüm için rolünü oynayacağını belirtmiştir. Sayın Öcalan’ın çözüm konusunda yegane
ve tek aktör olduğunu herkes kabul ediyor, fakat mevcut hükümetin tekçi ve saldırgan anlayışı sürecin bitirilmesine neden olmuştur. Ülkemiz yeniden çatışmalı bir ortamın ve yıkımın içine
sürüklenmiştir. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit bu dönemden sonra başladı, ne aile
nede avukat görüşleri yapılamadı. Çözümsüzlüğü dayatan bu politikalar sorunları ağırlaştırmaktadır. Toplumsal barışın sağlanması konusunda kaybedecek vaktimiz kalmadı. Çaba sahibi olan
Sayın Öcalan’ın devreye girmesi için öncelikle ağır tecrit koşullarının ortadan kaldırılması gerekir.
Bu vesileyle bulunduğum koşulda demokratik hakkımı kullanarak vicdani ve ahlaki sorumluluğum gereği olarak hür irademle Sayın Öcalan üzerindeki ağır tecrit koşullarının düzeltilmesi için
10 günlük dönüşümlü açlık grevine başladığımı bildiriyorum. Gereği bilginize sunulur.”
1 Şubat 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gül Cevizli, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Umut Savaş Koçyiğit, yaklaşık 4,5 yıldır cezaevinde tutulmaktadır.
Kardeşim şuanda Rize Kalkandere Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Bugün sabah saatlerinde
kardeşimin babam ile yaptığı telefon görüşmesinde şu sıkıntılardan söz etti. “Cezaevi şartlarının
çok kötü olduğunu, cezaevi idaresi tarafından baskı uygulandığını belirtti. Acilen bir avukatın
kendisiyle görüşmek üzere cezaevine gelmesini istedi. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
4 Şubat 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Saciye Dolan, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Agit Dolan, 1 yıldır Giresun E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır. 02.02.2019 tarihinde oğlumla yaptığım telefon görüşmesinde sorun yaşadıklarından
bahsetti. Sürekli olarak arama yapıldığını söyledi. Ancak 21.01.2019 tarihinde yapılan aramada da
adeta bir baskın gibi olduğunu eşyalarımızı dağıtarak el konulduklarını, ortamın tahrik edildiğini
söyledi. Yine revire çıkarken cezaevinin verdiği kimliğin takılması için baskı yapıldığını söyledi.
Ayrıca benim ekonomik durumum olmadığından dolayı Giresun’a gidemiyorum. En son Ekim
ayında gidebildim. Zor durumdayız. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
6 Şubat 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Deniz Tekin, şu beyanlarda bulundu: “Kuzenim olan Orhan Tekin, 22.01.2019 tarihinde bize gönderdiği mektupta
cezaevindeki kötü koşulları yazmıştı. Öncelikle kendi sağlığı ile ilgili şunları söyledi. “Yaklaşık 6
aydır vücudum da çok aşırı kaşıntı başlamış ve kaşıntıdan tahriş olmuş. 2 kere bundan kaynaklı
revire gittim. Fakat ısrarlarıma rağmen hastaneye sevkimi yapmadılar. Burada hastaneye gidebilmek için ölmek üzere olmam lazım, yoksa gidemiyoruz. Verdikleri ilaçlarda fayda etmedi. Hatta
son verilen ilacı kullandım kaşıntı daha da fazla oldu. Bireysel temizliğe de dikkat ediyorum. Ama
ben bu durumun buranın suyundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Buradaki su lağım gibi
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kokuyor. Cezaevinde açlık grevinde olan arkadaşlarının olduğunu söyledi. Sağlık durumlarının iyi
olmadığını belirtti. Kuzenimin can güvenliği ve sağlık durumundan endişe ediyorum. Bu konuda
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
11 Şubat 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nedret Yaşar, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan Uğur Ahmet Yaşar, Adana Kürkçüler F Tipi Yüksek Güvenlikli
Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Dün (10.02.2019) oğlumun telefon görüşmesi olacaktı. Ancak
aramadı. Oğluma disiplin cezası verildiğinden şüphelenmekteyim. Oğlumun can güvenliğinden
ve sağlığından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum”
12 Şubat 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sevinç Güzelses, şu
beyanlarda bulundu: “ Oğlum Hatip Güzelses, 2018 yılının Ağustos ayında uyuşturucu madde bulundurma suçlamasıyla tutuklanıp Silivri Cezaevine konuldu. Yargılama sonucunda 12 yıl
hapis cezasına çarptırıldı. Dün (11.02.2019) itibariyle Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi. Ben Diyarbakır’da yaşıyorum. Maddi sıkıntılar nedeniyle oğlumun görüşüne gidemiyorum. Ayrıca sağlık
sorunlarım var. Düzenli olarak tedavi görüyorum. Bu mağduriyetimin giderilmesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
14 Şubat 2019 tarihinde Batman M Tipi Cezaevinden mektupla İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Haşim GEZİCİ, Ali KAYA, Ferhat AYDIN, Hayrettin NOYAN, Yunus AKIN, Murat Okay şu beyanlarda bulunmuştur: “2013 Newroz unda Sayın Öcalan’ın Kürt sorunun çözümüne ilişkin yayınladığı mesajı yeni bir dönemi başlatmıştı. Mesajda Sayın Öcalan’ın Kürt ve Türk
halklarının kadim kardeşliğine dikkat çekmiş ülkenin toplumsal barışına hizmet edecek çözümün
kendi öz dinamikleriyle gerçekleşme olasılığını mümkün görerek kendine düşen sorumluluğu
alarak nihai ve kalıcı çözüm için rolünü oynayacağını belirtmiştir. Sayın Öcalan’ın çözüm konusunda yegane ve tek aktör olduğunu herkes kabul ediyor, fakat mevcut hükümetin tekçi ve
saldırgan anlayışı sürecin bitirilmesine neden olmuştur. Ülkemiz yeniden çatışmalı bir ortamın
ve yıkımın içine sürüklenmiştir. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit bu dönemden sonra
başladı, ne aile nede avukat görüşleri yapılamadı. Çözümsüzlüğü dayatan bu politikalar sorunları ağırlaştırmaktadır. Toplumsal barışın sağlanması konusunda kaybedecek vaktimiz kalmadı.
Çaba sahibi olan Sayın Öcalan’ın devreye girmesi için öncelikle ağır tecrit koşullarının ortadan
kaldırılması gerekir. Bu vesileyle bulunduğum koşulda demokratik hakkımı kullanarak vicdani ve
ahlaki sorumluluğum gereği olarak hür irademle Sayın Öcalan üzerindeki ağır tecrit koşullarının
düzeltilmesi için 10 günlük dönüşümlü açlık grevine başladığımı bildiriyorum. Gereği bilginize
sunulur.”
18 Şubat 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İslam Çınar, şu beyanlarda bulundu: “ Ağabeyim olan İlhami Çınar, 27 Kasım 2018 tarihinde Engin Ulugana adında
bir arkadaşıyla birlikte 10 günlük süreli dönüşümlü açlık grevine girmişlerdi, daha sonra o grevi
sonlandırdılar. Ağabeyim ve 2 arkadaşı ile tekrardan açlık grevine başlayacağını söyledi. 25 Ocak
2019 tarihinden beri süresiz dönüşümsüz açlık grevini sürdürmekteler. Ağabeyim bir heyetin cezaevine gelmesini talep etmektedir. Durum çok acildir. Bu konuda sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
21 Şubat 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gurbet Elitaş, şu beyanlarda bulundu: “ Babam Mehmet Nezir Altay, yaklaşık 26 aydır cezaevinde tutuklu olarak
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kalmaktadır. Şuanda Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Babam cezaevine girmeden önce sağlık sorunları vardı. Ancak cezaevine girdikten sonra tedavileri tam
olarak yapılmadığı için ve aksatıldığından dolayı sağlık sorunları ciddi bir hal aldı. Hastalıkları kalın bağırsak kanseri, hemoroit, astım, eklem romatizma bulunmaktadır. Tedavi olduğu Diyarbakır
Araştırma Hastanesi onkoloji doktoru tarafından bu şartlar altında cezaevinde kalamaz raporu
verilmesine rağmen halen cezaevinde tutulmaktadır. Babamın tam teşekküllü bir hastanede tedavi edilmesini istiyorum. Babamın biran önce tedavi edilmesi ve sağlığına kavuşabilmesi için
sizden hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
22 Şubat 2019 tarihinde Batman M Tipi Cezaevinden mektupla İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Çekdar BALTA, Bilal SARI, İrfan BEYAZİT, Turgut YALÇIN, İlhan YAKUT şu
beyanlarda bulunmuştur: “2013 Newroz unda Sayın Öcalan’ın Kürt sorunun çözümüne ilişkin
yayınladığı mesajı yeni bir dönemi başlatmıştı. Mesajda Sayın Öcalan’ın Kürt ve Türk halklarının
kadim kardeşliğine dikkat çekmiş ülkenin toplumsal barışına hizmet edecek çözümün kendi öz
dinamikleriyle gerçekleşme olasılığını mümkün görerek kendine düşen sorumluluğu alarak nihai
ve kalıcı çözüm için rolünü oynayacağını belirtmiştir. Sayın Öcalan’ın çözüm konusunda yegane
ve tek aktör olduğunu herkes kabul ediyor, fakat mevcut hükümetin tekçi ve saldırgan anlayışı sürecin bitirilmesine neden olmuştur. Ülkemiz yeniden çatışmalı bir ortamın ve yıkımın içine
sürüklenmiştir. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit bu dönemden sonra başladı, ne aile
nede avukat görüşleri yapılamadı. Çözümsüzlüğü dayatan bu politikalar sorunları ağırlaştırmaktadır. Toplumsal barışın sağlanması konusunda kaybedecek vaktimiz kalmadı. Çaba sahibi olan
Sayın Öcalan’ın devreye girmesi için öncelikle ağır tecrit koşullarının ortadan kaldırılması gerekir.
Bu vesileyle bulunduğum koşulda demokratik hakkımı kullanarak vicdani ve ahlaki sorumluluğum gereği olarak hür irademle Sayın Öcalan üzerindeki ağır tecrit koşullarının düzeltilmesi için
10 günlük dönüşümlü açlık grevine başladığımı bildiriyorum. Gereği bilginize sunulur.”
25 Şubat 2019 tarihinde İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan M. Şafii DENİZHAN şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Veysi DENİZHAN 2 yıl iki aydan beri hükümlü olarak Tarsus T 1 Tipi
kapalı Cezaevinde yatmaktadır. Yaklaşık 40 günden beridir Leyla GÜVEN’ İN başlatmış olduğu
açlık grevine destek amacıyla süresiz, dönüşümsüz açlık grevini sürdürmektedir. Cezaevlerinde
ölümlerin yaşanmaması için açlık grevinde bulunan mahpusların taleplerinin karşılanması adına
tarafınızca kamuoyunun oluşturulmasını ve hukuki desteğin sağlanmasını talep ediyorum.”
6 Mart 2019 tarihinde Batman M Tipi Cezaevinden mektupla İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan İsmail Eraslan, Mevlüt Gür, Aydın Avcı, Abdurrahman Bozkurt, Mehmet Tahir
Ölmez, şu beyanlarda bulunmuştur: “2013 Newroz unda Sayın Öcalan’ın Kürt sorunun çözümüne ilişkin yayınladığı mesajı yeni bir dönemi başlatmıştı. Mesajda Sayın Öcalan’ın Kürt ve Türk
halklarının kadim kardeşliğine dikkat çekmiş ülkenin toplumsal barışına hizmet edecek çözümün
kendi öz dinamikleriyle gerçekleşme olasılığını mümkün görerek kendine düşen sorumluluğu
alarak nihai ve kalıcı çözüm için rolünü oynayacağını belirtmiştir. Sayın Öcalan’ın çözüm konusunda yegane ve tek aktör olduğunu herkes kabul ediyor, fakat mevcut hükümetin tekçi ve
saldırgan anlayışı sürecin bitirilmesine neden olmuştur. Ülkemiz yeniden çatışmalı bir ortamın
ve yıkımın içine sürüklenmiştir. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit bu dönemden sonra
başladı, ne aile nede avukat görüşleri yapılamadı. Çözümsüzlüğü dayatan bu politikalar sorunları ağırlaştırmaktadır. Toplumsal barışın sağlanması konusunda kaybedecek vaktimiz kalmadı.
Çaba sahibi olan Sayın Öcalan’ın devreye girmesi için öncelikle ağır tecrit koşullarının ortadan
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kaldırılması gerekir. Bu vesileyle bulunduğum koşulda demokratik hakkımı kullanarak vicdani ve
ahlaki sorumluluğum gereği olarak hür irademle Sayın Öcalan üzerindeki ağır tecrit koşullarının
düzeltilmesi için 10 günlük dönüşümlü açlık grevine başladığımı bildiriyorum. Gereği bilginize
sunulur.”
6 Mart 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulsemet Gül, şu beyanlarda bulundu: “ Oğlum Muhammed Gül, 21 yaşındadır, 4 yıldır Diyarbakır D tipi kapalı cezaevinde bulunmaktadır. Dün kendisiyle yaptığımız açık görüşte onun 01.03.2019 tarihinde süresiz
dönüşümsüz açlık grevine başladığını bize söyledi. Halsiz görünüyordu. Onun koğuşunda onunla aşağı yukarı aynı yaşlarda 7 gencin daha süresiz dönüşümsüz açlık grevlerine başladıklarını
öğrendik. Oğlumun sağlık durumundan endişe etmekteyiz. Konuyla alakalı derneğinizin yapacağı basın açıklamalarına biz de katılmak istemekteyiz. Çocuğumuza ve grevdeki diğer insanlara
herhangi bir zarar gelmeden, taleplerin yerine getirilerek açlık grevlerinin sonlandırılması hususunda derneğinizden ivedi olarak yardım talep etmekteyiz.”
13 Mart 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şeyhmus Başkan, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Şehdavut BAŞKAN, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde kalmakta,son iki
yıldır Kayseri Bünyan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır. Oğlum Açlık grevine giren
mahpuslar arasındadır. Açlık grevine girdikleri günden bu yana havalandırmaya çıkmaları keyfi olarak kısıtlanmış durumdadır. Bu durum oğlumu oldukça kötü etkilemektedir. Havalandırma
hakkının elinden alınmasının yanı sıra açlık grevine girdikten sonra cezaevi yönetimi tarafından
oğluma yönelik baskılar da artmış durumda. Bugün telefonla görüştüğümde artık bu duruma
katlanamadığını ve maruz kaldığı bu gayri insani duruma son vermek adına derneğinize başvurmak istediğini söyledi. Oğlumun maruz kaldığı bu durumların son bulması adına gerekli girişimde
bulunmak adına Adalet Bakanlığı ve Cezaevi Yönetimiyle görüşmenizi, Kayseri Bünyan T Tipi
Kapalı C.İ.K de açlık grevinde bulunan mahpuslara yönelik uygulanan bu gayri insani durumu
gözlemlemek ve belgelemek adına cezaevine bir ziyarette bulunmanızı talep ederim.”
15 Mart 2019 tarihinde Batman M Tipi Cezaevinden mektupla İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan Lazgin Ekinci, Maşuk Çelik, Abdullah Mut, Mehmet Emin Erdinç ile Rıdvan Demir adlı Mahpuslar şu beyanlarda bulunmuşlardır: “2013 Newroz unda Sayın Öcalan’ın
Kürt sorunun çözümüne ilişkin yayınladığı mesajı yeni bir dönemi başlatmıştı. Mesajda Sayın
Öcalan’ın Kürt ve Türk halklarının kadim kardeşliğine dikkat çekmiş ülkenin toplumsal barışına
hizmet edecek çözümün kendi öz dinamikleriyle gerçekleşme olasılığını mümkün görerek kendine düşen sorumluluğu alarak nihai ve kalıcı çözüm için rolünü oynayacağını belirtmiştir. Sayın
Öcalan’ın çözüm konusunda yegane ve tek aktör olduğunu herkes kabul ediyor, fakat mevcut
hükümetin tekçi ve saldırgan anlayışı sürecin bitirilmesine neden olmuştur. Ülkemiz yeniden çatışmalı bir ortamın ve yıkımın içine sürüklenmiştir. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecrit
bu dönemden sonra başladı, ne aile nede avukat görüşleri yapılamadı. Çözümsüzlüğü dayatan
bu politikalar sorunları ağırlaştırmaktadır. Toplumsal barışın sağlanması konusunda kaybedecek
vaktimiz kalmadı. Çaba sahibi olan Sayın Öcalan’ın devreye girmesi için öncelikle ağır tecrit koşullarının ortadan kaldırılması gerekir. Bu vesileyle bulunduğum koşulda demokratik hakkımı kullanarak vicdani ve ahlaki sorumluluğum gereği olarak hür irademle Sayın Öcalan üzerindeki ağır
tecrit koşullarının düzeltilmesi için 10 günlük dönüşümlü açlık grevine başladığımı bildiriyorum.
Gereği bilginize sunulur.”
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16 Mart 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Tektaş, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Şervan Tektaş, ile 06.03.2019 tarihinde yaptığımız açık görüşte,
1 Mart 2019 tarihinden itibaren Patnos Cezaevinde bulunan 161 mahpusun süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladığını söyledi. Oğlumu çok yorgun ve bitkin gördüm. Ayrıca oğlum bana
infaz koruma memurlarının tavırlarının sıkıntılı olduğunu, mahpusların karşısında çay ve sigara
içtiklerini, kendilerine hakaret ettiklerini söyledi. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep
ediyorum.”
22 Mart 2019 tarihinde İHD Dersim Şubesine başvuruda bulunan Şerife Kılıç, Elazığ 1 No’lu Cezaevi C-8 koğuşta açlık grevi yapan oğlu Barış Kılıç’ın sağlık durumuyla ilgili bilgi alamadıklarını
ve endişe duyduklarını belirtmişlerdir.
25 Mart 2019 tarihinde Batman M Tipi Cezaevinden mektupla İHD Batman Şubesine başvuruda bulunan toplu başvuruda bulunan Lazgin Ekinci, Maşuk Çelik, Mehmet Emin Erdinç,
Rıdvan Demir, Ali Kaya, Ferhat Aydın, Mehmet Çelebi, Haşim Gezici, Bilal Sarı, İrfan Beyazit, Mehmet Tahir Ölmez, Ahmet Öztekin, Abdulaziz Adlığ, Aydın Avcı, Orhan Doru, Turgut Yalçın, Arafat
Aksu, Abdurrahman Kaya, İlyan Yakut, Hayrettin Noyan, İsmail Eraslan, Eşref Acar, Çekdar Balta,
Halil Yıldırım, Mehmet Acar, Salih İmir, Mazlum Tekin, Yunus Akın, Cevzet Aslan, Mevlüt Gür, Süleyman Tuncer ile Hadi Belge adlı Mahpuslar şu beyanlarda bulunmuşlardır: “Ülkemizde uzun
yıllardır devam etmekte olan ve çözüme kavuşturulamayan Kürt sorunu var olan tüm sorunların
temelinde yatan nedendir. Bizler temel evrensel insani değerleri göz önünde bulundurarak bu
sorunun çözümü için Avrupa Birliği’nin ön gördüğü çözüm yollarının denenmesi, 2013 yılında
yürütülen çözüm sürecine geri dönülmesi gerekmektedir. Bu talep milyonlarca insan tarafından
benimsemiş olup, ahlaki olmakla beraber hukuka aykırıda değildir. Çözümün önünde en büyük
engel olan tecritin Sayın Abdullah Öcalan’ ın üzerinden kaldırılması, kalıcı çözümün, barışın ve
toplumsal birlikteliğin sağlanması talebiyle Leyla Güven’in başlatmış olduğu süresiz-dönüşümsüz açlık grevinin toplumsal duyarlılık yaratacağına inandığım için bu gün itibariyle bende süresiz- dönüşümsüz açlık grevine başladığımı bildiriyorum. Gereği bilginize sunulur.”
2 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Onur Dündar-Davut Sönmez-Feyat Takan, şu beyanlarda bulundu: “İmralı Cezaevinde tutulan Abdullah Öcalan üzerinde
bulunan tecrit ve izolasyonun kaldırılması amacıyla 25.03.2019 tarihi itibariyle açlık grevine girdiğimizi bildirmek istiyoruz. Öcalan’nın infaz kanunundan doğan ve bütün hükümlülerin kullanabildiği haklarını kullanabilmesi için gerekli koşullar oluşuncaya kadar açlık grevini sürdüreceğiz.
Bu taleplerimizi gerekli yerlere iletmenizi talep ediyoruz.”
8 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mahsum Yaşasın, şu
beyanlarda bulundu: “Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunan oğlum Mesut Yaşasın, 70 günü aşkındır açlık grevinde. Daha önce odada 3 kişi kalıyordu. Bir hafta önce cezaevi
müdürü ile görüşmüş. Görüşmede 110 gündür açlık grevinde olan 6 arkadaşının 3’er kişi olarak
kaldığını, bu arkadaşlarının artık tek başlarına ihtiyaçlarını karşılamayacak duruma geldiklerini,
açlık grevinden dolayı sağlık durumlarının ağırlaştığını belirterek, bu arkadaşlarının yanına refakatçi verilmesini istemiş. Cezaevi müdürü, oğlumun bu insani talebini yerine getirmeyi reddederek, oğlumu tekli odaya atmış. Açlık grevindekilere insanlık dışı muamele yapılıyor. Bu insanlık
dışı uygulamalara son verilmesi ve açlık grevlerinin talepleri kabul edilerek sonlandırılması için
derneğinizden yardım istiyoruz.”
