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2014 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU 
 
YAŞAM HAKKI İHLALLERi 
 

 ÖLÜ YARALI 

YARGISIZ İNFAZ 

Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri 
Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah Kullanma 
Yetkisinin İhlali, Toplumsal Gösterilerdeki Saldırılar 

4 ü çocuk olmak 
üzere toplam: 54 kişi 

24 ü çocuk olmak 
üzere toplam: 107 

kişi ağır yaralı 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 1 I çocuk 9 kişi 2 si çocuk 59 kişi 

Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar 10 u çocuk 40 kişi 12 si çocuk 92 kişi 

Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından 
Öldürülen ve Yaralananlar 

- 5 

TOPLAM 103 263 

 
  

CEZAEVLERİNDE ÖLENLER 
19’u intihar, 5’i 
öldürülme, 21 hastalık 
toplam: 45 kişi 

1 

GÖZALTINDA ÖLÜMLER   1 i çocuk 5 kişi 2 

FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR                                                            2 si çocuk 20 kişi                          1  

 
  

RESMİ HATA VE İHMAL 

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 6 sı çocuk 16 kişi 40 ı çocuk 50 kişi 

Polis ve Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri/Şüpheli 
Ölümler 

4 kaza iddiası, 1 
çalışma koşullarına 
dayanamama, 39 u 
çeşitli iddialarla 
toplam: 44 kişi 

  5 kişi 

TOPLAM 60 55 

 
  

SALDIRIYA UĞRAYANLAR 

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi 5 123 

Gazeteci 5 8 

Öğretmen / Öğretim Üyesi 1 6 

Öğrenci - 197 

Polis/Jandarma 12 19 

Diğer 18 148 

TOPLAM 41 501 

 
  

SİLAHLI ÇATIŞMALAR 

Asker, Polis ve Geçici Köy Korucusu 4 19 

Silahlı Militan 7 5 

Siviller   

TOPLAM 11 24 

 
  

MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU  
ÖLEN ve YARALANAN SİVİLLER                                                                                  

Erkek 1  5 

Kadın   2 

Çocuk 1  15 

TOPLAM   

 
2  22 

KUŞKULU ÖLÜM ve YARALANMALAR 
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Erkek 28 - 

Kadın 13 - 

Çocuk 7 - 

TOPLAM   

 
48  

 
 
İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI ve KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ ve CEZALANDIRMA 
 
 
 
 
 

 
 
 

NAMUS CİNAYETLERİ 

Erkek 2 - 

Kadın 6 - 

Çocuk - - 

NEFRET CİNAYETLERİ/YARALANMALAR 6 17 

TOPLAM 14 17 

 
 

 
KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

Kadın İntiharları 39 13 

Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet, Tecavüz ve Taciz, 
Ev İçi Şiddete Uğrayan Kadınlar 

296 
191’i taciz/tecavüz- 
585 şiddet olmak 
üzere toplam: 776 

Fuhuşa Zorlanan Kadınlar  289 

TOPLAM               335                                 789 

 
 

ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

Çocuk İntiharları 24 9 

Ev İçi ve Toplumsal Alanda Şiddete Uğrayan 
Çocuklar/Taciz/Tecavüz 

 
44 

 
219 

TOPLAM 68                                  228 

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele 
64’ü çocuk olmak üzere 
1021 kişi 

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 
23’ü çocuk olmak üzere 
213 kişi 

Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele 20 

Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele
 
 

54’ü çocuk olmak üzere 
toplam: 235 mahpus 

 
Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit ve Ajanlık Teklif  Edilenler 

2’si çocuk, 120 kişi 

Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve 
Yaralananlar 

112 si çocuk olmak üzere 
1539 kişi 

 
Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar 

19 kişi 

Okulda Şiddet 
13 Öğrenci öğretmenleri 
tarafından darp edildi 

 
Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 

22 si çocuk 241 kişi 

TOPLAM 3401 
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KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 

Gözaltına Alınanlar 

665 ı çocuk olmak üzere 
11.021 kişi/ 22’si Çocuk 
Olmak üzere 241 Sığınmacı 
Toplam: 11.262 

Tutuklananlar 
130 u çocuk olmak üzere 
1273 kişi 

 
Irkçı Saldırılar/İdeolojik Saldırılar 

232 Saldırı, bu saldırılarda 
285 yaralı 

 
 
 
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 

Yasaklanan Etkinlikler 
3 miting, 1 sinema filmi, 1 imza 

kampanyası,1 futbol turnuvası, 1 çadır 
etkinliği, 1 stand 

Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan Yayın 
Organları 

3 afiş yasaklandı, 1 dergi toplatıldı, 2 tv ye 
12 gün yayın durdurma cezası, 2 gazete 

kapatıldı 

Baskına Uğrayan Gazete ve Yayın Organları 1 dergi 1 gazete bürolarına baskın yapıldı 

Engellenen İnternet Siteleri 

Engelli Web'in açıkladığı istatistiklere göre 

2014 yılında Türkiye’de yaklaşık 22645 

sitenin TİB tarafından re’sen erişimi 

zorlaştırıldı. 

 

 
 

2014 YILINDA AÇILAN SORUŞTURMALAR 
 

2014 Yılında açılan soruşturma sayısı: 133’ü üniversite öğrencisi olmak üzere 193 kişi  

 
 

2014 YILINDA AÇILAN DAVALAR 
2014 YILINDA DEVAM EDEN 
DAVALAR 

2014 YILINDA SONUÇLANAN 
DAVALAR 

2014 yılında 111 kişi hakkında 36 
dava açıldı. 

 2144 kişiye açılan 154 dava devam 
etmektedir. 

 372 kişi hakkında açılan 55 dava 
sonuçlandı buna göre: 680 yıl 6ay 
hapis cezası, 117.850 tl para 
cezası verildi. 42 kişi beraat etti 

 
 
TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 

Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve 
Gösteriler 

   
646 

 

2014 Yılında Açılan Soruşturmalar 
1329’u Üniversite Öğrencilerine Okullarının 
Açtığı Soruşturmalar olmak üzere 1359 kişi 

2014 Yılında Açılan Davalar 
 2014 Yılında, 33’ü Çocuk Olmak Üzere 2983 
Kişi Hakkında 86 Dava Açıldı. 

2014 Yılında Sonuçlanan Davalar 2014 Yılında; 31’i Çocuk Olmak Üzere 917 
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Kişi Hakkında 36 Dava Sonuçlandı. Toplam 
334 Yıl 6 Ay 15 Gün Hapis cezası İle 
318.241Tl  (Kabahatler Kanununa Göre)   
Para Cezası Verildi.  
 

 
 
ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 
 

Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika ve 
Dernekler 

 37 Parti Binasına Saldırı, 1 Belediyeye, 1 
Halkevine, 4 Belediye Eğitim ve Kültür Evine,  
3 Derneğe ve 1 Kadın Danışmanlık merkezine  
olmak üzere toplam: 47 

Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler, Sendika ve 
Dernekler 

 DA-DER ve MEYA-DER Batman şubeleri, 
Andok Küldür Sanat Derneği, Anadolu Arap 
Birliği Hareketi Derneği, Van Ekogenç 
Derneği  (5 Dernek) için kapatma davası 
açıldı. 

 
 
 
 

http://www.guvenlicalisma.org/   2014 yılında en az 1886 işçi yaşamını yitirdi 

 
 
 
CEZAEVLERİ 
 
 

 
 
        Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali 

Kelepçeli muayene,hataneye götürülmeme,rapor 
alama gibi nedenlerle 117 kişi İHD ye başvurdu. 
2014 Yılında 228’i Ağır Hasta Olmak Üzere 
Toplam 578 Hasta Tahliye Edilerek Tedavi 
Olmayı beklemektedir. 

Cezaevlerinde Haberleşme Hakkı İhlali 120 Başvuru 

Cezaevlerinde Disiplin Cezaları 320 

Cezaevlerinde Sevk/Sürgün Uygulamaları 268 

  

http://www.guvenlicalisma.org/
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YAŞAM HAKKI 
 
 
26 Ekim 2014’te, 12 Eylül 2014’ten beridir kayıp olan geçici köy korucusu Nihat Çaprak, Bitlis’in Tatvan 
İlçesi’nde yol üzerindeki bir telefon direğine bağlanıp kurşunlanarak öldürülmüş halde bulundu. Olaydan 
sonra açıklama yapan HPG, 24 Mart 2012’de çıkan çatışmada 12 militanın ölümünden sorumlu olduğu 
gerekçesiyle Nihat Çaprak’ın öldürüldüğünü iddia ederek saldırıyı üstlendi. 
 

I. YARGISIZ İNFAZ (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin İhlali ve Dur İhtarına Uymadığı 
Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar) 
 
  
 
 

I.1. Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 
 
8 Ocak 2014’te, İstanbul’da Gasp Büro Amirliği’ne bağlı polis ekiplerinin, gasp suçundan arandığı öne 
sürülen K.S.’ye TEM Otoyolu’nda ateş açmaları sonucu K.S. ağır yaralı halde Şişli Etfal Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. K.S.’nin vurulmadan önce kendisini takip eden polis ekibine ateş açtığı 
ileri sürüldü. 
 
16 Ocak 2014’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde akrep tipi zırhlı polis aracından mahalle aralarında rastgele 
atılan gaz bombasının isabet ettiği Nitah Tadik (11) gözünden yaralandı. 
 
6 Şubat 2014’te, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyüne yakın Haburiçi (Xabur) köyünde 9 
yaşındaki Aydiş Fak isimli bir çocuk, Habur Askeri Taburu yakınlarında, uzaklaşması için askerler 
tarafından atılan taş nedeniyle yaralandı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Fak'ın, askeri helikopter 
ile Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı burada yapılan ilk müdahalenin ardından ise Diyarbakır Devlet 
Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi. 
 
16 Şubat 2014’te, Urfa'nın Suruç ilçesi Aligor Caddesi üzerinde eylem hazırlığında oldukları iddia edilen 
gençlere polis silahla müdahale etti. Müdahalede V.Ç. adlı 16 yaşındaki çocuk, kurşunla kalçasından 
yaralandı. İlk müdahalesi Suruç Devlet Hastanesi'nde yapılan V.Ç, ardından Harran Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.  Ameliyata alınan çocuk, yolda yürürken polisin aracı üzerine 
sürdüğünü ve çarpıp düşürdükten sonra gelip yakından kendisine kurşun sıktığını söyledi.    
 
18 Şubat 2014’te İstanbul’un Bayrampaşa İlçesi’nde 15 Şubat 2014’te, “dur” ihtarına uymadığı 
gerekçesiyle trafik kontrol uygulaması yapan polis ekipleri tarafından bayılana kadar dövüldüğünü belirten 
Kenan Eroğlu, olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerini basınla paylaştı. 
 
7 Mart 2014’te, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi Ayyıldız mahallesinde, askeri aracın her 
akşam mahallede devriye gezmesine tepki gösteren yurttaşlar, "Neden her akşam geliyorsunuz?" diye 
askerlerle tepki gösterdi. Bunun üzerine mahallelilere hakaretlerde bulunan askerler evlere "Kaçakçılık 
yapıldığı" gerekçisiyle baskın yaptı. Yurttaşların tepki göstermesi üzerine mahallede gerginlik büyüdü.  
Olayların büyümesi üzerine askerler gaz bombası kullanarak, havaya ateş açtı. Askerin attığı gaz kapsülü 
isabet eden hamile Seyran Bulut ile Kazım Bulut, Ferdi Bulut, Ahmet Bulut, Kerem Bulut çeşitli yerlerinde 
yaralandı.  
 
15 Mart 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Konak Mahallesi'nde devriye gezen akrep tipi zırhlı polis 
aracından çevreye rastgele gaz bombası atıldı. Atılan gaz bombalarından biri 20 yaşındaki Gülsüm 
Malgaz isimli kadına isabet etti. Kafasından yaralanan Malgaz, yurttaşlar tarafından Cizre Devlet 
Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Burada kafasına beş dikiş atılan Malgaz'ın durumunun iyi olduğu ve acil 
serviste tedavi edildikten sonra taburcu edileceği öğrenildi.    
 



17 
 

26 Mart 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Fikri Ezer, şu beyanlarda bulundu: “25.03.2014 
tarihinde BDP’nin mitingi vardı. Yeğenim Mehmet Ezer’de orada bulunuyordu. Mitingin bitiminden yaklaşık 
1 saat sonra olaylar çıkmaya başladı. Miting alanına 10 metre uzaklıktaki bir sokakta polis tomaları 
tarafından çocuklara su sıkılıyor ve orada bulunan yeğenime de denk geliyor. Bu arada polis arabasından 
inen bir polis hedef seçilerek çocuğun arkasından gaz fişeği sıkılıyor ve çocuğun sağ kulak arkasına 
değiyor. O yaralı haliyle tomalardan su sıkılmaya devam ediliyor. Orada bulunan halk tarafından 
hastaneye kaldırılıyor. Oradan da Dicle Üniversitesine getiriliyor. Yeğenim hala Dicle Üniversitesi Beyin 
Cerarrahi bölümü yoğun bakım servisinde bulunmaktadır. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”    
 
26 Mart 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 25 Mart’ta BDP tarafından düzenlenen mitingin ardından 
polis müdahalesi ile başlayan olayların yarattığı gerginlik devam ederken, olayların 26 Mart akşamı da 
devam ettiği ve çıkan olaylarda, polis gençlere plastik mermi ile müdahalede bulundu. Haberi takibinde 
bulunan DİHA Silvan Muhabiri Serhat Yüce'nin, plastik mermilerden birinin kendisine isabet etmesi sonucu 
sağ kaburgasından yaralandığı belirtildi.   
 
27 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’da düzenlediği seçim mitinginin ardından AKP 
taraftarlarıyla BDP taraftarları arasında çıkan arbedeye silahla müdahale eden polisin açtığı ateş sonucu 
olayları bir otelin balkonundan izleyen Kadir İnan (22) adlı işçi göğsünden vurularak ağır yaralandı. 
 
5 Nisan 2014’te, İstanbul’un Pendik İlçesi’nde otomobil hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla polis ekibi tarafından 
kovalanan 2 kişinin bulunduğu araca ateş açılması sonucu Cafer Turgut (25) yaşamını yitirdi, Eyüp 
Mutgam da yaralandı. 
 
6 Nisan 2014’te, İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde polis memuru Ö.Y. darp edildiğini iddia ettiği çay bahçesine 
giderek işletmeci Vedat Sabuncu’yu (43) beylik tabancasıyla vurarak öldürdü 
 
8 Nisan 2014’te, Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne sınırı olan Rojava’nın Kultep Köyü’nde hayvan otlatan F.S. 
(16) adlı çocuğun sınırda görevli askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandığı öğrenildi. 
 
13 Nisan 2014’te, Hakkari Yeni Mahalle'de bir grup gencin, Meskan Dağı'ndaki karakol yapımını protesto 
eylemine polisin müdahale ettiği sırada A.K. (15) isimli bir çocuk, çıkan olayları evinin damından izlerken 
polisin sıktığı plastik mermisinin kendisine isabet etmesi sonucu damdan düşerek yaralandı.   
 
20 Nisan 2014’te Uşak’ta yol kontrolü yapan polis ekipleri 4 kişinin bulunduğu bir aracı durdurmak istedi. 
“Dur" ihtarına uymadığı iddia edilen araçla yaşanan kovalamacanın ardından duvara çarparak duran 
araçta bulunan 3 kişi kaçarken bedensel engelli Hakkı Orhan araçta kaldı. Bu esnada “polis memuruna 
mukavemet ettiği” iddiasıyla meydana gelen arbede sırasında Hakkı Orhan polis memuru B.A.B.’nin açtığı 
ateş sonucu yaşamını yitirdi. Emniyet Müdürlüğü kaynakları ise Hakkı Orhan’ın koltuk değneğiyle 
B.A.B.’ye vurması sonucu silahın yanlışlıkla ateş aldığını iddia etti. 
 
20 Nisan 2014’te, Düzce’de Cevdet Ataseven adlı polis memuru aracıyla yolda ilerlerken önündeki aracın 
yol vermediğini iddia ederek aracın şoförü Aytekin Poyraz’la tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan 
kavgada polis memurunun üzerine yürüdüğü iddia edilen Aytekin Poyraz, Cevdet Ataseven’in beylik 
tabancasıyla açtığı ateş sonucu bacağından yaralandı. Aytekin Poyraz’ın açılan ateşe kendi silahıyla 
karşılık vermesi sonucu göğsünden vurulan polis memuru yaşamını yitirdi. 
 
21 Nisan 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde polisin Akrep tipi zırhlı aracının geçişi 
sırada bir çocuğun araca taş attığı ileri sürüldü. Bunun üzerine sivil polislerin de Süleyman Demirel 
İlköğretim Okulu bahçesinde oyun oynayan öğrencilere gaz bombası atması sonucu çocuklar fenalaşarak 
hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Bu sırada bahçede oynayan 12 çocuk gaz bombasının etkisiyle baygınlık 
geçirdi. Öğrenciler ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, yaşları 10 ile 12 arasında olan öğrencilere 
oksijen verildi.   
 
28 Nisan 2014’te, Hakkâri’de Yüksekova-Van karayolunda yol kontrolü yapan jandarma ekibinin “dur” 
ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir araca açtığı ateş sonucu 2 kişi yaralandı. 
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12 Mayıs 2014’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Dağdibi Köyü yakınlarında yol kontrolü yapan askerî 
ekibin “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle bir araca açtığı ateş sonucu araçta bulunan bir kişi yaralandı. 
 
13 Mayıs 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Mersin’de düzenlenen gösteriye 
saldıran polisin ağzına sıktığı biber gazına bağlı olarak dil kökü kanserine yakalandığı öğrenilen Mehmet 
İstif, tedavi gördüğü Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
22 Mayıs 2014’te, İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde Berkin Elvan ve Soma 
Katliamı’nda ölen işçiler anısına eylem yapan gruba polis ekipleri gerçek mermili silahlarla saldırdı. Saldırı 
esnasında Okmeydanı Cemevi’nde düzenlenen bir cenaze törenine gelen Uğur Kurt tören bahçesinde 
beklerken boğazına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Polisin göstericilere karşı silah kullandığı kamera 
kaydı görüntüleriyle ortaya çıkarken ağır yaralı halde hastane kaldırılan Uğur Kurt akşam saatlerinde 
yaşamını yitirdi. Cinayeti Okmeydanı’nda protesto eden gruplarla polis arasında gece boyu çıkan 
çatışmalar sonunda ise biri ağır 2 kişi yaralandı. 
 
23 Mayıs 2014’te, İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde devam eden polis saldırılarını ve 
açılan ateş sonucu Uğur Kurt’un öldürülmesini protesto eden gruplarla polis arasında çıkan çatışmalar 
sırasında isabet eden şarapnel parçasıyla ağır yaralanan Giresun nüfusuna kayıtlı Ayhan Yılmaz (42) 
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
 
24 Mayıs 2014’te, Yerel seçimlerin ardından sonuçların iptal edildiği Ağrı’da 1 Haziran 2014’te 
tekrarlanacak olan seçim için çalışma yürüten BDP üyelerine müdahale eden polis ekiplerinin açtığı ateş 
sonucu Tamer Turar başına isabet eden kurşun sonucu ağır yaralandı. 
 
23 Mayıs 2014’te, Zonguldak’ta sahilde cep telefonuyla fotoğraf çeken A.K.G. (16), polis memuru S.K. 
tarafından “kız arkadaşının fotoğrafını çektiği” iddiasıyla dövüldü. Polis memurunun kayalıklardan ittiği 
A.K.G.’nin düşerek bacağını kırdığı öğrenildi. 
 
23 Mayıs 2014’te, Van’ın Erciş İlçesi’nde ehliyeti olmadığı için trafik kontrolünden kaçan Kamuran Altay’ın 
“dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle kendisini kovalayan polis ekibinden kaçarken aracıyla duvara 
çarparak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Kamuran Altay’ın ailesi olayın ardından 29 Mayıs 2014’te, kazayı 
gördükten sonra olay yerinden uzaklaştığı tespit edilen polis ekibi hakkında suç duyurusunda bulundu. 
 
İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 22 Aralık 2013’te, “Kent Mitingi” adıyla düzenlenen gösteriye polis 
ekiplerinin gaz bombaları, basınçlı su ve plastik mermilerle müdahale etmesi nedeniyle kullanılan gaz 
bombalarından etkilenen Elif Çermik (64) kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. 159 gündür Dr. 
Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Elif Çermik 
30 Mayıs 2014’te yaşamını yitirdi. 
 
7 Haziran 2014’te Yapımları devam eden kalekol inşaatlarına karşı bir süredir Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 
yol kapatma eylemi yapan gruplara askerî ekipleri gerçek mermili silahlarla, gaz bombaları ve basınçlı 
suyla saldırdı. Eylemcilerin karşılık vermesi üzerine askerlerin saldırıyı devam etmesi üzerine Ramazan 
Baran (26) ve Baki Akdemir (50) adlı 2 kişi göğüslerine isabet eden kurşunlarla vurularak yaşamını yitirdi. 
Saldırıda Abdullah Akkulu ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı. İki kişinin ölümüne yol açan silahları kimin 
ateşlediği henüz belirlenemezken İçişleri Bakanlığı’nın olayın soruşturulması amacıyla mülkiye müfettişleri 
görevlendirdiği ileri sürüldü. 
 
9 Haziran 2014’te Siirt’in Lice’deki saldırıyı protesto etmek için eylem düzenleyen gruba karşı polisin gaz 
bombası kullanması sonucu yoğun gaza maruz kalan astım hastası Ramazan Ertaş (80)  yaşamını yitirdi. 
 
15 Haziran 2014’te Adana’da eylem olduğu gerekçesiyle Hürriyet Mahallesi’ne giren akrep tipi zırhlı bir 
polis aracından atıldığı iddia edilen ses bombasının isabet ettiği İbrahim Aras (15) adlı çocuk parçalanarak 
yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları İbrahim Aras’ın ölümüme neden olan patlayıcının polis aracından atıldığını 
savunurken, Adana Valiliği ise elindeki bombanın patlaması nedeniyle İbrahim Aras’ın öldüğünü iddia etti. 
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15 Haziran 2014’te Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde bir alışveriş merkezine giden polis memuru O.G., sipariş 
verdiği pizzanın istediği gibi olmadığını öne sürerek tartıştığı işyeri müdürü Ü.A.'yı beylik tabancasıyla 
vurarak yaraladı. 
 
28 Haziran 2014’te, İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde bulunan direğe 
tırmanarak asılı haldeki bayrağı indirmeye çalışan ve şizofreni olduğu iddia edilen Ali Ocgun (28) polis 
ekipleri tarafından bacağından vurularak yaralandı. Tedavisi için hastaneye kaldırılan Ali Uçgun daha 
sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
1 Temmuz 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nin Rojava sınırında bulunan nehir kenarında balık tutan H.B. (17) 
askerlerin açtığı ateş sonucu yanağından vurularak yaralandı. İlk müdahalenin ardından Diyarbakır’a sevk 
edilen H.B.’nin sol gözünü kaybetme riski bulunduğu öğrenildi. 
 
16 Temmuz 2014’te Erzurum’un Palandöken İlçesi’nde sivil plakalı polis otosu, Furkan Çavuş (16) ve 
kardeşinin otlattığı büyükbaş hayvana çarptı. Hayvanın telef olması üzerine adı öğrenilemeyen polisle 
çocuklar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasıyla ateş açan polis, iki kardeşi ağır 
yaraladı. Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuklardan Furkan Çavuş’un sabah 
saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
16 Temmuz 2014’te Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde girdiği polis merkezinin bahçesindeki bayrağı 
indirmeye çalıştığı iddia edilen Cengiz Önkol (19), polisin açtığı ateş sonucu bacağından vurularak 
yaralandı. 
 
16 Temmuz 2014’te Van’ın Erciş İlçesi’nde yol kontrolü yapan askerî ekibin “dur” ihtarına uymadığı 
gerekçesiyle bir araca ateş açması sonucu araçta bulunan 2 kişi yaralandı. 
 
16 Temmuz 2014’te, 16 Temmuz 2011’de çıkan bir çatışmada hayatını kaybeden HPG militanı Mahfuz 
Aykaç’ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla Siirt’te düzenlenen anma törenine polis ekiplerinin gaz bombalarıyla 
saldırması sonucu gazdan etkilenerek kalp krizi geçiren Yusuf Özer (73) tedavi gördüğü Siirt Devlet 
Hastanesi’nde 22 Temmuz 2014’te yaşamını yitirdi. 
 
19 Temmuz 2014’te Rojava’nın Şırnak sınırında bulunan Qasardit Köyü’nde Katran Sınır Karakolu’na 
yakın olan tarlasında çalışırken askerlerin ateş açması sonucu Xurşit Haci Ahmed adlı köylünün (39) 
yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
24 Temmuz 2014’te, Batman’ın Kozluk İlçesi’ne bağlı Kaniyahenê (Bekirhan) Beldesi’nde otomobilinde 
kaçak sigara taşıdığı iddia edilen Serkan Sağıt’ın kullandığı aracın askerlerin yola attığı kapana 
takılmasıyla lastiklerinin patladığı ve aracın takla atması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
11 Ağustos 2014’te,Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Navberuja (Yeşilova) Köyü’nde yaşayan Dinç 
ailesi sınırın öte yakasındaki akrabalarını ziyaretten dönerken askerler tarafından “dur” ihtarına 
uymadıkları iddiasıyla tarandı. Askerlerin açtığı ateş sonucu 4 kişi yaralandı. 
 
12 Ağustos 2014’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde haber takibi yapmak amacıyla sınıra giden İhlas Haber 
Ajansı (İHA) muhabiri Ayhan Dinç, askerlerin açtığı ateş sonucu kolundan yaralandı. 
 
18 Ağustos 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Sisê (Yolçatı) Köyü’nde çatışmalarda ölen PKK 
militanlarının bulunduğu mezarlığa Mahsum Korkmaz adına yapılan heykel için Lice Sulh Ceza 
Mahkemesi el koyma ve yıkma kararı verdi. Diyarbakır Valiliği’nin başvurusu üzerine alınan karar 
nedeniyle Diyarbakır-Bingöl karayolunu kapatan gruplar mezarlıkta nöbet tutmaya başladı. 19 Ağustos 
2014 sabahı heykelin yıkılmaması için bekleyen halka gerçek mermili silahlarla ve gaz bombalarıyla 
saldıran askerî birlikler heykelin yıkımını gerçekleştirdi. Askerlerin yoğun ateşi sonunda Mehdi (Muhittin) 
Taşkın kafasına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi de yaralandı. 
 
31 Ağustos 2014’te, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde polis ekiplerinin slogan attığı iddia edilen bir grup 
çocuğa attığı gaz bombalarından birinin isabet ettiği H.E. (9) yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 



20 
 

 
1 Eylül 2014’te, Suriye’den Kilis’in Duruca Köyü üzerinden Türkiye’ye geçerek sınır ticareti yapmak isteyen 
gruba Şimşek Hudut Karakolu’nda görevli askerlerin “dur” ihtarına uymadıkları iddiasıyla açtıkları ateş 
sonucu Mehmet Kör (40) yaşamını yitirdi, Suriyeli Abdo Mahaddo (42) ise yaralandı. 
 
13 Eylül 2014’te Yapımları devam eden kalekol inşaatlarına karşı Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde yol kapatma 
eylemi yapan gruplara 7 Haziran 2014’te askerî ekipler gerçek mermili silahlarla, gaz bombaları ve 
basınçlı suyla saldırmıştı. Saldırıda açılan ateş sonucu ağır yaralanan Abdullah Akkulu (18) tedavi 
gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
3 Ekim 2014’te İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerinin başladığı 31 Mayıs 2014’te Tarlabaşı Bulvarı’nda zırhlı 
bir polis aracından atılan plastik mermiyle sol gözünü kaybeden Volkan Kesanbilici’nin (38) İçişleri 
Bakanlığı aleyhine açtığı tazminat davasında Emniyet Genel Müdürlüğü’nün savunma yaptığı öğrenildi. 
Davanın görüldüğü İstanbul 8. İdare Mahkemesi’ne gönderilen savunmada Emniyet Genel Müdürlüğü, 
Volkan Kesanbilici’nin kendi kusuru sonucunda gözünü kaybettiğini iddia ederek olayın plastik mermiyle 
gerçekleşip gerçekleşmediğine dair delil bulunmadığını ifade ettiği bildirildi. 
 
7 Ekim 2014’te, Muş’un Varto ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik saldırılarının protesto edildiği 
gösterilere müdahale eden polis, Cumhuriyet Caddesi’nde protesto gösterisi düzenleyen kitlenin üzerine 
ateş açtı. Açılan ateş sonucu, 25 yaşındaki Hakan Buksur isimli genç kafasından vuruldu. Panzerden 
açılan ateş sonucu ağır yaralanan Buksur olay yerinde yaşamını yitirdi. Müdahalede, 17 yaşında ki Umut 
bozkurt’un da ağır yaralandığı öğrenildi. 
 
7 Ekim 2014’te,  Diyarbakır’da polis ve Hizbulkontracıların açtığı ateş sonucu 55 yaşındaki Mahmud Enez, 
19 yaşındaki Süleyman Kale, Turan Yavaş,   Yusuf Tokar,  Riyat Güneş, Mahsun Çoban, Hasan Gökyüz 
ve Ahmet Dağkak öldürüldü. 1’i gazeteci 10 kişi yaralandı. Ölenlerden 2 kişinin üzerinden kimlik 
çıkmazken, bu kişilerin kimlik belirleme çalışmaları sürüyor.   
 
7 Ekim 2014’te,  Batman’da gösteriler sırasında çıkan olaylarda silahla vurulan 23 yaşındaki Emrah Demir, 
kaldırıldığı Batman Bölge Devlet Hastanesi’nde öldü. 
 
7 Ekim 2014’te,  Mardin Kızıltepe'de, Kerem Karaaslan (22) isimli bir genç, protestolar sırasında plakası 
belirlenemeyen bir araçtan açılan ateş sonucu hayatını kaybetti.  
 
8 Ekim 2014’te, Siirt'te, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilere 
müdahale eden polisin açtığı ateş sonucu Davut Nas (17) isimli genç yaşamını yitirdi.   
 
9 Ekim 2014’te, Kobanê’ye yönelik saldırılara karşı yapılan eylemlerde Mardin Dargeçit’te 8 Ekim günü 
hayatlarını kaybeden Bilal Gezer ve Sinan Toprak’ın taziyesinden dönenlerin üzerine asker ateş açtı. 
Aralarında Dargeçit Belediyesi Eş Başkanı Sinan Akan’ın da bulunduğu 6 kişi yaralandı, bir kişi öldü. 
Yaralılar Midyat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılar arasında bulunan ve durumu ağır olan Abdulkerim 
Seyhan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 
9 Ekim 2014’te,  Kamil Taş'ın (25)  tedavi gördüğü Siirt Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdiği bildirildi. 
Saldırıda 5 kişi de yaralanmıştı. 
 
9 Ekim 2014’te,  Mardin’in Nusaybin İlçesi'nde sınır bölgesinde çıkan olaylarda askerin açtığı ateş sonucu 
8 yaşındaki Beşir Ramazan Arif yaşamını yitirdi. 
 
9 Ekim 2014’te, Diyarbakır'da Kobani protestoları nedeniyle süren olaylarda 19 yaşındaki Uğur Özbay ile 
18 yaşındaki Baver Şeyhanoğulları'nın yaşamını yitirdi.  
 
10 Ekim 2014’te, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Fatih mahallesi 146. Sokak'ta,  IŞİD çetelerinin Kobanê’ye 
yönelik saldırılarının protesto edildiği gösterilere gerçekleşen polis müdahalesinde 24 yaşındaki Murat Dağ 
yaşamını yitirdi, ismi öğrenilemeyen bir kişi ağır yaralandı.   
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10 Ekim 2014’te, Bingöl Valiliği, İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve beraberindekilere yönelik yapılan 
silahlı saldırı sonrasında saldırıyı gerçekleştirenleri ele geçirmek amacıyla düzenlenen operasyonda, 4 
militanın yaşamını yitirdiğini belirtti. Açıklamada "9 Ekim 2014 Perşembe günü saat 21:15'de Bingöl İl 
Merkezinde İl Emniyet Müdürü ve beraberindekilere yönelik yapılan silahlı saldırı sonrasında saldırıyı 
gerçekleştirenleri ele geçirmek maksadıyla başlatılan operasyon kapsamında, Genç İlçe girişinde 
meydana gelen silahlı çatışmada dört (4) BTÖ mensubu ölü olarak ele geçirilmiştir."denildi. Sözkonu 
çatışmada yaşamını yitirenlerin HPG Militanları Ramazan Özmaskan, Emre Ekinci, Şahabettin Naş ile Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan Ali Bozan isimli yurttaş olduğu öğrenildi.   
 
10 Ekim 2014’te Esenyurt’ta, Kobanê’ye IŞİD saldırısını protesto eylemlerinin ardından kurşunla 
çenesinden vurulan Emek Gençliği Üyesi 18 yaşındaki Mert Değirmenci yaşamını yitirdi.  
 
11 Ekim 2014’te, Diyarbakır’da, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik saldırılarının protesto gösterilere 
müdahale eden polis attığı gaz bombası nedeniyle yaralana ve Dicle Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde tedavi altına alınan Mesut Menekşe (42), taburcu edildikten sonra evinde fenalaşarak 
hayatını kaybetti.   
 
11 Ekim 2014’te, Van'ın Beyüzümü Mahallesi'nde 9 Ekim'de, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik 
saldırılarının protesto edildiği gösterilere müdahale eden polisin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 2 
kişiden, durumu ağır olan Yunus Aktaş, kaldırıldığı Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, tedavi 
gördüğü Yoğum Bakım Servisinde yaşamını yitirdi. Aktaş’ın, karın bölgesine aldığı kurşun sonucu 
yaşamını yitirdiği belirtildi.   
 
16 Ekim 2014’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde 9 Ekim günü, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik 
saldırılarının protesto edildiği gösterilere müdahale eden polisin attığı gaz bombasından etkilenerek beyin 
kanaması geçiren 28 yaşındaki Aynur Kudin yaşamını yitirdi. Gölbaşı Mahallesindeki gaz bombalı polis 
saldırısında evinin bulunduğu binanın merdivenlerini kullanan Kudin düşerek ağır yaralanmıştı. Beyin 
kanaması teşhisi konulan Kudin, Urfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne 7 gün boyunca tedavi gördü.   
 
19 Ekim 2014’te İzmir’in Bornova İlçesi’nde 7 Ekim 2014’te düzenlenen yürüyüşe polisin ateş açması 
sonucu ağır yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Ekrem Kaçaroğlu (38) 
tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 
 
21 Ekim 2014’te, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Kobanê direnişine destek vermek amacıyla çıkan olaylarda 
polisin şiddetini kınamak isteyen gençler ile polis arasında çatışmalar çıktı. Çıkan olaylarda polisin gerçek 
silahlar ile gençlere müdahale ettiği belirtilirken, olaylar sırasında polisin silahından çıktığı iddia edilen 
kurşunlar ile ağır yaralanan E.T (17) isimli çocuk Sellahaddin Eyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Tedavisine yoğun bakımda devam edilen E.T'nin vücudunun çeşitli yerlerinden kurşunlar ile vurulduğu ve 
hayati tehlikesinin olduğu ifade edildi.   
 
25 Ekim 2014’te İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 24 Ekim 2014’te gözaltına alınarak götürüldüğü Aksaray Polis 
Karakolu’nda 25 polis tarafından darp edilen Mert Mehmet Tilev (24) Kocamustafapaşa Semt 
Meydanı’nda satırla polislere saldırmak istedi. Kendisini darp eden polislerin gelmesini isteyen Mert 
Mehmet Tilev, bir polisi yaraladığı gerekçesiyle polislerin ensesine sıktığı kurşunla ağır yaralandı. İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Mert Mehmet Tilev’in sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 
 
29 Ekim 2014’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 3 askerin silahlı kişilerce öldürülmesi olayıyla ilgili yayın 
yasağı getirilmesinin ardından polis ekipleri Cengiz Topel Caddesi’ndeki işyerlerine ait kamera kayıtlarını 
topladı. Bu sırada uygulamayı görüntülemek isteyen Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabirlerine saldıran 
özel harekât ekiplerinin sıktığı plastik mermilerden birinin DİHA muhabiri Nedim Türfent’in sırtına isabet 
ettiği öğrenildi. 
 
27 Ekim 2014’te, Kilis’in Demirışık Köyü’nde Suriye’den getirdikleri mallarla sınır ticareti yapmak isteyen 
gruba askerlerin açtıkları ateş sonucu Suriyeli Y.G. yaşamını yitirdi, M.R. ise yaralandı. 
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29 Ekim 2014’te Şırnak’ta 28 Ekim 2014’te Cudi Dağı’nda başlatılan askerî operasyonu protesto etmek 
amacıyla Silopi İlçesi’nde eylem yapan gruplara polisin gerçek mermili silahlarla ateş açması sonucu Salih 
Yiğit (25) yaşamını yitirdi. 
 
3 Kasım 2014’te, akşam saatlerinde Diyarbakır’ın Şehitlik Semti Dörtyol’da meydana gelen olayda, 
babasının kasap dükkanın eve dönen 14 yaşında ki Ramazan Hanas, devriye görevi yapan zırhlı polis 
aracının hedefi oldu. Arkası dönükken polis aracından atılan gaz bombası Ramazan Hanas’ın başına 
isabet etti. Kanlar içerisinde yere yığılan Hanas, olay yerine gelen ambulansla Dağkapı Selahaddin Eyyubi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Beynindeki kanama durdurulduktan sonra başına dikiş atılan 
Ramazan Hanas aynı gece taburcu edildi. Ertesi gün sabah yeniden hastaneye kaldırılan Hanas’ın çekilen 
beyim MR’ında beyninde kanama tespit edildi. Müdahalenin ardından taburcu edilen Hanas, şunları 
söyledi: “Babamın iş yerinden eve geliyordum. Karşıdan karşıya geçerken polis aracını gördüm. Yoluma 
devam ederken kafama bir şey isabet etti. Gaz bombası fişeğiydi. Yere düştüm. Bilincim yerindeydi ancak 
gözlerim görmüyordu. Gözlerimi hastanede açtım.” Hanas ailesi, olayın peşini bırakmayacaklarını ve 
polisten davacı olacaklarını söyledi. Aile, ayrıca olay gecesi Ramazan Hanas’ı sabaha kadar müşahede 
altında tutmayan Acil Servis doktorunu Diyarbakır Tabip Odası’na şikayet edeceklerini kaydetti. 
 
6 Kasım 2014’te Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde IŞİD’in Türkiye’den Kobanê’ye geçişine engel olmak 
amacıyla başlatılan sınır nöbetine Özgür Sanat Girişimi üyeleri destek vermek istedi. Suruç’un batısında 
bulunan Boydê Köyü’ne giden gruba askerler gaz bombaları ve gerçek mermili silahlarla saldırdı. Saldırı 
sırasında sınırın Kobanê tarafında da insan zinciri oluşturan gruba askerin ateş açması sonucu yaklaşık 
25 gündür sınır nöbeti eyleminde yer alan Toplumsal Özgürlük Platformu aktivisti Kader Ortakkaya (28) 
başından vurularak yaşamını yitirdi. Saldırıda 4 kişi de yaralandı. 
 
11 Kasım 2014’te, Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde Bingöl karayolunda aracıyla seyir halinde olan Muzaffer 
Gürül’e (23) Abalı Jandarma Karakolu’nda görevli askerlerin kurduğu barikatta “dur” ihtarına uymadığı 
gerekçesiyle ateş açıldı. Kafasına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Muzaffer Gürül kaldırıldığı Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Muzaffer Gürül’ün ölüm haberini alan 
yakınlarının olaya tepki göstermesi üzerine polis ekipleri Acil Servis’te bulunan aileye gaz bombalarıyla 
saldırdı. 
 
22 Kasım 2014’te, Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyelerinin 
eylemine müdahale eden polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu Dilgeş Malgaz (18) adlı kişi vücudunun çeşitli 
yerlerine isabet eden üç kurşunla ağır yaralandı. 
 
28 Kasım 2014’te, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Melikahmet Semti'nde, gösteri düzenleyen 
gençlere yönelik polis müdahalesi yaşandı. Müdahale sırasında silah da kullanan polislerin sıktığı 
kurşunlar, 20 yaşında olduğu belirtilen Baran İpek isimli bir gence isabet etti. Karnına ve sol bacağına 
isabet eden kurşunlarla ağır yaralandığı öğrenilen genç, olay sonrası Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İpek, olay anını şöyle anlattı: "Tevfik Fikret İlköğretim 
Okulu’nun önünden arkadaşlarla geçerken olaylar vardı. Orada birden polisin üzerime ateş ettiğini 
gördüm. Sağa sola kaçmaya başladım. Üstüme ateş etmesiyle zikzak çizmeye başladım. Öyle olmasaydı 
sıktıklarının hepsi bana isabet edecekti. Ben kaçtım sonra baktım rastgele diğer arkadaşlarıma da 
sıkmaya başladı. Benim olayla bir ilgim yoktu. Sadece oradan geçiyordum. Beni hedef gözeterek vurdular"   
 
29 Kasım 2014’te, Diyarbakır’ın Hani İlçesi’nde Kobanê'ye yönelik IŞİD saldırılarını protesto eden gruba 
müdahale eden polis, M.S. adlı çocuğu başından vurdu. Ağır yaralanan ve Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne kaldırılan M.S.’nin gözlerinin görme yetisini yitirdiği öğrenildi. 
 
4 Aralık 2014’te, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Melikbaş köyünde yaşayan 10 çocuk babası Mehmet 
Arıkboğa (45) isimli yurttaş, İran'dan Türkiye topraklarına geçmeye çalıştığı sırada kaçakçılık yaptığı 
iddiası ile Türkiye tarafında bulunan askerlerin açtığı ateş sonucu, ensesinden aldığı kurşun ile olay 
yerinde yaşamını yitirdi. Köye 5 kilometre uzaklıkta bulunan sınır hattında öldürülen Arıkboğa'nın cenazesi 
otopsi işlemleri için İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Arıkboğa'nın, "dur" ihtarı dahi yapılmadan ateş 
açılarak vurulduğu iddia edildi.      
 



23 
 

5 Aralık 2014’te Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde Kobanê sınırındaki ara bölgede bekleyen Kobanêli Eso 
Salih Xillo (25) motosikletiyle yemek almak için sınırı geçerken askerî panzerin önce motosikletine çarptığı 
sonra da düşünce üzerinden geçerek ezdiği iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Eso Salih Xillo’nun 
durumunun ağır olduğu belirtildi. 
 
6 Aralık 2014’te Hakkâri Yüksekova İlçesi’nde 2013 yılında polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 3 
kişiyi anmak amacıyla eylem düzenleyen gruba polisin açtığı ateş sonucu Rojhat Özdel (18) yaşamını 
yitirdi. Müdahale esnasında başına gaz kapsülü isabet eden İlker Arslan ise yaralandı. 
 
8 Aralık 2014’te, Diyarbakır’ın Lice ilçesi’nde bulunan Abalı Jandarma Karakolu'ndan “dur” ihtarına 
uymadığı gerekçesiyle açıldığı iddia edilen ateş sonucu Abalı köyü nüfusuna kayıtlı Reşit Kırt (30) isimli 
yurttaş yaralandı. Kurşunun çenesine isabet etmesi sonucu yaralan Kırt, Diyarbakır Gazi Yasargil 
Araştırma Hastanesi'ne getirilerek ameliyata alındı. Askerlerin neden ateş açtığı ise öğrenilemedi.   
 
9 Aralık 2014’te Siirt’in Eruh İlçesi’nde belediye binası çevresinde kimlik kontrolü yapan özel harekât 
polislerinin yoldan geçmekte olan N.A. adlı lise öğrencisini darp ettikleri bildirildi. Aldığı darbeler nedeniyle 
kafatasında çökme meydana gelen N.A. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 
 
11 Aralık 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı araç konvoyunun ilçeye girişinden önce, akrep 
ve TOMA'lar eski cezaevi kavşağına konuşlandırıldı ve onlarca zırhlı araçtan oluşan askeri konvoyun 
ilçeye girmesiyle beraber polis de, onlarca zırhlı araçla halka plastik mermi ve tazyikli suyla saldırıda 
bulundu. Çıkan olaylar esnasında, 3 genç de eski sebze hali civarında gözaltına aldı. Polisin rastgele attığı 
gaz bombaları Kışla Mahallesi'nden bulunan Sağlık Ocağı'ndaki sağlık çalışanlarını da etkiledi. Bu sırada 
sağlık ocağının penceresinden içeri atılan gazdan etkilenen bir hemşire, dengesini kaybederek 
merdivenlerde yuvarlandı. Hemşire baygın bir halde ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp 
tedavi altına alındı.    
 
17 Aralık 2014’te, Diyarbakır'ın Merkez Sur ilçesinde Kadir Çakmak (16) isimli çocuk, polisin açtığı ateş 
sonucu vücuduna isabet eden 3 kurşunla yaşamını yitirdi. İlçedeki Yoğurt Pazarı civarında gece 
saatlerinde eylem yapan bir grup gence polisler gerçek silahlarla müdahale etti. Saldırı sırasında duvarın 
arkasında olan ve oradan polislere bakmak için kafasını çıkaran 16 yaşındaki Kadir Çakmak isimli 
çocuğun başına bu sırada iki kurşun isabet etti. Ardından göğsüne de kurşun isabet eden Çakmak, olay 
yerinde yaşamını yitirdi.   
 
20 Aralık 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesi Ofis Mahallesi'nin Cezaevi Caddesi'nde polisler sokakta eylem 
olmamasına rağmen çevreye rastgele gaz bombası atması sonucu Mesut Demirhan (25) isimli yurttaş 
yaralandı. Yaralanan Demirhan mahalle sakinleri tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gaz 
bombası kapsülünün sağ kaşına isabet ettiği Demirhan'ın yüzünde şişme ve yanıklar oluştuğu belirtildi.  
 
21 Aralık 2014’te, 1 Şırnak’ın İdil ilçesinin Atakent Mahallesi’nin Adile Naşit Caddesi üzerinde dolaşan 
akrep tipi zırhlı araçlara küçük yaştaki çocukların taş atması üzerine etrafa rastgele gaz bombası atan 
polis 10 yaşındaki Ş.İ.’yi başından yaraladı. Kafatasının kırıldığı belirtiline Ş.İ., ambulansla kaldırıldığı 
Cizre Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.  
 
23 Aralık 2014’te, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesi Kışla Mahallesi'nde, dün yapılan askeri sevkiyatın 
ardından, mahalle aralarına giren polis, gaz bombaları ile bir yurttaşın park halindeki minibüsüne saldırdı. 
Saldırı sonucu aracın camları kırılırken, araç içinde bulunan aile bireyleri ise şans eseri yara almadan 
kurtuldu. Akrep tipi zırhlı aracın, çıkmaz sokakta bulunan evinin önündeki park halindeki minibüsüne gaz 
bombaları ile saldırdığını dile getiren Arafat Yardımcı, araçta köye gitmek için hazırlık yapan ailesinin ise 
yatarak gaz bombalarının hedefi olmaktan kurtulduğunu söyledi. Aracın camını gaz bombaları ile kıran 
polisin hiçbir şey olmamışçasına bölgeden ayrıldığını dile getiren Yardımcı, "Evim çıkmaz sokakta. Akşam 
saatlerinde köye gideceğimiz sırada sokağa giren polis, araca 3 gaz bombası attı. Arka cama isabet eden 
3 gaz bombası tesadüfen bize isabet etmedi. Arka ve ön camlar kırıldı. Evimizde dahi güvende değiliz" 
diyerek, saldırıyı gerçekleştiren polisler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi. 
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27 Aralık 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde devam eden olaylar nedeniyle Orhan Aşkın (25) polisin açtığı 
ateş sonucu gözünden vuruldu. Orhan Aşkın’ın iki gözünün de görme yetisini kaybettiği ileri sürüldü. 
Ayrıca olaylar nedeniyle 5 kişi daha yaralandı.  
 
27 Aralık 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde silahlı saldırıları protesto etmek amacıyla Silopi İlçesi’nde 
eylem yapan gruba polisin silahlı müdahalesi sonucu Musa Azma göğsünden vurularak ağır yaralandı. 
 
30 Aralık 2014’te İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde bulunan Topçular Kışlası’nda askerlik yapan bir 
arkadaşını ziyarete giden Ömer Güneş (25), arabasını park ederken tartışma yaşadığı bir uzman çavuş 
tarafından vuruldu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Ömer Güneş’in kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 
tutulduğu öğrenildi. 
 
 

I.2. Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar  
 
1 Nisan 2014’te, Şırnak'a bağlı Kumçatı beldesinde BDP’den Eş Belediye Başkanı seçilen Mehmet 
Demir’in evine korucular tarafından saat 23.00 sıralarında silahlı ve taşlı saldırı gerçekleştirildi. Demir'in 
evine birçok mermi isabet ederken, evin camları atılan taşlar sonucu kırıldı. Şans eseri evde bulunanlar 
yaralanmazken, Demir'in kuzeni Beşir Demir, korucular tarafından darp edildi.   
 
17 Nisan 2014’te, Diyarbakır'ın Bismil Heyderli köyünde yaşayan Aslan ailesinden 7 korucunun, ilçenin 
Şentepe Mahallesi'nde ikamet eden Faik Gülsever'in evine kalaşnikof silahlarla baskın düzenlediği ve 
genç bir kadını zorla kaçırmaya çalıştığı öğrenildi. Genç kadını kaçırmaya çalışan 7 kişi ile genç kadının 
babası Faik Gülsever arasında silahlı çatışma çıktığı belirtildi. Polislerin olay yerine gelmesiyle çatışma 
sona ererken, çatışmada Faik Gülsever'in ağır yaralandığı kaydedildi.   
 
