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Cez:^ ve Tevkifbr4tıri Cienel Mü,Jürlüğü'nün l6/08,'20l 7 tarih ve 52'23l|02679 saYı],ı Yazlslna

istinaden Müdürlüğünüziin 22,(\3.202| tırihli ,ıe }a2ll sayılı yıııılsı ile "hayatını ya|nız baŞına idame

ettirip ettiremeyec.gi ,. cezasınln infaz,ının geı,i bırakılmaslnın gerekip gerekmediği" ne dair raPor

tanzimedilııesiiçintzu.afinıızagönderilenHatıınve[Iiisıeyinkrııı, l7lO7l1965 doğumlu, 1586599l868

Tıl] nuııraralı Aysel ruĞıurİ,a ait ttblbi er,ı:aklaı:ın tetkiki, KOLİ T'ıp Fakültesi AraŞtırma ve

Uy,gulaına l{astanesi Adli Tı,;ı. Psikiyaıri, Nöiıııloji, Dahitiye ve Kardi1,olo"İi Analıilim Dallan'nda

yapılan muayene ve değerlendirmelerinde;

l.İz;ıtıit Sekıı Devlet Hastanesi 03/03/202l tarihli Kranial MR tetkik raPorunda:
..fi,ırebellum sol yarıs»ncla 7 nnm T2A serilercie lıiperintons a]lanlar izlenııektedir. Periventriküler

alarıda T.2 A serilerde birkaç adet nrilimetrik hipeıinti:ns altuı izltınmektedir (Glitoik odak?) serebellar

su,lkuslarda genişleme nıev,:uttrır. Her iki serebral hemisfeı, gri ııe beyaz cevher hacim ile intensitesi

ııcı:nnaldir. I}ilateral kau<liat nrıkleus, putarnen. 5dotıus çıallidus Ye talamuslar ııormal görünmektedir,

K:,rpus kallozunı nornıal ke,lınlık ve intensitedetjir. H:r iki kapsula interntı ve ekstenı.a normaldir. Her

iki hipokampus normai sini.al jııreı,ısite .,e lıacrr.ine :.ahıptir. Poııs bu]bus. nıezenset'alon, serebral ve

,.r.b.ıı* pedinklliler nonna,-dir. pontoserebeliar köşelerde lezyon saptaırn-ıan'ılŞlır. 5.7,8 sinirler

ncı:rnaldir. \iestibül ve kırhiea ıiormal göriınümcledir. Yan ventriküller ileı 3. Ve 4. Ventrikül normal

genişliktedir. Kuadrigominal, eırnbient, İı.ıprasellar, prepontiıı ve supra serebellar sisternalar ile sisterna

İrr*.rgu normaldir. IJipofiz bezi nonr,al görüniimdeCiir. I(avernoz sintisler normal olarak

rlelieilendiriimiştir. S.:pİım nazide sola deviasyon izlenııektedir. Iiağ maksiler sinüste mukozal

ka.lınlaşmalar mevcuttı-ır."' şekl inde kayıtl ı cılduğuı,

2.Kocaeli Üniversitıısi Araştırıma ve L'yg,ulam a Hastanesi tarihli Adli Tıp AD

mııayenesinin:"Aysel TLIĞLUI( 58 yaşınıia olduğtı tıir abisi old,uğu kendisinden 3 yaş büyük olduğu.

anıre babasırıın vefat ettiği, babasırun işçı annesiııin e,ı hanınlı oltiuğu, babasının siroz nedeniyle vefat

et|iiği arınesinin ölüm sebetıini unuttuğı.ı. 1 yıidir enı;ede ağıriık hissi mevcut olduğu, konuşmasının

zcrlaştığı, bir şey ol,:uyıınca, anlayamarnaya başladığı \,e bir şeyleı, oluyor diye düşünmeye

ba4l1adığı,yürümede yava,şl:ıma başladığiı. yürümekte zorlandtğı,adıın ataıken yavaşlama olduğu,

ketıdinde sorun olduğunı.ı iarl: ettiği, te,Javi almadığı,konltşmanln da yavaşlan-ıaya başladığı, ailede

bei./le bir durumun olrnadığı, ı;a.fra kesesinde ve işitnıede probleıır olmadığı, omurga ve belde sıkıntı

oldiuğu, ara aıa sıkın,ı yaşıad ığı ama tarn probılern olııadığı, :5 yılclır cezaevinde tutuklu olduğu,