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10 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gazal Üstüntaş, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Tugay ÜSTÜNTAŞ, 2011 yılından bu yana Türkiye’nin çeşitli cezaevlerinde tutulmaktadır. Şu anda ise Amasya E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Kendisi
ile en son 2 yıl önce görüştüm. O günden sonra bize görüşe gelmemizi söyledi. Gerekçe olarak
da; cezaevinde yaşanan hak ihlalleri ve mahpus yakınlarının görüşlere gelip gittikleri zaman kendilerine uygulanan kötü muameleyi gösterdi. Oğlum 01.03.2019 tarihinden bu yana süresiz ve
dönüşümsüz açlık grevine girmiş bulunmaktadır. Talepleri Abdullah ÖCALAN üzerindeki tecridin
kaldırılmasıdır. Telefon ile konuştuğumuzda açlık grevine giren 3 kişi olduklarını her cezaevi idaresinin her 3’ünü ayrı ayrı hücrelere aldığını söyledi. Oğlumun sağlık ve güvenliğinden endişe
etmekteyiz ve tabi tutulduğu bu haksız uygulamanın çözülmesi için derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
11 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Asiye Seyhan, şu beyanlarda bulundu: “Benim öz kardeşim olan Ardıl ÇEŞME, yaklaşık 25 yıldır Türkiye’nin çeşitli
cezaevlerinde tutulmaktadır. Son 7 yıldır Gebze M Tipi Kapalı Kadın Cezaevinde bulunan kardeşim 1 Mart 2019 tarihinden bu yana Abdullah ÖCALAN üzerindeki tecridin kaldırılması amacıyla
süresiz dönüşümsüz açlık grevine başlamıştır. Kardeşimin ve diğer mahpusların talebi Abdullah
ÖCALAN’nın diğer hükümlüler gibi aile ve avukat görüş hakkının sağlanmasına yöneliktir. En son
kardeşim ile 02.04.2019 tarihinde yaptığımız açık görüş ile konuştuk. Kardeşimin fiziksel olarak
çok zayıf olduğunu ve kilo kaybı yaşadığını fark ettim. Kardeşim açlık grevine giren mahpuslara
dönük cezaevi idaresinin kötü uygulamaları olduğunu, sürekli olarak arama adı altında koğuşlarına girildiğini ve kitapları dâhil özel eşyalarına el konulduğunu belirtti. Ben kardeşimin sağlık
durumunun kötüleşmesinden dolayı kaygılıyım ve bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyiz.”
17 Nisan 2019 tarihinde İHD Dersim Şubesine başvuruda bulunan Cihan Kasun, şu beyanda bulundu: “Abim Nihat KASUN Elazığ Yüksek Güvenlikli 2 Nolu Cezaevinde açlık grevindedir.
Abimin ve açlık grevindeki diğer mahpusların taleplerinin kabul edilmesi barışçıl yollarla çözüme
kavuşturulması noktasında gerekli girişimlerinin yapılması ve İHD’nin cezaevi komisyonlarının bu
mahpuslarla görüşmesini talep ediyorum.”
19 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Remziye Efe, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Mustafa PAMUK, 5 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Şu anda Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmaktadır. Kardeşim 1 Mart’tan bu yana açlık
grevindedir. Ailesi olarak kardeşimin durumundan endişeliyiz. Kardeşimin bir gözü görmüyordu;
açlık grevine başladıktan sonra durumu daha da kötü oldu. Ayrıca sol el bileği kesik durumdadır. Bizler ailesi olarak kardeşim ve diğer mahpusların taleplerinin karşılanmasını istiyoruz. Tecrit
uygulamalarının bir an önce sona erdirilmesi ile açlık grevlerinin sonlandırılmasını istiyoruz. Bu
konuda derneğinizden gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ediyoruz.”
22 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Gazal Üstüntaş, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum Tugay Üstüntaş, 2 Haziran 2011 yılında gözaltına alındı bir gün
sonrada tutuklandı. Yaklaşık 2 yıl Diyarbakır D Tipi Cezaevinde tutuklu kaldıktan sonra yargılama neticesinde 18 yıl ceza aldı. Daha sonra ise Amasya E Tipi Cezaevine nakledildi. Son 5 yıldır
Amasya cezaevinde. Yaklaşık 2 yıl önce oğlumun ziyaretine gittim. Ancak cezaevinde yaşanan
ihlaller, tutuklulara yapılan eziyetler, cezaevi yönetiminin tavrı nedeniyle bir daha oğlum görüşe
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çıkmadı. Çünkü her görüş öncesi görüşçülere yönelik hakaretler ve uygunsuz tavırlar, görüş sonrası tutuklulara yönelik cezaevi yönetimi ve gardiyanların hakaret, eziyet ve tavırları bu kararı almalarına sebep oldu. Oğlum 1 Mart 2019 tarihinde diğer 2 mahpusla beraber açlık grevine girdi
ve her biri bir hücrede tutuluyor şu an. 2 yıldır oğlumla biz görüşemiyoruz bunun yanı sıra avukat
görüşü de hiç olmadı. Oğlumun ne halde olduğunu, sağlığının nasıl olduğunu bilmiyorum. Açlık
grevine girildiğinin bilindiğinden bile emin değilim. Tek bildiğim 53 gündür havalandırmaya dahi
çıkarılmadığıdır. Bu sebeple biz oğlumu görmesi için bir avukatın yanına gitmesini ve yaşanan
ihlallerle ilgili gerekli tüm yasal yollara başvurulmasını istiyoruz.”
25 Nisan 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sezen Kayıhan Dere,
şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Şafii Kayıhan, 60 günü aşkındır ağrı Patnos L tipi cezaevinde
açlık grevindedir. Açlık grevine giren mahpusların taleplerinin meşru ve hukuki bir zemini vardır. Bu taleplerin karşılanmasını, ölümlerin olmamasını ve açlık grevlerinin bitirilmesini istiyoruz.
Kardeşim çok fazla kilo verdiği için şuan ailecek çok endişeliyiz. Ne durumda olduğu tam olarak
bilmiyoruz. Kardeşim daha önce de üç kez açlık grevine girmişti. Açlık grevindeki mahpusların
ailelerinin eylemlerinden de haberdar olmak istiyorum. Bu konuda derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum.”
6 Mayıs 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şükran Bayram, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim Remzi Bayram, 03.12.1999 tarihinde Batman da yakalandı. O
tarihten bu yana hala cezaevindedir. Şu an Siverek T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Kardeşimin yargılaması Devlet Güvenlik Mahkemesinde yapılmıştı. O tarihlerde bütün sanıklara
yapılan haksızlık ve hukuksuzluk kardeşime de uygulandı. Askeri hakimlerin olması, avukatların
eşliğinde ifadelerin alınmaması, işkence ve kötü muamele uygulamalarının olması o dönemin
hukuksuzluğunun göstergesidir. Bu yüzden son dönemde AİHM içtihatları doğrultusunda tahliyeler başlamıştır. Biz de kardeşimin yeniden yargılanması ve tahliye edilmesini istiyoruz. Ayrıca
kardeşimin iltihaplı eklem romatizması (ankilozanspondilit) ve kemik erimesinden kaynaklı cezaevinde kalması sakıncalıdır. Bir an önce tahliye edilmesi gerekir. Bu konuda derneğinizden
hukuki yardım talep ediyorum.”
8 Mayıs 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hazal Yıldırım, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mehmet YILDIRIM, yaklaşık 10 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Şu anda
Samsun Bafra T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmaktadır. Oğlum 3 aydır açlık grevindedir.
7 Mayıs 2019 tarihinde oğlumun kapalı görüşü vardı. Onunla görüştüğümde bana, 14 kilo verdiğini ve durumunun kötü olduğunu söyledi. Ayrıca kendisiyle birlikte kalan diğer mahpusların da
artık meyve suyu gibi açlık grevi süresince almaları gereken şeyleri dahi alamadığını belirtmiştir. Ben annesi olarak oğlumun durumundan endişeliyim. Bir an önce açlık grevi eylemcilerinin
taleplerinin incelenmesini istiyorum. Bu nedenle derneğinizden oğlumun talebi ile ilgili devlet
kuruluşlarına yazışmaların yapılmasını talep ederim. Derneğinizden hukuki destek talep ederim.”
9 Mayıs 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Suzan Aşkın, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Zekeriya Aşkın, Kayseri Bünyan T2 Kapalı cezaevinde 1 Mart tarihinden
beridir süresiz dönüşümsüz açlık grevindedir. Oğlumla iki gün önce açık görüş yaptık. Durumu
çok kötüydü. Konuşurken çok zorlanıyordu, ağzı titriyordu, kekeliyordu, dudakları morarmıştı.
Gözlerine kan dolmuştu. Uyuyamadığını söylüyordu. Yoğun baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi çektiğini anlattı. Elleri çok soğuktu ve ellerinde alerjiden kaynaklanmış gibi tahrişler vardı.
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Çok fazla kilo vermişti. Bize söylemedi ama gördüğüm kadarıyla 12-13 kilo kaybetmişti. Elleri çok
soğuktu, bundan kaynaklı çok fazla titremesi vardı. Artık sıvı almak istemediğini, sıvı aldığında
midesinin bulandığını söyledi. Oğlumla alakalı çok endişeliyiz. Derneğinizin bize hukuki yardım
sağlamasını talep ediyorum.”
9 Mayıs 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Perişan Geylan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Sami Geylan, Kayseri Bünyan T2 Kapalı cezaevinde 1 Mart tarihinden
beridir süresiz dönüşümsüz açlık grevindedir. Oğlumla iki gün önce açık görüş yaptık. Durumu
çok kötüydü. Gözleri kanla dolmuştu, vücudu çok soğumuştu. Çok aşırı kilo kaybetmişti, çok
takatsizleştiğinden o konuşurken çoğu kez sesini duymuyordum, yanımda yazı yazmaya yeltendiğinde elinin güçlü bir biçimde kalem dahi tutamadığını gördüm. Sağlığı konusunda durumunu
bana anlatmıyordu fakat sağlık durumu çok kötü bir durumdaydı. Oğlumla alakalı çok endişeliyiz.
Derneğinizin bize hukuki yardım sağlamasını talep ediyorum.”
9 Mayıs 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Garip Pehlivan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mesut Pehlivan, Kayseri Bünyan T2 Kapalı cezaevinde 1 Mart tarihinden beridir süresiz dönüşümsüz açlık grevindedir. Oğlumla iki gün önce açık görüş yaptık. Durumu çok kötüydü. Konuşurken çok zorlanıyordu, dudakları morarmıştı. Gözlerine kan dolmuştu.
Uyuyamadığını söylüyordu. Yoğun baş ağrısı, mide bulantısı, baş dönmesi çektiğini anlattı. Elleri
çok soğuktu ve ellerinde alerjiden kaynaklanmış gibi tahrişler vardı. 15-16 kilo vermişti. Oğlumla
alakalı çok endişeliyiz. Derneğinizin bize hukuki yardım sağlamasını talep ediyorum.”
20 Mayıs 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sefer Görenç, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Sedat Görenç, 1995 yılında yargılandığı siyasi dava sonucunda 30
yıl hapis cezası aldı. Oğlumla aynı dönemde haklarında yüksek cezalar verilen birçok mahpusun,
o dönemki hukuka aykırı uygulamalardan kaynaklı yargılamalarının yenilenme taleplerinin kabul
edildiğini biliyorum. Dolayısıyla aynı şartları taşıyan oğlum hakkında da yargılamanın yeniden
yapılması konusunda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
12 Haziran 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Yusuf Altaş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Serdar ALTAŞ, Urfa T1 Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır.
Yaklaşık olarak 4 yıldır cezaevinde kalmaktadır, Urfa cezaevinde ise yaklaşık 3 yıl yatmaktadır.
10.06.2019 tarihinde açık görüş sebebiyle onu cezaevinde ziyaret ettik. Oğlum 1 Martta açlık
grevine girmişti ve şu an açlık grevinde değildir. Oğlumun bize aktardığına göre; cezaevi idaresi
tarafından radyolarına el konulmuş. Sıcak ve soğuk suda sürekli kesilme oluyor ve 5 saate kadar
su kesintisi yaşanıyor. Cezaevi idaresi tarafından su kesintilerinin gerekçesi olarak yapı çalışması
gösterilmektedir. Oğlum ve diğer mahpusların sohbet hakları kısıtlanmış ve sohbete çıkamıyorlar. Ben yukarıda anlattığım durum nedeniyle derneğinizden gerekli girişimlerde bulunmanızı ve
hukuki destek de bulunmanızı talep ediyorum.”
16 Temmuz 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sultan Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık 28 yıl önce eşim (Seyfettin Yaşa) tutuklandı. Bugüne kadar birçok
cezaevine nakledildi. Son olarak Amasya cezaevine nakledildi. Amasya cezaevinde şu an toplamda 7 siyasi mahkum bulunmaktadır. Daha önce defalarca cezaevine eşimin ve eşimin erkek
kardeşi yani kayınımın görüşüne gittim. Hiçbir sorun yaşamadım. Kayınım adı Fethi YAŞA’dır. Ancak açlık grevlerinden sonra cezaevi idaresinin tavrı tamamen değişti ve bizlere karşı tavırları
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çok sert bir hal aldı. Son olarak 5 Temmuz 2019 tarihinde görüşe ben, kızım ve eşimin ablasının
iki kızı gittik. Normalde görüşe gittiğimizde eşim ve kayınımın beraber görüşe getirilirdi. Çünkü
ikisinin görüş saati aynı. Ancak bu defa getirilmedi. Gerekçesinin sorduğumuzda ise biz böyle karar verdik cevabını aldık. 13 saat yol gittikten sonra 45 dakikalık görüş hakkımızı bölerek
kullanmak zorunda kaldık.. 25 dakika eşimle 20 dakika kayınımla görüşebildik. Yine görüş için
içeri girdiğimizde kızımın kalp sorunu olduğuna dair evrakları sunmamıza rağmen kızım defalarca
x-ray cihazından geçirildi. Sürekli cezaevi personeli tarafından da bizlere bağırıldı, azar işittik,
ayağımdaki terlik defalarca çıkarıldı.”
19 Ağustos 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Behiye Sevim, şu
beyanlarda bulundu: “Benim öz oğlum olan Özgür SEVİM yaklaşık 3 yıl önce tutuklanarak Tokat Cezaevine götürüldü. Yaklaşık 6 aydır Trabzon Beşikdüzü cezaevinde tutulmaktadır. En son
05/08/2019 günü oğlum ile açık görüşte bir araya geldik. Açık görüş için bizi tek kişilik bir odaya
aldılar ve görüşme boyunca 4 gardiyan bizi izledi. Oğlum bu duruma tepki gösterdi ve görüşmenin baş başa olması gerektiğini söyledi. Bunun üzerine gardiyanlar talimatın bu şekilde olduğunu ya bunu kabul etmesini ya da görüşmeyi sonlandırmasını gerektiğini söyledi. Görüşmemiz
sırasında gardiyanlar sürekli olarak bizi rahatsız edip görüşmeyi bitirmemizi istedi. Görüşme sırasında oğlum bir kitap yazdığını ve kitap içeriğinde devlet olgusunu eleştirdiğini söyledi. Yazdığı
bu yazılar nedeniyle gardiyanların oğlumu ölüm ile tehdit ettiklerini oğlum bize aktardı. Ben oğlumun hayatından endişe ediyorum başına bir şey gelmesi halinde bundan tüm yetkililer sorumludur. Bahsettiğim durum nedeniyle Derneğinizden ivedi olarak hukuki yardım talep ediyoruz.”
6 Eylül 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Nasrettin Bingöl, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Hüseyin, Ağrı İbrahim ÇEÇEN Üniversitesinde PDR öğrencisi olup
mezun olmasına 3 ay kalmıştı. Tahir ELÇİ katledildiğinde onun için Ağrı da yapılan anma yürüyüşüne katıldığı iddiasıyla tutuklandı yargılandı ve neticede 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi. 2
yıl Ağrı cezaevinde kaldıktan sonra Gümüşhane Cezaevine sevk edildi. İlk Gümüşhane’ye sevk
edildiğinde 1 ay hücrede bıraktılar oğlumu. 2 yıldır da Gümüşhane cezaevinde ve hasta. Gümüşhane cezaevine gittikten sonra başlayan açlık grevine girenlerden biri de oğlumdu. 115 gün açlık
grevinde kaldı. Önce açlık grevine girdiği için oğlum ve diğer mahpusların koğuşlarını dağıttılar.
Daha sonra eziyet etmeye başlamışlar oğluma. Sürekli aşağılamaya hor görmeye başlamışlar.
“Cezaevi ortamını siz bozdunuz” deyip ihtiyaçlarına yönelik tüm talepleri ret etmişler. Hatta oğlum tıraş makinesi istemiş ancak verilmemiş ve en son tırnak makasıyla saçını sakalını azda olsa
kesmek zorunda kalmıştır. Son olarak oğlumla 4 Eylül 2019 tarihinde telefon görüşmesi yaptım.
Telefonda rahatça konuşamadı ama bana cezaevinde bulunan adını bilmediği şişman kır saçlı bir komutanın kendisine kafayı takmış olduğunu söyledi. İlk olarak 22 Temmuzda hastaneye
götürülürken aynı komutanın hakaretlerine maruz kalmış daha sonra ise 3 Eylülde hastaneye
götürülürken yine aynı cezaevi komutanı tarafından kelepçeli bir vaziyette bekletilmiş ve oğluma dönüp hazır ol vaziyetinde beklemesini emretmiştir. Oğlumda bunun üzerine komutana “ben
senin askerin değilim bana asker muamelesi yapamazsın” deyince komutan daha çok bağırmış
ve “esas duruşta bekleyeceksin” demiştir. Oğlum son olarak bana “burada başıma bir şey gelirse
sorumlusu bu şişman kır saçlı komutandır haberiniz olsun” dedi. Oğlum hasta ve tedavi görüyor
ancak bize ne için tedavi gördüğünü demedi. Oğlumun hayatından endişe duyuyorum. Dernek
olarak sizden acilen hukuki destek bekliyorum. Ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırım ve
yapmanızı istiyorum.”
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16 Eylül 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aysel Ateş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum (Mehmet Veysel Ateş) Diyarbakır T1 cezaevinde bulunmaktadır. Kendilerine kitaplarının verilmediğini, yemeklerin yetersiz olduğunu, giysilerinin verilmediğini, mektuplarının engellendiğini, geceleri gürültü çıkarılıp uyandırıldıklarını, havalandırmadan yeterince
faydalanamadıklarını, kantin fiyatlarının yüksek olduğunu belirtmiştir. Cezaevi koşullarının düzeltilmesi için derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
16 Eylül 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sülhiye Saruhan, şu
beyanlarda bulundu: “Oğlum (Mahsun Saruhun) Diyarbakır T1 cezaevinde bulunmaktadır. Kendilerine kitaplarının verilmediğini, yemeklerin yetersiz olduğunu, giysilerinin verilmediğini, mektuplarının engellendiğini, geceleri gürültü çıkarılıp uyandırıldıklarını, havalandırmadan yeterince
faydalanamadıklarını, kantin fiyatlarının yüksek olduğunu belirtmiştir. Cezaevi koşullarının düzeltilmesi için derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
27 Eylül 2019 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Alaattin Semir Zuğurli,
şu beyanlarda bulundu: “Ben yaklaşık iki aydır Diyarbakır 1 Nolu T Kapalı Cezaevinde kalmaktayım. Uzun zamandır cezaevinde bazı sorunlar bulunmaktadır. Bu sorunlar hala devam etmektedir. Biz mahpuslara Yeni Yaşam Gazetesi verilmemektedir. Bu gazetenin verilmesi konusunda
gerekli olan tüm kurumlara başvuru yapılmasına rağmen bizlere herhangi bir cevap verilmemiştir. Cezaevi Yönetimi her mahpus için sadece 10 kitap sınırlaması getirmiştir. Yeni kitap almak
istediğimizde yanımızdaki kitaplardan vermemizi istemektedirler. Ayrıca kurum “dağın öfkesi”
“Kürt” “Kürdistan” kelimeleri geçmesini bahane ederek haklarında toplatma kararı/ yasaklı olmayan birçok kitabı da bize vermemektedir. Cezaevi açıldığı zamandan beri sohbet ve spor hakkı
çok kısıtlı bir şekilde uygulanıyor. Normalde her hafta ayda 10 saat olması gereken haklarımız
ayda iki kez 40 dakika şeklinde uygulanıyor. (bir hafta spor bir hafta sohbet şeklinde) Geçen
hafta koğuşta rama yapıldı. Bu arama diğer aramalardan farklı olarak çok kalabalık ve köpek
eşliğinde gerçekleşti. Biz memurlara hitaben: bizim içeride olduğumuz suç belli köpekle arama
yapamazsınız, ayrıca hijyen ve sağlık açısından bu uygulamayı doğru bulmuyoruz şeklinde özler
sarf ettik. Bu şekilde aramada ısrar edilince içeride biz mahpuslar bulunmadan sadece memurlar
arama yaptılar. Bu durum açıkça hukuka aykırı bir durum olup birçok ihlale sebep olmuştur.”