2 Mayıs 2014’te, Mardin'in Midyat ilçesinde bağlı Kutlubey köyünde Ali Alp adlı yurttaş,  İdris Muğlu ve 
Serkan Muğlu isimli korucular tarafından yolu kesilerek sopa ve yumruklarla darp edildi. Maruz kaldığı 
saldırıyı telefonla akrabalarına haber veren Alp, olay yerine gelen akrabaları tarafından Midyat Devlet 
Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.   
 
9 Haziran 2014’te, Mardin’in Midyat ilçesinde, Lice’de 2 yurttaşların askerler tarafından öldürülmesini 
protesto etmek amacıyla bir yürüyüş gerçekleştiren yurttaşlara bir grup korucu tarafından otomatik 
silahlarla saldırı gerçekleştirildi. Yürüyüşün düzenlendiği Cumhuriyet Mahallesine gelen sivil bir araç 
içersinde bulunan korucular, araçtan inerek otomatik silahlarla ateş açtı. Bir korucu ise hızla kitlenin 
arasına girerek belinden çıkardığı tabancayla 50 yaşındaki Müşerref Alper’i kalçasından, Yusuf Akyüz (23) 
ile Mesut Akyüz’ü (17) de ayaklarından vurdu. Ardından polis kitleye gaz bombası, tazyikli su ve plastik 
mermilerle müdahalede bulundu. Yaralılar yürüyüşe katılan vatandaşlar tarafından Midyat Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı.   
 
3 Temmuz 2014’te, Mardin’in Ömerli İlçesi’ne bağlı Bafa (Kayadere) Köyü’nde aralarında husumet 
bulunan aileler arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine geçici köy korucusu olan ailenin, 
teravih namazına gidenlere uzun namlulu silahlarla ateş açması sonucu 4 kişi öldü, 27 kişi de yaralandı. 
 
16 Temmuz 2014’te, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Kuşburnu köyünde korucubaşı Nurettin Demir, kardeşi 
Mirza Demir ve koruculuk yapan akrabalarının, aynı köyde korucu olmayan Altın ailesinin arazisini zapt 
ederek onları köyden çıkartmak istemesi üzerine gerginlik çıktı. Gerginliğin büyümesi üzerine Altın ailesine 
tırpanlar ile saldıran korucular, Altın ailesinden 7 kişiyi yaraladı. Söz konusu saldırıda korucubaşı Demir'in, 
"Benim arkamda devlet var. Siz kimsiniz. Hepinizi öldürürüz. Siz BDP'lisiniz, bu köyde duramazsınız" 
dediği iddia edildi. Saldırıda yaralanan Rıdvan Altın, Deniz Altın, Selim Altın, Mehmet Altın, Mızgin Altın ve 
Rasime Altın, Diyadin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.   
 
18 Temmuz 2014’te, Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe (Liz) beldesinde Barış Anneleri İnisiyatifi 
üyesi Fatma Tanrıverdi ile oğlu Cebrail Tanrıverdi, yolda karşılaştıkları Erhan Toral isimli bir korucunun 
önce sözlü sonra fiziki saldırısına maruz kaldı. Kafasına aldığı darbeden sonra yere yığılan Tanrıverdi'ye 
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tekme ve yumruklarla saldırmaya devam eden korucunun, anne ve oğlunu linç etmeye kalkıştığı öğrenildi. 
Çevredekilerin araya girmesiyle son bulan saldırıda darp edilen anne Tanrıverdi, Bulanık Devlet 
Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.   
 
31 Temmuz 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Cemal-Habib Başakçı, şu beyanlarda bulundu: 
“14.07.2014 tarihinde Bucak Mahallesine bağlı ve köyümüzün arazisi olan yere karpuz ve kavun ekmiştik. 
Tarlamıza geldiğim de tarlamız da 300-400 hayvan vardı. Bu hayvanların yanında çoban vardı. Ben 
hayvanları ekili arazimizden uzaklaştırmak için yaklaştığımda çobanlar itiraz etti ve burada otlatacağız 
hayvanlarımızı, dediler. Bunun üzerine aramızda sözlü tartışma başladı. Daha sonra hayvanları orada 
çıkaramadık ve eve gittik. Eve gittiğimizde bizi korucu olan Zübeyir Yetiştiren aradı ve bana “siz nasıl bizi 
araziden çıkarırsınız bu sizin yanınıza kalmaz, bundan sonra tarlanıza gidemezsiniz, bizim köyden 
geçemezsiniz, Diyarbakır’a da gidemezsiniz deyip” telefonu kapattı. Aynı gün içinde Yusuf Yetiştiren adlı 
korucu da beni arayarak aynı tehditlerde bulundu. Üç gün sonra Diyarbakır’a hayvanlarımızı satmaya 
geldik. Hayvanlarımızı sattıktan sonra köye geri döndük. Arazimizin içinden geçerken bir koyun sürüsü 
yolumuzu kapattı. Biz hayvanları ezmemek için durduğumuz da koyunların arasına saklanmış 10 kişilik bir 
grup taş ve sopalarla saldırmaya başladı. Arabamıza taşlarla saldırdıkları için arabadan inmek zorunda 
kaldık. Arabamızın arkasına 2 araç park etmişti. Bunlar üniformalı koruculardı. Arkadan bize saldırdılar. 
Kafamıza vurulan taşlardan dolayı bayıldı ve cebimde olan tüm paramı da aldılar. Ancak kimin aldığını 
görmedim. Sonra uyandığım da yaralı olarak Çınar’a bağlı Karabudak karakoluna gittim. Şikâyetçi olduk. 
Karakoldan bizi Çınar devlet hastanesine götürdüler. Vücudumuzda darp izleri vardır. Habib’in kafası 
kırılmış, Cemal’in hem kafası hem de göz çevresinde darp izleri bulunmaktadır. Bu saldırıdan sonra 
jandarma olay yerine gitti. Biz saldırganlarla ilgili nasıl işlem yapıldığını bilmiyoruz. Bildiğimiz kadarıyla 
kimse tutuklanmamıştır. Biz karakolda şikâyetçi olduğumuzu söyledik. Komutan “ben bu işi hallederim” 
dedi. Bizim can güvenliğimiz yok. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
7 Eylül 2014’te Batman’ın Kozluk İlçesi’ne bağlı Sican Köyü’nde daha önce kaçırıp serbest bıraktıkları 
akrabası N.B.’yi (18) 23 Ağustos 2014’te ikinci kez kaçırmak isteyen geçici köy korucuları tarafından 
silahla vurularak ağır yaralanan Şahabettin Bidikçi, Diyarbakır’da tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaşamını yitirdi. 
 
7 Ekim 2014’te, Siirt'in Kurtalan ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobane’ye yönelik saldırılarını protesto etmek 
için bir araya gelen binlerce yurttaşa polis müdahalesi ardından, korucular tarafından silahlı saldırı 
gerçekleşti. Saldırıda, 2’si çocuk, 3'ü kadın toplam 13 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralıların 4'ü Siirt 
Devlet Hastanesi'ne, 9'u ise Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan 
Yusuf Çelik (17) ile MEYA-DER Kurtalan Temsilcisi Mehdi Erdoğan (35) tedavi altına alındıkları Siirt 
Devlet Hastanesi'nde, tüm müdahalelere rağman kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda 
yaralanan ve yaşamını yitiren Yusuf Çelik’in babası olduğu öğrenilen Necmettin Çelik isimli yurttaşta 
yaşamını yitirdi.   
 

I.3. Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar 
 
23 Ocak 2014’te Suriye’den Kilis’in İnanlı Köyü üzerinden Türkiye’ye yanlarında getirdikleri çaylarla 
beraber girmek isteyen 2 kişiye askerî ekibin “dur” ihtarına uymadıkları gerekçesiyle açtıkları ateş sonucu 
Fayat Arslan yaşamını yitirdi, Yusuf Karaçizmeli de ağır yaralandı. Olayın ardından Gaziantep 5. Zırhlı 
Tugay Askeri Savcılığı başlatılan incelemede ise olay sırasında ateş açtıkları belirlenen ve isimleri 
açıklanmayan 3 asker gözaltına alındı. 
 
17 Şubat 2014’te, Şırnak’ın Uludere ilçe Roboski köyü civarında bulunan Beyaz Tepe'de 15 nolu sınır 
taşının bulunduğu alanda "güvenlik yolu"nun yapılmaması için taciz ateşi yapıldığı belirtildi. Açılan ateşe 
askerin de karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. Meydana gelen çatışmanın ardından 
bölgeye sevk edilen çok sayıda skorsky ve kobra tipi helikopter, sınır hattını havadan ağır silahlarla taradı. 
Bu sırada sınır ticareti yapan 70’e yakın yurttaş ise iki ateş arasında kaldı. Açılan ateşin arasında mahsur 
kalan 70'e yakın Roboskili yurttaşa da askerler tarafından ateş açıldığı belirtildi. Askerin açtığı ateş sonucu 
Nihat Encü'nün ayağından hafif şekilde yaralandığı iddia edildi.   
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21 Şubat 2014’te, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova (Naveroja) köyünde Federal Kürdistan 
Bölgesi'ndeki akrabalarını ziyaret etmek için sınırın diğer tarafına geçen yurttaşların dönüş yolunun önü 
askerler tarafından kesildi. Köylüleri gözaltına almaya çalışan Yeşilova Karakolu'nda görevli askerlerle 
yurttaşlar arasında çıkan gerginlik taşlı sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada, kafasına aldığı silah dipçiği 
sonucu Ferheng Dinç ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş yaralandı.   
 
5 Mart 2014’te Suriye’nin Afrin Kenti’nden ihtiyaçlarını karşılamak için Kilis’e geçmek isteyen Suriye 
vatandaşı Ahmet Mahmut Henan’ın (45) askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
7 Mart 2014’te, Rojava yurttaşı iki aile Cizre sınırı üzerinden Türkiye'ye geçmek istediği sırada Katran 
(Bazıxt) köyü civarında İpekyolu'na yakın bir yerde jandarma tarafından silahla tarandı. Jandarmanın 
taraması sonucunda 8 kişiden oluşan aileden Xerdal Hüseyin, Ala Ali isimli kadınlar ve Melta Ali isimli 
Rojavalı yurttaşlar ayaklarına sıkılan kurşunlar nedeniyle yaralandı. Yaralılar, katran köylüleri tarafından 
Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 
 
14 Mart 2014’te Suriye’nin Rojava Bölgesi’nden akrabalarını ziyaret etmek için Şanlıurfa’nın Suruç 
İlçesi’ne bağlı Atmenek Köyü’ne geçmek isteyen Eladinê Qavaz (32) askerlerin açtığı ateş sonucu 
yaşamını yitirdi. 
 
14 Mart 2014’te Suriye’nin Rojava Bölgesi’nden ihtiyaçlarını karşılamak için Mardin’in Derik İlçesi’ne 
geçmek isteyen Kawa Abdullah (25) askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı. 
 
7 Nisan 2014’te Suriye’nin Rojava Bölgesi’nde bulunan Gerdemi Köyü’nden günlük ihtiyaçlarını 
karşılamak için Şırnak’ın Derbeciya Köyü’ne geçmek isteyen Hisen Mihemed Sileman, Mehvan Eli, 
Edhem Ömer ve Eli Namet adlı Rojavalılar’ın askerler tarafından darp edildiği ileri sürüldü. 
 
8 Nisan 2014’te, Rojava'nın Kobani Kantonu'na ile Grê Spi (Til Ebyad) kentleri arasında kalan ve Urfa'nın 
Suruç ilçesi ile sınır olan Kultep köyünde koyunlarını otlatan 16 yaşındaki Ferman Salih’in, sürüden sınıra 
doğru kaçan 2 koyununu almak için sınıra doğru gittikten sonra koyunlarını alıp geri dönerken askerler 
tarafından silahla bacağından vurulduğu belirtildi. Kobani Hastanesi'nde tedavi altına alınan Salih’in 
durumunun iyi olduğu öğrenildi.   
 
14 Nisan 2014’te, Suriye’nin Rojava Bölgesi’nde bulunan Zeerê Köyü’nden günlük ihtiyaçlarını karşılamak 
için Kilis’e geçmek isteyen Rojavalı 3 kişiye askerlerin ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı. 
 
15 Nisan 2014’te Suriye’nin Rojava Bölgesi’nde bulunan Gerdemi Köyü’nden günlük ihtiyaçlarını 
karşılamak için Şırnak’ın Derbeciya Köyü’ne geçmek isteyen Rojavalı 10 kişinin askerler tarafından darp 
edildiği ileri sürüldü. 
 
16 Nisan 2014’te Suriye’den Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nden Türkiye’ye girmek isteyen 5 kişilik bir gruba 
askerî ekibin müdahale etmesi nedeniyle Suriyeli bir kişinin başını yere çarparak yaşamını yitirdiği 
Genelkurmay Başkanlığı tarafından açıklandı. 
 
18 Nisan 2014’te Suriye’nin Rojava Bölgesi’nde bulunan Derswan Köyü’nden günlük ihtiyaçlarını 
karşılamak için Kilis’e geçmek isteyen Rojavalı gruba askerlerin ateş açması sonucu Mecid Meemo 
yaşamını yitirdi. 
 
2 Mayıs 2014’te Suriye’nin Rojava Bölgesi’nde bulunan Dêrsiwan Köyü’nden günlük ihtiyaçlarını 
karşılamak için Kilis’e geçmek isteyen Neesan Mehmud Neesan (42) askerlerin açtığı ateş sonucu 
yaralandı. 
 
3 Mayıs 2014’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’nin Samanlı Köyü’nden sınır ticareti 
yapmak için Federal Kürdistan Bölgesi’ne geçen köylüleri durduran askerî ekiple köylüler arasında çıkan 
çatışmada bir asker ile 5 köylü yaralandı. Köylülerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
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18 Mayıs 2014’te Ülkesinde devam eden savaş ortamı nedeniyle Rojava’da yaşadığı Derîk Kenti’nden 
Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne bağlı Kuştepe Köyü’nden Türkiye’ye geçmek isteyen Rojavalı Kürt ailenin üzerine 
askerlerin açtığı ateş sonucu Saada Darwich (28) adlı kadın vurularak yaşamını yitirdi. Cinayetle ilgili 
açıklama yapan Şırnak Valiliği, olayın yanlış anlamadan dolayı meydana geldiğini iddia etti. 
 
18 Mayıs 2014’te, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Berojiya Köyü’nde sınır ticareti yapan gruba 
askerlerin ateş açması sonucu 2 köylü yaralandı. 
 
19 Mayıs 2014’te Suriye’nin Rojava Bölgesi’nde bulunan Dîrbesiye Kenti’nde yaşayan dedesini ziyaret 
ettikten sonra Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Şenyurt Köyü’ne dönmeye çalışan Ali Özdemir (14) adlı 
çocuk askerlerin açtığı ateş sonucu alnından vurularak ağır yaralandı. Mardin Devlet Hastanesi’nde yoğun 
bakımda tutulan Ali Özdemir’in iki gözünü kaybettiği öğrenildi. 
 
26 Mayıs 2014’te, Rojava'nın Serêkaniyê kentinden Urfa'nın Ceylanpınar ilçesine sınırdan geçmeye 
çalışan 4 kişiyi fark eden Türk askerlerinin sınırı 50 metre kadar geçerek yakaladığı bu kişileri darp ederek 
alıkoyduğu, buna karşı çıkan Şuâ Hüseyin El Ubeyt isimli bir kadını da silahla vurarak öldürdüğü öğrenildi.  
 
4 Haziran 2014’te İç savaşın devam ettiği Suriye’nin Rojava Bölgesi’nde bulunan Afrin Kenti’nin İktidam 
Köyü’nden Kilis’in Ergikanı Köyü üzerinden Türkiye’ye geçmek isteyen Rojavalı gruba askerlerin açtığı 
ateş sonucu Mihemmed Reşit (13) yaşamını yitirdi, grupta yer alan Ömer Ömer ve Ömer Fereç adlı 
gençler de yaralandı. 
 
9 Haziran 2014’te Kilis’te Suriye’den Türkiye’ye giriş yapmak isteyen bir araca askerî ekibin “dur” ihtarına 
uymadığı gerekçesiyle açtığı ateş sonucu araçta bulunan Suriyeli iki kişi vurularak yaşamını yitirdi, bir 
Suriyeli de yaralandı. 
 
27 Haziran 2014’te, Kilis'ten Efrin Kantonu'na geçmek isteyen 18 yaşındaki Ehmed Mihemed isimli bir 
genç, sınırı geçtikten sonra kantonun Şera bölgesinde yer alan Dêrsiwane ve Şiltehtê köyleri arasında 
Türk askerlerinin açtığı yaylım ateşin hedefi oldu. Kürt genci, hayatını kaybetti. 
 
30 Haziran 2014’te, Afrin köylerinden sınırı geçerek Kilis köylerine gitmek isteyen bir Rojavalı’nın 
askerlerin açtığı ateş sonucu her iki ayağından yaralandı. 
 
30 Haziran 2014’te, Şırnak’ın Cizre ilçesinin Batı Kürdistan ile olan sınırındaki nehir kenarında balık 
tutmaya çalışan 17 yaşındaki Hüseyin Batar isimli genç Türk askerleri tarafından yanağından vurularak 
yaralandı.  
 
17 Temmuz 2014’te IŞİD’in saldırıları nedeniyle Rojava’nın Kobané Kenti’nde bulunan köyünü terk ederek 
Şanlıurfa üzerinden Türkiye’ye geçmeye çalışan Hatun Haso (35), askerlerin geçişe izin vermemesi 
üzerine girdiği mayınlı arazide meydana gelen patlama sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan 
kadının bacaklarını kaybetme riskinin olduğu belirtildi. 
 
21 Temmuz 2014’te Rojava’nın Efrîn Kenti’nden Kilis üzerinden Türkiye’ye geçmek isteyen Rojavalı 
Hasan adlı kişi askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. 
 
22 Temmuz 2014’te, Rojava’da sınırın 200 metre gerisinde tarlasında çalışan Xurşit Haci Ahmed (39) 
isimli Rojava’lı köylü, Katran Sınır Karakolu’na bağlı askerler tarafından açılan ateş sonucu yaşamını 
yitirdi.   
 
26 Temmuz 2014’te bir açıklama yapan milletvekili Faysal Sarıyıldız, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nin Rojava 
Sınırı’nda bulunan Katran Sınır Karakolu’nda görevli iki askerin sınırı geçmek isteyen bir kadına tecavüz 
ettiğini ileri sürdü. 
 
6 Ağustos 2014’te İç savaşın ve IŞİD saldırılarının devam ettiği Suriye’nin Rojava Bölgesi’nde bulunan 
Kobanê Kantonu’ndan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi üzerinden Türkiye’ye geçmek isteyen Rojavalı 
Cuman Bilal Osi (39) askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. 
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6 Ağustos 2014’te IŞİD saldırılarının devam ettiği Suriye’nin Rojava Bölgesi’nde bulunan Kobanê 
Kantonu’ndan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi üzerinden Türkiye’ye geçmek isteyen gruba Ateşoğlu Hudut 
Karakolu’nda görevli askerlerin ateş açması sonucu Rojavalı Yusuf İbrahim (22) başına isabet eden 
kurşun nedeniyle yaşamını yitirdi. 
 
7 Ağustos 2014’te Rojava’dan Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi üzerinden Türkiye’ye geçmek isteyen gruba 
askerlerin ateş açması sonucu adları öğrenilemeyen Rojavalı 2 kişi yaşamını yitirdi. 
 
10 Ağustos 2014’te, İran'ın Mirgever kasabasına bağlı Heleç köyü nüfusuna kayıtlı ve soy ismi 
öğrenilemeyen Zero (24) isimli yurttaş, 2 gün önce kaybettiği hayvanlarını aramak için çıktığı arazide İran 
askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Alan köyü yakınlarında 
gerçekleşen olayda ayağına kurşun isabet eden Zero, yurttaşlar tarafından sivil araçlarla Şemdinli Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı.  
  
11 Ağustos 2014’te, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinin Yeşilova köyünde yaşayan Dinç ailesi, Federal 
Kürdistan da bulunan akrabalarını ziyaret ettikten sonra sınırı geçip evlerine gidecekleri sırada, Mamreşa 
bölgesinde bulunan karakoldan askerler yurttaşların üzerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu aile üyelerinden 
Ayhan, Sihat, Habib ve Fergeng isimli yurttaşlar çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen köylülerin 
yardımı ile yaralananlar, tedavi edilmek üzere Derecik Sağlık Ocağı’na götürüldü.   
 
12 Ağustos 2014’te, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görev yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Ayhan 
Dinç, IŞİD üyesi olduğu ileri sürülen şahısların sınırdan geçeceği bilgisi üzerine sınırda yaşanan 
hareketliliği takip etmek amacıyla gittiği sınır hattında askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı.  Mermi 
isabet etmesi sonucu sol kolu kırılan ve Şemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dinç, sınıra 
henüz ulaşmadan askerlerin ateş açtığını belirtti.   
 
19 Ağustos 2014’te, İran’ın Urmiye şehri Tıl Gever ilçesine bağlı Embe köyü nüfusuna kayıtlı Dêhkan 
Birudedî adlı kişi, akraba ziyareti için Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Soğuksu köyüne gittiği sırada, 
sınırda bulunan Şehidan bölgesinde İran askerlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. Göğsünden 
vurulan Birudedî’nin İran askerleri tarafından Urmiye Devlet Hastanesi’ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
1 Eylül 2014 Dünya Barış Günü, Türk ordusunun sınırdaki hendek kazma faaliyetlerini izlemeye çalışan 
ANHA'nın iki muhabirine de ateş açıldı ancak şans eseri yaralanan olmadı. 
 
1 Eylül 2014’te, Suriye’den Kilis’in Duruca Köyü üzerinden Türkiye’ye geçerek sınır ticareti yapmak isteyen 
gruba Şimşek Hudut Karakolu’nda görevli askerlerin “dur” ihtarına uymadıkları iddiasıyla açtıkları ateş 
sonucu Mehmet Kör (40) yaşamını yitirdi, Suriyeli Abdo Mahaddo (42) ise yaralandı. 
 
1 Eylül 2014’te Rojava’nın Efrîn Kenti’nden Kilis üzerinden Türkiye’ye geçmek isteyen Rojavalı Mihemmed 
Cuma (39) adlı kişi askerlerin açtığı ateş sonucu bacaklarından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
 
2 Eylül 2014’te, Türk askerleri Efrin Kantonu Der Sivan köyünden ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için  
Kuzey Kürdistan’a geçmek isteyen 14 yaşında ki Mihemed Eli’ye ateş ederek ağır yaraladı 
 
4 Eylül 2014’te, Türk askerlerinin Batı Kürdistan'ın Afrin bölgesinin sınır hattında 14 yaşındaki bir çocuğu 
hedef alarak yaraladığı bildirildi. ANHA ajansının geçtiği habere göre, 14 yaşındaki Muhammed Ali,  2 
Eylül akşamı ailesinin ihtiyaçlarını karşılamak için Dêr Siwan köyünden Kuzey Kürdistan'a geçmek 
isterken Türk askerlerinin hedefi oldu. 
 
4 Eylül 2014’te Rojava’nın Efrîn Kantonu’na bağlı Merseva Köyü’nden Kilis üzerinden Türkiye’ye geçmek 
isteyen Rojavalı Mustafa Husin askerlerin açtığı ateş sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. 
 
5 Eylül 2014’te, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Mamreş Tepesi’nde Irak’tan getirdikleri mallarla sınır 
ticareti yapmak isteyen gruba askerlerin açtıkları ateş sonucu 2 köylü yaralandı. 
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9 Eylül 2014’te, Kilis-Rojava sınırını geçmeye çalışan Rojavalı Mustafa Husin, Türk askerlerinin açtığı ateş 
sonucu yaşamını yitirdi. Rojava'nın Efrin Kantonu'na bağlı Merseva köyünde ikamet ettiği öğrenilen 
Mustafa Husin, dün akşam sınırı geçerek Kilis'e gitmek isteyince Türk askerleri tarafından silahla tarandığı 
belirtildi. Süngütepe Bölük Komutanlığı askerlerinin açtığı ateş sonucunda karnından ve kolundan 
yaralanan Husin, olay yerinde yaşamını yitirdi. Husin'in cenazesinin yakınları tarafından Efrin'e 
götürüldüğü öğrenildi.  
 
15 Eylül 2014’te Rojava’nın Efrîn Kantonu’na bağlı Reco Beldesi’nde Kilis sınırına yakın bölgede 
hayvanlarını otlatan Haydar Osman (15) ile Celal Muhammed (23) adlı Rojavalılar, askerlerin açtığı ateş 
sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
 
17 Eylül 2014’te Suriye’nin Rojava Bölgesi’nde bulunan Dêrsiwan Köyü’nden günlük ihtiyaçlarını 
karşılamak için Kilis’e geçmek isteyen Fevzi Hûsen (16) ve Muhammed Hûsen (25) adlı Rojavalılar 
askerlerin açtığı ateş sonucu yaralandı. Fevzi Hûsen’in durumunun ağır olduğu ileri sürüldü. 
 
19 Eylül 2014’te IŞİD’in saldırılarından kaçarak Türkiye’ye sığınmak amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne 
bağlı Oğan Köyü’ne geçmeye çalışan Kobanêli’lerden Emine Bozan (45) sınıra döşenmiş mayınlardan 
birine basarak ağır yaralandı. 
 
21 Eylül 2014’te Rojava’nın Kobanê Kantonu’ndan Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi üzerinden Türkiye’ye 
geçmek isteyen F.İ.O. (13), askerlerin açtığı ateş sonucu ağır yaralandı. 
 
24 Eylül 2014’te Irak ve Şam'da İslami Devlet (DAİŞ/IŞİD) Örgütü’nün saldırılarından kaçarak Türkiye’ye 
sığınmak amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne geçmeye çalışan Kobanêli’lerin mayına basması sonucu 
üç çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuklardan Mazhar Mahmud (7) tedavi gördüğü hastanede 25 Eylül 
2014’te yaşamını yitirdi. 
 
27 Eylül 2014’te DAİŞ/IŞİD saldırılarından ailelerini kurtarmak için Kobanê’den Şanlıurfa’nın Suruç 
İlçesi’ne geçmeye çalışan bir gruba askerlerin ateş açması sonucu Kobanêli iki kardeşten Ahmed Said 
Ehmed’in yaşamını yitirdiği, Kemal Said Ehmed’in ve Bozan Berkel’in ise ağır yaralandığı öğrenildi. 
 
27 Eylül 2014’te DAİŞ/IŞİD adlı silahlı grubun Rojava’nın Kobanê Kantonu’na yönelik saldırılarından 
Şanlıurfa sınırından Türkiye’ye doğru kaçarken mayın patlaması sonucu ağır yaralanan Rojavalı iki 
kardeşten Mahmut Şeğo (17), tedavisinin sürdüğü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 
yaşamını yitirdi. Yaralanan kardeşlerden Fadıl Şeğo’nun tedavisinin ise aynı hastanenin yoğun bakım 
ünitesinde sürdüğü bildirildi. 
 
27 Eylül 2014’te, Urfa’nın Suruç'un Dewşen köyünde direniş nöbeti tutan kitlenin üzerine, IŞİD çeteleri 
tarafından havan topu atıldı. 6 adet havan topunun atıldığı saldırıda 4 adet havan topu yurttaşların 
bulunduğu bölgeye isabet etti. Hedef gözetilerek atılan havanlardan seken şarapnel parçalarının isabet 
ettiği Şebnem Ay adlı kadın ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, Dewşen köyünde bulunan 
ilk yardım sağlık ekibince tedavi altına alındı. Bir adet havan ise direniş nöbetindeki yurttaşların araçlarının 
bulunduğu bölgeye isabet etti. Bir araç paramparça olurken, üç araç da hasar gördü.    
 
28 Eylül 2014’te Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde bir eve havan topu mermisinin isabet etmesi sonucu 3 kişi 
yaralandı. 
 
28 Eylül 2014’te Rojava’dan Mardin'in Kızıltepe İlçesi üzerinde Türkiye’ye geçmeye çalışırken askerler 
tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 Rojavalı’dan Ciwan Behçet’in dövülerek öldürüldüğü ve 
cesedinin sınır tellerinden Rojava’ya atıldığı iddia edildi. Gözaltında darp edilen Meshut İsmail ve Xıdvan 
Emin’in de ağır yaralandığı bildirildi. 
 
29 Eylül 2014’te Irak ve Şam'da İslami Devlet (DAİŞ/IŞİD) Örgütü’nün Kobanê’ye yönelik üç koldan 
saldırıları sürerken örgüte Türkiye sınırından katılımları engellemek amacıyla sınır nöbeti tutan eylemcilere 
havan topu saldırısı düzenlendi. Havan toplarından birinin düştüğü Tavşanlı Köyü’nde sınırda bekleyen 
Suriyeliler’den bir çocuğun yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı ileri sürüldü. 
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9 Ekim 2014’te,  Kobanê direnişini sahiplenmek için sınıra akan Nusaybin halkını karşılamak üzere sınıra 
yürüyen kitleye Türk askeri ateş açtı. Saldırıda Beşir Mırişko adlı genç katledildi.  
 
9 Ekim 2014’te, Mardin’in Nusaybin ilçesi’nde,  IŞİD çetelerinin Kobane Kantonu'na yönelik saldırıları 
sırasında yaşamını yitiren YPG'li Selman Turan için düzenlenen cenaze törenine katılan onbinlerce kişi, 
tören ardından Qamişlo-Nusaybin arasındaki sınırı kaldırarak sınırdan geçiş yaptı.  Kitlenin sınırdan geçisi 
sırasından askerler, ateş açarak müdahalede bulundu. Askerlerin açtığı ateş sonucu Qamişlo'nun Hileliye 
Mahallesi'nde oturan 8 yaşındaki Beşir Remezan Arif isimli çocuk yaşamını yitirdi.   
 
27 Ekim 2014’te, Rojava’nın Kobanê Kantonunu tam karşıdan gören Urfa’nın Suruç ilçesi Etmanek 
Köyü'ne IŞİD çeteleri tarafından ateş açıldı. Bu sırada yakınlarının yanında bulunan Kobanêli 23 yaşındaki 
Ehmed Kalo boynundan aldığı mermiyle yaralandı. Kalo, ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
İlk müdahalenin ardından Urfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Kalo'nun, 
omuzunda olan merminin omurilik bölgesinde olduğu belirtildi.  
 
30 Ekim 2014’te Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde Kobanê sınır hattını geçmek isteyen gruba askerlerin ateş 
açması sonucu Mustafa Xelil çenesinden vurularak yaralandı. 
 
3 Kasım 2014’te, Urfa’nın Suruç ilçesi Siwêdê Köyü mevkiindeki ara bölgede araçlarının yanında duran 
Kobanêli Necip Reşad Seydî (32) adlı yurttaş, IŞİD çeteleri tarafından vurularak öldürüldüğü belirtildi. 
Görgü tanıkları, Kobanê'nin Jibilfereç Köyü'nden olan Seydî'nin ara bölgedeki aracının yanına giderken, 
IŞİD çeteleri tarafından baldırından vurulduğu ve sınırda bekleyen Türk askerlerinin yaralı halde bekleyen 
Seydî'nin alınmasına 2 saat boyunca izin vermediği ve bu nedenle kay kaybından yaşamını yitirdiğini 
kaydetti.   
 
3 Kasım 2014’te, IŞİD çetelerinin Rojava'nın Kobanê Kantonu'na saldırılarından kaçan 5 çocuk annesi 35 
yaşındaki Cemîle Şexo, Eylül ayının ortalarında Kobanê'nin batısında bulunan Tilşeîr bölgesinden Urfa’nın 
Suruç sınırına 1 çocuğu kucağında 5 çocuğuyla birlikte geçmek isterken mayına bastığı ve sağ ayağını diz 
altından kaybettiği öğrenildi. Cemîle Şexo, yaşadıkları köylerine IŞİD çetelerinin saldırısı sonucu 
çıktıklarını ve Kobanê'ye ulaşmak için 3 geceyi çölde geçirdiklerini söyledi. IŞİD'in saldırılarının burada da 
sürdüğünü ve bu nedenle Suruç'a geçmek için çocuklarıyla beraber kendilerini sınıra vurduklarını dile 
getiren Şexo, sınırdaki mayınlı alandan geçerken, sınırı geçmeye yakın bir noktada mayına bastığını 
belirtti. Mayın patladığı sırada en ufak çocuğunun kucağında olduğunu ve birinin de elinden tuttuğunu 
söyleyen Şexo, şans eseri çocuklarının kurtulduğunu ve sadece ufak sıyrıklar ile mayın patlamasını 
atlattıklarını ifade etti. Mayının ayağında patlamasından sonra hastaneye kaldırıldığını ve gördüğü 
tedavinin ardından sağ ayağının diz altından kesildiğini söyleyen Şexo, bir süre sonra hastaneden taburcu 
edildiğini aktardı.   
 
5 Kasım 2014’te, Koban-Suruç sınır hattında bir mayın daha patladı. Kobanê'nin Tilşeîr Köyü'de sınıra 50 
metre mesafede daha önce yerleştirilmiş bir mayın patladı. Sabah saat 09.00 sularında yaşanan 
patlamada 7 çocuk annesi Emîne Fewzî Nasan yaralandı. Ayağından yaralanan Nasan, Kobanê'deki 
hastaneye kaldırılarak, tedavi altına alındı. Patlayan mayının, Ottowa Sözleşmesi'ne göre depolanması ve 
döşenmesi yasak olan anti-personel mayını olduğu iddia edildi. 
 
7 Kasım 2014’te, IŞİD çetelerinin Kobanê Kantonuna yönelik saldırılarına karşı Urfa’nın Suruç ilçesinde 
bulunan sınır hatlarındaki köylerde destek eylemlerinde bulunan yurttaşlara ve sınırın öte tarafında 
bulunanlara yönelik polis ve askerler tarafından gaz bombalı ve gerçek mermili müdahale gerçekleşti. 
Müdahale sırasında sınır hattından Kobanê'ye geçmek istediği sırada Kader (Kadriye) Ortakaya (28) isimli 
yurttaş, açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirdi.   
 
8 Kasım 2014’te, IŞİD çetecileri ile YPG güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar sırasında, 
Kobanê'nin batısında bulunan Tilşeîr bölgesinde sınır hattında kalan binlerce Kobanêli yurttaşa IŞİD 
çeteleri tarafından havan topları ile saldırı gerçekleştirildi. Sivil yurttaşların kaldığı alana en az 5 havan 
topu atıldığı tespit edildi. Sivillerin bulunduğu alana düşen havan toplarının patlaması sonucu 7 yaşındaki 
Dilber İbrahim, 1 çocuk babası 26 yaşındaki Egit Nebo ile 4 çocuk babası Nebo Elî isimli yurttaşlar 
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yaşamını yitirirken, İbrahim İbrahim, Agıri İbrahim, Mahmud Ebas isimli yurttaşlar ise yaralandı. Yaşamını 
yitiren yurttaşların cenazeleri ve yaralı yurttaşlar Kobanê'deki hastaneye kaldırıldı.   
 
10 Kasım 2014’te, Kilis’in Deliosman Köyü’nde Suriye’den getirdikleri mallarla sınır ticareti yapmak isteyen 
gruba askerlerin açtıkları ateş sonucu köyde yaşayan Kasım Özdemir ile Mehmet Özdemir yaralandı. 
 
11 Kasım 2014’te, IŞİD çetecileri ile YPG güçleri arasında devam eden şiddetli çatışmalar sırasında, 
Kobanê'nin batısında bulunan Tilşeîr bölgesinde sınır hattında araçlarının bulunduğu yerde konumlanan 
Kobanêli yurttaşlara IŞİD çeteleri tarafından havan toplarıyla saldırı gerçekleşti. Peş peşe 3 kez atılan 
havanlı saldırıda, 17 yaşındaki soyadı öğrenilemeyen Rezan ve 60 yaşındaki Ubeyt Mihemed isimli 
yurttaşlar yaşamını yitirdi, 8 yaşındaki İwaEbdo adlı çocuk da kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesi’nde 
yaşamını yitirdi. Vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden şarapnel parçaları nedeniyle AsîmanElî (50), 
Mihemed Bekir (21), Mistefe Adem (13), Omer Elî (24), Munir Mehmud Ebdo (5), Ebdilkadir Xelîl (51), 
Munir Ebdo (50) ile Evdila Qaso (24) isimli Kobanêli yurttaşlar, Suruç Devlet Hastanesi’nde tedavi altına 
alındı. İkinci saldırıda yaralanan ve durumu hafif olan diğer siviller de Kobanê’deki hastanede tedavi altına 
alındı.   
 
4 Aralık 2014’te, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Melikbaş köyünde yaşayan 10 çocuk babası Mehmet 
Arıkboğa (45) isimli yurttaş, İran'dan Türkiye topraklarına geçmeye çalıştığı sırada kaçakçılık yaptığı 
iddiası ile Türkiye tarafında bulunan askerlerin açtığı ateş sonucu, ensesinden aldığı kurşun ile olay 
yerinde yaşamını yitirdi. Köye 5 kilometre uzaklıkta bulunan sınır hattında öldürülen Arıkboğa'nın cenazesi 
otopsi işlemleri için İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  Arıkboğa'nın, "dur" ihtarı dahi yapılmadan ateş 
açılarak vurulduğu iddia edildi.      
 
5 Aralık 2014’te, Urfa’nın Suruç ilçesi ile Rojava’nın Kobanê Kantonu arasında bulunan sınır hattında, 25 
yaşındaki Eso Salih Xillo sınırın Türkiye tarafından geçtiği sırada askeri panzer tarafından kovalanmaya 
başladı. Bir süre yaşanan kovalamacanın ardından panzer motosiklete çarptı ve Xillo yere düştü. Ardından 
asker yere düşen Xillo’nun üzerine aracı sürerek ezdiği iddia edildi. Yarım saat olay yerinde bekletilen Xillo 
olay yerine gelen ambulansa değil ezildiği askeri araca bindirildi. Suruçla olayın yaşandığı bölge arası 15 
dakika olmasına rağmen yaklaşık 2 saat sonra Suruç Devlet Hastanesi’ne getirilen Xillo’nun durumunun 
ağır olduğu bildirildi. Olay anını anlatan görgü tanıklarından Kobanêil Celal Bozan, kendisinin ara bölgede 
bulunan aracına bakmaya geldiği sırada yaşananlara tanık olduğunu söyledi. Askerin bir süre yaşanan 
kovalamacanın ardından yere düşen Xillo’yu kasıtlı olarak ezdiğini kaydeden Bozan, “Çeteler çalmasın 
diye ara bölgede araçlarının başında duran çok sayıda insan var. Bunlara asker ekmek yemek vermiyor. 
Aç susuzlar, Xillo ile telefonda konuştuk. Yemek almak için motosikletle sınır geçiyor. Gözümüzle gördük 
önce motosiklete çarptı ardından yere düşünce kasıtlı olarak ezdiler” diye konuştu.  Xillo, asker 
gözetiminde ambulansla Urfa’ya götürüldü.   
 
15 Aralık 2014’te IŞİD saldırıları nedeniyle Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne gelen fakat yeniden Kobanê’ye 
geçmek isteyen İsmet Teyar (25) adlı Rojavalı’nın sınırı geçerken kendisini gözaltına alan askerlerin 
işkencesine maruz kaldığı ileri sürüldü. Baygın halde bulunan İsmet Teyar’ın Kobanê’ye götürülerek tedavi 
altına alındığı öğrenildi. 
 
16 Aralık 2014’te, Kobanê direnişinde yaralanan ve Mürşitpınar Sınır Kapısı üzerinde resmi yollarla giriş 
yaptıktan sonra tedavi altına alındıkları hastanede gözaltına alınan yaralı Kobanêli ile refakatçilerin sayısı 
16'ya yükseldi. DAİŞ çetecilerine karşı direnişin sürdüğü Kobanê'de, yaralanarak, AFAD kayıtlarıyla 
Mürşitpınar Sınır Kapısı üzerinden resmi yollarla Suruç'a getirilen ve ardından Urfa'da çeşitli hastanelere 
kaldırılarak tedavi altına alındıktan sonra gözaltına alınan yaralı Kobanêli ile refakatçilerinin sayısı 16'ya 
yükseldi.  
 
16 Aralık 2014’te, Kobane’de sivillerin kaldığı alana 50'den fazla havan topunun düştüğü kentin güneyinde 
bulunan sivillerin yaşadığı alanda 1'i çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi. Yaşamın yitirenlerin Qasim Berxbatan 
(60), Ehmed Ebûd (50) ve Ebûd'un 12 yaşındaki çocuğu Mustefa Ebûd olduğu öğrenildi. Saldırıda Emîra 
Ebûd (16) ve Mihemed Bozan'ın (60) ise yaralandığı bildirildi. Bozanın durumunun ağır olduğu gelen 
bilgiler arasında. 
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18 Aralık 2014’te, Kobanê'nin doğusunda kalan Qeremox köyüne bağlı Heyho mezrasından gelen DAİŞ 
çetecileri Türkiye tarafından bulunan tren yolunun dibine kurdukları Doçka ile Urfa’nın Suruç ilçesi 
Perepere köyünü kurşun yağmuruna tuttu. Yaklaşık 2 saat boyunca kurşun yağmuru altında kalan köyde 
evinde kendini korumaya çalışan İslim Müso isimli 30 yaşındaki Kobanêli göğsüne aldığı mermi ile ağır 
yaralandı. Ağır yaralanan Müso çetecilerin saldırıyı durdurmasının ardından köylüler tarafından Suruç 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Müso'nun çete saldırıları nedeniyle Kobanê'den gelerek Perepere köyüne 
sığınanlardan olduğu öğrenildi. Müso Suruç Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Urfa'ya sevk 
edildi.   
 

I.4. Yargısız İnfaz Davaları  
 
7 Ocak 2014’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde 28 Aralık 2011’de sınır hattında 
bulunan 34 köylünün savaş uçakları tarafından bombalanarak katledilmesiyle ilgili devam eden 
soruşturmada 11 Haziran 2013’te Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, dosya hakkında görevsizlik kararı 
vererek dosyayı Genelkurmay Askeri Savcılığı’na göndermişti. Dosyayı görüşen Genelkurmay Askeri 
Savcılığı’nın 34 köylüyü katleden askerlerin olayda bir kusurlarının olmadığına karar vererek dosyayı 
kapattığı ortaya çıktı. 
 
12 Ocak 2014’te Şırnak’ın Koçağıllı Köyü’nde ve Kuşkonar Köyü’nde 26 Mart 1994’te, 38 kişinin Türk 
Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca bombalanarak öldürüldüğü olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın Kuşkonar Köyü’nün mezarlığında toplu olarak gömülen 25 kişinin mezarının açılmasına 
ve kimlik tespitlerinin yapılarak hala yaşıyor görünen 25 kişinin nüfus kayıtlarından düşürülmesine karar 
verdiği öğrenildi. Bir süre önce Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), söz konusu katliamla ilgili 
Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin yaşam hakkı, etkili soruşturma hakkı ile kötü muamele ve 
işkencenin yasaklanması ile ilgili maddelerini ihlal ettiğine hükmederek Türkiye’nin 38 davacıya toplam 2 
milyon 305 bin Euro tazminat ödemesini kararlaştırmıştı. 
 
İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’ne bağlı Şirinevler Semti’nde 11 Ağustos 2013’te park yeri nedeniyle çıkan 
kavgada Ferhat Özcan’ın (24) polis memuru Hakan Özdemir tarafından darp edildiği ve bu nedenle beyin 
ameliyatı geçirdiği 5 Eylül 2012’de öğrenilmişti. Ferhat Özcan’ın şikâyeti üzerine Hakan Özdemir’in 
savcılıkta verdiği ifadede “Ferhat Özcan beni iterek yere düşürdü. Arkasından bana yumrukla vurdu. Ben 
yere düşünce silahım da düştü. Bir ara silahımı almaya niyetlendi. Beni ölümle tehdit etti. Ben şahsa 
sadece bir yumruk attım. Düşerken bir yere çarptığını gördüm ancak hatırlamıyorum. Kaldırıma da 
çarpmış olabilir. Silahla vurmadım” demişti. Olayın ardından Hakan Özdemir, babası ve köylüsü Hasret 
Kum hakkında açılan davaya 20 Ocak 2014’te devam edildi. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada tarafların ifadesini alan mahkeme heyeti duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi 
amacıyla erteledi. 
 
29 Ocak 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Mersin’de 20 Haziran 2013’te düzenlenen 
gösteriye katılan Mehmet İstif’in (36) ağzına yakın mesafeden sıkılan biber gazı nedeniyle dil kanseri 
olduğu ve dilinin dörtte birinin alınmasına bağlı olarak konuşma yetisini kaybetme riski taşıdığı öğrenildi. 
 
Hakkâri’de 23 Nisan 2009’da düzenlenen bir protesto gösterisinde, yakaladığı S.T.’ye (14) silahının 
dipçiğiyle vurarak ağır yaralayan özel harekât timine bağlı polis memuru B.T. hakkında açılan dava 2011 
yılında sonuçlanmıştı. Isparta 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonunda sanık B.T.’ye 
“taksirle (istemeden) insan yaraladığı” gerekçesiyle verdiği altı ay yedi günlük hapis ceza verilmiş ve 
sadece bir duruşmaya katılan B.T.’nin duruşmalardaki iyi hali dikkate alınarak hükmün açıklanması geriye 
bırakılmıştı. S.T.’nin avukatının karara itiraz etmesinin ardından itirazı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi 
ceza 2 yılın altında olduğu için “kararın temyize tabi olmadığını” belirterek dosyayı iade etmişti. İtirazın 
incelenmesi için üst mahkeme konumundaki Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilen dosyayı 
inceleyen mahkeme heyetinin itirazın reddine karar verdiği 30 Ocak 2014’te öğrenildi. 
 
Diyarbakır’da 28 Mart 2006’da, operasyonda öldürülen militanların cenazelerinin karşılanması sırasında 
10 kişinin ölümüyle ve 400 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan olaylarda yaşamını yitirenlerden Enes 
Ata’nın (8) ölümüne neden oldukları iddiasıyla Özel Harekat Şubesi’nde görevli polis memurları B.Ö., H.A. 
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ve N.Ö. hakkında savcılığın istediği soruşturma izni talebini Diyarbakır Valiliği’nin failin belirsiz olduğunu 
iddia ederek 25 Temmuz 2012’de reddetmesi üzerine karara itiraz eden savcılığın itirazını değerlendiren 
Diyarbakır Bölge İdare Mahkemesi’nin 4 Aralık 2012’de Diyarbakır Valiliği’nin kararını kaldırarak üç polis 
memuru hakkında soruşturma izni verdiği 14 Şubat 2013’te öğrenilmişti. Gelişmenin ardından 
soruşturmayı devam ettiren savcılığın üç polis memuru hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 
25 yıla kadar hapis cezası talep ettiği iddianameyi Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kabul ederek 
aynı şüphelilerin yargılandığı devam eden Mahsum Mızrak dosyasıyla birleştirilmesine karar verdiği 7 
Şubat 2014’te öğrenildi. 
 
24 Şubat 2014’te Malatya’daki Zirve Yayınevi’nde 18 Nisan 2007’de, Tilman Ekkehart Geske, Necati 
Aydın ve Uğur Yüksel’in “misyonerlik yaptıkları” iddiasıyla bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 16’sı tutuklu 21 
sanığın yargılanmasına devam edildi. Davanın Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmasında savcının esas hakkındaki mütalaasını alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Adil Akçay 
ile Adem Gedik’in tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 10 Nisan 2014’e erteledi. 
 
27 Şubat 2014’te Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak’ta 1989–1994 yılları arasında işlenen faili meçhul 
cinayetler, kundaklama ve bombalama eylemleriyle ilgili itirafçılardan oluşan 15 sanıklı Jandarma 
İstihbarat ve Terörle Mücadele (JİTEM) Davası’yla, Diyarbakır’da 1992–1994 yılları arasında sekiz kişinin 
öldürülmesiyle ilgili olarak aralarında “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve itirafçı Abdülkadir Aygan’ın da 
bulunduğu beş sanığın yargılandığı JİTEM Davası’nın “atılı suçun aynı olması” nedeniyle birleştirilmesinin 
ardından toplam 16 sanıklı davada yargılamaya Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 
Duruşmaya sanıkların hiçbirinin katılmaması üzerine mahkeme heyeti haklarında yakalama emri bulunan 
sanık Mahmut Yıldırım, Hacı Hasan, Mehmet Zahit Karadeniz ve Muhsin Gül hakkındaki yakalama emri ile 
sanık Abdülkadir Aygan için çıkartılan gıyabi tutuklama kararlarının devam etmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi. 
 
Diyarbakır’da 10 Şubat 2013’te, Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümü (15 Şubat 1999) 
nedeniyle düzenlenen protesto gösterisine katılan Şahin Öner’in (19) akrep tipi zırhlı polis aracı tarafından 
ezilerek öldüğü ileri sürülmüştü. Olayın ardından açıklama yapan Diyarbakır Valiliği ise, görgü tanıklarının 
Şahin Öner’in aracın altında kaldığını söylemelerine rağmen Şahin Öner’in elindeki ses bombasının 
patlaması sonucu öldüğünü iddia etmişti. Konuya ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun kesin raporunu hazırladığı 27 
Şubat 2014’te öğrenildi. Şahin Öner’in “zırhlı araç çarpması ve sürtünmesi” nedeniyle yaşamını yitirdiğinin 
ifade edildiği rapor üzerine soruşturmayı yürüten TMY’nin 10. maddesi ile yetkili Diyarbakır Savcılığı 
dosyaya görevsizlik kararı vererek Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. 
 