ı\ı:ıayasa Mahkemesi'rıe başr,ı"ırusunun bulunduğun,ı ifade ettiği, i:ezaevi koşullarının da sorun

)/arattığl, uyku dtizeninirı iyi c,lduğu, cloklorun dahtı i,nçtı verdiği ilacı kul landığı, Dozilex'e yeni

ba.şiadığı, 3 kişilik kolluşıta kaldığı, koğuşu.n tek katlı olduğ,u, ye;neği idareıriır verdiği şekilde yediği,

buüaşığ kentii yıkadığı, bıışındı bir ağırhk ve yavaş lama mevcut cılduğrınu ifade ettiği,

Yapılan ruhsal muaye,ıesinde; sonüan s<ırulaı,a kısnıen uygun cevaplar veren, yaşından büyük

ge|fjteren özbakımı nor.nıal hasta olduğu, bilinci açık- ci}d<at ve konsantrasyonu azalmış kişinin

basit materriatik işlenrleri yalıınakta zc,rliındığı, sorulıın uııutarak tekrariattı deyim ve

atıısözlerinin anlamlaıını k;amakta zorlandığı, uzıık bir kısım otobiyo bilgilerin

olduğlu, olduğunırn Nöroloji,
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KOC A E Li [n-ıİ v,rin s il,Es İ :ııı. r,arÜı,,ııı s ı
ARAş _ı{RMA \/E uvGtJLAMA Hasıışıısi

a.ıııj ı,ıp nı.ııniıiıı DA]..I

3.Kocaeli Üııive,rsites;i Araıştıı:ma ve TJygulaıına Hastaınesıil|l1/ll4l2021 taırihli Dahil;tyıı AD
konsultasyon karşılama notuııda: " Hasilanın yapılıın fizik mua,rerıe, kiın tetkikleri ve akciğer grafisi
neticesinde dahiliye açısındaıı önemli bir patoloii bulunmaroıştı:. tlareketlerde yavaşlık, lrafif
konfüzyon dikkati çekrniştir. D ,,ıitamini eksiklilii bulunma]<.taclır. 1ı{öro-kogn:itif değeıLendirme
öneri lir. "kaydı buluncluğıı,

4.Kocaeli fjniversıitesi Arııştırnıa ve lJygularııai Hastanesi alrc4nllL tanihii
I§öropsikolojik testler değerl,endirme raporunda: ,'lıysel Tuğlııl,ı (55) iKişise,l ve aktiiel bill1ilo,_inde
belirgin bozulnıa vardı: ver - zanlan yönelimi kcırunuyordu, A}lüiel bilgilerde;n doğum tarihini,
cumhurbaşkanını, eski ciımhurbaşka.nı ve başbakanı. İstanbul betediyıı tııaşftann, doğrudan 1ıilernredi,
fonemik ipuçları ile hatırladı. Yer yönelinıi korunmuştu. Zaman yönelirninde .kısınen lıozulırıa. vzırdı;
Ayın kaçı olduğunu, 1,ıh vaklaşık sö;ılecli; hangi günde ,ılduğunu bile,medi.

Basit ı,e ılo}nl dikkat alıını belirgin şekilcle daralnııştı. Kiırmaşık dikkat işle.ıleriı:ıden
dikkatini sürdüıme ı,e işlem iıelleğinde 3üçlüğü belirgindi. Bu durıım testleıre şu şekilde yaısdı;
mentai kontrol alt testlerinde 1'lik düzıende geıi sa,/ırnda ve haftanın günlerini geri sayınıcla hatalı
saydı: aylaı,ı. j'lü!., ı,e 7'lik düzende sa}-ma},i _v-apamadı Mantıksal b,ıllek - hikaye izlemede ht:m anlık
hatırlamada iıerıı de uzun süreli hatırlaınada bciirgin şekilde zorlanJı: pekiştirme ve hatırlatıcılaıdan
),eterince vararlanamadı. Stroo1ı testinde bıızucu etkiye i<arşı koyabilıneyi 1ıiç 1,,apamadı.