2 Aralık 2019 tarihinde Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli CİK’dan mektupla İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Muhammet Ali Arıktekin, Hamdullah Beri, Metin Benice, Zeynar Akşahin, Murat Mengüç, Ercan Alpalan, Mahsum Sarp, Çetin Atlan, Şahabettin Karabulut, Lezgin
Yarar, M. Şakir Kandemir, Serkan Özer, özetle şu beyanlarda bulundu: “OHAL kalktığı halde cezaevlerinde OHAL uygulamaları devam etmektedir. En temel haklarımızı kullanmamıza dahi izin
verilmiyor. Uluslararası ve ulusal mevzuatta yazılı haklarımızın kullanımı engelleniyor. İdare ile
sorunların çözümü konusunda görüşme talep etsek bile idare bizimle diyalog kurmuyor. Spor,
sosyal faaliyet, ortak alan, kurslar gibi etkinliklere çoğunlukla ya katılmamıza izin verilmiyor ya
da bu haklarımız süre açısından çok sınırlandırılıyor. Radyoları kantinden almak zorunda bırakılıyoruz. Kantinde satılan radyolarda sadece fm bandı olan radyolardır. Bu iletişim çağında tek
dalga FM bandı çeken radyonun bize dayatılması çok tuhaftır. Ayrıca kantin fiyatları da çok
pahalı.7 Kitap sınırlaması var ve çoğunlukla kitaplarda geçen bir kelime yüzünden kitaplarımız
bize verilmiyor. Süreli – Süresiz Yayınlardan yararlanmakta zorluk yaşıyoruz. Yeni Yaşam Gazetesi
bize hiç verilmiyor. Açık ziyaretlerde ziyaret yerleri ailelerimiz ile kucaklaşmamızı engeller şekilde
düzenlenmiştir. Sürekli olarak odalarda aramalar yapılarak kitap ve defterlerimize el konuluyor.
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Bize Defterlerde yazan kelimeler bahane edilerek keyfi disiplin cezaları verilmektedir. Ayrıca
odalarımız sürekli değiştiriliyor. Memurların biz siyasi mahpuslara karşı tavırları kışkırtıcı ve tahrik
edicidir. Mahkemelerde Anadilimizi kullanmakta ve sağlığa erişmekte sıkıntılar yaşıyoruz.”
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CEZAEVLERİNDE İŞKENCE
3 Ocak 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mehmet Siraç Özsubaşı, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Şeyhmus Özsubaşı, en son Kayseri Bünyan Cezaevi’nde
iken Trabzon Beşikdüzü Cezaevi’ne sevk edilmiştir. Oğlumun sevkinin yapıldığını tesadüfen öğrendim. Oğlumun arkadaşlarının aileleri ile yaptıkları telefon görüşmesinde sevk olayını söyleyince, onlar bana haber verdiler. Bunun üzerine Bünyan Cezaevi’ni aradım. Oradaki yetkili bana, oğlum ile birlikte 6 kişinin Trabzon’a sevk edildiğini söyledi. Daha sonra Trabzon Cezaevi’ni aradım.
Onlar da sevk uygulamasını doğruladı. Oğlum ile ne zaman görüşebileceğimi sordum. Perşembe
günü (02.01.2020) arayacağını söylediler. Oğlum Perşembe günü aradı. Oğlum 26.12.2019 günü
sabahında habersiz bir şekilde toplam 6 kişinin ring aracına bindirilerek sevk edildiklerini söyledi.
Oğlum ve Sakıp Hazman Beşikdüzü T Tipi Cezaevi’ne, iki kişi Giresun Cezaevi’ne, iki kişi de Rize
Cezaevi’ne götürülüyor. Trabzon’da cezaevi girişinde gardiyanların çıplak arama yapmak istemesi üzerine oğlum bunu kabul etmiyor. Bunun üzerine gardiyanlar zor kullanarak elbiselerini
çıkarıyor ve bu esnada hakaret ve küfür ediyorlar. Bu uygulamadan sonra oğlumu hücreye atıyorlar. Oğlum ilk üç gün kendisine yemek verilmediğini, sadece ekmek ve su verildiğini söyledi.
Oğlum hala da hücrede tutuluyor. Daha ne kadar hücrede kalacağına dair ona bir bilgi verilmemiş. Oğlum kendisi ile birlikte götürülen Sakıp Hazman’dan hiç bilgi alamamış. Hücrede oğluma
dönük hakaret, küfür ve kötü muamele devam ediyor. Kendisine kâğıt kalem dahi verilmemiş. Bu
yüzden dilekçe yazamamış. Oğlumun kendi talebi olmadan, böyle bir uygulamayla sevk edilmesinin bilinçli yapılan bir cezalandırma yöntemi olduğunu düşünüyorum. Beşikdüzü Cezaevi
kamuoyunda kötü muamele ve işkence yapılan bir yer olarak biliniyor. Bu tür insan haklarına
aykırı uygulamaları kabul etmiyorum. Derneğinizden bu konuda hukuki destek talep ediyorum.”
11 Ocak 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Hakkâri Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mervan Dündar isimli mahpusun, 6 Ocak 2020 tarihinde Van T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği ve çıplak arama dayatmasına maruz kaldığı, bu
istemi reddeden mahpusun infaz koruma memurları tarafından darp edildiği öğrenildi. Revir ve
hastaneye götürülmeyen Dündar’ın 2 gün boyunca tek kişilik koğuşta bekletildiği ifade edildi.
11 Ocak 2020 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Celal Demir, şu beyanlarda
bulundu: “Yakınım olan Şerafettin Demir ile 10.01.2020 günü yapmış olduğum görüşemede, koğuşta arama yapılırken kitaplarının yere atıldığını, buna itiraz ettiği içinde kelepçe takılarak darp
edildiğini ve sürüklendiğini söyledi. Yaşadıklarının ailesine anlatmasın diye hakaret ve tehdit
edildiğini söyledi. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyorum.”
14 Ocak 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine bulunduğu hapishaneden mektupla başvuruda bulunan Hüseyin Keser, şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık 1 aydır bu cezaevinde kalıyorum. 31 Aralık 2019 Salı günü beni spora çıkaran iki personel, iki ay hücrede kalmam gerektiğini, söyleyerek hakaret ettiler. Ben de hakaret etmeyin dememe rağmen personeller hakaret
ve tehditlerine devam ettiler. Sen görürsün diyerek koğuştan çıktılar. 15-20 dakika sonra koğuşa
onun üzerinde gardiyan geldi. Aramamı yaptıktan sonra avluya çıkmam gerektiğini söylediler.
Avluda göğsüme sert bir şekilde vurdular. Daha sonra başıma ve kulaklarıma vurarak hakaret
etmeye devam ettiler. “ Devlet benim, sen kendini ne zannediyorsun, seni her gün gelip döve-
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ceğiz” gibi sözler söylediler. Daha sonra eşyalarımı dağıtarak çıktılar. Ben ilk defa bu kadar ağır
bir durumla karşılaştım. Ne yapacağımı bilemedim. Tek başıma bir hücrede kalıyorum. Çok zor
şartlarda yalıyorum. Bu zor durumla ilgili sizlerden gereken her şeyi yapmanızı, kamuoyu ile paylaşmanızı, hukuki yardım etmenizi talep ediyorum.” (Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz
Kurumu- Mektubun yazıldığı tarih 03.01.2020)
8 Şubat 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre: Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutulan Hüseyin Bağ’ın ailesiyle 7 Şubat 2020
tarihinde yaptığı telefon görüşmesinde, koğuş araması sırasında eşyalarının dağıtıldığını ve ardından gardiyanların saldırısına maruz kaldıklarını aktardığı öğrenildi.
13 Şubat 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre:
Van F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Fikret Turgut isimli mahpusun darp edildiği belirtildi.
Basın organlarında konu ile ilgili açıklama yapan Turgut’un kardeşi Fahrettin Turgut, şu beyanlarda bulundu: “4 Şubat günün Van F Tipi Cezaevi’nde bulunan ağabeyim Fikret Turgut’u ziyarete gittik. Ziyaret sonrası gardiyanların ağabeyimi darp ettiğini geçen Pazar günü yaptığı telefon
görüşmesinde öğrendik. Ağabeyim 3 yıldır örgüt üyeliği suçlaması ile içeride tutuluyor. Biz kendisini ziyaret ettikten sonra gardiyanlar tarafından darp edildiğini avukatına bildirmiş. Ağabeyim
bu yüzden Van Araştırma Hastanesi’ne kaldırılmış ve darp raporu alınmış. Ağabeyimin neden
darp edildiğini bilmiyoruz. Sağlığı halkında endişeliyiz. İnsan Hakları Derneği’nin ve hukukçuların
bu durumla ilgilenmesini istiyoruz.”
14 Şubat 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Elazığ 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu’ndan
mektupla başvuruda bulunan Methi Kaya, özetle Cezaevinde 03.10.2019 tarihinde gardiyanlar tarafından (yaklaşık on gardiyan) kaldığı hücrede fiziksel olarak saldırıya uğrayıp göğüs ve
kalbinden darbe almıştır. Revire geç götürülmüş ve omurgalarında çatlaklık söz konusu olduğu
için hastaneye sevk edilmesi gerekmektedir. Fakat sevk edilmemiş. Geç bir saatte ambulans
gelip hastaneye götürülmüştür. Daha sonrada kötü muameleler devam etmiş savcılığa yazılan 2
dilekçe de aleyhine sonuçlanmış ve hücre cezası verilmiştir.
2 Mart 2020 tarihinde İHD Şırnak şubesine başvuruda bulunan Hekim Arzuhan, şu beyanda bulundu: “Kardeşim olan Hamza Arzuhan 5 yıldır cezaevinde tutuklu bulunuyor. Daha önce
Şırnak T-Tipi Hapishanesi’ndeyken 2 yıldan fazladır Gümüşhane Hapishanesi’ne sürgün edildi.
Haftada bir defa telefon hakkı var ve en son 2019 yılında Kurban Bayramı’nda ziyaretine gidebildik. 12.02.2020 tarihinde kullandığı telefon hakkında cezaevinde kötü muameleye ve gardiyanların fizikî şiddetine maruz kaldıklarını ve tek kişilik hücrelere konulduklarını söyledi. Kardeşimin
can güvenliğinden endişe duyuyoruz. Kardeşimin bulunduğumuz şehirdeki hapishaneye nakil
edilmesini istiyoruz. Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
2 Mart 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Muzaffer Çelebi, şu
beyanlarda bulundu: “Daha önce Tarsus 1 Nolu T tipi Cezaevinde bulunan kardeşim Bahattin
Çelebi, 21 şubat 2020 tarihinde Aksaray T Tipi cezaevine nakli gerçekleşiyor. 24 Şubat 2020 tarihinde kardeşim Şemsettin Çelebi aranarak naklin gerçekleştiğine dair bilgi veriliyor. 1 Mart 2020
tarihinde evi arayarak cezaevinde yaşadıklarına dair bize bilgi verdi. Cezaevi içerisinde kantin
ihtiyaçlarının karşılanmadığını ve bu ihtiyaçlarımızın karşılanması için idare ve orda bulunan gardiyanlara yaptıkları itirazlar sonrasında gardiyanlar tarafından darp edildiklerini bize aktardı son-
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rasında hücreye atıldığını bize bildirdi. Yaşanan bu olay karşısında kardeşimin sağlık ve yaşam
hakkında kaygı duyduğumu belirtmek isterim. Ve derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
20 Mart 2020 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Erdal Al, şu beyanlarda bulundu: “Cezaevinde Coronavirüs dezenfektesi adı altında mahkumlara hakaret edildiği, tehdit
edildikleri, eşyalarının kırıldığı, elbiselerinin yerlere atıldığı, telefon görüşmesinde kardeşim (Önder Al/Tokat T Tipi Kapalı Cezaevi) tarafından bize aktarılmıştır. Derneğinizden insani ve hukuki
yardım talep ediyorum.”
13 Nisan 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Van T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Barış Karaca isimli mahpusun ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, mahpusların gardiyanların şiddetine maruz kaldıklarını aktardığı öğrenildi. Ağabey
Özgür Karaca, görüşmeye ilişkin şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim, 5 Nisan’da koğuşlarına gardiyan ve askerler tarafından keyfi uygulamalarla ayakta sayım dayatması yapıldığını ve buna
karşı gelen aralarında kardeşimin de bulunduğu 20 tutuklunun işkenceye maruz kaldığını söyledi. Kardeşim ve 3 arkadaşı sonrasında kirli olan hücrelere atılmış. Normalde kardeşimle her Salı
günü telefon görüşmesi yapıyorduk. Cezaevini aradığımızda kardeşimin kendi isteğiyle çıkmadığını söylediler. Daha sonra kardeşimle konuştuğumuzda durumun öyle olmadığını öğrendik.
Salgın sonrası koğuş değişikliği yapıldığını ve gittikleri koğuşta televizyon olmadığını belirten
kardeşim, gelen mektuplarının kendilerine verilmediğini ifade etti. Kitaplarının bir ay önce alındığını ve geri verilmediğini de anlattı”
16 Nisan 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Maraş Türkoğlu 1 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Burhan Erol isimli mahpusun, ailesiyle
yaptığı telefon görüşmesinde, mahpusların “koğuşları basan robocop giyimli gardiyanlar” tarafından şiddetine maruz kaldıklarını aktardığı öğrenildi.
15 Mayıs 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Elazığ Kadın Kapalı Cezaevi’ndeki C-4 odasında 3 kişiyle birlikte kalan hükümlü Remziye Karadağ’ın babası Salih Karadağ ile yaptığı telefon görüşmesinde, 12 Mayıs’ta 20 kişilik gardiyan
grubu tarafından darp edildiklerini, vücutlarının çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu ve götürüldükleri revirde darp raporu verildiğini aktardığı öğrenildi.
26 Ağustos 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine telefonla başvuruda bulunan Abdurrahman Yıldız, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Abdullah YILDIZ seneyi aşkın bir süredir Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır. Kardeşim bugün bizi sabah 10.00
gibi cezaevinden aradı. Kardeşim bize; bulunduğu koğuşta 2 mahpusun kavga ettiğini daha
sonra koğuşa gardiyanların geldiğini söyledi. Kardeşim gardiyanların koğuşa girerek 2 mahpusu
darp ettiğini; bu darp sırasında kendisinin de gardiyanlar tarafından fiziksel şiddete maruz bırakıldığını aktardı. Kardeşim darptan dolayı kolunda şişme ve morarma olduğunu söyleyerek insan
hakları derneğinin konuyla ilgilenmesini istedi. Ayrıca kardeşim bize hastaneye götürülmediğini
de aktardı. Derneğinizden kardeşimin durumuyla ilgilenilmesini ve gerekli hukuki girişimlerde
bulunulmasını talep ediyoruz.”
3 Eylül 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; 25
Ağustos 2020 tarihinde Adana Kürkçüler F Tipi Ceza İnfaz Kurumu’ndan Diyarbakır 1 Nolu Yük-
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sek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilen İnan Akın isimli mahpusun, Diyarbakır cezaevi
girişinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldığı öğrenildi. Konuya ilişkin Diyarbakır Tutuklu
ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (TUAY DER) tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:“Tutsak İnan Akın, Diyarbakır Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneğine
(TUAY DER) ailesi tarafından yapılan başvuruya istinaden ziyaret edilmiştir. Görüşme yapmak
üzere kayıt yapılması sırasında, tutsağın sisteme kaydının yapılmadığı gerekçesiyle avukatı bir
saat bekletilmiştir. Ziyaret sırasında, tutsak İnan Akın’ın boynunda izler olduğu ve sağ gözünün
alt kısmında morluk olduğu tespit edilmiştir. Yapılan görüşmede; tutsağın 25 Ağustos günü Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumuna getirildiği, giriş sırasında 25-30 gardiyanın onu beklediği ve soyunması istendiği, bunu kabul etmemesi üzerine tutsağın kıyafetlerinin
parçalanarak çıkarıldığı ve darp edildiği, ‘insanlık onuru işkenceyi yenecek’ şeklinde bağırmasına karşılık gardiyanlar tarafından ‘yaşasın işkence’ şeklinde karşılık verildiği, kendisini cezaevi
müdürü olarak tanıtan ve başgardiyan olarak tanıtan kişilerin bizzat işkence ettiği, ‘25 Ağustos
gününü hatırlayacaksın bu daha başlangıç’ şeklinde tehdit edildiği, cezaevine girdikten 4 gün
sonra kâğıt, kalem ve kıyafetlerinin verildiği belirtilmiştir. Ayrıca ailesi ile yapılan telefon görüşü
sırasında görüşme içeriği gerekçe gösterilerek, kanunda böyle bir disiplin cezası yer almadığı
halde, cezaevi hakkında yalan haber yaymak gerekçesiyle disiplin cezası verilmek üzere savunma istendiği belirtilmiştir. Tutsak İnan Akın cezaevinde tek başına kaldığını, bu sebeple de can
güvenliğinin olmadığını belirtmiştir.”
9 Eylül 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Abdulaziz Balta, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ömer BALTA 1 yılı aşkın bir süredir Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı
Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır. Oğlum ile annesi Yıldız BALTA 8 Eylül 2020 tarihinde sabah
saatlerinde telefonla görüştü. Oğlum annesine, 5 Eylül 2020 tarihinde gardiyanlardan biriyle
tartışma yaşadığını bunun üzerine diğer gardiyanların kendisini darp ettiğini söylemiş. Oğlum
annesine, bu darp olayından sonra 2 gün su içemediğini söylemiş. Ayrıca ben oğlumun cezaevinde görüşüne geçen hafta gittim. Gardiyanlara çok bekletildiğimizi, rahatsız olan insanlar var
dedim. Bunun üzerine gardiyanlarla tartışma yaşadık. Gardiyanların bana ve oğluma karşı yaklaşımlarını kabul etmiyorum. Gardiyanlar bana, nereye şikâyet edersen et dediler. Derneğinizden
bu konularda hukuki destek talep ediyorum.”
18 Eylül 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ekrem Önkol, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum (Ferhat Önkol) yaklaşık 4 ay önce gözaltına alınıp tutuklandı. Diyarbakır D tipi cezaevine gönderildi. 17.09.2020 tarihinde saat 16 civarında ben ve eşim oğlumun
görüşüne gittik. Gittiğimizde oğlumun, aynı kampüs içerisinde bulunan F tipi bölümüne alındığını öğrendik, Ferhat’la görüştüğümüzde 16.09.2020 tarihinde 28 arkadaşıyla beraber F tipine götürüldüğünü söyledi. Kendilerinden önce de bir grup arkadaşlarını aynı şekilde bir hafta önce F
tipine götürdüklerini söyledi. Bir haftadır F tipine götürülen arkadaşların çok ciddi sıkıntılarla karşılaştıklarını ve gardiyanlar tarafından darp edildiklerini, hatta oğlumun görüştüğü Hasan AŞAR
ve Melih AKIN adlı tutsakların darp edildiklerini, zorla elbiselerini çıkarmak isteyen gardiyanlara
karşı çıktıkları için kendilerine kötü muamele yapıldığını söyledi. Aynı zamanda arkadaşlarının
arasında şalvar giyen arkadaşlarının olduğunu ve onları zorla çıkartmaya çalıştıklarını, terlik verilmediğini söyledi. Bundan bir hafta önce sevk edilen arkadaşlarının, kendilerine yapılan sözlü
ve fiziki kötü muameleye karşı açlık grevine başladıklarını, hapishanedeki koşulların düzeltilmesi
için 19.09.2020 itibari ile açlık grevine başlayacaklarının söyledi. Bu nedenle oğlum Ferhat ve
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arkadaşlarının can güvenliğinin olmadığını ve bulundukları cezaevi koşullarının düzeltilmesi için
derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”
Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 30 mahpusun 25 Eylül 2020 tarihinde gerekçe
gösterilmeden farklı cezaevlerine sevk edildiği öğrenildi. Mahpuslardan Musa Külter’in, sevk esnasında yerlerde sürüklenerek darp edildiği belirtildi.
16 Ekim 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Şırnak Cezaevi’nde bulunan 2 mahpusun (Nesim Kaplan, Mehmet Şakir Erol) 25 Eylül 2020 tarihinde Tarsus 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildikleri öğrenildi. Mahpuslardan Nesim
Kalkan’ın konuya ilişkin basında çıkan açıklamaları şu şekilde: “Onlarca gardiyan koğuşa girerek
sürgün edildiğimizi haber verdi. İç çamaşırlarımızı almamıza dahi izin verilmedi. Yaka paça koğuşlardan alınarak, darp edilerek araçlara bindirildik. Şort ve atletle koğuşlardan zorla çıkardılar.
Şahsi eşyalarımız verilmedi. Şırnak Cezaevi’ndeki ceza infaz memurlarınca darp edildik. Ağza
alınmayacak küfür ve hakaretlere maruz kaldık. Darp edilirken sürekli ‘Size devletin gücünü göstereceğiz’ şeklinde tehdit edildik. Eşim hala Şırnak Cezaevi’nde olduğu için hayatından endişe
ediyorum.” Mahpuslardan Mehmet Şakir Erol’un konuya ilişkin basında çıkan açıklamaları şu şekilde: “Kötü muamele ve sürgün edilmemizin tek nedeni koğuş değişikliği talebimizdir. Şırnak
Cezaevi’nde tedavi olmak istiyordum ama idare tedaviye yanaşmıyordu. Bunun yerine sürekli
uyuşturucu haplar veriyorlardı. Verilen haplar beni fiziksel ve psikolojik olarak kötü etkiliyor. Sakat olan sağ kolumdan dolayı uyuyamıyorum. Getirildiğim Tarsus 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde de tedavi için başvuru yaptım ama bir yanıt verilmedi. Tedavi olmak istiyorum. Tedavim
yapılsın.”
27 Kasım 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Malatya Kapalı Cezaevi’nden yeni kurulan Malatya Akçadağ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen
16 mahpusun, sevk edildikleri sırada kötü muamele ve çıplak arama dayatmasına maruz kaldıkları öğrenildi.
1 Aralık 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan kadın mahpusların, cezaevi yönetimi tarafından güvenlik
gerekçe gösterilerek avluda sayıma zorlandığı öğrenildi. Ancak koğuş dışına çıkarılarak avluda
yapılmak istenen sayımı kabul etmeyen mahpusların hakkında her gün tutanak tutulduğu belirtildi.
4 Aralık 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Diyarbakır 3 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mehmet Sıdık Meşe’nin, 15 gardiyan tarafından koğuşundan alınıp başka bir odaya götürülerek cop ve sopalarla işkenceye maruz kaldığı
öğrenildi. Olay, ailesi ve avukatlarının düzenlendiği basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu.