Yalova’da 27 Mayıs 2012’de Abdullah Baştürk Parkı’nda çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan polis ekibinin, 
İçişleri Bakanı’nın “sağlığa zararlı değildir” dediği biber gazını kullanmasıyla fenalaşan astım hastası 
Çayan Birben (31) biber gazının etkisine bağlı olarak geçirdiği panik atak ve hipertansiyon nedeniyle 
beynindeki baloncuğun patlaması sonucu tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım 
servisinde 30 Mayıs 2012’de yaşamını yitirmişti. Olaya dair başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp 
Kurumu’nun Çayan Birben’in ölümüne biber gazının neden olmuş olabileceğine dair 13 Şubat 2013’te 
rapor vermesinin ardından dört polis hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden Yalova 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde hâkimin, sanıkların Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaları için dosyayı iade 
ettiği 26 Temmuz 2013’te öğrenilmişti. Yalova Ağır Ceza Mahkemesi’nin de görevsizlik kararı vermesi 
üzerine Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi gerektiğine karar verdiği 
27 Şubat 2014’te öğrenildi. 
 
1 Mart 2014’te Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Azgilêr (Geyikdere) Köyü’nden 1994 yılında yol göstermeleri 
için Bolu 2. Komando Tugayı tarafından alınan ve daha sonra öldürülen 9 köylüye ilişkin Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmada tanık olarak dinlenen astsubay Z.D.’nin diğer 
tanıkların da ifade ettiği doğrultuda köylülerin Tugay Komutanı Yavuz Ertürk’ün emriyle öldürüldüğünü 
ifade ettiği öğrenildi. 
 
6 Mart 2014’te Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 30 Ağustos 2012’de “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 
açılan ateş sonucu öldürülen Cem Aygün’ün (24) ölümüne dair başlatılan soruşturmanın sonunda 
hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık polis memuru Fatih 



34 
 

Yılmaz’ın yargılanmasına devam edildi. “Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın 
aşılması suretiyle insan öldürme” iddiasıyla 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Fatih Yılmaz’ın 
yargılandığı davanın duruşmasına tutuksuz sanık katılmadı. Duruşmada tanıkların dinlenmesinden 
vazgeçilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 14 Nisan 2014’e erteledi. Fatih Yılmaz’ın Cem 
Aygün’ü, etkin direnmesine karşı yakalamak için Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu uyarınca sahip 
olduğu zor kullanma ve silah kullanma yetkisini, ihtar, ikaz atışı yaparak kademeli olarak kullandığının 
belirtildiği iddianamede şu ifadelere yer verilmişti: “Cem Aygün’ün birinci atış sonrası oluşan yaralamasıyla 
yavaşlamasına rağmen kaçmaya devam etmesi üzerine, devam eden takibinde, şüphelinin, kapalı tünel 
şeklinde dar, dik inişli merdivenlerden koşarak inişi sırasında elinde ateşlemeye hazır halde bulunan 
tabancayı taşıması hususunda yeterli dikkat ve tedbiri göstermemesi nedeniyle dengesini kaybederek 
düştüğü sırada elinde bulunan tabancanın ikinci kez ateş alarak Cem Aygün’ün ikinci kez yaralanması ve 
sonucunda hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir.” 
 
Bingöl’ün Genç İlçesi’nde 17 Nisan 1999’da, Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde özel harekât polis 
ekiplerinin düzenledikleri operasyon sonucu “ilçeye sızmaya çalışan PKK militanları” oldukları gerekçesiyle 
öldürülen Mehmet Eliveren (19) ile Yılmaz Eliveren’in (17) soruşturma dosyasında “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” yönünde kayıt yer almasına rağmen olayın görgü tanığı 60 kişiyi dinleyen Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın Mehmet Eliveren ile Yılmaz Eliveren’in sivil olduğuna kanaat getirerek dosyayı yeniden 
açtığı ve soruşturmanın sürmesi amacıyla Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği 22 Ekim 2013’te 
öğrenilmişti. Bingöl Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve dönemin 
Genç İlçe Emniyet Amiri Ahmet Koni, komiserler Bülent Gümüşay, Ahmet Kenan Çayır polis memurları 
Mehmet Atıcı, Mehmet Yolaçtı hakkında “tasarlayarak insan öldürme”, “tehdit”, “kamu görevlisinin resmi 
belgede sahteciliği” suçlarından iddianameyi hazırladığı iddianameyi kabul eden Bingöl Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 5 sanığın yargılanmasına 18 Mart 2014’te başlandı. Duruşmaya telekonferans yöntemiyle 
katılan sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, sanıkların ifadelerinin alınması işleminin tamamlanması 
için duruşmayı 12 Haziran 2014’e erteledi. 
 
Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde 24 Aralık 1991’de, Bingöl’ün Solhan İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan 
çatışmada ölen PKK militanları için düzenlenen cenaze törenine katılanlara askerlerin ateş açması sonucu 
7 kişi ölmüş, 2 kişi de yaralanmıştı. Olayla ilgili 22 yılı geçen bir süreden beri devam eden soruşturmayı 
Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tamamladığı 4 Şubat 2014’te öğrenildi. Soruşturma sonunda savcılığın 
37 subay ve astsubay hakkında hazırladığı fezlekeyi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermesine 
rağmen henüz dava açılmaması üzerine ailelerin avukatları aracılığı ile dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne 
taşıdıkları 9 Nisan 2014’te öğrenildi. Dosyanın avukatı ve Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı Nahit 
Eren, yaşam hakkı ihlali ve etkin soruşturma yapılmaması nedeniyle başvurduklarını belirterek, başvuruda 
7 kişinin yakını için ayrıca 1 milyon 550 bin lira tazminat da talep ettiklerini söyledi. 
 
15 Nisan 2014’te BDP’nin Diyarbakır’da 3 Aralık 2011’de düzenlediği “Buradayım. İrademe sahip 
çıkıyorum” mitingi sonrası yapılan yürüyüşe polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu çıkan arbedede 
Murat Elibol (21) açılan ateş sonucu vurularak yaşamını yitirmişti. Cinayetin ardından devam eden 
soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında “müebbet hapis cezası” talebiyle dava açılan Murat 
Erol’un yargılanmasına devam edildiği öğrenildi. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar 
duruşmasında mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan sanığın atılı suçu işlediğinin sabit olmadığını iddia 
ederek beraatına karar verdi. 
 
15 Nisan 2014’te Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde 13 Nisan 2010’da sivil polis memuru Murat Üşenmez’in, 
hakkında yakalama kararı olan Umut Tamaç’a (28) “kaçtığı” gerekçesiyle ateş etmesiyle ilgili davanın 
sonuçlandığı öğrenildi. Söke Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında “kasten insan öldürmeye 
teşebbüs etmekten 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Murat Üşenmez’e altı ay 20 gün hapis 
cezası, “görevli polis memuruna mukavemet ettiği” iddiasıyla Umut Tamaç’a ise 19 ay 5 gün hapis cezası 
verildiği belirtildi. 
 
17 Nisan 2014’te Şırnak’ın Koçağıllı Köyü’nde ve Kuşkonar Köyü’nde 26 Mart 1994’te, 38 kişinin Türk 
Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca bombalanarak öldürüldüğü olayla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın dosyanın zamanaşımına uğratılmasına karar verdiği öğrenildi. Bir süre önce Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi (AİHM), söz konusu katliamla ilgili Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 
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yaşam hakkı, etkili soruşturma hakkı ile kötü muamele ve işkencenin yasaklanması ile ilgili maddelerini 
ihlal ettiğine hükmederek Türkiye’nin 38 davacıya toplam 2 milyon 305 bin Euro tazminat ödemesini 
kararlaştırmıştı. 
 
26 Nisan 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Hezan Köyü’nde 28 Haziran 2013’te kalekol yapımı 
protestosu sırasında askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Medeni Yıldırım’ın ölümüyle ilgili 
Mülkiye Müfettişlerinin ön inceleme raporunu tamamlandığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye 
Müfettişlerinin hazırladığı raporda, silah kullanma şartları olmamasına rağmen hedef gözetilerek ateş 
açıldığı, olayda hukuka aykırılık ve cezai sorumluluk bulunduğu belirtildi. 
 
21 Mayıs 2014’te, İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Başıbüyük Mahallesi’nde 2008 yılında gecekondu 
yıkımı sırasında yapılan gösteride polisin kullandığı gaz bombası fişeklerinden birisinin isabet etmesi 
sonucu kafatası kırılan Erdal Bakırcı’yla ilgili açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Anadolu 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada “taksirle yaralamaya sebep olmak” suçlamasından yargılanan 5 polis 
memuru hakkında hâkimin “kesin ve inandırıcı delil olmadığı” gerekçesiyle beraat kararı verdiği bildirildi. 
 
23 Mayıs 2014’te, Tutulduğu Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nden firar ederek Diyarbakır’a gittiği ileri 
sürülen Özgür Arda (30), 22 Aralık 2012’de Sur İlçesi’ndeki kendisini kovalayan polis ekiplerinden 
kaçarken “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle arkasından ateş edilmesi sonucu sırtına isabet eden kurşun 
nedeniyle yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili olarak Özgür Arda’nın ölümüne neden olan silahı ateşleyen pol is 
memuru Mehmet Fatih Korkmaz hakkında açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada “kasten insan öldürmek” suçundan yargılanan Mehmet Fatih Korkmaz’ın 
son savunmasını ve taraf avukatlarının talebini dinleyen mahkeme heyeti, “taksirle ölüme neden olmak” 
suçundan sanığa 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdi. Verilen ceza “sanığın suç işlemeyeceğine dair 
kanaat oluştuğu” gerekçesiyle ertelendi. 
 
26 Mayıs 2014’te Diyarbakır’da 28 Mart 2006’da, operasyonda öldürülen militanların cenazelerinin 
karşılanması sırasında 10 kişinin ölümüyle ve 400 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan olaylarda gaz 
bombası fişeğiyle yaşamını yitiren Enes Ata’nın (8) ölümüne neden oldukları iddiasıyla Özel Harekat 
Şubesi’nde görevli polis memurları B.Ö., H.A. ve N.Ö. hakkında açılan davaya devam edildi. Diyarbakır 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık polisler katılmadı. Duruşmada tanık ve müşteki yakınları 
dinlenirken, Enes Ata’nın ailesinin avukatları olay günü Enes Ata’nın üzerinde olan elbiselerin yargı kararı 
olmadan imha edildiğini açıkladı. Sanıkların tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyeti, sanıkların 
ifadesinin alınabilmesi için duruşmayı erteledi. 
 
Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde Fethullah Gülen ve Cem Vakfı Onursal 
Başkanı İzzettin Doğan’ın işbirliğiyle yapılmak istenen cami-cemevi-aşevi projesini 15 Eylül 2013’te 
protesto etmek amacıyla düzenlenen gösteriye saldıran çevik kuvvet polis ekiplerinin kullandığı gaz 
bombası kapsülün isabet ettiği Abidin Cevher (16) bir gözünü kaybetmişti. Konuyla ilgili savcılığın şüpheli 
bulunan 13 polis memuru hakkında “taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak” iddiasıyla başlattığı 
soruşturmanın olay yerine dair görüntü bulunamadığı gerekçesiyle 12 Mayıs 2014’te takipsizlik kararı 
verdiği öğrenildi. 
 
İstanbul’da 20 Ağustos 2007’de polis ekibinin şüphe üzerine gözaltına aldığı ve Beyoğlu Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürdüğü Festus Okey’in, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru Cengiz Yıldız’ın 
silahından çıkan kurşunla öldürülmesine ilişkin açılan dava, 13 Aralık 2011’de Çağlayan Adliyesi’ndeki 
İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanmıştı. Davanın 17. duruşmasında kararını açıklayan 
mahkeme heyeti, sanık Cengiz Yıldız hakkında “olası kastla insan öldürmek” suçundan kamu davasının 
açıldığını hatırlatarak, yapılan yargılama sonucunda sanığın eyleminin “taksirle ölüme sebebiyet vermek” 
suçunu oluşturduğunun belirlendiğini belirterek sanığı, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 85/1. maddesi 
uyarınca 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme heyeti, bu cezayı sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve 
yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın sanığın üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak 4 yıl 2 
aya indirmişti. Kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin “ailenin müdahillik talebi değerlendirilmediği” 
gerekçesiyle usulden bozmasının ardından yeniden yargılamaya 5 Haziran 2014’te İstanbul 21. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmada kararın doğru olduğunu savunan mahkeme heyeti kararda 
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direndiğini açıkladı. Mahkeme heyetinin kararı üzerine dosya son kararı vermesi için Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu’na gönderildi. 
 
9 Haziran 2014’te Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde 24 Eylül 1996 tarihinde 10 tutuklu ve hükümlünün 
dövülerek yaşamını yitirdiği katliamın ardından açılan davanın yeniden görülmesine devam edildi. 
Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirilen iki dosyada toplam 89 sanığın yargılandığı davanın 
karar duruşmasında mahkeme heyeti, 62 sanığa “zaruret halinde sınırın aşılması suretiyle katil kastı 
olmaksızın birden fazla kişiyi öldürmeye sebebiyet vermek” suçundan 18’er yıl hapis cezası verdi. Cezalar 
daha sonra sanıkların suçlamaları kabul etmeleri ve mahkeme heyetinin takdir yetkisini de kullanmasıyla 
birlikte 5’er yıla indirildi. 20 sanık hakkında beraat kararının verildiği karar duruşmasında mahkeme heyeti 
“kasten yaralama” suçundan yargılanan 6 sanık ile saldırıda ağır yaralanan ve daha sonra kurtarılamayan 
tutuklu Kadir Demir’in tedavisini yapması gerekirken Gaziantep E Tipi Cezaevi’ne sevkinde sakınca 
olmadığı yönünde rapor veren Doktor Serdar Gök hakkındaki davanın zamanaşımından düşürüldüğünü 
açıkladı. Dönemin Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kente geldiği gün Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde 
mahpuslar ile gardiyanlar arasında meydana gelen gerilim üzerine cezaevinin etrafı asker, polis ve özel 
harekât timleri tarafından kuşatılmıştı. Aynı gün öğleden sonra cezaevinin ön giriş kapısı ile yemekhane ve 
revirin bulunduğu arka kapılardan aynı anda yüzlerce asker, polis, özel harekât timi malta kapılarını 
açarak saldırıya geçmiş ve koridorda bekletilen 33 mahpusa cop, demir çubuk, kalas ve çivili sopalarla 
saldırmıştı. Bayılana kadar dövülen mahpuslar cezaevi görüş odasına götürülüp burada da saatlerce 
dövülmüştü. Saldırıda 9 mahpus ölmüş, sağ kalanlar ise Gaziantep E Tipi Cezaevi’ne götürülmüştü. 
Gaziantep E Tipi Cezaevi’ne varıldığında ise ring aracındaki mahpuslardan Kadri Demir de yaşamını 
yitirmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi daha önce 62 sanık hakkında verilen 5’er yıllık hapis cezasını “eksik 
soruşturma yapıldığı” gerekçesiyle bozmuştu. 
 
25 Haziran 2014’te İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 5 Ekim 2013’te yol kontrolü yapan polis ekiplerinin “dur” 
ihtarına uymayarak Kocaeli’nin Gebze İlçesi yolu istikametinde ters yoldan kaçtığı iddia edilen ve “bir polisi 
aracıyla ezdiği” iddiasıyla polisin açtığı ateş sonucu öldürülen Veysel Albayrak’ın ölümüyle ilgili açılan 
dava sonuçlandı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme heyeti, “Veysel 
Albayrak’ın kullandığı aracın silah yerine geçtiği ve bu nedenle beraat kararı verilmesi” yönündeki savcılık 
mütalaasına uyarak sanık 8 polis memurunun beraat ettiğini açıkladı. 
 
Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Akarsu Beldesi’nin Heybeli Köyü’nün kırsal kesiminde 20 Aralık 2011’de 
operasyona çıkan asker birliğin, “HPG militanı oldukları” şüphesiyle su tesisatı yapan iki köylüye ateş 
açması sonucu Yusuf Akın (38) kaldırıldığı Mardin Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmiş, Mehmet Eren 
(48) de yaralanmıştı. Olayın ardından 5 asker hakkında başlatılan soruşturma sonunda iddianamesini 
hazırlayan savcının jandarma özel harekât timinde görevli askerler hakkında “taksirle insan öldürdükleri” 
gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası talep ettiği öğrenilmişti. İddianamenin kabul edilmesinin ardından 
B.Y., K.E.O., Ş.T., Y.T.K. ve D.G. adlı 5 askerin yargılanmasına 26 Haziran 2014’te devam edildi. Mardin 
1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, müdahil avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, 
sanıkların tutuklanmaları talebini reddederek olay yerinde 8 Eylül 2014’te keşif yapılması amacıyla 
duruşmayı erteledi. 
 
7 Temmuz 2014’te 19 Aralık 2000’de, 20 cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin öldürüldüğü “Hayata Dönüş 
Operasyonu” kapsamında yedi mahkûmun yaşamını yitirdiği Ümraniye Cezaevi’ndeki (İstanbul) 
müdahaleyle ilgili olarak 399 tutuklu ve hükümlü hakkında “cezaevi idaresine isyan ettikleri”, “patlayıcı 
madde bulundurdukları” ve “insan yaraladıkları” suçlamalarıyla açılan davaya  Anadolu 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya katılan avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti, sanıkların 
esas hakkındaki mütalaaya savunmalarını yapmaları için bir sonraki duruşmada hazır edilmelerine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 
 
8 Temmuz 2014’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboskî Köyü’ünde 28 Aralık 2011’de 34 köylünün 
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı savaş uçaklarıyla bombalanarak katledilmesiyle ilgili olarak Genelkurmay 
Başkanı Necdet Özel’in “ölenler arasında terör örgütü üyeleri de var” şeklinde yaptığı açıklamaya dair 
başlatılan soruşturma tamamlandı. Katledilenlerin yakınlarının suç duyurusu üzerine “soruşmanın gizliliğini 
ihlal ettiği” ve “adil yargılamayı etkilediği” suçlarını işlediği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet 
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Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada Memur Suçları Soruşturma Bürosunda görevli Savcı Alper 
Türközmen soruşturma hakkında takipsizlik kararı verdi. 
 
Antalya’da 27 Ekim 2008’de polis memuru Mehmet Ergün’ün (34), “dur” ihtarına uymadığı için Çağdaş 
Gemik’i silahıyla vurarak öldürmesiyle ile ilgili açılan davada Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 20 
Ağustos 2009’da Mehmet Ergün hakkında “olası kasıtla insan öldürme” suçunu düzenleyen Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 21/2. maddesi uyarınca verdiği 16 yıl 8 ay hapis cezasını, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nce 
“suç niteliğinde yanılgıya düşüldüğü” gerekçesiyle bozulmuştu. Polislik mesleğinden ihraç edilen sanığın 
“yaralama sonucunda ölüme neden olmak” suçundan yeniden yargılandığı davanın 19 Nisan 2011’de 
Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mahkeme heyeti kararında direnerek sanık 
polis memuru Mehmet Ergün’ü yine önce müebbet hapis cezasına daha sonra tekrar 16 yıl 8 ay hapis 
cezasına mahkûm etmişti. Kararı 5 Haziran 2012’de görüşen Yargıtay Ceza Genel Kurulu sanık polis 
memuru Mehmet Ergün hakkında verilen hapis cezasını bozmuştu. Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 
kararının ulaşmasının ardından davaya Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Aralık 2012’de yapılan 
yeniden yargılamada mahkeme heyeti, “suçun işleniş biçimi ve suç işlemede kullanılan araç ve yöntemler 
göz önünde bulundurularak takdiren alt sınırdan ceza tayini suretiyle” sanığa verdiği 12 yıl hapis cezasını 
sanığın duruşmalardaki olumlu hal ve tavrı ile 10 yıla indirmiş ve sanığın tutuklu kaldığı süreden dolayı 
tahliye edilmesine karar vermişti. Yeniden temyiz süreci başlayan davada Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 
Çağdaş Gemik’in kaçmasının suç teşkil etmediğini, polise yönelik herhangi bir direnme eylemi içinde 
bulunmadığını, Çağdaş Gemik’in açık kimlik ve adres bilgilerine her an ulaşılabilmesinin olanaklı 
olduğunu, aynı zamanda motosikletin telsiz irtibatıyla durdurulabilme olasılığının bulunduğunu belirterek 
Çağdaş Gemik’in yakalanmasının mümkün olduğu belirtti. Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu uyarınca 
polisin silah kullanmasını gerektirecek bir durum bulunmadığını belirten Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Türk 
Ceza Kanunu’nun “kasten yaralama” suçunu' düzenleyen 87. maddesi uyarınca alt sınırdan değil, üst sınır 
olan 16 yıldan ceza uygulanması gerektiğini belirterek yerel mahkemenin kararını yeniden bozdu. Bozma 
kararı üzerine 15 Temmuz 2014’te 3. kez yeniden görülen duruşmada Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi 
heyeti, sanığa verdiği “neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama” suçunun üst sınırı olan 16 yıl hapis 
cezasını takdir yetkisini kullanarak 13 yıl 4 ay hapis cezasına indirdi. 
 
Adana’da 9 Kasım 2008’de polis memuru M.Y.’nin motosikletini çaldığı iddia edilen Ahmet Yıldırım (20) ve 
arkadaşlarına “dur” ihtarına uymadıkları gerekçesiyle ateş eden ve sırtından vurduğu A.Y.’nin felç 
olmasına neden olan polis memuru Suat Bayrakçı (46) hakkında açılan davada Adana 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin verdiği 10 yıl hapis cezası 10 Temmuz 2012’te “tahrik indirimi” uygulanması talebiyle 
Yargıtay tarafından bozulmuştu. Kararın bozulması üzerine yapılan yeniden yargılama sonucu sanık polis 
memuruna verilen 5 yıllık hapis cezasını Yargıtay’ın fazla bularak 18 Mart 2014’te bozması üzerine Adana 
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2. kez yapılan yeniden yargılamada mahkeme heyeti, Suat Bayrakçı’yı 
“taksirle yaralama” suçunu işlediği gerekçesiyle 375 gün adlî para cezasına karşılık gelen 7 bin 500 lira 
para cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti, sanığın cezayı 12 eşit taksitle ödemesine karar verdi. 
 
25 Temmuz 2014’te, 2 Temmuz 1993’te Sivas'ta Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Oteli’nin 
yakılması ve 33 yazar, ozan, düşünür ile iki otel çalışanının yanarak ya da dumandan boğularak 
yaşamlarını yitirmesi ile sonuçlanan ve Sivas Katliamı olarak adlandırılan olaylarla ilgili olarak dosyaları 
ayrılan yedi firarî sanık hakkında Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 6 Aralık 2011’de verdiği 
zamanaşımı kararı Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce onandı. 
 
3 Eylül 2014’te İstanbul’da 31 Mayıs 2013’te başlayan Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla 
Ankara’da 1 Haziran 2013’te başlayan eylemler esnasında Ethem Sarısülük’ü başından silahla vurarak 
öldüren tutuklu sanık polis memuru Ahmet Şahbaz’ın yargılandığı dava sonuçlandı. Karar duruşmasında 
savcı, iddianamede “meşru savunmada sınırın aşılması suretiyle öldürmek” suçu yöneltilen sanık polis 
Ahmet Şahbaz’ın eyleminin “meşru müdafaa olmadığını” söyleyerek, Ahmet Şahbaz hakkında “olası 
kasıtla insan öldürmek” ve “kamuya ait araç ve gereci suçta kullanmak” suçlarından 26 yıl 8 aydan 33 yıl 4 
aya kadar hapis cezası talep etti. Esas hakkındaki son savunmasını yapan Ahmet Şahbaz böylelikle 
yargılama başladığından bu yana ilk kez kendi savunmasını yapmış oldu. Taraf avukatlarının da son 
sözlerini dinleyen mahkeme heyeti, “kasten insan öldürmek” suçundan sanık polise verdiği müebbet hapis 
cezasını önce “olası kastla insan öldürmek” suçundan 21 yıla indirdi. Suçu görev başında işlendiğinden 
cezada artırıma giden mahkeme heyeti 28 yıla çıkardı. Ancak mahkeme heyetinin 28 yıl hapis cezasına 
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haksız tahrik indirimi, sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle “iyi hal” indirimi ve takdiri indirimi 
uygulaması sonucu karar sonunda Ahmet Şahbaz’ın aldığı müebbet hapis cezası 7 yıl 9 ay 10 güne 
indirildi. 
 
Adana’da 15 Haziran 2014’te polis aracından atıldığı iddia edilen gaz bombası kapsülünün veya 
patlayıcının isabet ettiği İbrahim Aras’ın (15) öldürülmesiyle ilgili soruşturma devam ediyor. Bu kapsamda 
İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine savcılığın ifadesini aldığı gizli tanık “Alanya”nın İbrahim Aras’ın 
tüfekle ateş açılması sonucu öldürüldüğünü iddia ettiği öğrenildi. Adlî Tıp Kurumu’nun hazırladığı raporda 
ise İbrahim Aras’ın ölümüne neden olan yarayı aldığı bölgede ateşli silah izinin bulunmadığına yer verildiği 
8 Eylül 2014’te öğrenildi. Aras Ailesi’nin avukatı Vedat Özkan yaptığı açıklamada raporun ölüme gaz 
bombası kapsülünün neden olduğu ihtimalini güçlendirdiğini savundu. 
 
Van’dan İstanbul’a 16 Eylül 2011’de mahkûm götüren cezaevi ring aracında Kayseri’nin Pınarbaşı 
İlçesi’nin yakınlarında araç seyir halindeyken yangın çıkmıştı. Yangın sonucu kapıların kilitli ve 
mahkûmların ellerinin kelepçeli olması nedeniyle araçta bulunan Abdülsetter Ölmez (35), Sinan Aşka (18), 
İsmet Evin (33), Akif Karabalı (24) ve Medeni Demir (47) yanarak yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili Kayseri 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada araç sürücüsü C.S.’nin, araç komutanı İ.B.’nin ve araç komutan 
yardımcısı M.K.’nin “taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek” suçundan 15 yıla kadar hapis 
cezası istemiyle yargılanmalarına 11 Eylül 2014’te devam edildi. Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun ulaşmaması üzerine yeniden yazı yazılmasına ve raporun 
beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
16 Eylül 2014’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 1990’lı yıllarda JİTEM üyelerince yapılan gözaltında 
kaybetme, yargısız infaz, köy boşaltma suçlarına yönelik başlatılan soruşturma sonunda dava açıldığı 
İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şubesi’nin yaptığı açıklamayla öğrenildi. 22 cinayetin yer aldığı ve 19 
müştekinin bulunduğu iddianameyi kabul eden Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde JİTEM 
yapılanmasının yargılanmasına 28 Kasım 2014’te başlanacağı duyuruldu. 
 
18 Eylül 2014’te İnsan Hakları Derneği (İHD) eski Başkanı Akın Birdal’a 12 Mayıs 1998’de İHD’nin 
Ankara’daki genel merkezinde düzenlenen suikastın ardından saldırıyla ilgisi olduğu iddia edilen fakat 
bulunamayan “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım hakkında açılan davaya başlandı. Ankara 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılamayan Akın Birdal’ın yazılı ifadesini alan mahkeme heyeti, Mahmut 
Yıldırım hakkındaki yakalama kararı sonucunun beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Buğulukaynak (Kel) Köyü’ne 6 Ekim 2009’da baskın düzenleyen askeri 
ekip, köyden çıkmaya çalışan silahsız HPG militanları Sunullah Keserci, Necmeddin Ahmed Hasan ve 
köyde yaşayan İbrahim Atabay’ı (18) öldürmüştü. Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ise üç kişinin çıkan 
çatışma sonucu öldüğünü ileri sürmüştü. Operasyona katılan toplam 18 emekli ve muvazzaf asker 
hakkında açılan ve “güvenlik” gerekçesiyle taşınan davanın Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 8 Eylül 
2014’te görülen duruşmasında sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, duruşmayı ailenin talebi üzerine 
Sunullah Keserci’nin mezar yerinin açılması ve otopsi yapılması amacıyla erteledi. Öldürülen 3 kişiden 
Sunullah Keserci’nin mezar yeri ise 26 Eylül 2014’te açıldı ve ceset otopsi yapılmak üzere İstanbul Adlî 
Tıp Kurumu’na gönderildi. 
 
29 Eylül 2014’te, Muş’un Şenyayla İlçesi’nin kırsalında çıkan çatışmada yaşamını yitiren PKK militanları 
için Diyarbakır’da 28 Mart 2006’da düzenlenen cenaze törenlerine polis ve askerin saldırması sonucu 
yaşamını yitiren 10 kişiden Emrah Fidan (17) ve Cuma Akyüz’ün ölümlerine ilişkin açılan maddi ve manevi 
tazminat davaları hakkında yerel mahkemelerin verdiği red kararlarının Danıştay 10. Dairesi tarafından 
bozulduğu öğrenildi. 
 
30 Eylül 2014’te İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri döneminde polisin attığı gaz bombasıyla başından 
vurulan ve 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın ölümüyle ilgili devam eden soruşturmada 
savcılığın, Berkin Elvan’ın vurulduğu sırada olay yerinde olan 3 polis memuru ile bir komiseri tespit ettiği 
bildirildi. Savcının 4 kişiyi görüntülerden tespit ettikten sonra fiziksel özelliklerini tarif ederek kimlik 
bilgilerini ve polislerden birinin “tanık” sıfatıyla ifade vermesini istemesine karşın İstanbul Emniyet 
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Müdürlüğü’nün 4 polisin kimliğini gizlediği ve ifade vermesi istenen polisi belirtilen tarihte savcılığa 
göndermediği 1 Ekim 2014’te öğrenildi. 
 
İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde 22 Mayıs 2014’te polis ekipleri protestocu gruplara 
müdahale etmişti. Bu esnada müdahalenin olduğu yere yakın olan cemevinde bekleyen Uğur Kurt polis 
memuru S.K.’nin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti. Uğur Kurt’un ölümüne neden olan silahın balistik 
raporlarının da silahı S.K.’nin ateşlediğini belirtmesi üzerine savcılığın S.K. hakkında hazırlanan 
iddianame değerlendirilmesi amacıyla İstanbul 85. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. S.K.’nin 
“taksirle insan öldürmek” suçunu işlediğini iddia eden savcının S.K. hakkında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis 
cezası talep ettiği iddianameyi 30 Ekim 2014’te kabul eden hâkim, S.K.’nin “olası kastla insan 
öldürdüğünü” belirterek “görevsizlik” kararı verdiği dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. 
 
Bingöl’ün Genç İlçesi’nde 17 Nisan 1999’da, Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde özel harekât polis 
ekiplerinin düzenledikleri operasyon sonucu “ilçeye sızmaya çalışan PKK militanları” oldukları gerekçesiyle 
Mehmet Eliveren (19) ile Yılmaz Eliveren (17) öldürülmüştü. Olayla ilgili soruşturma dosyasında “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” yönünde kayıt yer almasına rağmen olayın görgü tanığı 60 kişiyi dinleyen Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mehmet Eliveren ile Yılmaz Eliveren’in sivil olduğuna kanaat getirerek 
dosyayı yeniden açtığı ve soruşturmanın sürmesi amacıyla Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği 
22 Ekim 2013’te öğrenilmişti. Bingöl Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonunda 
dönemin Genç İlçe Emniyet Amiri Ahmet Koni, komiserler Bülent Gümüşay, Ahmet Kenan Çayır polis 
memurları Mehmet Atıcı, Mehmet Yolaçtı hakkında “tasarlayarak insan öldürme”, “tehdit”, “kamu 
görevlisinin resmi belgede sahteciliği” suçlarından hazırladığı iddianameyi kabul eden Bingöl Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 5 sanığın yargılanmasına devam edildiği 29 Ekim 2014’te öğrenildi. Maktul yakınlarının 
avukatının taleplerini dinleyen ve sanıkların tutuklanması istemini reddeden mahkeme heyeti, 
telekonferans sisteminde meydana gelen sorun nedeniyle sanıkların ifadelerinin alınması işleminin 
tamamlanması için duruşmayı 11 Aralık 2014’e erteledi. 
 
4 Kasım 2014’te Batman’da 2 Kasım 2013’te, silahlı bir grubun bir düğüne düzenlediği saldırı sonucu 
Özcan Temel’in (28) ensesine isabet eden kurşun sonucu yaşamını yitirmesinin ardından saldırıyı 
düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan HÜDA-PAR üyelerinden Veysi Gültekin (40) hakkında açılan 
davaya devam edildi. Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanığın katılmadığı duruşmada tanık olarak 
ifade veren HÜDA-PAR üyesi Mehmet Emin Yıldız’ı dinleyen mahkeme heyeti, diğer tanıkların da 
dinlenmesi amacıyla duruşmayı 5 Şubat 2015’e erteledi. 
 
13 Kasım 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 11 Kasım 2014’te, aracıyla seyir halindeyken “dur” ihtarına 
uymadığı gerekçesiyle vurularak öldürülen Muzaffer Gürül’ün (23) ölümüne neden olan Abalı Jandarma 
Karakolu’nda görevli er Erkan Göral “kastan insan öldürmek” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
16 Kasım 2014’te, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde faili meçhul cinayetler konusunda yürütülen soruşturma 
kapsamında 2013 yılı Haziran ayında Dargeçit İlçesi Aysun  köyünde yapılan kazılarda bir foseptik 
çukurunda bulunan kimliği belirlenemeyen naaşın, 18 yaşındayken katledilen Abdurrahman Olcay'a ait 
olduğu DNA incelemesiyle saptandı.  
 
27 Kasım 2014’te Hakkâri’nin Taşbaşı Köyü’nde 1995 yılının Haziran ayında Recep Kurt ve Kerim İncin 
adlı köylüleri köy meydanında kurşuna dizerek öldürdüğü iddia edilen ve o dönem Rontkê (Geçimli) 
Jandarma Karakolu Komutanı olarak görev yapan Astsubay Yunus Karaca hakkında açılan dava 
sonuçlandı. Savcının, hazırladığı iddianamede “ifadelerine başvurulan 18 tanığın verdiği ifadeler 
doğrultusunda Yunus Karaca’nın suçu işlediği anlaşılmakta” diyerek Yunus Karaca’nın “kasten insan 
öldürme” suçundan cezalandırılmasını isteği iddianameyi kabul eden Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
karar duruşmasında mahkeme heyeti sanığın beraat ettiğini açıkladı. 
 
İstanbul Valiliği’nin Kazlıçeşme Meydanı’nda düzenlenmesi planlanan Newroz kutlamasını yasaklaması 
kararını protesto etmek amacıyla ve kutlamayı gününde yapmak amacıyla 18 Mart 2012’de Kazlıçeşme 
Meydanı’na ulaşmak isteyen gruplara çeşitli semtlerde müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı yoğun 
gaz bombası nedeniyle BDP Arnavutköy İlçe Yöneticisi Hacı Zengin (57) yaşamını yitirmişti. Hacı 
Zengin’in ölümünün ardından başlatılan soruşturmada Gaziosmanpaşa Cumhuriyet savcılığının “herhangi 
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bir kimseye atfedilebilecek bir suç unsuru bulunamadığı” gerekçesi ile dosya hakkında takipsizlik kararı 
verdiği 28 Kasım 2014’te öğrenildi. Soruşturma sürecinde Adlî Tıp Kurumu “ölümün gaz bombasının etkisi 
ile tetiklenerek gerçekleşmiş olabileceği” yönünde rapor hazırlamış, Zengin ailesinin başvurusu üzerine 
alternatif rapor hazırlayan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) da raporunda gaz bombalı müdahalenin 
Hacı Zengin’in hastalığını tetikleyerek ölümüne sebebiyet verdiğini belirtmişti. 
 
İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde 12 Ağustos 2012’de bir polis aracı ile sivil aracın kaza yapmasının ardından 
çıkan kavgada polis aracında bulunan polis memuru sivil araçta bulunanlara ateş açmış, yaralanan 4 
kişiden Emrah Barlak (26) yaşamını yitirmişti. Emrah Barlak’ın ölümüne neden olan ve polis memuru 
İmran Kâhya ise 13 Ağustos 2012’de tutuklanmıştı. Olayla ilgili açılan dava İzmir 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 28 Kasım 2014’te sonuçlandı. Duruşmada tutuklu sanığın son savunmasını alan 
mahkeme heyeti, İmran Kâhya’ya Emrah Barlak'ı öldürmekten 8 yıl 4 ay, kardeşi Erhan Barlak’ı 
yaralamaktan ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, İmran Kâhya’ya, Seyyid Ekinci, Halil Altın 
ve Faruk Karhan’ı yaralamaktan dolayı toplamda verdiği 12 ay 5 günlük cezayı da erteledi. Yine aynı 
duruşmada “polise direnmek”, “kamu görevlisini tehdit etmek” ve “hakaret etmek” suçlamalarından 
yargılanan Erhan Barlak’a 3 yıl ve Faruk Karhan’a ise 1 yıl 1 ay hapis cezası verildi. 
 
Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Ankara’da 1 Haziran 2013’te başlayan eylemler 
esnasında Ethem Sarısülük’ü başından silahla vurarak öldüren tutuklu sanık polis memuru Ahmet Şahbaz 
3 Eylül 2014’te verilen 7 yıl 9 ay 10 günlük hapis cezası kararı temyiz edilmesi amacıyla Yargıtay’a 
gönderilmişti. Dosyayı incelemesi tamamlayan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 8 Aralık 2014’te 
gönderdiği tebliğ namede verilen cezayı az bularak kararın bozulmasını ve cezanın “kasten insan 
öldürmek” suçundan verilmesini istediği öğrenildi. 
 
11 Kasım 2014’te, Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde aracıyla seyir halindeyken “dur” ihtarına uymadığı 
gerekçesiyle vurularak öldürülen Muzaffer Gürül’ün (23) ölümüne neden olan Abalı Jandarma 
Karakolu’nda görevli tutuklu er Erkan Göral hakkında “olası kast sonucu insan öldürmek” suçundan 25 yıla 
kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianameyi 20 Aralık 2014’te kabul eden Diyarbakır 
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu askerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
16 Aralık 2014’te Erzurum’un Palandöken İlçesi’nde 16 Temmuz 2014’te çarparak ineğinin ölümüne 
neden olan aracın sahibiyle tartışırken olayın meydana geldiği Bölge Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğü’nde görevli polis memuru İrfan Bayraktar açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Furkan Çavuş’un 
(16) ölümüyle ilgili açılan davaya devam edildi. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
tutuksuz sanık polis memuru savunma yapmadı. Mahkeme heyeti, sanığın tutuklanması talebini 
reddederek olay esnasında Furkan Çavuş’un üzerinde olan giysilerin kriminal incelemeden gelmemesi 
nedeniyle duruşmayı 12 Şubat 2015’e erteledi. 
 
24 Aralık 2014’te Muğla’da 11 Mayıs 2010’da, emekli polis memuru Gültekin Şahin’in açtığı ateş sonucu 
yaşamını yitiren Şerzan Kurt’un (21) ölümüyle ilgili tutuksuz sanık Gültekin Şahin hakkında açılan davaya 
devam edildi. Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, Yargıtay’ın bozma 
kararına uyulmasına ve bu kapsamda dosyaların incelenmesine karar vererek duruşmayı 20 Şubat 2014’e 
erteledi. 
 
Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Buğulukaynak (Kel) Köyü’ne 6 Ekim 2009’da baskın düzenleyen askeri 
ekip, köyden çıkmaya çalışan silahsız HPG militanları Sunullah Keserci, Necmeddin Ahmed Hasan ve 
köyde yaşayan İbrahim Atabay’ı (18) öldürmüştü. Operasyona katılan emekli veya muvazzaf toplam 18 
asker hakkında açılan davanın Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Aralık 2014’te görülen 
duruşmasında tarafların avukatlarının taleplerini alan mahkeme heyeti, “infazların yakın mesafeden 
gerçekleştirildiği” iddiası üzerine istenen Adlî Tıp Kurumu raporlarının beklenmesine karar vererek 
duruşmayı 30 Mart 2015’e erteledi. 
 
30 Aralık 2014’te Ankara’daki Gezi Parkı protestoları sırasında Ethem Sarısülük’ü silahla vurarak öldüren 
tutuklu polis memuru Ahmet Şahbaz hakkındaki disiplin soruşturmasının tamamlandığı öğrenildi. Emniyet 
Müdürlüğü İl Polis Disiplin Kurulu Başkanlığı’nca yürütülen soruşturmada Ahmet Şahbaz’ın olayda bir 
kusuru olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildiği bildirildi. 
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1.5 Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 
  
1 Ocak 2014’te İstanbul’da 30 Aralık 2013’te, Taksim Metro İstasyonu’na akıllı biletlerinin (AKBİL) bitmesi 
ve paralarının olmaması nedeniyle biletsiz girmeye çalışan iki kardeşten Aykut Kelek’in (20) tartıştığı özel 
güvenlik görevlisinin metal detektörü başına vurması sonucu yaralanmasını protesto etmek amacıyla 
Taksim Metro İstasyonu önünde basın açıklaması yapmak isteyen Halk Cephesi üyesi 5 kişi polis ekipleri 
tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
27 Aralık 2014’te İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde seyyar satıcılara operasyon düzenleyen zabıta ekiplerinin, 
tezgâhlarının toplanmasına karşı çıkan 4 kişiyi sopalarla darp ettikleri öğrenildi. Dövülen seyyar 
satıcılardan Hakan Ataş’ın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakımda tutulduğu bildirildi. 
 

1.6 Mayın ve Sahipsiz Bomba Patlaması Sonucu Ölen Ve Yaralananlar 
 
23 Ocak 2014’te, Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’ne bağlı Yağızoymak Köyü’nün yakınlarında bulduğu cismi 
kurcalayan Yahya Ulğaç (12) meydana gelen patlama sonucu yaralandı. Patlamanın etkisiyle Yahya 
Ulğaç’ın elinin bileğinden koptuğu öğrenildi. 
 
13 Şubat 2014’te, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 13 yaşındaki M.A isimli çocuk 
arkadaşları ile top oynadığı esnada, kimliği belirsiz kişiler tarafından eline verilen cismin patlaması sonucu 
ağır yaralandı. Sağ eli ile sol gözü başta olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk Dicle Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. Sol gözünü kaybetme riskinin bulunduğunu 
belirten doktorlar, M.A'nın durumunun ağır olduğunu belirtti.  
 
23 Şubat 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesi’nde bulunan sınır hattında oyun oynayan Laleş Çiftsüren (12) 
isimli çocuk, hiçbir uyarı levhası olmayan alana girerek mayına bastı. Çiftsüren’in sağ ayağının topuk 
kısmının tamamen parçalandığı ve ayağın tarak kısmının ise sadece bir damar üzerinde durduğu belirtildi. 
NOT: 4 Mart 2013 tarihinde tedavi gördüğü hastanede ameliyat edilen Çiftsüren’in sağ ayağının bilek 
kısmından kesildiği belirtildi.   
  
26 Nisan 2014’te, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’nin Koçyiğit Köyü’nde pancar 
toplamaya giden Sadık Tekin (38) önceden döşenmiş mayına basması sonucu yaralandı. Helikopterle 
Van’a sevk edilen Sadık Tekin’in sol bacağını kaybettiği öğrenildi. 
 
28 Nisan 2014’te, Urfa'nın Direkli Mahallesi'nde yaşanan patlamada 2 çocuk yaralandı, olay, Direkli 
Mahallesi 1701'inci Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre 5 yaşındaki Celal Şifa ile 9 yaşındaki Miroğlu 
Kalkan'ın sokakta bulup kurcalamaya başladıkları cisim büyük bir gürültüyle patladı. Mahallede korkuya 
yol açan patlamada, Celal Şifa'nın kulağı koptu, Miroğlu Kalkan ise ayağından yaralandı. 
 
11 Mayıs 2014’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Bağlar Köyü’nün Çem Mezrası’nda meydana gelen 
mayın patlaması sonucu Fahir Kıvcı (19) ve annesi Semiha Kıvcı (34) yaralandı. 
 
1 Temmuz 2014’te, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde bulduğu cismi kurcalayan M.S. (7), cismin infilak 
etmesi sonucu yaralandı. 
 
23 Temmuz 2014’te, IŞİD’in saldırıları nedeniyle Rojava’nın Kobané Kenti’nde bulunan köyünü terk 
ederek, 17 Temmuz’da Urfa üzerinden Türkiye’ye geçmeye çalışan Hatun Haso (35) isimli kadın, 
askerlerin geçişe izin vermemesi üzerine girdiği mayınlı arazide meydana gelen patlama sonucu ağır 
yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadının bacaklarını kaybetme riskinin olduğu belirtildi.   
 
21 Ağustos 2014’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’ne bağlı Zedika (Başak) Köyü yakınlarında yolda buldukları bir 
cismin ellerinde patlaması sonucu adı öğrenilemeyen bir köylü yaşamını yitirdi, bir köylü de ağır yaralandı. 
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21 Eylül 2014’te, IŞİD çetelerinin Rojava’nın Kobanê Kantonu'na yönelik saldırılarda bulunması üzerine 
sınır hattına gelerek Urfa'nın Suruç ilçesine geçmek isteyen yurttaşlar arasında bulunan 13 yaşındaki Bilal 
Şexo isimli çocuk, Mürşitpınar Sınır Kapısı yakınında üzerine bastığı mayınlardan birinin patlaması sonucu 
ağır yaralandı. Patlama sonucu yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralandığı öğrenilen 
çocuk, Urfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.   
 
24 Eylül 2014’te, IŞİD çetecilerinin Rojava’nını Kobané Kantonu’na saldırıda bulunması üzerine, Urfa’nın 
Suruç İlçesi’ne gelmeye çalışan ailelerin mayınlı araziye girmesi sonucu Mürşitpınar Sınır Kapısı 
mevkiinde mayın patlaması yaşandı. Patlamada Ahmed Mustafa (14), Mazhar Mahmud (7) ve Diyar Eli 
(12) isimli Rojava’lı çocuklar ağır yaralandı. Yaralılar, Urfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Çocuklardan Mazhar Mahmud, yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı.   
 
25 Eylül  2014’te, IŞİD çetelerinin Rojava'nın Kobanê Kantonu'na saldırılarından kaçan 5 çocuk annesi 35 
yaşındaki Cemîle Şexo, Eylül ayının ortalarında Kobanê'nin batısında bulunan Tilşeîr bölgesinden Urfa’nın 
Suruç sınırına 1 çocuğu kucağında 5 çocuğuyla birlikte geçmek isterken mayına bastığı ve sağ ayağını diz 
altından kaybettiği öğrenildi. Cemîle Şexo, yaşadıkları köylerine IŞİD çetelerinin saldırısı sonucu 
çıktıklarını ve Kobanê'ye ulaşmak için 3 geceyi çölde geçirdiklerini söyledi. IŞİD'in saldırılarının burada da 
sürdüğünü ve bu nedenle Suruç'a geçmek için çocuklarıyla beraber kendilerini sınıra vurduklarını dile 
getiren Şexo, sınırdaki mayınlı alandan geçerken, sınırı geçmeye yakın bir noktada mayına bastığını 
belirtti. Mayın patladığı sırada en ufak çocuğunun kucağında olduğunu ve birinin de elinden tuttuğunu 
söyleyen Şexo, şans eseri çocuklarının kurtulduğunu ve sadece ufak sıyrıklar ile mayın patlamasını 
atlattıklarını ifade etti. Mayının ayağında patlamasından sonra hastaneye kaldırıldığını ve gördüğü 
tedavinin ardından sağ ayağının diz altından kesildiğini söyleyen Şexo, bir süre sonra hastaneden taburcu 
edildiğini aktardı.   
 
5 Kasım 2014’te, Rojava’nın Kobanê Kantonu ile Urfa’nın Suruç ilçesi sınır hattında ve Kobanê'nin Tilşeîr 
Köyü’nden sınıra 50 metre mesafede daha önce yerleştirilmiş bir mayın patladı. Yaşanan patlamada 7 
çocuk annesi Emîne Fewzî Nasan yaralandı. Ayağından yaralanan Nasan, Kobanê'deki hastaneye 
kaldırılarak, tedavi altına alındı. Patlayan mayının, Ottowa Sözleşmesi'ne göre depolanması ve döşenmesi 
yasak olan anti-personel mayını olduğu iddia edildi.   
 

2. CEZAEVLERİNDE ÖLÜM VE YARALANMALAR/İNTİHAR İDDİALARI 
 
  
4 Ocak 2014’te Bitlis E Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücrede 17 Aralık 2013’te kalp krizi geçiren Seyithan 
Taşkıran (44) Van’da yoğun bakımda bulunduğu Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’nde yaşamını yitirdi. 
 
16 Ocak 2014’te “Yaralama” suçunu işlediği gerekçesiyle 12 Ocak 2014’te tutuklanarak Adıyaman E Tipi 
Cezaevi'ne gönderilen İmam Avcı’nın (48) kendini çarşafla asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
10 Şubat 2014’te, Yozgat E Tipi Cezaevi’nde adli bir suçtan dolayı tutulan Duran Ali Kütük’ün (21) 
koğuşunda çıkan kavga sonucu M.B. tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü öğrenildi. 
 
14 Şubat 2014’te Kürkçüler F Tipi Cezaevi’nde tutulan Barış Karasu’nun kireç sökücü içerek ve bileklerini 
keserek intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. 
 
1 Şubat 2014’te Şakran (İzmir) Cezaevi’nde adlî bir suçtan dolayı hükümlü olarak tutulan Ersan Kozak’ın 
(31) cezaevinde yakalandığı zatürree hastalığına bağlı olarak tedavi gördüğü Atatürk Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
24 Şubat 2014’te Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Halit Özdaşlı’nın (21) Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye 
teslim edilmesini protesto etmek için 14 Şubat 2014’te bedenini ateşe veren ve vücudunda ağır yanıklar 
oluşması nedeniyle Edirne Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde uyutulan Halit Özdaşlı (21) 
yaşamını yitirdi. 



