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                                      SUNUŞ 

 

 Açlık grevi, kişinin kendi bedenini reddedişinin doğurduğu kaygı ile yaşamı hakkında söz 
söyleme özgürlüğü arasındaki çatışmanın tam göbeğinde yer almaktadır. Tarihi çok eskiye uzanan 
açlık grevleri, bir protesto yöntemi olarak hükümlü ve tutuklarca sık denene gelmiştir. Gerek 
bireysel, gerekse toplu olarak gidilen açlık grevlerini yönetmede sağlık mensupları kadar kurum 
personelleri de önemli role sahiptir. Özellikle uzun süreli açlık grevleri sürecinde; verilecek besin 
maddeleri, yapılacak kontrol ve ölçümler, uygulanacak tıbbi müdahaleler ve sağlık kuruluşlarına 
sevk gibi pek çok işlemler zincirinin kim tarafından, ne zaman ve nasıl gerçekleştirileceği yıllardır 
kritize edilmeyi beklemektedir. Zaman içerisinde edinilen tecrübelere rağmen açlık grevlerini 
yönetmede bugüne değin tam bir standardizasyon sağlanamaması ve konu özelinde kaleme alınan 
çalışmaların da genellikle teorik tartışmalardan öteye gitmemesi üzüntü vericidir. Oysa açlık 
grevlerinin özgül yapısı, çok yönlü ve profesyonel bir dokunuşu hak etmektedir.  

 İşte dayanak ulusal ve uluslararası metinler ışığında kaleme alınan elinizdeki kılavuz, bu 
amaca hizmet içindir. Kılavuz, uygulamada birlik sağlamak ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretmek 
ekseninde bütüncül bir anlayışla hazırlanmıştır. Bir bakıma tüm hukukçular ve sağlıkçıların eseri 
sayılan bu çalışmada şüphesiz en büyük pay, konuyla ilgili tedavi protokollerinden yararlanılan 
Sağlık Bakanlığı ve Türk Tabipler Birliği’nindir.  

“İnsanı yaşat” felsefesine dayanan ve pratik bir kaynak oluşturma çabası dışında bir amacı 
bulunmayan kılavuzun yararlı olmasını dileriz. 
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AÇLIK GREVİ (BESLENMENİN REDDİ)  

(İK m. 82) 

 

A.- Kavramsal Çerçeve 

Beslenmenin reddi, uygulamada zaman zaman içinde bulunulan infaz kurumu koşullarının 
iyileştirilmesi gibi meşru, ancak genellikle kimi örgütsel isteklerin yerine getirilmesi ve bir takım 
hukuk dışı taleplerin karşılanması gibi meşru olmayan amaçlarla “açlık grevi” şeklinde 
gerçekleştirilmektedir. Açlık grevi, kendisine veya başkalarına yapılan bir haksızlığa tepki için, bir 
kimsenin bilinçli olarak tek başına veya grup halinde, aç durmak suretiyle gösterdiği protesto 
şeklidir. Açlık grevcisi, pratikte elde edemediği karşılığı, bu eylemle vicdanlara dokunarak bulmayı 
ummaktadır. Açlık grevcisi, bazen hedefe ulaşmak yerine, mesajının kamu erkine ulaşmasını yeterli 
bulmaktadır. Terör örgütleri özelinde açlık grevi, hak arama özgürlüğünün bir parçası ve bir direniş 
yöntemi olarak görülmektedir. Açlık grevinde amaç ölmek değildir; ancak açlığa dayanma sınırını 
aşanları bekleyen mutlak son, ölümdür. Hükümlü ve tutuklunun (h/t) kurum tarafından sağlanan 
iaşeyi protesto amaçlı almayarak kendi kaynaklarıyla beslendiği “yemek boykotu”ise, bir açlık grevi 
türü olmamasına rağmen, uygulamada kayıtlara açlık grevi olarak geçmektedir.  

Dünya Tabipler Birliği (DTB)’nin Açlık Grevi Eylemcileriyle İlgili Malta Bildirgesi (Malta Bild.) m. 
10’a göre, açlık grevi serbest irade ile olmalıdır. Zihinsel işlevleri ciddi zarar görmüş kişiler, açlık 
grevcisi olamazlar. Bunların, sağlıklarını daha da kötüleştirecek bir açlık grevine değil tedaviye 
ihtiyaçları vardır. Malta Bild. m. 4’e göre, açlık grevcisinin gerçek isteği dışarıdan göründüğü gibi 
olmayabileceğinden, değerlendirme güçlükleri ortaya çıkabilir. Tehdit, akran baskısı ya da 
zorlamayla alınmış kararlar ahlaki açıdan yaptırım gücü taşımaz. Malta Bild. m. 16’ya göre, açlık 
grevcisi zorlamalara karşı korunmalıdır. Grev başkasının teşvik, ikna yahut talimatına dayanıyorsa, 
üçüncü kişiler bakımından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu (TCK) m. 298/2’deki suç ve 5275 sayılı Ceza 
ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (İK) m. 44/2-m’deki disiplin suçu oluşur. Böyle bir 
durumda, açlık grevinden değil, olsa olsa “aç bırakılmaktan” söz edilebilir (Ömeroğlu, ’11, 84). 
Hedefi ölüm olmadığından, açlık grevi bir “intihar” şekli değildir (Üstün-Aygörmez Uğurlubay, ’14, 
32). Bu nedenle, açlık grevine teşvik etmek intihara yönlendirme suçuna vücut vermez (Taşkın, ’06, 
249). Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE)’nün 27.7.15 t. ve 120450 s. yazısına göre, açlık 
grevine teşvik edenler mümkün olduğunca diğer h/t’lerden ayrı barındırılır. CTE’nin 11.1.19 t. ve 
6473 s. genel yazısı uyarınca da, kurum ziyaretleri ve açlık grevlerine ilişkin yazılı ve görsel haberler 
takip edilerek kamuoyunu yanıltıcı, yanlış veya yalan haber yapılması durumunda anında CTE’nin 
bilgilendirilmesi gerekir. 

B.- Açlık Grevinin Düşünce Özgürlüğüyle İlişkisi 

Açlık grevlerinin tarihi eski Roma dönemine dek uzanır. Ülkemizde açlık grevleri kitlesel olarak 
’84, ’96, ’00-07 (“Hayata Dönüş”), ’12, ’16 ve ’18’li yıllarda denenmiştir. Amacı itibariyle açlık grevi, 
prensip olarak 1982 Anayasası (AY) m. 26’da güvenceye bağlanan düşünceyi açıklama ve yayma 
yollarından biridir. Ancak, h/t’ler yönünden bu kurala bir noktadan sonra istisna getirilmiştir. İK m. 
37 gereğince kurumun güvenliğini veya disiplinini bozacak ya da düzenli yaşamın sürdürülmesini 
önleyecek şekilde tek başına açlık grevi yapılması eylemi, İK m. 40/2-g uyarınca disiplin suçu 
oluşturur. Söz konusu yaptırım, devletin infaz kurumunda kendi denetimi ve gözetimi altında 
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tuttuğu h/t’nin yaşam hakkı ve sağlığını koruma yükümlülüğünden kaynaklanmaktadır. H/t’lerin, 
kendi sağlıklarını tehlikeye düşürecek davranışlardan kaçınmakla yükümlü tutulmaları bu 
sebepledir (İK m. 79, 80). Aksine davranış, cezasının infazını engellemeye yönelik kabul edilir. 
Nitekim İK m. 82 uyarınca hükümlü ve İK m. 116/1 atfıyla tutuklunun açlık grevinde bulunması 
halinde, hakkında belli koşullar çerçevesinde zorla beslenme ve tedavi tedbirine 
başvurulabilmektedir. Doktrinde ağırlıklı fikir, açlık grevinin düşünceyi açıklama ve yayma 
özgürlüğü kapsamında olduğu, bilinçte bozulma veya hayati tehlikenin meydana gelmesiyle birlikte 
eylemin meşruiyetini kaybedeceği yönündedir (Feyzioğlu, ’93, 162-164; Tokel, ’16, 97). Azınlık fikri, 
yaşam hakkından vazgeçilmezliğin ancak insanca bir yaşam adına savunulabileceği düşüncesine 
dayanmakta ve grevciye rızasına aykırı her türlü müdahaleyi dışlamaktadır (Sevinç, ’02, 133-134). 

Anayasa Mah. (AYM), h/t’lerce yapılan açlık grevlerini ifade özgürlüğü kapsamı dışında 
tutmaktadır. Mah, PKK/ KCK terör örgütüne üye olma suçundan tutuklu M.A.’nın, diğer 
kurumlardaki h/t’lerin PKK terör örgütü liderinin de içinde olacağı bir müzakerenin başlatılmasını 
temin amacıyla gittikleri açlık grevine destek için süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine başlaması 
nedeniyle, söz konusu eylemin kurumun düzeni ve güvenliği açısından tehdit olarak 
değerlendirilerek disiplin cezası ile cezalandırılmasına yönelik başvurusunu, ifade özgürlüğüne 
yönelik bir ihlalin olmadığı gerekçesiyle dayanaktan yoksun bulmuştur (AYM, Mehmet Ayata, 
13/2920, 7.7.15; aynı mealde: Şükrü Yıldız, 15/18720, 9.5.18; Ergin Atabey, 13/8777, 16.12.15; 
Yusuf Çabuk, 13/8858, 23.3.16; Rıdvan Çelik, 14/12574, 8.6.16). AYM, kamu kurum ve kuruluşları 
ile STK’larla iletişiminin engellendiği, sağlık tedavisinin yapılmadığı, su ihtiyacının karşılanmadığı, 
sohbet, spor ve atölye haklarının verilmediği ve eşyalarının çalındığı iddialarını ileri süren h/t’nin, 
bu sorunlarına dikkat çekmek amacıyla açlık grevine başlaması nedeniyle disiplin cezası ile 
tecziyesinde hak ihlali görmemiştir (Kahraman Güvenç, 13/3551, 14.4.16). 

C.- Açlık Grevi Türleri 

1. Süreli Açlık Grevi 

“Süreli açlık grevi”nde, kişi, kurum tarafından verilen iaşeyi reddetmekte ve kendi 
kaynaklarından da beslenmeyi belli süre için kabul etmemektedir. Bu açlık grevinde, sürenin ne 
kadar olduğu önemli değildir. Süre, birkaç gün gibi kısa olabileceği gibi, birkaç ay gibi uzun da 
olabilir. Ülkemiz infaz kurumlarında en uzun süreli açlık grevi 360 gün olarak kayıtlara geçmiştir. 
Süreli açlık grevinin 3 haftaya varmayanı “kısa süreli”, 3 haftayı aşanı “uzun süreli” açlık grevi olarak 
kabul edilmektedir (Altun-Uğur Altun, ’09, 142).   

2. Süresiz Açlık Grevi 

“Süresiz açlık grevi”nde, h/t beslenmeyi süresiz reddetmektedir. Bu açlık grevinde de ölüm 
hedeflenmemekte, kişi katı ve sıvı gıda almakta, ancak beslenmesini hayatta kalacak ölçüde 
sınırlamaktadır. Süresiz açlık grevinde ölümün meydana gelme olasılığı, süreli açlık grevindekine 
nazaran genellikle daha fazladır. 

3. Dönüşümlü Açlık Grevi 

“Dönüşümlü açlık grevi”, bir grup h/t’nin, belli süre açlık grevi yapmayı müteakip, aynı sürede 
eyleme gidecek başka bir gruba eylemi devretmesi ve eylemin aynı veya ayrı gruplar tarafından 
sürdürülmesidir. Eyleme gidecek h/t’ler önceden bellidir ve sıralı olarak hareket etmektedir. Greve 
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gidecek grupların aynı infaz kurumunda bulunması şart değildir. Grevciler, belli bir süre (3 gün gibi) 
açlıktan sonra besin almaya başlayıp eski dirençlerine kavuştuktan sonra tekrar eyleme başladıkları 
için, bu eylem uzun yıllar sürebilmektedir (Taşkın, ’06, 239). 

4. Destek Amaçlı Açlık Grevi 

H/t’nin açlık grevine devam eden diğer h/t’lere moral vermek amacıyla yaptığı açlık grevine 
“destek amaçlı açlık grevi” denmektedir (Taşkın, ’06, 239). Bu eylem türüne, daha çok terör örgütü 
mensupları tarafından başvurulmaktadır. 

5. Ölüm Orucu 

“Ölüm orucu”, eyleme giden h/t’nin ölünceye kadar hiçbir şey yemediği ve içmediği eylem 
türüdür (Sevinç, ’02, 114). Doktrinde ölüm orucuna, mahiyetiyle bağdaşmayan anlamlar yüklendiği 
görülmektedir. Bazı yazarlar, ölüm orucundaki kişinin katı gıda almamasına rağmen limonlu su, 
şekerli su ve meyve suyu gibi sıvı gıdalar tüketebileceğini belirtmektedir (Taşkın, ’06, 240). Ölüm 
orucunun süresiz açlık grevinden farkı, grevcinin vücudun ihtiyaç duyduğu katı veya sıvı tüm besin 
maddelerini reddetmek olduğuna göre, bu görüş eleştiriye açıktır. Kişi, ya en başından ölüm 
orucuna karar vermekte ya da açlık grevinden sonuç alamadığında daha etkili olabilmesi için 
eylemini ölüm orucuna çevirmektedir. Dil olarak meşrulaştırıcı “ölüm orucu” yerine “saf açlık grevi” 
ibaresinin tercih edilmesi daha isabetli olacaktır (Özar, ’21, 2). Ölüm orucunda kişinin vücut direnci, 
vücut ağırlığı ve eylem esnasında aldığı kayıt dışı besinlere göre değişkenlik göstermekle birlikte, 
genellikle 60 ilâ 70. günler içinde ölüm meydana gelmektedir. Bu itibarla CTE’nin 11.1.19 t. ve 6473 
s. genel yazısı uyarınca, öncelikle yapılan eylemin açlık grevi mi yoksa ölüm orucu mu olduğunun 
tespit edilmesi ve bu duruma göre hareket edilmesinde yarar vardır. 

Ç.- AÇLIK GREVİNDE TAKİP, BESLENME VE TEDAVİ REJİMİ (ALGORİTMALAR) 

1. Devam Eden Açlık Grevlerine Yaklaşım Algoritması 

Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (CPT)’ne göre, infaz kurumlarında açlık grevine ilişkin 
hangi adımların atılacağını gösteren, açık ve anlaşılır kurallar bulunmalı, bu düzenlemede grev 
sırasında sağlık çalışanlarının gözetim yetkisine somut şekilde yer verilmelidir (CPT, ’07 t. Hollanda 
Rap.). Açlık grevinde bulunan h/t’lere yaklaşım ilkeleri uluslararası metinler ve İK ile ortaya 
konulmuştur. Kurumlarda açlık grevi eylemlerine karşı hareket tarzının usul ve esasları CTE'nin 
11.1.19 t. ve 6473 s. genel yazısında açıklanmıştır. Ayrıca CTE'nin 28.5.19 t. ve 88468 s. yazısıyla; 
açlık grevi veya ölüm orucu eylemini bırakan h/t'lerin eylem sonrası sağlık durumlarının ve özellikle 
B-1 vitamin eksikliği sonucu ortaya çıkan “Wernicke-Korsakoff Senrdomu” (WKS) başta olmak 
üzere gelişebilecek diğer sağlık sorunlarına karşı İK m. 71 gereğince uygun beslenme rejimlerinin 
doktor raporu doğrultusunda sağlanması, gerektiğinde mülki makamlarla irtibata geçilerek sağlık 
tedbirlerinin değerlendirilmesi istenmiştir. Çalışmamızın bu kısmında ağırlıklı olarak Sağlık Bakanlığı 
tarafından açlık grevlerinin takibinde bir standardizasyon oluşturmak amacıyla geçmiş 
tecrübelerden yararlanılarak hazırlanan “Açlık Grevlerine Yaklaşım Algoritması” esas alınmıştır.  

a) Hazırlık ve Başlangıç 

aa) Takip Dosyasının Oluşturulması 

H/t’ler açlık grevine, genellikle grevin nedeni ve süresini belirten bir “dilekçe” vererek 
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başlarlar. Dilekçe üzerine her grevci ayrı kayıt altına alınır ve her biri için ayrı bir takip dosyası 
oluşturulur. Uygulama birliği için takipte, onam ile ilgili olanlar dahil matbu formlar kullanılır (Sağ. 
Bak, Algoritma, 27).  

bb) Formların Hazırlanması 

İnfaz kurumlarında hali hazırda açlık grevlerini takipte aşağıda görselleri yer alan 4 adet basılı 
form kullanılmakta ve doldurulan bu formlar CTE’nin 11.1.19 t. ve 6473 s. genel yazısı uyarınca her 
haftanın ilk iş günü güncellenmiş olarak UYAP üzerinden CBS aracı kılınmaksızın (doğrudan) CTE İç 
Güv. Bür’na gönderilmektedir.  

Bunlardan “Açlık Grevi Genel Durum Değerlendirme Formu” açlık grevine giden h/t sayısı, 
sağlık durumu, beslenme (verilen yiyecekler: limon, meyve suyu, toz şeker, tuz, piknik bal; aldığı 
vitaminler: B1, B12; kantinden yiyecek alıp almadığı), oda durumu ve açıklama bölümlerinden 
oluşmaktadır. 

 

“Bireysel Açlık Grevine Giden H/T Takip Formu”; h/t’nin suç grubu (adli/ örgüt), açlık grevine 
başlama ve bitiş tarihleri, grevcinin adı-soyadı, yaşı, kilosu (açlık grevi öncesi ve sonrası), sağlık 
durumu (iyi/ orta/ kötü), açlık grevi nedeni ve tarihten oluşmaktadır. 
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“Günlük İzlenim” formu; tansiyon, nabız, solunum, vücut ağırlığı ve vücut ısısı hanelerinden 
oluşan günlük izlenim ile genel durum (iyi/ orta/ kötü), şuur (açık/ kapalı), oryantasyon (var/ yok) 
ve kooperasyon (var/ yok) hanelerinden oluşan değerlendirme ve h/t’nin tıbbi müdahaleyi kabul 
edip etmediği beyanını kapsayan sonuç bölümlerinden müteşekkildir. 