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 4 mahpusun (Süphan Çabuk, Tarık Kar, Uğur
Şenkozat, Uğur Dirin) 16 Aralık 2020 tarihinde “güvenlik” gerekçesi öne sürülerek farklı cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi. Kocaeli Kandıra 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen
Tarık Kar isimli mahpusun çıplak arama dayatmasıyla karşı karşıya kaldığı ve bu şekilde aranmayı
reddettiği için darp edildiği öğrenildi.
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SEVK UYGULAMALARI
8 Ocak 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Van
T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Özalp Belediye Eşbaşkanı Dilan Örenci’nin, Erzurum E Tipi
Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. Örenci’nin Heretiter Anjiyoödem hastalığı (Yüz, gövde, nefes
borusu ve iç organlarda ödeme bağlı şişme) bulunduğu ve yapılan sevkin ailesine haber verilmeden gerçekleştiği öğrenildi.
11 Ocak 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Hakkâri Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mervan Dündar isimli mahpusun, 6 Ocak 2020 tarihinde Van T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği ve çıplak arama dayatmasına maruz kaldığı, bu
istemi reddeden mahpusun infaz koruma memurları tarafından darp edildiği öğrenildi. Revir ve
hastaneye götürülmeyen Dündar’ın 2 gün boyunca tek kişilik koğuşta bekletildiği ifade edildi.
4 Nisan 2020 tarihinde Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde ceza infaz düzenlemesine ilişkin
tepki gösteren mahpuslar isyan çıkardı. Koğuşlara müdahale edildiği ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. İsyanın ardından 439 mahpusun Diyarbakır 4 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine sevk
edildiği öğrenildi. Mahpusların, sevk sırasında ve götürüldükleri Diyarbakır Cezaevinde kalabalık
bir grup gardiyan tarafından darp edildikleri belirtildi.
Urfa T Tipi 2 Nolu Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 8 mahpusun (Kasım Karataş, Zübeyir
Paksoy, Ferhat Çiftçi, Mehmet Çelik, Mehmet Tahir Özcan, Orhan Orak, Zana Mazak, Emrullah
Oruç) 14 Temmuz 2020 tarihinde Bolu ve Tekirdağ cezaevlerine sevk edildiği öğrenildi.
2 Ekim 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşanan hak ihlallerine ilişkin Şırnak Barosu Cezaevi Komisyonu,
Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD) Şırnak Temsilciliği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV)
Cizre Referans merkezi, İnsan Hakları Derneği (İHD) Şırnak Şubesi tarafından yapılan görüşmeler
sonrası hazırlanan rapor, 2 Ekim 2020 tarihinde kamuoyuna açıklandı. Raporda, 25 Eylül tarihinde yaşanan sevkler esnasında tutukluların kötü muameleye maruz kaldıkları şikayeti üzerine,
30 Eylül’de tutuklular, cezaevi idaresi ve savcıyla görüşme gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda,
cezaevinde olan 29 mahpusun Osmaniye, Malatya, Mersin/Tarsus, Kahramanmaraş/Türkoğlu
gibi kapalı ceza infaz kurumlarına sevk edildiği bilgisine ulaşıldığı, sevklerin tutukluların talebi
olmaksızın, öncesinden hiçbirine bilgi verilmeksizin gerçekleştiği ifade edildi. Yapılan görüşmelerde mahpus beyanlarına göre, şu bilgilere yer verildi:
*Sevkler/sürgünler gece saat 21.00 civarında başlamış, 15 civarı infaz koruma memuru ve sivil
giyimli (İdareden yetkili kimseler olduğu tahmin edilen) kişiler eşliğinde gerçekleşmiştir. İnfaz koruma memuru tarafından ‘Bakanlık Genelgesi var, genelgede isimlerini okunanlar sevk edilecek’
denilmiştir. Sevk edilecek kişilerin toparlanma ve vedalaşma için 10-15 dakika süre talebi reddedilerek sevk edilecek kişi/kişileri zorlayarak apar topar çıkarılmıştır. Sevk edilen mahpusların
eşyaları olmaksızın sadece ayakkabıların giyilmesi istenmiştir.
* Sevkler/sürgünler yapıldığı esnada mahpuslara ait eşyalar (elbise, şampuan, diş fırçası, kitap,
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kişisel mektupları, televizyon, saat, semaver vb.) herhangi bir yasal engel olmamasına rağmen
kendilerine verilmemiştir. Mahpuslarla görüşme alındığı 30.09.2020 tarihinde eşyalarının diğer
oda arkadaşları tarafından toplatılarak kargolandığı iletilmiştir.
* Görüşme gerçekleştirilen Celal İnedi adlı mahpus, sevki gerçekleşen B9 odasında kalan Musa
Külter’in arkadaşlarıyla vedalaşmak istemesi üzerinde hapishane personelince kollarından tutularak çıkarılmak istendiğini, ardından da yerde sürüklenerek yaka paça çıkarıldığını iletmiştir.
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 4 kadın mahpusun ( Elif Deniz, Melek Evren, Ronahi Sırdaş, HDP Midyat eski İlçe Eşbaşkanı Filiz Işık) gerekçe gösterilmeden 2 Ekim 2020
tarihinde Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi.
16 Ekim 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Şırnak Cezaevi’nde bulunan 2 mahpusun (Nesim Kaplan, Mehmet Şakir Erol) 25 Eylül 2020 tarihinde Tarsus 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sürgün edildikleri öğrenildi. Mahpuslardan Nesim
Kalkan’ın konuya ilişkin basında çıkan açıklamaları şu şekilde: “Onlarca gardiyan koğuşa girerek
sürgün edildiğimizi haber verdi. İç çamaşırlarımızı almamıza dahi izin verilmedi. Yaka paça koğuşlardan alınarak, darp edilerek araçlara bindirildik. Şort ve atletle koğuşlardan zorla çıkardılar.
Şahsi eşyalarımız verilmedi. Şırnak Cezaevi’ndeki ceza infaz memurlarınca darp edildik. Ağza
alınmayacak küfür ve hakaretlere maruz kaldık. Darp edilirken sürekli ‘Size devletin gücünü göstereceğiz’ şeklinde tehdit edildik. Eşim hala Şırnak Cezaevi’nde olduğu için hayatından endişe
ediyorum.” Mahpuslardan Mehmet Şakir Erol’un konuya ilişkin basında çıkan açıklamaları şu şekilde: “Kötü muamele ve sürgün edilmemizin tek nedeni koğuş değişikliği talebimizdir. Şırnak
Cezaevi’nde tedavi olmak istiyordum ama idare tedaviye yanaşmıyordu. Bunun yerine sürekli
uyuşturucu haplar veriyorlardı. Verilen haplar beni fiziksel ve psikolojik olarak kötü etkiliyor. Sakat olan sağ kolumdan dolayı uyuyamıyorum. Getirildiğim Tarsus 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde de tedavi için başvuru yaptım ama bir yanıt verilmedi. Tedavi olmak istiyorum. Tedavim
yapılsın.”
11 Kasım 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Kars Cezaevinden bulunan 4 kadın mahpusun (Görevden alınarak yerine kayyım atanan Kars
Belediyesi Eşbaşkanı Şevin Alaca, belediye çalışanı Şengül Erkmen, TJA aktivisti Medya Tagay,
Hazal Agdeve) Diyarbakır Kadın ve Oltu T Tipi Cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi.
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 4 mahpusun (Süphan Çabuk, Tarık Kar, Uğur
Şenkozat, Uğur Dirin) 16 Aralık 2020 tarihinde “güvenlik” gerekçesi öne sürülerek farklı cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi.
20 Aralık 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Van T Tipi Kadın Kapalı Cezaevi’nde bulunan 2 kadın mahpusun (Taybet Belge, Ebru Şimşek)
farklı cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi. Sevk gerekçesi ise öğrenilemedi.
Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eşbaşkanlığı sıfatı ile yürüttüğü siyasi çalışmalar ve yaptığı konuşmalar nedeniyle 21 Ocak 2020 tarihinde Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde
görülen yargılama sonucu 22 yıl 3 ay hapis cezası verilip, hakkında tutuklama kararı çıkarılan
Leyla Güven, gece saatlerinde gözaltına alındı. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube’de
tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Güven’in tutuklandığı ve Diyarbakır Kadın
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Kapalı Cezaevi›ne gönderildiği öğrenildi. Güven’in daha sonra Elazığ Kadın Kapalı Cezaevinde
sevk edildiği öğrenildi.
Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Vedat Bala, 19 Aralık 200 tarihinde
Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildiği ve gerçekleşen sevk ile ilgili ailene bilgi verilmediği
öğrenildi.
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SAĞLIK HAKKI İHLALİ
6 Ocak 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mukaddes Bayram, şu
beyanlarda bulundu: “Rize Kalkandere L tipi L tipi cezaevinde bulunan eşimi (Mahir Bayram)
20.12.2019 tarihinde ziyarete gittim. Eşimi ziyaret ettiğim dönemde, kendisinin ameliyat olduğunu ve ameliyat sonrasında sağlık sorunlarıyla yeterince ilgilenilmediğini ve ameliyat sonrasında
yetkililere yaptığı başvurulara rağmen ilgi gösterilmediği için tedavi sürecimin daha kötü bir hal
aldığını belirtti. Hastaneye gitmek istediğini ama yetkililerden sürekli olumsuz yanıtlar aldığını
söyledi. Ameliyat sonrasında yapılmayan tedaviler sonrasında böbreklerinde iltihaplanma olduğunu ve ameliyat yerinde kanama olduğunu bize aktardı. Hapishane yetkililerinin bu keyfi
uygulamalarından dolayı şikâyetçi olduğumu belirtmek isterim. Derneğinizden hukuki destek
talep ediyorum.”
24 Ocak 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Medine Sonyacı, şu
beyanlarda bulundu: “23.01.2020 tarihinde Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde eşimi
(Necmettin Sonyacı) ziyaret ettiğim vakit, eşim bana sağlık problemleri olduğunu ve yeterince
tedavi olanaklarından faydalanamadığını söyledi. Hapishane yönetiminin keyfi uygulamalarıyla
baş başa kaldığını ve tedavi süreciyle ilgili sağlık problemlerinin her gün daha kötüye gittiğini
belirtti. Eşimin yaşamış olduğu bu keyfi uygulama yüzünden sağlığının daha da kötüye gideceğinden duyduğum endişeden dolayı, hapishane yönetiminden şikayetçi olduğumu belirtmek
isterim ve gerekli hukuki desteği derneğinizden talep ediyorum.”
29 Ocak 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine telefonla başvuruda bulunan Evin Başaran, şu beyanlarda bulundu: “Babam (Nurettin Başaran) 4 yıla yakındır cezaevinde (Siverek D
Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) tutuklu olarak kalmaktadır. Babam dışarıdayken trafik kazası geçirmişti. Cezaevinde girmeden önce geçirmiş olduğu bu trafik kazasıyla alakalı 2 defa sırtından
ameliyat oldu. Bir ay gibi bir süre önce de cezaevinde ameliyat oldu. Babam yürüyemiyor. Düzenli olarak hastaneye gitmesi gerekmektedir. Cezaevindeki çoğu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi
için arkadaşlarının yardımına ihtiyacı vardır. Babamın sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden
tahliye edilmesini talep ediyoruz. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep etmekteyiz.”
1 Şubat 2020 tarihinde İHD Şırnak Şubesine tarafından kendisi ile Şırnak T-Tipi Hapishanesinde görüşülen mahpus Selim Dedeoğlu, şu beyanda bulundu: “28.06.2019 tarihinden
beri FETÖ suçlamasıyla Şırnak Hapishanesi’nde tutuklu bulunmaktayım. Hapishanede Kasım
ayından beri ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Günde 1 saat olmak üzere 20’şer dakika normal su
ve haftada 1 saat ise sıcak su verilmektedir. 14 kişilik koğuşta 1 adet banyo ve tuvalet olduğu için
verilen su yetmemektedir. Su sıkıntısının temelinde ne olduğunu bilmediğimizden ve hapishane
yönetimi açıklama yapmadığından bu başvuruyu yaptım. Sorunumuzun duyurulması ve çözülmesi için yetkili makamlardan yardım talep ediyorum.”
4 Şubat 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Cengiz Ernez, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Fırat ERNEZ 9 aydır tutukludur. Şu an da Van T Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundadır. Oğlum Fırat ERNEZ %62 engellidir. Oğlumun fiziksel ve ruhsal
engel durumu bulunmaktadır. Oğlum bundan yaklaşık 9 ay önce evden ayrıldı. Eve dönmeyince
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durumdan endişelendik ve ertesi sabah kayıp başvurusunda bulunduk. Kayıp başvurusunda
bulunduğumuz günün akşamı Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde bulunan şu anda ismini hatırlayamadığım bir karakoldan arandık. Karakol komutanı olduğunu söyleyen Eşref adında bir kişi;
“oğlunuz şu anda bizim bulunduğumuz karakolda ve emin ellerdedir” dedi. Karakol komutanı
olduğunu söyleyen kişi, “ yarın savcılıkla görüşeceğim, oğlunu gelip alabilirsin” dedi. Ben İzmir
ilinde eşim ise Mersin ilinde bulunuyordu. Eşim Mersin yakın olduğu için Hakkâri’nin Yüksekova ilçesine gitti. Eşime çocuğunuzun raporlarını getirin; çocuğunuzu bırakırlar demişler. Ancak
aradan 9 ay geçmesine rağmen herhangi bir gelişme olmadı. Oğlum gözaltına alındığında kendisine işkence yapıldığını da söyledi. Oğlum kendini iyi ifade edemediği için neler yaşadığını
tam olarak bize aktaramadı. Durumundan çok endişeliyiz. Oğlum cezaevinde yaşamını idame
ettirememektedir. Oğlumla en son dün görüştük. Oğlum tıraş olamamakta, giysilerini tek başına yıkayamamaktadır. Oğlumun yaşamından endişe duyuyoruz; oğlumun psikolojik rahatsızları
da vardır; nitekim biz oğlumun bu raporlarının hepsini savcılığa sunduk. Derneğinizden gerekli
hukuki girişimlerde bulunulmasını talep ediyoruz. Oğlumuzun neden gözaltına alındığını neden
tutuklandığını bilemiyoruz.”
6 Şubat 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sultan Değiş, şu beyanlarda bulundu: “Eşim (Nimet Değiş) yaklaşık 28 yıldır hükümlüdür. Şu an da Kahramanmaraş’ta cezaevindedir. Yaklaşık 2 aydır eşimle telefon görüşmesi yapamıyorum. Eşimin cezaevinde
sürekli hakarete uğradığını biliyorum. Sürekli cezaevini arayıp telefon görüşmesinin neden yapılmadığını sorduğum için en son 5 Şubat günü eşimle konuşabildim. Eşim sürekli baskı gördüklerini, hiçbir dilekçelerinin işleme alınmadığını bildirdi. Yine mektuplarını bize gönderilmediğini
söyledi. Maddi durumum olmadığı için cezaevine gidemiyorum. Eşim hem yaşlı hem de hasta.
Böbrekleri sorunlu, prostat sorunu ve faranjiti var. Yine bel fıtığından ameliyat oldu. Tek başına
cezaevinde yaşaması mümkün değil. Bu konuda derneğinizden hukuki destek talep ediyorum,
İHD’nin de olayın takipçisi olmasını istiyorum.”
13 Şubat 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Erdal Taş, şu beyanlarda bulundu: “2005 yılında örgüt üyeliğinden tutuklandım ve en son Manisa Akhisar Açık Cezaevindeyken 7 Şubat 2020 tarihinde tahliye oldum. Cezaevinde kaldığım sürede orta kulak
iltihabı vardı bende. 2012 açlık grevlerinden sonra daha da kötüleştim ve başarısız bir orta kulak
ameliyatı geçirdim. Bu ameliyattan sonra baş dönmesi, baş ağrısı oluştu. Yine bende dengesizleşme meydana geldi. Özellikle son iki yıl daha kötüye gitti durumum. Tekrar orta kulak ameliyatı olmama gerekiyordu ama riskli ameliyat denilip ameliyatım yapılmadı ve basit ilaç tedavileri
uygulandı. Daha sonra göz problemim başladı. Bunun içinde sadece gözlük ve göz damlası verildi. Ameliyat olmam gerekirken ilaçla geçiştirildi. Zaten her hastaneye sevk için neredeyse 7
ay bekliyordum. Daha sonra hastaneye gidince doktor randevusu almak 4 ayı buluyordu. Yani
doktor muayene süresi uzadığı için tedavim hiç düzgün olmadı. Yine uzunca süre boyun tutulması tedavisi uygulandı ancak yine aynı doktor tarafından aslında boyun fıtığı olduğum söylendi
ve kesik kesik tedaviler uygulandığı için sonuç alınamadı. Kısaca hükümlü geçen 16 yıl boyunca
düzgün bir tedavi görmediğim için sağlık sorunlarım daha kötüye gitti. Şu an tahliye oldum ancak sağlık problemlerinden dolayı iyi bir hayat süremiyorum. Hukuki anlamda gereğinin yapılmasını derneğinizden istiyorum.”
14 Şubat 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Elazığ 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu’ndan mektupla başvuruda bulunan Methi Kaya, özetle Cezaevinde 03.10.2019 tarihinde gardiyanlar tara-
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fından (yaklaşık on gardiyan) kaldığı hücrede fiziksel olarak saldırıya uğrayıp göğüs ve kalbinden
darbe almıştır. Revire geç götürülmüş ve omurgalarında çatlaklık söz konusu olduğu için hastaneye sevk edilmesi gerekmektedir. Fakat sevk edilmemiş. Geç bir saatte ambulans gelip hastaneye götürülmüştür. Daha sonrada kötü muameleler devam etmiş savcılığa yazılan 2 dilekçe de
aleyhine sonuçlanmış ve hücre cezası verilmiştir.
17 Şubat 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Elazığ 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu’ndan mektupla başvuruda bulunan Nihat Bakırtaş, özetle 2016 yılında tutuklandığında ağır yaralıdır. Vücudunda 3 kurşun ve şarapnel parçaları bulunmakladır. Sürekli acile kaldırılmış ve daha sonra
ameliyat olmuştur. Ameliyattan 4-5 saat sonra cezaevine tekrar götürüldüğünü dile getiriştir.
Göğsünde bulunan şarapnel parçaları ve bağırsak tedavileri için hastaneye götürülmesi gecikmekte ve doktor tarafından tedavi edilmediğini dile getirmiştir. Bu hastalıklarının raporlaştırılmasını ve tedavisinin yapılmasını talep etmektedir.
4 Mart 2020 tarihinde İHD Şırnak şubesine başvuruda bulunan Ayşe İlhan, şu beyanda bulundu: “Oğlum Reşit İlhan 5 yıldır ( 2 yıl Şırnak’ta ve son 3 yıldır da Gümüşhane’de sürgün) tutuklu bulunuyor. Oğlum, tek kişilik hücreye konulduğunu ve hiçbir ihtiyacının (kantin veya yıkanma
gibi) karşılanmadığını bildirdi. Kargoyla gönderdiğimiz eşyalar da kendisine verilmiyor. Oğlumun
iki böbreğinde de kum var ve sürekli ağrı çektiği halde hastaneye götürülmüyor. Ben ve oğlum
defalarca Adalet Bakanlığı’na defalarca dilekçe vermemize rağmen oğlumu yakın bir hapishaneye getirmiyorlar. 1 yıldan fazladır maddi imkânsızlıklardan dolayı ziyaretine gidemiyoruz. Sizden
talebim hapishaneye gidip inceleme yapmanız, haksızlığı ve işkenceyi dünyaya duyurmanızdır.
Bu konuda hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”
23 Mart 2020 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Mazlum Dayan, şu beyanlarda bulundu: “25/08/2016 tarihinde Hakkari merkeze bağlı Oğul köyü kırsalında gerçekleşen
operasyon ile gözaltına alınıp tutuklanan, astım tanısı olan ve gözaltı süresinde darp edilmesinden burnundaki kırıklardan nefes almama sorunu yaşayan “21.01.2020 tarihinde nebülizatör
cihazı kullanması zorunludur. “raporu olan yakınım Sinan Karer, Vant Yüksek Güvenlikli CİK bulunuyor. Görüşmemizde “100 kişiye 2 kutu dezenfekte bırakılıyor ve maskeleri ücretli veriliyor.
büyük koridorlar yıkandı ama henüz koğuşlarımızın yeterli dezenfeksiyonu yapılmadı dünya
üzerinde etkisini göstermiş ciddi bir virüs var ve bunun için gerekli önlemler alınmıyor” demiştir.
İçerisinde bulunduğu durumdan ve sağlığından endişe ediyoruz. Cezaevlerinde yeterli derecede önlem alınmadığını görüyor ve cezaevlerini boşatılmasını istiyoruz. Derneğinizden insani ve
hukuki yardım talep ediyoruz.”
1 Nisan 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 2 kadın mahpusun (Şadiye Yanık, Halime Cin)
hastalıkları nedeniyle hastaneye sevk edildikleri, ancak sevk esnasında kelepçelenmek istendikleri ve bu duruma itiraz etmeleri nedeniyle götürülmedikleri öğrenildi. Kendilerine “Ölseniz sizi
hastaneye götürmeyiz” denilerek tehdit edildikleri iddia edilen 2 kadın mahpustan Yanık’ın şeker
ve ülser hastası olduğu ve Cin’in ise diş ve diş eti rahatsızlıklarının olduğu öğrenildi.
2 Nisan 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Urfa
Hilvan 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Ömer Özmen, haftalık telefon görüşmesinde cezaevinde maruz kaldıkları hak ihlallerini annesi Zeynep Özmen’le paylaştı. Özmen cezaevinde
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maruz kaldıkları hak ihlallerini şu şekilde aktardı: “Bir koğuşta 18 kişi olarak kalıyoruz. 4 arkadaşımızda yerde yatırıyor. Cezaevi idaresi bize temizlik ve hijyen malzemesi vermeyip, bize; ‘parayla
satın alın’ diyorlar. Bir el yıkama sabununun fiyatı 50 TL. İdare koğuşlarımızı dezenfekte etmedi.