Saat çiziminde pianiaııa rt: sc,rrıtlama},l 1,apamadı. Atesözü r,e benzerlil..lerde solııtlannası
krsmen korunmuştu. ancak ifadeleı,ince fakirleşme c,lduğu gö:ıieırdi. ljözel akıcılıkta çağnşınnsa.l
üretimi beiiıgin şekilde ıızalmışti, dij<katini sürdürmeCe güçlüğür-arıiı ve peıseverasivonlan o[1u;;riııe
de çerçeve oluşturmtı.. b,"lirlenen çerçeve Jiçinde keılnıa ve katt:gc,ri],er arasında geçiş yap,abilıııesi
olağandı. .

Görsel ıriekansal işlevler ile ilişkili 1ilz tanıması sınırda ici.
\esne adiandımıasü orta d jze1,,de boztılrnuştu: -: l maddeden 18 ni kendiliğindeıı

adlandırabildi,
Yenideı-ı yapılandırması belirgin şekilde bozrılmuştu: hiçbir şekli kopıalayamaiı. Sözel

malzemel,i öğrenmc ve bellek süreçlerine bakıldığında: dikkat a]an_ daraldığr için 15 kelinı,:1ik liste
lO'na düşürüldü ı,e 7 deneme çalışıldı. ı\nlık belleği, toplam ()grenmesi ve uzun süreii bellel,ıteıı
kendiliğinden geri getimesi bei,rgin şekilde tıozuktu. 1t,<elinıelik listeyi 7 denemedtı

tamamlayamadı. ulaşabilcliği en ıüksek ke:lime sal,ısı 6 idi. Uzıııı slireli bellekten ]<endiliğintleıı geri

getirmede kendiliğinden hiçbirini haı,ırlal,amadı. Tanıma listesind-, l0 kelimenin hepsini tarudı, ancali
yanlış tanımaları da çcık f'azlayctı. Soıiuç olarak; kayıt belleği hala koruııııyor olmaklıı birlikte ,i,ğrennıe

ve bellek işlevlerinde belirgin bozulnıalan ,\,ardl-" 
şeklinde kayıtli ılduğu

5. Kocaeli Üniversitesi Arııştırnıa ve Uygulama Hast:ınıısi 1E/06/202l tarihli Psikiyııtri
AD konsüItasyon karşılama ınotunıda "6391114 dosya numaralı A,ysııl Tuğluk 18.06.202.i tarihli
psikiyatri sağlık ktnulundıı değtırlendirilıli. Kendisinden ve yetkili kişilerdeın alınan bilgiler nelicesi.ndÇ

üniversite mezunu olduğu, hiç eı,lenmeıiiği annesiyle 1aşadığı ve cezaeviiıre gİrdikten sonra anrıesini

kaybettiği bu dı_ırumtın kenıJisini ç,ok etkilediği, yalJaşık 4 yıldır cıı.zaevinde olduğu,soır 1 Yı[
içerisinde unutkanhk. konuşurken söızcükleri bulmada zorluk, ailesinde,n c,lanlann İsİmlerİni unutnıa ,

hareketlerde yavaşlama isteksizlik şikayetlerinin başladığı (,ğrı:nlildi. Haliyle Ruhsal l)urunı
Muayenesi: Soıulan soru.lara .kısmen uygun c,evaplar veren, yiışında tıüyük gösteren, öz bakını
azalmış, göz teması kuraıı kadırı hasitaydı. I}ilinci açık, dikkati ı,e l<o-nsantrasyonu azalmıştı. Bellek

muayenesinde bellek ve otcıbi1,og,rafik bilgiler kısmeıı korıınmuştu yakırı b,e]lel.