 

“Ölüm Orucu/ Açlık Grevi Tekip Çizelgesi” iki bölümden oluşmaktadır. Tarih, gün sayısı, 
tansiyon, nabız, solunum, AKŞ, vücut ısısı ve vücut ağırlığı hanelerinden oluşan vital bulgulara 
birinci bölümde; genel durum (iyi/ orta/ kötü), şuur (açık/ kapalı), orrantasyon (mevcut/ yok), 
kooperasyon (mevcut/ yok) hanelerinden oluşan değerlendirmeye ikinci bölümde yer verilmiştir. 
Bu formda h/t ile hekimin imzaları da bulunmaktadır. 
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b) Bilgilendirme 

aa) Grevcinin Psiko-Sosyal Yardım Servisi Tarafından Bilgilendirilmesi 

İK m. 82/1’e göre hükümlünün ve m. 116/1 atfıyla tutuklunun, kurum Psiko-Sosyal Yardım 
Servisi (PSYS) tarafından açlık grevinden “vazgeçmesi” yolunda sonuç almaya yönelik “çalışmalar 
yapılır”. İK m. 82/1 ile beslenmeyi reddeden h/t’yi bu hareketinden vazgeçmesi yönünde “ikna” 
görevi PSYS’ye tanınmıştır. CTE'nin 11.1.19 t. ve 6473 s. genel yazısına göre; PSYS’nin ikna 
çalışmaları gerek sözle anlatılarak, gerekse açlık grevinin olumsuz etkileri konusunda görsellik 
içeren yazılı broşür verilerek gerçekleştirilmelidir. Uygulamada PSYS çalışanları ve sağlık personeli 
günlük bilgilendirme faaliyetlerini genellikle aynı tutanağa yansıtarak belgelendirmektedir. Ayrıca 
CTE'nin 11.1.19 t. ve 6473 s. genel yazısı uyarınca, kurumlar aracılığıyla iletişim numaraları ve 
ikâmet adresleri saptanan aileler psikolog ve sosyal çalışmacılardan oluşturulacak ekiple ziyaret 
edilmek suretiyle ikna yoluna gidilmeli; grevciler tek tek gözlemlenmeli, çok kararlı görünen veya 
örgütün feda edebileceği kişilerin tespiti yönündeki istihbari çalışmalara önem verilmelidir. İkna 
çalışmaları, grevcinin kişiliği, suçu, konumu, eğitim ve kültür düzeyi ile eyleminin amacı dikkate 
alınarak grevini sona erdirinceye kadar sürdürülmelidir (Taşkın, ’06, 252). Kanunda açıklık 
bulunmamakla birlikte, uluslararası metinlere egemen ilkeler ve faaliyetin niteliği PSYS’nin ikna 
çalışmalarının her gün tekrarlanmasını gerektirmektedir. 
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PSYS İçin 

AÇLIK GREVCİSİNİ BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ 

Açlık Greviyle İlgili Yasal Düzenlemeler; 

•  5275 s. İK m. 79 ve 80 uyarınca hükümlü ve 
tutuklu, kendi sağlığını tehlikeye düşürecek 
davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür. 

•  5275 s. İK m. 82 hükmünün ilgili fıkraları 

şöyledir;  

   “(1) Hükümlüler, hangi nedenle olursa olsun, 
kendilerine verilen yiyecek ve içecekleri sürekli 
olarak reddettikleri takdirde; bu hareketlerinin kötü 
sonuçları ile bırakacağı bedensel ve ruhsal 
hasarlar konusunda ceza infaz kurumu hekimince 
bilgilendirilirler. Psiko-sosyal hizmet birimince de 
bu hareketlerinden vazgeçmeleri yolunda 
çalışmalar yapılır ve sonuç alınamaması hâlinde, 
beslenmelerine kurum hekimince belirlenen 
rejime göre uygun ortamda başlanır. 

    (2) Beslenmeyi reddederek açlık grevi veya 
ölüm orucunda bulunan hükümlülerden, birinci 
fıkra gereğince alınan tedbirlere ve yapılan 
çalışmalara rağmen hayatî tehlikeye girdiği veya 
bilincinin bozulduğu hekim tarafından 
belirlenenler hakkında, isteklerine bakılmaksızın 
kurumda, olanak bulunmadığı takdirde derhâl 
hastaneye kaldırılmak suretiyle muayene ve 
teşhise yönelik tıbbî araştırma, tedavi ve 
beslenme gibi tedbirler, sağlık ve hayatları için 
tehlike oluşturmamak şartıyla uygulanır. 

   (4) Bu maddede öngörülen tedbirler, kurum 
hekiminin tavsiye ve yönetimi altında uygulanır. 
Ancak, kurum hekiminin zamanında müdahale 
edememesi veya gecikmesi hükümlü için hayatî 
tehlike doğurabilecek ise, bu tedbirlere ikinci 
fıkrada belirtilen şartlar aranmaksızın 
başvurulur. 

   (5) Bu madde uyarınca hükümlülerin 
sağlıklarının korunması ve tedavilerine yönelik 
zorlayıcı tedbirler, onur kırıcı nitelikte olmamak 
şartıyla uygulanır.” 

•  5275 s. İK m. 116/1’deki yollama nedeniyle aynı 
Kanun m. 82 hükmü tutuklular hakkında da 
uygulanır.  

•  5275 s. İK 37/1’e göre, kurumun güvenliğini veya 
disiplinini bozacak ya da düzenli yaşamın 

Fizyolojik Görünümünüz; 

•  Uzamış açlıkta çene, zigoma ve orbita 
kenarlarınız belirginleşir, cildiniz kemiklerinize 
sıkıca yapışır, yüzünüz çöker ve göz 
çukurlarınız derinleşir. 

•  Derinizde incelme, kuruma ve pul pul dökülme 
olur. Boyunuz düşer, kaburgalarınız iyice 

belirginleşir ve karnınız kayık görünümü alır. 

•  Boyunuzdaki aşırı incelme, başınızın 
olduğundan daha büyük görünmesine yol 
açar. Fizyolojik olarak solgun ve bitkin 

görünürsünüz. 

Acil Tedavi Gerektiren Bulgularınız; 

•  % 10 ve üzeri ağırlık kaybetmeniz ve Beden 
Kitle İndeksinizin 18.5 altına inmesi tıbbi 
tedaviye ihtiyacınız olduğu anlamına gelir.  

•  % 15 ve üzeri ağırlık kaybetmeniz, Beden Kitle 
İndeksinizin 16 altına düşmesi, hipoterminizin 
35.5°C altına inmesi veya hiperterminizin 
38.5°C üstüne çıkması yüksek “risk altında” 
olduğunuzu gösterir ve acilen tedavi edilmenizi 
gerektirir.  

•  Bilinciniz bozulur ve/veya yaşamsal tehlike 
altına girerseniz zorla beslenecek ve tedavi 

edileceksiniz!  

•  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de, devletin 
yeterli tedavi imkânı sunmasına rağmen, 
hükümlü ve tutuklunun bilinci yerindeyken 
kendi serbest iradesiyle beslenmeyi 
reddetmesine bağlı olarak ölmesinde 
sözleşmeye aykırılık görmemiştir (AİHM, 
Horoz v. Türkiye, 1639/03, 31.03.2009; Aytaç 
Ünsal ve Ebru Timtik, 36331/20, 01.07.2021). 

 “Wernicke-Korsakoff Sendromu” 
Tehlikesi;  

•  Uzun süreli açlık grevlerinde yaşanan bu 
hastalık, beyinde hücre ölümüne bağlı 
olarak kalıcı hafıza kaybına neden 
olmaktadır.  

•  Buna, el ve ayaklarda uyuşma ve yanma, 
denge ve göz bozuklukları, kaslarda 
istemsiz kasılmalar ve hafıza kaybı gibi ek 
semptomlar da eşlik edebilmektedir. 
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sürdürülmesini önleyecek eylemlerde bulunanlar 

disiplin suçu işlemiş olur. 

•  5275 s. İK m. 40/2-g’ye göre, açlık grevi yapmak 
1 aydan 3 aya kadar süreyle bazı etkinliklere 
katılmaktan alıkoyma cezası gerektirir.  

•  Anayasa Mahkemesi de, hükümlü ve tutukluların 
açlık grevini ifade özgürlüğü kapsamında 
görmemekte, disiplin cezası ile cezalandırılmayı 
hukuka uygun bulmaktadır (AYM, Mehmet 
Ayata, 2013/2920, 7.7.2015; Şükrü Yıldız, 
2015/18720, 9.5.2018; Kahraman Güvenç, 

2013/3551, 14.4.2016). 

Açlık Grevinin Dini Boyutu; 

•  Tüm semavi dinlerde intihar vb. eylemler 
kişinin öz benliğine yönelik olduğundan günah 
sayılmıştır (Kur’an, Nisa, 29; İncil, Mezmur, 
31/15; Tevrat, Tesniye, 4/15). 

•  Bir dine inanmamayı seçenler düşüncelerinde 
özgürdür. 

 

Psiko-Sosyal Hizmete Erişim; 

•  Tekrar yemeye başlamanızı öneriyoruz. Çünkü 
beden ve ruh sağlığınız bizim için önemlidir. 

•  Psiko-Sosyal Yardım Servisi görevlileri sizi ikna 
ve yardıma her zaman hazırdır.  

•  En az 10 gün aç kalmışsanız veya 4.5 kg'dan 
fazla kilo kaybetmişseniz yemeye başlamadan 
önce tıbbi yardım almalısınız! 

Yiyecekleri Reddederseniz; 

•  Açlığın etkileri aşama aşama ortaya çıkacaktır. 
Açlıktan yaklaşık 3 gün sonra karaciğerinizdeki 
şeker depoları tükenecek, vücudunuz enerji için 
yağ ve kasları kullanacak ve organlarınız 

(karaciğer, beyin, kalp vs.) harap olmaya 
başlayacaktır.  

•  Kusma, karın ağrısı, kabızlık, bulanık görme, 
baş dönmesi ve nöbet gibi şikayetleriniz 
olacaktır. 

•  Zayıflayacaksınız, vücut sıcaklığınız düşecek, 
değerlendirme yeteneğiniz bozulacak ve 
enfeksiyon riskiniz artacaktır. 

•  Kalbiniz aniden durabilir ve ölebilirsiniz. 

Bir Birey Olarak; 

•  Hukuk dışı taleplerin karşılanması gibi meşru 
olmayan amaçlarla açlık grevine gitmek 
hükümlü ve tutuklu olmaktan kaynaklanan hak 
ve ödevlerle bağdaşmaz. Zira bu tür kararlar 
ahlaki açıdan yaptırım gücü taşımaz. Buna 
karşılık meşru taleplerinizi bildirerek gereğinin 
yapılmasını isteme hakkına her zaman için 

sahipsiniz. 

•  Açlık grevinde herhangi bir zorlamayla karşı 
karşıya iseniz, size karşı bir başkasının teşvik, 
ikna ve talimatı söz konusuysa, bunu kurum 

görevlileriyle paylaşınız.  

•  Devletin, infaz kurumunda denetimi ve 
gözetimi altında tuttuğu hükümlü ve tutuklunun 
yaşam hakkı ile sağlığını korumakla yükümlü 
olduğunu unutmayınız. 

•  “Yaşamınız” en değerli hazinenizdir! 

Sıvı Almayı Reddederseniz; 

•  Kalıcı böbrek hasarı gelişecek ve 7-10 gün 
içinde ölürsünüz. 

•  Gıda alımını reddetseniz bile, yeterli sıvı 
alarak vücudunuzun sıvı ihtiyacını 
korumalısınız. 

 

bb) Grevcinin Hekim Tarafından Bilgilendirilmesi 

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin üye ülkelere Cezaevinde Tıbbi Bakımın Ahlaki ve 
Kurumsal Yönleriyle İlgili R (’98) 7 sayılı Tavsiye Kararı [R (98) 7 s. TK] m. 62’ye göre, açlık grevcisi, 
yapmakta olduğu hareketin kendi fiziki durumu üzerinde yol açacağı zararlı etkiler konusunda 
tarafsız bir anlatımla bilgilendirilmeli, bu suretle sürdürdüğü açlık grevinin tehlikelerini anlamalıdır. 
Daha açık ifade içeren m. 60’a göre, tedavinin reddedilmesi durumunda, doktor bir tanığın 
huzurunda hastadan bu konuda bir yazılı belge imzalamasını istemeli, grevciyi ilaçların muhtemel 
faydaları ile mümkün olan şifa verici alternatifleri hakkında tam bilgilendirmeli ve tedaviyi 
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reddetmesiyle birlikte oluşacak riskler konusunda onu ikaz etmelidir. Grevcinin içerisinde 
bulunduğu durumu tamamen anladığından emin olmalıdır. H/t’nin kullandığı dilden kaynaklanan 
kavrama güçlüğünü, kurumla bağlantısı olmayan uzman bir çevirmenin hizmetine başvurarak 
aşmalıdır.  

Uluslararası metinler paralelinde kaleme alınan İK m. 82/1’e göre, açlık grevine gidenler, bu 
hareketlerinin “kötü sonuçları” ile bırakacağı geçici ve kalıcı “bedensel ve ruhsal hasarlar” 
konusunda kurum hekimince “bilgilendirilmeli”dir. Görüldüğü üzere, kurum hekimine ikna değil, 
sadece açlık grevinin kötü sonuçları konusunda bilgilendirme görevi yüklenmiştir. Bu bilgilendirme 
ödevi, görsellerle zenginleştirilmiş matbu formlar grevciye verilerek ve sözle de anlatılarak yerine 
getirilmekle kalınmamalı, bunlar kayıt altına da alınmalıdır. Standardizasyonun sağlanması 
bakımından aşağıda yer alan formun kullanılmasında yarar vardır. Hekim ile grevci arasında hekim-
hasta ilişkisi bulunduğuna göre, söz konusu bilgilendirme, aynı zamanda hekimin hastayı 
“aydınlatma” yükümlülüğünün de gereğidir. 

Hekim, açlık grevcisiyle özel olarak, diğer h/t’ler dahil başkalarının duyamayacakları ortamda 
konuşmalıdır (Malta Bild. m. 15). Hekim, bilgilendirme ödevini günlük yerine getirmelidir. Grevcinin 
revire çıkmayı kabul etmediği gerekçesiyle bundan vazgeçemez; bu durumda, bulunduğu koğuşa/ 
odaya giderek bilgilendirmede bulunmalıdır. 

Açlık grevine ilişkin etik ilkelerden belli başlıları; “aydınlatılmış onam”, “sır saklama”, “gizlilik” 
ve “güven”dir (Malta Bild. m. 11). Hekimle açlık grevcisi arasında güven oluşturulması, güç 
durumların çözüme bağlanmasında fırsat yaratabilir (Malta Bild. m. 9). Hekim ya da diğer sağlık 
personeli açlık grevinin sonlandırılması için tedavi ya da bakım ödevini baskı unsuru olarak 
kullanmamalıdır. Hekim, açlık grevcisiyle çatışmaktan kaçınmalı, tarafsızlık içinde onun esenliği için 
çaba göstermelidir (Malta Bild. m. 16).  

Malta Bild. m. 8’de, grevcinin onayı varsa, durumu hakkında akrabaları ve hukuk 
danışmanlarının da bilgilendirilmesi öngörülmüştür. Böylelikle ailenin bilgilendirilmesi eylemcinin 
kararına bırakılmıştır. 
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Hekimler İçin 

AÇLIK GREVCİSİNİ BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ 

[Sağ. Bak, Algoritma, 24-25) 

Yiyecekleri Reddederseniz; 

•  Açlıktan yaklaşık 3 gün sonra karaciğerinizdeki 
şeker depoları tükenecek, vücudunuz enerji 
için yağ ve kasları kullanacak ve organlarınız 
(karaciğer, beyin, kalp vs.) harap olmaya 

başlayacaktır.  

•  Hareket ve solunum kaslarınızda güçsüzlük 

ve/veya kas krampları yaşayacaksınız. 
Kusma, midede karın ağrısı, kabızlık, bulanık 
görme, baş dönmesi ve nöbet gibi 
şikayetleriniz olacaktır. 

•  Zayıflayacaksınız, üşüyeceksiniz, vücut 
sıcaklığınız düşecek ve enfeksiyon riskiniz 

artacaktır. 

•  Düşünce ve değerlendirme yeteneğinizde 

bozulma yaşayabilirsiniz. 

•  Kalbiniz belirti göstermeden aniden durabilir. 

•  Yemeği bırakır sıvı almaya devam ederseniz, 
6-7 hafta yaşayabilirsiniz; ancak diğer sağlık 
sorunlarınız ortaya çıkacaktır. 

•  Eğer sağlığınız başlangıçta iyi değilse, daha 
fazla riskiniz var demektir. 

•  Yemeğe başlayıp kilo almanız bile 
vücudunuzda kalıcı hasarlar oluşmasını 
engellemeyebilecektir. 

•  Ölebilirsiniz. 

“Yeniden Beslenme Sendromu”;  

•  Uzun süre aç kalan birinin ani olarak yemek 
yemeye başlamasıyla ortaya çıkan son 
derece tehlikeli bir durumdur.   

•  Öldürücü olabilir ve kimde ortaya çıkacağı 
önceden bilinmez. 

•  Aç kalınan süre uzadıkça ortaya çıkma 
olasılığı artar. 

•  Tıbbi gözetim altında beslenme başlarsa bu 

sebepten dolayı ölüm ihtimali azalır. 

•  Tıbbi tavsiyeler açlık süresine ve kaybedilen 

kiloya göre değişir. 

•  Bütün durumlar için temel kural kişinin yavaş 
ve az miktarda yemeye başlamasıdır. 

•  İlk bir kaç gün normalde yenen yemek 
miktarının (kalorinin) yarısı geçilmemelidir. 

•  İlk 5-7 gün alınan şeker miktarı çok az 
olmalıdır. Şekerleme ve meyve suyu 

verilmemelidir! 

•  Kan kimyası ile ilgili tahliller yapılabilir. 

•  Potasyum, fosfor, diğer vitamin ve mineraller 

çok düşükse, damar yoluyla verilebilir. 

Sıvı Almayı Reddederseniz; 

•  Sağlığınız hızla bozulacaktır. Kalıcı böbrek 
hasarı gelişecektir ve 7-10 gün içinde 

ölürsünüz. 

•  Gıda alımını reddetseniz bile, hidrasyonu 
(vücudunuzun sıvı ihtiyacını) korumanız için 
yeterli sıvı almanızı öneririz. 

“Yeniden Beslenme Sendromu”nun Tehlikeli 
Kabul Edilmesinin Nedenleri; 

•  Bir haftalık açlık sonrası vücuttaki kimyasal 
elementler ve minerallerin miktarlarında 
değişiklikler başlar. Bunların en önemlileri; 
“Potasyum”, kalbin çalışması için önem taşır. 
“Fosfor”, enerji metabolizmasında önemli 

görevlere sahiptir. 