Sadece zemin katını dezenfekte etti. Gardiyanlar ne maske ne de eldiven takmıyorlar. Bu şekilde
koğuşlarımıza gelip, eşyalarımıza dokunuyorlar. Cezaevinde salgına karşı önlem adına bir şey
yok. Zaten kitap ve radyolarımızda elimizden alınmış, durumda.”
10 Nisan 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Urfa T Tipi 2 No’lu Cezaevi’ndeki 5B odasında tutuklu bulunan Mehmet Binici isimli mahpus,
cezaevindeki tutukluların karşı karşıya kaldıkları sorunları haftalık telefon görüşmesinde ağabeyi
Mukadder Binici’yle paylaştı. Ağabey Binici, konuya ilişkin şunları belirtti: “Kimi tutuklularda kuru
öksürük, balgam ve yüksek ateş olduğunu söyledi. Bu durumu idareye dile getirdiklerinde ise
idarenin kendilerine ‘Böyle bir durum yok. Bir şeyiniz yok’ denildiğini söyledi. Kardeşim bu son 2
gündür 3 oda arkadaşının soluk almada sorun yaşadığını, yine ateşlerinin düşmediğini, hastalığın içeriye bulaştığını söyledi. Kardeşim telefonda konuşurken bile bana ateşinin olduğunu ve
terlediğini söyledi. Kardeşim ilk başta 2 arkadaşının durumunun iyi olmadığını, hastaneye götürülmediklerini, cezaevi revirine kaldırılmaları yönünde talepte bulunmalarına rağmen götürülmediklerini söyledi. Tedbir olarak 22 kişiye 3 sabun verilmiş.”
30.05.2020 tarihinde İHD Şırnak Şubesi tarafında bulundukları Şırnak Hapishanesinde ziyaret edilen ve başvuruları alınan Fatma Çetinkaya ile Agit Birlik, özetle Türkiye hapishanelerinden aylarca devam eden ve 26 Mayıs tarihinde sona eren açlık grevi eylemlerinin ardından
götürüldükleri Şırnak Devlet Hastanesi’nde dahiliye ve göz doktorları tarafından kelepçeli olarak
muayene edilmeye çalışıldıkları beyanında bulunmuşlardır.
1 Haziran 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Şafii Hayme, şu beyanlarda bulundu: “Vasisi olduğum Soydan AKAY 27 yıldır Türkiye’nin değişik cezaevlerinde tutulan bir mahpus olup 2018 yılından bu yana prostat kanseri tedavisi görmektedir. Bu rahatsızlığı
dışından ayrıca eklem romatizması, hepatiti B ve kalp spazmı gibi rahatsızlıkları da bulunmaktadır. Soydan son 2 yıldır Silivri Kapalı Cezaevinde tek kişilik hücrede tutulmakta olup yaşadığı
sağlık problemlerinin tedavisi için gerekli olan sağlık hizmetine erişemediği için 6 aydan fazla bir
süredir telefon ve görüş hakkına çıkmayarak bu durumu protesto etmektedir. Ben hem vasisi
olduğum Soydan AKAY’ın hem de biri Diyarbakır D tipi Kapalı cezaevinde diğeri ise Bolu F Tipi
kapalı cezaevinde olan 2 çocuğum ve tüm hasta tutsakların bir an önce gerekli tedavilerin uygulanması için infazlarının ertelenmesini ve tam teşekküllü bir hastaneye sevklerinin yapılmasını
talep ediyorum. Ayrıca tüm dünyayı etkisi altına alan Covid 19 virüsü nedeniyle başlayan salgın
hastalığın cezaevlerini de etkisi altına aldığı bilinmektedir. Soydan’nın bulunduğu Silivri Kapalı
Cezaevine 80 mahpusun yapılan corona virüs testleri pozitif çıkmıştır. Cezaevlerinde bulunan
kronik hastaların bu virüsten etkilenme ihtimalleri çok yüksek olup bir an önce bu konuda gerekli
ve yeterli önlemlerin alınması gerekmektedir. Bu konuda derneğinizden hukuki destek istiyorum.”
20 Haziran 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Urfa/Hilvan 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu Hakan Ergün’ün haftalık telefon görüşmesinde cezaevine maruz kaldıkları hak ihlalleri ailesiyle paylaştığı ve kendilerine “Cezaevi idaresi
su vermiyor. Susuzluktan sizle konuşmakta zorlanıyorum. Bir saat bile suyu açmıyorlar. Temel
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ihtiyaçlarımızı bile gideremiyoruz” dediği öğrenildi.
22 Haziran 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Urfa/Hilvan 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Ömer Özmen, haftalık telefon görüşmesinde
cezaevine maruz kaldıkları hak ihlalleri ailesiyle paylaştığı ve kendilerine Kovid-19 salgını tehlikesinin devam etmesine rağmen su kesintileri nedeniyle temizlik ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını
belirtti.
22 Haziran 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mümtaz Çerçel, şu
beyanlarda bulundu: “Kardeşim (Yılmaz Çerçel) 1993 yılından beri cezaevindedir. Şu an Eskişehir L Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Yakalandığı ilk yirmi dokuz gün gördüğü yoğun işkenceden dolayı 1995 yılında kendisinde kronik şizofreni rahatsızlığı ortaya çıktı. 2003 yılında İstanbul’da adli tıp kurumu tarafından kendisine şizofreni tanısı kondu ve tahliyesi konusunda rapor
verildi. Ancak bu rapor ailesinden gizlendi. 10,5 ay sonra avukatlarla beraber yaptığımız cezaevi
ziyaretinde bu rapordan haberdar olduk. Bu rapora istinaden dışarıda tedavi görmesi için tahliye
edildi. 2 yıl kadar dışarıda kalıp tedavi oldu. Daha sonra tedavinin devlet kontrolünde olması gerektiği gerekçesiyle cezaevine alınıp, Manisa Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı. Hastaneden sonra tekrar cezaevine konuldu. Gördüğü tedavi ve aldığı ilaçlarla sağlık durumu görece daha iyiye doğru gidiyordu. O süreçten günümüze, dönemsel olarak hastalığı değişkenlik
gösterdi. Kardeşim altı aya yakındır, yeni kurulmuş olan Eskişehir L tipi cezaevinde kalmaktadır.
Bu cezaevine getirildikten sonra daha önce aldığı ilaçları kendisine verilmemektedir. Gerekçe
olarak tarafımıza, kendilerinde ilaçlara ilişkin rapor bulunmadığı belirtilmektedir. Kardeşim tek kişilik hücrede tutulmaktadır. Kardeşimin ilaçlarının düzenli olarak verilmesi ve tedavisinin sağlıklı
bir biçimde yürütülmesini istemekteyiz. Aydın ilinde başka bir kardeşim olmasından dolayı cezaevindeki kardeşimin Aydın Söke Cezaevi veya İzmir Urla cezaevine nakledilmesini istemekteyiz.
Özellikle kardeşimin ilaç ve tedavisi başta olmak üzere belirttiğimiz hususlarda derneğinizden
hukuki yardım talep etmekteyiz.”
3 Mayıs 2020 tarihinde İHD Şırnak Şubesine dilekçe ile başvuruda bulanan Av. Newroz Uysal şu beyanlarda bulundu: “Müvekkilim Nesim KALKAN (3176643810) Şırnak T Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak tutulmaktadır. Kendisi hakkında müebbet hapis cezası verilmiş
olup 1993 yılından beridir başta Bursa Cezaevi olmak üzere birçok cezaevinde 27 yıldır tutsaktır.
2005 yılında rahatsızlığı başlayan müvekkilimin 28.12.2006 Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile
Mersin Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi sağlık kurul raporlarına göre “Gluten
Enteropatisi- Çölyak hastalığı ile İnaktip Hepatit B taşıyıcısı olduğu teşhisi konulmuştur. Zaman
içerisinde alınan farklı raporlarda ve en son tarihli 07.06.2018 tarihli Dicle Üniverssitesi Sağlık
kurul raporuna göre “çölyak hastalığı tanısı olan hastanın ömür boyu glütensiz diyet yapması
gerekmektedir. Aynı zamanda Hepatit B olan hasta 6 ayda bir hepatit paneli HBV DNA ve biyokimyasal tetkikler için 3. basamak bir sağlık merkezine başvurması gerekmektedir.” Gerekçeleriyle düzenli takip ve UYGUN DİYET yapılması zorunludur. Müvekkil, 16 yıldır bu hastalığa rağmen
cezaevinde tutulmakta, birçok kez diyete uyulmaması yapılan yemeğin diyete uymaması, diyet
yemeğin hiç verilmemesi vb nedenlerle mağdur edilmiş gelinen düzey itibariyle insan hakkı ihlali yaşam hakkını tehdit etmektedir. Son yıllarda kendisine 12 parmak bağırsağı ülseri teşhisi de
konmuştur. Bu koşullarda maalesef ki “diyete uygun yemeğin sağlanması halinde cezaevinde
kalması uygundur” denilerek tahliyesi engellenmektedir. Başvuru tarihimiz itibariyle Şırnak T Tipi
C.İ.K kalan Nesim KALKAN’a 16 Nisan 2020 tarihinden bu yana diyetine uygun yiyecek ve ekmek
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verilmemektedir. Diğer tutsaklarla aynı yemek verilmekte ya hiç yememek- aç kalmak- ya da
sebep olacağı sağlım sorunlarını göze alarak bu yemeği yemek tercihi ile baş başa bırakılmıştır.
Bu tarihten beridir yemeğin verilmemesi ile ilgili kendisi, ailesi ve vekili olarak tarafımızca cezaevi
idaresi işle görüşülmüştür. Şırnak C.İ.K “7242 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesi ile Açık Cezaevinin
boşaldığı, yemekhanede diyet yemeğin açık cezaevindeki hükümlüler tarafından yapıldığı, onların tahliyesi ile aşçı olmadığından yemeğin verilmediği”ni teyit etmişlerdir. Ancak diyet ekmeğin Şırnak il merkezinde fırından tedarikinin sağlandığı söylense de müvekkilim ailesine ilettiği
bilgilerde ekmeğin de glütensiz olmadığını ifade etmiştir. 16 Nisan’dan itibaren glütensiz uygun
diyet alamayan müvekkilde baş dönmeleri, kas ağrısı, bağırsak sancısı, ishal, eklem ağrıları, iştahsızlık, zaman zaman kusma vb rahatsızlıklar baş göstermiştir. Cezaevi ile görüşülmüş, Şırnak CBS
başvuruda bulunulmuştur. Ancak bu durum 15 gün boyunca sürmüş 30 Nisan 2020 Perşembe
günü akşam glütensiz diyete uygun ekmek aldığını ancak halen uygun yemek verilmediğini bu
nedenle rahatsızlıklarının arttığı bilgisini ailesine iletmiştir. Kendisine bu süreç boyunca sadece
glütensiz yemek olarak 1 paket makarna verilmiştir. İlk aşamada sağlığının korunabilmesi amacıyla diyet yemeğinin verilmesi elzemdir en kısa zamanda uygun diyet yemek verilmelidir. Yaşanan bu durum COVİD-19 koşullarında bağışıklığın güçlendirilmesi gerektiği koşullarda sağlığını
bozmuş, zaten kronik hastalıkları bulunan müvekkilimin direncini düşürmüştür. Ayrıca Covid-19
salgını risk grubunda bulunması gerekçesiyle yapılan tahliye başvurumuza ise halen cevap verilmemiştir.Tüm bu nedenlerle müvekkilimin rızası dahilinde yukarıda yer verdiğim süreçle ilgili
derneğinize başvuruda bulunmaktayız. Bu hususta çalışmalarınızda, hukuksal başvurularınızda,
rapor ve verilerinizde bilgi olarak yer vermenize rıza göstererek her türlü girişimde bulunmanızı
talep ediyoruz.”
1 Temmuz 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Ağrı Patnos L Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Adnan Aksu isimli mahpusun, ailesiyle
gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde maruz kaldıkları hak ihlallerini anlattığı belirtildi. Aksu’nun
görşümede; hapishanedeki suların çamurlu aktığını, yemeklerden kıl, kurt böceği ve sinek çıktığını, coronavirüs tedbirlerine uyulmadığın söylediği öğrenildi.
10 Temmuz 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Çimen Ülker, şu
beyanlarda bulundu: “Benim öz annem olan Müşeher Ülker 08/06/2020 gecesi evimize yapılan
polis baskını ile gözaltına alındı akabinde de 10/06/2020 günü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Annemin gözaltına alınmadan önce sıroz, hebatit b, migren gibi kronik rahatsızlıklar ve kolunda lif yırtılması ile böbreğinde kist ve taş bulunması gibi rahatsızlıkları bulunmaktadır. Annemin
tutuklanmasından sonra söz konusu rahatsızlıkları ilerlemiş, bir aylık sürede 4 defa revire çıkmak
zorunda kalmıştır. Annem ayrıca yaklaşık 1 yıldır sinirsel rahatsızlığı nedeniyle ilaç kullanmaktadır.
Annem ile en son 08/07/2020 günü tutuklu olduğu Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevinde görüştüm. Bu görüşmemizde yüzünün şiş olduğunu gördüm. Kendisine ne olduğunu sorduğumda
siroz hastalığı nedeniyle karnının bazı bölümleri ile yüzünün şiştiğini söyledi. Annemin rahatsızlıkları ile ilgili tüm rapolarıi kullandığı tüm ilaç reçetelerini yargılandığı dosyaya sunmamıza
rağmen kendisi tahliye edilmiyor. Ben annemin içinde bulunduğu sağlık problemleri nedeniyle
çok kaygılıyım. Derneğinizden bu konuda hukuki destek talep ediyorum.”
15 Temmuz 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Elazığ 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve KHK ile kapatılan DİHA
Muhabiri Mehmet Güleş’in gönderdiği mektupla cezaevinde yaşanan hak ihlallerini anlattığı ve
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hapishanede bulunan hasta mahpusların tedavisinin salgın nedeniyle yapılmadığını söylediği
öğrenildi. Güleş’in mektubunda tedavilerinin yapılmadığını ve salgın nedeniyle risk altında bulundukların söylediği hasta mahpusların isimleri şöyle:
* Zülküf Yıldırım, 68 yaşında. Beyin tümöründen bir gözünü kaybetmiş. Mide kanaması var. Guatır, tansiyon ve diyabet hastası. Sürekli tedavi olması gerekiyor.
* Yekta Bortan, hepatit B hastası. Tedavi olması gerekiyor.
* Süphi Güler, Kalp yetmezliği, hipertansiyon ve bel fıtığı hastalığı var.
* Askeri Duman, Diyabet hastası. Tedavi olması gerekiyor.
* Deniz Yıldırım, bağırsak kanseri. 3-4 ay önce ameliyat olmuş. Koşullar tedavisi için uygun değil.
* Aziz Altın, bir kolu yok. (sağ kol)
* Mehmet İşsiz, daha önce bel fıtığı ameliyatı olmuş ama rahatsızlığı halen devam ediyor. Kalp
hastası. Anjo olması gerekiyor. Mide ülseri var. Kan pıhtılaşması oluşmuş. Yaklaşık 40 gün önce
siyah atmış. Midesi için tedavi olması gerekiyor.
* Hüseyin Bozkurt, 70 yaşında ve 29 yıldır cezaevinde.”
1 Ağustos 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde bulunan Naim Türköz isimli mahpusun, koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı, ancak tedavisinin yapılmadığı belirtildi. Özgürlük İçin
Hukukçular Derneği (ÖHD) Van Şubesi, Tutuklu ve Hükümlü Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (TUHAY-DER), Van Barosu, Van-Hakkari Tabip Odası ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı
(TİHV) tarafından konuya ilişkin yapılan ortak yazılı açıklamada şöyle denildi: “Bugün ailesi ile
yaptığı telefon görüşünde mahpus nefes alamadığını ve eklem ağrısından yürüyemediğini aktarmış, hastaneye götürülmediğini ifade etmiştir. Avukatlarca cezaevine yapılan ziyarette cezaevinin test sonuçlarından somut bilgi sahibi olmadığı tespit edilmiş, test sonuçları ve mahpusun
durumunun ağırlaştığı bilgisi ile hastane sevkinin yapılması talebi idarecilere aktarılmıştır. Naim
Türközü iç organ rahatsızlığı nedeniyle virüs için riskli grupta olup sağlık durumunun derhal tespiti ve hastane sevkinin yapılması gerekmektedir.” Mahpusun 2 Ağustos 2020 tarihinde hastaneye götürülerek tedavi altına alındığı öğrenildi.
2 Ağustos 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Urfa T Tipi 2 Nolu Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan 8 mahpusun (Kasım Karataş, Zübeyir Paksoy, Ferhat Çiftçi, Mehmet Çelik, Mehmet Tahir Özcan, Orhan Orak, Zana Mazak, Emrullah Oruç)
14 Temmuz’da Bolu ve Tekirdağ cezaevlerine sevk edildiği öğrenildi. 3 arkadaşı ile Tekirdağ 2
Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen Kasım Karataş’ın 2 gün süren sevk yolculuğunda kendilerine ne yemek ne su ne de ilaçlarının verilmediğini paylaştığı belirtildi. 14 günlük karantina
sürecinin ardından babası ile telefon görüşmesini aktaran Gülistan Karataş’ın konuya ilişkin basında çıkan açıklamaları şu şekilde: “Babam 2 gün boyunca süren yolculukta en temel insani
ihtiyaçlarını karşılanmadığını söyledi. Yemek, su ve kullanmaları gereken ilaçların kendilerine
verilmediğini, yine tuvalet ihtiyaçlarının karşılanmadığını söyledi. Babam bu yolculuğun canlarına kasıt olduğunu ve ‘belki yolda ölürsünüz’ anlayışı güdüldüğünü söyledi. Babam cezaevi
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yönetiminin kendilerine aynı cezaevi kampüsü içerisinde bulunan T 1 Nolu cezaevine sevk edileceklerinin söylediğini ancak daha sonra bin 200 kilometre uzaklıkta bulunan Tekirdağ’a sürgün
edildiklerini söyledi. Salgına rağmen babam ve beraberindekileri 2 gün yolda götürdüler. Babam,
söz konusu yolculuktan sonra rahatsızlıklarının daha da arttığını söyledi.”
2 Eylül 2020 tarihinde İHD Van Şubesine telefonla başvuruda bulunan Uğur Sayan, şu beyanlarda bulundu: “Vasisi olduğum Mehmet Yamaç Kayseri Bünyan hapishanesindedir. Kendisi
ile yaptığım görüşmede, rahatsızlanması ve nefes almada zorlanması üzerine revire kaldırıldığını,
Covid-19 belirtileri olmasına karşın hastaneye götürülmediğini ve test yaptırılmadığını söyledi.”
3 Eylül 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın DTK’ya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 29 Haziran 2002
tarihinde “Örgüt üyesi olma” iddiasıyla tutuklanan 72 yaşındaki Barış Annesi Makbule Özbek’in
tutulduğu Diyarbakır Kadın Kapalı Cezaevi’nde kalp krizi geçirdiği ve hastaneye götürülerek
tedavi altına alındığı öğrenildi. Birçok kronik hastalığı bulunan Makbule Özbek’in oğlu Özgür
Özbek’in konuya ilişkin basında çıkan açıklamaları şu şekilde: “Annemin bir an önce tahliye edilmesi gerekiyor. Sağlığı cezaevinde kalmaya uygun değil. Yaklaşık bir hafta önce tansiyonu yükselmişti. Cezaevi doktoru tam teşekkülü bir hastanede tedavi olması gerektiğini söylüyor. Ancak
pandemi nedeniyle hastaneye gidemiyordu.”
4 Eylül 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Van
F Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan ve Diyabet, kolesterol hastalıkları bulunan 66 yaşındaki hasta mahpus İbrahim Alkan’ın verilen yanlış ilaçlar sonrası zehirlendiği öğrenildi. İbrahim Alkan’ın
geline Pınar Alkan’ın konuya ilişkin basında çıkan açıklamaları şu şekilde: “Kayınpederim ilaçları
içince zehirleniyor ve revire kaldırılıyor. Kendisi ile birlikte ilaçları da götürüyor ve doktorlara,
‘Sizin bana verdiğiniz yanlış ilaçlar nedeniyle zehirlendim’ diyor. Askerler elinden ilaçları alıp yok
ediyorlar. Bu konuda kendisi de dilekçe yazarak cezaevi yönetimine durumu bildirdi. Biz de bu
dilekçelerin bir örneğini talep ettik ama gardiyanlar ‘biz o dilekçeleri çöpe atıyoruz’ dediler. Kayınpederim olaydan sonra hiçbir şekilde hastaneye de götürülmedi. Maske ve eldiven talebi
için tutukluların yaptıkları eylem nedeniyle de kayınpederimin ayda bir kez olan açık görüşü de
yasaklandı.”
8 Eylül 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Siverek T Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan yüzde 78 engelli ve “Tek başına kalamaz” raporu olan
Nurettin Başaran isimli mahpusun, Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle hastaneye götürülmediği ve tedavisinin aksatıldığı öğrenildi.
11 Eylül 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan 81 yaşındaki Mehmet Emin Özkan isimli mahpusun,
6 aydır Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle hastaneye götürülmediği ve tedavisinin
aksatıldığı öğrenildi. 1993 yılından bu yana cezaevinde bulunan Özkan’ın kalp, tansiyon, zehirli
guatr, kemik erimesi, böbrek ve bağırsak bozuklukları, aşırı derecede kilo kaybı, duyma ve görme
eksikliği gibi çeşitli sağlık sorunları bulunduğu belirtildi.