43 
 

 
3 Mart 2014’te Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan hükümlü olarak tutulan Muhlis 
Baykuşak’ın (29) kaldığı koğuşta intihar ettiği iddia edildi. 
 
9 Mart 2014’te, Afyon E Tipi Cezaevi’nde “uyuşturucu madde bulundurmak” suçundan hükümlü olarak 
tutulan Okan Kılkışlılar (35), yatağında telle boğularak öldürülmüş halde bulundu. 
 
30 Mart 2014’te PKK Davası’ndan 22 yıldır cezaevlerinde tutulan ve en son Hacılar (Kırıkkale) F Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen Eram Akyüz (41) geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. 
 
8 Nisan 2014’te Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde tutulan Fehmi Yüksel (68) adlı adlî bir hükümlünün 
kaldığı odada kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
  
9 Nisan 2014’te Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet Gökçedağ’ın (28) revir koğuşunda 
bulunan Y.G. (24) ve B.S. (30) tarafından 22 Şubat 2014’te bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. 
 
17 Nisan 2014’te Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde tutulan Aram Akyüz’ün kaldığı koğuşta ölü 
bulunduğu öğrenildi. Cezaevi yetkilileri ölüm nedeninin kalp krizi olduğunu iddia etti. 
 
24 Nisan 2014’te Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde hırsızlık suçundan hükümlü olarak tutulan Osman 
Arısoy’un (27) tek başına kaldığı koğuşta kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
30 Nisan 2014’te Mamak (Ankara) Askerî Cezaevi’nde 26 Nisan 2014’te açık görüş sırasında kızıyla 
oynarken düşerek beyin kanaması geçiren Balyoz Davası hükümlüsü Murat Özenalp tedavi gördüğü 
Gülhane Askerî Tıp Akademisi’nde yaşamını yitirdi. Düştükten sonra yaralanarak bilinci kaybeden Murat 
Özenalp’in cezaevi ambulansının şoförünün bulunmaması nedeniyle hastaneye gecikmeli götürüldüğü ve 
erken müdahalede bulunulmadığı ileri sürüldü. 
 
14 Mayıs 2014’te “Cinayet” suçundan Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde tutulan Yeter Ateş’in kaldığı 
koğuşta kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
7 Mayıs 2014’te Tunceli A-3 Tipi Cezaevi’nde “tecavüz” suçundan tutuklu bulunan Bülent Gerçek’in kaldığı 
tek kişilik koğuşta kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
21 Mayıs 2014’te, Tarsus (Mersin) C Tipi Cezaevi’nde tutulan akciğer kanseri hastası Mehmet Beşir Alto, 
Adana’da tedavi gördüğü Yeni Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
23 Mayıs 2014’te, Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’ndeki aşırı doluluğu protesto eden mahûmların çıkardığı 
yangın sonucu 13 tutuklu ve hükümlünün yaşamını yitirmesi üzerine Tokat T Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 
“KCK Soruşturması”ndan hükümlü Celal Binici (42) sevk edildiği Kilis E Tipi Cezaevi’ne götürülürken 
cezaevi ring aracının kaza yapması sonucu yaşamını yitirdi. 
 
28 Mayıs 2014’te Silivri (İstanbul) 8 Nolu L Tipi Cezaevi’nde “çete” suçundan tutulan Ahmet Çap’ın kaldığı 
koğuşta ağzından ve burnundan kan gelmiş halde ölü bulunduğu öğrenildi. 
 
10 Haziran 2014’te Adlî bir suçtan dolayı Bursa E Tipi Cezaevi’nde bir yıldır tutuklu bulunan Özcan 
Kuzu’nun (24) cezaevi tuvaletinde kendisini çarşafla asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
12 Haziran 2014’te Bafra (Samsun) T Tipi Cezaevi’nde adlî bir suçtan dolayı tutulan Yüksel e. (43) adlı kişi 
koğuşunda ölü bulundu. Yüksel E.’nin ölümünü şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı. 
 
7 Temmuz 2014’te İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde 28 Haziran 2014’te, İlçe Emniyet Müdürlüğü 
önünde bulunan direğe tırmanarak asılı haldeki bayrağı indirmeye çalıştığı iddiasıyla bacağından vurulan 
ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ali Uçkun’un (28), tutuklu bulunduğu Metris T Tipi 
Cezaevi’nde tek kişilik hücrenin banyosunda kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. Kardeşinin intihar 
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ettiğine inanmadığını ifade eden ağabey Saadettin Coşkun ise kamera kaydı görüntülerinin ortaya 
çıkarılmasını talep etti. 
 
8 Temmuz 2014’te Silivri (İstanbul) 6 Nolu Cezaevi’nde tutulan tüberküloz hastası Ferhat Diri koğuşunda 
fenalaştıktan sonra kaldırıldığı müşahede odasında yaşamını yitirdi. 
 
13 Temmuz 2014’te Fethiye (Muğla) T Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan tutuklu bulunan Bayram Ergen 
(42) cezaevi banyosundan asılı halde ölmüş olarak bulundu. 
 
28 Temmuz 2014’te, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Nihat Yılmaz koğuş arkadaşı tarafından 
jiletle yaralandıktan sonra iple boğularak öldürüldü. 
 
1 Ağustos 2014’te, Gasp yaptığı gerekçesiyle hapiste tutulan ve 3 ay önce Tekirdağ T Tipi Kapalı 
Hapishanesi'ne sevk edilen 30 yaşındaki Nihat Yılmaz, tutulduğu 2 kişilik hücrede yanındaki diğer mahpus 
tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.    
 
1 Ağustos 2014’te Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde “cinsel saldırı” suçundan tutulan Fikret Dikilen’in 
(34) kaldığı koğuşta gömleğiyle kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
4 Ağustos 2014’te,  Adana’da açık kapıdan girdiği evde yaşlı babasına bakan 21 yaşındaki G.G.’yi taciz 
ettiği iddiası ile tutuklanan 34 yaşındaki Fikret Dikilen, cezaevinde gömleği ile kendini astığı iddia edildi. 
Dayısının kızı 15 yaşındaki Y.D. ile 2013 yılında ’berdel karşılığı’ evlilik yaptığı için ’Cinsel saldırı’ 
suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Fikret Dikilen’in cenazesi Adıyaman’a götürüldü. 
 
11 Ağustos 2014’te Kalkandere (Rize) L Tipi Cezaevi’nde yaralama suçundan tutulan Bora Sarı’nın 
koğuşunda kendini iple asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
12 Ağustos 2014’te Alanya (Antalya) L Tipi Cezaevi’nde adlî bir suçtan dolayı hükümlü olarak tutulan Ali 
Acar, koğuşun banyosunda çamaşır ipiyle asılı halde bulundu. Ali Acar’ın intihar etmiş olabileceği iddia 
edildi. 
 
19 Ağustos 2014’te Adana E Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan tutuklu bulunan kalp ve şeker hastası 
Hasan Değirmenci’nin (58) kaldığı koğuşta rahatsızlandığı ve hastaneye götürülürken yolda kalp krizi 
geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
1 Eylül 2014’te, PKK Davası’ndan 17 yıldır cezaevlerinde olan ve en son Şakran (İzmir) L Tipi 
Cezaevi’nde tutulan Yaşar Dere’nin geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
9 Eylül 2014’te Kayseri Kapalı Cezaevi’nde “kasten insan öldürme” suçundan tutuklu bulunan Fatih 
Kara’nın (33) koğuşunda çarşafla kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
10 Eylül 2014’te Gemlik (Bursa) Açık Cezaevi’nde mahpuslar arasında çıkan kavga sonucu Adnan E.’nin 
başını taşa çarparak yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
5 Eylül 2014’te Tarsus (Mersin) C Tipi Cezaevi’nde “cinayet” suçundan tutuklu bulunan İhsan Koçak (38) 
kaldığı koğuşta gömleğiyle kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
1 Ekim 2014’te Ağrı M Tipi Cezaevi’nde tutulduğu sırada 24 Eylül 2014’te beyin kanaması geçiren ve 
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altında tutulan KCK Davası tutuklusu Celal 
Kılıçaslan (57) yaşamını yitirdi. 
 
10 Ekim 2014’te “Canavarca hisle kasten insan öldürmek” suçundan Silivri (İstanbul) 5 Nolu L Tipi 
Cezaevi’nde tutulan Cem Garipoğlu, koğuşunda başına poşet geçirilmiş halde asılı olarak bulundu. 
 
17 Ekim 2014’te Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutulan PKK militanı Ahmet Aslan’ın (18) koğuşta kimsenin 
bulunmadığı esnada intihar ettiği iddia edildi. 
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5 Kasım 2014’te “DHKP-C Soruşturması” kapsamında hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmak” 
suçlamasından verilen 7 yıl 3 aylık hapis cezası nedeniyle Elazığ F Tipi Cezaevi’nde tutulan Çağdaş 
Aktepe yakalandığı tüberküloz hastalığına bağlı olarak yaşamını yitirdi. 
 
10 Kasım 2014’te Ünye (Ordu) M Tipi Cezaevi’nde “uyuşturucu madde kullandığı” iddiasıyla tutulan Soner 
Hamarat’ın (20) koğuşunda battaniyeyle kendini asarak intihar ettiği öğrenildi. 
 
10 Kasım 2014’te Bafra (Samsun) T Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak tutulan Mustafa Torun’un (39) kalp 
krizi geçirerek öldüğü açıklandı. Ailesi Mustafa Torun'un ölümünde ihmal olduğunu iddia ederek suç 
duyurusunda bulunacaklarını belirttiler. 
 
18 Kasım 2014’te, Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan ve bir tutuklu ile yaşadığı tartışma sonucu 
hakkında verilen 3 günlük hücre cezası nedeniyle hücrede bulunan Şevket Sanlav adlı hükümlü, dün 
akşam saatlerinde kaldığı hücrede ölü bulundu. Sanlav'ın kendini astığı iddia edilirken, cenaze Van Adli 
Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili konuşan Sanlav'ın ağabeyi Şerafettin Sanlav, "Dün akşam Van 
M Tipi Kapalı Cezaevi'nden aradılar. Şevket'in, hücrede boynuna bağladığı çarşafla kendisini astığını 
söylediler. Biz de bunun üzerine Van'a gittik. Oraya gittiğimizde cenazenin, Adli Tıp morguna kaldırıldığını 
öğrendik. 3 gün hücre cezası almış ve tek kişilik bir hücrede kendini nasıl asmış onu anlamış değiliz. 
Ayrıca diğer kardeşime ise 'hücrede bulunan banyo demirine kendini asmış' demişler. Tek kişilik hücrede 
ve yatak çarşafıyla üzerine çıkıp kendini asacak bir sandalye ya da başka bir şey yokken nasıl olur? Ben 
kardeşimin kendisini astığına inanmıyorum. Cezasının çoğunu çekmiş, evli ve bir çocuk babası olan 
Şevket, hayat dolu bir insandı. Ölümünden dolayı şikayetçi olduk ve davanın takipçisi olacağız" dedi.  
 
29 Kasım 2014’te Akçakale (Şanlıurfa) Yarı Açık Cezaevi’nde tutulan ağır astım hastası Ali Çakıcı (50) 
yatağında ölmüş halde bulundu. Koğuş arkadaşlarının verdiği bilgiye göre Ali Çakıcı’nın 28 Kasım 2014’te 
astım krizinden dolayı acil olarak hastaneye kaldırıldığı ve iğne yapıldıktan sonra tekrar koğuşa getirildiği 
bildirildi. 
 
30 Kasım 2014’te Akçakale (Şanlıurfa) Yarı Açık Cezaevi’nde tutulan İzzettin Suluağaç (65) adlı mahpus 
da sağlık sorunlarına bağlı olarak baygınlık geçirerek kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
31 Aralık 2014’te Siirt E Tipi Cezaevi’nde adlî bir suçtan ötürü tutulan Haşem Arduçlu geçirdiği kalp krizi 
nedeniyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
  
31 Aralık 2014’te, 2010 yılından beridir Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan Lütfü Taş geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını yitirdi. Koğuş arkadaşları Lütfü Taş’a geç müdahale edildiğini savundu. Abdullah 
Öcalan’ın çağrısı üzerine 19 Ekim 2009’da Türkiye’ye gelen Barış ve Demokratik Çözüm Grubu’nda yer 
alan Lütfü Taş, Habur Sınır Kapısı’nda yaptığı konuşma nedeniyle verilen 14 yıllık hapis cezası nedeniyle 
tutukluydu.  
 

Cezaevinde Ölüm ve İşkence Davaları 
 
  
16 Nisan 2014’te, Tutulduğu Ümraniye (İstanbul)  E Tipi Cezaevi’nde 10 Aralık 2013’te tek kişilik 
hücresinde intihar ettiği iddia edilen Murat Yavuzcan’ın (35) şüpheli ölümüne ilişkin yeni delillerin ortaya 
çıkması üzerine İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hazırlanan iddianameyi kabul ettiği öğrenildi. Daha 
önce takipsizlik kararı verilen dosyaya yeni giren görüntülerde olay gününe ait kamera görüntülerinde bir 
gardiyanın Murat Yavuzcan’ın konulduğu tek kişilik hücrenin mazgalından ipi çektiği, daha sonra ipi başka 
bir gardiyana verdiği, o gardiyanın da ipi aceleyle montunun iç cebine koyduğu ortaya çıktı. 
 
Tutulduğu Ümraniye (İstanbul)  E Tipi Cezaevi’nde 10 Aralık 2013’te tek kişilik hücresinde intihar ettiği 
iddia edilen Murat Yavuzcan’ın (35) şüpheli ölümüne ilişkin yeni delillerin ortaya çıkması üzerine İstanbul 
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin takipsizlik kararı verilen dosyayı yeninden açtığı 16 Nisan 2014’te 



46 
 

öğrenilmişti. Kararın ardından Adlî Tıp Kurumu tarafından verilen “ası fiilinin kişinin kendisi tarafından 
gerçekleştirilmesi mümkün olduğu“ raporuna dayanılarak Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı’nca dosyaya 4 
Eylül 2014’te takipsizlik kararı verildiği ortaya çıktı. 
 
Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nde F.O.’nun (15) aynı koğuşta kaldığı M.A.’nın taciz, tecavüz ve 
şiddetine maruz kaldığı 2014 yılının Şubat ayında ortaya çıkmıştı. Cezaevi idaresine sesini duyurabilmek 
için tecavüze uğradığı esnada bağıran F.O. gardiyanlar tarafından “gürültü yaptığı” iddiasıyla darp 
edilmişti. F.O.’nun tahliye olmasıyla birlikte olayların ortaya çıkması üzerine avukatların yaptığı suç 
duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada savcılığın cezaevi yönetimi ve gardiyanlar hakkında takipsizlik 
kararı verdiği 9 Eylül 2014’te öğrenildi. 
 

3. GÖZALTINDA ÖLÜMLER 
  
24 Şubat 2014’te, İstanbul’da vize ihlali iddiası nedeniyle Atatürk Havalimanı Karakolu’nda gözaltında 
tutulan Ukrayna vatandaşı Luıdmyla Kalashnykova (65) hastaneye götürüleceği sırada polis minibüsünde 
yaşamını yitirdi. Ölen kişinin boğazında takma diş tespit edildiği ileri sürüldü. 
 
1 Nisan 2014’te, Bartın’ın Karamazak Köyü’nde muhtar olmasını istedikleri adayı desteklemeyen 2 kişinin 
evine av tüfeğiyle ateş ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden Hüseyin Berber’in (50) Kızılelma 
Jandarma Karakolu’nda kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
18 Haziran 2014’te Yabancılar Şube Müdürlüğü Yasadışı Göç ve İnsan Ticareti Mücadele Büro 
Amirliği’nde görevli polis memuru S.O.’dan yediği dayak nedeniyle beyin kanaması geçirerek hastaneye 
kaldırılan Lütfullah Tacik’in 31 Mayıs 2014’te yaşamını yitirdiği öğrenildi. 27 Mayıs 2014’te Iğdır sınırından 
16 Mayıs 2014’te Türkiye’ye girmek isterken askerlerce yakalanan ve “sınır dışı edilinceye kadar tutulması 
için” 26 Mayıs 2014’te Van’a gönderilen Afganistan vatandaşı Lütfullah Tacik’in (17) Van Emniyet 
Müdürlüğü Yabancılar Şubesi’ne bağlı Geri Gönderme Merkezi’nde S.O. adlı polis memuru tarafından 
“yaşını yanlış söylediği” gerekçesiyle dövüldüğü ortaya çıktı.  
 
28 Eylül 2014’te Rojava’dan Mardin'in Kızıltepe İlçesi üzerinde Türkiye’ye geçmeye çalışırken askerler 
tarafından yakalanarak gözaltına alınan 3 Rojavalı’dan Ciwan Behçet’in dövülerek öldürüldüğü ve 
cesedinin sınır tellerinden Rojava’ya atıldığı iddia edildi. Gözaltında darp edilen Meshut İsmail ve Xıdvan 
Emin’in de ağır yaralandığı bildirildi. 
 
29 Aralık 2014’te İzmir’de gözaltına alınıp Yabancılar Şubesi Geri Gönderme Merkezi’ne konulan 
tüberküloz ve HIV hastası Amina Tou Cady adlı Kamerunlu sığınmacı tutulduğu yerde yaşamını yitirdi. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi, yakalandığında hamile 
olan ve 2014 yılının Ağustos ayında doğum yapan Amina Tou Cady’nin ne doğumu ne de hastalığı 
nedeniyle hastaneye götürülmediğini ve Geri Gönderme Merkezi’nin bodrumundaki bir odaya kapatıldığını 
ileri sürdü. 
 

Davalar 
 
2 Mart 2014’te öğrenildi Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Türeli Köyü’nde 18 Mayıs 1994’te gözaltına 
alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan üç köylüden Seyithan Yolur’un ailesinin 
Diyarbakır Valiliği’ne yaptıkları tazminat başvurusunun olayın terör ile mücadele kapsamında yürütülen 
faaliyet olmadığı gerekçesiyle reddedildiği. 
 
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 25 Ocak 2001’de, Ergenekon Davası tutuklusu Şırnak İl Jandarma Alay 
Komutanı Levent Ersöz döneminde, Yüzbaşı Süleyman Can’ın çağrısı üzerine İlçe Jandarma 
Komutanlığı’na gittikten sonra gözaltında kaybedilen dönemin HADEP Silopi İlçe Örgütü Başkanı Serdar 
Tanış ve İlçe Örgütü yöneticisi Ebubekir Deniz’e ait olduğu iddiasıyla Mardin’in Dargeçit İlçesi’ndeki 
mezarlıkta 2 Ocak 2014’te kazı çalışması gerçekleştirilmişti. Savcılık denetiminde gerçekleştirilen kazı 
çalışması sonucu bulunan battaniyeye sarılı gömülmüş bir kişiye ait kemiklerden DNA testi için alınan 
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parçaları inceleyen İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun bulguların ailelerden alınan örneklerle uyuşmadığı 
yönünde rapor hazırladığı 1 Mart 2014’te öğrenildi. 
  
İstanbul’da 20 Ağustos 2007’de polis ekibinin şüphe üzerine gözaltına aldığı ve Beyoğlu Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürdüğü Festus Okey’in, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru Cengiz Yıldız’ın 
silahından çıkan kurşunla öldürülmesine ilişkin açılan dava, 13 Aralık 2011’de Çağlayan Adliyesi’ndeki 
İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlanmıştı. Davanın 17. duruşmasında kararını açıklayan 
mahkeme heyeti, sanık Cengiz Yıldız hakkında “olası kastla insan öldürmek” suçundan kamu davasının 
açıldığını hatırlatarak, yapılan yargılama sonucunda sanığın eyleminin “taksirle ölüme sebebiyet vermek” 
suçunu oluşturduğunun belirlendiğini belirterek sanığı, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 85/1. maddesi 
uyarınca 5 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Mahkeme heyeti, bu cezayı sanığın geçmişi, fiilden sonraki ve 
yargılama sürecindeki davranışları ile cezanın sanığın üzerindeki olası etkilerini göz önüne alarak 4 yıl 2 
aya indirmişti. Kararı Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin “ailenin müdahillik talebi değerlendirilmediği” 
gerekçesiyle usulden bozmasının ardından Yeniden yargılamaya 5 Haziran 2014’te İstanbul 21. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde başlanacağı 14 Mart 2014’te öğrenildi. 
 
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nin Görümlü Beldesi’ne bağlı Derecik Mezrası’nda 14 Mayıs 1993’te “PKK’ye yardım 
ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla dönemin Şırnak Tugay Komutanı Mete Sayar’ın emriyle gözaltına 
alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan 6 köylünün akıbetine ilişkin soruşturmanın 
zamanaşımına uğramasına 3 gün kala Mete Sayar, Görümlü 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanı emekli 
Albay Hasan Basri Vural, 3. Bölük Tim Komutanı Üsteğmen İbrahim Kıraç, Yüzbaşı Murat Ali Yıldız, 
Kayseri Hava İndirme Tugayına bağlı teğmen Serdar Tekin ile 2. Komando Tabur Komutanlığından Tansel 
Erok hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan ve güvenlik gerekçesiyle Ankara’ya 
gönderilen davaya 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Nisan 2014’te başlandı. Ankara 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasına katılan sanıkları ve kaybedilen kişilerin 
yakınlarını dinleyen mahkeme heyeti duruşmayı 20 Haziran 2014’e erteledi. 
 
29 Ağustos 2014’te, İstanbul’da 20 Ağustos 2007’de polis ekibinin şüphe üzerine gözaltına aldığı ve 
Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüğü Festus Okey’in, Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde polis memuru 
Cengiz Yıldız’ın silahından çıkan kurşunla öldürülmesine ilişkin açılan davanın dosyası Yargıtay Ceza 
Genel Kurulu’na beklerken savcılığın davanın en önemli delilini de kaybeden Ömer Akçay, Erdoğan Tuna, 
Kamotay Akçil, Mehmet Aldemir, Osman Çağlar Kale adlı beş polis memuru ve diğer kamu görevlileri 
hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 82. maddesi gereğince “kasten öldürme” suçlamasıyla soruşturma 
başlattığı öğrenildi. 
 
Iğdır sınırından 16 Mayıs 2014’te Türkiye’ye girmek isterken askerlerce yakalanan Lütfullah Tacik (17) 
“sınır dışı edilinceye kadar tutulması için” 26 Mayıs 2014’te Van’a gönderilmişti. Afganistan vatandaşı 
olduğu öğrenilen Lütfullah Tacik’in (17) Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü Yasadışı Göç ve 
İnsan Ticareti Mücadele Büro Amirliği’nde 27 Mayıs 2014’te S.O. adlı polis memuru tarafından “yaşını 
yanlış söylediği” gerekçesiyle dövüldüğü ortaya çıkmıştı. S.O.’dan yediği dayak nedeniyle beyin kanaması 
geçirerek hastaneye kaldırılan Lütfullah Tacik 31 Mayıs 2014’te yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili soruşturma 
devam ederken İçişleri Bakanlığı’nın TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na gönderdiği 
bilgilendirme yazısında Lütfullah Tacik’i döverek öldürdüğü iddia edilen S.O.’nun açığa alındığı 26 Eylül 
2014’te öğrenildi. 
 
3 Ekim 2014’te Ankara’nın Dikmen Semti’nde 12 Eylül 1994’te otobüs beklerken gözaltına alınarak Terörle 
Mücadele Şubesi’ne götürülen fakat bir daha kendisinden haber alınamayan Kenan Bilgin’in faillerinin 
soruşturulması ve yargılanması için açılan davanın 12 Eylül 2014’te zamanaşımından düşürüldüğü 
öğrenildi. Davanın AİHM’e taşınmasının ardından dosyayı 2001 yılında karara bağlayan AİHM, Kenan 
Bilgin’in gözaltına alındığına dair kuvvetli deliller olduğunu ve ciddi bir yargılama yapılmadığını tespit 
ederek Türkiye’yi 70 bin frank tazminat ödemeye mahkûm etmişti. 
 
16 Ekim 2014’te İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 14 Haziran 2007’de “hırsızlık yaptığı” şüphesiyle 
gözaltına alınarak götürüldüğü Şehit Sevgican Polis Merkezi’nde, sonrasında ise Şehit İsmail Akkoyun 
Polis Merkezi’nde ve Çakmak Polis Merkezi’nde gördüğü işkence ve kötü muamele sonucu, 16 Haziran 
2007’de Ümraniye Cezaevi’nden kaldırıldığı Haydarpaşa Numune Hastanesi’nde yaşamını yitiren Mustafa 
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Kükçe’nin (24) ölümüne neden oldukları gerekçesiyle yedi polis memurunun yargılandığı davanın 
sonuçlandığı öğrenildi. Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların 
suçu işlediklerinin sabit olmadığına kanaat getirerek sanıkların beraat ettiğini açıkladı. Mustafa Kükçe’nin 
vücudundaki darp izlerinin saptanmasına ve izlerin “kötü muamele, yüksekten düşme veya çarpma” 
sonucu meydana gelmiş olabileceği yönündeki rapora rağmen Ümraniye Cumhuriyet Başsavcılığı, yedi 
polis memuru hakkında daha önce takipsizlik kararı vermişti. 8 Ocak 2009’da Mustafa Kükçe’nin avukatı 
Eren Keskin’in Kadıköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı itirazı, 16 Şubat 2009’da değerlendiren 
mahkeme heyeti, polis memurlarının “kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet vermek” suçundan 
yargılanmalarını istemiş ve 7 polis memurunun yargılanmasına Üsküdar Cumhuriyet Başsavcısı’nın 18 
Mart 2009’da hazırladığı iddianame doğrultusunda başlanmasına karar verilmişti. 
 

4. FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR 
 
 
 
10 Ocak 2014’te, Şırnak’ta evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğrayan geçici 
köy korucusu Hasan Caner (44) ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
 
Halk Cephesi adlı grubun İstanbul’un bazı mahallelerinde Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş 
adına kampanya yapılmasına izin vermemesi üzerine HDP ile Halk Cephesi arasında yükselen şiddet 
ortamı silahlı kavgaya dönüştü. Tarafların görüşmesi sonucu çatışmaların sona ermesinin ardından 
İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde 31 Temmuz 2014’te Halk Cephesi üyeleri 
uyuşturucuya karşı bir eylem yaptı. Eylem sırasında uyuşturucu satıcıları ile eylemciler arasında çatışma 
çıktı. Aynı saatlerde HDP’nin açtığı Selahattin Demirtaş seçim bürosu önünde yapılan halk toplantısı 
nedeniyle bina önünde çok sayıda kişi bulunuyordu. Hangi taraftan geldiği kesinlik kazanmayan ateş 
sonucu olayların yakınında bulunan Karabük doğumlu İbrahim Öksüz (14) yaralı olarak kaldırıldığı 
hastanede yaşamını yitirdi. 
 
5 Eylül 2014’te Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Avnêk Köyü’nün Bayramlı Mezrası yakınlarında aracıyla 
seyir halinde olan özel bir firmaya ait maden ocağında servis şoförü olarak çalışan eski geçici köy 
korucusu Özcan Keçiören’in (30), önünü kesen kimliği belirsiz silahlı kişilerce vurularak öldürüldü. Konuya 
dair açıklamaya yapan Genelkurmay Başkanlığı, cinayetin PKK tarafından işlendiğini iddia etti. 
 
7 Ekim 2014’te,  Van'da Kobanê'ye saldırılara karşı düzenlenen eylemlerde göğsüne isabet eden kurşun 
ile ağır yaralanan Hamdi Caner (55) isimli yurttaş, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Burada ameliyata alınan Caner, müdahalelere rağmen 8 Ekim de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 
 
8 Ekim 2014’te, Mardin’in sokağa çıkma yasağının olduğu Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde 2 kişi 
vurularak öldürülmüş halde bulundu.   Ölenlerden birinin Suudi Arabistan vatandaşı Fehad İbrahim 
Elduveric diğerinin de Suriye vatandaşı Abdullah Muhamet Latif olduğu öğrenildi.  
 
8 Ekim 2014’te, Mardin Dargeçit Umutlu köyü yakınlarında 7 Ekim günü köylüler tarafından yaralı halde 
bulunan ve Dargeçit Devlet Hastanesine getirilen Eshan Akdoğan yaşamını yitirdi.   
 
9 Ekim 2014’te, akşamı Gaziantep’de gerçekleşen saldırılarda, Ömer Uçaker (27 yaşında) Süleyman Balcı 
(15 yaşında),  Şahin Dağhan (24 yaşında) hayatını kaybetmiştir. 
 
9 Ekim 2014’te, Gaziantep’te Kobani protestoları düzenlendiği sırada çıkan çatışmada saat 21.00 
sıralarında bir tabancadan çıkan kurşun, Vatan mahallesindeki evinde yemek yiyen 18 yaşında ki Sevgi 
Alıcı’nın yaşamını yitirmesine neden oldu. 
 
12 Ekim 2014’te, Gaziantep'te, Irak Şam İslan Devleti'nin (IŞİD) Kobani'ye yönelik saldırılarını protesto 
etmek isteyenler ile karşıt görüşlü kişiler arasında çıkan ve 4 kişinin öldüğü çatışmalarda ağır yaralanan 
26 yaşındaki Musa Bayram, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 
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14 Ekim 2014’te Günlük Kürtçe yayımlanan Azadiya Welat Gazetesi ile Özgür Gündem Gazetesi’nin 
dağıtıcısı Kadri Bağdu (46), kimliği belirsiz maskeli 2 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu 
yaşamını yitirdi. 
 
17 Ekim 2014’te Van’ın Tuşba İlçesi’nde HÜDA-PAR destekçisi olduğu belirtilen Muhammed Latif Şener 
(66) adlı kişi işyerinden evine giderken kimliği belirsiz kişilerce ensesine sıkılan kurşunla yaşamını yitirdi. 
 
23 Ekim 2014’te “DHKP-C Soruşturması” adı altında Çağdaş Hukukçular Derneği’ne 18 Ocak 2013’de 
düzenlenen operasyonun ardından tutuklanan 21 Mart 2014’te tahliye edilen Avukat Taylan Tanay 
İstanbul’un Avcılar İlçesi’ndeki evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Taylan Tanay’ın yara almadığı 
saldırıyı 5 kişinin düzenlediği ileri sürüldü. Saldırganların daha sonra sopalarla Taylan Tanay’ın aracının 
camlarını kırdıkları öğrenildi. Çalıştığı hukuk bürosu, tahliye olduktan bir süre sonra Taylan Tanay’la 
ilişkilerini kestiklerini açıklamıştı. 
 
23 Ekim 2014’te Siirt’te 8 Ekim 2014’te, IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırılarını protesto gösterileri 
sırasında kimliği belirsiz kişilerin açtığı ateşle boynundan vuruşarak ağır yaralanan Şakir Çal tedavi 
gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.   
 
7 Kasım 2014’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Abdullah Budak (22) kimliği belirsiz kişilerce Karataş Sokakta 
başından tek kurşunla vurularak öldürüldü. Cinayeti “Botan Şehît Rêber Timi” adlı bir grup dağıtığı bir 
bildiri ile 8 Kasım 2014’te üstlendi. 
 

Faili Meçhul Davaları 
 
Ankara’da ve çevresinde 1990’lı yıllarda işlenmiş faili meçhul Savaş Buldan ve iki arkadaşının da 
arasından bulunduğu bazı cinayetlere ilişkin 3. soruşturmanın tamamlandığı 20 Aralık 2013’te öğrenilmişti. 
Terörle Mücadele Yasası’nın 10. Maddesi ile Yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı’nın hazırladığı 
iddianamede cinayetlerle ilgili “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım, Mehmet Ağar ve Korkut Eken olmak üzere 
toplam 19 şüpheli hakkında suçlamalara yer verilmişti. İddianameyi değerlendiren ve kabul eden Ankara 
13. Ağır Ceza Mahkemesi dosyada yer alan 18 faili meçhul cinayete ilişkin olarak 19 kişinin 
yargılanmasına 16 Nisan 2014’te başlanmasına karar vererek sanıklardan Mahmut Yıldırım hakkında 
yakalama kararı çıkarttı. Soruşturma kapsamında eski Başbakanlar Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz, eski 
Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, eski MİT mensubu Mehmet Eymür, emekli Tümgeneral Veli 
Küçük’ün de arasında yer aldığı dönemin üst düzey kamu görevlileri hakkında ise takipsizlik kararı verildiği 
ortaya çıkmıştı. 
 
19 Şubat 2014’te Ankara’da 30 Eylül 1999’te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçırılarak öldürülen 
Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın’a ilişkin açılan davada bir numaralı şüpheli olarak yer alan 
Mehmet Ağar davanın devam edecek duruşmasının öncesinde 13 Şubat 2014’te Ankara Adliyesi’ne 
gelerek ifade verdi. Mehmet Ağar ifadesinde “Abdülmecit Baskın’ı tanımam. Kimin, neden, nasıl 
öldürdüğünü bilmem” dedi. 
 
Ankara’da 30 Eylül 1999’te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 
Altındağ Nüfus Müdürü Abdülmecit Baskın’ın da arasında bulunduğu 1990’lı yıllarda Ankara’da işlenmiş 
faili meçhul cinayetlere ilişkin ilk soruşturma 20 Eylül 2013’te hazırlanmıştı.  Terörle Mücadele Yasası’nın 
10. Maddesi ile Yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı’nın zamanaşımı süresinin dolmasına 10 gün kala 
hazırladığı iddianamede Mecit Baskın’ın öldürülmesi olayıyla ilgili bir numaralı şüpheli olarak Mehmet 
Ağar, iki numaralı şüpheli olarak Korkut Eken olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında suçlamalara yer 
verilmişti. İddianameyi kabul eden Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 19 Şubat 2014’te 
devam edildi. Duruşmada sanıkları ve mağdur avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı 14 Nisan 
2014’e erteledi. İddianamede yer verilen ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen 
diğer şüpheliler ise şöyle: eski Emniyet Özel Harekât Müdürü İbrahim Şahin, eski Özel Harekâtçılar Ercan 
Ersoy, Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, Seyfettin Lap, Alper Tekdemir, Uğur Şahin, 
Ayhan Özkan ve Ahmet Demirel. 
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Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 25 Şubat 1994’te polisler tarafından bir araca bindirilerek kaçırılan ve 
cesedi günler sonra bulunan Mehmet Zeki Yılmaz’ın ölümüne dair hazırlanan otopsi raporuna rağmen 
Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “tasarlanarak öldürülmediği” gerekçesiyle soruşturmaya takipsizlik 
kararı verdiği dosyanın zamanaşımına uğramasına 3 gün kala ortaya çıktı. 
 
Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 22 Ekim 1993’te çıkan ve 14 kişinin ve bir askerin ölümüyle sonuçlanan 
olaylar nedeniyle bölgeye giden dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın karakol 
bahçesinde “faili meçhul bir kurşun” sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak hazırlanan iddianame dosyanın 
zamanaşımına uğrayacağı gün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. Sanık 
avukatlarının “davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir kente taşınması” talebini değerlendiren Yargıtay 5. 
Ceza Dairesi yargılamanın Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam etmesine karar vermişti. 
Dosyayı görüşen Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin, özel yetkili mahkeme olmadığı için 
görevsizlik kararı vererek iade ettiği dosyayı Yargıtay 5. Ceza Dairesi 24 Şubat 2014’te İzmir’de ilgili ağır 
ceza mahkemesine gönderdi. 
 
21 Mayıs 2014’te, Ankara Jandarma Bölge Komutanı Musa Çitil hakkında Derik (Mardin) İlçe Jandarma 
Komutanı olarak görev yaptığı dönemde işlenen 13 faili meçhul cinayete ilişkin olarak açılan dava 
sonuçlandı. “Güvenlik” gerekçesiyle Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcının 
esas hakkındaki mütalaasına uyan mahkeme heyeti, sanık Musa Çitil’in beraat ettiğini açıkladı. 
 
11 Temmuz 2014’te Ankara’da ve çevresinde 1990’lı yıllarda işlenmiş faili meçhul 18 cinayete ilişkin 
aralarında “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım, Mehmet Ağar ve Korkut Eken’in de bulunduğu toplam 19 
şüpheli hakkında açılan davaya devam edildi. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu 
sanık Ayhan Çarkın’ı dinleyen mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan Mehmet Ağar’ın sunduğu sağlık 
raporunun kabulüne, sanıkların duruşmalardan vareste tutulmasına ve tutuklu sanık Ayhan Çarkın’ın 
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 17 Ekim 2014’e erteledi. Dosyada sanıklar tarafından 
öldürmekle suçlanan isimler şöyle: Namık Erdoğan, Metin Vural, Recep Kuzucu, Behçet Cantürk, Savaş 
Buldan, Haci Karay, Adnan Yıldırım, İsmail Karaalioğlu, Yusuf Ekinci, Ömer Lutfi Topal, Hikmet Babataş, 
Medet Serhat, Feyzi Aslan, Lazem Esmaeılı, Asker Smıtko, Tarık Ümit, Salih Aslan, Abdülmecit Baskın ve 
Faik Candan. Davanın sanıkları ise: Mehmet Ağar, İbrahim Şahin, Korkut Eken, Ayhan Çarkın, Ayhan 
Akça, Ziya Bandırmalıoğlu, Ercan Ersoy, Ahmet Demirel, Ayhan Özkan, Seyfettin Lap, Enver Ulu, Uğur 
Şahin, Alper Tekdemir, Yusuf Yüksel, Abbas Semih Sueri, Lokman Külünk, Mahmut Yıldırım, Nurettin 
Güven, Muhsin Korman. 
 
Siirt’in Eruh İlçesi’nde 19 Eylül 2011’de Şırnak karayolu üzerine yol kesen ve PKK militanı oldukları iddia 
edilen silahlı bir grubun alıkoyarak yanlarında götürdükleri Abdullah Öztürk’ün daha sonra cansız bedeni 
bulunmuştu. Yaptığı ihbar sonucu PKK militanı 2 kişinin öldürülmesini sağladığı gerekçesiyle kimlik bilgileri 
açık halde kendisine “ödül parası” verilmesinin ardından öldürülen Abdullah Öztürk’ün ailesinin açtığı 
davanın sonuçlandığı 15 Ağustos 2014’te öğrenildi. Batman İdare Mahkemesi’nde İçişleri Bakanlığı 
aleyhine açılan davada mahkeme, Abdullah Öztürk’ün ihbarcı olmasaydı PKK’nin ölüm listesine girmemiş 
olacağını belirtti. Söz konusu gelişmeden dolayı yaşama karşı yönelmiş her türlü tehdidin gerçekleşmesini 
önlemek amacıyla somut önlemler almakla devletin yükümlü olduğunu belirten mahkeme, İçişleri 
Bakanlığı’nın “Abdullah Öztürk’ün öldürülmesinin kişisel hatası olduğu” yönündeki savunması kabul 
etmeyerek aileye toplam 297 bin lira maddi ve manevi tazminat verilmesine karar verdi. 
 
Muş’un Korkut İlçesi’ne bağlı Vartinis (Altınova) Beldesi’nde 17 Mayıs 1993’te “yasadışı örgüte yardım ve 
yataklık ettikleri” iddiasıyla evlerinin ateşe verilmesi sonucu aynı aileden Nasır Öğüt (43), eşi Eşref Öğüt 
(43), çocukları Sevim Öğüt (13), Sevda Öğüt (12), Şakir Öğüt (11), Mehmet Şirin Öğüt (8), Cihat Öğüt, 
Aycan Öğüt (1), Cihan Öğüt (4) adlı 9 kişi yanarak ölmüştü. Olayla ilgili dönemin Hasköy Jandarma 
Karakol Komutanı Yüzbaşı B.K., Piyade Üsteğmen H.A., Gökyazı Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş 
T.N. ve Özel Harekat Şube Müdür Vekili Ş.U. hakkında 9’ar kez müebbet hapis cezasının talep edildiği 
davaya dosyanın “güvenlik” gerekçesiyle gönderildiği Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Eylül 2014’te 
devam edildi. Duruşmaya katılan sanıkları ve Öğüt ailesinin avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, 
sanıkların tutuklanması talebini reddederek olay yerinde keşif yapılması amacıyla duruşmayı 12 Ocak 
2015’e erteledi. 
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Mardin’de ve ilçelerinde 1992-1996 yılları arasında işlenen gözaltında kaybedilen ve faili meçhul cinayete 
kurban giden 22 kişiye ilişkin aralarında dönemin Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Albay Eşref Hatipoğlu 
ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutan vekili Hasan Atilla Uğur’un da bulunduğu 9 sanık hakkında açılan 
davanın 28 Kasım 2014’te görülmesi planlanıyordu. İddianameyi kabul eden Mardin 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nin duruşmanın görülmesine 8 gün kala diğer ağır yaşam hakkı ihlali davalarında olduğu gibi 
sanıkların talebi üzerine davanın “güvenlik” gerekçesiyle başka bir kente gönderilmesi için Yargıtay’a 
başvurduğu 20 Kasım 2014’te öğrenildi. 4’ü asker 5’i köy korucusu 9 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi 
Yargıtay, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Sanıkların “güvenliğinin sağlanması” üzerine 
yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
23 Aralık 2014’te İtirafçı ve JİTEM elemanı Abdülkadir Aygan’ın itiraflarının yer aldığı kitabın 
yayımlanmasının ardından kitapta yer alan 26 cinayete dair 2006 yılında başlatılan soruşturma sonunda 
açılan davada 5’i firarî 16 sanıklı JİTEM Davası’na devam edildi. Diyarbakır 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada, “güvenlik” gerekçesiyle başka ile nakli istenen Musa Anter cinayeti davası 
ile görülmekte olan dava arasında fiili bağ olduğunu gerekçe gösteren mahkeme heyeti, her iki dosyanın 
birleştirilmesi konusunda muvafakat verilmesine karar vererek duruşmayı 9 Nisan 2015’e erteledi. 
Dosyada mağdurlar şu isimlerden oluşuyor: “Mehmet Salih Dönen, Zahid Turan, Vedat Aydın, Talat 
Akyıldız, Harbi Arman, Musa Anter, Hasan Kaya, Metin Can, Mehmet Şen, Necati Aydın, Ramazan 
Keskin, Mehmet Aydın, Murat Aslan, İdris Yıldırım, Servet Aslan, Edip Aksoy, Mehmet Sıddık Etyemez, 
Ahmet Ceylan, Şahabettin Latifeci, Abdulkadir Çelikbilek, İhsan Baran, Fehti Yıldırım, Abdulkerim Zuğurli, 
Zana Zuğurli, İzzettin Acet, Mehmet Emin Kaynar.” İtirafçı ve askerlerden oluşan 16 sanık ise şunlar: 
“Tünay Yanardağ (Kurmay Albay), Aytekin Özen (Albay), Yüksel Uğur (Uzman Çavuş), Abdulkadir Uğur 
(Uzman Çavuş), Nuri Ateş (Astsubay), Mahmut Yıldırım (İstihbarat Grup Komutanlığı emrinde sivil 
memur), Hamit Yıldırım (geçici köy korucusu), Aziz Turan (Abdulkadir Aygan), Fethi Çetin (Fırat Can Eren 
), Kemal Emlük (Erhan Berak), Ali Ozansoy (Ahmet Turan Altaylı), Hüseyin Tilki (Hüseyin Eren), Sinem 
Erkal, Selahattin Görgülü, Cemil Işık ve Mustafa Deniz.” 
 
23 Aralık 2014’te Muş’un Kızılağaç Köyü’nde 6 Kasım 1993’te gözaltına alındıktan sonra faili meçhul 
şekilde öldürülmüş olarak bulunan Mehmet Emin Bingöl, Mahmut Acar, Ali Can Öner ve Yakup Tetik’in 
öldürülmesine ilişkin dönemin Muş Jandarma Alay Komutanı Naim Kurt hakkında açılan dava sonuçlandı. 
Muş Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ölenlerin ailelerini ve avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, 
Naim Kurt’un delil yetersizliği nedeniyle beraat ettiğini açıkladı. Muş’un Yaygın Beldesi’ne bağlı Şikeftiya 
(Karşıyaka) Mahallesi’nde askerlerin gözaltına aldığı Mehmet Emin Bingöl, Mahmut Acar, Ali Can Öner ve 
Yakup Tetik’in cesetleri, daha sonra su kanalı kenarında derileri yüzülen, gözleri oyulmuş ve kurşunlanmış 
halde bulunmuştu. 
 
24 Aralık 2014’te Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde JİTEM tarafından 30 Ekim-3 Kasım 1995 tarihleri arasında 
gözaltına alındıktan sonra cesetleri bulunan veya kimliği belirsiz kişilerce öldürülen 3’ü çocuk 7 kişi ile 
öldürülen bir asker için hazırlanan iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. Hazırlanan iddianameyi kabul 
eden Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde biri asker 8 kişiyi öldürmekle suçlanan dönemin Mardin Jandarma 
Komando Tabur Komutanı Hurşit İmren, dönemin Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Tire, Karakol 
Komutanı Mahmut Yılmaz, Karakol Komutan Yardımcısı Haydar Topçam ve karakol şoförü Kerim Şahin 
adlı 5 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. İddianamede JİTEM yapılanmasında yer 
aldıkları iddia edilen 6 sanığın 30 Ekim-3 Kasım 1995 tarihleri arasında Dargeçit’te ve köylerinde yapılan 
operasyonda Süleyman Seyhan (57), Nedim Akyön (16), Mehmet Emin Aslan (19), Seyhan Doğan (14), 
Davut Altınkaynak (13), Abdurrahman Olcay (20), Abdurrahman Coşkun’u (21) “PKK’ye yardım ettikleri” 
iddiasıyla gözaltına alarak Dargeçit İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdükleri belirtildi. Geçici köy 
korucular eşliğinde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 7 kişinin götürüldükleri karakolda işkenceyle 
öldürüldükten kireç kuyularına atıldığı ifade edildi. İnfazlara tanık olan ve sorumluları üst makamlara 
dilekçe yazarak bildiren uzman çavuş Bilal Batırır’ın (25) da karakolun kömür kazanında yakıldığı 
iddianamede yer aldı. Öldürülenlerden Abdurrahman Olcay’ın (20) cesedi 10 Haziran 2013’te bulunmuş ve 
Adlî Tıp Kurumu’nun raporunun da kesinleşmesiyle beraber cenaze ailesine teslim edilmişti. İddianamede 
bir dönem Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne bağlı Gümüşlük Beldesi’nin Demokrat Parti’den belediye 
başkanlığını da yapan Hurşit İmren ile Sivas’ın Çepni Beldesi’nin Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye 
başkanlığını yapan Mehmet Tire hakkında “cinayete azmettirmek” ve “cinayet işlemek” suçlarından 8 kez 
müebbet hapis cezası isteniyor. Mahmut Yılmaz’ın ise “cinayet işlemek” suçundan 6 kez müebbet hapis 
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cezasına mahkûm edilmesi, Haydar Topçam’ın 3 kez, Kerim Şahin’in de 6 kez müebbet hapis cezalarına 
mahkûm edilmeleri talep ediliyor. 
 

5. RESMİ HATA ve İHMAL 
 
27 Şubat 2014’te, ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçarak Gaziantep’e sığınan Suriyeli Ahmet Hamo ailesinin 
yeni doğan erkek bebeği, iddiaya göre tedavi için götürüldüğü özel hastanede karıştı. Aile tedavi sonrası 
kendilerine erkek bebekleri yerine kız bebek teslim edildiğini ileri sürerek savcılığa suç duyurusunda 
bulundu. 
 

5.1.Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 
 
27 Ocak 2014’te, Van'ın Muradiye ilçesinde, Özalp ilçesine bağlı Haceli köyünde ikamet eden Maşallah 
Aslan, hastaneye getirdikleri bebeklerinin yaşadığını ve hastanede ihmal sonucu yaşamını yitirdiğini iddia 
etti. Başvuru üzerine Savcılık konu ile ilgili hastanede inceleme başlattı.   
 
7 Şubat 2014’te, Van’ın Gürpınar İlçesi’ne bağlı Yalınca Köyü Çeli Mezrası’nda 1,5 yaşındaki Muharrem 
Taş isimli çocuk, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle aniden rahatsızlandı. Aile, mezra yolunun kardan 
kapalı olması nedeniyle çocuklarını hastaneye götüremeyince, ilgilileri telefonla arayarak yardım istedi. 
Ancak görevliler gelmeyince Muharrem Taş hayatını kaybetti. Yolların kapalı olması nedeniyle hastaneye 
götüremedikleri için öldüğünü öne süren ailesi Taş ailesi, Karayolları, sağlık ekipleri ve karakol görevlileri 
hakkında suç duyurusunda bulundu.   
 
10 Mart 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Vedat Can, şu beyanlarda bulundu: “Ben dört aydan 
beri Diyarbakır Seyrantepe Toplu Konut özürlü bakım merkezinde kalmaktayım. Ancak oradaki çalışan 
personeller tarafından bana 09.03.2014 tarihinde işkence ettiler. Boğazımı sıktılar. Bunu müdüre 
söyledim. Oda ben karışmam dedi ve ilgilenmedi. Erol dayı diye bir yaşlı var ona da işkence ettiklerini 
gördüm. Ben özürlüyüm onun için orada kalmaktayım. Kaldığımız yerde bizi sevmiyorlar. Banyoya 
götürdüklerinde soğuk su üzerimize döküyorlar. Orada can güvenliğimiz yok. Ne zaman ne yapacakları 
belli değil. Yöneticilerde ilgilenmiyorlar. Ben onlardan şikâyetçiyim. Sizden hukuki destek talep ediyorum.”    
 
25 Mayıs 2014’te, Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde yapımı devam eden karakolun inşaatına kum taşıyan 
2 kamyonun geçişi sırasında daha önceden yola döşenmiş mayının patlatılması sonucu araçları kullanan 
2 şoför yaralandı. 
 