•  Bir insan 10 günün üzerinde aç kalırsa önemli 
mineraller ve vitaminler (B1 dahil olmak üzere) 
çok düşük düzeylere iner. 

•  Sağlık görevlileri sizin tekrar güvenli 
şekilde yemeye başlamanız için yardıma 
hazırdır. 

•  Eğer 4.5 kg'dan fazla kilo kaybınız olmuşsa 
veya 10 gündür aç kalmışsanız lütfen 

Tıbbi Hizmete Erişim; 

•  Açlık grevini sürdürürseniz, bu formda 
listelenen problemlerin gelişebileceğini 
bilmelisiniz.  

•  Güçsüzlük, ishal, göğüs ağrısı, nefes darlığı, 
değişik zihinsel problemler, diş problemleri, 
yaralar dahil herhangi bir probleminiz 
olduğunda kurum sağlık çalışanlarıyla temasa 

geçmek sizin sorumluluğunuzdadır.  
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•  Herhangi bir zamanda sağlık hizmeti talep 

edebilirsiniz. 

yemeye başlamadan önce tıbbi yardım 

isteyiniz! 

Vitamin ve Minerallerin Önemi;  

•  Bir kişi bir kaç gün yemek yemez ise vücuttaki 
enerji depoları tükenir ve vücudun sağlıklı 
çalışması için gerekli vitamin ve mineralleri 
kaybeder.  

•  Bu vitamin ve mineraller (özellikle Tiamin 
olarak da bilinen B1 vitamini) beyin, kalp ve 
böbreklerin çalışması için hayati öneme 
sahiptir.  

•  Eğer kişi yememeye devam ederse, vitamin 
alsa dahi, beyinde (Wernicke Ensefalopatisi 
denilen), kas, kalp, karaciğer ve böbreklerde 
kalıcı hasar gelişebilir.  

•  Açlığı takip eden günlerde ölüm olabilir. 

•  Yememe durumunun devamında oluşacak 
kalıcı hasarı azaltmak için; - “B1 Vitamini 100 
mg”, - “B Complex Vitaminler”, - “Multi 
Vitamin” tablet formunda verilmektedir. 

•  Açlığa devam edecekseniz, bu vitaminler 
açlığın zararlarını sınırlamada yardımcı 
olabilirler, ancak kalıcı organ hasarını ve 
ölümü engellemeye yetmezler! 

ACİL SERVİS EKİBİNE: “BU HASTA 
YENİDEN BESLEME SENDROMU RİSKİ 
ALTINDADIR. LÜTFEN ACİL SERVİSTE 

BESLEMEYİNİZ!”. 

•  Bu hasta (...) gündür açlık grevinde olup, 
gözleme göre devletin verdiği yemeği 
yememiştir. 

•  Ağızdan su almış olabilir. Bazı hastaların 
kantin veya dışarıdan yiyeceklere ulaşmış 
olma ihtimalleri vardır. Ancak bunu teyit etme 
imkânı bulunmadığından, ön kabulle hareket 

edilmemelidir. 

•  Dektroz içeren damar içi sıvı vermek 
güvenlidir, ancak damar içi tiamin damar içi 
sıvıya potasyum fosfor ve magnezyum 

ilavesiyle verilmelidir. 

•  Hipokalemi, hipofosfatemi ve hipomagnezemi 
açısından dikkatlice monitörize ediniz. 

•  İçecek ve yiyecek vermeden önce basal 
elektrolit değerleri normal görünecektir. Ancak 
beslenmeye başladıktan sonra bunlar hızla 
hücre içine gireceklerinden yeniden 
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Çok Önemli; 

•  Sağlık görevlileri sağlığınız için tekrar 
yemeye başlamanızı önermektedir. 

•  Eğer 4,5 kg’den fazla kilo kaybınız varsa 
veya 10-14 günden daha uzun süredir bir 
şey yememişseniz; tekrar yemeye 
başlamadan önce mutlaka sağlık 
görevlileriyle konuşunuz. Uzun süre açlık 
sonrası yemek, tıbbi bakım altında olmadan 
tekrar ölüme neden olabilen ciddi kimyasal 
dengesizliklere yol açabilir. 

beslenmenin başladığı ilk 3 ilâ 7 gün sorunlar 

ortaya çıkabilir. 

•  Hasta kabul edildikten sonra laboratuvar 
bulguları izlenmelidir. Özellikle potasyum, 
fosfor, kalsiyum, magnezyum, glukoz ve 

kreatinin değerleri yakından takip edilmelidir. 

•  Kardiyak monitörizasyon endikasyonu olabilir. 

•  Yeniden beslenme rejimleri hastanın 
durumuna (kilo kaybı, açlık süresi, mevcut 
hastalıklarına) göre düzenlenmelidir. 

•  Bütün rejimler günlük kilogram başına vakanın 
durumu göz önüne alınarak 5-10 kcal ile 

başlamayı önerir. 

•  Kalori kompozisyonu düşük şeker (asla ensure 
verme), % 50-60 karbonhidrat, % 30-40 yağ 
ve % 15-20 protein şeklinde olmalıdır. 

•  Kg başına kalori miktarı tolere ettiği 
görüldükçe, 5-10 günlük bir sürede yavaşça 
artırılmalıdır. Hasta 3 gün boyunca stabil ve 
kg başına 20 kilokalori alabiliyorsa taburcu 

zamanlaması yapılabilir. 
 

cc) Grevcinin Tarafsız Hekime Görünmesi 

Açlık grevine giden kimi terör örgütü mensubu h/t’lerin zaman zaman Türk Tabipler Birliği 
(TTB) veya Tabipler Odası’na bağlı “tarafsız” hekimler tarafından muayene ve tedavilerinin 
yapılmasını talep ettikleri yahut anılan STK’larca bu tür taleplerde bulunulduğu görülmektedir. DTB 
Hasta Hakları Bildirgesi m. 2’ye göre, hasta, sağlık kurumu ile hekimini serbestçe seçebilir, buna ek 
olarak tedavi sürecinde başka bir hekimin görüşünü alabilir. DTB - “Gözaltında ve Mahkumiyette 
İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı ya da Aşağılayıcı Muamele veya Cezalar Konusunda 
Hekimler İçin Kılavuz” (Tokyo Bildirgesi) m. 5’e göre, hekim, beslenmeyi tam ve doğru bir 
muhakeme yeteneğine sahip olarak gönüllü şekilde reddeden h/t’yi damardan besleyemez, en 
azından böyle bir yargıya varma yeteneğiyle ilgili karar bir başka bağımsız hekimce onaylanmalıdır. 
Malta Bild. m. 17’ye göre, eğer hekim vicdani gerekçelerle grevcinin tedavi ya da beslemeyi 
reddetmesini kabul edemiyorsa, bunu en baştan belirtmeli, grevcisini ret kararına uygun 
davranacak bir başka hekime yönlendirmelidir. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nin üye ülkelere 
Tutukluluk, Tutukluluğun Hangi Şartlarda Gerçekleşeceği ve İstismara Karşı Güvencelere Dair R 
(’06) 13 s. TK ek m. 37/2’ye göre, tıbbi (medikal/ dental) bir zorunluluk öyle gerektiriyorsa h/t’ye 
kendi doktoruna danışma ve onun tarafından tedavi edilme imkânı sağlanmalı, bu hakkın 
kullanımına yönelik başvuru reddedildiğinde ret sebepleri gösterilmeli ve böyle bir tedavi 
nedeniyle meydana gelen masraflardan kurum idaresi sorumlu olmamalıdır. R (’98) 7 s. TK ek m. 
17’ye göre, tutuklu yargılananlar ücretini ödemek kaydıyla kendi hekimine müracaat veya 
dışarıdan başka bir hekime başvurma hakkına sahiptir; hükümlüler ikinci bir tıbbi görüş arayabilirler 
ve kurum hekimi bu öneriyi sempatiyle dikkate almalıdır; ancak, bu talebin yararlı olup olmayacağı 
konusunda karar vermek hekimin nihai sorumluluğundadır. Almanya’da tutuklu, kurum hekiminin 
görüşü alındıktan sonra hâkimin izniyle, somut nedenlerle ve masrafı kendisine ait olmak üzere 
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istediği hekime muayene veya tedavi olabilmektedir (Centel, ’11, 81).  

Ülkemiz pozitif hukuk hükümlerine bakıldığında; Tıbbi Deontoloji Tüzüğü (TDT) m. 5/1 ve 
Hasta Hakları Yönetmeliği (HHY) m. 9/2’ye göre, mevzuat ile belirlenmiş usullere uyulmak şartı ile 
hastanın, kendisine sağlık hizmeti verecek olan personeli serbestçe seçme, tedavisi ile ilgilenen 
hekimi değiştirme ve başka hekimlerin konsültasyonunu isteme hakkı vardır. Şüphesiz bu hakka 
infaz kurumlarında tutulanlar bakımından getirilen sınırlama, kurum koşullarının özgürlüğü 
kısıtlayıcı karakterinden kaynaklanmaktadır. Zira h/t’lerin muayene ve tedavilerinin öncelikle 
kurum revirinde kurum hekimince, mümkün olmaması halinde üst basamak Devlet veya üniversite 
hastanelerinin mahkûm koğuşlarında yapılması öngörülmüştür (İK m. 71, 78, 79). Ad. Bak. CTE’nin 
6.1.20 t. ve 172 s. Genelgesi (172 s. Gen.) 3. Kısım 1. Bölüm bent (A) alt bent 4’te aynı düzenleme 
hemen tekrar edilerek h/t’lerin acil ve zorunlu hâller dışında, özel sağlık kuruluşlarında tedavi 
edilemeyecekleri hükme bağlanmıştır. Görüldüğü üzere, ulusal mevzuatımıza göre h/t’lerin hekim 
seçme ve kendi istedikleri hekimi çağırıp muayene olma hakları bulunmamaktadır. Nitekim CTE’nin 
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı (CBS)’na gönderilen 7.2.19 t. ve 21521 s. görüşü ile İzmir CBS’ye 
gönderilen 8.11.19 t. ve 184011 s. görüşünde, İK m. 71 hükmüne işarette bulunularak kurumlarda 
tutulan tüm h/t’lerin muayene, tedavi ve kontrollerinin tıbbi gereklilik ve mevzuata uygun şekilde 
yapılması gerektiği, kurumlardaki h/t’lerin Devlet veya üniversite hastaneleri dışında özel muayene 
ve takibine yönelik bir uygulama bulunmadığı, bu nedenle anılan taleplerin karşılanamayacağı 
belirtilmiştir. 

c) İlk Muayene 

Hekim, mümkün olan en kısa süre içinde, açlık grevcisinin tıbbi geçmişini ayrıntılı ve doğru 
biçimde edinir (Malta Bild. m. 11). Açlık grevinin başlangıcında hastanın ağırlık ölçümü dahil olmak 
üzere ayrıntılı bir muayenesi yapılır (Malta Bild. m. 12). Bulaşıcı ve kronik hastalık öyküsü ya da 
kaydı olanlar dikkatle izlenir. Bunlardan bulaşıcı hastalığı bulunanlar izole edilir. Açlık grevine 
başladığını beyan eden h/t’nin ilk muayenesi kurum revirinde yapılır.  

Açlık grevcisinin ilk muayenesinde;  

— Ayrıntılı “tıbbi öyküsü” alınmalı, 

— “Vücut ağırlığı” ve “boyu” ölçülerek BKİ hesaplanmalı, 

— “Yaşı”, “cinsiyeti”, “bulaşıcı” ve “kronik hastalıkları” belirlenmeli,  

— “Tansiyonu”, “nabzı”, “vücut sıcaklığı” ve “kan basıncı” ölçülmeli, 

— “FM” bulguları detaylıca tespit edilmeli, 

— Mümkünse “kan tahlilleri” (Hemogram, AKŞ, ÜREA, CK, Na, K, Cl, P, Alb, TP, Ca, ALT, AST) 
yapılmalı ve EKG’si çekilmeli,  

— Ayrıntılı “nörolojik” muayenesi yapılmalı,  

— Ayrıca tüm bunlar kayıt altına alınmalıdır (Sağ. Bak, Algoritma, 27). 

Açlık grevcisi ilk muayeneyi kabul etmezse, “gözleme dayalı” olarak; 

— Halsizlik ve takatsizlik seviyesi ile dış görünümü itibariyle değerlendirilmeli,  

— Nörolojik yönden (hareketlerde koordinasyon bozuklukları ve bilinç-bellek bozukluklarına 
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dair belirtiler vs.) irdelenmeli, 

— Bulantı, kusma, ishal ve kanama bulguları takip edilmeli, 

— Vücut ağırlığının ölçülmesine yanaşmaması halinde mümkünse üst orta kol çevresi (omuz 
başıyla dirseğin ortası) ölçülmeli, 

— Kuruma ilk alınırken saptanan boy, kilo ve kronik rahatsızlıkları dikkate alınmalıdır (Sağ. 
Bak, Algoritma, 27).  

ç) Açlık Grevi Sırasında Muayene ve Takip 

Hekimle açlık grevcisi arasındaki iletişimin “sürekliliği” kritik önem taşır (Malta Bild. m. 13). 
Açlık grevinin h/t’lerde bırakacağı sağlık problemlerinin isabetle tespiti için sağlık dosyası 
incelenmelidir. Grevcinin günlük olarak tükettiği vitamin hapları ve gıdaların (katı ve sıvı) miktar ve 
cinsi kaydedilmelidir. Açlık grevi süresince grevci düzenli olarak “her gün” takip edilmeli, günlük 
sağlık kontrolleri (sistemik ve ayrıntılı nörolojik muayenesi) yapılmalıdır. CTE’nin 11.1.19 t. ve 6473 
s. genel yazısına göre, CBS'ler tarafından özellikle terör suçlusu h/t'lerin yoğun olarak bulunduğu 
yer kurum müdürleriyle “toplantı” yapılmak suretiyle gelinen aşama itibariyle açlık grevlerinde 
alınması gereken tedbirler hakkında ilgililer koordine edilmeli, kurum hekimi veya aile hekimi ile 
sorumlu personel her an “ulaşılabilir” durumda bulundurulmalıdır.  

İlçe infaz kurumlarında bulunan grevcilerin sağlık durumları kötüleşmeden tedavi imkânının 
geniş olduğu yerlere nakilleri sağlanmalıdır (CTE - 11.1.19 t. ve 6473 s. genel yazı). Kurum 
hekimince durumu riskli görülen h/t’nin devam eden takip ve muayenelerine “nöroloji”, 
“psikiyatri”, “dahiliye” ve “diyetisyen” gibi ilgili dal uzmanlarının da katılmaları sağlanmalıdır. 
Gözlem ve muayene bulguları mutlaka kayıt altına alınarak gerçekleştirilmelidir. Gözlem ve 
muayene mümkünse kurum revirinde, değilse (h/t kabul etmiyorsa) bulunduğu odaya/ koğuşa 
gidilerek yapılmalıdır. Grev süresi 40 günü geçenler muayeneye ikna edilmeli ve öncelikle 
muayeneleri yapılmalıdır. Muayene ve takiplerin bu çalışmada esas alınan algoritmalara uygun 
yapılması standardizasyon sağlayacak ve risk sınıflamasında kolaylık sağlayacaktır.  

Açlık grevi sırasında gerçekleştirilen muayeneleri kapsamında, grevcinin; 

• “Vital bulguları“ (“tansiyonu”, “nabzı” ve “vücut sıcaklığı” gibi) günlük takip edilmeli, 

• En az haftada bir ya da düzenli aralıklarla “vücut ağırlığı” ve “üst orta kol çevresi” (omuz 
başıyla dirseğin ortası) ile “boyu” ölçülerek BKİ’ye göre kilo kayıp oranı saptanmalı, 

• 7-10 günde bir (yüksek riskte daha sık) “kan tahlilleri” (Hemogram, AKŞ, ÜREA, CK, Na, K, Cl, 
P, Alb, TP, Ca, ALT, AST) ve “EKG” ölçümü tekrarlanmalı,  

• Günlük “bilinç” takibi yapılmalı, 

• Bellek, hareket bozukluklarına ilişkin “metrik testler” ile “Göz İzlem Takipleri” yapılarak 
değerlendirilmeli, 

• GİS açısından “kanama” takibi yapılmalıdır (Sağ. Bak, Algoritma, 28). 

— Bilinç bozukluğu olmamasına rağmen vital bulguları bozulmuşsa, % 10 ve üzeri ağırlık 
kaybetmişse, BKİ 18.5 altıysa ve/veya laboratuvar tetkik sonuçları bozuksa grevci yakın takibe 
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alınmalı, bireysel olarak yeniden bilgilendirilmeli ve tedavi hakkında kendisine önerilerde 
bulunulmalıdır.   

— % 15 ve üzeri ağırlık kaybetmişse, BKİ 16’dan düşükse, ağır hipotansiyonu varsa, 
hipotermisi 35.5°C altıysa, hipertermisi 38.5°C üstüyse, nörolojisi, kardiyak aritmisi ve laboratuvar 
bulguları bozulmuşsa, grevci “risk altında” kabul edilmeli ve ilgili uzman hekimler (nöroloji, 
psikiyatri ve iç hastalıkları) tarafından değerlendirilerek tedavisi yapılmalı ya da hayati tehlike 
taşıdığı düşünülüyorsa hastaneye sevk edilmelidir (Sağ. Bak, Algoritma, 28-29). 

Açlık grevcisi muayeneyi olmayı kabul etmezse (onamı yoksa), her gün “dışarıdan gözleme 
dayalı” olarak; 

• Halsizliği ve genel görünümü itibariyle değerlendirilmeli,  

• Nörolojik yönden (hareketlerde koordinasyon bozuklukları ve bilinç-bellek bozukluğu 
belirtileri vs.) irdelenmeli, 

• Bulantı, kusma ve ishal bulguları takip edilmeli, 

• GİS açısından kanama takibi yapılmalı, 

• İdare gözlem formları dikkate alınmalı, 

• “Bilinçte bozulma” (olağan dışı aşırı uykululuk hali, dikkat konsantrasyon bozukluğu, bilinçte 
dalgalanma) başlamışsa ve/veya günlük aktivitelerini (kendi kendine su içme, yemek yeme ve 
tuvalet ihtiyacını giderme, yürüyememe, yatağa bağımlı hale gelme) tek başına yapamayacak hale 
gelmişse, GİS kanaması veya koagülopati sonucunda gelişen diğer vücut alanlarına ait kanama 
bulgu veya beyanı varsa, grevci İK m. 82/2 kapsamında “bilinci bozulan” ve/veya “hayati tehlikesi 
olan” kişi kabul edilmeli, revir ve müşahedede ilk müdahalesi yapılarak ivedi hastaneye sevk 
edilmelidir (Sağ. Bak, Algoritma, 29). 