18 Eylül 2020 tarihinde İHD Van Şubesine telefonla başvuruda bulunan Sait Özkahraman,
şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim (Takiyettin Özkahraman) 75 yaşında ve Patnos L Tipi Ceza-

319

2015-2020 Yılları arası Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri
evindedir. Kalp ve Akciğer yetmezliği hastalıkları var. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Hastanesinde yoğun bakımda olduğunu ve durumunun kritik olduğunu öğrendik. Cezaevi
idaresi abimi hastaneye sevk ettiklerine dair bize bilgi vermedi. Biz bu ayın 17’sinde tesadüfen
E-nabızdan öğrendik.”
21 Eylül 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Hatice Yakışır, şu beyanlarda bulundu: “Benim eşim Talip YAKIŞIR 3 yılı aşkın bir süredir cezaevinde tutulmaktadır.
Yaklaşık 2 yıldır İzmir Menemen Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Eşime 1 yıl önce tüberküloz
teşhisi konulmuş olup bun hastalık ile ilgili gerekli tedavisi yapılmamaktadır. Eşimin rahatsızlığı
nedeniyle 2 ayda bir kendisine iğne yapılması gerekmekte olup bu tedaviye erişimi sağlanmamaktadır. Kendisi ile en son 2 hafta önce yaptığım telefon görüşmesinde hakkında herhangi bir
disiplin cezası olmamasına rağmen dönem dönem hücreye konulduğunu, cezaevi yönetiminin
keyfi tutum içinde olduğunu belirtti. Cezaevinde yaşanacak herhangi bir hak ihlalinin sebebinin
de bu keyfi tutum olduğunu özelikle belirtti. Ben eşimin gerek sağlığa erişim gerekse keyfi bir
şekilde hücreye konulması nedeniyle yaşadığı problemlerin giderilmesi için derneğinizden hukuki destek talep ediyorum.”
7 Ekim 2020 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Rojhat Karaman, şu beyanlarda bulundu: “Zeki karaman, Van T Tipi Kapalı cezaevinde, 16 gündür açlık grevindedir. Bize
aktardığı bilgilere göre; kendisine ait hakları gasp edilmektedir. Rahatsız olduğu halde doktora
götürülmemektedir. Dilekçelerine cevap verilmemektedir. Adeta ölüme terk edilmiş bir vaziyette, memurlar tarafından kötü muamele görmektedir. Mahkuma “Ölecekseniz ölün bize ne” denilmektedir. Aylardır ilaçları verilmemektedir. Covid 19 sürecinde hiçbir önlem alınmıyor. Mahpus
sayısı olması gereken sayıdan fazla. 3 kişi kalınması gerekirken 16 mahpus birlikte kalmakta, 7-8
kişi yerde yatmak zorunda kalmaktadır. Temizlik ve barınma konularında sıkıntılar yaşanmaktadır.
Koğuş dezenfektesi 2-3 aydır yapılmamakta ve günlerce aynı maske ve eldiven kullanma mecburiyetinde bırakılmışlardır. Açlık grevine iten sebeplerin ortadan kaldırılması ve sağlık koşullarının karşılanması ailesi olarak talebimizdir. Yetkililerin bir an önce bu konuda gerekli müdahaleleri
elzemdir. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep ediyoruz.”
17 Ekim 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Maraş Türkoğlu 1 No’lu L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Süleyman Saçal isimli mahpusun telefon
ile görüştüğü amcası Mehmet Can Saçal aracılığıyla basında çıkan açıklamalarında, bulundukları koğuşlara üst koğuşlardan lağım suyu aktığını söylediği öğrenildi.
22 Ekim 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mümtaz Çerçel, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim (Yılmaz Çerçel) 1993 yılından beri cezaevindedir. Şu an Eskişehir H
Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Yakalandığı ilk yirmi dokuz gün gördüğü yoğun işkenceden
dolayı 1995 yılında kendisinde kronik şizofreni rahatsızlığı ortaya çıktı. 2003 yılında İstanbul’da
adli tıp kurumu tarafından kendisine şizofreni tanısı kondu ve tahliyesi konusunda rapor verildi.
Ancak bu rapor ailesinden gizlendi. 10,5 ay sonra avukatlarla beraber yaptığımız cezaevi ziyaretinde bu rapordan haberdar olduk. Bu rapora istinaden dışarıda tedavi görmesi için tahliye edildi.
2 yıl kadar dışarıda kalıp tedavi oldu. Daha sonra tedavinin devlet kontrolünde olması gerektiği
gerekçesiyle cezaevine alınıp, Manisa Ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı. Hastaneden
sonra tekrar cezaevine konuldu. Gördüğü tedavi ve aldığı ilaçlarla sağlık durumu görece daha
iyiye doğru gidiyordu. O süreçten günümüze, dönemsel olarak hastalığı değişkenlik gösterdi.
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Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tek kişilik odada kalmaktadır. Kardeşim ile yaklaşık
2,5 ay kadar telefon görüşmesi yapmadık. Pandemi nedeniyle de açık görüş yapılmadı. Kapalı
görüşlerde ise bir diğer kardeşim, Yılmaz ÇERÇEL ile görüştü. Kardeşim Yılmaz ÇERÇEL kapalı
görüşlerde tutarsız konuşuyordu. İnsan Hakları Derneği ve kendi özel avukatımız kanalıyla yaptığımız rapor başvurusu üzerine bu yıl içerisinde kardeşim hastaneye götürüldü. Rapor içeriği
hakkında avukata ve bize henüz bir bilgi verilmedi. Kardeşim en son geçen hafta Perşembe günü
kız kardeşim ile yaptığı telefon görüşmesinde, rapor konusunda bir şey anlatamamış. Telefonda
tutarsız ve birbirinden kopuk cümleler kurmuştur. Biz Yılmaz ÇERÇEL’in ailesi olarak durumundan endişeliyiz. Dişleri tamamen dökülmüş onun dışında ise ilaçlarının alıp almadığını bilmiyoruz.
Ayrıca takma dişi vardı ancak şu an için takma dişinin olmadığını biliyoruz. Kardeşime takma diş
verilmesi için talepte bulunduk ancak bu talebimizle ilgili herhangi bir dönüş tarafımıza yapılmamıştır. Kardeşim tek başına cezaevinde yaşamını idame ettirememektedir. Kardeşimin infazına
çok kısa bir süre kalmıştır. Ancak hastalığı nedeniyle kalan infazının göz önünde bulundurularak
dışarıda tedavi görmesini istiyoruz. Ayrıca annemiz Zekiye ÇERÇEL, kardeşimin durumunu görmesi nedeniyle çok büyük üzüntü yaşadı ve 2011 yılında vefat etti. Kardeşimle ilgili gerekli hukuki
girişimlerde bulunulmasını talep ederiz.”
23 Ekim 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yaşar Gümüşlü isimli
mahpusun, ülser hastalığı bulunmasına rağmen cezaevi idaresi tarafından ilaçlarının kendisine
verilmediği öğrenildi.
13 Kasım 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Derya Ayan, şu beyanlarda bulundu: “Babam (Necmettin AYAN) yaklaşık 4 yıldır Diyarbakır 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlü olarak bulunmaktadır. Babam akciğer kanseri olup; ayrıca
kolesterol hastası ve şeker hastasıdır. Babam akciğer kanseri olması sebebiyle kanında sürekli
pıhtılaşma olduğu doktorlar tarafından bize söylendi. Babam hastalıklarından dolayı 15 Temmuz
2016 tarihinde Ankara iline Ankara Numune Hastanesine götürüldü. Babam tedavi süresince
Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kaldı. Babam Ankara Numune Hastanesinde ameliyat oldu
ve bir süre Kemoterapi gördü. Babam Ankara’da tedavi görürken Sincan Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan 6 ay süresince Diyarbakır ilindeki evine gönderildi ve evde tedavi için infazını ertelediler. Daha sonra babamın tedavisi devam etsin diye tekrar bir 6 ay daha infaz erteleme kararı
verdiler. İnfaz erteleme süresi geçtikten sonra babam tekrar Diyarbakır 1 No’lu Tipi Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu’na konuldu. Babam cezaevine tekrar konulduktan sonra tedavi işlemleri aksadı.
Babamın 2 hafta önce hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Babamın durumunu öğrenmek amacıyla cezaevini aradık. Babamla ilgili 3 gün boyunca bilgi sahibi olamadık. Daha sonra bize babamın
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde olduğu söylendi. Babamın hapishanedeyken ağrılarının olduğu bu nedenle kendisine test yapıldığı ve COVİD testinin pozitif olduğu tarafımıza aktarıldı. Babam 18 gündür hastanede COVİD servisinde kalmaktadır. Babamın
yukarıda belirttiğimiz hastalıklarının yanında bir de COVİD testi pozitif çıkmıştır. Babamın sağlık
durumundan endişeliyiz; hastaneden bizleri aradıklarında babamda kan pıhtılaşması olduğu ve
tedavisinin sürdüğü söylendi. Babamın hastalıkları ve şu anki COVİD testinin pozitif çıktığı da
göz önünde bulundurularak; tedavisinin hastalıkları da dikkate alınarak titizlikle yürütülmesini
istiyoruz. Babamın COVİD tedavisi ardından hastalıkları da göz önünde bulundurularak infazının
ertelenmesi ile diğer hastalıklarının tedavisi için serbest bırakılmasını talep ediyoruz.”
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1 Aralık 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Diyarbakır’da 26 Haziran 2020 tarihinde evine yapılan baskında üç saat boyunca köpekli işkenceye maruz bırakılan ve götürüldüğü Mardin’de 12 günlük gözaltı süresinin ardından tutuklanan
TJA aktivisti Sevil Rojbin Çetin’in tutulduğu Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tedavi edilmediği
öğrenildi. Uzun süredir rahim kanseri tedavisi gördüğü belirtilen Çetin’in hastaneye götürülmediği ve ilaçlarının kendisine verilmediği öğrenildi.
8 Aralık 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sedat Değiş, şu beyanlarda bulundu: “Benim öz babam olan Nimet Değiş 1991 yılından bu yana Türkiye’nin çeşitli
cezaevlerinde tutulmaktadır. Yaklaşık 3 yıldır Maraş Türkoğlu cezaevinde kalmaktadır. Kendisi
ile en son 26/11/2020 tarihinde telefon ile görüşmesi yaptık. Telefon görüşmesinde guatr ameliyatı olduğunu durumunun iyi olduğunu söyledi. Ancak sesi çok kısık geliyordu. Daha sonra
07/12/2020 tarihinde Maraş’da bulunan bir hastaneden tarafımızı aradılar. Babamın Covid testinin pozitif çıktığını söyleyip kapattılar. Babamın şimdiye kadar uzun süredir cezaevinde kalmasından ötürü guatr, prostat, faranjit, kemik erimesi, bel fıtığı gibi rahatsızlıkları bulunmakta olup
cezaevinde kalması sağlığını daha kötü bir şekilde etkilemektedir. Son olarak Covid hastalığının
kendisine buluşması bizi çok endişelendirmektedir. Babamın sağlık durumu ile ilgili herhangi bir
bilgi alamıyoruz. Bu konuda derneğinizden hukuki destek talep ediyoruz.”
15 Aralık 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Aynur Güzel Korkmaz, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Serdar GÜZEL yaklaşık 27 yıldır cezaevindedir. Bu süre
içerisinde birçok cezaevinde kaldı. Kardeşim tiroit kanseridir; 2009 yılında ameliyat oldu. Kardeşimin tedavisi halen devam etmektedir; ilaç kullanmaktadır. En son 2 yıl önce Trabzon E Tipi
Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevki yapıldı.
Yaklaşık 1 yıl önce de Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Diyarbakır D Tipi
Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevki yapıldı. Kardeşim Diyarbakır D Tipi Yüksek
Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda yaklaşık 1 yılı aşkın süre kaldı. Kardeşimin en son 2 ay
önce Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevki yapıldı. Kardeşim Serdar GÜZEL ile dün saat
15.00 sıralarında telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Kardeşim telefonda bana; sevkinin yapıldığı
cezaevine götürüldüğünde tek bir kıyafetin kendisine verildiğini, battaniyenin de kendisine tek
adet verildiğini söyledi. Ayrıca kardeşim cezaevinde kendisine plastik çatal ve bıçak verildiğini
belirtti. Kardeşim bana telefonda, telefon görüşünde şalvar giydiğini ancak infaz koruma memurlarının şalvarla seni telefon görüşmesine çıkarmayız dediğini aktardı. Kardeşim telefon görüşmesi yapmak için mecburen bu durumu kabul etmiş. Ayrıca yukarıda belirttiğim gibi kardeşim
kanser hastasıdır; daha önce bulunduğu cezaevlerinde tedavisinde kullanılan ilaçlar kendisine
kutu içerisinde veriliyordu; ancak şu anda bulunduğu Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı
Ceza İnfaz Kurumunda ilacı kendisine tek adet verilmektedir. Kardeşim kendisine verilen ilaçlar
hakkında bilgi sahibi değildir; kutu içerisinde geldiğinde hangi ilaç olduğunu bilmekteydi. Ayrıca
kardeşime verilen ilaçları kardeşimin aç karnına ve aynı saatte alması gerekiyor. İlaçlar kardeşime
çok geç veriliyor. Kardeşim hastadır ve cezaevinde daha titizlikle kendisine davranılması gerekir.
Anlattığım konularla ilgili derneğinizden hukuki destek talep ediyorum.”
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HABERLEŞME VB. HAKLARI ENGELLENENLER
6 Şubat 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Sultan Değiş, şu beyanlarda bulundu: “Eşim (Nimet Değiş) yaklaşık 28 yıldır hükümlüdür. Şu an da Kahramanmaraş’ta cezaevindedir. Yaklaşık 2 aydır eşimle telefon görüşmesi yapamıyorum. Eşimin cezaevinde
sürekli hakarete uğradığını biliyorum. Sürekli cezaevini arayıp telefon görüşmesinin neden yapılmadığını sorduğum için en son 5 Şubat günü eşimle konuşabildim. Eşim sürekli baskı gördüklerini, hiçbir dilekçelerinin işleme alınmadığını bildirdi. Yine mektuplarını bize gönderilmediğini
söyledi. Maddi durumum olmadığı için cezaevine gidemiyorum. Eşim hem yaşlı hem de hasta.
Böbrekleri sorunlu, prostat sorunu ve faranjiti var. Yine bel fıtığından ameliyat oldu. Tek başına
cezaevinde yaşaması mümkün değil. Bu konuda derneğinizden hukuki destek talep ediyorum,
İHD’nin de olayın takipçisi olmasını istiyorum.”
13 Nisan 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Van
T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Barış Karaca isimli mahpusun ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, mahpusların gardiyanlar şiddetine maruz kaldıklarını aktardığı öğrenildi. Ağabey Özgür
Karaca, görüşmeye ilişkin şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim, 5 Nisan’da koğuşlarına gardiyan ve
askerler tarafından keyfi uygulamalarla ayakta sayım dayatması yapıldığını ve buna karşı gelen
aralarında kardeşimin de bulunduğu 20 tutuklunun işkenceye maruz kaldığını söyledi. Kardeşim
ve 3 arkadaşı sonrasında kirli olan hücrelere atılmış. Normalde kardeşimle her Salı günü telefon
görüşmesi yapıyorduk. Cezaevini aradığımızda kardeşimin kendi isteğiyle çıkmadığını söylediler. Daha sonra kardeşimle konuştuğumuzda durumun öyle olmadığını öğrendik. Salgın sonrası
koğuş değişikliği yapıldığını ve gittikleri koğuşta televizyon olmadığını belirten kardeşim, gelen
mektuplarının kendilerine verilmediğini ifade etti. Kitaplarının bir ay önce alındığını ve geri verilmediğini de anlattı”
12 Eylül 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
“KCK Ana Davası” kapsamında “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla verilen hapis cezasının Yargıtay
tarafından onanmasının ardından Meclis Genel Kurulu’nda vekilliği düşürülen HDP Diyarbakır
Milletvekili Musa Farisoğulları, partisinin kendisi için tutuklu bulunduğu Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne gönderdiği mektuplara el konulduğunu söyledi. Cezaevi idaresinin mektuplara el koymasıyla ilgili karara İnfaz Hakimliği’ne verdiği dilekçe ile itirazda bulundu. Farisoğulları, kendisine 5
Eylül’de tebliğ edilen kararda, mektubun “örgüt propagandası” içerdiği iddia edildiğini kaydetti.
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HAKLARINDA SORUŞTURMA AÇILANLAR
30 Mayıs 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan kadın tutuklular hakkında, koğuş dışında sayım vermeyi kabul etmedikleri gerekçesiyle cezaevi idaresi tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı
öğrenildi.
25 Haziran 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde hücre cezaları ve yaşanan hak ihlallerine karşı açlık grevi eylemi başlatan 3 mahpusun (Elif Deniz, Ronahi Sırdaş, Melek Evren) hakkında iki ayrı soruşturmadan açılan davanın, Mardin İnfaz Hakimliği’nde görülen duruşmasında, infaz savcılığının talebi
doğrultusunda 3 tutukluya her bir soruşturmadan 7’şer gün hücre cezası verdi.

324

2020 Yılı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki
Hapishanelerde Hak İhlalleri Verileri

DİSİPLİN CEZASI VERİLENLER
11 Mart 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan İzzet Gökalp, şu beyanlarda bulundu: “10 Mart 2020 tarihinde 2 yıldan fazla bir süredir Elazığ 2 No’lu Yüksek Güvenlikli Cezaevinde kalan oğlum Cihan Gökalp’in açık görüşüne gittik. Görüşmede oğlum, cezaevi
yönetiminin kendisine karşı görevlerini kötüye kullanarak keyfi hücre cezaları verdiklerini anlattı. Bu hücre cezalarına gerekçe olarak ise yanında bulundurduğu ajandaların içindeki notların
bahane edildiğini aktardı. Yaptığımız görüşmede; “ Arama yaparlarken yanımdaki ajandaların
hepsini almıyorlar her seferinde bir tane alıyorlar ki bi daha geldiklerinde başka bir ceza vermek için başka bir ajanda bulabilsinler. Böylelikle her geldiklerinde yeni bir hücre cezası vermek
için kendilerince gerekçe yaratıyorlar” dedi. Ajandaların içerisinde ne olduğunu sorduğumuzda
bize; “Kendi el yazımla yazdığım mahkemedeki savunmam, kendim için tuttuğum notlar yer alıyor. Cezaevinde verdiğim savunmamı bahane ediyorlar ancak verdiğim savunma gizli bir şey
değil. Devletin mahkemesinde hakime sunduğum savunma nasıl olur da bir suç teşkil edebilir
ki?” dedi. Cezaevi yönetiminin oğluma yönelik bu keyfi uygulamaları sonucu oğluma defalarca
hücre cezası verilmekte ve her seferinde ayrı ayrı gidip aldıkları ajandalar bahane gösterilmektedir. Madem o ajandalarda suç unsuru bulunmakta neden yapılan aramalarda hepsi birden
alınmamaktadır? Neden her seferinde yeni bir ajandayla yapılan bu keyfiliğe kılıf sağlanmaktadır. Oğlumun cezaevi yönetimi tarafından maruz kaldığı bu keyfi uygulamaların bir son bulması
hususunda derneğinizden destek talep etmekteyiz.”
9 Kasım 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Antep H Tipi Cezaevi’nde bulunan ve 27 yıldır tutuklu olan Şemsettin Kargılı isimli mahpusun,
cezaevinde yaşadığı hak ihlallerini kızı aracılığıyla kamuoyuna aktardığı gerekçesiyle hakkında
disiplin soruşturması başlatıldığı ve 1 ay boyunca görüş yasağı verildiği öğrenildi.
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TECRİT VE İZOLASYON
12 Ocak 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Ömer Aslan, 12.01.2020
tarihinde Şube e-mail adresine yolladığı iletide “25.12.2019 akşam sayımında abim darp edilmiş, hastaneye götürülmesine rağmen muayene edilmemiş, kendisine darp raporu verilmemiş.”
Ayrıca “Uzun zamandan beri tek başına hücrede tutulmaktadır” beyanlarında bulunmuştur.
13.01.2020 tarihinde şube yetkilileri tarafından telefon ile aranan başvurucu, şu beyanlarda bulunmuştur. “Ağabeyim yaklaşık 3 yıl önce tutuklanarak Ağrı Cezaevine gönderildi. İki yıldır Elazığ
1 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalmaktadır. Abim, Elazığ’da bulunduğu süre
boyunca tek başına hücrede tutulmaktadır. Kendisi tutuklu olup uzak bir şehirde olduğu için
görüşlere çok sık gelemiyoruz. Ailesi olarak neden sürekli hücrede tutulduğunu bilmiyoruz. Bu
sebeple derneğinizden abimi ziyaret etmenizi ve yasalarda yazılı haklarına erişmesi için gereken
işlemleri yapmanızı talep ederim.”
21 Ocak 2020 tarihinde İHD Van Şubesine başvuruda bulunan Servet Kamış, şu beyanlarda
bulundu: “Oğlum (Fethullah Kamış) 5 aydır tutuklu ve hücrede yaşıyor. Hukuki olarak 60 gün
tutulması gerekiyor. Oğlum beş aydır hücrede tutuluyor. Tüm itirazlarımız reddedildi. Cezaevi
yönetimi psikolojik baskı uyguluyor. Van-Ağrı TEM’den kişiler oğlumla özel görüşmeler yapıyor.
Onun ölmüş arkadaşlarının (vücudu parçalanmış) fotoğlaflarını gösteriyorlar. Çok ciddi psikolojik
baskı var. Mektupların bir kısmını gönderilmesine izin veriyorlar.”