8 Haziran 2014’te,  İstanbul Pendik’te, eski bir taşocağı için kazılan çukurda biriken suya giren 3 çocuktan 
biri boğularak hayatını kaybetti. 
 
29 Haziran 2014’te, Erzurum’un merkez Palandöken İlçesi’ndeki Yunus Emre Mahallesi’nde gece yarısına 
doğru patlayan doğalgaz kutusu ortalığı savaş alanına çevirdi. Patlama sırasında yaralanan 4 kişi 
hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. 
 
6 Temmuz 2014’te, Van’ın Özalp ilçesine bağlı Sugeçer Mahallesi'nde evlerinin yakınında oynayan 5 
yaşındaki Helin Basut, komşuları tarafından fosseptik olarak kullanılmak amacıyla kazıldığı iddia edilen 3 
metre derinliğindeki, yağmur sularıyla dolu çukura düştü. Kardeşini kurtarmaya çalışan 7 yaşındaki Havin 
Basut da çukura düştü. Vatandaşların uzun uğraşları sonucu çukurdan çıkarılan kardeşler, kaldırıldıkları 
Özalp Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.   
 
3 Ağustos 2014’te, Sivas'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki çocuğun cenazesi, 
ambulans ve cenaze aracı bulunamadığı iddiasıyla ticari taksi ile babasının kucağında Iğdır'a getirildi. 
 
24 Ağustos 2014’te, Siirt’in Botan Çayı üzerinde yapılan Alkumru Baraj sularının taşması sonucu yaşanan 
olayda net olarak 6 kayıp, 3’ü yoğun bakımda olmak üzere 9 yaralı olduğunu öğrenildi. 
 



53 
 

27 Ağustos 2014’te, İstanbul Beyoğlu'nda yol kenarında yürüyen 56 yaşındaki Şükrü Şengül, beton 
mikserinin çarpması sonucu aracın altında kalarak kolundan yaralandı. 
 
28 Ağustos 2014’te,Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 1,5 yaşındaki çocuk, sulama kanalında ölü bulundu.  
Berat Buzat’ın ortadan kaybolduğunu fark eden aile yetkililere haber verdi. Malatya Büyükşehir Belediyesi 
itfaiye ekipleri ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü görevlileri, evin yanındaki sulama kanalında arama 
çalışması başlattı.  Kanalın eve yaklaşık 200 metre mesafedeki üstü kapalı bölümünde tıkanma olduğunu 
tespit etti. Bu bölümün üstündeki yolu kepçeyle kazdıran ekipler, plastik su borusunu kırdırdı. Kanalın bu 
bölümüne takılan Berat Buzat, kanaldan ekiplerce çıkarıldı.  
 
7 Eylül 2014’te, Mecidiyeköy’de eski Ali Sami Yen stadı arsasında, TOKİ ve Torunlar GYO ortaklığında 
inşa edilen ‘Torun Center’ şantiyesindeki asansör kazasında Cumartesi akşamı 10 işçi can verdi.   
 
9 Eylül 2014’te, Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Acil Servisi’ndeki her yatakta 3 çocuğun tedavi 
gördüğü öğrenildi.  Yatak sayısının yetersiz olması ve hasta yoğunluğu nedeniyle 1 yatakta 3 çocuk tedavi 
edilmeye başlandı. Hasta yakınlarının tepkisine neden olan bu durumla ilgili konuşan Kadın ve Çocuk 
Hastanesi Başhekimi Dr. Halit Demir, yatak sayısının yetersizliğinden yakınarak, şöyle dedi: "Batman’ın 
en eski hastanesi olması hasebiyle mevcut ihtiyacı karşılayamıyordu. Yeni çalışmalarımızla yatak sayısı 
ve fiziki koşulları iyileştirdik. Şu anda 15 olan yatak sayımızı 22’ye çıkardık.  
 
16 Eylül 2014’te, Bursa’nın İnegöl ilçesi İshakpaşa İlkokulu bünyesinde bulunan ana sınıfında meydana 
gelen olayda, üzerine kalorifer peteği düşen 5 yaşındaki A.İ. yaralandı. Sağ bacağında kırıklar oluşan 
çocuğun ailesi, okul idaresi hakkında suç duyurusunda bulundu.   
 
29 Eylül 2014’te, Tarsus'ta bir kazada yaralanan ve hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen lise 
öğrencisinin sırtında cam parçası olduğu 2,5 ay sonra fark edildi. Lise öğrencisi Ali Terlican (18), 5 
Temmuz'da kendisini kovalayan köpekten kaçarken cam olan simitçi tablasına çıktı. Cam tablanın 
kırılması sonucu Terlican, yaralandı. Sırtında kesikler oluşan ve ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine 
kaldırılan Terlican, acil serviste sırtındaki kesiklere dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi. Bir süre sonra 
sırtında şişlik, morluk ve ağrının artması üzerine yeniden hastaneye giden Terlican'a yapılan testler 
sonucunda sırtında cam parçası bulunduğu belirlendi. Ameliyata alınan Terlican'ın sırtındaki 3,5 
santimetrelik cam parçası çıkarıldı. 
 
29 Eylül 2014’te,  İstanbul Seyrantepe-Sanayi Mahallesi arasında inanılmaz bir kaza meydana geldi. 
Kazada ön vagondan kopan demir çubuk yolculardan Fatih Çoban’ın kalçasını delip geçti. Yaralı, itfaiye 
ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi. 
 
5 Kasım 2014’te, Hakkâri’nin Durankaya (Silehî) beldesindeki Cumhuriyet Yatılı Bölge Okulu'nda okuyan 
15 öğrenci, içtikleri depo suyundan zehirlenerek Hakkari Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 
 
6 Kasım 2014’te, Niğde'nin Dündarlı Beldesi'nde 12 derslikli 100'üncü Yıl İlkokulu'nda temizlik görevlisi 
olmadığı gerekçesiyle 3 katlı bina temizliğinin öğrencilere yaptırılıyor. Okulda öğrencileri ellerinde fırça ve 
paspaslarla temizlik yaparken gören veli, kameralı cep telefonuyla öğrencilerin fotoğrafını çekip durumu 
belgeledi. Velilerden Resul Göktaş, Dündarlı 100'üncü Yıl İlkokulu'nda çocuklara temizlik yaptırıldığını 
belirterek, "Biz veliler olarak okulumuza temizlik görevlisi göndermelerini istiyoruz. Bu sayede çocuklar da 
temizlik yapmaktan kurtulur. Daha sonra bu okulda hastalıklar çoğalmaya başlayabilir" dedi. Bir diğer veli 
Yakup Elmas ise okulda 2 çocuğunun eğitim gördüğünü belirterek, "Çocuklara temizlik yaptırıyorlar. Bu 
okula veliler olarak Milli Eğitim'den acilen temizlik görevlisi göndermelerini istiyoruz. Biz veliler olarak 
çocuklarımızın okulu temizlemelerini olumlu bakmıyoruz" diye konuştu. Dündarlı 100'üncü Yıl İlkokulu'nda 
öğrencilerin okulu temizlediği iddiaları ve velilerin şikayetleri üzerine Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
duruma el koyarak soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okula iki müfettiş gönderildi. Öte yandan 
beldedeki 3 okulda sadece kaloriferleri yakmak için bir görevli bulunduğu belirtildi. 
 
8 Kasım 2014’te, Ağrı çevre yolunda Ağrı’da iki aracın çarpışması sonucu 2 yaşında ki Nurdan İ. 
yaralandı. Ağrı Devlet Hastanesi’ne kaldırılan minik Nurdan’ın dalağından yaralandığı belirtildi. Hastanede 
çocuk cerrah olmadığı için görevliler Nurdan’ı Patnos Devlet Hastanesi’ne sevk etmek için burada görevli 
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çocuk cerrahi uzmanı Ebubekir E’ye telefon etti. Dr. Ebubekir E. de Ağrı’daki görevlilere, hastaya çocuk 
cerrahı uzmanı olan Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Yusuf Atakan B’nin bakabileceğini 
söyledi. Görevliler ise Dr. B. ile telefonla görüşüldüğünü, kendisinin “Yönetici olduğu için acil hastayı 
muayene edemeyeceğini” söylediğini öne sürerek Ağrı’da başka çocuk cerrahi uzmanı bulunmadığını, bu 
nedenle çocuğu Patnos’a göndermek istediklerini ilettiler. Dr. Ebubekir E’nin tüm ısrarlarına karşın Nurdan 
İ. Patnos’a gönderildi. Hastanede radyoloji uzmanı, çocuk yoğun bakım ünitesi olmadığı için Dr. Ebubekir 
E. de çocuğu Erzurum’a sevk etti. Minik kızı ambulansla Erzurum’a gönderen Patnos Devlet Hastanesi 
çocuk cerrahı Ebubekir E, bir dilekçe yazarak hastanın hayatını tehlikeye attığı iddiasıyla meslektaşı Yusuf 
A.B. hakkında cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. 
 
11 Kasım 2014’te, Van'ın Muradiye ilçesi Karahan Mahallesi'nde bulunan Karahan İlköğretim Okulu'nda 
okuyan 25 öğrenci, okulda dağıtılan meyve suyu, poğaça ve kekten zehirlendi. Tarihi geçmiş gıdaların 
öğrencilere dağıtıldığı iddia edilirken, Muradiye Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alınan 
öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisinin konulduğu belirtildi.   
 
18 Kasım 2014’te, Sakarya Geyve'de yeni açılan Anadolu İmam Hatip lisesi'nde 3. kattan zemin kata 
düşen asansörde 7 öğrenci yaralandı. Öğlen saatlerinde gerçekleşen olayda öğlen arası için 3. Kattan 
aşşağı inmeye çalışan öğrenciler, Miraç Demir, Yavuz Eker, Hüseyin Özçelik, Enes Gül, Oğuzhan 
Karaman, Tarım Çam, Sezgin Koç 3. Kattan zemin kata çakıldı. Çeşitli şekillerde yaralanan öğrenciler 
Geyve Devlet Hastanesine kaldırılırken durumu daha ağır olan 5 öğrenci ise Sakarya Devlet Hastanesine 
kaldırıldı. Okulda eğitime ara verildi. 
 
18 Kasım 2014’te, İzmir’de, evinde kriz geçiren Ayşe Bilir, 112 Acil Servis ambulansına bindirildi ancak 
yanına yasak olduğu gerekçesiyle eşi refekatçi olarak alınmadı. Karşıyaka Devlet Hastanesi’nin acil 
servisine götürülen Bilir’in, nabız, tansiyon ve ateşi ölçülüp, kendi haline bırakıldı. Beş dakika farkla 
hastaneye giriş yapan yakınlarının nerede olduğunu sorması üzerine, Bilir’in, yalın ayakla acil servisten 
çıkıp kaybolduğu ortaya çıktı. Dört gündür aramalara rağmen eşi bulunamayan Remzi Bilir, sağlık 
görevlileri hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. 
 
20 Kasım 2014’te, Van’ın Erciş ilçesi Tekevler Mahallesi'nde bulunan Tekler Üzümlü İlköğretim Okulu'nda 
dağıtılan yemek kumanyasını yiyen öğrencilerde baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma belirtisi baş 
gösterdi. Örgenciler çağrılan ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
15 Aralık 2014’te, Şırnak'ın Uludere ilçesinin Gündoğdu (Helet) mahallesinde arkadaşları ile oynadığı 
sırada katır terpmesi sonucu kafasından ağır yaralanan S.Ü (4) çocuğa kaldırıldığı Uludere Devlet 
Hastanesi'nde müdahale edildi. Hayati tehlikesinin olduğu S.Ü doktorun 112 Acil merkezinden helikopter 
ambulans talebi "gece helikopter çıkaramıyoruz" gerekçesiyle reddedilmesi ölüm riskini artırdı. 
Helikopterlerin sürekli ilçe merkezi üzerinde keşif uçuşları yapması ve ölüm riskinin yüksek olduğu bir 
hastaya tahsis edilmemesi hasta yakınları tarafından tepkiye neden oldu.   
 
3 Aralık 2014’te, İstanbul Üsküdar da Ali Fuat Başgil Ortaokulu’nda 6. sınıfların Fen bilgisi dersinde 
laboratuarda deney yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada öğretmen Mehmet Aslan ile 11 
yaşındaki öğrenci Mert Öztoprak yaralandı. 
 
 

5.2. Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri/Şüpheli Asker/Polis Ölümleri 
 
6 Ocak 2014’te, Mardin’de Nusaybin-Qamişlo sınırındaki Eznavir (Sınırtepe) Köyü’nde bulunan Nusaybin 
2. Hudut taburuna bağlı Bayraktar sınır karakolunda zorunlu askerlik hizmetini yapan Diyarbakır nüfusuna 
kayıtlı er Halil İbrahim Erçek’in (20) G-3 tüfeği ile karnına ateş ederek intihar girişiminde bulunduğu iddia 
edildi. 
 
30 Ocak 2014’te Tokat’ın Reşadiye İlçesi’ndeki Jandarma Komutanlığında zorunlu askerlik hizmetini 
yapan ve terhisine 3 gün kalan Kırklareli nüfusuna kayıtlı Erhan Erdem’in (27) komutanının “kazara” ateş 
aldığı iddia edilen tabancasından çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi. 
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31 Ocak 2014’te İzmir’in Bornova İlçesi’ndeki 57. Topçu Tugayı’nda uzman çavuş olarak görev yapan 
Mustafa Ünlü’nün (38) eğitim atışının ardından silahların temizlendiği sırada bir askerin elindeki G-3 
piyade tüfeğinden “kazara” çıkan kurşunun isabet etmesi sonucu öldüğü öğrenildi. 
 
11 Şubat 2014’te Siirt’te zorunlu askerlik hizmetini yapan Ankara nüfusuna kayıtlı Yasin Yalabık’ın (20) 
intihara teşebbüs ettiği ve ağır yaralı halde Siirt Devlet Hastanesi’ne getirildiği öğrenildi. 
 
19 Şubat 2014’te İstanbul’da Tuzla Piyade Okulu’nda zorunlu askerlik hizmetini yaptıktan sonra uzman 
onbaşı olarak birliğinde kalan Isparta nüfusuna Gökhan Aslan’ın (26) eğitim alanında tırmandığı duvardan 
düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
22 Şubat 2014’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Bujeh (Gülyazı) Köyü’nün yakınlarında bulunan askerî 
birlikte zorunlu askerlik hizmetini yapan Burdur nüfusuna kayıtlı Sezer Çelik’in üzerine kapı düşmesi 
sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
3 Mart 2014’te Düşük kilosuna rağmen Diyarbakır’da zorunlu askerlik hizmeti yaptırılan Zonguldak 
nüfusuna kayıtlı Tuncay Yıldızhan’ın (22) aşırı çalışma koşullarına dayanamayarak kaldırıldığı Dicle 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
9 Mart 2014’te, Sivas F Tipi Kapalı Cezaevi'nde jandarma er olan Sinan Sezgin, nöbet kulübesinde G-3 
piyade tüfeğiyle vurulmuş olarak bulundu. Ağır yaralanan Sezgin, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Sezgin hastanede yaşamını yitirdi. Sezgin'in cenazesi otopsi yapılmak 
üzere hastanenin morguna kaldırıldı. Tekirdağ Çorlu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Sezgin'in intihar 
ettiği iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
22 Mart 2014’te, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde 5. Kolordu Komutanlığı’na bağlı Hava Savunma Taburu’nda 
zorunlu askerlik hizmetini yapan Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Hazni Gezer (26), er 
A.E.’nin (20) bıçaklı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi. 
 
27 Mart 2014’te, Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde Şanlıurfa nüfusuna kayıtlı E.T. (21) adlı erin zorunlu 
askerlik hizmetini yaptığı K Tipi Cezaevi’nde nöbet tuttuğu sırada G-3 piyade tüfeğiyle intihar ettiği iddia 
edildi. 
 
12 Nisan 2014’te, Şırnak’ta 4. Motorize Piyade Taburu’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Eren İğneci 
adlı askerin meydana gelen kaza sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
17 Nisan 2014’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Büyükboğaziye Köyü’nde bulunan Jandarma 
Karakolu’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Sevgin Yiğit’in üzerine kayıtlı silah ile göğsüne ateş açarak 
intihar ettiği ileri sürüldü. 
 
19 Nisan 2014’te, Ordu’da Altınordu İlçe Jandarma Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan 
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı İdris Solmaz’ın eğitim sırasında başına kale direği düşerek 
yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
21 Nisan 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2'nci Hudut Taburu'na bağlı Kantar Karakolu Komutanı 
Astsubay Üstçavuş Kenan Salık (33) karakolda ölü bulundu.   
 
23 Nisan 2014’te Sivas’ta bulunan Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'nda zorunlu askerlik 
hizmetini yapan Adana’nın Çukurova İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Mehmet Yıldız’ın (20) merdivenlerden 
düştüğü ve beyin kanaması teşhisiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
11 Mayıs 2014’te, Samsun’un Bafra İlçesi’nde zorunlu askerlik hizmetini yapan Muş nüfusuna kayıtlı Bekir 
Sevinç’in (21) nöbet tuttuğu esnada kendisini tüfekle vurarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
13 Mayıs 2014’te Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde zorunlu askerlik hizmetini yapan Nevşehir’in Ürgüp İlçesi’nin 
nüfusuna kayıtlı Metin Özüarı’nın (20) 9 Mayıs 2014’te İlçe Jandarma Komutanlığı’nın mutfağında yemek 
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için hazırladığı kazandaki kaynar suyun üzerine devrilmesi sonucu Ankara’da tedavi gördüğü GATA’da 
yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
19 Mayıs 2014’te, Elazığ'ın Keban İlçesi yolu üzerinde bulunan merkez Poyraz Jandarma Karakolu'nda, 
Diyarbakır'ın Lice İlçesi nüfusuna kayıtlı er L.Y.’nin, karın bölgesine bir el ateş ederek kendini tüfekle 
vurduğu iddia edildi. Ağır yaralanan L.Y., karakola gelen 112 Acil Servis ambulansı ile Fırat Üniversitesi 
Hastanesi'ne götürüldü.   
 
22 Mayıs 2014’te Bingöl’de zorunlu askerlik hizmetini yaparken arkadaşının silahından çıkan kurşunla 
yanlışlıkla vurulduğu iddia edilen Recep Mütevellioğlu (20), Elazığ’da tedavi gördüğü Fırat Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Hastanesi’nde 26 Mayıs 2014’te yaşamını yitirdi. 
 
1 Haziran 2014’te Zorunlu askerlik hizmetini yaptığı Bingöl’den sağlık sorunlarını gerekçe gösterilerek 
“hava değişimi” için memleketi Mardin’in Derik İlçesi’ne gönderilen Alican Adar (21), bir ağaca bağladığı 
iple kendini asarak intihar etti. 
 
5 Haziran 2014’te Gaziantep’in Oğuzeli İlçesi’ndeki Ermiş Hudut Karakolu’nda zorunlu askerlik hizmetini 
yapan Gökhan Dağbay adlı erin arkadaşının silahını yanlışlıkla ateşlemesi sonucu vurularak yaşamını 
yitirdiği iddia edildi. 
 
7 Haziran 2014’te Mardin’in Yeşilli İlçesi’ndeki Dereyanı Jandarma Karakolu’nda zorunlu askerlik hizmetini 
yapan Çorum’un Alaca İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Gürsel Erdoğan’ın silahının “yanlışlıkla” ateş alması 
sonucu çenesinden vurularak yaşamını yitirdiği iddia edildi. Öte yandan bazı haner ajanslarında Gürsel 
Erdoğan’ın, içinde bulunduğu askerî aracın kaza yapması nedeniyle yaşamını yitirdiğine dair haberler yer 
aldı. 
 
25 Haziran 2014’te Edirne’nin Uzunköprü İlçesi’nde zorunlu askerlik hizmetini yaparken 19 Haziran 
2014’te nöbet dönüşünün ardından kendisini yaktığı iddia edilen ve vücudunun yüzde 80’inin yanması 
nedeniyle GATA’da (İstanbul) yoğun bakımda tedavi gören Siirt nüfusuna kayıtlı Kasım Dündar yaşamını 
yitirdi. 
 
29 Temmuz 2014’te, Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Bağlıca Köyü’ndeki 5. Hudut Tabur Komutanlığı’nda 
zorunlu askerlik hizmetini yapan Uşak nüfusuna kayıtlı Emin Daşçı’nın (21) nöbet esnasında arkadaşına 
ait silahın ateşlenmesi sonucu vücuduna isabet eden kurşunla yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
19 Ağustos 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde Mahsum Korkmaz adına dikilen anıtı yıkmak için askerî 
birliklerin düzenlediği ve açılan ateş sonucu bir kişinin ölümüne neden olan saldırı öncesinde Mardin’den 
gelen birlikte yer alan uzman çavuş Uğur İnal’ın silahını hazırlarken kazara kendini vurarak yaşamını 
yitirdiği iddia edildi. 
 
26 Ağustos 2014’te, Diyarbakır’da Çınar İlçe Jandarma Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan 
Bingöl nüfusuna kayıtlı bir askerin kendini silahıyla başından vurarak intihar ettiği iddia edildi. Askerin 
ölümüyle ilgili Çınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gönderilen savcının kışlaya girmesine ise izin 
verilmedi. 
 
23 Eylül 2014’te Hatay’ın Serinyol İlçesi’ndeki 121. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı’nda zorunlu 
askerlik hizmetini yapan Antalya nüfusuna kayıtlı Ufuk Gölbez’in (20) nöbet yerinde intihar ettiği iddia 
edildi. 
 
24 Eylül 2014’te Tunceli’nin Ovacık İlçesi’nde bulunan Karşılar Jandarma Karakolu’nda zorunlu askerlik 
hizmetini yapan Bingöl nüfusuna kayıtlı S.A.’nın intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Göğsünden 
aldığı kurşun yarası ile ağır yaralandığı belirtilen S.A.’nın askeri helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi’ne 
kaldırıldığı öğrenildi. 
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25 Eylül 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Tepe Köyü’nde bulunan Jandarma Karakolu’nda 
profesyonel askerlik yapan Mersin nüfusuna kayıtlı Haydar Yıldız (39), göğsüne isabet eden kurşunla ağır 
yaralandı. Haydar Yıldız kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
 
1 Ekim 2014’te Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde Suriye sınırındaki hudut karakolunda zorunlu askerlik 
görevini yapan Ordu nüfusuna kayıtlı Hakan Kapıcı’nın (20) nöbet tutarken tüfeğiyle intihar ettiği iddia 
edildi. 
 
2 Ekim 2014’te Kars’ta Merkez Kışlası’nda profesyonel askerlik yapan topçu üsteğmen Sıddık Emre 
Koçyiğit (32), kışlada kendisine ait odada kafasına tabancayla ateş edilmiş halde bulundu. 
 
13 Ekim 2014’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ndeki Tekeli 1. İç Güvenlik Piyade Taburu’nda zorunlu askerlik 
hizmetinin yapan Konya’nın Kulu İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Ömer Dönmez’in intihar ettiği iddia edildi. 
 
23 Ekim 2014’te İzmir’deki Güney Deniz Saha Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Hasan 
Alkan’ın (21) nöbet kulübesinde intihar ettiği iddia edildi. 
 
29 Ekim 2014’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Beje (Gülyazı) Köyü’ndeki sınır karakolunda zorunlu 
askerlik hizmetini yapan Van nüfusuna kayıtlı Ferhat Işık’ın nöbet kulübesinde intihar ettiği iddia edildi. 
Ailesi Ferhat Işık’ın vücudunda darp izleri bulunduğunu ve dillerinin kırılmış olduğunu savundu. 
 
30 Ekim 2014’te, Elazığ'ın Kovancılar İlçesine bağlı Okçular Jandarma Karakolu'nda görevli Jandarma Er 
Mustafa Karakurt'un, arkadaşının silahından çıkan "kaza kurşunu" ile yaşamını yitirdiği ileri sürüldü.  
 
31 Ekim 2014’te, Vanlı Ferhat Işık, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı (Bejê) Karakolu’nda askerlik 
yapıyordu. Işık’ın cenazesi ‘intihar etti’ denilerek ailesine yollandı. Işık ailesi çocuklarının daha önce 
tartıştığı komutanı tarafından infaz edildiğini iddia ediyor. 
 
17 Kasım 2014’te Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde bulunan Mustafabeyli Jandarma Karakolu’nda zorunlu 
askerlik hizmetini yapan Kahramanmaraş’ın Elbistan nüfusuna kayıtlı Yılmaz Bolat (26) nöbet değişimi 
esnasında silahla başından vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Yılmaz Bolat 
yaşamını yitirdi. 
 
18 Kasım 2014’te, Hakkari Jandarma Alay Komutanlığı'nda zorunlu askerliğinin bitimine 2 ay kala tarım 
ilacı içerek intihar ettiği iddia edilen Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı er Süleyman Urtekin'in 
dayısı Nasir Urtekin, yeğenin intiharından şüphe duyduklarını söyledi. Yeğeninin gerçek ölüm nedenini 
ortaya koyacak Adli Tıp Kurumu raporunun hazırlanmasını beklediklerini belirten dayısı, önümüzdeki 
günlerde TSK'ye dava açabileceklerini ifade etti. 
 
5 Aralık 2014’te Hatay’ın Yayladağ İlçesi’nde bulunan 3. Hudut Tabur Komutanlığı’na bağlı Kızılçat Sınır 
Karakolu’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Mardin nüfusuna kayıtlı Taner Kaya adlı askerin nöbet 
değişimi sırasında “Doldur boşalt” yapan ve adı açıklanmayan bir askerin silahının ateş alması sonucu 
yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
9 Aralık 2014’te, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesi Gökçayır Mahallesi ile Rojava'nın Serêkaniyê bölgesi Tilxenzir 
köyü arasında bulunan Boztepe Hudut Karakolu'nda görev yapan 3 asker nöbet tuttukları kulede 
öldürülmüş halde bulundu. 3 askerin cenazesi Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne getirildi. Askerlerden 
birinin kafasında tek kurşun ikisinin ise göğüslerine aldıkları tek kurşunla yaşamını yitirdikleri bildirildi. Ölen 
askerlerin isimlerinin Ramazan Yel, Kadir Yıldız ve Umut Aslan olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama 
yapan Urfa Valisi İzzetin Küçük, olayın nasıl meydana geldiğinin belli olmadığını araştırmaların sürdüğünü 
söyledi. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, bir askerin diğer iki askeri 
öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi.   
 
11 Aralık 2014’te Tokat’ta bulunan 48. Piyade Eğitim Alay Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini 
yapan Kırşehir nüfusuna kayıtlı Erhan Turun’un (23) orduevinde nöbet tuttuğu esnada kendisine verilen 
piyade tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi. 
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11 Aralık 2014’te Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan 
Mardin’in Nusaybin İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Dilbirin Doğan’ın (20) benzin dökerek kendini ateşe verdiği 
iddia edildi. Ağır yaralanan ve vücudunda 3. derece yanık olduğu belirlenen Dilbirin Doğan’ın durumunun 
kritik olduğu öğrenildi.  
 
14 Aralık 2014’te Hakkâri’nin Çukurca sınırın sıfır noktasında bulunan Çukurca Komando Taburu’nda 
zorunlu askerlik hizmetini yapan Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Aykut K.’nin nöbet 
tuttuğu esnada intihar ettiği iddia edildi. 
 
23 Aralık 2014’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ndeki Uzunsırt Jandarma Karakolu’nda zorunlu askerlik 
hizmetini yapan Ağrı nüfusuna kayıtlı Sedat Taşdemir’in nöbet tutarken intihar ettiği iddia edildi. 
 
26 Aralık 2014’te İzmir’in Foça İlçesi’nde bulunan Deniz Piyade Tugay Komutanlığı’nda zorunlu askerlik 
hizmetini yapan Eskişehir nüfusuna kayıtlı Emre Günalay’ın (21) nöbet değişimi sırasında arkadaşının 
silahının “yanlışlıkla” ateş alması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 

 6. SALDIRIYA UĞRAYANLAR 
 
  
2 Ocak 2014’te, Afyonkarahisar’da Atatürk Meslek Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda okuyan Kürt 
öğrencilere ırkçı bir grubun saldırması sonucu 5 öğrenci yaralandı. Aynı gün akşam saatlerinde Emirdağ 
İlçesi’ndeki Meslek Yüksekokulu’nda okuyan üç Kürt öğrenciye de 60-70 kişilik ırkçı bir grup demir, zincir 
ve satırlarla saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan Kürt öğrencilerden S.D.’nin sığındığı İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
2 Ocak 2014’te, Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nde okuyan Kürt öğrencilerin evlerine ırkçı bir grubun 
baskın düzenleyerek saldırması sonucu 5 öğrenci yaralandı. 
 
3 Ocak 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 2 Ocak’ta kampusta, 30 kişi olduğu belirtilen ülkücü 
grup tarafından Kürt öğrencilere yapılan saldırı gün boyu sürürken, farklı grupların ise öğrenci evlerine 
saldırıda bulunduğu öğrenildi. Olayların başladığı gün olan 2 Ocak tarihinde akşam saatlerinde, Yenişehir 
Elektrikçiler durağında bir Kürt öğrencinin evine yapılan saldırı gerçekleşirken, 3 Ocak günü ise Hacı 
Ahmet Mahallesi'nde Sevcan Tokgöz adlı Kürt öğrencinin kaldığı eve saldırıda bulunuldu. Evin önüne 
araçlarla gelen 15-20 kişilik grup, içeri girmek üzere kapıları tekmeleyerek zorladı. Grup, kapıyı açmayı 
başaramayınca evin camlarını taşladı. Tokgöz, telefonla arkadaşlarına haber vermesi üzerine 
saldırganların olay yerinden kaçtığını belirtti.   
 
8 Ocak 2014’te, Ağrı'da Cumhuriyet Lisesi'nde okuyan V. Ayna, okuldan çıkıp evine gitmek istediği sırada 
Eski Van Caddesi üzerinde önünü kesen kimliği belirsiz 3 saldırgan 'Bu seçimi size kazandırmayız. 
Buraları size zindan ederiz' diyerek lise öğrencisi tehdit etti. Kendisini tehdit eden söz konusu kişilere; 
"Burası bizim memleketimiz" cevabını verdiği esnada şahıslardan iri yarı ve parmağında Osmanlı tuğrası 
sembolü bulunan bir yüzük takan kişinin kendisine saldırdığını aktaran Ayna, yer düşmesi sonrası diğer 
şahısların da kendisini yerdeyken darp etmeye başladığını kaydetti. Öğrenci V.Ayna’nın, Ağrı BDP Merkez 
İlçe Başkanı Nevzat Ayna'nın kardeşi olduğu öğrenildi.   
 
15 Ocak 2014’te, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampusu'nda Kürt olduğu belirtilen öğrencilere, 
ülkücü gruplar tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırılar sonucunda 9 Kürt öğrencinin yaralandığı 
öğrenildi.   
 
16 Ocak 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Özel Botan Hospital Hastanesi'nde çalışan göz doktoru Anıl 
Resmi ile Hastane Müdürü Ferman Zaman arasında doktorların maşlarını almadıkları gerekçesi ile 
başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Sözlü başlayan tartışmanın ardından Hastane Müdürü Zaman'ın, 
doktor Resmi'ye saldırdığı iddia edildi.  
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21 Ocak 2014’te, Van’ın Muradiye İlçesi’nde Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) Belediye Eş Başkan 
adayı Safure Güneş’in aracı kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğradı. Saldırı nedeniyle aracın 
lastiklerinin parçalandığı öğrenildi. 
 
21 Ocak 2014’te, Mardin’in ilçesi Nusaybin’de, Nusaybin Devlet Hastanesi'nde psikiyatri uzmanı Dr. Eren 
Abatan, bir hastanın saldırısına maruz kaldı. Saldırı sırasından Abatan'ın parmaklarında kırıkların oluştuğu 
belirtildi.   
 
22 Ocak 2014’te, Van’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Nuri 
Gülaçar ekibiyle şehri gezerken karşılaştığı bir gruba hitaben “kimseden korkmuyoruz” dedi. Tartışmanın 
büyümesi üzerine taşlı saldırıya uğrayan Osman Nuri Gülaçar parti binasına alındı. Gruba ise polis ekipleri 
ve belediye başkan adayının korumaları tarafından ateş açıldı. 
 
23 Ocak 2014’te, Van’da AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Nuri Gülaçar’ın evine kimliği 
belirsiz kişi veya kişilerce atılan ses bombası sonucu çevrede maddi hasar meydana geldi. 
 
26 Ocak 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrenciler, Cumhuriyet caddesi üzerinde 
bulunan Öğretmen evi önünde 30-40 kişi oldukları belirtilen ırkçı bir grubun cam şişe ve bıçaklı saldırısına 
uğradı. Saldırıda Orhan Öner ve Serdar Üzman isimli öğrenciler yaralandı. Arkadaşları tarafından 
hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerin, 3 günlük iş göremez raporu aldıkları belirtildi.   
 
26 Ocak 2014’te, İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde MHP seçim bürosunun açılışına katılanlarla çevrede 
bulunanlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında açılışa katılanlara kimliği belirsiz 
kişilerce ateş açılması sonucu MHP üyesi Cengiz Akyıldız (48) ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 
yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu 7 kişi de yaralandı. 
 
28 Ocak 2014’te Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) İzmir’in Dikili İlçesi’nde aday tanıtımı için 
düzenlediği eyleme aşırı sağcı bir grubun bıçaklı saldırıda bulunması sonucu Mehmet Arkan yaralandı. 
 
28 Ocak 2014’te, Kars'ta bir grup ülkücü, gece saatlerinde Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Kürt 
öğrencilerin yaşadığı evlere saldırı düzenledi. Merkez Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen saldırı 
sonucunda, Ersin Dağ ve Yunus Özbaş isimli öğrenciler aldıkları bıçak darbeleri sonucunda çeşitli 
yerlerinden yaralandı. Arkadaşları tarafından Kars Devlet Hastanesi'ne götürülen Dağ ve Özbaş 
tedavilerinin ardından taburcu edildi.   
 
5 Şubat 2014’te Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Yalova İl Genel Meclis adayı Mehmet Ali Gez’in 
evine kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateş açıldı. Saldırıya ilişkin bir kişi gözaltına alındı. 
 
5 Şubat 2014’te, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Dicle Kent civarında seçim çalışmaları yürüten 4 BDP'li 
genç, AKP'li olduğu belirtilen 6 kişilik grubun sopalı saldırısına uğradı. AKP'li oldukları iddia edilen grupta 
bulunan 3 kişinin de silahlı olduğu belirtilirken, elinde silah bulunan kişilerin polislerin bulunduğu yöne 
doğru kaçtıkları, ancak bu 3 kişi arasından sadece bir kişinin gözaltına aldığı belirtildi. Saldırıya karşılık 
veren BDP'li gençlerden Mazlum Toprak, yaralanarak Memorial Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
6 Şubat 2014’te, Diyarbakır’da Yenişehir İlçesi’nin AKP’li belediye başkan adayı Sebgetullah 
Seydaoğlu’nun seçim çalışmaları esnasında döner bıçaklı saldırı girişiminde bulunuldu. 
 
12 Şubat 2014’te İstanbul’ın Beylikdüzü İlçesi’nde AKP’nin Belediye Meclis üyeliği aday adayı Coşkun 
Demirkol seçim bürosu önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. 
 
13 Şubat 2014’te, Bingöl’ün Ilıcalar Beldesi’nde Yukarı Ağaçeli Köyü’nün yakınlarında silahlı saldırıya 
uğrayan geçici köy korucusu Ferhat Tokay (30) yaşamını yitirdi. 
 
16 Şubat 2014’te, Gaziantep’te Taşlıca Mahallesi’nde muhtar adayı olan Sakıp Karaoğlu ile Ali Bayram 
Erikçi ve iki adayın yakınları arasında çıkan kavga sonucu 4 kişi yaralandı. 
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16 Şubat 2014’te, Mersin’in Tarsus İlçesi’nde BDP’nin seçim irtibat bürosunun açılışı dolayısıyla 
düzenlenen konvoyu takip eden Hayat TV çalışanlarının bulunduğu araca Tarsus Ülkü Ocağı önünde 
saldırı girişiminde bulunuldu. 
 
16 Şubat 2014’te, İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde Gülsuyu Mahallesi’nde muhtar adayı olan Sinan Erdem iş 
yerine gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Bacaklarına isabet eden 
kurşunlarla yaralanan Sinan Erdem hastaneye kaldırıldı. 
 
18 Şubat 2014’te, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde seçim çalışmaları kapsamında AKP’nin İskele 
Meydanı’na kurduğu içinde barkovizyon bulunan tır’a yumurta ve boya atan 5 kişi polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde BDP’nin Belediye Başkan adayı Mahmut Güç, İlçe 
Örgütü Başkanı İsmail Yılmaz ve Belediye Meclis üyeleri Mustafa Güç ile Hüseyin Ağaçcı 18 Şubat 
2014’te üye listelerini teslim etmek üzere gittikleri İlçe Seçim Kurulu’nun önünde bir grubun taşlı ve sopalı 
saldırısı sonucu yaralandı. 
 
19 Şubat 2014’te, Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nde AKP milletvekili Yahya Akman’ın kardeşi Beşir Akman, 
Belediye Meclis üyesi adayı listesine alınmayan B.K.’nin düzenlediği silahlı saldırı sonucu ağır yaralandı. 
 
21 Şubat 2014’te, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu'nun korkuluklarına 
ve elektrik direğine AKP bayrağını asmak isteyen Şefik Özer ve Özal Özer'e kimliği belirsiz kişi veya 
kişilerce ateş açıldı. Av tüfeği ile açıldığı belirtilen ateş sonucunda yaralan 2 kişi Şemdinli Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Şefik Özer'in kalçasına, Özal Özer'in ise başına isabet eden saçmalardan 
yaralandığı öğrenildi.   
 
22 Şubat 2014’te, Van'ın Çaldıran ilçesinde, AKP’lilerin gerçekleştirdiği büro açılışı etkinliğinde olaylar 
çıktı. Vanyolu Caddesi'nde bulunan büronun açılışına katılan AKP'lilerin, caddenin diğer tarafında bulunan 
BDP'nin seçim bürosu önünde duran yurttaşlara sataşması üzerine çıkan taşlı sopalı olaylar çıktı. Olaylar 
sırasında AKP'li Çaldıran Belediye Başkanı Ferman Yıldırım'ın kardeşi Ayhan Yıldırım, AKP'li belediye 
meclis üyesi Şefik Çakaner, ilçede koruculuk yapan Seyithan Tırak ve Erginler köyü korucu başı Şefik 
Ataş yurttaşlar üzerine silahla ateş açtı. Uzun süren devam eden olaylarda, BDP yöneticisi Abubekir 
Atabay, yurttaşlardan Zülküf Erdal, Kerem Koç ve Beşir Koç yaralandı.   
 
25 Şubat 2014’te, Antalya’nın Alanya İlçesi’nde HDP’nin seçim bürosuna 150 kişilik ırkçı bir grup 
tarafından düzenlenen taşlı saldırı sonucu büroda bulunan 3 kişi yaralandı. 
 
27 Şubat 2014’te, Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'nde görev yapan Mustafa Tümerdem isimli diş 
hekimi, rutbesi öğrenilemeyen bir TSK mensubu tarafından darp edildi. Tümerdem'in gözünde şişlik ve 
morarma oluşurken, saldırgan asker gözaltına alındı.   
 
2 Mart 2014’te, Van’ın Bahçesaray İlçesi’ne bağlı Güneyyamaç Köyü’nde seçim çalışmasına gelen AKP 
taraftarları, “burada hırsızlara oy yok” diye tepki gösteren köylülere saldırarak bir kişiyi bıçakla yaraladı. 
 
2 Mart 2014’te, Van’ın Edremit İlçesi’ne seçim çalışmaları kapsamında ziyaret düzenleyen AKP’nin 
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Osman Nuri Gülaçar’ın konvoyu taşlı saldırıya uğradı. 
 
3 Mart 2014’te, Van’ın Edremit İlçesi’ne bağlı Pêrtek Köyü’nde seçim çalışmasına gelen AKP taraftarları, 
kendilerine tepki gösteren köylülere saldırarak iki kişiyi darp etti. 
 
3 Mart 2014’te Ankara’da seçim çalışmaları kapsamında parti bayrağı asan CHP üyesi 5 kişi kimliği 
belirsiz kişilerce darp edildi. 
 
3 Mart 2014’te, Erzurum’un Köprüköy İlçesine bağlı Alaca köyünde, BDP encümeni Cengiz Kırmacı kimliği 
belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.   
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4 Mart 2014’te, Malatya’da 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen etkinliğe 
sağcı bir grubun saldırması üzerine çıkan arbedeye müdahale eden polis ekipleri etkinliğe katılan 47 
öğrenciyi gözaltına aldı. Saldırı nedeniyle 2 öğrenci de yaralandı. 
 
4 Mart 2014’te, İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde seçim çalışmaları için CHP bayrağı asan Şerafettin Kör 
(38) kimliği belirsiz bir kişinin açtığı ateş sonucu bacağından vurularak yaralandı. 
 
5 Mart 2014’te Mardin’in Midyat İlçesi’nde 4 Mart 2014’te, AKP’nin seçim irtibat bürosunda çaycı olarak 
çalışan Veysi Altınışık büroya gelen 4 kişi tarafından dövülmüştü. Ağrıları nedeniyle hastaneye kaldırılan 
ve iç organlarında yırtılma tespit edilen Veysi Altınışık yaşamını yitirdi. 
 
5 Mart 2014’te Rize’de seçim çalışmaları kapsamında miting düzenleyen CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu’nu dinlemeye gelenlere bir başka siyasal parti taraftarlarının saldırması sonucu 3 kişi 
yaralandı. 
 
5 Mart 2014’te Aksaray’da ırkçı bir grubun HDP’nin seçim bürosuna saldırı düzenlemesi sonucu 38 kişi 
yaralandı. Saldırının ardından gözaltına alınan 40 kişi ise serbest bırakıldı. 6 Mart 2014’te de büroya 
saldırı düzenleyen gruptan 27 kişi daha gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
 
5 Mart 2014’te, Bolu’da son dönemde Kürt öğrencilere yönelik sözlü saldırılar fiziki saldırılara dönüştü. 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okuyan Kürt öğrencilerin ırkçı grubun saldırısına uğraması sonucu 3 
öğrenci yaralandı. Polis ekipleri ise saldırıya uğrayan Kürt öğrencilerden 23’ünü gözaltına aldı. 
 
6 Mart 2014’te, Van’da seçim çalışması yapan BDP’li gruba bir başka siyasi parti taraftarlarının saldırması 
sonucu 3 kişi yaralandı. 
 
7 Mart 2014’te HDP’nin seçim çalışmaları kapsamında Ordu’ya yaptığı ziyaret ırkçı grupların saldırısına 
maruz kaldı. HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, bir süre HDP binasında mahsur kaldıktan sonra 
saldırının gerçekleştiği bölgeden ayrılmak isterken bindiği taksi de ırkçı grupların saldırısına uğradı. 
 
8 Mart 2014’te, Kars’ın Susuz İlçesi’nde BDP’li eş başkan adayı Mühendis Katanalt bir başka siyasi parti 
taraftarlarının saldırısına uğraması sonucu yaralandı. 
 
9 Mart 2014’te, Bolu’da HDP’nin il örgütü binasının açılışına ırkçı bir grubun saldırması sonucu bir kişi 
yaralandı. 
 
12 Mart 2014’te, Berkin Elvan’ın vurulduğu İstanbul/Okmeydanı Semti’nde eylem yapan gruba aşırı sağcı 
grupların saldırması sonucu çıkan çatışmada Burak Can Kahramanoğlu (22) silahla vurularak yaşamını 
yitirdi. Çatışmada 2 kişi de yaralandı. 
 
14 Mart 2014’te, Van’da İskele Caddesi'nde evine giden Fırat Dağıtım çalışanı Ramazan Öter, Van Ticaret 
ve Sanayi Odası (VATSO) civarında kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildi. Olayı anlatan Öter, 
"Nereye gittiğimi sordular. Ben de eve gittiğimi söyledim. 'Ramazan sen değil misin, nereden geliyorsun?' 
gibi sorular sordular. 'Niye bunları soruyorsunuz' dememle birlikte üzerime atlamaları bir oldu" dedi. 
Kendine saldıranların sivil, kirli sakallı kişiler olduklarını söyleyen Öter, "Bana saldırmaya başladıklarından 
arkada bir arabadan 5-6 kişi daha çıkıp beni dövmeye başladı" dedi. Öter, kendisine saldıranların polis 
olabileceğinden şüphelendiğini belirtti.   
 
15 Mart 2014’te, Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde CHP’nin Belediye Başkan adayı Cengiz Ulman’ın 
konvoyuna atılan taşlar nedeniyle biri polis memuru 2 kişi yaralandı. 
 
15 Mart 2014’te, Diyarbakır’da 16 Mart 2014’te, HÜDA-PAR’ın seçim konvoyuna taş atılması sonucu 5 kişi 
yaralandı. 
 
16 Mart 2014’te, Van’da seçim çalışması yapan AKP taraftarı gruba taşlı ve sopalı saldırı düzenlenmesi 
sonucu 5 kişi yaralandı. 
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17 Mart 2014’te, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde HDP adına seçim çalışması yürüten iki kadın uğradıkları 
saldırı sonucu yaralandı. 
 
17 Mart 2014’te, Kırşehir’de HDP’ye ait seçim aracının kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğraması 
sonu araçta maddi hasar meydana geldi, araçta bulunan 3 kişi de darp edildi. 
 
18 Mart 2014’te, Diyarbakır'da merkez Kayapınar İlçesi'nde bulunan Ak Parti İl binasına 100 metre 
mesafede iki adet ses bombası patladı. Yüzleri poşu ile sarılı iki kişinin fırlattığı bomba nedeniyle yoldan 
geçen 2 kişi yaralandı. 
 
20 Mart 2014’te, Niğde-Adana karayolunun Ulukışla İlçesi’nin sınırları içinde bulunan Gedelli mevkiinde 
yol kontrolü yapan ekiplere “dur” ihtarına uymayan bir kamyonetten açılan ateş sonucu bir jandarma eri ile 
bir polis memuru yaşamını yitirdi. Suriye’den geldikleri iddia edilen üç saldırganın gasp ettikleri kamyonetin 
şoförünü de öldürdükleri öğrenildi. Saldırı nedeniyle 7 jandarma eri ile bir sivil yaralanırken, saldırganlar 
yaralı halde yakalandı. 
 
21 Mart 2014’te Akdeniz Üniversitesi’nde Newroz kutlaması yapanlara aşırı sağcı bir grubun saldırması 
sonucu bir kişi yaralandı. 
 
22 Mart 2014’te, İzmir’de Newroz kutlamasının yapıldığı alana yürüyenlerin üzerine bir kişinin aracını 
sürerek çarpması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı. 
 
22 Mart 2014’te Çanakkale’nin Gökçeada İlçesi’nde gerçekleştirilen Newroz kutlamasına Mehmet Onat 
adlı astsubayın pompalı silahla saldırı düzenlemesi sonucu 4 kişi yaralandı. 
 
23 Mart 2014’te, Diyarbakır’da AKP il binasına atılan ses bombasının patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.  
 
24 Mart 2014’te, Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde seçim çalışması yapan HDP’li gruba aşırı sağcıların 
saldırması sonucu en az 5 kişi yaralandı. 
 
24 Mart 2014’te, Ankara’nın Sincan İlçesi’nde seçim çalışmaları kapsamında CHP’ye ait flama ve 
bayrakları asan 5 kişi kimliği belirsiz kişilerce darp edildi. 
 
26 Mart 2014’te,  Gaziantep’in Oğuzeli İlçesi’ne bağlı Kantara Köyü’nde muhtar adayları Esat Karacaoğlan 
ve Talip Demirel arasındaki tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 9 kişi yaralandı. 
  
26 Mart 2014’te Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’ne bağlı Batıkent Semti’nde metro çıkışında seçim 
çalışması yapan bağımsız aday Melek Altıntaş’ın taraftarlarına AKP taraftarlarının satır ve bıçaklarla 
saldırması sonucu 2 kişi yaralandı. 
 
27 Mart 2014’te, Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde HDP’nin Hamamönü’de bulunan genel merkez binasına üç 
kişilik ırkçı grup tarafından düzenlenen saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. Saldırıya ilişkin 
karakola ifade vermeye giden HDP yetkilileri 22 Mart 2014’te de binaya yönelik kundaklama girişiminde 
bulunulduğunu öğrendiler. 
 
27 Mart 2014’te, İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde seçim çalışmaları için stant açan TKP, ÖDP ve HDP 
üyelerine ırkçı bir grubun sopalı saldırı düzenlemesi sonucu TKP üyesi 3 kişi yaralandı. 
 
30 Mart 2014’te, Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde kimliği belirsiz bir grubun MHP’li görevlilere sopalarla 
saldırması sonucu 4 kişi yaralandı. 
 
30 Mart 2014’te, İstanbul’un Kartal İlçesi’nde 29 Mart 2014’te, seçim çalışması yapan TKP üyesi Aykut 
Tunç, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. 
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30 Mart 2014’te, Ankara’da 29 Mart 2014’te, AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Melih Gökçek’in 
seçim çalışmasını takip eden Hürriyet Gazetesi muhabiri Mert Gökhan Koç, korumaların saldırısına 
uğrayarak darp edildi. 
 
30 Mart 2014’te, Edirne’de 29 Mart 2014’te, seçim çalışması yürüten HDP’nin Edirne Belediyesi Eş 
Başkan adayı Pakize Ece ve HDP üyesi iki kişi uğradıkları saldırı sonucu yaralandı. 
 
30 Mart 2014’te, Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Kurtika Köyü’nde bir grubun BDP’li müşahitlere 
düzenlediği bıçaklı saldırısı sonucu 4 kişi yaralandı. 
 