CTE'nin 11.1.19 t. ve 6473 s. genel yazısına göre; açlık grevi eyleminin devamı süresince boy, 
kilo, tansiyon ile birlikte genel durumunun (günlük fizik bakı, kalp akciğer ve batın muayenesi, nabız 
ve vücut ısısı ölçümü) kontrolüne izin vermeyen h/t’ler idare tarafından gözlemlenmeli ve hekim 
tarafından yapılacak muayeneyi kabul etmemeleri halinde imzaları alınarak, imzadan imtina 
halinde gerekçesi de belirtilerek tutanak düzenlenmelidir. Malta Bild. m. 14’e göre, kimi 
durumlarda grevci damardan solüsyon verilmesini ya da tıbbi tedavinin diğer biçimlerini kabul 
eder; belirli müdahaleleri kabul etmemesi, tıbbi tedavinin ör. enfeksiyon ya da ağrı tedavisi gibi 
diğer yönlerine engel oluşturmamalıdır.  

Başta kilo kaybı olmak üzere grevcinin dış görünümüne ilişkin morfolojik gözlem hayatidir. 
Açlığın klinik tablosuna kilo kaybı ve zayıflama egemendir. Gıda alımı ile birlikte su alımı da 
kesildiğinde, kaşektik yapı daha dramatik seyir izler. Kişinin, yağ dokusu miktarına göre açlığa 
dayanma suresi değişkenlik gösterir (Kök-Tunalı, ’92, 88). Uzamış açlıkta kişinin çene, zigoma ve 
orbita kenarları belirginleşir, cildi kemiklerine sıkıca yapışır, yüzü çöker ve göz çukurları derinleşir. 
Deride incelme, kuruma ve pul pul dökülme olur. Boy düşer, kaburgalar iyice görünür hale gelir ve 
karın kayık vaziyeti alır. Boyunda yaşanan aşırı incelme, başın olduğundan daha büyük 
görünmesine yol açar. Hasta fizyolojik olarak solgun ve bitkin görünür (Altın, ’17, 183-184).  
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Aşağıdaki tabloda tanımlanan semptom ve bulgular bireylere bağlı olarak değişebilen 
evrelerde görülebilir. Kalıcı sekellerde “Wernicke Ansefalopati” (WA) ve Wernicke-Korsakoff 
Sendromu” (WKS) belirleyicidir.  

 

UZUN SÜRELİ AÇLIK GREVİNDE KLİNİK EVRELER 

[Tab. 1; Sağ. Bak, Algoritma, 28] 

Hafif Evre (1) Orta Evre (2) Ağır Evre (3) 

Halsizlik Güçsüzlük Oftalmik (görme kaybı) 

Baş dönmesi Ataksi (denge güçlüğü) Kanama 

Karın ağrısı 
Bradikardi (kalp ritminde 

yavaşlama) 
Anüri-Oligüri (idrara çıkamama) 

-- Diplopi (bakış kısıtlılığı) Aritmi (ritim bozukluğu) 

-- Vertigo (şiddetli baş dönmesi) Kardiyak arrest (kalbin durması) 

-- Nistagmus (gözde titreme) Günlük işlevleri bağımsız yerine getirememe 

-- Disfaji (yutma güçlüğü) Yatağa bağımlı olma 

-- Vomitus (kusma) Bilinç bulanıklığı (delirium) 

-- İnsomni (uykusuzluk) 
Bilinç bozukluğu (aşırı uyku halinden komaya 
kadar) 

-- Soğuğa duyarlılık % 15 üzeri ağırlık kaybı 

-- Mental fonk. yavaşlama BKİ 16 altı 

-- Hafızada bozulma -- 

-- % 10-15 ağırlık kaybı -- 

-- BKİ 18.5 altı -- 

 

UZUN SÜRELİ AÇLIK GREVİNDE SÜRESEL EVRELER 

[Tab. 2; Sağ. Bak, Algoritma, 28] 

1-3 Gün 4-7 Gün 8-14 Gün 15-18 Gün 35-42 Gün > 42 Gün 

Glikojenin 
tükenmesi 

Kas 
proteinleri 
glukoza 
metabolizi 

olur 

RS riski 
başlar 

Ataksi Ocula motor > % 30 vücut 
ağırlık kaybı 

Ayakta durma 

güçlüğü 
Yutma güçlüğü Konsantrasyon 

bozukluğu 

Birakardi Diplopi Uyku hali 

Ortaztasa Vertigo Aritmi 
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Mental uyuşukluk Nistagmus  

Soğuğa duyarlılık Kusma 

Güçsüzlük Şaşılık 

 

UZUN SÜRELİ AÇLIK DÖNEMİ RİSK SINIFLAMASI VE YÖNETİMİ 

[Tab. 3] 

Risk Düzeyi Bulgular Hastalığın Yönetimi 

Hafif 

• BKİ > 18.5 kg/m2 

• Açlık < 7-9 gün 

 

• Normal beslenebilir. 

• Genellikle monitoring gerekmez. 

• Sıvı almıyorsa hidrasyon izlenir. 

Orta 

Aşağıdakilerden biri izleniyorsa; 

• BKİ > 16 fakat < 18.5 kg/m2 
ise  

• Vücut ağırlık kaybı > % 10 
fakat < % 15 ise 

• Beslenmeye başlamadan önce tiamin verilmesi 
hususu değerlendirilir. 

• IM olarak D5NS yapılır. 

• İlk 2 gün boyunca enerji ≤ 20 kcal/kg/gün olarak 
hesaplanır. 

• Beslenmeye başlamadan önce kan testleri yapılır. 

• Öğünler yarım porsiyon olarak verilir. 

• Sıvı kısıtlaması 30 ml/kg/gün şeklinde uygulanır. 

• Beslendikten 24-48 saat sonra tekrarlanır. 

• Günlük olarak multivitamin ve mineral 
suplementasyonu yapılır. 

Yüksek 

Majör risk faktörleri 
(Aşağıdakilerden biri 
izleniyorsa); 

• BKİ < 16 kg/m2 

• Vücut ağırlık kaybı > % 15 

• Düşük K+, Mg++, Phos 

Minör risk faktörleri 
(Aşağıdakilerden ikisi ya da 
daha fazlası izleniyorsa); 

• BKİ < 18.5 kg/m2  

• Vücut ağırlık kaybı > % 10 

• H/O ETOH, co-
morbid/meds 

• Beslenmeden önce klinik durum dikkatlice izlenir 
(çoğu kez hastanede tekip edilir). 

• K+<3 mmol/l, Mg++<0.5 mmol/l ve Phos<0.5 
mmol/l düzeyleri dikkatli bir izlemle sağlanır. 

• Bunlar istenen düzeydeyse oK. 

• Beslenmeye başlamadan önce tiamin verilmesi 
hususu önemle değerlendirilir. 

• İlk gün enerji alımı 10 kcal/kg/gün olarak 
hesaplanır. 5-10 kcal/kg/gün artırılır. 

• Sıvı kısıtlaması ≤ 30 ml/kg/gün (sıfır sıvı dengesi x 
1 hafta). 

• Günlük kan testleri 1 hafta boyunca tekrarlanır. 

• Günlük olarak multivitamin ve mineral 
suplementasyonu yapılır. 

Ciddi 

Aşağıdakilerden birden fazla 
izleniyorsa); 

• BKİ < 16 kg/m2 

• Vücut ağırlık kaybı > % 15 

• Hastanede takip önerilir. 

• Sıvı ve elektrolit dengesi sağlanır. 

• Tiamin İV. 

• K+, Phos, Mg++ verilir. 
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• Düşük K+, Mg++, Phos 

• 21 günden fazla yemek 
yemediyse  

• H/O ETOH, co-
morbid/meds 

• İlk gün enerji alımı 5 kcal/kg/gün olarak hesaplanır. 

• En az ilk 48 saat boyunca ECG monitoring yapılır. 

• Kan testleri günlük olarak 1-2 hafta boyunca yapılır 
ve değerlendirilir. 

• Günlük olarak multivitamin ve mineral 

suplementasyonu yapılır. 

 

d) Açlık Grevinde Zorla Tıbbi Müdahale  

aa) “Zorla Besleme” Tedbiri (İK m. 82/1) 

Prensip olarak açlık grevcisinin besinleri red yönündeki iradesine itibar edilir. Bunun sonucu 
olarak aydınlatılmış onamı varsa, grevci beslenir ve tedavi edilir. Malta Bild. m. 16’ya göre, açlık 
grevcisine; zorla beslenme, rektal hidrasyon, kelepçeleme, tecritte tutma ve yatağa bağlama dâhil 
olmak üzere herhangi bir kısıtlama ya da baskı uygulanamaz. Buna karşılık, birbirini tekrar eden İK 
m. 82/1 ve Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında 
Yönetmelik (İY) m. 101/1’de PSYS tarafından açlık grevcisinin grevinden vazgeçmesi konusunda 
yapılan ikna çalışmaları ve kurum hekimi tarafından grevinin kötü sonuçları ile bırakacağı bedensel 
ve ruhsal hasarlar konusunda yapılan bilgilendirmeden “sonuç alınamaması”, zorla beslenmesi 
için yeterli görülmüştür. Bu durumda h/t’nin beslenmesine kurum hekimince belirlenen rejime 
göre uygun ortamda hemen başlanacaktır. İK m. 82/1’de zorla beslenme için açlık grevcisinin hayati 
tehlike altına girmesi veya bilincinin kapanmasının aranmaması eleştiriye açıktır (Taşkın, ’06, 253). 
Esasen zorla beslenme ile zorla tıbbi tedavi iç içe kavramlar olup, aynı amaca hizmet etmektedir 
(Boran, ’07, 101). Kaldı ki, İK m. 82/2’de düzenlenen tedbirler aslında zorla beslenmeye de yer 
verilmesi, İK m. 82/1’deki aynı tedbirin varlık nedenini sorgulanır hale getirmektedir.    

Zorla beslenme tedbirine başvurulabilmesinin ilk koşulu, yiyecek ve içeceklerin “sürekli olarak 
reddedilmesi”dir. Süreklilik, belirli bir devamlılığı içerir. Aralıklarla da olsa, süregelen beslenmeyi 
reddetme halinde, süreklilik var demektir (Ömeroğlu,’11, 98). İkinci koşul, “kurum hekiminin 
bilgilendirmesine rağmen h/t’nin açlık grevini sürdürmesi”dir. Üçüncü koşul, h/t’nin beslenmeyi 
reddin sonuçları hakkında “PSYS’nin ikna çabalarını boşa çıkarması”dır. Zorla beslenme; vücudun, 
günlük faaliyetlerini devam ettirebilmesi, büyümesi ve varsa yaralarının iyileşebilmesi için ihtiyaç 
duyduğu kalori, protein, makro ve mikro element ile vitaminin kişinin özgür iradesi (rızası) dışında 
vücuduna zorla verilmesidir (Taşkın, ’06, 253). Doğal yöntemlerle beslenmeyi reddeden h/t, 
medikal destek olmadan zorla beslenemeyeceğine göre, bu tedbir de aslında sonucu itibariyle bir 
tıbbi müdahaledir (Ömeroğlu, ’11, 98-99). Doktrindeki azınlık görüşüne göre, İK m. 82/1’deki 
beslenme tedbiri “zorla” beslenmeyi kapsamamaktadır (Demirdöven, ’20, 101). Besinleri sürekli 
reddeden ve PSYS’nin ikna çalışmalarını boşa çıkaran kişi ancak açlık grevini sürdürme iradesi 
taşıyan kişi olabileceğine göre, bu görüşte isabet bulunmamaktadır.  

İK m. 82/1’de beslenme tedbirinin kim tarafından uygulanacağının açıklığa kavuşturulmadığı 
ileri sürülmüştür (Taşkın, ’06, 253). Oysa İK m. 82/4’e göre beslenme tedbiri kurum hekiminin 
tavsiye ve yönetimi altında uygulanır. 1219 s. Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair 
Kanun (1219 s. K.) m. 1’deki düzenleme karşısında, beslenme tedbirinin hekim dışındaki kişilerce 
(kurum personeli gibi) uygulanması kabul edilemez (aynı yönde: Boran, ’07, 102).  
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Aşağıda zorla tedavinin esası hakkında yapılan açıklamalar ilke olarak zorla beslenme için de 
geçerlidir. Türkiye tarafından 5013 s. K. ile onaylanması uygun görülen “Biyoloji ve Tıbbın 
Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları 
ve Biyotıp Sözleşmesi” (Biyotıp Söz.) m. 5’te sağlık alanında herhangi bir müdahalenin, ilgili kişinin 
bu müdahaleye özgürce ve bilgilendirilmiş bir şekilde muvafakat etmesinden sonra yapılabileceği 
hükme bağlanmıştır. Bir görüşe göre, AY m. 90 hükmü karşısında ilgilinin rızasını şart koşan Biyotıp. 
Söz. m. 5 ile bunu şart koşmayan İK m. 82/1 hükümleri arasındaki çatışmada uygulanma önceliği 
Biyotıp. Söz. m. 5’e verilmelidir (Akkutay, ’07, 418). Diğer görüş, TCK’daki hukuka uygunluk 
nedenlerinin uygulama alanı bulacağı yönündedir (Soyaslan, ’90, 279; Önok, ’05, 152; Ömeroğlu, 
’11, 103; Ümit, ’17, 209).  

bb) “Zorla Tıbbi Tedavi” Tedbiri (İK m. 82/2) 

Özgür bireyler bakımından açlık grevinin, grevcinin iradesine aykırı müdahaleyle başlayan 
aşaması doktrinde tartışmalıdır. Yazarların kimisi, koşulları oluştuğunda kişiye müdahalede 
bulunmanın devletin görevi olduğunu ileri sürerken; kimisi, müdahalenin bir hak ihlali olacağını 
savunmaktadır. Bu konuda hukuk ve tıp disiplinlerinin bakış açıları arasındaki farklılık daha 
keskindir. Meslek kuralları, tıbbi deontolojik ilkeler ve hukuksal düzenlemeler arasındaki çelişkiler 
fikir ayrılıklarına yol açmıştır. Müdahaleyi meşru görmeyenler, grevcinin ölüm sürecini tersine 
çevirme iktidarına her zaman sahip olduğunu, hastanın önceden açıkladığı iradesinin sonraki 
evrelerde de gözetilmesi gerektiğini kabul eden Biyotıp Söz. 9 hükmünün uygulanma önceliği 
bulunduğunu belirtirler (Erman, ’10, 35; Ayhan Aygörmez, ’09, 147; Doğan, ’21, 215). DTB’ye göre, 
açlık grevcisinin hayatı tehlikeye girse bile, bilinci açıkken verdiği son karara saygı duyularak 
tedaviden kaçınılmalıdır (DTB, Eyl. ’92 t. 44. Asamblesi Rap.). TTB’nin normatif değeri bulunmayan 
Hekimlik Meslek Etiği Kuralları m. 36’ya göre, reddetmesi halinde açlık grevcisine zorla muayene 
ve tedavi yolu denenemez. 

H/t’ler bakımından durum değerlendirildiğinde; ülkelerin bazısında, şuuru ciddi şekilde 
bozulduğunda ölümünü engellemek için grevciye hekimin müdahalesi zorunlu görülmüş; bazısında 
ise, kural olarak klinik kararlar gerekli yerlere danışan ve bütün verileri değerlendiren sorumlu 
hekime bırakılmıştır. CPT’ye göre, muhakeme sahibi her hasta h/t, tedaviyi veya herhangi bir tıbbi 
müdahaleyi reddetme özgürlüğüne sahiptir. Bu temel ilkeden herhangi bir sapma hukuka dayalı, 
genel toplum için geçerli ve kesin olarak ortaya konulmuş istisnai durumlarla ilgili olmalıdır. 
Hekimler için rehber niteliğindeki Malta Bild. m. 4’te, ölüm orucunun ileri aşamasında h/t’nin 
fizyolojik durumu ve zihni melekeleri kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bilincinin yerinde olduğunu 
gösteriyor ve hekimin müdahalesini kesin olarak onaylamadığı anlaşılıyorsa, ona zorla müdahale 
edilmemesi, vakar içinde ölmesine izin verilmesi önerilmiştir. Tokyo Bild,’nde h/t’lerin tıbbi yardımı 
reddetmesi bir hak olarak öngörülmüş ise de, m. 5’te hekimin hastanın özerkliğine saygı göstermek 
ile onun yararına olacak şekilde müdahale gereksinimi arasında bir denge kuracağı, vicdani olarak 
zorla beslemeye karşı olan hekimin buna zorlanamayacağı, bazı durumlarda hekimin açlık grevine 
gidenlere zorla besin verebileceği belirtilmiştir. Her iki Bildirgede de ortak payda, hastanın 
yararının öncelenmesi lüzumudur. R (98) 7 s. TK m. 63’e göre, hekim, tedaviyi reddeden açlık 
grevcisinin yaşamsal tehlike doğuran hastalığa tutulduğunu (gözle görülür bir kötüleşme meydana 
geldiğini) tespit ederse, bu durumu ilgili makama rapor etmeli ve konu hakkında ulusal 
düzenlemeye göre hareket edilmelidir. Uluslararası metinlerde genel olarak açlık grevcisinin 
menfaati göz önünde bulundurularak zorla tedavinin hekimlere bırakıldığı söylenebilir. 
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Avusturya İnfaz Kanunu (İK) m. 69’da açlık grevcisinin katı gıda alımını 7 gün, sıvı alımını 2 gün 
reddetmesi halinde, kendisine zorla tedavi ve beslenme tedbiri uygulanacağı hükme bağlanmıştır. 
Alman İK m. 101 açlık grevcisinin hayati tehlike içinde olması veya sağlığının ciddi şekilde bozulması 
halinde, zorla beslenme ve tıbbi tedavi uygulamasını öngörmüştür. Bulgar İK m. 86 ve Fransız 
CMUK m. 290’da da benzer düzenlemelere yer verilmiştir.  