3 Şubat 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Elazığ 1 no’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan mektupla başvuruda bulunan Aziz Okay, şu beyanlarda bulundu: “Bulunduğum cezaevinde maruz kaldığım kimi uygulamaları sizlere aktarmak ve mümkünse hukuki destekte bulunmanızı talep etmek için yazıyorum. Ben yaklaşık üç yıldır cezaevindeyim. Yaşım yirmi bir. Bir yıldır
Elazığ 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Cezaevi’nde bulunmaktayım. İsteğim dışında Batman M Tipi
cezaevinden buraya getirildim. Burada bulunduğum bir yıl süresince tek başıma tutuluyorum
ve hiçbir sosyal, sportif, kültürel faaliyete katılamadım. Katı bir tecrit ve izolasyon koşullarında
bulunmaktayım. Birçok defa üçlü odalara geçmek için dilekçe yazdım ancak olumlu bir cevap
verilmedi. Bunun yanında arkadaşlarla birlikte spor yapmak ve sohbete çıkmak için defalarca
yazmama rağmen bu talebime de olumlu bir cevap verilmedi. Yasalara ve genelgelere göre,
haftada on kişi ile on saat sohbete ve spora çıkmamız gerektiği açık iken, ben bir yıldır hiçbir
insani sohbet ve spora çıkabilmiş değilim. Bu konuda infaz hakimliğine ya da farklı kurumlara
dilekçe yazdığım zaman, cezaevi idaresi bulunduğum koşulların Avrupa Birliği standartlarında
olduğunu, üç kişilik odalarda kalanlarla aynı imkanlara sahip olduğumu söylüyorlar. Oysa ben bir
yıl içinde hiç kimseyle yüz yüze gelmemiş, sohbet etmiş değilim.”
24 Şubat 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Emine Koçyiğit, şu
beyanlarda bulundu: “21 Şubat 2020 tarihinde kardeşim (Umut Savaş Koçyiğit) babamı telefonla arayıp bir görüşmede bulundu. Görüşmede; yoğun bir tecrit altında bulunduğunu, tahmini 4
kişi tekli odalarda kaldıklarını ve odalardan dışarı çıkarılmadıklarını, tamamen bir izolasyon yapıldığını, kimseden ve hiçbir şeyden haberdar olmadıklarını belirtmiş. “Tabutta gibi bekliyor” şeklinde beyanda bulunmuştur. Yine bulundukları odaya yapılan baskınlarda, kişisel eşyalarına ve kitaplarına el konulduğu ifade etmiştir. Can güvenliklerinin bulunmadığını, gerekçesiz sürgün gibi
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durumlara maruz kalma olasılığından dolayı endişe içerinde olduklarını belirtmiştir. Bende, 27
Aralık 2020 tarihinde kendisini bulunduğu cezaevinde açık görüşte ziyaret etmiştim. O zamanda
bana kişisel eşyalarına el konulduğunu, ortak kullanım alanlarının olmadığını ve genel olarak tecrit durumunun sürdüğünü belirtmişti. Kardeşimin bulunduğu hapishanede can güvenliğinden
ve insan hakları ihlallerinin süreklileşmiş olmasından dolayı endişe duyuyorum. Derneğinizden
hukuki destek talep ediyorum. Avukat desteğini almasını ve aracılığınızla milletvekillerinin oraya
ziyaret yapmasını, durumu gözlemlemelerini talep ediyorum.”
13 Nisan 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre; Van
T Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan Barış Karaca isimli mahpusun ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde, mahpusların gardiyanlar şiddetine maruz kaldıklarını aktardığı öğrenildi. Ağabey Özgür
Karaca, görüşmeye ilişkin şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim, 5 Nisan’da koğuşlarına gardiyan ve
askerler tarafından keyfi uygulamalarla ayakta sayım dayatması yapıldığını ve buna karşı gelen
aralarında kardeşimin de bulunduğu 20 tutuklunun işkenceye maruz kaldığını söyledi. Kardeşim
ve 3 arkadaşı sonrasında kirli olan hücrelere atılmış. Normalde kardeşimle her Salı günü telefon
görüşmesi yapıyorduk. Cezaevini aradığımızda kardeşimin kendi isteğiyle çıkmadığını söylediler. Daha sonra kardeşimle konuştuğumuzda durumun öyle olmadığını öğrendik. Salgın sonrası
koğuş değişikliği yapıldığını ve gittikleri koğuşta televizyon olmadığını belirten kardeşim, gelen
mektuplarının kendilerine verilmediğini ifade etti. Kitaplarının bir ay önce alındığını ve geri verilmediğini de anlattı”
25 Haziran 2020 tarihinde basın organlarında yer alan haberlerden edinilen bilgilere göre;
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde hücre cezaları ve yaşanan hak ihlallerine karşı açlık grevi eylemi başlatan 3 mahpusun (Elif Deniz, Ronahi Sırdaş, Melek Evren) hakkında iki ayrı soruşturmadan açılan davanın, Mardin İnfaz Hakimliği’nde görülen duruşmasında, infaz savcılığının talebi
doğrultusunda 3 tutukluya her bir soruşturmadan 7’şer gün hücre cezası verdi.
14 Ekim 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Mazhar Demir, şu beyanlarda bulundu: 16 Eylül 2020 tarihinde sabah saat 4:00 gibi polis ikametgâh adresimize
baskın düzenledi. Beni, oğlumu (Rojhat Demir) ve üç kızımı göz altına aldılar. Ayın 18’in de adliyeye çıkarıldık. Bizler adli kontrolle serbest bırakıldık, fakat hakim oğlum hakkında tutuklama
kararı verdi. Tutuklandığı tarihten 6 Ekim’e kadar karantina vs. prosedürler gereği tek başına bir
odada kaldı. 6 Ekim’de ise oğlum tarafsızlar koğuşu diye adlandırılan koğuşa nakledildi. Dün,
yani 13.10.2020 tarihinde annesi telefonla kendisiyle görüşünce, annesine siyasi mahpusların
bulunduğu koğuşlara geçmek istediği için oradaki memurlar tarafından kendisine psikolojik baskı uygulandığını, kendisi ısrar edince pazartesi gününden (12.10.2020) beri, tek kişilik hücreye
atıldığını, orada ne kadar süre kalacağını bilmediğini belirtmiştir. Oğluma yönelik bu hukuk dışı
uygulamanın bir an önce kaldırılmasını istemekteyim. Bu hususta derneğinizden hukuki yardım
talep ediyorum.”
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CEZAEVLERİNDE DİĞER İHLALLER
15 Ocak 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine bulunduğu hapishaneden mektupla (Mektubun yazıldığı tarih 03.01.2020) başvuruda bulunan Hüseyin Polat, şu beyanlarda bulundu:
“Yaklaşık 2.5 yıldır bu cezaevinde bulunmaktayım. Bu zaman zarfında sürekli olarak hak ihlallerine maruz kaldık. OHAL dönemi uygulamaları hala devam etmektedir. Sürekli olarak kitaplarımıza,
defterlerimize el konulmaktadır. Ben sanatla ilgileniyorum. Müzikle ilgili iki kitabıma Kürdistan
kelimesi geçtiği için el konuldu. Ben çalışmalarımı yapamıyorum. Çok zor şartlar altındayız. Bu
konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.” (Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza
İnfaz Kurumu- Mektubun yazıldığı tarih 03.01.2020)
15 Ocak 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine bulundukları hapishaneden mektupla başvuruda bulunan Yaşar Kırmızı, Metin Tanrıverdi, Bahri Dağ, İbrahim Al, Sinan Amaç, Necmettin
Efe, Barzani Aşkan, Erol Çetin, Düzgün Aydın, Ogır Topdemir Mustafa Geylan, Abdurrahman
Dinç, Yusuf Alicioğlu, Düzgün Kemal Akçiçek, Metin Erdem, Şerif Güngen, Nihat Bakırtaş, Soner
Öz, şu beyanlarda bulundu: “Her birimiz farklı sürelerde Elazığ 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumunda
kalmaktayız. Ohal rejimi kalktığı halde, hala bu cezaevinde bu dönemden kalma rejim uygulanıyor. Bizim karşılaştığımız genel sorunlar şunlardır; 1-) Hastaneye sevk taleplerimiz uzun süre
cevapsız kalmaktadır. Sevk talepleri kabul edildikten sonra gidilen muayenelerde ise kelepçelerimiz çıkarılmadan yapılmaktadır. Bu durum ulusal ve uluslararası mevzuata aykırı olup insanlık onuruna yaraşmayan hareketlerdir. 2-) Sürekli bir biçimde arama adı altında ani baskınlar
yapılmaktadır. Bu aramalarda bütün eşyalarımız darmadağın edilerek özel eşyalarımıza ve defterlerimize el konulmaktadır. Bu aramalarda mahpuslara fiziksel saldırılar yapılmaktadır. El koydukları eşyalar üzerinden keyfi disiplin cezalarına maruz kalmaktayız. Halbuki kitaplar ve diğer
yayınlar kontrol edildikten sonra bize verilen yasak olmayan eşyalardır. 3-)5275 sayılı yasanın 60.
Maddesinde belirtilen kültür, sanat, spor, beden eğitimi ve eğlendirici etkinliklerden yararlandırılması gerekir şeklindeki haklarımızdan yasada belirtildiği şekilde faydalanamamaktayız. 4-)
45/1 sayılı genelgede belirtilen kurs konusunda meslek kazandırma ve diğer sosyal faaliyetlere
katılma hakkından yeterince faydalanamamaktayız. Yasaya göre haftada 10 saat olması gereken
etkinliklere haftada sadece 45 dakika çıkartılıyoruz. 5-) Kurum kütüphanesinden sadece kitap
değiş tokuşu şeklinde faydalanabilmekteyiz. Bunun dışında hobi, satranç, dama gibi etkinliklere
çıkarılmamaktayız. 6-) 45/1 sayılı genelgenin 6. maddesi aynı kurumda bulunan kişilere yazdıkları
mektuplar posta aracılığıyla gönderilmeyecektir şeklinde olmasına rağmen bu hakkı kullanmamız da engelleniyor. 7-) 5275 sayılı yasada sadece fm tek dalgalı radyo dinlenir şeklinde bir ibare
olmamasına rağmen koğuşlarda bulunan tüm radyolar toplatılmıştır. Bunun yerine bize kantinde
satılan radyolardan almamız dayatılmaktadır. 8-) 7 adet Kitap sınırlaması uygulaması çağdışı bir
uygulama olup ayrıca kitap ve diğer yazılı basında geçen Kürt/ Kürdistan vb. kelimeler bahane
edilerek bizlere verilmemesi büyük bir hak ihlalidir. 9-) Süreli – süresiz yayınlar haklarında yasaklama kararı olmadığı halde bizlere verilmiyor. 10-) Ayda bir kez yapılan açık görüşlerde ise mekanın dizaynından kaynaklı problemler yaşamaktayız. Ailelerimiz ve yakınlarımız ile doğru düzgün
sarılma sohbet etme hakkımız engellenmektedir. Ortada kocaman bir masa ailemizle karşılıklı
durmaktayız. Bu durum sıcak bir ortamın oluşmasını engellemektedir. Başka cezaevlerinde bu
tür bir açık görüş yeri bulunmamaktadır. 11-) Kantin fiyatları fahiş düzeydedir. Ekonomik olarak
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bizleri çok zorlamaktadır. Ayrıca keyfi olarak satılmayan birçok eşya bulunmaktadır. Kireç sökücü,
tipeks, metal tabak, bıyık makası, cımbız, daksil, prit bunlardan bazılarıdır. 12-) Sigara içen – içmeyen kişilerin yan yana bulunması, akrabalık yakınlık gibi sebeplerle yapılan insani ve temel
ihtiyaçlardan kaynaklı oda değişikliği talepleri sebepsiz kabul edilmemektedir. Halbuki altı ayda
bir oda değişikliği yapma hakkımız bulunmaktadır. 13-) Kurum yetkilileri ile yaptığımız görüşme
talepleri çoğu zaman reddediliyor. Kabul edilen görüşmelerde ise müdürün veya memurların
tavırları son derece rahatsız edici. Örneğin görüşmeye gittiğimizde sandalye verilmeden ayakta
konuşmamızı sürdürüyoruz. Bu durum insani olmadığı gibi psikolojik açıdan rahatsız eden bir
uygulamadır. 14-) Sürekli olarak disiplin cezaları ile karşı karşıyayız. Uzun süreli tek başına bir hücrede tutulma son derede yaygın olan bir tecrit uygulamasıdır. 15-) İnfaz koruma memurlarının
tavırları son derece rahatsız edicidir. Sürekli olarak hakaret ve tehdit içerikli sözler duymaktayız.
Birçok mahpusa fiziksel işkencenin yapıldığı da ortadadır. Ancak bu eylemler sebebi ile memurlar hakkında disiplin veya ceza soruşturması yapılmamaktadır. 16-) Yaşadığımız bu sorunlar ile
ilgili bir heyetin gelerek bizleri ziyaret etmelerini ve hukuki yardımda bulunmanızı talep ediyoruz.
Şeklinde beyanlarda bulunmuşlardır. (Elazığ 2 Nolu Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu- Mektubun yazıldığı tarih 03.01.2020)
31 Ocak 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine telefonla başvuruda bulunan Evin Başaran, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Şervan TEKTAŞ 2012 yılından bu yana hapishanededir.
Oğlum 3 yıldan bu yana da Patnos L Tipi kapalı ceza infaz kurumundadır. Oğlum ile 28 Ocak
2020 tarihinde telefonla yaptığım görüşmede bana “ Hapishanede kendisine baskı yapıldığını,
ayakta sayım dayatıldığını ve kendilerine gönderilen elbise ile kargoların tarafına verilmediğini”
belirtti. Oğlum Patnos hapishanesinde bulunduğundan görüşüne özellikle kış aylarında gidemiyoruz. Yol şartları çok kötü ve karlı olduğundan önceki görüşüne de gidemedik. Derneğinizden
hem anlattığım hapishane koşullarının düzeltilmesi için hukuki girişimlerde bulunulmasını hem
de oğlumun Diyarbakır ilinde bulunan hapishanelerden birine naklinin sağlanması için destek
sunmanızı talep ediyoruz.”
12 Şubat 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Diyarbakır Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan mektupla başvuruda bulunan Elif Atdemir, Güneş Susuan, Derya Aslan, Azime Bali,
Guli Daşçı, Rozerin Söyler, Gülistan Atağ, Saadet Kurt, Müjde Çoku, Songül Aşıla, Muazzez Alphan, Ferkat Kurt, özetle cezaevi koşullarına yönelik gerçekleşen hukuksuz uygulamalardan bahsetmiştir. Bu uygulamalar;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oda koğuş dışına çıkıldığında veya kuruma giriş yapıldığında çıplak arama dayatması,
buna karşı çıkıldığında tutanak tutulması
Revir çıkışlarında ki kısıtlılık, (iki haftada bir )
Hastane veya mahkemelere gidişlerde çift kelepçe uygulaması, onur kırıcı muamelelere maruz kalma
Tek kişilik hücre tipi ringler
Havalandırma ve ortak alanın 2 kamera ile izlenmesi, özel yaşamın gizliliğinin ihalal
edilmesi, tacize varan boyutlara varması
Spora çıkışların yasaklanması
İç posta ile haberleşmede ücrete tabi tutma uygulaması
3 kişiden fazla fotoğraf çekmeye yasak getirilmesi
Kitaplara getirilen kota
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•
•
•

Kantin alışverişlerinde iade, kaliteli ürün temininde zorluk yaşanması
Dışarıdan getirilen giysilerin ve kitapların verilmemesi, kantinden almaya zorlama ve
kantinde ki stok ile ilgili sıkıntılar
Sıcak su problemi ve hijyen koşulları

12 Şubat 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Elazığ 2 Nolu Ceza İnfaz Kurumu’ndan
mektupla başvuruda bulunan Haşim Özdaş, Mazlum Deniz, Mehmet Emin Taymur, özetle cezaevi koşullarına yönelik gerçekleşen hukuksuz uygulamalardan bahsetmiştir. Bu uygulamalar;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oda koğuş dışına çıkıldığında veya kuruma giriş yapıldığında çıplak arama dayatması,
buna karşı çıkıldığında tutanak tutulması
Revir çıkışlarında ki kısıtlılık, (iki haftada bir )
Görüşlerde sürelerin 1 saatin altına indirilmesi
Havalandırma ve ortak alanın 2 kamera ile izlenmesi, özel yaşamın gizliliğinin ihalal
edilmesi, tacize varan boyutlara varması
Spora çıkışların yasaklanması ya da süresinn azaltılması
İç posta ile haberleşmede ücrete tabi tutma uygulaması
3 kişiden fazla fotoğraf çekmeye yasak getirilmesi
Kitaplara ve gazetelere getirilen kota
Kantin alışverişlerinde iade, kaliteli ürün temininde zorluk yaşanması
Dışarıdan getirilen giysilerin ve kitapların verilmemesi, kantinden almaya zorlama ve
kantinde ki stok ile ilgili sıkıntılar
Hastane veya mahkemelere gidişlerde çift kelepçe uygulaması, onur kırıcı muamelelere maruz kalma
Tek kişilik hücre tipi ringler

13 Şubat 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Elazığ 1 no’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan mektupla başvuruda bulunan Hüseyin Kan, şu beyanlarda bulundu: “Elazığ 1 Nolu Ceza
İnfaz Kurumunda kalmaktayım. Cezaevi yönetimiyle yapılan görüşmelere rağmen sorunların çözülmediği hatta gerileme olmuştur. Karşılaştığımız genel sorunlar şunlardır:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yasada belirtilen sosyal-kültürel etkinlikler gerektiği gibi uygulanmıyor.
Kürtçe hiçbir şey tarafımıza verilmiyor. Kürtçe çeviri için tercüman gerekiyor bunu ücreti de bizden isteniyor.
7 adet Kitap sınırlaması uygulaması çağdışı bir uygulama olup ayrıca kitap ve diğer
yazılı basında geçen Kürt/ Kürdistan vb. kelimeler bahane edilerek bizlere verilmemesi
büyük bir hak ihlalidir.
Herhangi bir toplama kararı olmamasına rağmen Evrensel ve Yeni Yaşam gazeteleri
verilmiyor.
Oda değişim taleplerimiz ret oluyor ya da aylarca sürünceme de bırakılıyor.
Kimi arkadaşlarımız 3 yıla yakındır tekli hücrede ağır koşullarda yaşıyor.
Spor ve sohbet grupları hiç değiştirilmeyerek ayrı bir tecrit uygulanıyor.
Hastanelere tek kişilik hücreli araçlarla gidiyoruz ve kelepçeli muayene ediliyoruz.
Cezaevi personelinin sözlü ve fiziki taciz ve tehditlerine maruz kalıyoruz. Hiçbir şey
yokken bir süre önce arkadaşımız darp edilip hücreye atıldı.
Görüşlerimiz 30-40 dakika sürüyor ve gelen ziyaretçilere psikolojik baskı uygulanıyor,
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•
•
•
•
•
•
•
•

taciz ediliyor.
Cezaevi kantini çok pahalı. Kargoyla gelen ürünlerimi de bize verilmiyor.
Bize verilen yemekler hem nitelik hem de nicelik olarak çok kalitesiz ve sağlık sorunlarına sebebiyet vereceği açık.
Havalandırma kapıları sabah saat 8 de açılıp çok erken saatte kapatılıyor. Buda havasız
ve hareketsiz kalmamıza sebep oluyor.
Oda aramalarında defterlerimize el konuluyor ve daha önce kontrol edilmiş olmasına
rağmen örgütsel denilerek hücre cezaları veriliyor.
Sevkle ilgili cezaevi giriş çıkışlarında çıplak arama gibi onur kırıcı uygulamalar dayatılıyor.
Hiçbir şekilde istediğimiz TV kanalları izlettirilmiyor.
Tüm radyolarımız toplatıldı. İdare tarafından verilen radyolar FM bandından ibaret.
45 günde bir berbere çıkartılıyoruz.

17 Şubat 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Elazığ 1 no’lu Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan mektupla başvuruda bulunan Evin Başaran, şu beyanlarda bulundu: Mesut Tanış, Fırat
Aldemir, Hakkı Ay, Ferdi Geyik, Mehmet Kaya, Akın Akar, Mehmet Altay, Necat Aydın, Mehmet
Güleş, Erhan Tugan, şu ortak beyanlarda bulundu: “Elazığ 1 No’lu CİK gelen 7 mektupta cezaevi
koşullarına yönelik sorunlar dile getirilmiştir bu sorunlar şu şekildedir;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kürtçe/Türkçe kitap, gazete (evrensel, yeni yaşam gibi) ve Dergilerin verilmemesi, verilse dahi sınırlandırılması
Sosyal ve kültürel etkinliklerde sürelerin kısıtlanması, hep aynı grupların çıkarılması vb.
Kantinlerin pahalılığı, alınan ürünlerin değişim veya iadesinde yaşanan sorunlar
Spor sürelerinin kısıtlanması/ kısaltılması
Hastane sevklerinde kullanılan araçların tek kişilik şeklinde olması
Oda değişme taleplerinin sürekli reddedilmesi
Gardiyanlar tarafından sözlü veya fiziki tacizler, hakaretler
Açık/kapalı görüşlerde saat süresinin 30 dakikaya kadar düşürülmesi
Cezaevinde çıkan yemeklerin sağlık koşullarına uygun besleyici olmaması
Havalandırma saatlerinin kısaltılması, havasız kalınması
Sevklerden sonra yapılan çıplak aramalar
Berbere çıkma sürelerin geç olma
Uzun süreli ekli koğuşlarda kalınması ve değişim taleplerinin reddedilmesi, uzun süren
tecrit koşulları
Diş doktorunun olmamasında dolayı yaşanan sıkıntılar ve tedavi edilememek.”