30 Mart 2014’te, Diyarbakır’ın Silvan ilçesi Yüksek Mahallesi'nde bulunan Vatan İlköğretim Okulu'nda 
BDP'liler ile bir grup arasında oy kullanma sırasında gerginlik yaşandı. Çıkan gerginlikte grup, BDP İlçe 
Belediye Eş Başkan Adayı Mehmet Şah Teke ve avukatlara saldırdı.  
 
31 Mart 2014’te, Gaziantep’in Kerer Köyü’nde seçimlerin ardından muhtarlık seçimini kaybeden 
adaylardan ikisinin akrabalarına düzenledikleri silahlı saldırı sonucu 2’si ağır 5 kişi yaralandı. 
 
31 Mart 2014’te, Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde Çalışkanlar İlkokulu’nda oy sayımı sırasında bir başka 
siyasi parti taraftarlarının saldırısına uğrayan HDP’nin sandık görevlisi Engin Algüneş darp edildi. 
 
31 Mart 2014’te, Diyarbakır’ın Çüngüş İlçesi’nde esnafı ziyaret eden BDP’nin adayı Niyazi Yiğit ve parti 
taraftarlarının uğradıkları sopalı saldırı sonucu 5 kişi yaralandı. 
 
31 Mart 2014’te, Kars’ın Kağızman İlçesi’nde seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından hile yapıldığı 
iddialarını protesto etmek isteyen gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 12 kişi yaralandı, 15 kişi 
de gözaltına alındı. 
 
31 Mart 2014’te, Siirt’in Tillo İlçesi’nde Saadet Partisi’nin adayı Behmen Aydın evinin önünde uğradığı 
silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda 5 kişi de yaralandı. 
 
31 Mart 2014’te, Aksaray’ın Borucu Köyü’nde muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi 
yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. 
 
31 Mart 2014’te, Mardin’in Midyat İlçesi’nde seçim sonuçlarını kutlayan BDP’li grup AKP taraftarlarının 
saldırısına uğradı. Olaya müdahale eden polis ekipleri BDP’li 6 kişiyi gözaltına aldı. 
 
31 Mart 2014’te, Van’da seçim sonuçlarını kutlayan BDP’li gruba polis ekiplerinin saldırması sonucu bir 
çocuk gözüne isabet eden plastik mermiyle yaralandı. 
 
1 Nisan 2014’te, Ankara’nın Elmadağ İlçesi’nde seçim sonuçları nedeniyle MHP’li bir gruba AKP’li grubun 
saldırması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı. 
 
1 Nisan 2014’te Erzurum’un Hınıs İlçesi’ne bağlı Yeşilyazı Köyü’nde muhtarlık seçimi nedeniyle köy 
meydanında silahlı saldırıya uğrayan yeni muhtar Melük Kaya yaşamını yitirdi 
 
1 Nisan 2014’te, Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe köyünde seçim günü Yıldırım ailesi arasında çıkan 
muhtarlık kavgası nedeniyle yaşanan husumeti aşmak ve aileleri barıştırmak için yapılan barış yemeğine 
katılmak için köye giden BDP Artuklu Belediye Eş Başkanı Emin Irmak göğsünden vuruldu. Barış yemeği 
sırasında aileler arasından çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine atılan kurşun Irmak'ın 
göğsüne isabet etti.   
 
1 Nisan 2014’te, Şırnak'a bağlı Kumçatı beldesinde BDP’den Eş Belediye Başkanı seçilen Mehmet 
Demir’in evine korucular tarafından saat 23.00 sıralarında silahlı ve taşlı saldırı gerçekleştirildi. Demir'in 
evine birçok mermi isabet ederken, evin camları atılan taşlar sonucu kırıldı. Şans eseri evde bulunanlar 
yaralanmazken, Demir'in kuzeni Beşir Demir, korucular tarafından darp edildi.   
 



64 
 

2 Nisan 2014’te, Iğdır’a bağlı Halfeli Beldesi’nde aralarında Halfeli eski Belediye Başkan Yardımcısı 
Ahmet Mengü ve Mengü’nün ağabeyi Mehmet Mengü’nün de bulunduğu bir grup BDP’liye silahlı saldırı 
yapıldı. AKP'liler tarafından yapıldığı iddia edilen saldırı sonucunda Mehmet Mengü av tüfeğinden açılan 
ateş sonucu karnından yaralanırken, Ahmet Mengü’nün ise kaburgalarının kırıldığı belirtildi.   
 
5 Nisan 2014’te, Kahramanmaraş’ın Pazarcık İlçesi’nde bir başka siyasi parti taraftarlarının HDP ve 
BDP’nin ortak kullandığı ilçe binasına saldırarak binada bulunan 2 kişiyi yaraladı. 
 
11 Nisan 2014’te, Mardin'de BDP'li Kızıltepe Belediyesi Eş Başkanı İsmail Asi, makam odasında silahlı 
saldırıya uğradı. Alınan bilgilere göre, ziyaret etmek amacıyla belediye gelen iki kişi, makam odasına 
girdikleri Asi'ye silahla ateş etmeye başladı. Silahlı saldırıda Asi, iki bacağından aldığı kurşunlarla 
yaralandı.   
 
12 Nisan 2014’te, Kars Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Rahmi Kaya ve Emrullah Pişkin isimli iki Kürt 
öğrenci, okuldan çıktıktan sonra Faik Bey Caddesi üzerinden evlerine gittikleri sırada Çamlıca Sokağı'nda 
ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. Bıçaklarla saldıran ülkücü grup olay yerinden kaçarak uzaklaşırken, 
bıçak darbeleri ile hafif şekilde yaralanan Kaya ve Pişkin ise çevredekiler tarafından Kars Devlet 
Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.   
 
13 Nisan 2014’te, Kars Kafkas Üniversitesi'nde 11 Nisan’da, okul çıkışı evlerine giderken önlerini kesen 
ülkücü bir grubun bıçaklı saldırısına maruz kalarak yaralanan 2 öğrenci için, kampus içerisinde protesto 
gösterisi düzenlemek istedi. Ülkücü bir grubun yine bıçaklı ve satırlı saldırısına maruz kalan öğrencilerden 
Güven Kerenciler isimli bir öğrenci aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Saldırının gerçekleştiği sırada 
ülkücü gruba herhangi bir müdahalede bulunmayan polis, öğrencilere coplarla müdahalede bulundu. 
Müdahale 20'de yakın öğrenci gözaltına alındı. Yaralı arkadaşlarını görmek üzere hastaneye giden bir 
grup öğrenci ise, hastane önünde ülkücü grubun ikinci kez saldırısına uğradı ve saldırıda Adem Cavlanlar, 
Erdal Gültekin ve Yener Ertaş isimli öğrenciler yaralandı.   
 
13 Nisan 2014’te, Diyarbakır Hani Belediyesi Eş Başkanı Nevin Oktay, kimliği öğrenilemeyen bir kişi 
tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Oktay'ın saldırı sonrası ilçede ilk kontrollerinin ardından Diyarbakır Tıp 
Fakültesi'ne sevk edildiği ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
 
17 Nisan 2014’te,  Bursa’nın merkez Yıldırım İlçesi’nde, sabah saatlerinde merkez Yıldırım İlçesi Ulus 
Mahallesi’nde bulunan Fatih Sultan Mehmet Ortaokulu’nda iddiaya göre teneffüse çıkan öğrencilerden 
bazıları okul bahçesinde oynarken, duvarın dışına taş attılar. Öğrenciler tekrar derse girdiklerinde 20 
yaşlarında iki genç okula gelip, matematik öğretmeni Dudu Yıldırım’ın ders verdiği sınıfa girdi. Kendilerine 
taş atan öğrencileri isteyen iki kişiye, öğretmen Yıldırım dışarı çıkmalarını söyledi. Bunun üzerin gençler 
öğretmene saldırdı. Gürültü üzerine yan sınıftan çıkan matematik öğretmeni Zehra Arık, meslektaşına 
yardım etmek için sınıfa girdi. Dudu Yıldırım’ı kurtarmak için saldırganlar ile boğuşan Zehra Yıldırım da 
dövüldü. Diğer öğretmenlerin yardıma geldiğini gören iki saldırgan okuldan koşarak kaçtı. Olay sonrası 
polis çevrede saldırganları aramaya başlarken, hafif yaralanan iki öğretmen Şevket Yılmaz Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
22 Nisan 2014’te, Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde Belediye Meclis üyesi Leyla Anık'ın evine kimliği 
belirsiz kişi veya kişilerce ses bombası atıldı. Anık'ın eve girmesiyle ses bombası atılırken, patlamanın 
şiddetiyle evin mutfak bölümünde ufak çaplı maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. 
 
22 Nisan 2014’te, Diyarbakır Kadın ve Doğum Hastanesi'nde çalışan Dr. Ali Emre Tahaoğlu’nun, bir hasta 
yakını tarafından darp edildiği belirtildi.   
 
22 Nisan 2014’te, Samsun’da Rojava sınırına hendek kazılmasını protesto etmek amacıyla stant açan 
Kürt öğrencilere aşırı sağcı bir grubun “stant üzerinde Kürdistan yazılı bir ifade olduğu” gerekçesiyle 
saldırması sonucu biri ağır 9 Kürt öğrenci yaralandı. 
 
1 Mayıs 2014’te, Konya’da yapılan kutlamanın sona ermesinin ardından miting alanından ayrılan Mardin 
nüfusuna kayıtlı Ahmet Aslan, Mehmet Aslan, Mahsum Aslan ve Serhat Aslan adlı 4 kardeş ırkçı bir 
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grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan 4 kardeşten birinin durumunun 
ağır olduğu öğrenildi. 
 
2 Mayıs 2014’te, İstanbul’un Başakşehir İlçesi’nde Kayaşehir Polis Karakolu’na düzenlenen ses bombalı 
saldırı nedeniyle yoldan geçen bir kişi yaralandı. 
 
7 Mayıs 2014’te, Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde Suriyeli mültecilerin bir kişiyi darp ettiği iddiaları üzerine 
toplanan bir grup Suriyelilerin oturduğu binayı taşlayıp, ateşe verdi. Linç girişiminin devam etmesi üzerine 
olay yerine gelen polis ekipleri grubu dağıtırken, linç girişimi sonunda 7 kişinin yaralandığı ileri sürüldü. 
 
7 Mayıs 2014’te, Diyarbakır'ın Şehitlik ilçesinde bulunan Şehitlik Endüstri ve Meslek Lisesi'nden 4 
öğretmenin bir öğrenci velisi tarafından saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Okul çıkışı seyir halinde olan 
araçta bulunan öğretmenler Kenan Güneş, Emin Bars, Fethi Barut ve Tekin Çolak'ın öğrenci velisi olan 
İbrahim Özgür isimli şahıs tarafından Urfa Kapı mevkiinde bıçak ve sopalı saldırıya uğradığı kaydedildi. 9 
sınıf öğrencisi olan Z. Özgür isimli öğrencinin ağabeyi olduğu aktarılan İbrahim Özgür tarafından saldırıya 
maruz kalan öğretmenler, daha önce saldırganın okula gelerek kız öğrencilere laf atarak hakaret ettiğini ve 
kendisine tepki göstermeleri üzerine de hedef alındıklarını söyledi.   
 
8 Mayıs 2014’te Ankara’nın Çankaya İlçesi’ne bağlı Cebeci Mahallesi’nde evlerine giden 2 Kürt öğrenci, 
kimliği belirsiz ırkçı bir grubun satırlı saldırısına uğradı. Tedavi altına alınan 2 öğrenciden birinin 
durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
 
15 Mayıs 2014’te, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyan ve ismi öğrenilemeyen bir Kürt öğrenci, 20 
kişilik ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. Çarşı ortasında sıkıştırılıp darp edilen öğrencinin burnu ve 
kafasının kırıldığı belirtildi.   
 
15 Mayıs 2014’te İncelemelerde bulunmak üzere Soma’ya gelen Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 
avukatların kaldığı öğretmenevi ise geç saatlerde aşırı sağcı bir grup tarafından basılarak avukatlar linç 
edilmek istendi. Olay yerine polisin gelmesi ve yetkililerin araya girmesiyle saldırı girişimi engellendi. 
 
16 Mayıs 2014’te, Siirt’te, Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasını protesto etmek amacıyla 
basın açıklaması düzenlemek isteyen Botan Demokratik Öğrenci Derneği (BDÖ-DER) üyesi öğrenciler, 
Hür Dava Partisi üyeleri oldukları belirtilen yaklaşık 40 kişilik eli sopalı bir grubun saldırısına uğradı. 
Gerçekleşen saldırıda Sinan Özer, Mithat Güneş ile soy isimleri öğrenilemeyen Ömer, Abdullah ve Osman 
adlı 5 öğrenci çeşitli yerlerinden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Saldırıyı maruz kalan Abdullah Dündar 
ve Mehmet Genç adlı öğrenciler ise polis tarafından gözaltına alındı.   
 
20 Mayıs 2014’te, Kayseri Erciyes Üniversitesinde Irkçı saldırıda yaralanan arkadaşları için eylem yapan 
50 öğrenci ırkçı saldırıya uğradı 10'u aşkın Kürt öğrenci yaralandı.  
 
22 Mayıs 2014’te, Ağrı’nın Tererzan köyünde seçim çalışması yürüten BDP müşahidi Nevzat Coşkun, 
AKP’li olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı.   
 
23 Mayıs 2014’te,  Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde ülkücü öğrenciler Kürt öğrencilere saldırdı. 2 öğrenci 
yaralandı. Evrensel Gazetesinin haberine göre, Kürt öğrencilerin yoğun yaşadığı Talas ilçesi Anayurt 
Mahallesi’nde pusu kuran ülkücü grubun silahlı saldırısında öğrencilerin taş ve demir sopalarla, baş, 
kaburga ve ayak bölgelerinden yaralandığı öğrenildi. Kürt öğrenciler, HDP, EMEP ve Eğitim Sen 
yöneticileri yaralı öğrencilerin kaldırıldığı hastanede bekledi. Saldırı sonrasında 60’a yakın Kürt öğrenci 
“güvenlik” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
28 Mayıs 2014’te geçici köy korucusu olduğu 1990’lı yıllarda köy boşaltma ve gözaltında kayıp olaylarında 
yer aldığı iddia edilen Mehmet Uğurtay, Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde kimliği belirsiz kişiler tarafından 
uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. 
 
29 Mayıs 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde yüzleri maskeli bir grupla yolda yürüyen 3 kişi arasında 
bilinmeyen bir nedenden ötürü çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine maskeli grubun 3 kişiyi darp 
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etmesi ve bir kişiyi silahla yaralaması sonucu yaralanan üç kişiden İsmail Çiftçi (20) kaldırıldığı hastanede 
yaşamını yitirdi. 
 
8 Haziran 2014’te, PKK Lideri Öcalan’ın özgürlüğü için Gaziosmanpaşa'da açılan imza standına ırkçı 
gruplar tarafından yapılan saldırıda Ömer Delibaş'ın kaburgası kırıldı. 
 
8 Haziran 2014’te Kalekol inşaatlarını protesto etmek ve Lice’de iki kişinin açılan ateş sonucu 
öldürülmesini protesto etmek amacıyla Tokat’ta basın açıklaması yapmak isteyen gruba önce ırkçı bir grup 
saldırıda bulundu sonra da polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sonunda 35 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 35 kişinin polis aracının içinde ve gözaltında işkence 
gördükleri ileri sürüldü. 
 
9 Haziran 2014’te, Iğdır'ın Halfeli Beldesi'nde, BDP'li Belediye Meclis üyesi Hamit Soysal (38) ve İsmail 
Salin isimli yurttaş, araçla seyir halinde iken önleri kesilen bir kimliği belirsiz bir grup tarafından saldırıya 
uğradı. Saldırısı sonucu çeşitli yerlerinden yaralanan Soydan ve Salin, Iğdır Devlet Hastanesi'nde tedavi 
altına alındı.   
 
9 Haziran 2014’te Giresun’un Piraziz İlçesi’nde İsmail Yücel Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’ne ait 
yurt inşaatında çalışan Kürt işçilere yönelik ilçede yaşayanlar linç girişiminde bulundu. İnşaatta çalışan 8 
işçinin İstiklal Marşı’nın okunduğu esnada çalışmaya devam ettikleri ve bir öğretmeni de darp ettikleri 
iddiasıyla öğrencilerin ve çevrede bulunanların saldırısına maruz kaldıkları öğrenildi. 
 
10 Haziran 2014’te, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan Kürt 
öğrenciler ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Maraş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, yurtta kalan 54 
Kürt öğrenciyi gözaltına aldı.   
 
10 Haziran 2014’te,   Karabük Üniversitesi'nde okuyan 10 Kürt öğrenci evlerine gittikleri sırada yollarını 
kesen ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Karabük Üniversitesi'nde okuyan 10 Kürt öğrenci 9 Haziran günü 
düzenledikleri pikniğin ardından Beşbinevler Mahallesi'nde bulunan evlerine gittikleri sırada önleri 
kalabalık ırkçı bir grup tarafından kesildi. Irkçı grup hiçbir gerekçe göstermeden Kürt öğrencilere demir 
sopalarla saldırdı. Saldırıda öğrencilerin tamamı aldıkları darbelerden ötürü yaralanırken, öğrencilerden 
M.Ö. başına aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldı. Kürt öğrenciler Karabük Emniyeti'ne giderek 
saldırganların yakalanması için işlem başlatması noktasında şikayette bulundu.  
 
11 Haziran 2014’te, Antep merkez Şahintepe ilçesine bağlı Düztepe Mahallesi'nde bulunan cem evinde 
vefat eden Mehmet Ali Topak'ın cenazesini kaldıran Alevi yurttaşların üzerine, yoldan geçen bir 
motosikletten av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu cem evi önünde bulunan Levent Topal (29) Ali 
Topal ve Ali Şenocak isimli yurttaşlar yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin, saldırının ardından 
saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   
 
11 Haziran 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Coğrafya ek binasına gelen kalabalık bir ülkücü 
grup, küfürler ederek Kürt öğrencilere saldırdı. Kürt öğrencilerin karşılık vermesi sonucu 3 saldırgan 
ülkücü yaralanırken, kampusa giren çevik kuvvet polisleri ise 42 Kürt öğrenciyi cop, tekme ve tokatlarla 
darp ederek gözaltına aldı. Yaşananları görüntülemeye çalışan DİHA muhabirleri Selman Keleş ve 
Gencay Mihyaz ise basın kartlarını göstermelerine rağmen polislerin, küfür, tekme tokat müdahalesine 
maruz kaldı.   
 
12 Haziran 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Şükran Coşkun, şu beyanlarda bulundu: “Erzurum 
Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesinde okuyan Songül Coşkun, sınıfta arkadaşlarıyla ders çalıştığı sırada 
11.06.2014 tarihinde ülkücü öğrenciler tarafından sınıftan çıkarılarak darp edilmiştir. Bir grup ülkücü 
öğrenci Songül Coşkun ve 2 arkadaşını dövmüşlerdir. Olaydan sonra hastaneye gitmiş ancak diğer 
arkadaşları gözaltına alındığı için rapor almamış sadece muayene olmuştur. Şuanda kolunda ödem 
oluştuğu için kolu alçıya alınmış ve çok ağır ağrılar çekmektedir. Ülkücü öğrenciler tarafından tehdit 
edildiği için kaldığı yurda gidememekte ve şuanda bir arkadaşının yanında kalmaktadır. Can güvenliği 
olmadığı için bu saldırganlara karşı bir önlem alınması için sizden yardım talep ediyoruz.”  
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13 Haziran 2014’te, Ankara/Güvenpark'ta günlerdir "bayrak nöbeti" tutan ırkçı gruplar, Berkin Elvan için 
açıklaması yapmak isteyen Halk Cephesi üyelerine saldırarak bir kişiyi yaraladı.   
 
13 Haziran 2014’te Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde karayolunda nöbet tutan özel harekât ekibine düzenlenen 
silahlı saldırı sonucu bir polis memuru yaralandı. 
 
15 Haziran 2014’te,  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Lice katliamını protesto etmek için yürüyüş yapan 
öğrencilere yönelik gerçekleşen ırkçı saldırıda 1 öğrenciyi yaralandı. Olayların ardından gözaltına alınan 4 
öğrenci tutuklandı.   
 
15 Haziran 2014’te, Irkçı saldırıların eksik olmadığı Marmara Üniversitesi'nde 5 Kürt öğrenci satırlı 
saldırılarda yaralandı. Saldırıları yapan gruplar hakkında soruşturma açılmazken 20 Kürt ve sosyalist 
öğrenciye soruşturma açıldı 2 öğrenciye soruşturmalar sonucu uzaklaştırma cezası verildi.   
 
15 Haziran 2014’te,  Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde de öğrenciler bir piknik sırasında Kürtçe şarkı 
söyledikleri gerekçesiyle 50 kişilik bir ülkücü grubun saldırısına uğradı. Saldırı sonrası saldırıya uğrayan 
50'ye yakın öğrenci gözaltına alındı.     
 
10 Temmuz 2014’te, İstanbul Beşiktaş’ta gece sahur saatinde barda oturan bir grup genç, iki kişinin 
saldırısına uğradı. Saldırıda aralarında turistlerin de olduğu üç kişi yaralandı. 
 
26 Temmuz 2014’te Rize’de Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş adına stant açan emekli öğretmen 
Nurettin Demirtaş, ırkçı bir grubun saldırısına maruz kaldı. Polisin müdahale etmediği saldırı sonunda 
yaralanan Nurettin Demirtaş, hastaneye kaldırıldı. 
 
26 Temmuz 2014’te İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde açılan standa da ırkçı bir grubun saldırması sonucu 
stantda bulunan 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. 
 
26 Temmuz 2014’te Samsun’da Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için broşür dağıtan gruba 30 
kişilik bir grubun saldırması sonucu 1 kişi yaralandı. 
 
28 Temmuz 2014’te, İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde Selahattin Demirtaş adına açılan büroya kimliği 
belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu büroda maddi hasar meydana geldi. 
 
28 Temmuz 2014’te İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe Mahallesi’nde Cumhurbaşkanı adayı 
Selahattin Demirtaş için açılmak istenen seçim standına bir başka siyasal yapının üyeleri tarafından 
düzenlenen saldırı sonucu 12 kişi yaralandı. 
 
1 Ağustos 2014’te İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde HDP tarafından kurulan standa 
Halk Cephesi üyelerinin saldırması sonucu çıkan kavga sırasında M.C. (17) adlı çocuk kimliği belirsiz 
kişilerin açtığı ateş sonucu alnından vurularak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede yoğun bakımda 
tutulan M.C.’nin vücudunda da darp izleri bulunduğu ileri sürüldü. 
 
1 Ağustos 2014’te, Erzurum’da Palandöken Devlet Hastanesi’nin acil servisinde görevli pratisyen hekim 
Furkan Ali Uygur, gözaltında tutulan bir kişiyi adlî muayene için getiren polis memuru İ.İ. tarafından 
işlemleri geciktirdiği iddiasıyla muayene odasında tartaklandığını belirterek İ.İ. hakkında suç duyurusunda 
bulundu. 
 
1 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için Gaziantep’te düzenlenen mitinge 
katıldıktan sonra evlerine dönenler aşırı sağcı bir grubun silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 2’si ağır 4 kişi 
yaralandı. 
 
2 Ağustos 2014’te İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde devam eden çatışmalar 
sonucunda Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 4 kişi yaralandı. Çatışmaya müdahale eden polis 
ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin isabet ettiği Yılmaz Atay da elinden yaralandı. 
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5 Ağustos ve 6 Ağustos 2014’te Artvin’in Hopa İlçesi’nde Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş adına 
açılan stand saldırıya uğradı. Saldırılar nedeniyle standa bulunan materyaller zarar gördü. 
 
5 Ağustos 2014’te Adana’nın Kozan İlçesi’nde Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
seçim tanıtım aracına kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlenmesi sonucu araçta maddi hasar meydana 
geldi. 
 
6 Ağustos 2014’te, Rize’nin Dörtyol Köyü’nde Cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu’na destek için 
çalışma yapan Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Rize İl Başkanı Hasan Peçe ile Çayeli İlçe Başkan 
Yardımcısı Kemal Pehlivanlar, 5 kişinin fiziki saldırısına maruz kalarak darp edildi. 
 
7 Ağustos 2014’te, Rize’nin Fındıklı İlçesi’nde Selahattin Demirtaş’a destek vermek için açılan standa 
ellerinde kesici aletler bulunan ırkçı bir grup tarafından saldırı gerçekleştirildi. 
 
7 Ağustos 2014’te, Osmaniye’nin Hasanbeyli İlçesi’nde Selahattin Demirtaş için seçim anonsu yapan 
Emek Partisi İl Başkanı Ökkeş Nergis ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkanı Celal Eker ırkçı 
bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı nedeniyle Ökkeş Nergis’in burnu kırıldı. 
 
8 Ağustos 2014’te, Antalya’da Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafının bulunduğu giysileri giyerek bildiri dağıtan 
grup bir başka grubun fiziki saldırısına maruz kaldı. 
 
12 Ağustos 2014’te Gaziantep’te 11 Ağustos 2014’te, Hıdır Çalan’ın (62) Suriyeli sığınmacı olan kiracısı 
tarafından öldürülmesinin ardından kentte Suriyelilere yönelik linç girişimleri başladı. Hıdır Çalan’ın 
akrabalarının öncülük ettiği linççi grup karşılaştıkları Suriye plakalı araçları kullanılamaz hale getirdiler, 
Suriyelilere ise linç girişiminde bulundular. Gece boyu süren saldırılar sonunda 10 Suriyelinin bıçak veya 
sopa darbesiyle yaralandığı öğrenildi. Polis ekipleri ise linç girişimi saldırılarına katıldığı belirlenen 50 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
14 Ağustos 2014’te, Kilis’in Fatih Sultan Mehmet Mahallesi’nde Suriyeli sığınmacılar ile mahalleliler 
arasında çocuk kavgası yüzünden olaylar çıktı, bir Suriyeli yaralandı. Suriyelilerin evlerinin taşlandığı 
mahallede saldırıların artması üzerine mahallede yaşayan 75 sığınmacı mahalleden tahliye edildi. 
 
16 Ağustos 2014’te, Gaziantep’te N.S. ve M.N. adlı 2 kişi Suriyeli sığınmacı bir ailenin yaşadığı dükkâna 
gelerek oturdukları yeri terk etmeleri yönünde aileyi tehdit etti. Yaşadıkları yerden çıkmayacaklarını ifade 
eden aile ile 2 kişi arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada aileyi tehdit eden 2 kişi çeşitli 
yerlerinden yaralandı. Olayın ardından polis tarafından oturdukları yerden çıkartılan Suriyeli aile kampa 
gönderildi. 
 
18 Ağustos 2014’te, Van’ın Saray İlçesi’nde İran sınırındaki Kapıköy Hudut Kapısı’na giden Emniyet 
Müdürlüğü’ne ait zırhlı aracın geçişi sırasında önceden döşenmiş mayının patlatılması sonucu bir polis 
memuru yaralandı. 
 
18 Ağustos 2014’te İstanbul’da uzun süredir İstiklal Caddesi’nde Kürtçe müzik yapan Koma Karker adlı 
grubun üyesi 3 kişi, yanlarına gelen aşırı sağcı bir grubun fiziki saldırısına uğradı. Darp edilen grup 
üyelerinden Y.A. başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
 
19 Ağustos 2014’te, Hatay’ın İskenderun İlçesi’ne bağlı Barbaros Mahallesi’nde Suriyeli bir kişinin işlettiği 
fırına giden bir çocuğun cinsel tacize uğradığı iddiası üzerine toplanan mahalleliler, tartıştıkları Suriyelilerin 
iş yerlerine zarar verdi. Saldırıların artması üzerine güvenlik önlemlerinin arttırıldığı mahalleye gelen 
İskenderun Kaymakamı iddiaların doğru olmadığını açıkladı. 
 
24 Ağustos 2014’te, Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde fırın işletmecisi A.S.’nin yanında çalıştırdığı Suriyeli 
iki çocuğa para çaldıkları iddiasıyla haftalıklarını vermemesi üzerine çıkan tartışmanın kavgaya 
dönüşmesiyle 3 kişi bıçaklanarak yaralandı. Çıkan kavgaya tepki gösteren A.S.’nin yakınlarının 
Suriyelilere ait bir evi kundaklaması sonucu ev tamamen yandı. 
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25 Ağustos 2014’te İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı İkitelli Semti’nde Suriyelilerin bir kadını taciz 
ettiği iddiaları üzerine toplanan kalabalık bir grup, Suriyelilere ait iş yeri ve otomobillere saldırarak zarar 
verdi. 
 
25 Ağustos 2014’te,  Diyarbakır Kayapınar ilçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 70. Sokak'ta Osman Bal 
adlı polis,  akşam saatlerinde görev sonrası evine döndüğü sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce 
uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.   
 
25 Ağustos 2014’te, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde Cudi Dağı eteklerinde özel bir şirkete ait yapımı devam 
eden termik santral inşaatına roketatarlı saldırı düzenlenmesi sonucu santralin güvenlik amiri S.G. 
yaralandı. 
 
25 Ağustos 2014’te, Diyarbakır Kayapınar ilçesinde arkadaşları ile akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını 
izledikten sonra gece yarısı evine dönen polis memuru Osman Bal (42), evinin önünde pusu kuran kişi 
veya kişilerin silahlı saldırısında hayatını yaşamını yitirdi.   
 
26 Ağustos 2014’te Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube 
Müdürlüğü'nde görevli Ali Kızıloğlu (25) adlı polis memuru evine giderken önünü kesen kimliği belirsiz 
kişilerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi. 
 
27 Ağustos 2014’te, Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 22 Ağustos 2014’te kimliği belirsiz kişilerce evinin 
yakınlarında vurularak öldürülen Telo Uçar cinayetinin yaptığı açıklamayla PKK üstlendi. 
 
3 Eylül 2014’te Antalya’nın Kaş İlçesi’nde ırkçı bir grubun “Pis Kürtler” diyerek saldırdığı Mahir Çetin (20) 
ve Vedat Çetin’in dakikalarca kalabalık grup tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Bir otelde çalışan Batman 
nüfusuna kayıtlı akraba iki kişiden Mahir Çetin’in aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdiği ve 
kaldırıldığı Özel Lokman Hekim Hastanesi’nde (Fethiye) yaşamını yitirdiği 7 Eylül 2014’te öğrenildi. Irkçı 
saldırının ardından Kaş Emniyet Müdürlüğü’nün gözaltına aldığı 7 kişiden 6 kişi serbest bırakılırken, 
sadece Mehmet Ali Çakmak adlı bir saldırgan tutuklandı. 
 
8 Eylül 2014’te, Kütahya’nın Simav İlçesi’ne bağlı Beyce Beldesi’nde bir inşaatta çalışan 2 Kürt işçi, 
kalabalık bir grubun sopalı ve silahlı saldırısına uğrayarak darp edildi. Saldırıya uğrayan işçilerden biri 
silahla vurularak yaralanırken işçilerin can güvenliği kaygısı nedeniyle uzun süre şantiyeden çıkamadıkları 
öğrenildi. 
 
8 Eylül 2014’te Ankara’nın Mamak İlçesi’nde “gürültü yaptıkları” iddiasıyla uyarılan kalabalık bir grubun 
uyarıyı yapan Ağrılı ve Muşlu iki ailenin evine silahlı saldırı düzenlemesi sonucu İkram Cengiz (24) 
başından aldığı kurşunla ağır yaralandı. Saldırıyı düzenleyenlerin “siz Kürtleri buradan çıkaracağız, evinizi 
başınıza yıkacağız, sizin yeriniz burası değil” şeklinde bağırdıkları iddia edildi. 
 
21 Eylül 2014’te Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencisi Metehan Tuna Göre, üniversite 
yakınındaki Kalkınma Mahallesi’nde üç saldırgan tarafından dövüldü. Aldığı darbeler sonucu ağır 
yaralanarak yoğun bakıma kaldırılan Metehan Tuna Göre’ye saldırdığı belirtilen üç kişiden Alperen 
Mergen’in ifadesinde “bana uzun uzun baktığı için Fatih Çatak ve Emre Vatan’la beraber dövdük” dediği 
ileri sürüldü. Beyin kanaması geçirdiği için halen komada tutulan ve Öğrenci Kolektifleri üyesi olduğu 
öğrenilen Metehan Tuna Göre’ye saldıran üç kişinin Ülkü Ocakları üyesi olduğu, saldırganlardan Alperen 
Mergen’in ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı bildirildi. 
 
25 Eylül 2014’te, Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’ne bağlı Peyas Mahallesi’nde devriye görevi yapan polis 
aracına uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu 3 polis yaralandı. 
 
27 Eylül 2014’te, Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi’nde elektrik arızasını gidermek isteyen elektrik arıza ekibi ve 
onlara refakat eden askerlere, HPG militanı oldukları iddia edilen silahlı bir grup tarafından ateş açılması 
üzerine bir işçi yaralandı.  
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29 Eylül 2014’te, Diyarbakır’da devriye görevi yapan polis aracına uzun namlulu silahlarla açılan ateş 
sonucu 2 polis yaralandı. 
 
30 Eylül 2014’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ndeki Kobanê halkıyla dayanışmak ve DAİŞ/IŞİD üyelerinin 
Türkiye sınırından geçişlerini engellemek amacıyla düzenlenen gösterilere de basınçlı su ve gaz 
bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldıktan sonra eylem için toplanan grupları da 
dağıtarak eylemi sonlandırdı. Polis müdahalesi sırasında ırkçı grupların da eylemcilere saldırması sonucu 
2 kişi bıçaklanarak yaralandı. 
 
2 Ekim 2014’te, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi 5 Nisan mahallesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik 
saldırılarının protesto edildiği eylem sırasında haber takibi yapan Azadiya Welat gazetesi muhabirleri 
Nihat Kutlu ve Bişar Durgut ile JINHA muhabirleri Beritan Canözer, Sarya Gözüoğlu isimli gazeteciler, 
Hizbullah üyesi olduğu iddia edilen bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı.  Habercilere, "Neden 
çekiyorsunuz" diyerek saldırmaya başlayan grup üyeleri, kadın gazetecileri saçlarından çekerek darp 
ederken, Bişar  Durgut isimli gazeteciyi 8 bıçak darbesiyle yaraladı. Bişar Durgut, ambulans ile Dicle Tıp 
Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
4 Ekim 2014’te, İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde Halk Cephesi taraftarı İsmail 
Doğan, uyuşturucu satıcılarının silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.  
 
6 Ekim 2014’te, Kobane de yaşananları protesto eylemlerinin başladığı ilk günde Adana’nın Küçükdikili 
Mahallesi’nde IŞİD yanlısı olduğu iddia edilen bir grup tarafından ateşli silahlarla Hakim Ballı ve İzzet 
Bahadır isimli gençler ağır şekilde yaralanmışlardır.  
 
8 Ekim 2014’te, Mardin’in Dargeçit ilçesinde Kobanê'ye yönelik saldırılara karşı yapılan protesto 
eylemlerinde Bilal Gezer ve Sinan Toprak isimli vatandaşlar hayatlarını kaybetti.(Bu kişilerin HUDA-PAR 
ilçe başkanı tarafından öldürüldükleri iddia edilmektedir.) 
 
9 Ekim 2014’te,  Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde çatışmaların devam ettiği esnada kimliği belirsiz bir grupla 
evinin önünde oturan Ahmet Albay (69) uğradığı bıçaklı saldırıda yaşamını yitirdi, oğlu Veysi Albay’da 
yaralandı. 
 
9 Ekim 2014’te, Bingöl'ün Yenişehir Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde yaya olarak yürüyen Emniyet 
Müdürü Atalay Ürker, Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin, Komiser Hüseyin Hatipoğlu ve koruma polisi 
Uğur Atlı, bölgeden geçen bir araç uzun namlulu silahlarla saldırıya uğradı. Saldırıda Emniyet Müdürü 
Atalay Ürker ve koruma polis memuru Uğur Atlı yaralanırken, Emniyet Müdür Yardımcısı Atıf Şahin ile 
Komiser Hüseyin Hatipoğlu ise olay yerinde yaşamını yitirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri olay ile ilgili geniş 
güvenlik önlemi alırken, ambulanslarla yaralılar Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
9 Ekim 2014’te, Diyarbakır da Kobani protestoları düzenlendiği sırada karşıt görüşlü protestocular 
arasında çıkan çatışmada Yasin Börü ve Hasan Gökgöz yaşamını yitirdi.  
 
10 Ekim 2014’te Diyarbakır'da Kobanê'ye yönelik saldırılara karşı halkın protesto eylemlerine yönelik 
saldırılarda çıkan çatışmada 7 Ekim'de Bağlar'da yaralanan Hizbullah-HÜDA-PAR üyesi olduğu belirtilen 
Cumali Güneş (30) de hayatını kaybetti. 
 
16 Ekim 2014’te İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde 7 Ekim 2014’te ırkçı grupların HDP ilçe binasına yönelik 
düzenledikleri taşlı saldırı esnasında ağır yaralanan Serdar Altan (36) tedavi gördüğü   
hastanede yaşamını yitirdi. 
 
17 Ekim 2014’te, Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünde 
okuyan Ömer E. isimli öğrenci, dersten çıktığı sırada üniversite içinde ırkçı bir grubun bıçaklı ve satırlı 
saldırısına maruz kaldı. Saldırıda ağır yaralanan Ömer E, kampusa gelen ambulans ile Turgut Özal Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.   
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18 Ekim 2014’te, Bitlis'in Mutki ilçesinde, AKP'li eski Belediye Başkanı Vahdettin Balak'ın kardeşleri 
olduğu belirtilen Ömer ve Serdar Barlak isimli kişiler, DBP'li Belediye Meclis üyesi Savaş Karataş'ın (33) 
aracının önünü keserek, bıçaklı saldırıda bulundu. İlçedeki TOKİ'lerde çıkan tartışma sonucu gerçekleşen 
saldırıda sırtına aldığı 4 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Karataş, Mutki Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk 
müdahalesinin ardından Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
 
20 Ekim 2014’te Diyarbakır’da Kobanê eyleminin yapıldığı alana giden polis aracına açılan ateş sonucu bir 
polis yaralandı. 
 
22 Ekim 2014’te, Bingöl Karlıova'nın Kale Mahallesi'nde oturan Fethi Yalçın adlı bir kişi sabah saat 08.30 
sıralarında evinden çıkarken bir otomobilden açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.  Öldürülen Yalçın'ın Hür 
Dava Partisi üyesi olduğu belirtildi.  
 
22 Ekim 2014’te, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde akşam saatlerinde ikinci öğretimde okuyan Kürt 
öğrencilerin bindiği otobüse binen ülkücü bir grup telefonla arkadaşlarını arayarak, "Teröristlerin bindiği 
otobüse bindik çarşıya gelin" diyerek, öğrencilere saldırıda bulundu. 
 
29 Ekim 2014’te Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde semt pazarında eşiyle alışveriş yaparken kimliği belirsiz 
kişilerin silahlı saldırısına uğrayan Astsubay Üstçavuş Nejdet Aydoğdu (25), ağır yaralı olarak kaldırıldığı 
hastanede yaşamını yitirdi. 
 
25 Ekim 2014’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Cengiz Topel Caddesi’nde silahlı saldırıya uğrayan 
Haruna Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Ramazan Gülle, er Ramazan Köse ve er 
Yunus Yılmaz yaşamını yitirdi. Olayın ardından başlatılan operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Saldırıyla 
ilgili açıklama yapan HPG, 3 askerin ölümüyle ilgilerinin olmadığını ifade ederken, Genelkurmay 
Başkanlığı da saldırıyı kimlikleri de belirlenen HPG militanı 3 kişinin yaptığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı 
ise şehrin en merkezi yerindeki saldırıyı yüzü maskeli 2 kişinin düzenlediğini açıkladı Yüksekova Sulh 
Ceza Hâkimliği 26 Ekim 2014’te aldığı kararla saldırıyla ilgili olarak yayın yasağı getirildiğini açıkladı. 
 
4 Kasım 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 2 kadın Kürt öğrenci, kaldıkları Nene Hatun Kız 
Öğrenci Yurtları'nda ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. Edinilen bilgiye göre; yurtta "Asena" kod ismiyle 
tanınan ülkücü kişi, isimleri öğrenilemeyen 2 Kürt kadın öğrenciyle kantinde tartışmasıyla başlayan olayın 
ardından bir grup ülkücüyü toplayarak, B Blok'ta kalan öğrencilerin kaldığı odayı basarak iki öğrenciyi darp 
etti. Olayın duyulması ardından saldırıya maruz kalan kadın öğrenciler, ambulans ile hastaneye 
kaldırıldıkları öğrenilirken, saldırgan grup hakkında ise herhangi bir işlem yapılmadığı öğrenildi.   
 
4 Kasım 2014’te Ankara’da Halkların Demokratik Partisi (HDP) Parti Meclisi üyesi Ahmet Karataş partinin 
Mithatpaşa Caddesi’nde bulunan il binasında bıçaklı saldırıya uğradı. Bir süre sonra saklandığı evde 
yakalanan saldırgan Emre Akman (28) tarafından defalarca bıçaklanan Ahmet Karataş ağır yaralı halde 
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ameliyatın ardından yoğun bakım servisine kaldırılan 
Ahmet Karataş’ın durumunun iyiye gittiği belirtildi. Saldırıyla ilgili açıklama yapan HDP, saldırıya 
Cumhurbaşkanı, Başbakan ve hükümet üyelerinin son dönemde kendilerini hedef alan açıklamalarının 
neden olduğunu belirttiler. Ankara’nın Çubuk İlçesi’nde yaşadığı öğrenilen saldırganın binaya gelmeden 
önce HDP’yi aradığı ve Erzurum’dan geldiğini belirterek yardım istediği öğrenildi. 
 
5 Kasım 2014’te, Diyarbakır’da koruma polisi M.E. bir dükkânda sıra beklerken kimliği belirsiz kişilerin 
açtığı ateş sonucu yaralandı. 
 
5 Kasım 2014’te Fırat Elazığ’da Üniversitesi’nde IŞİD saldırılarını protesto etmek isteyen öğrencilere aşırı 
sağcı grupların saldırması sonucu 2 öğrenci yaralandı. 
 
6 Kasım 2014’te, Van'dan Doğubayazıt'a ailesi ile birlikte döndüğü sırada, HDP Doğubayazıt İlçe Eş 
Başkanı Ali Çakan'a yönelik silahlı saldırı girişiminde bulunuldu. Soğuksu köyünden itibaren 33 FR 773 
plakalı araç tarafından takip edildiğini fark ettiğini belirten Çakan, takip edenlerin kim olduğunu öğrenmek 
amacıyla aracını durdurduğunu söyledi. Çakan, sonrasında yaşananları ise şöyle anlattı: "Dün akşam 
Van'dan Doğubayazıt'a giderken, 33 FR 773 plakalı Volkswagen Caddy marka araçla takip edilip taciz 
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edildim. Uzun süre takip edildikten sonra araçtan inip takip edenlerle tartıştım. Neden takip edildiğimi 
sormama rağmen herhangi bir cevap alamadım. Araçta iki kişi bulunmaktaydı. Biri silahla saldırmaya 
çalıştı. Aile bireylerim bunu engelledi. Olayın normal bir trafik magandası olayı olduğunu sanmıyorum. Bu 
olayın peşini bırakmayacağım. Olayın takipçisi olacağım." İlçeye gelen Çakan, savcılığa giderek suç 
duyurusundan bulundu.   
 
7 Kasım 2014’te, Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü için 
başlatılan imza kampanyasına destek amacı ile imza standı açan Kürt öğrencilere 20 kişilik ülkücü bir 
grup, polis desteği ile saldırdığı iddia edildi. Saldırıda 4 öğrenci yaralanırken, polisin saldırgan gruba işlem 
yapmaması dikkat çekti.   
 
10 Kasım 2014’te, Mersin Üniversitesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan için açılan "Öcalan'a özgürlük" 
imza standına ülkücü gruplar satır ve döner bıçakları ile ikinci kez saldırdı. Saldırıda Medya Işıktaş ve 
Rıdvan Gök isimli iki öğrenci yaralandı. 
 
10 Kasım 2014’te Yozgat’ta yayımlanan Yenigün Gazetesi’nin Yayın Yönetmeni Evren Kurban, AKP’li 
Belediye Başkanı Kazım Arslan’ı eleştiren yazısını 5 Kasım 2014’te gazetede yayımladıktan sonra evine 
giderken kimliği belirsiz 3 kişinin demir çubuklu saldırısına uğradı. Yozgat Devlet Hastanesi’nde tedavi 
altına alınan Evren Kurban’ın kırılan sağ kolu alçıya alındı. 
 
12 Kasım 2014’te, Malatya İnönü Üniversitesi'nde okuyan 2 Kürt öğrenci, arkadaşlarının evine gittikleri 
sırada kendilerini takip eden yaklaşık 10 kişilik ırkçı bir grubun saldırısına maruz kaldı. Merkez Kavaklıbağ 
Mahallesi Halep Caddesi üzerinde yaşanan olaydan, öğrenciler hafif sıyrıklarla kurtulmayı başarırken, 
saldırgan grup daha sonra olay yerinden kaçtı. Saldırının duyulmasının ardından olayın gerçekleştiği yere 
gelen öğrenciler, saldırıyı protesto etti. Olay yerine çevik kuvvet ile sivil polisleri ile Öğrenciler arasında 
tartışmalar yaşanırken, evlerine gitmek üzere olay yerinden ayrılan 2 öğrencinin önü caddenin yaklaşık 
100 metre aşağısında saldırıyı gerçekleştiren ırkçı grup tarafından yeniden kesildi. Öğrencilere silah 
doğrultup öldürmekle tehdit eden ırkçı grup, durumu fark eden diğer öğrencilerin kendilerine doğru 
yönelmesi üzerine ara sokaklara doğru kaçtı.   
 
12 Kasım 2014’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı 
saldırısına uğrayan Hacı İrfan Atsız (60) yaşamını yitirdi. Hacı İrfan Atsız’ın HÜDA-PAR’ın çalışmalarında 
yer aldığı belirtildi. 
 
13 Kasım 2014’te, Antep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Agit Savrum, ilçe merkezinde 
4 kişilik bir ülkücü grubun saldırısına maruz kaldığını söyledi. Evine giderken, yol güzergahında bulunan 
Osmanlı Parkı yanında önünün grup tarafından kesildiğini belirten Savrum, grubun Kobanê'de yaşamını 
yitiren bir YPG'linin cenazesine ve HDP kongresine katıldığı gerekçesi ile kendisine saldırdığını ileri sürdü. 
Grup tarafından darp edildiğini belirten Savrum'un yüzünde morluklar olduğu görülürken, kendisini darp 
eden kişilerin olay yerinden kaçtığını aktardı. Olaydan sonra 155'i arayarak, yardım talebinde 
bulunduğunu ifade eden Savrum, emniyette ifade verdikten sonra evine döndüğünü kaydetti.  
 
17 Kasım 2014’te, Çanakkale Biga Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan Selahattin Öztekin ve Volkan Tan 
isimli Kürt öğrenciler, ırkçı grubun saldırısı sonucu yaralandı. Saldırıya uğrayan öğrencilerden Tan, 
gözaltına alındı.   
 
19 Kasım 2014’te Erzurum’un Tekman İlçesi’ne bağlı Hacıömer Köyü’nde Mustafa Bingöl (76) adlı kişi 
evinin önünde kimliği belirsiz silahlı bir grubun silahlı saldırısına uğraması sonucu yaşamını yitirdi. Mustafa 
Bingöl’ün bir süre önce bölgedeki PKK militanlarının faaliyetlerine yönelik jandarma karakoluyla görüştüğü 
belirtildi. 
 
19 Kasım 2014’te, Çukurova Üniversitesi'nde okuyan devrimci, demokrat ve yurtsever öğrencileri ırkçı bir 
grubun saldırısına maruz kaldı. Polis saldırgan gurubu engelleyeceğine saldırıya uğrayan 8 öğrenciyi 
gözaltına alındı. 
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21 Kasım 2014’te,  Antalya'da 3 Ekim günü bilinmeyen bir nedenden ötürü uğradığı saldırıda ağır 
yaralanan Batman nüfusuna kayıtlı 30 yaşındaki Nizamettin Aslan, 48 gündür tedavi gördüğü hastanede, 
hayatını kaybetti. 
 
30 Kasım 2014’te, Malatya İnönü Üniversitesi'nde okuyan 2 Kürt öğrenci akşam saatlerinde kendilerini 
takip eden ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Çarşıdan eve giden öğrenciler, Merkez PTT binası 
karşısında cadde üzerinde ırkçıların saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda birçok öğrenci, farklı yerlerinden 
yaralandı. Saldırı, cadde üzerinde bulunan polislerin ırkçı grupları olay yerinden uzaklaştırması ile sona 
erdi.    
 
30 Kasım 2014’te, Şırnak'ın İdil ilçesinde görevli Uzman Çavuş Bahadır Avşar, akraba ziyareti için geldiği 
Batman'da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 19 Mayıs Mahallesi'nde aracının içinde silahlı saldırıya uğradı. 
Saldırıda ağır yaralanan uzman çavuş, bölgeye sevk edilen ambulans ile Batman Bölge Devlet Hastanesi 
acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis tarafından 
operasyon başlatıldı.   
 
6 Aralık 2014’te Manisa’nın Demirci İlçesi’nde inşaat işçisi olarak çalışan Ağrılı 4 işçinin kendi aralarında 
Kürtçe konuştukları sırada 100 kişilik bir grubun ırkçı saldırısına maruz kaldıkları öğrenildi. 
 