Ülkemiz mevzuatına gelince; AY m. 17/1-2’ye göre, herkes yaşama, maddi ve manevi varlığını 
koruma ve geliştirme hakkına sahiptir; tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı haller dışında, kişinin 
vücut bütünlüğüne dokunulamaz. 1219 s. K. m. 70/1’e göre, müdahale için bilinci açık olduğu 
sürece ilgilinin rızası aranır; ancak, kişi görüş belirtecek durumda değilse rıza şartından vazgeçilir. 
TDT m. 3/1’e göre, hastanın bilinci kapalı koma hâlinde veya yanında kimsesi bulunmuyorsa, 
kendisine müdahale istemediğini belirten bir belge de yoksa hekim, tıpkı diğer acil vakalarda 
olduğu gibi kişiyi kurtarmak için müdahale eder. HHY m. 24/7’ye göre, hastanın rızasının 
sorulamadığı, bilincinin kapalı ve hayati tehlikesinin bulunduğu acil durumlarda, tıbbi müdahale 
için rıza beklenmez. İşaret etmek gerekir ki, grevcinin rızasına aykırı olarak zorla besleme ve zorla 
tedavi şeklinde kendini gösteren müdahale açısından özgürlüğü kısıtlanmış kişiler ile diğerleri 
arasında fark bulunmaktadır. Zira İK m. 6/1-f uyarınca h/t’lerin yaşam hakları ile beden ve ruh 
bütünlüklerini korumak üzere her türlü önleyici tedbirin alınması zorunludur. Öte yandan h/t’ler 
bakımından açlık grevine prensip olarak kişi hak ve özgürlükleri arasında yer verilmeyerek İK m. 
40/2-g’de disiplin yatırımına bağlanması (Çelik, ’14, 45), müdahalenin bir sınırlandırma aracı (AY 
m. 26/2) olarak kullanılabileceğini göstermektedir (Sever, ’16, 141-192). Yaşamın “kutsallığı” 
yerine “niteliği” tezinden hareketle, devletin kişiyi yaşatma ödevini, onun iradesini hiçe sayarak 
zorla yerine getiremeyeceği yönünde kimi fikirler (Sevinç, ’02, 133-134; Özen, ’10, 30-31; Doğan, 
’21, 201-204; Kurt, ’20, 201) ileri sürülmüş ise de, açlık grevinde bulunan için hayati tehlikenin 
başladığı noktada, yaşam hakkının korunmasının insanın öz saygınlığı dahil tüm yararların üstünde 
olması gerektiği genellikle kabul edilmektedir (Soyaslan, ’90, 275; Ömeroğlu, ’11, 95-96; Karaca, 
’01, 158; Demircan, ’19, 62). Zira kritik eşiği aşan açlık grevcisi artık teknik olarak bir hastadır ve 
yaşam hakkı gözetilmelidir. 

İK m. 82 hükmü kaleme alınırken kademeli müdahale sistemi benimsenmiştir. İK m. 82/2’ye 
göre, beslenmeyi reddederek açlık grevi veya ölüm orucunda bulunan h/t’lerden, İK m. 82/1 
uyarınca alınan tedbirlere ve yapılan çalışmalara rağmen “hayati tehlikeye girdiği” veya “bilincinin 
bozulduğu” hekim tarafından belirlenenler hakkında, isteklerine bakılmaksızın kurumda, olanak 
bulunmadığı takdirde derhal hastaneye kaldırılmak suretiyle muayene ve teşhise yönelik tıbbi 
araştırma, tedavi ve beslenme gibi tedbirler (zorla tedavi ), sağlık ve hayatları için tehlike 
oluşturmayacak şekilde uygulanacaktır. Hayati tehlike ve bilinç bozukluğuna karar verecek kişi 
kurum hekimi, sevk edilecek sağlık kuruluşu ise İK m. 78/2 uyarınca ileri basamak Dev. H. ve Ünv. 
H.’leridir (Taşkın, ’06, 256; krş. Akıncı, ’98, 760-761). İK m. 82/4’e göre, söz konusu tedbirler, kurum 
hekiminin tavsiye ve yönetimi altında uygulanır. Ancak, kurum hekiminin zamanında müdahale 
edememesi veya gecikmesi hükümlü için hayatî tehlike doğurabilecek ise, söz konusu tedbirlere 
hekimin tespiti olmaksızın başvurulur. CTE'nin 29.11.18 t. ve 176556 s. yazısında da, aynı yönde 
uygulamaya işarette bulunulmuştur.  

İK m. 82/2’de zikredilen beslenme, İK m. 82/1’de belirtilenden farklı olarak tıbbi amaçlı tedavi 
olarak anlaşılmalıdır. Bilinç bozulması, doğru biçimde karar verme ve muhakeme yapma 
yeteneğinin kaybolmasıdır (Ömeroğlu, ’11, 104). Hayati tehlike, kişinin ölebileceğini değil, 
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sağlığının o an için ölebilecek kadar bozulmuş olduğunu ifade eder (Örsal-Katkıcı, ’90, 318). Tıbbi 
müdahale; kişilerin bedensel, fiziksel veya psikolojik bir hastalığını teşhis ve tedavi etmek veya bu 
mümkün olmadığı takdirde hastalığını hafifletmek ya da acılarını dindirmek veya onu böyle bir 
rahatsızlıktan korumak için tıp mesleğini icraya yetkili kişilerce gerçekleştirilen, en basit teşhis ve 
tedavi yöntemlerinden başlayarak en ağır cerrahi müdahalelere kadar uzanan her çeşit faaliyettir 
(Çilingiroğlu, ’93, 15; Taşkın, ’06, 254). Söz konusu zor kavramından, huzurdaki kolluk görevlilerinin 
insan onuruna aykırı düşmeyecek şekilde ve fakat grevcinin tedaviyi red iradesini yansıtan tepkisel 
ve dışsal davranışlarının zor kullanılmak sureti ile ortadan kaldırılarak tedavisinin hastanede 
yapılmasını anlamak gerekir. Bu bakımdan grevcinin tedaviyi ısrarla red ettiği gerekçesiyle 
tedavisinin yapılmaması hukuka aykırı olacaktır. Açlık grevinin kişiye kalıcı zararlar verecek boyuta 
varması hâlinde, eylem meşruiyetini kaybedeceğinden, açlık grevine müdahale eden kurum hekimi 
ya da personel kanunun hükmünü yerine getirme hukuka uygunluk sebebinden (TCK m. 24) 
yararlanacak (Önok, ’05, 152; Çakmut, ’03, 192; Ümit, ’17, 209), gerekli müdahaleden kaçınan ise, 
hukuki (tazminat) ve cezai sorumluluğa (TCK m. 83, 85, 257) muhatap olacaktır (Boran, ’07, 97-98; 
Feyzioğlu, ’93, 163; Tulay, ’20, 827; krş. Yücel, ’18, 221). Doktrinde, koşulları oluşan zorla 
müdahaleyi TCK m. 25/1’de düzenlenen üçüncü kişi lehine yasal savunma (Feyzioğlu, ’93, 163) veya 
TCK m. 25/2’de düzenlenen zorunluluk hali (Soyaslan, ’90, 277) kapsamında değerlendiren 
görüşlere de rastlanılmaktadır.  

Dnş, durumu kritikleşen grevcilere yaşam hakkının korunması amacıyla doktor kararıyla 
isteklerine bakılmaksızın müdahale edilmesini hukuka uygun bulmuştur (D. İDDK, 30.6.14, 
11/1463, 14/2838). Yüksek Sağlık Şurası 20-21.12.00 t. ve 10285 s. tavsiye kararında; “ölüm 
oruçlarından dolayı hastaneye yatırılan kişilerin, ölüm orucunu eylem olarak kullanabileceğini, 
ancak hekimlik mesleğinin ana amacı her şeyden önce insan yaşamının korunması ve en iyi biçimde 
sürdürülmesinin sağlanması olduğuna göre, bu eylemlerin kişilerin ruhsal ve bedensel sağlığında 
gerek geri dönüşsüz, gerekse ölümcül zararlar vermeye başladığı andan itibaren AY m. 5 ve 56 
gereği ve ayrıca tıbbi etik kuralları uyarınca müdahale edilmesi gerektiğini, kişinin yaşamını tehdit 
ettiği andan itibaren müdahale etmeyen hekimin de, meslek etiğine uygun davranmamış olacağını” 
beyan etmiştir. 

İK m. 82/2’deki koşullar oluşmadığı sürece, h/t’nin hastane ortamında dahi olsa tıbbi 
tetkiklere ve muayeneye rıza göstermesi, diğer tedavi tedbirlerine de onay verdiği anlamına 
gelmemektedir (Ömeroğlu, ’11, 88). İK m. 82/2 uyarınca zorla müdahale edilen h/t’nin bilincini 
tekrar kazanması ve hayati tehlikeyi atlatmasına rağmen tedaviyi reddetmesi halinde, müdahaleyi 
durdurmak gerekecektir (Özar, ’21, 31). H/t İK m. 16 uyarınca cezasının infazı ertelenerek veya 
5271 s. Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) m. 109/4 gereğince tutukluluğu adli kontrole çevrilerek 
tahliye edilecek olursa, devletle arasındaki özel bakım ilişkisi son bulacağından, ona yaklaşım özgür 
bireylerinkinden farklı olmayacaktır. İşaret edelim ki, zorla beslenme biçimleri genellikle kelepçe, 
ağız genişletici ve yemek borusuna özel boru sokulması gibi güç araçlarının kullanılmasını 
gerektirmektedir. Bu uygulamanın, direnen grevcinin sağlığında kalıcı bir hasara yol açması 
kuvvetle muhtemeldir (Ünver, ’07, 208 vd). Ayrıca hekimin, hekimliğin en köklü ilkesi olan bireyin 
sağlığı yararına davranma ve onun özgür iradesine saygı gösterme ilkeleri arasında sıkışması ayrı 
bir etik sorundur. 
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e) Diğer Hastalıklarda Zorla Tıbbi Müdahale (İK m. 82/3) 

172 s. Genelge 3. Kısım 1. Bölüm m. A/7 uyarınca h/t’nin, doktor tarafından önerilen tedaviyi 
reddetmesi hâlinde, kendisine, kanuni temsilcisine veya yakınlarına, uygulanması planlanan veya 
uygulanmakta olan tedavinin reddedilmesi veya durdurulması sırasında doğacak sonuçların bir 
doktor tarafından anlatılarak bu durumun tutanağa yansıtılması, konu ile ilgili olarak kişinin 
beyanının alınması ile safahatın tutanağa bağlanması ve tedavi olması konusunda ikna edilmesi 
yönünde çaba gösterilmesi gereğine işaret edilmiş; ancak İK m. 82 hükmünün bu kapsam dışında 
olduğu vurgulanmıştır. İK m. 82/3’te, “yukarıda (İK m. 82/1-2’de) belirtilen hâller dışında” bir 
“sağ l ık  sorunu” (hastalığı) olup da muayene ve tedaviyi reddeden h/t’lerin, “sağlık” veya 
“hayatlarının ciddi tehlike içinde olması” veya “kurumda bulunanların sağlık veya hayatları için 
tehlike oluşturan bir durumun varlığı” halinde isteklerine bakılmaksızın kurumda, olanak 
bulunmadığı takdirde derhal hastaneye kaldırılmak suretiyle muayene ve teşhise yönelik “tıbbi 
araştırma”, “tedavi” ve “beslenme” gibi tedbirlerin (zorla tedavi) sağlık ve hayatları için tehlike 
oluşturmamak şartıyla uygulanacağı hükme bağlanmıştır. İK m. 82/3’te beslenmenin reddi dışında 
bir nedenle sağlığı bozulanlara yönelik öngörülen tedbirler zorlayıcı nitelikte olup, hastanın tedaviyi 
red hakkının istinasını oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, hayati tehlike teşkil edecek derecede 
veya ciddi şekilde hastalığı olan h/t’lerin isteğine bakılmaksızın zorla tedavileri sağlanacaktır. 
Doktrinde, İK m. 82/3 hükmü sehven gözden kaçırılarak 172 s. Gen’de yer alan düzenlemeye yanlış 
anlam yüklendiğine rastlanılmaktadır (Ör. Özar, ’21, 21).  

İK m. 82/3’te öngörülen tedbirler, kurum hekiminin tavsiye ve yönetimi altında uygulanır. 
Ancak, kurum hekiminin zamanında müdahale edememesi veya gecikmesi h/t için hayati tehlike 
doğurabilecek ise, bu tedbirlere f. 2’de belirtilen şartlar aranmaksızın başvurulur (İK m. 82/4). 
İşaret edelim ki, İK m. 82/3’te sözü edilen “Yukarıda belirtilen haller dışında bir sağlık sorunu olup 
da” ibaresiyle, beslenmenin reddi dışındaki bir nedenle tedaviyi reddettiği için ciddi veya hayati 
tehlike teşkil eden hastalığa tutulanlar kastedilmiştir. Dolayısıyla İK m. 82/2 kapsamında 
beslenmeyi reddettiği için hayati tehlikeye giren veya bilinci bozulan kişiler İK m. 82/3 hükmü 
kapsamı dışındadır (Taşkın, ’06, 257).   

CTE'nin 29.11.18 t. ve 176556 s. yazısında, açlık grevi veya ölüm orucuna devam etmesi 
nedeniyle hayati tehlikesi olan veya bilinç bozukluğu yaşadığı hekim tarafından belirlenen h/t'lere 
İK m. 82/2 uyarınca isteklerine bakılmaksızın kurumda veya hastaneye kaldırılarak gerekli tedavi ve 
beslenme rejimi uygulanması; h/t'lerin açlık grevi ve ölüm orucu eylemleri dışında diğer sağlık 
sorunlarına (tüberküloz, HIV, diyaliz hastalığı gibi) ilişkin tedaviyi kabul etmemeleri halinde de; İK 
m. 82 hükümleri gözetilerek, tedaviyi reddetmesi halinde yaşanacak risklerin ilgili hekim tarafından 
anlatılması, ancak h/t'nin ikna edilememesi ve tedaviyi reddetmesi nedeniyle hayati tehlikesi 
(koma gibi) söz konusu olduğunda veya hastalığın bulaşıcı hastalık gibi kurumda bulunanların sağlık 
ve hayatları açısından ciddi tehlike taşıması halinde, mevzuat kapsamında gerekli müdahalede 
bulunulması; kurum hekiminin zamanında müdahale edememesi veya gecikmesi h/t için hayatî 
tehlike doğurabilecek ise, hayati tehlike durumu göz önünde bulundurularak hekim kararı 
aranmaksızın İK m. 82/4 gereğince zorunlu tedbirlerin uygulanması istenmiştir. 172 s. Genelge 1. 
Kısım 1. Bölüm “Bulaşıcı ve Salgın Hastalığı Bulunan H/t’lerle İlgili Alınacak Tedbirler” başlıklı bent 
(C) alt bent 4’te, bulaşıcı hastalığı bulunan, muayene ve tedaviyi reddeden h/t’lerin, sağlık veya 
hayatlarının ciddî tehlike içinde olması veya kurumda bulunanların sağlık veya hayatları için tehlike 
oluşturan bir durumun hekim raporu veya SKR ile tespiti hâlinde, İK m. 82/3 ve 4721 s. Türk Medeni 
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Kanunu (TMK) m. 432 kapsamında hareket edileceği vurgulanmıştır. Konuyu tüberküloz örneği 
yönünden somutlaştırmak gerekirse; bilindiği üzere tüberküloz (verem) hastalığı bulaşıcı olup, 
tedavinin sağlanamaması durumunda gerek h/t’nin kendisi, gerekse çevresi için yaşamsal tehlike 
doğurucu niteliktedir. Bu nedenle tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıklar İK m. 82/3 kapsamına 
girdiğinden, zorla tedavi tedbiri uygulanırken İK m. 82/2 hükmüne ilişkin yukarıda açıklanan ilkeler 
çerçevesinde hareket edilecektir.   

3. Açlık Grevi Sırasında Beslenme Rejimi 

Açlık grevlerini yönetmek multidisipliner yaklaşım gerektirir. Kurum hekimince açlık 
grevcisinin günlük aldığı su, tuz, şeker ve vitamin gibi maddelerin kayıtları tutulmalı ve cal hesabı 
yapılmalıdır. Özellikle muayenede boy ve kilo ölçümüne yanaşmayan h/t’ler bakımından gözleme 
dayalı bulgular hayatidir. Tıp bilimince kabul edilen katı besinler dışındaki besin ve sıvıların alınması, 
açlık grevine müdahale ve beslenme sayılmamaktadır. Bunlar, tıbbi destek tedavisi sağlayan ve 
evrensel ölçekte kabul gören unsurlardır. 

Her grevcinin metabolizması farklı olduğundan, günlük sıvı miktarı için net bir rakam vermek 
güçtür. Ancak sıvı alımı için en önemli öneri “susadığı kadar sıvı almak” olacaktır. Günde en az 1 L 
veya eşiti 5 büyük su bardağı sağlıklı “SU”, 2 çay kaşığı “TUZ” (2 gr), 50 gr veya muadili 5 yemek 
kaşığı “ŞEKER”, 1 tatlı kaşığı “KARBONAT” ile 500 mg “B1 VİTAMİNİ” (tiamin) alınmalıdır (Sağ. Bak, 
’20, 280 Bu miktarlar, mutlaka karşılanması gereken asgari sınırı oluşturmaktadır. İdeal olanı günde 
kg başına 30 mL su tüketmektir. Bu da, ör. 70 kg ağırlığında biri için 30 mL/kg/gün hesabıyla günde 
2,1 litre (10 su bardağı) suya tekabül eder. Günlük şeker ihtiyacında 100 gram (20-25 adet küp 
şeker) ideal olanıdır (TTB, ’19, 2). H/t’lerin söz konusu zorunlu maddeleri farklı formlarda almaları 
önünde engel yoktur. Demek oluyor ki, hekim tarafından yukarıda belirtilenlere ek olarak tıbbi ölçü 
dahilinde limon, bal, meyve suyu, akide şekeri ve bitki çayı gibi takviye edici besinlerin de grevcilere 
verilmesi mümkündür (TTB, Algoritma, 1). 

Her ne kadar karbonat, CTE’nin konuyla ilgili yazılı kaynakları arasında yer almamakta ise de, 
uygulamada genellikle hekimler tarafından grevcilerin beslenme sistemine dahil edilmektedir. B1 

vitamini ihtiyacı, günlük şeker alımı artışına paraleldir. Açlık süresince günlük B vitamini (tercihen 
B1, B6 ve B12) alımı, organların çalışması için yaşamsaldır. B1 eksikliği, WA veya WKS olarak 
tanımlanan santral sinir sistemi hasarına yol açabilir. WKS, grevciyi yaşamı boyunca bakıma muhtaç 
hale getirebilen bir hastalıktır. B vitamini, açlığın zararlarını sınırlamada yararlıdır; ancak, kalıcı 
organ hasarını ve ölümü tam olarak engellemez. Sıvı almayı reddedenler, oluşan kalıcı böbrek 
harabiyeti nedeniyle 7-10 gün içinde ölür. 10 günün üzerinde aç kalanlarda mineraller ve vitaminler 
(özellikle B1) çok düşük seviyeye iner. 10 günün üzerinde aç kalanlar, 4.5 kg’den fazla kilo 
kaybetmişse, yemeğe başlamadan önce tıbbi yardım almalıdır.  