kusurlannın oldı.ığu Dıüişünce akışı olağan ve konuşma nıikl.arı a.z:almıştı. muayenesiııde
gudurumu hafif' depresif, düştiııce ile uyurnluydu.
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A.RAŞ],IRMA VE tJYGULAİvla H nST,t]rIES i

n»i-i TIp ANABiı-ila ııııı

. Alınan öYkü, YaPılan ruhsal clunım rnrıayı:nesi ve pıiikometrik testler neticesinde kişinin
di:mansiYel süreçte (organik duruma bağlı nörobilİşsel bozukİuk) olduğu , dava ile ilgili hususİarda
hekkınıla n.ihai karanrı rıöıolrıji klinik bölümii tarafından verilı,:ıesinin 

*rygrn 
olduğu tıbbi kanaatine

ı,auılmıştır." şeklinde ka5ıtJ ı olduğu

6.İlocaeli Ürıiversitesi Araştırrna ve LIygulanıa llastanesi l8/06Da2| tarihli Renkli
!|ogn!er Elkokardiycıgrafİ §(|nuç raporunda: "Asendiın iıorta,d_a genişleme. Sol ventrikül diyastolik
disfonksiYonu (relaksasyorı bızukiuğu). I.jomıal sol ventrikül sistolil: fonkı;iyonları" şeklinde kayıtlı
olduğu

7. l(ocaeli Üniversitıısi Araştırmıa ve Uygulama Hastanesi I 8t06/202t tarihli Kardiyoloji
A,D muaYı]ne notundıı: "}{;ısla poliklinikte gör|ilclü, genel durumu iyi, konuşma yavaş ve
d'ıraksamalı, Tansİyoıı: sağ, v<: sol kol 1]5i8O.rnml-Ig, lıasladarı bir hafta sabah akşam tansiyon tutiti
istendi. nabız:60 daki]<a <lü:zerıli, Kalp ve e,,kciğer sesje,ri nonnal i:k ses yok. Ödem yok. kostavertebral
aı;ı hassasiyeti yok. Refakatçısndan kul;arıdığı ilacın Ncf\.,tcs olduğu (doz?) öğrenildi. EKG: sinusal
bı:ııdikardi 54 dk, PR mesafesi normal. Aks ntırma,l. Prekordiyal R progresyonu doğal. ST_T
dı:ğiŞikliği s;aptanmadı. Ekokadriyografi. L vent: doljal diastolilı ıjistbnksiyon hafif TY Mitral septal
kiisPiste ekonjenite aıtış;ı. Assenden aortada diffiiz dilaEsynn mev(:ut (a5 nü))ve u."r, uo.tu
.kıımŞuluğur,da lümeıne sarkar reverbeıasyiın rnc:vcut. Traıısözofagial ekokardİyografi gereği
dıığerlerıdirilecek. EKı[i FIolter tetkiki (nı:densiz sinüzal braıJikaı,cli) l haftaiık sabah ı,e akşam tansiyon
talıibi istendi." kaydı t»"ılıın<iu!ltı,

8. t(ocaeli Üniver:;ite si Araştırma re ['rgulanra HastanesiOi,ltıil2ıJlir tarihli \öroloji AD
k.ımüİtqış=|6f!ffiİıiüaf.A1selTuğluk,unnöro1ojiköyküsündesoıı1yıldırunutkanlık,
k:-ndini işleı:ini vapma«ia scıru,ı-lar nedeniyle tarafınrı:za yöı:ılendi;rilen lıastanın nörolojik muaynesinde
motor, duyusal, refleks, sierebellar testler rıorma-l cılarak değerlen.dirildi. Kognitif muaynesinde kişisel
bilgilerde bıızulına mevc,tıttıı.ı.yaş, adres vb.gibi sorılara,yanı1. vıırenıedi. ) Yönelimi orta derecede
etk.ilenrnişti. Kayıt hairzeısr, dikkat ve hesap yapmast bozuılmuşlu. İsinı]endiıme noİmaidi. Konuşma
iÇe,riğinde yer yer duı:ak]larnalar ve akıcı]ığınita bozııinıa.ıardı. Iı4ini Mental'festi l2130, rutin kan
testieri, bl')., ]'3,T4,T'SH ncrmal idi,Krania] il4Ii.:Serebellııın sol 1-ansında hiperintens yapı,
Piıı:iventriküler bölgedle nri[irretı,ik hiperiııtens alanliır, serebral sulkuslarda genişleme mevcut.Mart
20.2i de l(ocaeli Seka De.z]et Hastanesi, Nöroloji pıılikliniğinde Demans tanısı ile başlanan
Dc,rıepezil 10 mg tedavisindeır kısmen,vaııarlandığını belirtli. llastanın klinik durumu demans iie
ıı]ıuın|x bulunmuştuı,. " şeklinCe kaydı buluncluğu.