9 Aralık 2014’te, Siirt Belediyesi binası önünde sabah saatlerinde Belediye Eş Başkanı Tuncer Bakırhan'ın 
kullandığı resmi makam aracı, bir belediye çalışanını oğlu olduğu belirtilen Resul D. tarafından tahrip 
edildi. Şahıs aracın camlarını tahrip ederek, aracın 4 lastiğini de kestikten sonra olay yerinden kaçtığı 
bildirildi. Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri yaşanan olay ile ilgili soruşturma başlatırken, Siirt 
Belediyesi Eş Başkanı Tuncer Bakırhan ise, Resul D. ve yahut olayı gerçekleştirenlerle ilgili şikâyetçi 
olmayacaklarını aktardı.   
 
15 Aralık 2014’te, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde kimliği belirsiz kişilerce İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne el yapımı 
ve parça tesirli bombalı saldırı düzenlenmesi sonucu bir polis memuru yaralandı. 
 
18 Aralık 2014’te Ordu’da inşaat işçisi olarak çalışan Ağrılı 4 işçinin kendi aralarında Kürtçe konuştukları 
sırada kalabalık bir grubun fiziki saldırısına maruz kaldıkları ve darp edildikleri öğrenildi. 
 
20 Aralık 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde, ülkücü bir gurubun Faysal Alma isimli bir Kürt 
öğrenciyi alıkoyması üzerine çıkan olaylarda, aralarında DİHA Muhabiri Selman Keleş'in de bulunduğu 51 
öğrenci gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan arkadaşları için emniyetin 
önüne beklerken ırkçı bir grubun bıçak ve sopalı saldırısına maruz kalan Cengiz Tanku isimli öğrenci, 
vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı darbelerle yaralandı. Saldırı sonrası Atatürk Üniversitesi Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırılarak müdahale edilen Tanku'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.   
 
23 Aralık 2014’te, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyan 5 Kürt öğrenci araçlarıyla üniversite 
kampusundan çıktıktan sonra ülkücü olduğu belirtilen bir grup tarafından takip edilmeye başlandı. Şehir 
merkezinde bulunan Şelale Parkı civarındaki Ülkü Ocakları binası önünde Kürt öğrencilerin aracına 
kalabalık ülkücü grup saldırdı. Saldırı sırasında Yüksel Tekin adlı Kürt öğrenci ülkücüler tarafında 
bıçaklanarak yaralandı. 
 
26 Aralık 2014’te Maraş Katliamı’nın (19-26 Aralık 1978) 35. yıldönümü nedeniyle Erzincan’da yapılmak 
istenen basın açıklaması aşırı sağcı grupların saldırısına uğradı. Polisin saldırganlar yerine basın 
açıklamasına katılanlara müdahale ettiği saldırıda 12 kişi yaralandı. Saldırının ardından Erzincan Valiliği 
28 Aralık 2014- 12 Ocak 2015 tarihleri arasında il merkezinde toplantı, yürüyüş, gösteri, stant masaları 
açılması, imza toplanması gibi etkinlikleri yasakladığını açıkladı. 
 
26 Aralık 2014’te, HDP Erzincan İl Örgütü tarafından Maraş katliamını kınamak amacıyla Cumhuriyet 
Caddesi üzerinde bir araya gelen grubun düzenlemek istediği basın açıklamasına, ırkçı grup tarafından 
istiklal marşı okunarak saldırıda bulunuldu. Irkçı grubun saldırısında çok sayıda kişi yaralanırken, HDP İl 
Eş Başkanı Filiz Dikme Pakkan ise feci şekilde darp edildi.   
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29 Aralık 2014’te,Van'ın Çaldıran ilçesi Sarıharman (Çaçur) Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Salih 
Akyavuz (31) isimli yurttaş, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açılan ateş sonucu yaşamını 
yitirdi. Edinilen bilgilere göre; minibüs şoförü olan Akyavuz, kendisine gelen bir telefon üzerine, hasta bir 
yurttaşı hastaneye götüreceğini belirterek evden çıktı. Kısa süre sonra gelen silah sesleri üzerine dışarı 
çıkan mahalle sakinleri, silahla vurulan Akyavuz'un cansız bedeni ile karşılaştı. 

Saldırı Davaları 
 
Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 4 Kasım 2009’da geçici köy korucusu İsmail Akyol ile oğlu Abbas Akyol’un 
bir otomobile düzenlediği silahlı saldırı sonucu otomobilde bulunan Süleyman Aras, Belkisa Aras, 
Necmettin Aras ve Şevki Aras yaşamını yitirmişti. Ölenlerden Süleyman Aras’ın da geçici köy korucusu 
olduğu ve İsmail Akyol’un kızı ile evliliğini bitirmesi için İsmail Akyol’dan tehdit aldığı öğrenilmişti. 
Saldırının ardından şüpheli 5 kişi hakkında açılan ancak Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından kararın 
“tahrik hükümlerinin uygulanmadığı” gerekçesiyle bozulması üzerine yeniden görülmeye başlanan dava 23 
Ocak 2014’te sonuçlandı. Duruşmada bozma kararını okuyan, savcının esas hakkındaki mütalaası ile 
sanıkların son savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar İsmail Akol, Abbas Akol ve İlyas 
Akol’a 2’şer kez müebbet hapis cezası ile 48’er yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Genco Kuzu ve 
Cengiz Akol’a ise 52’er yıl hapis cezası verildi. 
 
20 Şubat 2014’te İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde 28 Eylül, 29 Eylül ve 30 Eylül 
2013’te Halk Cephesi üyelerine uyuşturucu satıcısı tarafından düzenlenen silahlı saldırılar sonucu 
yaşamını yitiren Hasan Ferit Gedik’in katil zanlısı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Ş.E. adlı kişi 
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 

7. KAYIPLAR 
 

Kayıp Davaları 
 
  
2 Ocak 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Esenli Köyü’nde 13 Mayıs 1994’te askerî birlik tarafından 
gözaltına alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan Mustafa Bulut, Ali Bukut, Ekrem Bulut, 
Ramazan Bulut ve Fahri Bulut için Diyarbakır 7. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı, Lice Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın 20 Ekim 2004’te görevsizlik kararı vererek gönderdiği dosya hakkında 10 yıl sonra 
görevsizlik kararı vererek dosyayı Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 10. maddesi ile özel yetkili 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği öğrenildi. Dosyaya ilişkin 13 Mayıs 2014’e kadar sivil savcılık dava 
açmaz ise dosya zaman aşımına uğrayacak. 
 
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Yekmal (Aşağı Ölçek) Köyü’nde 26 Nisan 1995’te Bolu Dağ 
Komando Taburu 5. Bölük askerleri tarafından bir grup köylü ile birlikte gözaltına alınan ve kendisinden bir 
daha haber alınamayan Nezir Tekçi’nin ailesinin yaptığı başvuru sonucu 2011 yılının Eylül ayında Nezir 
Tekçi’yi gözaltına alan askerler hakkında açılan dava “güvenlik” gerekçesiyle Hakkâri’den Eskişehir’e 
alınmıştı. Nezir Tekçe’nin babası Halit Tekçi, dosyanın Hakkâri’den alınmasının olayı kapatmaya yönelik 
olduğunu belirterek, sonucu ne olursa olsun davanın takipçisi olacağını söylemişti. Olaydan sonra ilk 
olarak 1997 yılında Halit Tekçe’nin suç duyurusu üzerine Van Askeri Savcılığı konuyla ilgili soruşturma 
başlatmış ancak 15 Aralık 1997’de kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek dosya kapatılmıştı. 2010 
yılında ise Nezir Tekçi’nin ölümüne tanıklık yapan, o dönemde askeri birlikte askerlik yapan Yunus 
Şahin’in beyanları üzerine dava dosyası tekrar açılmıştı. Gelişmeler üzerine açılan dava kapsamında 
Nezir Tekçi’nin PKK militanlarının yerlerini göstermediği gerekçesiyle önce kurşuna dizdirip, sonra mayınla 
patlatarak öldürülmesi emrini verdiği iddiasıyla emekli Albay Ali Osman Akın ile Muvazzaf Yarbay Kemal 
Alkan’ın yargılanmasına Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 Haziran 2014’te devam edildi. 
Duruşmada sanıkları ve taraf avukatlarını dinleyen ve tanık ifadelerine rağmen sanıkların tutuklu 
yargılanması talebini reddeden mahkeme heyeti, keşifte elde edilen bulguların Adlî Tıp Kurumu’na 
gönderilmesine karar vererek duruşmayı 17 Ekim 2014’e erteledi. 
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Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Alacakaya Köyü’nün Keper Mezrası’ndan 9 Ekim 1993 yılında gözaltına 
alındıktan sonra kaybolan 11 köylü ile ilgili açılan davaya 3 Temmuz 2014’te Ankara 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. “Güvenlik” gerekçesiyle Ankara’ya alınan davanın duruşmasına katılan 
sanık emekli Tuğgeneral Yavuz Ertürk ifadesinde “görevimi kanunlara, Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri 
Bakanlığının ve dolayısıyla OHAL Valiliğinin emirlerine göre yaptım” dedi ve suçlamaları reddetti. Sanık 
Yavuz Ertürk’ün gelecek celsede de hazır bulunmasını kararlaştıran mahkeme heyeti, Eylül ve Ekim 
1993’te, Şenyayla bölgesinde operasyon yapılıp yapılmadığının sorulmasına, yapıldıysa buna ilişkin emir 
ve operasyon raporunun Genelkurmay Başkanlığı’ndan istenmesine karar vererek duruşmayı 21 Ekim 
2014’e erteledi. 
 
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nin Görümlü Beldesi’ne bağlı Derecik Mezrası’nda 14 Mayıs 1993’te “PKK’ye yardım 
ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla dönemin Şırnak Tugay Komutanı Mete Sayar’ın emriyle gözaltına alınan 6 
köylüden bir daha haber alınamadı. 6 köylünün akıbetine ilişkin soruşturmanın zamanaşımına uğramasına 
3 gün kala Mete Sayar, Görümlü 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanı emekli Albay Hasan Basri Vural, 3. 
Bölük Tim Komutanı Üsteğmen İbrahim Kıraç, Yüzbaşı Murat Ali Yıldız, Kayseri Hava İndirme Tugayına 
bağlı teğmen Serdar Tekin ile 2. Komando Tabur Komutanlığından Tansel Erok hakkında açılan davaya 
Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Eylül 2014’te devam edildi. Ankara 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan ve o dönem zorunlu askerlik hizmetini yapan Yusuf Özdemir, Mete 
Sayar'ın emriyle köylüleri gözaltına aldıklarını belirterek, köylülerin önce saatlerce işkence gördüğünü 
sonra da yüzlerce askerin gözü önünde ateş edilerek katledildiğini söyledi. Duruşma sonunda mahkeme 
heyeti, sanıkların tutuklanması talebini reddederek duruşmayı 12 Aralık 2014’e erteledi. 
 
11 Aralık 2014’te Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Alacakaya Köyü’nün Kepir, Gurnik, Mezire, Pireş ve 
Şuşan mezralarında ve Muş’un Licik Mezrası’nda 8 Ekim-25 Ekim 1993 tarihlerinde Bolu Tugayı 
tarafından düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındıktan sonra kaybolan 11 köylü ile ilgili açılan davaya  
Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. “Güvenlik” gerekçesiyle Ankara’ya alınan davanın 
duruşmasında taraf avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 
duruşmayı 3 Şubat 2015’e erteledi. 
 

 8. TOLU MEZAR İDDİALARI VE ORTAYA ÇIKAN TOPLU MEZARLAR 
 
2 Ocak 2014’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 25 Ocak 2001’de, Ergenekon Davası tutuklusu Şırnak İl 
Jandarma Alay Komutanı Levent Ersöz döneminde, Yüzbaşı Süleyman Can’ın çağrısı üzerine  İlçe 
Jandarma Komutanlığı’na gittikten sonra gözaltında kaybedilen dönemin HADEP Silopi İlçe Örgütü 
Başkanı Serdar Tanış ve İlçe Örgütü yöneticisi Ebubekir Deniz’e ait olduğu iddiasıyla Mardin’in Dargeçit 
İlçesi’ndeki mezarlıkta 18 Aralık 2013’te yapılmasına karar verilen ancak kötü hava koşulları nedeniyle 
ertelenen kazı çalışması gerçekleştirildi. Savcılık denetiminde gerçekleştirilen kazı çalışması sonucu 
bulunan battaniyeye sarılı gömülmüş bir kişiye ait kemiklerden DNA testi için parçalar alındı ve 
incelenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Dargeçit Belediye Mezarlığı sorumlusu Hacı 
Akar’ın, Serdar Tanış’ın bir gece yarısı özel harekât polisleri ve askerler tarafından getirilerek mezarlıkta 
defnedildiğini anlatması üzerine kazı kararı alınmıştı. 
 
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 1990’lı yıllarda Jandarma Komutanlığı’na bağlı resmi ve sivil görevlilerce 
gözaltında kaybedilen kişilerin akıbetlerini soruşturan Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, tanıkların 
ifadeleri doğrultusunda Tilzerin (Aysun) Köyü’nün yakınlarında bulunan su kuyularında kazı çalışması 
yapılmasına karar vermişti. Karar doğrultusunda söz konusu bölgede kazı çalışmalarına 10 Haziran 
2013’te devam edilmiş ve kazı sonrasında 3 kişiye ait olduğu ileri sürülen kemik ve elbise parçaları 
İstanbul Adlî Tıp Kurumu’na gönderilmişti. 4 Ocak 2014’te basın toplantısı düzenleyen İnsan Hakları 
Derneği (İHD) Mardin Şubesi, 3 insana ait kemiklerden birinin 1995 yılında Dargeçit’te gözaltına alındıktan 
sonra bir daha haber alınamayan Abdurrahman Coşkun’a ait olduğunun İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun 17 
Aralık 2013’teki raporu ile kesinleştiğini açıkladı. 
 
7 Ocak 2014’te İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şubesi yaptığı açıklamayla, 1990’lı yıllarda faili 
meçhul cinayetlerin işlendiği ve gözaltında insanların kaybedildiği JİTEM merkezi olarak bilinen Mardin İl 
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Jandarma Komutanlığı binasının bulunduğu bahçede 1 Ocak 2014’te bir inşaat çalışması dolayısıyla 
yapılan kazıda insana ait kafatası ve kemik parçalarının bulunduğunu duyurdu. 
 
13 Ocak 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 Ocak 2001'de gözaltına alınan ve kendilerinden bir daha 
haber alınamayan HADEP Silopi İlçe Başkanı Serdar Tanış ve ilçe yöneticisi Ebubekir Deniz için Mardin'in 
Dargeçit ilçesindeki mezarlıkta yapılan kazı çalışmasında battaniye içerisinde bir ceset bulundu. 
Battaniyeye sarılı halde gömülmüş bir kişiye ait kemiklerden DNA testi için parçalar alınarak, incelenmek 
üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi  
 
3 Şubat 2014’te Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’ne bağlı Şilbeytan (Çavlu) Köyü’nün kırsal kesiminde 1996 
yılında çıkan çatışmada yaşamını yitiren PKK militanı Mahmut Topdemir’in ailesinin İnsan Hakları Derneği 
(İHD) Diyarbakır Şubesi’ne yaptığı başvuru üzerine Dicle Cumhuriyet Savcılığı gözetiminde gömüldüğü 
tahmin edilen yerde kazı çalışması yapıldı. Kazı çalışmasının sonunda kemik parçaları ve bazı eşyalar 
bulundu. Kemiklerin DNA testi için Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği öğrenildi. 
 
6 Şubat 2014’te, Diyarbakır’da Orgeneral Galip Deniz Kışlası’nın iç bahçesinde yapılan kazı çalışmasında 
6 mezar ve insana ait kemik kalıntıları bulundu. 
 
7 Şubat 2014’te, Diyarbakır-Mardin karayolunun 45'inci kilometresinde bulunan Roma dönemine ait 
Zerzevan Kalesi kalıntılarında yer alan yedi metre derinliğindeki bir su sarnıcında 20 kişiye ait kafatası 
bulunuldu. Çınar Cumhuriyet Savcısı'nın da olay yerine gelerek incelemelerde bulunmasının ardından, 
bulunan kemik parçaları incelenmek üzere Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 
 
7 Nisan 2014’te, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Üçdamlar (Bawerd) ve Güldiken (Péçar) köyleri arasında 
1994 ve 1995 yılları arasında çıkan bir çatışma sonucu yaşamını yitiren 3 PKK'liye ait olduğu belirtilen 
kemik ve elbise parçaları bulundu. Köylülerin kendi imkanlarıyla yaptıkları kazıda, PKK'lilere ait olan kemik 
ve elbise parçalarından şutık ve benzeri elbise parçalarını bir poşet içine koyarak aynı yere bıraktıkları 
öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan ve ismini vermek istemeyen bir köylü, 'Çatışma günü ve 
öncesinde bölgede gerilla ve askerler arasında çıkan çatışma sonucu ve havadan gerilla mevzilerini ateş 
altına alan bir helikopterin düşürülmesi sonucu, çatışma bölgesine yapılan takviye askeri sevkiyatı 
durdurmak için Güldiken köyüne bir kilometre uzaklıktaki yolda temas yaşandı ve çıkan çatışma sonucu 3 
PKK gerillası yaşamlarını yitirdi. Köyümüz daha önce askerler tarafından yakılarak boşaltılması sonucu 
gerilla cesetlerinin çatışma bölgesinde bırakıldı. Açıkta kalan cesetler daha sonra Üçdamlar ve Güldiken 
köyleri yollarının grayderlerle açılarak genişletilmesi sonucu açıkta bulunan gerillalara ait bir kısım kemik 
ve elbiselerinde yol çalışmaları sonucu yol altında kaldı" diye belirtti. Çatışmada yaşamını yitirdiği belirtilen 
3 PKK'liden birinin, Diyarbakır Hazro ilçesi nüfusuna kayıtlı 1975 doğumlu Doktor Miran kod isimli Nevzat 
Dolan (Aile sonradan Yücesoy soy ismini aldı) ile bir diğerinin Siirt Eruhlu olduğu bilgisi bulunan Heqi kod 
adlı PKK'liler olduğu öğrenildi.   
 
10 Nisan 2014’te, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde bulunan Gireciritê Mezarlığı'na 1992-2000 yılları arasında 
Kulp, Lice ve Hazro kırsalında çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren 26 PKK'linin toplu olarak gömüldüğü 
kaydedildi. Gireciritê Mezarlığı, ilçede halk arasında "Kimsesizler mezarlığı" olarak isimlendirilirken, 
PKK'lilerin cenazelerinin askerler ve belediye çalışanları tarafından dini vecibeleri yerine getirilmeden 
elbiseleri ile 60 cm kazılan mezarlara defnedildikleri öğrenildi. Toplu mezarda bulunan 26 PKK'liden 
9'unun isimleri yada kod adlarının "Mehmet Sait Özay, Direj, Hebun, Nedim, Demhat, Karker, Bager, 
Vedat, Jiyan" olduğu belirtiliyor.  Hazro Belediyesi çalışanı 7 kişi tarafından defnedilen cenazelerin 
tanıklarından olan Y.B. adlı yurttaş, PKK'lilerden 7'sinin Hazro'ya bağlı Bayırdüzü (Bazmar) köyü Serekani 
mıntıkasında dağ ile ovanın kesiştiği yerden, 5'nin Ölgen köyüne bağlı Kanipuşkül mezrası Menzil 
mıntıkasından, yine 5'nin Koçbaba köyü Henok (Hondof) bölgesinden getirildiğini ve 1 PKK'linin de 
Hondof'un Ankebir mezrasından kendisinin getirdiğini kaydetti. Hondof'un Ankebir Mezrası'nda bulunan 
PKK'linin "Direj" kod adlı olduğunu belirten Y.B, PKK'linin mermi ile kafasından yaralandığını ve cenazeyi 
Hazro'ya getirdiğinde mermi ile açılan kafatasının askerler ve korucular tarafından küllük olarak 
kullanıldığını söyledi. Bunu fark edince tepki göstermek istediğini belirten Y.B, komutanın kendisine 'Seni 
de böyle yaparım' diyerek tekmelediğini vurguladı. Getirilen cenazeleri belediyeye haber verdiklerini ve 
belediyenin 7 çalışanından birisinin de kendisi olduğunu ifade eden Y.B, yaşadıklarını şöyle anlattı: 
"Çatışmada yaşamını yitiren gerillaları askeri tabura getiriyorlardı. Taburda üzerlerinde ne var ne yok 
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hepsini alıyorlardı, işkence ediyorlardı. Ondan sonra bizi çağırıyorlardı. Biz de alıp mezarlığa 
götürüyorduk. Askerlerde bizimle birlikte geliyordu. Mezarların bir kısmını kazma ile bir kısmını da kepçe 
ile kazdık. Yaklaşık 60 cm mezar kazıldı. Hepsini tek tek mezara koyduk. Kendi imkanlarımla naylon alıp, 
yüzlerine toprak girmesin diye üzerlerine serdik. Bu şekilde gömdük." Getirilen cenazelerin silahla 
vurulduğunu ancak tanınmayacak halde olduklarını kaydeden Y.B, cenazelerin parça parça olduklarını 
belirtti. Bazı PKK'lilerin kulaklarının kesik olduğunu dile getiren Y.B, "Gelen cenazelerden biri iki parça 
halindeydi. Kafası bir torbada, gövdesi ayrı bir torbadaydı. Birinin kulağı kesilmişti. Başka bir gerilla 
panzerin arkasına kollarından bağlanmış ve sürüklenmişti. Kollarında deri ve et kalmamıştı hepsi sıyrılmış 
sadece kemikler ve bağlı olan ipler duruyordu. Bazılarını mezara koymak için taşıyorduk ya kolu elimizde 
kalıyordu yada bacağı elimizde kalıyordu. Parça parça olmuşlardı" anlatımlarında bulundu.   
 
11 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Metin Bekiroğlu, şu beyanlarda bulundu: “Nisan 
1996 yılında Lice-Genç-Kulp üçgeninde yapılan “atmaca” operasyonun da çıkan çatışmada yaşamlarını 
yitirdiklerini iddia edilen PKK Militanlarına ait olduklarını ve cesetlerinin Sorum Çayında bulunmaları 
sonucu “üçdamlar jandarma karakoluna” haber verilmiştir. Karakolda görevli askerler tarafından alınıp 
karakol hudutları içinde bulunan tamirhane “kademe” denilen yerin yanındaki su akıntısından kaynaklı 
oluşan arkın yanında bulunan tamirhane denilen yerde çok sayıda gerillanın gömülü olduğu iddia 
edilmektedir. Bu konuyla ilgili tanık gösterilecektir.”   
 
15 Nisan 2014’te, Dersim'in Nazimiye ilçesinde bulunan Belediye Asri Mezarlığı'nın girişindeki boş alanda, 
1991-97 yılları arasında farklı tarihlerde çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren PKK'lilere ait olduğu tahmin 
edilen toplu mezar bulundu.1977'den 2001 yılına kadar Nazmiye Belediyesi'nde tahsildar olarak çalışan ve 
yaşamını yitiren PKK'lilerin defin işlemlerine katılan Hıdır Akmaz, 1991 ile 1997 yılları arasında 
Nazimiye'ye bağlı Seter, Bali Mezra ve Aşağı Doluca mevkilerinde çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren 
30'a yakın PKK'linin Nazimiye Belediye Asri Mezarlığı'nda bulunan boş alana toplu şekilde toprağa 
verildiğini söyledi. 1991'den sonra Nazimiye'ye bağlı bölgelerde çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren 
PKK'lilerin ilçede bulunan belediye mezarlığına getirildiğini ve burada toplu şekilde gömüldüklerini 
söyleyen Akmaz, "1991 ile 1997 yılları arasında Seter, Turna Yolu, Bali Mezra ve Aşağı Doluca'da vurulan 
PKK'lilerin cenazelerini buradaki asri mezarlığa getirdiler. Aşağı Doluca'da vurulanlar, 1995'ten sonra 
vuruldular.1995 yılının Nisan ayında, yaz ortasında toplu cenazeler geldi" dedi. PKK'lilerin defin işlemleri 
sırasında orada bulunan asker ve korucular tarafından da baskıya maruz kaldıklarını belirten Akmaz, defin 
işlemine katıldığı PKK'lilerin gömüldüğü yerleri tek tek göstererek, "3 kişi bir çukura, 5 kişi bir çukura üstü 
örtülerek, toplu olarak defin edildi. Seter'de çıkan çatışmada yaşamını yitirenleri ben kendim gömdüm. 
Yerlerini de biliyorum. Hiç haberim olmasa da belediyede çalıştığım için haber alıp, defin işlemlerine 
katılıyordum" diye konuştu. Mezarlıktaki boş alanda 30'a yakın PKK'linin olduğunu söyleyen Akmaz, 
"Ortalama 30 kişi var. 3 kişi Seter dağında, 11 kişi Doluca tarafında vuruldu. Onlar toplu olarak üçer, beşer 
kişi üst üste atılıp, o şekilde gömüldü" diye belirtti. 1994 yılında Turna Yolu ve Bali Mezrası'nda çıkan 
çatışmalarda yaşamını yitiren 4 PKK'linin de mezarlık içindeki boş alana gömüldüğünü belirten Akmaz, 
"1994 yılında vurulan 7 kişinin daha olduğunu söylüyorlar. Defin işlemine ben katılmadığım için haberim 
yok" dedi. Yaşamını yitiren PKK'lilerin defin işlemine asker ve korucuların da katıldığını ifade eden Akmaz, 
şunları anlattı: "Kadınları ve erkekleri ayrı ayrı gömüyorduk. Burada Suriyeli iki kişi de var. Onları 
defnederken, korucular ve askerler, 'Bunlar sünnetsizdir, burada ne işleri var' diyerek gülüp, dalga 
geçiyorlardı." Mezarlık içindeki boş alanda toplu mezar olduğunu ancak sayının tam olarak bilinmediğini 
söyleyen BDP Nazimiye İlçe Başkanı Melek Dolaz ise, "Daha önce 20 ile 50 arasında PKK'linin olduğu ve 
toplu olarak gömüldüğü söyleniyordu. Bu süre içinde aileleri tarafından alınanlar da olmuş. O yüzden ne 
kadarı alındı ne kadarı burada bilgimiz yok" dedi. Dolaz, yetkili kurumlar tarafından yasal girişimlerin 
başlatılması çağrısında bulundu. Öte yandan Nazimiye Belediyesi tarafından yaşamını yitiren PKK'liler için 
tutulan defin tutanakları ve mezarlık krokileri de toplu mezar iddiasını doğruluyor. 1991 ile 1997 yıllarına 
ait olan mezarlık krokilerinde, farklı tarihlerde yaşamlarını yitiren PKK'lilere ait mezar yerlerinin aynı 
olduğunun dikkat çekti. Defin tutanaklarında, "Güvenlik güçleri ile silahlı çatışmaya giren ve ölü olarak ele 
geçirilen 'yasa dışı örgüt üyelerine ait cesetler ilçe mezarlığında ekteki krokide gösterildiği gibi 9 ve 10 
nolu mezara gömülmüştür" ifadelerine yer veriliyor.   
 
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Efarê (Yurtderi) Köyü’nde 29 Mart 1995’te gözaltına alındıktan sonra bir 
daha kendilerinden haber alınamayan A.Baki Birlik, Kemal Birlik, Zübeyir Birlik ve Zeki Alabalık’ın 
gömüldükleri yer olduğu iddiasıyla köyün yakınlarındaki bir su kuyusunda 13 Haziran 2013’te yapılan kazı 
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çalışmaları sonunda elde edilen bulguların değerlendirildiği 22 Mart 2014’te açıklandı. İnsan Hakları 
Derneği (İHD) Mardin Şubesi düzenlediği basın toplantısında İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı 
raporla kemiklerin gözaltında kaybedilen 4 kişi ile bir kadına ait olduğunun tespit edildiği ifade edildi. 
 
2 Mayıs 2014’te, Dersim merkeze bağlı Alancık (Roşnek) köyünde, resmi rakamlara göre 16 bin, gayrı 
resmi rakamlara göre ise 70 bin kişinin katledildiği Dersim katliamına ait toplu mezar bulundu. Toplu 
mezarlarda, kadın ve çocuklar ile erkeklerin ayrı yerlere toplu olarak gömüldükleri 200 kişiye ait olduğu 
belirtildi. Toplu mezar alanına yapılan kazı çalışmasında, toprağın üst yüzeyine yakın bir bölgede insana 
ait kafatası, omurga, çene ve kaburga kemiklerine rastlandı. Kazı çalışmalarının yapıldığı bir başka alanda 
ise, o dönemde kadınların boyunlarına taktıkları mavi ve beyaz renkli boncuklar bulundu. Söz konusu 
toplu mezarın, katliama tanıklık eden yaşlıların anlatımları üzerinden yola çıkarak bulunduğu belirtildi.   
 
2 Mayıs 2014’te, Van'ın Özalp ilçesinde 15 Ağustos 1994 tarihinde, Kırkçalı (Hezare) köyü yakınındaki 
Kırmızı Dere mezrasında bulunan Ahtedağ'da, 6 PKK militanı tank ve kobra tipi helikopterlerle 
bombalanarak katledildikten sonra bir toplu mezara gömüldü. Görgü tanıkları, 6 PKK militanının üst üste 
atılarak gömüldüğünü, zamanla cenazelerin yabani hayvanlar tarafından çıkarılması ve kimliği belirsiz 
kişilerce tahrip edilmesi nedeniyle kemikler toprak yüzeyine çıktığını belirtti.   
 
21 Mayıs 2014’te, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Kuşdalı (Şawura) Köyü yakınlarında 90'lı yıllarda çıkan 
çatışmalarda yaşamını yitiren ve 9 kişi olduğu tahmin edilen PKK militanına ait toplu mezar alanı tespit 
edildi. Güvenlik gerekçesi ismini vermeyen ve İHD Siirt Şubesine durumu bildiren bir yurttaşın gösterdiği 
alanda yapılan incelemelerde, araziye saçılmış kemik ve elbise parçaları bulunduğu belirtildi.   
 
16 Haziran 2014’te, Bitlis’in Mutki ilçesi Ocaklı (Pirnesin) köyü kırsalında meydana gelen heyelan sonucu 
bir PKK'liye ait cenazenin bulunması ardından yapılan incelemede aynı bölgede 16 PKK'linin toplu bir 
şekilde gömüldüğü ortaya çıktı. Toplu mezarın, 1994 yılında çıkan bir çatışma sırasında, F-16 savaş 
uçaklarının bombardımanı sonucu yaşamını yitiren ve askerler tarafından toplu gömülen 16 PKK'liye ait 
olduğu belirtildi. Konuya ilişkin incelemelerde bulunmak için gittiği Ocaklı köyünde, bölgede yaşayan 
yurttaşlardan edindiği bilgileri aktaran İHD Temsilcisi Hasan Ceylan, "Bölgedeki yurttaşların anlatımına 
göre, 1994 yılında 5 adet F-16 uçağıyla gündüz saat 8'den akşam saat 5'e kadar bombardıman yapılmış. 
O dönem Erdal isimli PKK'linin komutasında  17 PKK'li bombalama sonucu hayatını kaybetmiş. Ve toplu 
bir şekilde defnedilmişler. Şu an bir cenaze ortaya çıktı, diğer cenazeler de o bölgededir" diye konuştu.   
 
16 Temmuz 2014’te Van’ın Çatak İlçesi’nde 12 Ekim 1998’de çıkan çatışmada yaşamını yitiren ve 
cenazeleri ailelerine teslim edilmeyerek Govkan (Badirgalı) Köyü’nün yakınlarında bir toplu mezara 
gömülen  PKK militanı 27 kişinin bulunduğu toplu mezarın açılması için açılan davaya devam edildi. Çatak 
Sulh Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada aileler dinlendi. Avukatların taleplerini alan hâkim, Adlî 
Tıp uzmanı Ümit Biçer eşliğinde 21 Ağustos 2014’te köyde keşif yapılmasına karar vererek duruşmayı 5 
Kasım 2014’e erteledi. 
 
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 1990’lı yıllarda Jandarma Komutanlığı’na bağlı resmi ve sivil görevlilerce 
gözaltında kaybedilen kişilerin akıbetlerini soruşturan Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, tanıkların 
ifadeleri doğrultusunda Tilzerin (Aysun) Köyü’nün yakınlarında bulunan su kuyularında kazı çalışması 
yapılmasına karar vermişti. Karar doğrultusunda söz konusu bölgede kazı çalışmalarına 10 Haziran 
2013’te devam edilmiş ve kazı sonrasında 3 kişiye ait olduğu ileri sürülen kemik ve elbise parçaları 
İstanbul Adlî Tıp Kurumu’na gönderilmişti. 15 Kasım 2014’te basın toplantısı düzenleyen İnsan Hakları 
Derneği (İHD) Mardin Şubesi, 3 insana ait kemiklerden birinin 20 Ekim 1995’te Dargeçit’te gözaltına 
alındıktan sonra bir daha haber alınamayan Abdurrahman Olcay’a (18) ait olduğunun İstanbul Adli Tıp 
Kurumu’nun raporu ile kesinleştiğini açıkladı. 
 

9. SİLAHLI ÇATIŞMALAR 
 
  
6 Nisan 2014’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’nin kırsal kesiminde askerî birliğe 
açılan ateş sonucu bir asker yaralandı. 
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13 Mayıs 2014’te Hakkari’de Meskan Dağı zirvesindeki askerî birliğe açılan ateş sonucu bir askerin 
yaralandığı ileri sürüldü. 
 
13 Mayıs 2014’te Hakkâri’de Meskan Dağı zirvesinde çıkan çatışmada PKK militanı bir kişinin öldüğü 
açıklandı. 
 
13 Haziran 2014’te, Mardin’in Dargeçit ilçesinde Özel Harekat Timleri ile HPG militanları arasında çıkan 
silahlı çatışmada, karnına mermi isabet eden Fuat Zengin isimli polis yaralandı.    
 
1 Temmuz 2014’te Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Xaşkan (Esenyamaç) Köyü’ne bağlı Dirîşk (Sualtı) 
Mezrası’nın yakınlarında çıkan çatışmada Şervan Koçer adlı militanın öldüğü iddia edildi. Olaya dair 
açıklama yapan Genelkurmay Başkanlığı ise İran topraklarından ateş açılması sonucu bir militanın 
öldüğünü ileri sürdü. 
 
14 Temmuz 2014’te, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde sınır hattında bulunan karakoldaki askerlerle 
HPG militanı oldukları iddia edilen grup arasında askerlerin “dur” ihtarına uyulmadığı iddiasıyla çıkan 
çatışmada 3 asker yaşamını yitirdi.  Çatışmada 1 HPG militanının da yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
7 Ağustos 2014’te Van’ın Özalp ilçesine bağlı Yavuzlar Köyü kırsalında Dorotay jandarma karakoluna 
bağlı askerler ve köy korucuları ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada İran doğumlu Şahan Gabar 
yaşamını yitirdi. 
 
19 Ağustos 2014’te Van’ın Saray İlçesi’nde sınırda devriye görevi yapan Yamanyurt Hudut Karakolu’na 
bağlı askerî birliğe ateş açılması sonucu bir teğmen yaşamını yitirdi, bir asker de yaralandı. 
 
21 Ağustos 2014’te Ağrı nın Diyadin ilçe jandarma karakoluna HPG militanlarının ateş açması üzerine biri 
ağır 2 asakerin yaralandığı öğrenildi. 
 
21 Ağustos 2014’te Şırnağın Silopi ilçesi Görümlü beldesi yakınlarında ki özel bir şirkete ait termik santrale 
HPG militanlarının ateş açması üzerine 1 güvenlik göverlisinin yaralandığı öğrenildi. 
 
26 Eylül 2014’te, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesinde devriye görevinde olan 2 polis aracına HPG 
militanlarının ateş açması üzerine 3 polis yaralandı. 
 
28 Eylül 2014’te Erzurum’un Karayazı İlçesi’ne bağlı Gerê ve Reşadiyê köyleri arasında operasyon 
düzenleyen askerî birlik ile HPG militanları arasında çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. 
 
10 Ekim 2014’te, Diyarbakır'da askerlerin düzenlediği operasyonda HPG’li oldukları iddia edilen 5 kişinin 
yaralandığı, Silvan ilçesinde ise yine düzenlenen operasyonda HPG’li olduğu iddia edilen bir kişinin yaralı 
olarak yakalandığı iddia edildi.   
 
23 Ekim 2014’te, Kars’ın Kağızman İlçesi’nde bir hidroelektrik santraline saldırdıkları iddia edilen HPG 
militanlarıyla jandarma ekipleri arasında çıkan çatışmada 3 militanın öldüğü açıklandı. 
 
22 Aralık 2014’te Mardin’de Bagok Dağı çevresinde devriye görevi yapan askerî birliğin geçişi sırasında 
yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 7 asker yaralandı. 
 

11. YASADIŞI ÖRGÜT CİNAYETLERİ, YARALANMALAR 
 
26 Aralık 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde HÜDA-PAR yanlılarıyla Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi 
(YDGH) üyeleri arasında silahlı çatışma çıktı. Olaylar devam ederken kimliği belirsiz kişileri açtığı ateş 
sonucu HÜDA-PAR’lı Abdullah Deniz (65), YDGH’li Yasin Özer (19) ve Barış Dalmış (15) vurularak 
yaşamını yitirdi. 
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9 Ekim 2014’te,  Adana’nın Çamlıbel Mahallesi'nde DAİŞ yandaşları olduğu iddia edilen kişiler Ahmet 
Albay adlı yurttaşı öldürürken oğlu Veysi Albay’ı ağır yaraladı. Adana’nın Çamlıbel Mahallesi'nde yaklaşık 
iki gün önce mahalle içinde keşif yaptıkları belirtilen DAİŞ yandaşları, bu mahallede belirtikleri birçok Kürt 
evine uzun namlulu silahlar ile saldırdı. Ahmet Albay adlı yurttaşın evine giderek oğlu Veysi Albay’ı 
öldürmek için babasından isteyen DAİŞ yanlıları, Albay’ın oğlunu vermek istememesi üzerine Albay’ı 
kurşunlayarak öldürdü. DAİŞ yandaşları oğul Albayı’da ağır bir şekilde yaraladılar.   
 

12. KUŞKULU ÖLÜM ve YARALANMALAR 
 
 
 

ERKEK 
 
1 Ocak 2014’te, Urfa merkeze bağlı Göbeklitepe Köyü yakınlarından geçen Devlet Su İşleri'ne ait sulama 
kanalında bir otomobil bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine kanala giden jandarma, otomobilde kan 
izlerinin bulunması üzerine jandarma ve polis sulama kanalında dalgıçlarla başlatılan araştırmalar sonucu, 
sulama kanalında Ömer Kaymaz ile 300 metre uzağında Aysel Övünçoğlu'na ait cesetlere ulaşıldı. 
Sulama kanalından çıkarılan Ömer Kaymaz ile Aysel Övünçoğlu'nun başlarına tabancayla birer el ateş 
edilerek öldürüldüğü belirlendi. Kaymaz ile Övünçoğlu'nun, başlarına ateş edildikten sonra otomobilin 
sulama kanalına itilerek düşürüldüğünü ve cesetlerin akıntıyla sürüklendiği tespit edildi. Jandarma 
ekiplerinin yaptığı araştırmada öldürülen evli ve 1 çocuk babası Kaymaz'ın yaklaşık 1 yıldır Övünçoğlu'yla 
birlikte yaşadığı belirlendi.   
 
2 Ocak 2014’te, Van'da, Van Belediyesi çok katlı otopark inşaatının nöbetçi kulübesinde 20 yaşlarında 
olduğu belirtilen Ağrı nüfusuna kayıtlı Sezai Çelik isimli gencin tavana asılı vaziyette cenazesi bulundu. 
İntihar eden gencin cenazesini gören yurttaşlardan Alâeddin Bor, uzun boylu, zayıf olan gencin ayaklarının 
yere değdiğine dikkat çekti. Gencin asılı bulunduğu tavanın alçak olduğunu belirten Bor, ölümün şüpheli 
olduğunu söyledi.   
 
30 Ocak 2014’te, Malatya’nın Battalgazi ilçesi Şişman köyü yakınlarında, erkek şahsa ait bir ceset 
yurttaşlar tarafından bulundu. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma şahsın, Arguvan Yazbaşı 
nüfusuna kayıtlı ve eşinden boşanmış 46 yaşındaki Recep K. isimli bir yurttaşa ait olduğunu tespit etti. 
Şahsa ait 34 ES 8740 plakalı aracın bulunamaması üzerine soruşturmayı genişleten jandarma ekipleri, 
şahsın gasp edilerek öldürüldüğü ve cesedinin yol kenarına atıldığı ihtimali üzerinde durdu.   
 
20 Şubat 2014’te, Siirt’te, 18 Şubat’ta ortadan kaybolan ve iki gün boyunca kendisinden haber alınamayan 
70 yaşındaki Kadri Biyan isimli yurttaş, Siirt Polis Meslek Yüksek Okulu karşısında bulunan Kasaplar 
Deresi mevkisinde vatandaşlar tarafından ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekiplerince 
yapılan inceleme sonucunda, Biyan'ın iple boğulduğu tespit edildi.   
 
21 Şubat 2014’te, Elazığ'da 6 Kasım 2013 tarihinde evlerinden ayrılan ve yakın arkadaş oldukları belirtilen 
Mehmet Tağ (19) Burak Çiçek ve Zülküf Bal'ın tüm aramalara rağmen bugüne kadar izlerine 
rastlanmamıştı. Bu sabah saatlerinde Rızaiye Mahallesi Bora Sokak üzerinde bulunan ve kullanılmayan 
tek katlı bir evin yıkılması için içeri giren işçiler, ağır kokular gelmesi üzerine evde arama yaptı. Evin 
bodrum katına bakan işçiler, üç kişinin cesedi ile karşılaştı. İşçiler bunun üzerine polise haber verdi. 
Cesetlerin bulunduğu binaya gelen polisler, bina çevresinde aldıkları önlemlerin ardından binaya girerken, 
cesetlerin kayıp 3 gence ait olduğu belirtildi. Olay yerinde açıklama yapan Elazığ Emniyet Müdürü Nihat 
İşlek, soruşturmanın sürdüğünü belirterek, "Cesetler, kayıp gençlere ait. İlk bulgularda zehirlendiklerini 
tahmin ediyoruz. Kesin ölüm nedenleri otopsi sonucu belirlenecek" dedi.   
 
2 Mart 2014’te, Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Kemberli köyü mevkiinde araç içerisinde silahla vurularak 
öldürülmüş bir erkek cesedi bulundu. Köy sakinleri durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan araştırmalar 
sonucunda ölen kişinin Vedat Turan (22) olduğu tespit edildi. Cenaze otopsi için Bismil Devlet Hastanesi 
morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
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18 Mart 2014’te, Diyarbakır'ın Hazro ilçesi Yazgı (Barkûş) köyü nüfusuna kayıtlı Nezir Kaptu'nun, Silvan 
ilçesine bağlı Hindês köyü yakınlarında aracı ile kaza yaptığı, ardından ortadan kaybolduğu iddia edildi. 
Daha sonra yapılan arama çalışmalarında Kaptu, kaza yaptığı Hindês (Üçdirek) ve Malê Gir mevkiine 
yaklaşık 500 metre uzaklıkta bir ağaca iple asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı 
bildirildi.   
 
6 Nisan 2014’te, Denizli’de Denizlispor-Tavşanlı Linyitspor futbol takımları arasında oynanan maçta 
sahaya girdiği gerekçesiyle gözaltına alınan Ahmet Cenfiz’in (28) ertesi gün bir çöp konteynerinin yanında 
battaniyeye sarılı darp edilerek öldürülmüş cesedi bulundu. 
 
8 Nisan 2014’te, Van’ın Erciş İlçesi’ne bağlı Çelebibağı Mahallesi’nde kırsal bir alanda toprağa yarı 
gömülü bir cenaze bulundu. Yapılan ilk incelemede cenazenin, Muradiye nüfusuna kayıtlı 1989 doğumlu 
Cüneyt Özcan’a ait olduğu ve bıçaklanıp yakıldıktan sonra toprağa gömüldüğü ortaya çıktı. Konu ile ilgili 
Erciş Cumhuriyet Savcısı soruşturma başlattı.   
 
19 Nisan 2014’te, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 5'inci sınıf öğrencisi Cemil 
Bostanoğlu, Edremit ilçesinde Van Gölü kıyısında, Kedambastı mevkisi ağaçlık alanda ölü olarak bulundu. 
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bostanoğlu'nun başına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdiği 
öğrenildi. Polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.   
 
10 Haziran 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Yeşiltepe mahallesinde bulunan Papatya Sokak'ta, 
cansız halde bir genç bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemede, cesedin Bilal 
Tur (18) isimli bir gence ait olduğu tespit ederek, gencin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirledi. Olayla ilgili 
ise soruşturma başlatıldı.   
 
13 Haziran 2014’te, Siirt Eruh karayolu ve Botan Çayı yakınlarındaki Taşbaşı mevkiinde bir kişiye ait 
ayakkabı, cüzdan, telefon ve elbise gören yurttaşların durumu jandarmaya haber vermesi üzerine yapılan 
aramada önce uçurumda parçalanmış bir motosiklet ardından bir kişiye ait ceset bulundu.  Yapılan arama 
çalışmalarında uçurumda bulunan cesedin Metin Eldemir'e (33) ait olduğu belirtilirken, olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı.   
 
14 Haziran 2014’te, Hakkari Yüksekova'ya 5 kilometre uzakta bulunan Beşbulak köyünde bulunan okulun 
bahçesinde kimliği belirsiz iki erkek cesedi bulundu. Öldürüldükten sonra cenazelerin köy okulunun 
bahçesine atıldığı belirtilirken, jandarma olay yerinde incelemelerde bulunuldu. 
 
24 Temmuz 2014’te, Motosikletle İstanbul’dan Güneydoğu turuna çıkan ve Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesi’ne 
geldikten sonra kendilerine ulaşılamayan emekli öğretmen 51 yaşındaki Abdullah Türk ile bir uluslararası 
petrol şirketinde çalışan 33 yaşındaki Engin Öksüz’ün, metruk bir evde cesetleri bulundu. Yakınlarının 
kayıp başvurusunda bulunduğu Türk ve Öksüz’ün başları taşla ezilerek öldürüldüğü tahmin edilen 
cesetleri otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 
 
8 Ekim 2014’te, Muş'un Malazgirt ilçesine bağlı Dirimpınar (Xanik) köyünde Farız Yılmaz (30) isimli bir 
yurttaş, çalışmak için gittiği tarlada ölü bulundu. Traktörünün yanında ölü halde bulunduğu belirtilen 
Yılmaz'ın cenazesi olay yerine gelen sağlık ekipleri ve jandarma tarafından otopsi için Malazgirt Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
21 Ekim 2014’te, Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Ilıca Eşme köyü mevkisinde 47 KD 393 plakalı aracının 
içerisinde yanmış halde ve Abdulkadir Şil isimli yurttaşa ait olduğu tespit edilen bir ceset bulundu.  İlk 
belirlemelere göre aracın gaz kaçağı nedeniyle alev aldığı ifade edilirken, Şil'in yapılan otopsisinde 
kafasında çatlaklar olduğu ve vücudunda delik izleri olduğu tespit edildi. Şil’in cinayete kurban gittiğinin 
anlaşılması üzerine, olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlatıldı.   
 
23 Ekim 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi Kanî Heyder mevkisindeki boş arazide, 
1972 Çukurca doğumlu Abdulkadir Turan'a ait olduğu öğrenilen ceset bulundu. Cesedin baş kısmının 
ezildiği öğrenilirken, olayla ilgi savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.   
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26 Ekim 2014’te, Bitlis’in Tatvan ilçesinde sabah saatlerinde Hizan yol üzerinde bulunan Güzeldere 
mevkisi Geçitbaşı (Sanis) köyün yakınlarında telefon direğine bağlı kurşunlanarak öldürülmüş bir erkek 
cesedi bulundu. Köylüler tarafından bulunan ve jandarmaya haber vermesi üzerine otopsi için Tatvan 
Devlet Hastanesi’ne kaldırılan cesedin, Bitlis'in Çeltikli (Şêx Cuman) köyünde koruculuk yapan ve yaklaşık 
40 gündür kendisinden haber alınamayan Nihat Çaprak'a ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme 
başlatıldı.   
 
7 Kasım 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi Karataş Sokak'ta Abdullah Budak'a (22) ait olduğu 
öğrenilen gencin cenazesi bulundu. Kimli belirsiz kişi veya kişilerce öldürüldükten sonra sokağa atılan 
gencin öldürülmesiyle ilgili polis soruşturma başlattı. 
 
8 Kasım 2014’te, Batman'ın Gercüş ilçesinde 5 gün önce evden çıktıktan sonra kaybolan Down sendromu 
hastası gencin cesedi bulundu. Hasankeyf ilçesine bağlı Bayırlıköyü yakınlarında bir erkek cesedi gören 
yurttaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, cesedin bir süre 
önce ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu zihinsel engelli Hayrettin Irmak'a (18) ait olduğunu belirledi.   
 
14 Kasım 2014’te, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Kaynaktepe köyü yakınlarında yurttaşlar tarafından 
üzerinde sadece iç çamaşırı bulunan yol kenarına bırakılmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. 50 
yaşlarında bir şahsa ait olduğu belirtilen cenazeyi fark eden köylüler durumu hemen jandarmaya haber 
verdi. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı bir ekip, kriminal incelemelerde bulunurken, 
Çınar Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemeleri takip etti. Bulunan cenazeye ilişkin yapılan 
ön incelemede, söz konusu şahsın boğularak öldürüldüğü belirlendi. Yapılan olay yeri incelemesinin 
ardından kimliği belirsiz şahsa ait cenaze, otopsi yapılmak üzere Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Morgu'na 
götürüldü.  
 