Yatak yaralarından korunmak için hekim raporuyla “havalı yatak” desteği sağlanabilir. Doktor 
tarafından önerilmek ve eczaneden temin edilmek koşuluyla açlık grevinde bulunanlara “saf B 
vitamini” verilmesi önünde yasal engel bulunmamaktadır. Ancak ülkemizde saf B1 vitamini 
bulunmamakta, yurt dışından temin edilmektedir. CTE'nin 11.1.19 t. ve 6473 s. genel yazısında, 
h/t'lerin tetkik sonuçlarına göre doktor kontrolünde ihtiyaç duyulan B kompleks vitaminlerinin 
verilmesi, dışarıdan aile, avukat veya STK’lar eliyle getirilen ya da posta yoluyla gönderilen 
vitaminlerin (içeriğini inceleme imkânı bulunmadığından) kuruma alınmaması istenmiştir. Esasen 
B kompleks vitaminlerinin yeterli B1 vitamini desteği sağladığı tıp alanında kabul görmektedir.  
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Grevcinin eyleminin katı bir açlık eylemi olmayıp daha çok bilinçli gıda azaltımı olabileceği 
değerlendirilmelidir. CTE’nin 11.1.19 t. ve 6473 s. genel yazısına göre; açlık grevi eyleminde 
bulunduklarını belirtmelerine rağmen haricen yemek alan ve kantin alışverişi yapan h/t'lerin açlık 
grevi eylemini bırakıp bırakmadıkları tespit edilmelidir. Uygulamada açlık grevcilerinin diğer 
h/t’lerden ayrılmaları yerine birlikte tutulmaları, grevcilerin izlenmesini zorlaştırmakta ve iradeleri 
üzerinde diğerlerinin baskısını daha çok hissetmelerine yol açmaktadır. Diğer taraftan, açlık 
grevcilerinden özellikle risk taşıyanların başkalarının yardımı olmadan tek başına günlük 
aktivitelerini yerine getirmede güçlükle karşılaştıkları da bilinmektedir.  

Açlık grevlerinde hastayı bütün olarak görme yaklaşımı esastır. Özellikle uzun süreli açlıklarda 
grevcinin enfeksiyona açık olması, öz bakımı önemli kılmaktadır. Bu nedenle çarşaf temiz ve ütülü 
olmalıdır. Kişisel çamaşırlar ve ortam temiz tutulmalıdır.  

Açlık grevlerinde profesyonel yönetim ve takip için, kurum personelinin konu özelinde 
eğitimden geçirilmesi zorunludur.  

3. Açlık Grevi Sonrası Beslenme Rejimi ve Tedavi Algoritması 

a) Tedavi ve İzlemde Riskler 

Açlığın etkileri aşama aşama kendini gösterir ve süre uzadıkça risk artar. Yeterli sıvı alınan 
açlık, ilk 10 gün, hatta 2 haftayı tolere edilebilir. Açlık grevi sırasında ortaya çıkan klinik tablo kabaca 
şöyledir. Açlığın; 1-3. günlerinde (hafif risk), günde 1-2 kg kaybedilir, açlık ağrısı ve mide krampı 
görülür, ancak 2 ya da 3. günden itibaren kaybolur. 4-7. günlerinde (hafif artmış risk), hızlı hareket 
edince baş döner ve halsiz hissedilir. 7-14. günlerinde (orta risk), tansiyon düşüklüğü, halsizlik ve 
dikkat dağınıklığı yaşanır. Bu nedenle, sağlık personelince takip gerekir. 14-34. günlerinde (artmış 
risk), çoğunlukla fenalık hissi, baş dönmesi, ayakta durma güçlüğü (senkop), uyuşukluk, ağırlık veya 
kafanın balon gibi hissedilmesi, üşüme, güçsüzlük, susama hissinin kaybolması ve hıçkırık görülür. 
35-42. günlerinde (ciddi risk), tiamin eksikliğine bağlı olarak genellikle çift görme, şaşılık, 
tekrarlayan kusma, sıvıları yutmada güçlük ve şiddetli baş dönmesi yaşanır. Başlangıç beden 
ağırlığının % 18’inden fazlasının kaybı sebebiyle komplikasyonlar ortaya çıkacağından klinikte takip 
gerekir. WA riski artar. 42-45. günlerinde, güçsüzlük ilerler, bilinç bulanır ve uykuya meyil görülür. 
Gelişen koku hassasiyeti ile işitme ve görme kaybının bu şikayetlere eşlik etmesi, durumun ciddi 
olduğunu gösterir. Nabız sayısında azalma ve solunumun değişmesi gibi organ yetmezliği belirtileri, 
diş eti, mide ve bağırsak kanamaları ile yatağa sürekli bağımlı hale gelmekten kaynaklanan 
dekübitis yaraları görülür. Artık başlangıç beden ağırlığının % 30’undan fazlasının kaybı söz 
konusudur. 45-75. günlerinde, sıvı-elektrolit dengesinin kaybına bağlı olarak ciddi ritim bozukluğu 
yaşanabilir, kalp damar sistemi çökebilir ve ölüm gerçekleşebilir (TTB, ’19, 2). 

Örneklemek gerekirse, fazla iş yapmayan ortalama 70 kg ağırlığındaki birinin günlük enerji 
gereksinimi yaklaşık 1650 cal’dır. Açlık grevinin ilk 24 saatinde 800-1500 gr, takip eden 10 gün 
içinde günde 1 kg, daha sonra giderek günde 300 gr’a kadar inen kilo kaybı görülür (Altun-Uğur 
Altun, ’11, 269). Açlıktan yaklaşık 3 gün sonra karaciğerdeki şeker depoları tükenir, vücut enerji 
ihtiyacını karşılamak için yağ ve kas dokularına yönelir ve organlar (karaciğer, kalp ve beyin gibi) 
hasar görmeye başlar. Erkek vücudunda yağ oranının yaklaşık % 20-25, kadın vücudunda % 25-30 
olduğu dikkate alındığında, günde ortalama 2000 cal harcanırsa, -çevresel ve bireysel koşullara 
bağlı olarak değişmekle birlikte- vücuttaki enerji kaynaklarının gıda alımı olmadan 60-70 gün ancak 
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yeteceği görülür. Eğer kişi, gıda ile birlikte su da almıyorsa ölüm süresi hava sıcaklığına bağlı olarak 
10 güne kadar düşer. Vücut ağırlığının % 40-45 azalması, yaşamın tehlikeye girdiği anlamına gelir. 
Özetle, açlık grevcisinde ağır sekellerin oluşması; açlık süresi, grevde yeterli doz ve oranda sıvı, tuz, 
şeker ve B vitamini alıp almadığı, greve ara verip vermediği ve grevi nasıl sona erdirdiğine bağlıdır.  

Karaciğer, kalp, böbrek hastalığı, diyabet ve epilepsisi olanlar gibi sürekli ilaç kullanmaları 
gerekenlerde açlık grevi sağlığı ciddi derecede bozucudur. Açlık grevi süresince diyabet, insülin, 
idrar söktürücü, ağrı kesici ve mide için asit giderici ilaçlar ya hiç kullanılmamalı ya da dozları 
azaltılmalıdır (TTB, ’19, 2). 

Açlık grevi veya ölüm orucunu sonlandıran h/t’ler hakkındaki tedavi programı ve beslenme 
rejimine ilişkin süreç oldukça hassastır. En az 5 gün ve daha uzun süreli açlık sonrasında tekrar 
beslenmeye başlandığında ciddi elektrolit ve metabolik bozukluklar görülebilir. Bu durum, 
“Refeeding (Yeniden Beslenme) Sendromu” (RS) olarak anılmaktadır. Uzun süreli açlık sonrası tekrar 
beslenme hiperglisemiye, insulin seviyesinde artışa ve bazal metabolik hızda artışa neden olur. 
Glikojen, yağ ve protein sentezi için glukoz ve elektrolitler hücre içine alınarak kullanılır. Ancak 
beslenmeyen kişide bu elektrolitler zaten yetersiz olduğundan serum elektrolit seviyelerinde ciddi 
dalgalanmalar meydana gelebilir. RS, ciddi metabolik değişiklikler (hipopotasemi, hipofosfatemi, 
hipomagnezemi, değişmiş glukoz metabolizması ve sıvı dengesinde bozulma) ile fizyolojik 
değişikliklere (aritmiler, bilinçte bozulma-koma, nöbetler, kardiyak ve solunumsal depresyon vb.) 
yol açabilir ve ölümle sonuçlanabilir (Çaloğlu-Özler, ’20, 71-72). Uzun süreli açlık/ malnütrisyon 
sonrası beslenmeye başlandığında, tedavi algoritmasına uygun davranılmazsa, yaklaşık 4. gün 
içerisinde komplikasyonlar görülmeye başlar. RS için yüksek risk taşıyan hastaların belirlenmesi ve 
yakın takibi ile beslenme planı çizilmesi çok önemlidir. “Beden Kitle İndeksi (BKİ) < 18.5 kg/m2”, “son 
3-6 ayda % 10-15 kilo kaybı” ve “son 5-10 günde hiç beslenmeme (sıvı dahil)” kriterlerinden 
herhangi ikisinin görüldüğü grevci yüksek risk altında kabul edilir. Son 15 gündür yemek yemeyen 
ve BKİ 14’ün altında olan grevci RS bakımından en yüksek risk grubunda sayılır. Bu nedenle orta 
veya yüksek riskli gruptakiler bireysel olarak bilgilendirilmeli ve tedavi hakkında kendilerine 
önerilerde bulunulmalıdır (Sağ. Bak, Algoritma, 30). Yapılan çalışmalar, ağırlığının % 10’unu 
kaybeden bir yetişkin grevcinin, açlık grevi öncesi kilosu bilinmiyorsa 10. günde veya 16.5 
kg/m2’den düşük BKİ’de monitörize edilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.  

 

FREEDİNG SENDROMU (RS) RİSK FAKTÖRLERİ 

[Tab. 4; Sağ. Bak, Algoritma, 30]: 

En Az Bir Risk Varsa En Az İki Risk Varsa 

BKİ < 16 kg/m2 BKİ < 18.5 kg/m2 

3-6 ay içinde % 15’ten fazla kilo 
kaybı 

3-6 ay içinde % 10-15 kilo kaybı 

Son 10 günü aşan açlık (sıvı dahil) 5-10 gün arası açlık (sıvı dahil) 

Potasyum, fosfor ve magnezyum 

seviyelerinde düşüklük 

Alkolizm, insülin, kemoterapötik, antiasit veya diüretik kullanım 

öyküsü 
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b) “Beslenme Desteği Planı” Aşamaları 

Açlık grevi sonrası RS ve diğer bedensel hasarlara ilişkin risk durumu belirlenmeli, başlangıç 
değerlendirmesinde (medikal öykü, FM, antropometrik ölçümler, hemogram ve kan biyokimyası, 
diğer beslenme ölçütleri) bulunulmalı, dolaşımsal volü (nabız ve sıvı dengesi) irdelenmeli, detaylı 
değerlendirme sonucu multidisipliner bakım haritası hazırlanmalı ve takibi sağlanmalı, ağızdan, 
enteral (tüple) veya parenteral yolla beslenmede olası riskler tespit edilmeli, enerji desteğine 
başlanılmalı ve basamaklı olarak 4-10 günde bir artırılmalı, elektrolit ve vitamin desteği 
sağlanmalıdır. Hazırlanan “Tıbbi Tedavi ve Beslenme Planı” aşağıda açıklandığı şekilde aşama aşama 
tatbik edilmelidir. 

aa) Beslenme ve Tedavi İhtiyacının Belirlenmesi  

Açlık grevini bırakan h/t’lerin uygun beslenme rejimi “hekim raporu” ile belirlenmelidir (CTE 
- 28.5.19 t. ve 88468 s. yazı). Grevi uzun süreli olan ve risk taşıyan açlık grevcilerinde takip ve tedavi 
işlemlerini yürütmek üzere, beslenme ve metabolizma uzmanları ile diyetisyenlerin de dahil olduğu 
birçok branştan hekimin konsültan olarak katılımının sağlandığı bir heyet oluşturulmalıdır. Açlık 
grevi sonlandırıldığında genellikle Sağ. Bak’nın ’12 tarihli “Açlık Grevlerine Yaklaşım Algoritması” ile 
kısmen daha güncel TTB’nin ’19 tarihli “Açlık Grevi Sonlandıktan Sonra Beslenme ve Tedavi İçin Özet 
Algoritma Önerisi” (www.ttb.org.tr) dikkate alınmaktadır. 

Bahse konu algoritmalara göre; h/t’nin öncelikle hızlı genel muayenesi yapılır. WKS ve 
pnömoni gibi ciddi infeksiyonların varlığı ekarte edilir. Elektrolitler (Na, K, Ca, Cl, P, Mg), CK, blood 
urea nitrogen/ kan üre nitrojen testi (BUN), kreatinin, kan şekeri, total protein, albümin ve globülin 
tetkik edilir. Karaciğer enzimleri (AST, ALT, GGT, ALP, bilirübinler), hemogram, sedimantasyon, tam 
idrar tahlili (TİT), mümkünse vitamin, demir ve hormon düzeyleri ölçen testler: B12, folat, vb gibi 
vitaminler, ferritin, TSH, FT3, FT4 bakılır. Koşullar uygunsa EKG, ST-T değişiklikleri tiamin eksikliyi 
veya hipopotasemi bulgusu olarak gelişebilir. Yeniden beslenmeye damar yolu veya doğrudan oral 
başlandığında, sıvı elektrolit ve kalori düzenlenmesinde “düşük başla, yavaş yavaş arttır” kuralı 
uygulanır. İlk günlerde; oral veya parenteral toplam 1500 -2000 ml sıvı ve 1000 kalori aşılmaz. 
Yeniden beslenme ve sıvı-elektrolit dengesi takibinde K, Mg ve P düzeyleri en önemli takip 
değerleridir. Bu yüzden K ve Mg düzeyleri normal değerlerin üst sınırında tutulur. P düşüklüğü 
dikkatli takip edilir.  (TTB, Algoritma, 1).  

Beslenme yetersizliği olan hastalarda ilk yapılacak değerlendirmelerden biri, antropometrik 
ölçümlerdir. Söz konusu ölçümler arasında en sık kullanılan parametre, kişinin boyuna göre ideal 
ağırlığı ve BKİ’dir. Bu formüllere göre hesaplanan ağırlık kullanılarak günlük enerji ve protein 
ihtiyacı belirlenir. Kaybedilen ağırlık yüzdelerinde ve BKİ değerlerinde özellikle % 30’lara yaklaşan 
% 25’ten fazla kayıp yaşamı sürdürmek açısından tehlikelidir. 
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BEDEN KİTLE İNDEKSİ (BKİ) 

[Tab. 5; Sağ. Bak, Algoritma, 31-32] 

İdeal Ağırlık Formülleri 

Kadın [(boy (cm) - 154) x 0.9] + 45.5 

Erkek [(boy (cm) - 154) x 0.9] + 50 

BKİ Değerine Göre İdeal Ağırlık Hesabı 

BKİ Bazal Enerji ve Cal İhtiyacı Tespitinde Kullanılacak Ağırlık 

< 20 BKİ 20 olacak şekilde boya göre ağırlık hesabı 

20-24 İdeal ağırlığa göre 

> 24 Düzeltilmiş ağırlık [İdeal ağırlık + (mevcut ağırlık - ideal ağırlık) x 0,4] 

Kişinin Bazal İhtiyacı 

Enerji 25-30 kcal/kg/gün 

Protein 0.8-1.5 g/kg/gün 

Sıvı 30-35 ml/kg 

Elektrolit, vitamin, eser 

element, mikro besin, lif 
-- 

 

bb) Tıbbi Beslenme Tedavisinde Yöntemin Belirlenmesi 

aaa) Beslenme Yolları 

Malnütrisyonlu ve RS gelişme riski yüksek grevcinin klinik ve biyokimyasal değerlerine göre 
beslenmesinin hangi yolla yapılacağı belirlenir. Grevcinin malnütrisyonu hafif düzeydeyse ve RS 
riski düşükse, oral beslenme denenebilir. Grevci bu kriterlerde değilse, kendisine hastane 
ortamında enteral ve/veya parenteral beslenme desteği verilmelidir. Tüm bu beslenme yollarında 
dikkat edilmesi gereken genel prensipler (düşük enerji desteği ile başlama, elektrolitlerin yakın 
takibi ve gereğinde replasmanı vb.) aynıdır (Sağ. Bak, Algoritma, 32).  

aaaa) “Oral  Beslenme ”: Açlık grevcisi oral yoldan (ağızdan) besin almaya fiziksel olarak 
hazır durumdaysa, bu beslenmeyle ilgili en güncel rehberlere göre hareket edilir (Malta Bild. m. 
22). Yeniden beslenme yavaş ve aşamalı olmalıdır. Bağırsak duvarında ciddi kayıplar olduğu için, 
emilim yeterli değildir. Bu nedenle, doğrudan polimerik diyet (ensure vb.) ve normal diyet ile 
beslenmeye başlanmamalıdır (TTB, ’12, 15). 14 günün altında tekrar beslenmeye başlandığında 
sorun yaşanmaz. H/t serbest bir şekilde yer, içer. Tüm ölçüm ve değerlendirmeleri sonrası uzun 
süreli açlık hikâyesi olmayan (RS riski düşük), klinik durumu rahat, bilinci açık, antropometrik 
ölçümleri normal sınırlarda olan, tedaviye uyumlu açlık grevcilerinde yutma fonksiyonu normal ise, 
ilk tercih edilecek yöntem “oral beslenme” olmalıdır. Besinleri oral yoldan yeterince alamayan 
grevcilerde ek destek olarak oral alınabilen standart hazır solüsyonlar tercih edilebilir. Hazımsızlık, 
bulantı, reflü, kolik tarzda gastrik ağrı ve erken doygunluk şikâyetleri bulunan grevcilerde 
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prokinetik ajanlar (metoklopramid) ve proton pompa inhibitörleri (omeprazol, pantoprazol, 
esomeprazol) kullanılabilir (Sağ. Bak, Algoritma, 32).  