so]YUÇ
Ceza ve Tevkifevler. Genel h4üdiirlüğü'niın l6,'08/2()l7 tarih ve _i223i 102679 sayı|ı

ya:ulsma istinaden Müdürlüğüııjzün 22,03.2021 tarihli ve 202ii sayılı yazısı ile "havatını 1,alnız
batiına idam,: ettirip etliremeye ceği ve cezaslnln infazının gı:ri bırakılmasıItın gerekip gerekmediği"
ııe, dair rapıır tanzim edilıneı;i için tarafımıza gönıieıileıı Hııtun ve Hüseyin kız,ı, l]l0711965
dcıllumlu, l:j8659918ti8 '[C ıunıaralı ,ltysel 'I'UĞLUt:'a ait tıbbi evraklann tetkiki, KOÜ Tıp
Feı]<ültesi Araştırma veı Uygulanıa Hastaneı;i Adli 'fıp, Psikiyatrı,
Aıabilim Dalları'nda ;ıapılan rnuayene ve cleğerlendirmelerinde;

Nöroloji. Dahiliye ve Kardiyoloji

Kardiyolojik ıntıavenesinde ve tetkiklerin<le aortada mevcut
iırcus lünıene sürelerle
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Kı]Cl\Ij{, İ Üuİv gns"iT,ES İ T]r, FAKÜLI.E tiİ
ARAŞ],IRM,\ v,E U YGl-rLA]\4.\ HASTI\N[]S{

At)Li TIp,ı,}{l\Biı.iııa oar,i

KiŞide 1(bir) }'ıldlr unutkanhk, okuduğı.ınıı anlamaına, ha.reketlerde ve yıirtim,ede
YavaŞlama ŞikaYelleriırin meı'cı,ıt olduğui, 15 N{afl. 2O2l1 "den bu yeına Deınans iınısı nedeni ilıı tılıbi
tedaviye gereksinim duyduğu (DıozyJ kullan<lığı)

Demans haslalığınırı, ı:nut]<an[ığın ön plaııda olduğu, hafi.zayı, düşünnıeyi ve sosyal
becerileri etkileYerı, iierleyicıi, günlük yaşam aktivitelerini o-1ı_ırnst,z ytınde 

"İtil.yicek 
nirclii<te

olduğu ve buna lıağlı ıikinci şahıslann }arcımlna. _htiyaç duyalıilece,ğinin oldugunun l.ıbbeıı
bilindiği,

Kişide saptanan Demans hastalıjjının kronik seyirli olduğı:,ıe ilerle).ici vasıf göste:eceği,
kiŞinin takiPlerinin içüncü tıasamak sağlık kuruluşlannda 1,apİlma., g.r.ktigi. kişiye ..^*ii
koşullarında sağianabilecek tlbbi deı;tek r,ç bakınıın 1,eterliliğindeİorun.,aşanabilİceği, yaşanıını bir
baŞkasının Vardımı olmaksız:n tek başıııa sürdürmesinin mümkür olrnajıliİ. cezaevi koşullarıııda bir
baŞkasının 1'ardınıı olmacian zon_ınlıı ihtir-açiarını karşılavaıal,aca§.i. dolavısıyla ceza§ının
infazının ertelenmesi gerektİği, cer.a infaz ku_rumu koşutlannda hayatın,ı valnz idanıe
ettiremeyeceğini bildirir kurul rap,orudıır
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