2 Mart 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Necmiye Yaşaer, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Hida YAŞAER yaklaşık iki yıldır Trabzon E Tipi Cezaevinde kalmaktadır.
Eşim, böbrek ameliyatı geçirmiş ve halen böbrek sorunu mevcuttur. Ayrıca kendisi Trabzon E
Tipi Cezaevine sevk edildiğinden bu yana aşırı kilo kaybı yaşamış olup şeker hastalığı da devam
etmektedir. Kendim ve çocuklarımın yaşadığı maddi gelir yetersizliği, yol mesafesinin uzak olması nedeniyle eşimin görüşene gidememekte ve ihtiyaçları noktasında yardım edememekteyim.
Ayrıca çocuklarım da babalarını görememelerinde kaynaklı psikolojik sorunlar yaşamaya başla-
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maktadırlar. Eşimin cezaevi naklinin başta Diyarbakır D Tipi Cezaevi olmak üzere sırasıyla Siverek
ve Elazığ Cezaevlerine alınması istemekteyim. Derneğinizin bu konuda tarafıma yardımını talep
etmekteyim.”
1 Temmuz 2020 tarihinde İHD Van Şubesine Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde
mektupla başvuruda bulunan Serbest Aktaş, Abdo Şeyh, Yılmaz Üstek, Karog Yasin, Hüseyin
Batıbey, Feyyaz Aslan, Sait Öztürk, Ahmet Çağlı, İbrahim Keras, şu beyanlarda bulundu: “Öteden beri cezaevlerinde birçok insani ve sosyal sorunlar süregelmektedir. Haberleşme hakkından
tutalım spor-sohbet haklarının kısıtlanmasına, sık sık aramalardan tutalım zorunlu sevk (sürgün)
politikalarına, keyfi disiplin cezalarından tutalım sınırlı görüş hakkına kadar… En önemlisi de yeterli ve doğru tedavi edilmeme sorunudur. Her bir davranışımıza cezaevi güvenliği gerekçesiyle disiplin cezaları verilmektedir. Bu disiplin cezalarına son verilmesi istiyoruz. Zorunlu sevk adı
altında sürgünlere son verilmesini istiyoruz ve ailelerimize yakın olan cezaevlerine yönelik sevk
taleplerine olumlu yaklaşılmasını istiyoruz. İletişim haklarımızın verilmesini istiyoruz. Türkiye de
yasal satılan kısa dalga radyolar tüm kitap, dergi ve gazetelerin (toplama kararı olmayan) bize
verilmesini talep ediyoruz. Sosyal aktivite denilen spor, sohbet, kurs vb. etkinliklerden yönetmenlikte de belirlendiği gibi haftada 10 saat bu haklardan yararlanmak istiyoruz. Oda değişim
taleplerimizin olumlu karşılanmasını istiyoruz. Ağırlaştırılmış müebbet cezası alan ve cezalarını
hücrede infaz eden arkadaşlarımız için havalandırmaya çıkma saatlerinin arttırılması resim, saz
vb. kurslardan faydalanması spor sohbet faaliyetlerine onar kişi olarak çıkarılmasına havalandırması ortak odaları tekli olan kısımlara alınması. Derneğinizden insani ve hukuki yardım talep
ediyorum.”
10 Temmuz 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Patnos L Tipi Cezaevinden mektupla
başvuruda bulunan Mahmut Temtek, M.Ömer Polatlı, A.rahman Aşkan, Ercan Eriş, Atilla Çoşkunüzer, Murat Arslan, Reis Kaya, Serhenk Aybar, Sahim Genç, Şeyhmus Çelik, Ali Topçu, Sena Efe,
Burhan Şik, Yusuf Gültekin, Selim Yılmaz, Hüseyin Aşkan, Cemil Oruç, Çetin Kabul, Kemal Arslan,
Tanju Mengücek, Felit Tiltay, Lütfişah Kelekçiler, Adem Aykuş, Mecit Başdaş, Yunus Çakar, Abdulcebar Çelik, Ahmet Özay, Cengiz Ural, Enver Karakuş, Mehmet Ali Caymak, Fikret Güzelaydın,
Abdülkadir Irmak, Şahin Koton, Nazım Selen, Ferit Hasçelik, Faik Yasul, Vahyeddin Sarı, Mehmet
Ali Uğur, Zerdeşt Sarıkaya, Ahmet Demirel, Çekdar Ödüngit, Gebat Kurt, M.Hanifi Kaya, Ergin
Gündoğdu özetle şu beyanlarda bulunmuştur: “1. Cezaevinde daima uzman bir doktor ve diş
doktoru bulunmamaktadır. Revire ancak ayda bir defa çıkabilirken bazen aylarca hastane sevklerine götürülmemekteyiz. Van, Ağrı, Erzurum gibi hastanelerde de yatırılma imkanı oluşturulmadığından köklü bir tedavi olmaksızın cezaevine geri getiriliyoruz. 2019 yılı içerisinde Mustafa
AKYOL ve Kinyas GÜLCAN isimli iki arkadaşımız zamanında ve yeterince tedavi görmedikleri
için yaşamlarını yitirmişlerdir. Mevcut haliyle cezaevinde onlarca hastalığı olan kişinin bulunması
ve tedavi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle ağır hastalığı olanların durumu her geçen gün
daha da ağırlaşmaktadır. COVİD 19 salgını nedeniyle hasta olanların hastanelerde yatırılması
mümkün olmadığından hastane dönüşü karantinaya alınan hastaların durumları ağırlaşmaktadır. Kurumda en basit diş hekimi, kanal tedavisi v.b ihtiyaçları karşılayabilecek doktor ve ekipman
yoktur. Protez yapımı için başka şehirlere veya Ağrı Devlet Hastanesi’ne gönderilip protez veya
diş kaplaması için dişleri kesilen onlarca kişi 1-2 yıldır yapılan veya yapılması gereken dişlerinin
takılmasını beklemektedir. Pandemi şartlarında bu ve benzeri durumlar kat be kat artmıştır. 2.
Cezaevi açıldığından beri var olan içme suyu sorunu devam etmektedir. İçme suyunda kana-
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lizasyon artıkları, solucan ve kurtçukların geldiği bu yüzden sağlığımızın ciddi anlamda tehlike
altında olduğu gerekçesiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvurular yaptığımız halde, suyu
kantinden almak zorunda bırakıldık. 3. Özellikle Pandemi ve 7242 sayılı kanunla çıkarılan Af’tan
sonra kurumda verilen yemeklerin, ekmeğin hem az hem de kalitesiz verildiği; kantinlerde temel
gıda ve temizlik malzemelerinin bulunmadığı gibi, olanların da fahiş fiyatlara satıldığı, dış kantin
olarak getirilen sebze ve meyvelerin çok sınırlı olduğu ve bazı haftalar ayrımcılık yapılarak diğer
bloklara verildiği halde bizlere verilmediği ile ilgili birçok suç duyurusu ve şikayet dilekçemiz
olduğu halde bu sorunların çözülmediği ayrıca üzerinde durulması gereken hususlardandır. 4.
Kurumda mevcut haliyle herhangi bir sportif, kültürel ve sanatsal çalışma yapılmadığı, kütüphane, gazete, dergi ve radyo gibi haber alma araçlarının olmadığı, hiçbir kurs ve atölyeye çıkarılmadığımız gerçeği göz önünde bulundurulunca ağır bir izolasyon ve tahrik içinde tutulduğumuz
daha iyi anlaşılacaktır. Yaklaşık olarak 2 yıldır koğuş değişiklikleri tamamen keyfi gerekçelerle
yapılmamaktadır. Çok daha önemlisi hemen her nedenle cezalandırılmamız, bu amaçla verilen
hücre ve disiplin cezaları nedeniyle kanunen tanınan haklar ortadan kaldırılmış durumdadır. Tek
taraflı tutulan tutanaklar üzerine alınan disiplin cezaları nedeniyle ailelerimizle ziyaret görüşleri
dahi yapamaz duruma düşürülmesi gibi ağır durumlarla karşılaşmaktayız. 5. Koli yoluyla gelen
birçok eşyamız “yasaktır” veya kantinde var gerekçesiyle verilmemekte; elbise, battaniye, nevresimler yasak kapsamında değerlendirilmektedir.”
21 Temmuz 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Evindar Yiğit, şu
beyanlarda bulundu: “Benim öz abim olan Şahin YİĞİT yaklaşık 10 yıldır Türkiye’nin değişik cezaevlerinde tutulmakta olup yaklaşık 5 yıldır Rize Kalkandere Cezaevinde bulunmaktadır. Kendisi ile bugün yaptığımız telefon görüşmesinde, Siyasi ve adli olmak üzere 2 ayrı dosyadan ceza
aldığını ancak aldığı cezaların infaz sürelerinin farklı olması rağmen tüm cezasının siyasi suçlara
uygulanan infaz sistemi ile kendisine çektirilmek istendiğini, bu duruma karşı savcılığa dilekçe
verdiğini ancak dilekçesinin ret edildiğini, avukatı ve ailesine yazdığı mektupların gönderilmediğini, bu durumu protesto etmek için haziran ayında açlık grevine girdiğini ancak 3 gün sonra
kendisi ile yapılan görüşme sonucunda eylemi sonlandırdığını, cezaevi yönetimine bu durumun
sürmesi halinde temmuz ayında tekrar greve başlayacağını söylediğini, infaz durumunda bir değişiklik olmadığı için 10/07/2020 tarihinde açlık grevine tekrar başladığını, 16/07/2020 itibariyle
açlık grevini ölüm orucuna çevirdiğini, günde sadece 4 bardak su içtiğini, midesinde rahatsızlık
olduğu için şekerli veya tuzlu su içinde hemen kustuğunu belirtti. Ben abimin içinde bulunduğu
durum nedeniyle hayati riski olduğunu düşünüyorum ve çok kaygılıyım. Bu konuda derneğinizden hukuki destek talep ediyorum.”
27 Temmuz 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine başvuruda bulunan Muzaffer Çelebi,
şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim (Bahattin Çelebi) Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Geçen Perşembe günü babamla yaptığı telefon görüşmesinde “Pandemi sürecinden
sonra cezaevi idaresi ve gardiyanlarca kendi koğuşlarına baskının arttığını belirtmiştir. Ayakta
sayım, kantin ihtiyaçlarının karşılanmaması ve türlü keyfi muamelelere tabi tutulduklarını belirtmiştir. Koğuşlarından bazı arkadaşlarının bu duruma karşı açlık grevine başladıklarını, kendisinin
de içinde bulunduğu bir grubun ise yarın(geçen cuma günü) başlayacaklarını ifade etmiştir.”
Kardeşimin cezaevi koşullarından endişe etmekteyiz. Bu konuda derneğinizin ilgili cezaevine bir
heyet göndermek başta olmak üzere girişimlerde bulunmasını istemekteyiz. Bu hususta derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”
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29 Temmuz 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Patnos L Tipi Cezaevinden mektupla
başvuruda bulunan Erkan Erdemir, Mecit Aykut, Dağıstan Payçu, Ahmet Ataman, Bilal Babahan, Halil Gürcü, Mehmet Acar, Aziz Oruç, Yakup Padir, Tahirhan Ağgüz, Mükremin Gür,
Abidin Kabişen özetle şu beyanlarda bulunmuştur: “1. Cezaevinde daima uzman bir doktor
ve diş doktoru bulunmamaktadır. Revire ancak ayda bir defa çıkabilirken bazen aylarca hastane
sevklerine götürülmemekteyiz. Van, Ağrı, Erzurum gibi hastanelerde de yatırılma imkanı oluşturulmadığından köklü bir tedavi olmaksızın cezaevine geri getiriliyoruz. 2019 yılı içerisinde Mustafa AKYOL ve Kinyas GÜLCAN isimli iki arkadaşımız zamanında ve yeterince tedavi görmedikleri
için yaşamlarını yitirmişlerdir. Mevcut haliyle cezaevinde onlarca hastalığı olan kişinin bulunması
ve tedavi imkanlarının yetersiz olması nedeniyle ağır hastalığı olanların durumu her geçen gün
daha da ağırlaşmaktadır. COVİD 19 salgını nedeniyle hasta olanların hastanelerde yatırılması
mümkün olmadığından hastane dönüşü karantinaya alınan hastaların durumları ağırlaşmaktadır. Kurumda en basit diş hekimi, kanal tedavisi v.b ihtiyaçları karşılayabilecek doktor ve ekipman
yoktur. Protez yapımı için başka şehirlere veya Ağrı Devlet Hastanesi’ne gönderilip protez veya
diş kaplaması için dişleri kesilen onlarca kişi 1-2 yıldır yapılan veya yapılması gereken dişlerinin
takılmasını beklemektedir. Pandemi şartlarında bu ve benzeri durumlar kat be kat artmıştır. 2.
Cezaevi açıldığından beri var olan içme suyu sorunu devam etmektedir. İçme suyunda kanalizasyon artıkları, solucan ve kurtçukların geldiği bu yüzden sağlığımızın ciddi anlamda tehlike
altında olduğu gerekçesiyle ilgili tüm kurum ve kuruluşlara başvurular yaptığımız halde, suyu
kantinden almak zorunda bırakıldık. 3. Özellikle Pandemi ve 7242 sayılı kanunla çıkarılan Af’tan
sonra kurumda verilen yemeklerin, ekmeğin hem az hem de kalitesiz verildiği; kantinlerde temel
gıda ve temizlik malzemelerinin bulunmadığı gibi, olanların da fahiş fiyatlara satıldığı, dış kantin
olarak getirilen sebze ve meyvelerin çok sınırlı olduğu ve bazı haftalar ayrımcılık yapılarak diğer
bloklara verildiği halde bizlere verilmediği ile ilgili birçok suç duyurusu ve şikayet dilekçemiz
olduğu halde bu sorunların çözülmediği ayrıca üzerinde durulması gereken hususlardandır. 4.
Kurumda mevcut haliyle herhangi bir sportif, kültürel ve sanatsal çalışma yapılmadığı, kütüphane, gazete, dergi ve radyo gibi haber alma araçlarının olmadığı, hiçbir kurs ve atölyeye çıkarılmadığımız gerçeği göz önünde bulundurulunca ağır bir izolasyon ve tahrik içinde tutulduğumuz
daha iyi anlaşılacaktır. Yaklaşık olarak 2 yıldır koğuş değişiklikleri tamamen keyfi gerekçelerle
yapılmamaktadır. Çok daha önemlisi hemen her nedenle cezalandırılmamız, bu amaçla verilen
hücre ve disiplin cezaları nedeniyle kanunen tanınan haklar ortadan kaldırılmış durumdadır. Tek
taraflı tutulan tutanaklar üzerine alınan disiplin cezaları nedeniyle ailelerimizle ziyaret görüşleri
dahi yapamaz duruma düşürülmesi gibi ağır durumlarla karşılaşmaktayız. 5. Koli yoluyla gelen
birçok eşyamız “yasaktır” veya kantinde var gerekçesiyle verilmemekte; elbise, battaniye, nevresimler yasak kapsamında değerlendirilmektedir.”
9 Aralık 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine mektupla başvuruda bulunan Yaşar Kırmızı,
şu beyanlarda bulundu: “29 yıldır Türkiye’nin çeşitli hapishanelerinde kaldım. Şartla salıvermeme 2 yılın altında bir süre kalmıştır. Ancak Elazığ Cumhuriyet başsavcılığı tarafından 04.11.2020
tarihinde karara bağlanma suretiyle, infazımın yakıldığına dair 23.11.2020 tarihli tebligat yapıldı.
Gerekçesi 3713 S.K’nın 17/2 maddesince üç defa hücre cezası almaktan dolayı 2022 tarihli şartla
salıverilmem tebliğ edilerek tahliyemin 2028 tarihine evirildiği iletildi. Bilindiği gibi, hapishanelerde onca keyfi hücre cezaları veriliyordu. Kürt tutsakların infazlarını yakmak için gösterilmektedir. Aldığım üç hücre cezasından son ikisini Elazığ 1 Nolu Cezaevinde telefon görüşmesi nedeniyle aldım. (2. Yargı paketinde infaz düzenlemesine göre telefon görüşmelerindeki disiplin
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cezaları, iletişim cezası olarak yeniden düzenlenmiştir.) Ancak çok iyi biliyorum ki kurumun keyfi
yaklaşımları o dönemin yargısı üzerindeki konjoktürel baskı nedeniyle bu disiplin cezaları ondandır. Ama çok basit nedenlerle verilen cezalardan dolayı 6 yıl gibi uzun infaz yakılması hiçbir
ölçüye sığmıyor. Burada infazı yakılan bir tek ben değilim. Kaldığım bu kurumda şuan itibariyle
benimle birlikte 6 arkadaşım infazı yakılmıştır. Hepsi de 3713 S.K’nın 17/2 maddesi gereğincedir.
Diğer arkadaşlarda 27, 24, 15’er yıldır hapishanededirler. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı yeni müddetnameye Elazığ İnfaz Hakimliğine yapılmalı suretiyle itiraz hakkımız saklıdır.
Bu hukuksuzluğu ortadan kaldırmak için hukuki yardıma ihtiyacımızın olduğu ortadadır. İtirazımız
sonuç vermezse; sırasıyla ACM, AYM, ve AHİM’e kadar taşıma kaçınılmazdır. Bu itiraz süreçlerinde bize hukuki destek vererek ,yardım sunacak, teknik düzenlemeleri yapıp takip edecek, duruşmaya katılacak bir komisyon olursa daha sağlıklı bir sonuç alınacağını düşünüyorum. Bunlardan
dolayı İHD’den hukuki destek talep ediyoruz.”
25 Aralık 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Diyarbakır 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı
Ceza İnfaz Kurumu’ndan mektupla başvuruda bulunan Şaban Çelik, özetle şu beyanlarda
bulunmuştur: “1. İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutulan PKK lideri Abdullah ÖCALAN üzerinde uygulanan tecritin kaldırılması amacıyla sivil toplum örgütlerinden ve
sizlerden duyarlı olmanızı istiyorum. Tecritin kaldırılması amacıyla mahpuslar 5’er günlük süreler
ile açlık grevine başlamıştır. Tecritin kaldırılması gerekmektedir. 2. Kaldığımız hapishane yeni açılmıştır dolayısıyla personel yetersizliğinden kaynaklı bazı sorunların yaşanması doğaldır. Ancak
yaşadığımız sorunlar bu türden sorunlar değildir. Geldiğimiz günden beri mutlak bir tecrit uygulanmaktadır. Ortak etkinlikler yapmamız ve ortak kullanım alanlarına çıkmamız idare tarafından
yasaklanmıştır. Geleneksel elbiselerimizin giyilmesine izin verilmemektedir. Belirttiğimiz sorunlar
hakkında gereken duyarlılığı göstermenizi istiyoruz.”
Aralık 2020 tarihinde İHD Diyarbakır Şubesine Diyarbakır 1 No’lu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan mektupla başvuruda bulunan Emrullah Demir, Rıber Altuntaş,
Mustafa Argın, Mehmet Kırık, Musa Altaş, Mazlum Dilek, Ferhat Turgay, Nimetullah Cinkılıç,
Aziz Tufan, Serdar Yağan, Diyaeddin Yakut, Recep Karsu, Abdülhalik Kaplan, Fahrettin Özhan, Aydın Altığ özetle şu beyanlarda bulunmuştur: “1. İmralı Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza
İnfaz Kurumu’nda tutulan PKK lideri Abdullah ÖCALAN üzerinde uygulanan tecritin ortadan kaldırılması için sivil toplum kuruluşları ve derneğiniz girişimlerde bulunması ile bu konuda duyarlı
olmasını istiyoruz, 2. İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulan PKK lideri Abdullah
ÖCALAN üzerinde uygulanan tecritin devam etmesi durumunda açlık grevine başlayacağız, 3.
COVİD-19 salgını başladığından bu yana cezaevlerinde aktiviteler ve etkinlikler yasaklanmış;
salgınla beraber haklarda kısıtlamalara gidilmiştir. Cezaevlerinde sabah ve akşam sayımlarında
8-10 gardiyanın arama yapmak için koğuşlara girmekte ve odalarda ince arama yapmaktadırlar.
Temasın en aza indirgenmesi gerekirken eşyalara tedbirsiz şekilde dokunulma ve eşyalar dağıtılmaktadır. 4. Diyarbakır D Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan Diyarbakır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli
Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiğimizde; karantina gerekçesiyle yaklaşık 20 gün boyunca
tek başıma bir odada tutuldum. Tekli odada tutulduğum süre boyunca hem bana hem de benimle birlikte getirilen mahpuslara defter, kitap, radyo, televizyon v.b araç ve gereçler uzun süre
verilmedi. Bir buçuk aydır 1 Nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirilmeme
rağmen yanımda getirdiğim kitaplar tarafıma verilmedi. Yıllardır kullandığım battaniyeler çift kişilik battaniye verilemez gerekçesiyle uzunca bir süre verilmedi. Montlarımız ‘şişme’, elbiselerimiz
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‘renkli’ gerekçesiyle tarafımıza verilmiyor. Defterlerimiz ise içeriğine bakılmaksızın ‘yasak’ diye
tarafımıza verilmemektedir. Tarafımıza verilmesini istediğimiz kalemler üç-dört adet ile sınırlandırılmaktadır. Kapalı görüşlerimiz 45 dakika ile sınırlandırılmıştır. Koğuşlarda hem alt kata hem de
yukarı kısma yerleştirilen kameralar ile özel hayata saygı hakkımız ihlal edilmektedir. Tuvalet ve
banyo tarafını gören yerlere dahi kameralar yerleştirilmiştir. 5. Hapishanede bulunan bazı mahpuslara ilaçları teker teker verilmekte ve bazı hastalığı bulunan mahpuslar bu nedenle; ilaçlarını
zamanında alamamaktadır. Birçok mahpusa sebepsiz disiplin cezaları verilmektedir.”
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