Süresi 15-28 gün olan açlık grevinden sonra yeniden beslenirken doktor ve diyetisyen 
kontrolü gerekir. Kan tahlili ile elektrolit eksiği saptanır, beslenme 20 cal/kg/gün’den az olur. Vücut 
ağırlığının % 10’undan fazlası kaybedildiyse, kliniğe yatırmak gerekebilir. 10 günden fazla açlık grevi 
yapıldıysa beslenmeye başlandığında 10 cal/kg/gün gıda alınır. Sonraki her gün için 5 cal/kg/gün 
artış yapılır. Özetle, açlık grevi öncesi günlük yenilen gıdanın % 50’si alınabilir. Kural olarak az 
miktarda başlanır ve yavaş arttırılarak devam edilir (TTB, Algoritma, 3).  

Genel Beslenme Önerileri; Açlık grevi sonrası ilk günlerde basit şekerlerden (çay şekeri, akide, 
lokum, meyveler, bal, reçel, marmelat, çikolata, pekmez, bal, tahin helvası gibi) kaçınılır. Tahıl ve 
sebzeler birleşik şeker içerdiği için tercih edilir. Başlangıçta Rejim 1 (açık çay, limonata, komposto, 
meyve suyu) ve Rejim 2 (yoğurt, çorba, ayran, muhallebi gibi kıvamlı yiyecekler) uygun olur. Gaz 
yapan gıdalar ile bulgur ve süt gibi sindirimi zor besinlerden kaçınılır. Beslenmeye başlanan ilk 
günlerde çiğ besinler verilmez; yemeklerin iyi piştiğinden emin olunur. Kızartma, kavurma ve ızgara 
gibi pişirme yöntemleri yerine haşlama ve buğulama gibi yöntemler seçilir. Baharatlı besinler, 
işlenmiş ürünler (salça, salam, sosis, sucuk vb.), konserve yiyecekler ve salamura besinler 
kullanılmaz. Ör. menü; 1-2. gün Sabah: Ihlamur/açık çay 1 adet yumurta beyazı (orta haşlanmış), 1 
ince dilim ekmek (25 g); Ara: 1 çay bardağı ayran, 1 ince dilim ekmek (25 g); Öğle/ Akşam: 1 kase 
şehriye/ pirinç çorbası (salçasız), 1 ince dilim ekmek; Ara: 1 çay bardağı ayran ve 1 ince dilim ekmek 
şeklinde olur (TTB, Algoritma, 3-4). 

bbbb) “Entera l Beslenme ”: Beslenme yetersizliği olan grevcilerde oral yoldan alım yeterli 
değilse, nazogastrik tüp (NGT) burun veya ağız yoluyla girilip mide ya da ince bağırsağa 
yerleştirilerek “enteral beslenme” (gavaj) desteği sağlanmalıdır. Enteral beslenme rejimi uygun 
görülen grevcilerin takibi hastane ortamında yapılmalıdır. BKİ değeri 15 ve altına düşen grevcide , 
nutrisyon ekibince başlangıçta kısmi TPN destekli enteral diyete başlanmalıdır (Sağ. Bak, Algoritma, 
32). 

cccc) “Parentera l Beslenme ”: Genel durum düşkünlüğü, bilinç dalgalanması veya kaybı, 
deliryum, konfüzyon, koma, epileptik nöbet, hemodinamik instabilite (dehidrate, derin sıvı kaybı), 
oral alamama, enteral-parenteral beslenme desteği ihtiyacı, başlangıçta elektrolit dengesizliğinin 
varlığı, RS riskinin yüksekliği, akut böbrek yetmezliği ve diğer organ yetmezliği şüphesi, ileri yaşta 
olma, altta yatan hastalığı bulunma ve kronik malnütrisyonlu olma durumları söz konusu olan 
grevciler hastaneye yatırılmalı ve nütrisyon konusunda deneyimli personel tarafından izlenmelidir. 
Malnütrisyonu olan ve oral veya enteral beslenme sağlanamayan grevcilere “parenteral beslenme” 
desteği düşünülmelidir. Genel durumu ağır, RS riski yüksek grevciler hastaneye yatırılmalıdır. 
Enteral ve/veya parenteral beslenme desteği planı aşağıda yer alan Tablo-6’ya göre detaylı olarak 
çizilmelidir. Beslenme desteğine en fazla 10 kcal/kg/gün olarak başlanmalı, 4-10 gün içerisinde 
basamaklı olarak yavaş yavaş arttırılmalıdır. Açlık süresi uzun olan çok ağır vakalarda beslenme 
desteği 5 kcal/kg/gün’e kadar indirilebilir. Yeterli sıvı desteğinin sağlanması önemlidir. Vücutta, 
dolaşımsal hacmin yeterli olmasına, ancak ödem gelişmemesine dikkat edilmelidir. Günlük olarak 
aşağıda yer alan Tablo-7’ye göre klinik ve biyokimyasal takip, gerektiğinde elektrolit replasmanı 
yapılmalıdır. Vitamin (beslenmeye başlamadan önce tiamin desteği) ve eser element (çinko, 
selenyum vb.) desteği yapılmalıdır (Sağ. Bak, Algoritma, 32-33). 
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BESLENME DESTEĞİ MONİTÖRİZASYON ŞEMASI 

[Tab. 6; Sağ. Bak, Algoritma, 37-38] 

PARAMETRE SIKLIK AMAÇ 

NÜTRİSYONEL 

Oral, enteral veya 
parenteral destekten alınan 
miktarın kaydedilmesi 

Başlangıçta günlük 

Kişinin ihtiyacı olan besinlerin ve 
hacmin karşılanması, gerektiğinde 
değişiklik yapılması 

Sıvı dengesinin (aldığı ve 
çıkardığı) kaydedilmesi 

Stabil olunca haftada 2 kez Sıvı dengesinin sağlanması 

ANTROPOMETRİK 

Ağırlık 

 

Sıvı dengesi ile ilişkili 
problemler varsa günlük, yoksa 
önce haftalık, sonra aylık 

Kişinin beslenme durumun tespiti 

 

BKİ Başlangıçta ve aylık Hedeflerin karşılanması  

Orta kol çevresi Aylık Kas ve yağ oranlarının tespiti 

Triseps cilt katlantı kalınlığı Aylık Kas ve yağ oranlarının tespiti 

GASTROİNTESTİNAL FONKSİYON 

Bulantı/ kusma  

 

Başlangıçta günlük, sonra 

haftada 2 kez 
Beslenme toleransının sağlanması 

İshal  
Başlangıçta günlük, sonra 
haftada 2 kez 

İshal ve kabızlık sebeplerinin kontrol 
edilmesi 

Kabızlık  
Başlangıçta günlük, sonra 

haftada 2 kez 

İshal ve kabızlık sebeplerinin kontrol 

edilmesi 

Abdominal distansiyon Gerektikçe 
Beslenmeye toleransın 

değerlendirilmesi 

BESLENME TÜPÜ (NAZAL) 

Enteral beslenme tüpü 
kontrolü  

Her beslenme desteği 
verildiğinde  

Tüp pozisyonunun kontrolü  

Fiksasyon Günlük Tüpe toleransın değerlendirilmesi 

Nazal erozyon Günlük Tüpün tıkanmasının engellenmesi 
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Beslenme tüpünün düzgün 

çalışması 
Günlük Tüpün doğru çalışmasının kontrolü 

PARENTERAL NÜTRİSYON 

Kateter giriş yeri  Günlük İnfeksiyon ve inflamasyon 

Periferik kateter üstündeki 
deri dokusu 

Günlük Trombofilebit bulguları 

KLİNİK DURUM 

Genel durum Günlük 
Kişinin beslenme desteğini tolere 

etmesini sağlama  

Vital bulgular 
Önce günlük, stabil olunca 
gerektikçe 

Uygun beslenme yolunun devamlılığı, 
infeksiyon/ sıvı dengesi bulguları 

İlaç tedavisi Günlük, stabil olunca aylık 
İlacın doğru uygulanımı, ilaç besin 
etkileşiminin azaltılması 

KISA VE UZUN DÖNEM HEDEFLER 

Hedeflere ulaşıldı mı? 
Günlük, stabil olunca haftada 2 

kez 

Beslenme desteğinin hasta için 

uygunluğu 

Hedefler güncel mi? 
Günlük, stabil olunca haftada 2 
kez 

Beslenme desteğinin hasta için 
uygunluğu 

 

BESLENME DESTEĞİ LABORATUVAR MONİTÖRİZASYON ŞEMASI 

[Tab. 7; Sağ. Bak, Algoritma, 39] 

PARAMETRE SIKLIK AMAÇ 

Sodyum 
Başlangıçta, stabil olana kadar günlük, 

sonrasında haftada 1-2 

Sıvı ve elektrolit durumu ile ve 

semptomların değerlendirilmesi 

Potasyum 
Başlangıçta, stabil olana kadar günlük, 

sonrasında haftada 1-2 

Sıvı ve elektrolit durumu ile ve 

semptomların değerlendirilmesi 

Üre 
Başlangıçta, stabil olana kadar günlük, 
sonrasında haftada 1-2 

Sıvı ve elektrolit durumu ile ve 
semptomların değerlendirilmesi 

Kreatinin 
Başlangıçta, stabil olana kadar günlük, 
sonrasında haftada 1-2 

Sıvı ve elektrolit durumu ile ve 
semptomların değerlendirilmesi 

Glukoz (şeker 
hastası 

değilse) 

Başlangıçta, günde1-2 kez (stabil değil ise 
ihtiyaca göre arttırılabilir), sonrasında 

haftalık 
Glukoz intoleransı sık görülmektedir 

Magnezyum Başlangıçta, refeeding riski varsa günlük, 
stabil olana kadar haftada 3 kez, 

Eksiklikleri sık gözlenir, ancak az tanı 

konulur 
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sonrasında haftalık 

Fosfat 

 

Başlangıçta, refeeding riski varsa günlük, 
stabil olana kadar haftada 3 kez, 

sonrasında haftalık 

Eksiklikleri sık gözlenir, ancak az tanı 
konulur 

Karaciger 
Fonksiyon 
Testleri (INR 

dahil) 

Başlangıçta, stabil olana kadar haftada 2 
kez, sonrasında haftalık 

Özelikle parenteral beslenme desteği 
sırasında dikkat edilmelidir 

Kalsiyum Başlangıçta, sonrasında haftalık 
Hipokalsemi ve hiperkalsemiye dikkat 

edilmeli 

Albümin Başlangıçta, sonrasında haftalık 
Hipokalsemi ve hiperkalsemiye dikkat 

edilmeli 

 C-reaktif 

protein 

Başlangıçta, sonrasında stabil olana kadar 

haftada 2-3 kez 

Protein, eser element ve vitamin 
sonuçlarını değerlendirmede 
yardımcıdır 

Çinko ve 

Bakır 

Başlangıçta, sonuçlara göre 2-4 hafta 

arayla 

Özellikle artmış kayıplarda sık 

rastlanır 

Tam Kan 
Sayımı ve 
MCV 

Başlangıçta, stabil olana kadar haftada1-2 
kez, sonrasında haftalık 

Demir ve folat eksikliğine bağlı anemi 
sık gözlenir 

Demir ve 
Ferritin 

Başlangıçta, sonrasında 3-6 ayda bir 
Özellikle uzun dönem parentral 
destekte demir eksikliği sıktır 

Folat ve B12 Başlangıçta, sonrasında 2-4 haftada bir Demir eksikliği sıktır 

 

bbb) Beslenme Destek Tedavileri  

Beslenme desteği planlanan tüm grevcilerde tam kan sayımı yapılmalı, biyokimya, 
magnezyum, fosfat, çinko, bakır, demir, vitamin B12, folat, c-reaktif protein, prealbumin 
değerlerine bakılmalıdır. Serum elektrolit seviyelerinde düşüklük saptanırsa replasman 
düşünülmelidir. Buna göre; 

aaaa) “Sıvı ”: Oral beslenme sırasında sıvı alımı kısıtlı olan veya hipoglisemik seyreden 
hastalarda, ek olarak intravenöz sıvı desteği önerilebilir. Sıvı desteği için; toplam 20-40 ml/kg/gün 
olacak şekilde 2/3’ü % 5 dekstroz, 1/3’ü salin veya eşdeğeri mixt mayi solüsyonu olacak şekilde 
periferden verilebilir (Sağ. Bak, Algoritma, 33).  

bbbb) “Elektrol it ler ”: Grevcilerin tümünde başlangıçta ve RS gelişme riski taşıyanlarda 
günlük olarak elektrolit takibi yapılmalıdır. Uzun süreli açlık sonrası beslenmeye başlandığında, 
özellikle aşağıda değerlendirilen potasyum, fosfat, magnezyum, sodyum ve kalsiyum seviyelerine 
dikkat edilmelidir. Akut ya da kronik böbrek hastalığı varlığında replasmanlar kişiye özel olmalıdır 
(Sağ. Bak, Algoritma, 33-34). Buna göre; 

— “Potasyum” (K): Hipopotasemi aritmi, kardiyak arrest, solunum depresyonu, hepatik 
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ensefalopatiye gidiş, idrarı konsantre etme yeteneğinde bozulma ile poliuri, disüri, kabızlık, ileus 
paralizi, rabdomyoliz ve güçsüzlük gibi semptomlara neden olabilir. Herhangi bir hastalığı olmayan 
ve RS riski yüksek olan hastalarda serum K seviyesi normal ise, günlük olarak ortalama 1-4 
mmol/kg/gün K replasmanı önerilir. Fakat 20 mmol/saat ve max. 200 mmol/gün geçilmemelidir 
(Sağ. Bak, Algoritma, 34). K değeri üst sınıra yakın tutulur, günde 2 kez K düzeyine bakılır. 
Gerekiyorsa İV deplasman yapılır. Hastane koşulları dışında izlenen ve damar yolu açık olmayan 
olgularda oral verilir (kalinor efervesan tb vb.). Renal bozukluk yoksa yeniden beslenmeyle birlikte 
K ihtiyacı artacaktır (TTB, Algoritma, 2). 

— “Fosfat” (P): Serum fosfat düzeyi 1-1.5 mg/dL (0.3-0.5 mmol/L) altına düşerse kardiyak 
aritmi, solunum yetmezliği ve konfüzyon gelişebilir. RS riski yüksek ve serum fosfat düzeyi 
başlangıçta normal ise, günlük olarak ortalama 0.3-0.6 mmol/kg/gün oral fosfat replasmanı 
yeterlidir. Hafif hipofosfatemide (serum seviyesi 0.6-0.85 mmol/l) 0.3-0.6 mmol/kg/gün oral yolla 
önerilir. Orta derecedeki hipofosfatemide (serum seviyesi 0.3- 0.6 mmol/l) periferik damar 
yolundan 9 mmol ilk 12 saatte; ciddi hipofosfatemide (serum seviyesi < 0.32 mmol/l) periferik 
damar yolundan 18 mmol ilk 12 saatte verilmelidir (Sağ. Bak, ’12, 34). Yeniden beslenmede 
solunum sıkıntısı başlarsa, ilk olarak P düşüklüğü akla gelmelidir. Enerji fazlalığı vardır. Yeniden 
beslenmede kan P düzeyi sıkı takip edilmelidir. P düzeyinde düşme, verilen kalorinin fazla geldiğine 
işaret eder. Bu nedenle verilen kalori, P izlemi ile azaltılmalıdır. P düşükse replase edilmez, 
düşüklüğü enerji fazlasını gösterir; bu durumda sıvı ve kalori kısıtlaması yapılmalıdır (TTB, 
Algoritma, 2).   

— “Magnezyum” (Mg): Hipomagnezemi aritmi, taşikardi, solunum depresyonu, karın ağrısı, 
ishal, kabızlık, ataksi, konfüzyon, kas tremorları, güçsüzlük ve tetaniye neden olabilir. Serum mg 
düzeyi normalin üst sınırı olan 2.6 mg/dL, 2.2 mEq/L, 1.1mmol/L değerlerine yakın tutulur. 
Gerektiğinde oral veya İV verilir (TTB, Algoritma, 2). Serum magnezyum düzeyi başlangıçta normal 
ise, RS riski yüksek olan hastalarda intravenöz 0.2 mmol/kg/gün ya da oral 0.4 mmol/kg/gün 
magnezyum replasmanı yeterlidir. Serum magnezyum seviyesi hafif-orta derecede ise, (0.5-0.7 
mmol/l) başlangıçta 0.5 mmol/kg/24 saat sonrasında 5 gün boyunca 0.25 mmol/kg/gün olarak 
replase edilmelidir. Eğer ağır hipomagnezemi var ise, (serum seviyesi < 0.5 mmol/l) 24 mmol 6 
saatte verilmeli, sonrasında hafif-orta hipomagnezemi tedavisi ile devam edilmelidir. Serum 
elektrolit seviyelerinde ciddi düşüklük var ise (fosfat < 0.32 mmol/l, potasyum < 0.5 mmol/l) önce 
elektrolitlerin replasmanı yapılmalı, serum düzeyleri normal sınırlara yaklaştıktan sonra grevcinin 
beslenmesine başlanmalıdır (Sağ. Bak, Algoritma, 34). 

— “Sodyum” (Na): Hipo ve hipernatremi olabilir. Tedavi süresince hipernatremi gelişme riski 
daha fazladır. Na 130 mEg/L’nin altında ise replase edilir. Hiponatremide açlık metabolizmasını 
düşünerek, “düşük başla, yavaş arttır” kuralı uygulanır. Na takibi gerektiren kişilerde, saatlik takipte 
0.5-1 mEq/L değerini, toplam 24 saatlik takipte ise 10 mEq/L değerini aşan artış veya düşüşlerin 
olmamasına dikkat edilir. Hiponatremi ve hipernatremi ciddi sorunlar yaratabilir. Hipernatremide 
en uygun tedavi NG/oral çeşme suyu verilmesidir (TTB, Algoritma, 2). 

— “Kalsiyum” (Ca): Mutlaka iyonize Ca veya düzeltilmiş Ca değerleri hesaplanmalı, buna 
göre replasman yapılmalıdır. Ölçülen Ca değeri düşük albümin nedeniyle gerçeği göstermeyebilir. 
Düzeltilmiş Ca = ölçülen total Ca + (0.8 x 4.5 albümin değeri) formülü ile hesaplanır (TTB, Algoritma, 
2). 
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cccc) “Protein”: Açlık grevinden çıkışta “albümin” özellikli değerdedir. Albümin değeri 2.5 
gr/dL altında ise düzeltilmelidir. İleri ödem veya asit yoksa İV human albümin önerilmez. Protein 
düşüklüğüne yönelik parenteral Oliclinomel N4 1500 ml veya Kabiven periferal 1500 ml 
uygulanabilir. Başlangıç c-reaktif protein (CRP) ve prealbümin düzeyi alınıp, ileride de CRP ve 
prealbümin düzeyi ile kontrolü uygun olur (TTB, Algoritma, 2). 

çççç) “Vitaminler”: Tiamin (B1) eksikliği WKS’ye (oküler disfonksiyon, konfüzyon, ataksi, 
koma, hafıza kaybı ve konfabulasyon) neden olabilir. Bu nedenle beslenme desteği öncesinde 
muhakkak tiamin desteği yapılır. Malnütrisyonu olan ve RS açısından riskli grevcilerde, beslenmeye 
başlanmadan yaklaşık yarım saat önce tiamin replasmanına başlanır. Beslenmeye başlar başlamaz 
ilk 3 gün 500-1.000 mg/gün, takiben oral veya İV 200-300 mg/gün tiamin verilir (Sağ. Bak, Algoritma, 
35). Bemiks ampulde 25 mg B1 vitamini bulunur. % 5’lik ilk dekstroz verilecekse 1 mg/1ml olarak 
hesaplanır. % 5’lik ilk 500 cc dekstroza 20 ampul ilave edilir. Hipertonik dekstroz uygulanmaz. 3 
günden sonra oral olarak B1, B6 ve B12 preparatlarından günde 2x1 verilebilir (TTB, Algoritma, 2). 
Oral alımı iyi olan grevcilerde oral multi vitamin ve eser element desteği yeterli olur. Oral alamayan 
grevcilerde parenteral formlar uygulanır (Sağ. Bak, Algoritma, 35). C vitamini olarak, Redoxon 2 
amp/gün verilebilir. K vitamini ancak ihtiyaç halinde, yani semptom mevcut ise veya INR yüksekse 
uygulanır. A vitamini olarak Avigen Forte draje günde 2x1 verilir. Kan düzeyi bakılamıyorsa, folik 
asit ihtiyacı Folbiol tb günde 1x1 verilerek giderilir (TTB, Algoritma, 2-3). 

dddd) “Beslenme Solüsyonları ”: Oral alabilen ancak hedeflenen protein-kalori desteği 
sağlanamayan grevcilerde beslenme solüsyonları ile destek sağlanabilir. Herhangi bir hastalığı 
olmayanlarda aradaki kalori eksiği standart özellikte hazır oral beslenme solüsyonları ile 
desteklenir. Eğer kişinin altta yatan hastalığı var (kronik böbrek yetmezliği, karaciğer yetmezliği 
gibi) veya medikal tedavi almakta ise, beslenme solüsyonu desteğinin hastanede doktor 
gözetiminde yapılması daha uygun olur (Sağ. Bak, Algoritma, 35).  

eeee) “Hipotermi”: Grevcinin merkezî vücut sıcaklığının 35°C'den aşağı düşmesine 
“hipotermi” denir. Malnutrisyonda hipotermi sıktır, günlük ölçüm gerektirir. Eğer hipotermi 
saptanırsa, aktif ısıtma (battaniye, sıcak içecekler) uygulanır (Sağ. Bak, Algoritma, 35). 

 

BESLENMEYE BAŞLANAN GREVCİNİN GÜNLÜK TEDAVİ PLANI 

[Tab. 8; Sağ. Bak, Algoritma, 35-36] 

1 - 3. GÜNLER 

Enerji 

• 10 kcal/kg/gün ile başlanır (oral/enteral/parenteral). 

• Yavaşça 15 kcal/kg/gün’e çıkılır. 

• Enerjinin % 50-60’ı karbonhidrat, % 30-40’ı yağ ve % 15-20’si proteinden sağlanır. 

• Hedef 10 günde tam kalori ve beslenmeye ulaşmaktır. 

• BKİ < 14 kg/m2 ya da 15 günden fazla besin alınmadıysa 5 kcal/kg/gün ile başlanır. 

Elektrolitler 
• Serum konsantrasyonlarının ölçümü; beslenmeden 4-6 saat sonra ve beslenme 
süresince günlük olarak yapılır.  

• Beslenmeden önceki plazma düzeyleri yüksek değilse başlangıç döneminde proflaktik 
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olarak suplementasyon birçok durumda intravenöz (İV) olarak yapılır.  

• Fosfat 0.5-0.8 mmol/kg/gün 

• Potasyum 1-3 mmol/kg/gün 

• 
Magnezyum 

0.3-4 mmol/kg/gün 

• Bu düzeyler sık sık izlenmeli ve gerektiğinde artırılmalıdır. 

Sıvı 
• 20-30 ml/kg/gün’dür. 

• Renal fonksiyonların devamını sağlayacak, kayıpları giderebilecek, ancak ağırlık 
kazanımından kaçınılacak ve sıfır dengeyi başarabilecek kadar sıvı verilmelidir. 

Tuz 
• Sodyum kısıtlaması < 1 mmol/kg/gün’dür. 

• Ödem gelişmişse sodyum daha fazla kısıtlanır. 

Minaral ve 
İz 

Elementler 

• Günlük önerilen miktarı % 100 sağlamalıdır. 

• 1. hafta demir suplementasyonuna başlanmamalıdır. 

Vitaminler 

• Günlük önerilen miktarı % 200 sağlamalıdır. 

• Beslenmeden 30 dk. önce 200-300 mg tiamin İV olarak verilmeli ve 200-300 mg 
tiamin günlük olarak İV ya da oral olarak 3. güne kadar devam edilmelidir. 

• En önemli malpraktis nedeni olduğundan tek başına İV dekstroz asla verilmemelidir. 

Öğünler 

• Kişinin tolere etmesine göre 6-8 öğünde verilir. 

• Kişinin diyeti günlük enerji ve besin öğeleri göz önünde tutularak planlanır, sıvı ve 
posası düşük besinler tercih edilir. Daha sonraki günlerde katı besinlere geçilebilir 
(Sağ. Bak, Algoritma, 35-36). 

• Tüm uzun süreli açlık grevlerinde yeniden oral beslenme oligopeptid (semi-elemental) 
diyetle başlanır. Beslenmenin ilk günü oligopeptid diyet olan Peptisorb 500 ml (veya 
Nutrison) yarı yarıya sulandırılmış olarak ve 250 kcal/gün ile başlanır. Sıvı-elektrolit 
dengesi olumlu seyreder ise ikinci gün Peptisorb 500 ml (500 kcal) verilir. Sorun 
gelişmeyen olgularda Peptisorb’un 2. ve 3. günler 750 ml, 4. gün ise 1000 ml yine yarı 
yarıya sulandırılarak verilir. Peptisorb bulunamazsa, temin edilinceye kadar Osmolite 
250 ml -yarı yarıya sulandırılmış- 125 kcal/gün verilebilir (TTB, Algoritma, 1). 

Günlük 
İzlem 

• Vücut ağırlığı ve sıvı dengesi, 

• Klinik muayene; ödem, kan basıncı, nabız hızı, kardiyovasküller ve solunum 
sistemleri, 

• Biyokimya; fosfat, magnezyum, potasyum, sodyum, kalsiyum, glukoz, üre, kreatinin, 
(tiamin) değerlendirilmelidir. 

• Ciddi durumlarda (taşikardi ve aritmi varlığında) EKG çekilmelidir (Sağ. Bak, 

Algoritma, 35-36). 

4 - 6. GÜNLER 

Enerji 
• 15-20 kcal/kg/gün olarak devam edilir. 

• Enerjinin % 50-60’ı karbonhidrat, % 30-40’ı yağ ve % 15-20’si proteinden sağlanır. 

• Yukarıdaki gibi desteğe devam edilebilir, plazma konsantrasyonlarına göre ayarlanır. 
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Elektrolitler 

RS gelişmişse amaç normal düzeylerin sağlanmasıdır. Eğer; 

PO2-4 < 0.6 
mmol/l 

30-50 mmol fosfat (ör. fosfatas polifusor) 12 saat boyunca İV 
verilir. 

Mg2 < 0.5 mmol/l 24 mmol MgSO4 12 saat boyunca İV verilir. 

K+ < 3.5 mmol/l > 20-40 mmol KCI 4 saat boyunca İV verilir. 

• Gerek duyuldukça ölçümler tekrarlanır. 

Sıvı • 25-30 ml/kg/gün. 

• Hidrasyon, ağırlık değişimi ve kaybına bağlıdır. 

Mineral ve 
İz 
Elementler 

• 1-3 gündeki gibi verilir. 

Vitaminler • 1-3 gündeki gibi verilir (Sağ. Bak, Algoritma, 36). 

Öğünler 

• Peptisorb vb ile oral beslenme ile sorunsuz ilk 5 gün geçiren olgularda 6. gün normal 
beslenme yavaş yavaş başlanıp, 10. günde tam beslenmeye geçilebilir.  

• Bu aşamada basit şeker ve yağlardan uzak durulur. Az şekerli komposto, çorba 
(şehriye, baharatsız tarhana vb.), pelte, yumurta akı, yağsız peynir veya çökelek, 
öncesinde laktaz enzim eksikliği olmayanlarda yoğurtlu çorba ve muhallebi başlanabilir.  

• İzleyen günlerde az yağlı süt ve yoğurt yavaş yavaş başlanabilir. Enzim eksikliği 
olanlarda laktozsuz süt verilebilir (TTB, Algoritma, 1) 

Günlük 
İzlem 

• 1-3 gündeki gibidir (Sağ. Bak, Algoritma, 36). 

7 - 10. GÜNLER 

Enerji 
• 20-30 kcal/kg/gün olarak devam edilir. 

• Enerjinin % 50-60’ı karbonhidrat, % 30-40’ı yağ ve % 15-20’si proteinden sağlanır. 

Elektrolitler • Elektrolitler yukarıdaki gibidir. 

Mineral ve 
İz 

Elementler 
• Mineraller yukarıdaki gibidir. Demir suplementasyonuna 7 günden sonra başlanır. 

Vitaminler • Vitaminler yukarıdaki gibidir.  

Sıvı 
• 30 ml/kg/gün. 

• Sıfır dengesi devam ettirilir. 

Günlük 
İzlem 

• Vücut ağırlığı ve biyokimya haftada 2 kez izlenir. 

• Klinik muayene her gün yapılır (Sağ. Bak, Algoritma, 36). 
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4. Zorla Tıbbi Müdahalenin İnsan Onuruna Uygun Olması İlkesi (İK m. 82/5) 

İK m. 82/1-3’te düzenlenen h/t’lerin sağlıklarının korunmasına yönelik zorla besleme ve zorla 
tıbbi müdahale tedbirleri kritik eşik aşıldığında onur kırıcı nitelikte olmamak şartıyla uygulanır (İK 
m. 82/5). Buradaki incelik, insan onuruna uygunluğun, tedbirin zorla uygulanmasında değil, 
kullanılan yöntemlerde aranmasıdır (Doğan, ’21, 216). Malta Bild. m. 21’de, kişinin yararına olduğu 
düşünülse bile tehdit, zorlama, güç kullanımı veya fiziksel kısıtlamalarla beslemenin, insanlık dışı 
ve onur kırıcı bir tedavi biçimi olduğu belirtilerek daha aşırıya kaçılmıştır. Şüphe yok ki, grevcinin 

• Grevcinin Genel Durumunu Değerlendir 

• MM ve FM Yap 

 

 Oral Beslenebiliyorsa 

• İdeal/ düzeltilmiş ağırlık ve BKİ hesapla. 

• Tam kan sayımı, tam biyokimya (elektrolitler, üre, kreatinin, 
karaciğer fonksiyon testleri, albümin), demir, ferritin, folat, 
vit. B12, prealbumin sapta. 

• Elektrokardiyografi (taşikardi, aritmi, elektrolit dengesizliği 
varsa) yap. 

 

Lab. Değerleri Normalse Lab. Değerleri Anormalse 

Hastaneye 

Sevk 

Bazal Enerji ve Protein İhtiyacını Belirle 

• İlk 2-3 gün 10 kcal/kg/gün, sonraki günler basamaklı arttır. İleriki dönemlerde 
oral alımı yetersizse desteklemek amaçlı beslenme solüsyonları kullan. 

• Sıvı dengesini değerlendir, gerekirse intravenöz mayi ile destekle. 

 • Multivitamin (özellikle tiamin 200-300 mg/gün) ve eser elementlerle destekle. 

• Potasyum, fosfat ve magnezyum seviyelerini kontrol et. 

• Grevci stabil oluncaya kadar yakın monitörizisyon (kalinik ve laburatuar 

değerlendirme) sağla. 

Oral Beslenemiyorsa 

 

MALNÜTRİSYONLU GREVCİYE YAKLAŞIM ALGORİTMASI  

[Tab. 9; Sağ. Bak, Algoritma, 40] 
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iradesine aykırı olarak zorla besleme ve/veya tedavinin onur kırıcı olmadan uygulanması oldukça 
güçtür (Taşkın, ’06, 257-258). Gerçekten tarih, boğaz ve burun deliklerinden et suyu ve süt akıtarak 
beslenmeye zorlanan h/t’lerin pek çoğunun ya yaşamlarını kaybettikleri ya da kalıcı sağlık 
problemleri yaşadıkları örneklerle doludur. Bilinci yerinde ve yaşamsal tehlikeye de girmemiş 
h/t’lerin insan onuruna dokunmadan zorla beslenmelerindeki zorluk, İK m. 82/1 hükmünün 
pratikte sorunsuz işlemesini güçleştirmektedir. Çoğu zaman işin bir sonraki aşamaya (hastaneye) 
bırakılması da bu zorluktan kaynaklanmaktadır (Ünver, ’06, 284). Zorla beslenme bakımından 
AİHM kararlarında belirtilen yargısal denetim ve usulü garantilerin aranmaması, İK m. 82/1 
hükmünü hak ihlallerine açık hale getirmektedir (Cengiz, ’10, 437). 

5. Açlık Grevcisine Müdahaleye AİHM ve AYM’nin Yaklaşımı 

AİHM, zorla besleme ve tıbbi müdahaleyi başlı başına değil, uygulanış şekli itibariyle ihlale yol 
açıp açmadığını değerlendirmektedir. Mah, devletin yeterli tedavi imkânı sunmasına rağmen, 
h/t’nin bilinci yerindeyken kendi serbest iradesiyle beslenmeyi reddetmesine bağlı olarak 
ölmesinde sözleşmeye aykırılık görmemektedir (AİHM, Horoz v. Türkiye, 1639/03, 31.3.09; Aytaç 
Ünsal ve Ebru Timtik, 36331/20, 1.7.21). AİHM’e göre, açlık grevcisi h/t’nin zorla beslemeye tabi 
tutulabilmesi için; “tıbbi bir zorunluluk” olmalı ve bu durum ikna edici ve kuşkuya yer bırakmayacak 
şekilde tıbbi “raporla” açıkça ortaya konulmalı, zorla besleme kararı “yasal makamların 
denetimine” tabi tutulmalı, kararın alınması sırasında “usulü güvencelere” (itiraz vs.) uygun 
davranılmalı ve zorla besleme kararının uygulanma şekli (gerek kullanılan araçlar, gerekse 
uygulanma yöntemi) “insan onuruna” aykırı olmamalıdır.  

Asgari ağırlık düzeyini aşmamak koşuluyla uygulanacak zorla beslenme veya zorla tedavi 
şeklindeki önlemler, ilke olarak sözleşmeye aykırı insanlık dışı ve küçültücü davranış olarak kabul 
edilmez (Nevmerzhitsky v. Ukrayna, 54825/00, 5.4.05; X. v. Almanya, 10565/83, 9.5.84). AİHM, 
açlık grevi yapmaya başladıktan birkaç ay sonra hastaneye sevk edilen hükümlünün tedaviyi 
reddetmesi üzerine zorla beslenilmesi şeklinde gelişen olayı değerlendirmiş, neticede hekimlerin 
hükümlünün isteklerine hayati tehlikesi oluşana kadar saygı duyduklarını, ancak telafisi mümkün 
olmayan bir zarar tehlikesi ortaya çıktığında müdahale ettiklerini ve müdahale yönteminin de 
insancıl olduğunu belirterek başvuruyu dayanaktan yoksun bulmuştur (Özgül v. Türkiye, 7715/02, 
6.3.07). AİHM, akıl hastalığı nedeniyle ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırılan hükümlünün, 
açlık grevi sırasında sakinleştirici verilip yatağa bağlı halde tutularak zorla beslenmesini kötü 
muamele niteliğinde görmemiştir (Herczegfalvy v. Avusturya, 10533/83, 24.9.92). AİHM, 
başvuranın kelepçelenmesi, ağzından yaralanması ve dişinin kırılmasına yol açacak biçimde dilinin 
maşayla ve zor kullanılarak dışarı çıkarılması, serum takılarak damar yoluyla beslenmesi şeklinde 
gelişen müdahaleyi incelemiş, mahkeme huzuruna çıkabilecek kadar sağlıklı olduğu gerekçesiyle 
duruşmalara katılmasının sağlanması ve müdahaleyi haklı kılacak tıbbi bir delil veya test sonucunun 
sunulmaması karşısında, açlık grevi yapanın zorla beslenmeye tabi tutulmasının, onun hayatını 
korumaktan çok infaz kurumu şartlarını açlık grevi yoluyla protesto etmeye yönelik eylemin 
sonlandırılması amacı güttüğünü belirterek ihlale hükmetmiştir (Tudor Ciorap v. Moldova, 
12066/02, 19.6.07). AİHM, DHKP/C terör örgütüne üye olmaktan hükmen tutuklu olarak 
barındırıldıkları infaz kurumunda başlattıkları açlık grevinden kaynaklanan yaşamsal tehlike üzerine 
hastaneye sevk edilen başvuranlar A.Ü. ve E.T.’nin, rızaları dışında hastaneye kaldırılmaları ve söz 
konusu hastanenin pandemi merkezi olarak da kullanılmasının kendileri için hayati risk oluşturduğu 
yönündeki şikâyetlerini değerlendirmiş, adı geçenlerin muayene ve tedaviyi kategorik olarak 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{"appno":["12066/02"]}
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reddetmeleri ile açlık grevini durdurma ve tıbbi makamlarla işbirliği yapma davetine uymadıklarını 
da dikkate alarak, herhangi bir tedavi veya yardımdan mahrum bırakılmadıkları, gerekli tıbbi bakım 
veya tedavilerinin alınan önlemlerden başka önlemler gerektirmediği gerekçesiyle başvuruyu 
açıkça dayanaktan yoksun bulmuştur (Aytaç Ünsal ve Ebru Timtik v. Türkiye, 36331/20, 
8.6.21). AYM de, 11.8.20 tarihinde, benzer gerekçelerle aynı hükmen tutukluların (A.Ü. ve E.T.) Adli 
Tıp Kurumu (ATK) raporlarına dayanılarak hastaneye yatırıldığına ve kendilerine gerekli tıbbi 
tedavinin sağlandığına hükmederek tedbir kararı talebini reddetmiştir.
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