2 Aralık 2014’te, Diyarbakır'ın Kayapınar İlçesine bağlı Huzurevleri Mahallesi 67. Sokak'ta ikamet eden 
tuhafiye işletmecisi Hüsamettin T., yan komşusuna evinin yedek anahtarını bıraktı. Ancak, Hüsamettin 
T.'nin geri dönmemesi üzerine teyakkuza geçen komşuları bir türlü iletişim sağlayamadı. Çalan telefonunu 
da açmadığı görülen Hüsamettin T.'nin en son izine yine telefon üzeri ulaşıldı. Aranan Hüsamettin T.'nin 
evde çalınan telefonun sesinin dışarıdan duyulması ile haber verilen polislerin evin kapısını çilingir 
yardımıyla açmaları sonucu Hüsamettin T.'nin cansız bedeni bulundu. Hüsamettin T.'nin cenazesi otopsisi 
yapılmak üzere Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olaya 
ilişkin soruşturma başlatıldı  
 
3 Aralık 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Çukurca (Pagê) köyünde, 10 gündür kendisinden 
haber alınamayan Barış Geçirgen (20) isimli gencin cenazesi bulundu. Köylülerin günlerdir bölgede 
aradığı Geçirgen, köye 3 kilometre uzaklıkta bulunan Nehil Sazlığı'nın Tüsekan bölgesinde bulundu. 
Kafasına bir el ateş edilmiş ve ayağına taş bağlanmış bir vaziyette suda bulunan Geçirgen'in cenazesi 
bölgeye çağrılan askerler tarafından sudan çıkarıldı. Geçirgen'in cenazesi olay yerinde yapılan savcılık 
incelemesinin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılacak. Öte yandan yaşamını yitiren 
Geçirgen'in, ağabeyi Eşref Geçirgen tarafından öldürüldüğü iddia edilirken, ağabey Geçirgen'in ise kaçtığı 
öğrenildi.   
 
4 Aralık 2014’te, Van'ın Çaldıran ilçesinde, yurttaşlar tarafından Doğubayazıt - Van Karayolu Demircik ile 
Başeğmez mahalleleri arasında bulunan yol kenarına 30-35 yaşlarında bir erkek cenazesi bulundu. Haber 
verilmesi üzerine olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Yapılan ön otopsinin ardından Van'a gönderilen cenazenin, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilirken, 
üzerinde her hangi bir kimlik bulunamadı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.   
 

KADIN 
 
1 Ocak 2014’te, Urfa merkeze bağlı Göbeklitepe Köyü yakınlarından geçen Devlet Su İşleri'ne ait sulama 
kanalında bir otomobil bulunduğu ihbarı yapıldı. İhbar üzerine kanala giden jandarma, otomobilde kan 
izlerinin bulunması üzerine jandarma ve polis sulama kanalında dalgıçlarla başlatılan araştırmalar sonucu, 
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sulama kanalında Ömer Kaymaz ile 300 metre uzağında Aysel Övünçoğlu'na ait cesetlere ulaşıldı. 
Sulama kanalından çıkarılan Ömer Kaymaz ile Aysel Övünçoğlu'nun başlarına tabancayla birer el ateş 
edilerek öldürüldüğü belirlendi. Kaymaz ile Övünçoğlu'nun, başlarına ateş edildikten sonra otomobilin 
sulama kanalına itilerek düşürüldüğünü ve cesetlerin akıntıyla sürüklendiği tespit edildi. Jandarma 
ekiplerinin yaptığı araştırmada öldürülen evli ve 1 çocuk babası Kaymaz'ın yaklaşık 1 yıldır Övünçoğlu'yla 
birlikte yaşadığı belirlendi.   
 
18 Mart 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Güzelyurt (Keşike) köyünde mide rahatsızlığı geçiren 
19 yaşındaki Fatma Orak, tedavi edilmek üzere getirildiği Batman Medikal Park Hastanesi'nde iddiaya 
göre, fenalaştığı ve kusma nöbetine girmesi üzerine bulunduğu odanın camına yöneldiği esnada 
dengesini kaybederek camdan düşerek yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. Olay esnasında hastanede genç 
kadının yanında bulunan yakınının, genç kadının ateşini düşürmek üzere havluyu ıslatmak ve alnına 
koymak için lavaboya gittiğini ve döndüğü esnada ise genç kadının düşüş anına şahit olduğunu belirttiği 
kaydedildi.   
 
9 Nisan 2014’te, Siirt-Eruh Karayolu Taşbaşı mevkiinde, yaklaşık 300 metre uçurumun dibinde H.S. (22) 
adlı genç bir kadına ait ceset bulundu. İl Acil Afet Durum Müdürlüğü ekipleriyle birlikte olay yerine gelen 
jandarma ekipleri, genç kızın cesedini bulunduğu yerden çıkardı. Parçalanmış halde bulunan ceset, olay 
yerinden alınarak Siirt Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Savcılık, şüpheli olayla ilgili inceleme başlattı.   
 
18 Mayıs 2014’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 238 Sokak'ta ikamet eden evli ve 3 
çocuk annesi Songül Sönmez, evinde elektrik kablosu ile boğularak öldürülmüş halde bulundu. Olay 
sırasında evdeki 3 çocuğun da bitişik evde bulunan akrabalarının evinde olduğu belirlendi. Polis, öldürülen 
kadının eşi Muhammed Sönmez'in ifadesine başvurmak üzere polis merkezine götürdü. Sönmez'in 
ifadesinde, "Eve geldim anahtarımla kapıyı açtım. Bu sırada eşimi koridorda yatar vaziyette buldum. 
Yanına gidip kendisini çağırdım ama bana cevap vermedi. Sonra sizi aradım" dediği öğrenildi.   
 
22 Haziran 2014’te, Afyon'da, eşinden şiddet gördüğü iddiasıyla Ağrı'nın Diyadin İlçesi'ndeki baba evine 
dönen 2 çocuk annesi Ayten Aka, evin bahçesinde ipte asılı bulundu.  Ölümü şüpheli bulunan Ayten 
Aka'nın intihar mı ettiği, yoksa cinayete mi kurban gittiği yapılan otopsi sonucu belirlenecek. Şüpheli ölüm 
ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 
  
22 Haziran 2014’te, İstanbul Bağcılar'da 4 aylık hamile olan 18 yaşındaki genç kadın, evde eşi, yeğeni ve 
eltisinin bulunduğu sırada silahla vurularak katledildi. Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde bir çocuk annesi 
ve 4 aylık hamile Hülya İbrendi (18), öğlen saatlerinde silahla vurularak katledildi. İbrendi'nin katledildiği 
sırada evde eşi İsmet İbrendi, ismi öğrenilmeyen eltisi ve yeğeninin bulunduğu öğrenildi. Olayın 
duyulmasının ardından Hülya İbrendi'nin eşi İsmet İbrendi, eltisi ve yeğeni eve gelen polisler tarafından 
gözaltına alınırken, yaşamını yitiren Hülya İbrendi'nin cenazesi Bağcılar Devlet Hastanesi morguna 
kaldırıldı. 
  
18 Temmuz 2014’te, Giresun’da plajda tabancayla vurulan 32 yaşındaki Aslı Bay kaldırıldığı hastanede 
hayatını kaybetti.  Mehmet A. ile birlikte sahildeki plajda oturduğu belirlenen Aslı Bay, tabancayla 
göğsünden vuruldu. Bay yaşamını yitirdi. Kullanılan ruhsatlı tabancanın sahibi olduğu saptanan 45 
yaşındaki Mehmet A., Aslı Bay’ın intihar ettiğini iddia etti. 
 
16 Ağustos 2014’te, İstanbul’da A.E. (29) evinde ölü bulundu. Kocasından fiziki ve psikolojik şiddet 
gördüğü iddia edilen A.E.’nin zehir içerek intihar ettiği ve boğazında morluklar olduğu ifade edildi. 
 
25 Ağustos 2014’te, Adana’da Hayriye Baybuk (26) balkondan düşerek öldü. Hayriye Baybuk’un ölmeden 
önce kocasıyla kıskançlık sebebiyle kavga ettiği ifade edildi. Koca Ö.B. gözaltına alındı. 
 
27 Ekim 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güngör Mahallesi'ndeki Halit Okay İlköğretim Okulu 
yakınlarında bir kadına ait cenaze bulundu. 30'lu yaşlardaki bir kadına ait olduğu belirtilen cenazenin 
kimliği belirlenemedi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri çevrede geniş 
önlem aldıktan sonra incelemelere başladı. İncelemenin ardından cenaze Yüksekova Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı.   
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25 Kasım 2014’te, Ankara’da üniversite öğrencisi B.Y. (22) bir otel odasında ölü bulundu. B.Y.’nin ilk 
bulgulara göre kusmuğunun nefes borusuna kaçması sonucu boğularak öldüğü ifade edildi. 
 
19 Aralık 2014’te,  Diyarbakır’da zorla dini nikahla evlendirilen çocuk gelin D.S. (17) odasında kalbinden 
pompalı tüfekle vurulmuş halde bulundu. İntihar olduğu iddia edilen olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
D.S.’nin bir ay önce zora evlendirildiği, kocası ve kayınpederinden sürekli şiddet gördüğü; beş gün önce 
kayınpederin D.S.’yi boğazından bıçakladığı öğrenildi. Hastanedeki tedavisinin ardından ailesinin yanına 
gelen D.S. 15 Aralık’ta zorla kocasının evine gönderilmek istendi. D.S.’nin çıkan tartışma sonucu odasına 
gidip intihar ettiği iddia edildi. 
 

ÇOCUK 
 
2 Şubat 2014’te, Muş'un Hasköy İlçesine bağlı Azıklı (Tiqmir) Köyü'nde yaşayan Canses Öner (16), 
korucu olan babası Cevdet Öner'in silahından çıkan kurşunla ağır yaralandı. Muş Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Öner, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Öner'in cenazesi otopsi 
işlemleri ardından ailesine teslim edilecek. Aile Öner'in intihar ettiğini öne sürdü. Adli Tıp Savcısı'nın 
çocuğun ölümünü "şüpheli" bulması üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi. 
 
11 Mayıs 2014’te, Muş'un Varto ilçesine bağlı Sanlıca köyünde çobanlık yapan 16 yaşındaki Ömer Tarhan 
isimli çocuk, büyükbaş hayvanları otlatmaya gittiği köye yakın bir arazide başından tüfekle vurulmuş halde 
bulundu.   
  
9 Haziran 2014’te,  Ordu’da 23 Mayıs tarihinden beri kayıp olan lise öğrencisi Neslihan Tiryaki (16), isimli 
genç kızdan çok kötü bir haber geldi. Genç kız ağaca asılı olarak bulundu. Ordu Cumhuriyet Savcılığı, 
Neslihan Tiryaki’nin intihar mı ettiği yoksa başkası tarafından mı öldürüldüğünü araştırıyor. 
 
21 Haziran 2014’te, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Zengilok (Yörük) köyünde arkadaşlarıyla oyun oynamak 
üzere evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Nihat Eren (3) isimli çocuğun, köylülerin 
başlattığı arama çalışmaları sonucunda Yörük köyü yakınlarındaki eski harabelerde cansız bedenine 
ulaşıldı. Vücudunun herhangi bir yerinde darp izinin olmadığı belirtildi. Savcılığın ilk incelemesi ardından 
Eren’in cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.   
 
25 Haziran 2014’te, Elazığ Merkeze bağlı Yılangeçiren köyünde yaşayan Fatma (14) ve Elif Dur (16) 
kardeşler, sabah saatlerinde çıktıkları evden uzunca bir süre kendilerinden haber alınamaması üzerine 
aileleri ve jandarma ekipleri tarafından başlatılan arama sonucu cenazelerine ulaşıldı.  Kardeşlerden Elif’in 
cenazesine köye yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki bulunurken, diğer kardeş Fatma’nın cenazesi ise ablası 
Elif Dur’un cesedinin bulunduğu yerin yaklaşık 15 metre uzağında bulundu.   
 
3 Ağustos 2014’te, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Sarıdam köyünde yaşayan 14 yaşındaki Nurhan Othan, 
ahırda ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Nurhan 
Othan'ın ailesi, çocuklarının cesedini ahırda buldu.   
 

Kuşkulu Ölüm Davaları 
  

13. İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI VE KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ VE 
CEZALANDIRMA  
  
  
 

13.1. Gözaltında İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar  
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3 Ocak 2014’te, Edirne’de Berkay Dut (26), arkadaşının kullandığı kendisine ait otomobilin yol kontrolü 
yapan polis ekiplerince durdurularak gözaltına alındıkları sırada darp edildiklerini savunarak polis 
memurlarından şikâyetçi oldu. Olay sırasında yere düştüğünü ve bir polis memuru tarafından 
tekmelendiğini öne süren Berkay Dut, “arkadaşımın ehliyeti yanında yoktu, ısrarla ‘ehliyetini ver’ deyip 
kelepçe taktılar, yere düştüğümde tekmeyle yüzüme vurdular. Yüzüm ve gözüm morardı” dedi. Edirne 
Emniyet Müdürü Cemil Ceylan ise iddialarla ilgili olarak, “araç ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı, polis ekibimiz 
güçlük çıkan şahısları zor kullanarak gözaltına aldı” diye konuştu. 
 
11 Ocak 2014’te Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Feridun mahallesinde bulunan Diyarbakır Caddesi üzerinde 
Paris'te katledilen 3 kadın siyasetçinin faillerinin bulunması talebiyle gösteri düzenlemek isteyen eylem 
yapan bir gruba, polisler müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Yakup Müjde (16) ve Bilal Meygil (14) 
isimli çocuklar gözaltına alındı. Polislerin gözaltına aldığı Müjdeci'yi darp ettiği öğrenildi. Adliyeye çıkarılan 
ve savcılıktaki verilen ifadelerin ardından Bilal Meygil isimli çocuk serbest bırakılırken, "görevini 
yaptırmamak için direnmek" suçlamasıyla savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Yakup Müjde isimli 
çocuk tutuklandı.    
 
12 Ocak 2014’te Mersin’in bir kahvehaneye baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri Şahin İlhan adlı kişiyi darp ederek gözaltına alırken, gözaltının gerekçesi hakkında açıklama 
yapılmadı. 
 
17 Ocak 2014’te İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde polis ekipleri Yürüyüş Dergisi okuru Hasan Çoban’ı darp 
ederek gözaltına aldı. 
 
25 Ocak 2014’te, Siirt’in Kurtalan ilçesinde 24 Ocak gecesi Beyaz Saray Düğün Salonu’ndan eve doğru 
giderken, polisler tarafından gözaltına alındıklarını belirten Azat Evirgen (18), Adem Can (18) ve İ.C. (16), 
polisler tarafından dövülerek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüklerini ve orada 7 polis tarafından 
dövüldüklerini iddia etti. Bir ayağı alçıda olan ve Kurtalan Yeni Mahalle’de ikamet eden Adem Can (18), 
“Dün gece saat 21.00′de düğünden eve dönerken polisler tarafından yolumuz kesildi. Polisler beni ve 
arkadaşlarımı ‘Siz bizim arabamıza taş attınız’ diyerek dövmeye başladı. Beni ve iki arkadaşımı polis 
otosuna koyarak orda da dövmeye başladılar. İlk olarak avuçlarımızı açmamızı istediler ardından ‘Eğer 
elleriniz kirliyse siz taş atmışsınız’ diyerek bizi Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler. İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde ise bizi küçük bir odaya koydular ve orada 7 polis tarafından dövüldük. Bir yandan bizi 
dövüyor bir yandan ise annelerimize, babalarımıza ve kardeşlerimize ağza alınmayacak küfürler 
ediliyordu” dedi. Can, ardından sağlık kontrolü için Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldüklerini ancak 
daha hastaneye varmadan tekrar polisler tarafından tehdit edildiklerini belirtti. Can, “Polisler bizi hastaneye 
götürdüklerinde bize ‘doktor sana ve arkadaşlarına sorarsa düştüğünüzü söyleyin yoksa seni ve 
arkadaşlarını ‘terör örgütüne üye olmakla tutuklayacağız şeklinde tehditlerle karşılaştık” dedi. Şu anda 
yürüyemecek durumda olduğunu söyleyen Can, “Yarın tekrar ben ve arkadaşlarım tedavi için doktora 
gideceğiz” dedi. 
 
3 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında Osmaniye’de 
düzenlediği mitingde “hırsız var” yazılı pankart açan İbrahim Alıcı korumalar tarafından gözaltına alındı. Bir 
minibüse bindirildiği söyleyen İbrahim Alıcı, aracın içinde 45 dakikaya yakın bir süre boyunca copla 
dövüldüğünü savunarak yapılan resmi işlemlerin sonunda da şikâyetçi olmaması için öldürülmekle tehdit 
edildiğini aktardı. 
 
3 Nisan 2014’te Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde seçim sonuçlarını protesto ettikleri gerekçesiyle 
gözaltına alınan 25 kişinin Emniyet Müdürlüğü’nde darp edildikleri öğrenildi. Olaylar sırasında çalıştığı 
inşaata giderken polisin durdurduğu 15 yaşındaki C. G., isimli bir çocuğun üzerinde kimlik bulunmadığı 
gerekçesi ile polis şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C. G.’nin 
ayakları, göğsü, kafası ve yüzünden darp edildiği belirtildi.   
 
3 Nisan 2014’te, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, 30 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin hile ve usulsüzlük 
yaparak seçimleri kazandığı gerekçesiyle protesto gösterilerinde gözaltına alınan M.G. (17), , polisler 
tarafından kötü muamele, darp ve işkenceye maruz kaldığını belirtti. Markette bulunduğu sırada gözaltına 
alınarak ilçe emniyet karakoluna götürüldüğünü belirten M.G., gözaltında 5-6 polisin kendisine saldırdığını 



86 
 

söyledi. Üzerinde bulunan bütün kıyafetlerin kanlar içinde kaldığını, bu nedenle polislerin üzerindeki 
elbiseleri soyarak aldığını belirtti.   
 
4 Nisan 2014’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 8 Mart 2014’te, yürürken kimliği belirsiz kişilerce gasp 
edilmek istenen Uğur Demirci’nin durdurarak yardım istediği polis aracındaki polis memurları tarafından 
darp edilerek gözaltına alındığı ve götürüldüğü İskele Polis Karakolu’nda 2 saat boyunca dövüldüğü 
ortaya çıktı. 
  
5 Nisan 2014’te Kars’ın Kağızman İlçesi’nde seçim sonuçlarında çıkan usulsüzlüklerini protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan BDP çalışanları Sinan Kaya, Kenan Çil ve Cesim 
Çay gözaltında darp edildiklerini savundular. 
 
9 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran N.E., şu beyanlarda bulundu: “Geçen Çarşamba 
günü Bağlarda gömlek diktirmek için bir terziye gittim. İlk kez gittiğim bu terzide, terzi gömleğimi diktirdiği 
sırada bende kanepede oturdum. İçeriye sivil giyimli iki kişi girdi. Benden kimlik istediler. Buna itiraz ettim. 
Kimsiniz hangi hakla neden kimliğimi istiyorsunuz dedim. Polis olduklarını söylediler. Polislere 
benzemiyorlardı. Polisten çok serseri tiplere benziyorlardı. Terzi benim müşterimdir dediyse de onu da 
dinlemediler. Çok korkmuştum. Kimliğimi vermek istemememin sebebi polis olduklarına inanmamıştım. 
Kimliklerini gösterdiler. Ancak sahte olduğunu düşündüğüm için yine inanmadım. Bayan olduğum için 
başıma başka bir şey gelir endişesiyle karşılık verdim ve kendilerine inanmadığımı söyledim. Suçum nedir 
diye sordum, onlarda bana ‘sen belki teröristsin, belki de çantanda bomba taşıyorsun’ diyerek küfür 
etmeye başladılar. 0nlardan biri uzun boylu orta kiloda diğeri ise orta boylu ve gözlüklüydü. Gözlüklü olan 
sessiz kalırken, esmer olan polis hakaret ve küfürlerine devam ediyordu. Bana insan muamelesi yapmış 
olsalardı ben onlara kimliğimi ve ismimi de söylerdim. Ancak eşkıya gibi davrandılar. Daha sonra siyah bir 
arabayla iki kişi daha geldi bunlardan biri daha da esmer yani zenci gibiydi. Bu daha da kötü davranmaya 
başladı. Beni darp ederek araca zorla bindirdiler. Arabanın içinde yanımda oturup beni yan oturtup o iki 
esmer polis biri kafamı bastırıyordu diğeri ise kollarımı arkama doğru itiyordu. Canımı çok yaktılar. Sırtıma 
vurup ayağımı da incittiler. Sonra onlardan biri şoförün yanına geçti. Beni Şehitlik karakoluna götürdüler. 
Yaklaşık 2 saat karakolda kaldım. Çok korktuğumdan dolayı kendime ait hiçbir şey hatırlayamıyordum. 
Daha sonra TC Numaramı hatırladım ve onlara söyledim. Bana ‘başka birinin TC numarasını 
vermediğinden emin misin?’ diye sordular. Orada da çok hakaret ettiler. Haksız yere hiçbir suçum yokken 
dar edildim. Hakarete uğradım. Gece uyuyamıyorum. Konuşamıyorum ve kekeme oldum. Bu konuda hem 
psikolojik tedavi hem de hukuki desteklerinizi bekliyorum.”    
 
12 Nisan 2014’te Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’ne bağlı Yeşiltepe Köyü’nde yaşayan Abit Kartal, 
Abdulkadir Akkuş ve Hüseyin Akkuş’un, sınır ticareti yaparken askerlerden kaçan 20 kişilik grubu evlerine 
aldıkları için gözaltına alınıp askeri karakolda işkence gördüğü ortaya çıktı. 
 
28 Nisan 2014’te, Samsun’da 19 Mayıs Lisesi önünde 1 Mayıs bildirisi dağıttığı gerekçesiyle gözaltına 
alınan bir çocuğun gözaltında darp edildiği öğrenildi. 
 
5 Mayıs 2014’te, 1 Mayıs eylemleri sırasında gazdan etkilenerek kaldırıldığı Acil Servis'ten gözaltına 
alınan 17 yaşındaki E.S.A Emniyet'te çıplak aramaya maruz kaldığı açıkladı. 
 
9 Mayıs 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden başvuran Aslan Ablay, 
şu beyanlarda bulundu: “Ben 1976 Mardin nüfusuna kayıtlı ama Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde 
ikamet ediyorum. Kardeşlerimle birlikte derin su kuyuları açma işi ile ilgili sondaj çalışmaları yapıyoruz. 
Ağır sorumluluklar gerektiren sondaj sektörü bundan kaynaklı yaralanmalar ve hatta ölümler 
yaşanmaktadır. Öncelikli olarak can güvenliği esas alınır. Tüm iş kurumlarında olduğu gibi bizde tıbbi 
malzeme bulundurmak zorundayız. İhale yolu ile aldığımız iş sözleşmelerinde tıbbi malzeme bulundurmak 
açık olarak belirtilmektedir. Ancak ağabeyimin evine yapılan baskında dört poşet içindeki pamuk, eldiven, 
sargı bezi, yara bandı şeklindeki tıbbi malzemelerimize el koyup, ağabeyimi, yengemi ve kardeşimi 
emniyete götürüp, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. Bu olaydan beş gün sonra yolda yürürken 
polislerce gözaltına alındım. Emniyette kaldığım dört gün boyunca beni her iki kolumdan kalorifer 
borusuna kelepçeleyerek, küfür ederek, müzik dinleterek, tuvalete çıkarmayarak, çenemi ve boynumu 
sıkarak bir sürü hakaret ettiler. Bana evdeki pamuk, sargı bezi v.b gibi tıbbi malzemeleri neden 
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bulundurduğumu sordular. Kendilerine kardeşlerimle birlikte sondaj işi yaptığımızı, yaptığımız bu işlerin 
resmi dairelerde ihale usulü ile aldığımızı ve iş sözleşmesinde tıbbi malzeme bulundurmak mecburiyeti 
olduğunu bu nedenle bu malzemeleri bulundurmak zorunda olduğumuzu söyledim. Ve her iş bitiminde 
olduğu gibi daha hijyenik olsun diye kendi iş arabalarımızdan toplayıp evimize götürdüğümüzü ve kendi 
malzemelerimiz olduğunu defalarca söyledim. Daha sonra asker kaçağı olduğu için Suriye’ye kaçan ve 
telefonu dinlenen bir şahıs ile telefonumdan görüşme yapıldığını ve bu tıbbi malzemeleri oraya 
götüreceğimi söylediler. Kendilerine o şahsı tanımadığımı, Suriye rejim uçaklarının ilçemiz Ceylanpınar’ın 
karşısında bulunan “Serekaniye” kasabasını bombalandığında binlerce insanın sınırı aşarak ülkemize 
geçtiğini gelen Suriye vatandaşlarının yaşanan kargaşada ailelerini kaybettiklerini söyledim. Telefonumu 
defalarca istediklerini, bende devletin bu vatandaşlara her türlü yardımı yaptığını bundan dolayı bir 
sakınca görmediğimi söyledim. Tamamen insani amaçlı olarak telefonumu kendilerine verip, ailelerini 
aramaları için yardımcı olduğumu, kiminle ne konuştuklarını bilmediğimi söyledim. Ağabeyimin evinde 
buldukları malzemeleri Suriye’ye göndereceğimi bahane ederek 23.12.2014 tarihinde göstermelik bir 
yargılamayla tutuklandım. Sınır da yaşanan savaşta birçok yaralı vatandaş devlet ambulansları tarafından 
alınıp tedavi ediliyorlar. Bizler Ceylanpınar halkı olarak ülkemize sığınan bu insanlara kucak açıp 
evlerimize aldık ve halk olarak seferber olduk. İnsani olarak elimizden gelen her şeyi yaptık. O bölgede 
yaşayan biri olarak çok şeye şahit oldum. İnsani olarak Türkiye’de bulunan birçok kurum ve kuruluş 
yardım gönderdi. Bu malzemeleri Suriye’ye gönderme gibi bir derdim olsaydı bu kurumlarla irtibata geçer 
gönderirdim. Öyle bir niyetim olsaydı yolgeçen hanına dönen sınırdan çoktan gönderirdim. Eğer bunları 
bulundurmak suç ise devlet ve bu malzemeleri toplayan kurumlar suç işlemiştir. Bu konuda sizinle bir 
görüşme olanağı olursa kendimi ve bazı şeyleri daha ifade edebileceğimi düşünüyorum. Bu konuyla ilgili 
bana yardımcı olmanızı istiyoruz.”  
 
11 Mayıs 2014’te, Kırşehir’de tartıştığı bir kişinin polis olan babasının da arasında bulunduğu polis ekibi 
tarafından gözaltına alınan Emre Şahbaz’ın karakol yerine boş bir araziye götürülerek darp edildiği ileri 
sürüldü.  
 
17 Mayıs 2014’te Ankara’da Güvenpark’ta Soma’daki katliamı protesto eylemi yapmak isteyen gruba 
müdahale eden polis ekipleri Ankara Valiliği’nin kentte eylem yapılmasını yasakladığını iddia etti. 
İstanbul’daki eyleme de saldıran polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına alırken, Soma’da ev ve otel baskınları 
düzenleyen polis ekipleri ÇHD üyesi 8 avukatın da bulunduğu 36 kişiyi gözaltına aldı. Spor salonuna 
götürülen 32 kişinin gözaltında işkence gördüğü ortaya çıktı.  
 
23 Mayıs 2014’te, Sakarya’da bir işlem için gittiği Cumhuriyet Polis Karakolu’nda hakkında “arama” kararı 
olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Avukat Harika Karataş, uygulamaya itiraz edince darp edilerek 
kendisine ters kelepçe takıldığını ve gece boyu nezarette tutulduktan sonra salıverildiğini açıkladı. 
 
25 Mayıs 2014’te Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde, kavga eden iki kişiden Cihan Demir’i (22) gözaltına 
almak isteyen polis ekibine Cihan Demir’in ailesinin engel olmak istemesi üzerine polislerin Cihan Demir’i 
yerde sürükleyerek ve darp ederek gözaltına aldığı, aileyi de biber gazı sıkıp coplayarak engellediği 
kamera kaydı görüntüleriyle ortaya çıktı. 
 
28 Mayıs 2014’te Hatay’da Saray Caddesi’nde müzik yapan Praksis Müzik Grubu üyeleri ile grubu 
dinleyen toplam 8 kişi çevik kuvvet ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Güvenlik Şube 
Müdürlüğü’ne götürülen 8 kişinin polis aracında da darp edildiği ileri sürüldü. 
 
26 Mayıs 2014’te Aydın’ın Söke İlçesi’nde hakkında “yakalama” kararı bulunan bir kişi için N.T.’nin evine 
operasyon düzenleyen polis ekiplerini izleyen Servet Daldalan (33), “N.T.’nin kaçmasına yardımcı olduğu” 
gerekçesiyle kendisini de gözaltına alan polis ekibinin araç içinde darp etmesi sonucu çenesinin kırıldığını, 
vücudunun çeşitli yerlerinde de aldığı darbelere bağlı olarak yarık, morluk ve şişlik olduğunu ileri sürdü. 
Aydın Valisi Erol Ayyıldız ise gözaltında işkence iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirterek aranan kişinin 
arkadaşı olan Servet Daldalan’ın operasyon düzenleyen polislerden ikisini darp ederek mukavemette 
bulunduğu için gözaltına alındığını iddia etti. 
 
27 Mayıs 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinde başvuran Serdar Bakır, şu 
beyanlarda bulundu: “07.10.2013 tarihinde şüpheli olarak gözaltına alındım. Polisler tarafından işkence 
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edildim. Vücudum da halen işkence izleri bellidir. Malatya Kamu Hastaneleri Kurumu tarafından da 
işkence edildiğim tespit edilmiştir. Bu konuyu İçişleri Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına bildirmenizi ve 
uluslar arası kuruluşlara Türkiye’de halen işkence olduğunu özellikle Avrupa Konseyi C.P.T İşkence 
Önleme Komitesine bildirmenizi istiyorum. Bu konu ile ilgili hukuki destek talep ediyorum.”   
 
8 Haziran 2014’te Kalekol inşaatlarını protesto etmek ve Lice’de iki kişinin açılan ateş sonucu 
öldürülmesini protesto etmek amacıyla Tokat’ta basın açıklaması yapmak isteyen gruba önce ırkçı bir grup 
saldırıda bulundu sonra da polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sonunda 35 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 35 kişinin polis aracının içinde ve gözaltında işkence 
gördükleri ileri sürüldü. 
 
13 Haziran 2014’te İstanbul’da adı öğrenilemeyen bir erkeği durduran sivil polis ekipleri gözaltına aldıkları 
kişiyi darp ederek en yakın karakola götürdü. Gözaltına alınan kişinin aldığı darbeler nedeniyle başının 
kanadığı öğrenildi. 
 
16 Haziran 2014’te açıklama yapan Hasan Turgut (62), Lice’deki olaylar nedeniyle 12 Haziran 2014’te 
Van’da düzenlenen eylemler esnasında yolda yürürken kendisini gözaltına alan polisler tarafından darp 
edildiğini ve vücuduna yakın mesafeden plastik mermi atıldığını savunarak suç duyurusunda bulundu. 
 
17 Haziran 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nedime İpek, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Recep İpek, 31.05.2014 tarihinde saat 16.00 civarında 5 Nisan Mah.de bulunan parkta otururken polisler 
tarafından etrafı sarılarak gözaltına alındı. Gözaltındayken polislerce darp edildi. Bir gece gözaltında 
kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Diyarbakır E Tipi Cezaevine gönderildi.    
 
23 Haziran 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın makam odasını dinledikleri iddiasıyla düzenlenen 
operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan 15 polis memurundan 5’i gözaltında 
kaldıkları süre boyunca işkence ve kötü muamele gördüklerini savunarak suç duyurusunda bulundu. Polis 
memurların avukatı verdiği dilekçede müvekkillerinin gözaltı süresinde elbiselerini değiştirmelerine izin 
verilmediğini, duş alma imkânı tanınmadığını, traş olma ve diş fırçalama olanağı sağlanmadığını ayrıca 
bozuk yemek verilerek aç bırakıldıklarını ileri sürdü. 
 
28 Haziran 2014’te Kars’ın Kağızman İlçesi’nde kimlik kontrolü yapan polis ekibinin gözaltına aldığı 3 kişiyi 
araç içinde ve götürdükleri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde coplayarak darp ettikleri öğrenildi. 
 
10 Temmuz 2014’te İş bulmak için gittiği Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 26 Haziran 2014’te kendisine 
çarpacağını düşündüğü motosikleti ittirmesi sonucu karıştığı trafik kazası sonrasında gözaltına alınarak 
Mahmutlar Jandarma Karakolu’na götürülen Ramazan Günevi’nin (21) jandarma erleri tarafından 
bayılıncaya kadar dövüldüğü öğrenildi. Aklî dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Ramazan Günevi 
gönderildiği Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde akciğerlerinin su toplaması ve böbreklerinin 
çalışmamasına bağlı olarak fenalaşınca yoğun bakımda tedavi altına alındı. 
 
12 Temmuz 2014’te Nevşehir’in Derinkuyu İlçesi’nde aşırı yükleme yapıldığı gerekçesiyle kamyonlarına 
yazılan ceza yüzünden tartıştıkları polis ekibi tarafından gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürülen Şaban Tunca (35) ve kardeşi Fikret (Halil) Tunca’nın (28) gözaltında darp edildikleri öğrenildi. 
Gözaltında darp edilen kardeşlerden Şaban Tunca’nın beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda 
tutulduğu ortaya çıktı. Olayın öğrenilmesi üzerine Şaban Tunca’yı darp eden 3 polisin açığa alındığı 
açıklandı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri ise Şaban Tunca’nın karakol merdivenlerinden indiği sırada 
ayağının demirlere takılarak düştüğünü ileri sürdü. 
 
22 Temmuz 2014’te “Yasadışı dinleme yaptıkları” iddiasıyla çeşitli kentlerde Emniyet Müdürlüğü amiri 
veya memuru olan ve polisin düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alınan 115 kişinin oruç tutabilmeleri 
amacıyla sahur vaktinde yeterli ve uygun yiyecek verilmediği, yemek yerken de kelepçelerinin 
çıkarılmadığı gözaltındaki polislerin avukatları ve aileleri tarafından açıklandı. 
 
3 Ağustos 2014’te Siirt’te düzenlenen operasyonda “çeşitli gösterilerde polise taş attıkları” iddiasıyla 
gözaltına alınan Ferhat Toprak ve Yusuf Ulu’nun gözaltında işkence gördükleri doktor raporları sonucu 
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ortaya çıktı. Sevk edildikleri savcıya da işkence gördüklerini anlatan 2 kişiden Ferhat Toprak “polise 
mukavemet ettiği ve taş attığı” suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
9 Ağustos 2014’te, İstanbul’da gözaltına alınan gazeteci Mehmet Baransu gözaltında darp edildiğini 
sosyal medyaya görüntüleri ile duyurdu. 
 
21 Ağustos 2014’te Mahsum Korkmaz adına dikilen heykelin askerî birlikler tarafından yıkılmasının 
ardından Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde gelişmeleri protesto etmek amacıyla eylem yapan gruba müdahale 
eden polislerin gözaltına aldığı 9 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yoğun işkenceye maruz kaldıkları ileri 
sürüldü. Konuya dair açıklama yapan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Aslan, işkence gören 9 kişinin yürüyemez hale geldiğini söyledi. 
 
2 Eylül 2014’te, “Yasadışı dinleme yaptıkları” iddiasıyla 1 Eylül 2014’te çeşitli kentlerde Emniyet 
Müdürlüğü amiri veya memuru olan ve polisin düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alınan 33 kişiden 
eski İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı’nın gözaltında sözlü tacize ve fiziki 
müdahaleye maruz kalarak işkence gördüğü avukatları tarafından açıklandı. 
 
9 Eylül 2014’te Diyarbakır’da “şüpheli kişi olduğu” iddiasıyla sivil polis ekibince gözaltına alınan Süleyman 
Atagün (19), götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü’nde “akşam nerede olduğunu anlatması için” dövüldüğünü 
ifade ederek konuyla ilgili polislerden şikâyetçi oldu. 
 
16 Eylül 2014’te Hatay’ın Erzin İlçesi’nde 14 Ağustos 2014’te, oğlu ile birlikte eve dönen Medain 
Eryılmaz’ın evinin önüne geldiğinde kendileri durduran polis ekibi tarafından darp edildiği öğrenildi. 
“Durmadıkları” iddiasıyla baba-oğlu darp eden polislere ailenin diğer 3 üyesinin tepki göstermesi üzerine 
havaya ateş açarak biber gazı sıkan polis ekibinin 5 kişiyi darp ederek gözaltına aldığı öğrenildi. Mahkeme 
çıkarılan Eryılmaz ailesi denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılırken Medain Eryılmaz’ın hamile olan 
eşinin olaydan iki gün sonra aldığı darbeler sonucu düşük yaptığı ortaya çıktı. 
 
DAİŞ/IŞİD saldırılarından kaçarak hayvanlarıyla birlikte Türkiye’ye sığınan Kobanêli Ebdullah Hemed 
Ehmed, sınırı geçerken askerler tarafından gözaltına alındığını belirterek, götürüldüğü karakolda üç saat 
boyunca dövüldüğünü ve 300 hayvanına el konduğunu savundu.  Ebdullah Hemed Ehmed’in gördüğü 
işkence ve muamele nedeniyle Kobanê’ye geri döndüğü 24 Eylül 2014’te öğrenildi. 
 
25 Eylül 2014’te Van’da düzenlenen Kobanê halkıyla dayanışma eylemine polis müdahalesi sonucu 
gözaltına alınan H.A. (16) ile A.A.’nın (19) Emniyet Müdürlüğü’nde işkenceye maruz kaldıkları bildirildi. 
 
25 Eylül 2014’te Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan ESP 
üyeleri Dilek Geçgin ve Zeynep Yeter Gerçek “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklandı. Gözaltında tutuldukları Terörle Mücadele Şubesi’nde darp edilen 2 kişiden Zeynep 
Gerçek Yeter’in ayrıca çıplak arama uygulamasına zorla tabi tutulduğu da öğrenildi. 
 
27 Eylül 2014’te Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait ikinci büyük 
mühimmat deposundan DAİŞ/IŞİD’e silah yardımı yapıldığı iddiaları üzerine depoya yürüyen gruba polisin 
saldırması sonucu gözaltına alınan 28 kişinin gözaltında işkence gördüğü iddia edildi. 
 
2 Ekim 2014’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde bir protesto gösterisinin ardından gözaltına alınan T.T.’nin 
(16) götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde copla darp edildiği belirtildi. 
 
3 Ekim 2014’te, Urfa’nın Suruç ilçesi Dewşen ve Bethe köyünde, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik 
saldırılarını protesto etmek amacıyla başlatılan nöbet eyleminde bulunan Yasin Turan, Mehmet Nezir 
Duman, Nurullah Akdoğan, Vedat Kural, Ubeydullah Bakır, Selman Yakut, Umut Akdoğan, L.Y. ve T.B. ile 
ismi öğrenilemeyen bir kişi, askerler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar önce Mertismail 
Karakolu'na daha sonra ise Mürşitpınar Sınır Karakolu’na götürüldü. Karakol'da işkence ve hakaretlere 
maruz kalan yurttaşlardan 4'ü Birecik Jandarma Karakolu'na, 6 yurttaş ise Suruç İlçe Jandarma 
Karakolu'nda nezarete alındı. "Örgüt propagandası yapmak ve yol kesmek" iddiası ile gözaltına alınan 10 
kişi, 30 saatin ardından Suruç Adliyesi'nde çıkarıldıkları mahkemede denetimli serbestlik ile serbest 
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bırakıldı. Gözaltına alınan yurttaşlar, ağaç gölgesinde oturdukları sırada karşıdan askeri aracın geldiğini 
gördüklerini, ancak hiç bir şekilde kaçmadıklarını, araçlardan inen askerlerin kendilerini zorla araçlara 
koyduklarını söyledi. Mertismail Karakolu'na götürülürken yolda askerlerin dipçikli saldırısına maruz 
kaldığını, askerlerin sürekli hakaret ettiğini söyleyen yurttaşlar, Mertismail Karakolu'na gittiklerinde burada 
ellerini bağlayarak diz üstünde çökerttiklerini ve yüzlerinin duvara doğru dönük olduğunu belirtti. 2 saat 
süresince bu şekilde kaldıklarını, sürekli tekme, tokatlı saldırıya uğradıklarını dile getiren yurttaşlar, 
buradaki işkencenin ardından ayaklarının uyuşmasından dolayı ayağa kalkamadıklarını, kendilerini 
sürükleyerek araçlara bindirdiklerini ve Mürşitpınar Sınır Karakolu'na götürüldüklerini belirtti. Gözaltında ki 
yurttaşlar, "Sınır karakolunda bize sürekli işkence yapıldı. Sivil olan iki kişi tarafından ifademiz alındı. Bu 
iki kişi sürekli bize hakaretlerde bulundu. 'Sizi IŞİD'e vereceğiz' deyip ırkçı hakaretler ettiler" diye belirtti.   
 
5 Ekim 2014’te IŞİD kuşatması altında olan Kobanê’den Türkiye’ye sığınmak amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç 
İlçesi’ne geçerken gözaltına alınan 160 kişinin tutuldukları Suruç Fen Lisesi’nde darp edilerek ölümle 
tehdit edildikleri ileri sürüldü. 
 
IŞİD kuşatması altında olan Kobanê’den Türkiye’ye sığınmak amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne 
geçerken 5 Ekim 2014’te gözaltına alınan ve 9 gündür Suruç Spor Salonu’nda gözaltında tutulan 
aralarında gazetecilerin ve çocukların da bulunduğu 261 Rojavalı, tutuldukları salonun kapısını zorlayınca 
polisin gaz bombalı saldırısına maruz kaldı. Gözaltı işlemini protesto etmek için bazı Rojavalılar’ın açlık 
grevi eylemine başlamaları üzerine yetkililerin toplam 9 çocuğun bulunduğu 261 kişiye yiyecek vermediği 
ileri sürüldü. 
 
13 Ekim 2014’te Van’da Kobanê için yapılan destek eyleminde polisler tarafından gözaltına alınan Y.K.’nin 
(13) araç içinde ve götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü’nde işkence gördüğü öğrenildi. Y.K.’nin çene, bel, el 
ve kasık bölgesinin yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerine cop darbesi aldığı, gözaltında tutulduğu süre 
boyunca sözlü tacize ve küfürlü ifadelere maruz kaldığı ailesi tarafından açıklandı. Y.K.’nin gözaltında 
tutulduğu Çocuk Şubesi’nde yanındaki 5 çocuğun da işkence gördüğü, bir çocuğu gördüğü işkence 
sonucu kolunun kırıldığı bildirildi. 
 
13 Ekim 2014’te İstanbul Üniversitesi’nde IŞİD yanlılarının Fen Fakültesi binasına girerek öğrencilere 
saldırmasıyla çıkan çatışma üzerine polisin binaya girerek gözaltına aldığı 33 öğrenciye çıplak arama 
uygulamasının dayatıldığı iddia edildi. 
 
14 Ekim 2014’te İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 8 Ekim 2014’te gözaltına alınan Sosyalist Dayanışma 
Platformu (SODAP) üyesi 5’i çocuk 6 kişi, gözaltına işkence gördüklerini belirterek İHD İstanbul Şubesi’ne 
başvurdular ve konuyla ilgili basın açıklaması yaptılar. 
 
14 Ekim 2014’te Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bağlı Henîrk Köyü’nde sınır nöbeti tutarken gözaltına alınan 
4 kişiden Nevzat Uzunyay bindirildiği araçta bayılana kadar dövüldüğünü ve bir tarlaya bırakıldığını 
savundu. 
 
22 Ekim 2014’te, Van'ın Erciş ilçesinde 7 Ekim günü Kobanê'ye destek amaçlı yapılan yürüyüşe polisin 
müdahale etmesi sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve rütbeli bir askerin testislerine dipçikle 
vurması sonrası yaralanan Adem Yıldız, tedavi edilmesi gerekirken tutuklandı. Avukatlarının Yıldız'ın 
kanaması olduğu ve acil tedavi altına alınması gerektiğini belirtmesine rağmen doktora çıkarılmayan 
Yıldız, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından sağlık raporu alınması amacıyla Erciş Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yıldız'ı muayene eden doktorlar, Yıldız'ın ameliyat olması gerektiğini belirtmesi üzerine ameliyat 
edilmeyen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürülen ve günlerdir 
kanaması olan Yıldız'ın durumunun ağırlaştığı bildirildi.  
 
23 Ekim 2014’te, Diyarbakır Kulp ilçesinde Tepecik köyünde bulunan ve YPG saflarında hayatını 
kaybeden kardeşleri Fırat Bulut'un (Sait Düzcü) mezarını ziyaret ettikten sonra Diyarbakır'a dönmek üzere 
yola çıkan ağabeyleri Temirhan Bulut (35) ve Metin Bulut (25), askerlerin işkencesine maruz kaldığı iddia 
edildi. İçinde bulundukları aracı Lice-Kulp arasında bulunan Zeyrek Jandarma Karakolu önünde kurulan 
kontrol noktasında durduran askerler, kimlik kontrolü yapıp, üst ve araç araması yaptı. Uygulamanın 
ardından araçlarına binip yollarına devam etmek üzere oldukları sırada kardeşler yeniden durduruldu. Bu 
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esnada isminin Muhittin Dinç olduğu belirtilen karakol komutanı tarafından ağabeylere kardeşleri Fırat'ın 
nasıl, ne zaman ve nerede öldürüldüğü soruları yöneltildi. Ağabeylerden Temirhan Bulut, sorulan sorular 
konusunda bir bilgileri olmadığı karşılığını verdiği sırada Karakol Komutanı Dinç tarafından yüzüne biber 
gazı sıkıldığını sonrasında da komutanın askerlerine kendisini hemen karakola götürmeleri emrini verdiğini 
söyledi. Yaklaşık on asker tarafından kardeşiyle birlikte tekme tokat dövülerek karakola götürüldüğünü 
anlatan ağabey, burada da elleri kelepçelenerek kameraların önünde saatlerce işkenceye ve hakaretlere 
maruz kaldıklarını ifade etti. Bulut kardeşlerin avukatlığını yapan Av. Meral Danış Beştaş, kamera 
kayıtlarında müvekkillerinin açıkça dövüldükleri ve işkenceye uğradıkları görülmesine, saatlerce keyfi bir 
şekilde karakol, savcılık ve mahkemeye sevk edilerek adli kontrol uygulamasına tabi tutulmasına rağmen 
karakol komutanın ifadesine de dahi başvurulmadığını belirtti.   
 
25 Ekim 2014’te İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 24 Ekim 2014’te gözaltına alınarak götürüldüğü Aksaray Polis 
Karakolu’nda 25 polis tarafından darp edilen Mert Mehmet Tilev (24) Kocamustafapaşa Semt 
Meydanı’nda satırla polislere saldırmak istedi. Kendisini darp eden polislerin gelmesini isteyen Mert 
Mehmet Tilev, bir polisi yaraladığı gerekçesiyle polislerin ensesine sıktığı kurşunla ağır yaralandı. İstanbul 
Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Mert Mehmet Tilev’in sağlık durumunun 
ciddiyetini koruduğu öğrenildi. 
 
27 Ekim 2014’te İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’ne bağlı Şişhane Semti’nde gaspa uğradığı için şikâyetçi olarak 
Kasımpaşa Polis Karakolu’na giden Turan Yılmaz’ın “yalan söylediği” gerekçesiyle Mustafa adlı sivil polis 
memuru tarafından darp edildiği öğrenildi. Maruz kaldığı darptan ötürü beyin kanaması geçiren ve halen 
tedavi gören Turan Yılmaz’ın kendisini darp eden ve darp olayına müdahale etmeyen polisler hakkında 
yaptığı suç duyurusunun da sonuçlanmadığı bildirildi. 
 
İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde 2014 yılının Mart ayında O.T. (17) adlı çocuk yolda polislerce durduruldu. 
“Hırsızlık yaptığı” söylenen O.T. polislere itiraz edince yüzüne biber gazı sıkılarak ve ters kelepçe takılarak 
gözaltına alındı. Doğancılar Polis Karakolu’na götürülen O.T. sabıka kaydı bulunmayınca karakolda bir 
işlem yapılmadan darp edilerek boş bir araziye bırakıldı. Ailenin suç duyurusu üzerine olayı soruşturan 
Anadolu Cumhuriyet Savcılığı’nın O.T.’yi şüphe üzerine durdurarak darp eden 2 polis hakkında iddianame 
hazırladığı 28 Ekim 2014’te öğrenildi. Polis memurları T.K. ve G.K. hakkında “çocuğa, kendisini 
savunamayacak kişiye işkence yapmak” suçundan 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen 
iddianameyi kabul eden ilgili Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde 2 polisin yargılanmasına önümüzdeki 
günlerde başlanacak. 
 
31 Ekim 2014’te Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde yolda gerekçe göstermeden 2’si çocuk 5 kişiyi gözaltına 
alan polis ekibinin 5 kişiyi polis aracında darp ettiği, bir kişiyi öldürmekle tehdit ettiği öğrenildi. 
 
3 Kasım 2014’te Dünya Kobanê Günü ilân edilen 1 Kasım 2014’te Muş’ta düzenlenen eyleme müdahale 
eden polisin gözaltına aldığı Ö.D.O.’nun (16) ailesi, çocuklarının gözaltında darp edildiğini belirterek  suç 
duyurusunda bulundu. 
 
5 Kasım 2014’te, Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı AKİB Zafer Çağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nden tasdiknamesini almak için okula gelen Ümit Temmur adlı öğrenci, araması olduğu gerekçesi 
ile polisler tarafından okulun kapısı önünde darp edilerek gözaltına alındı. Temmur'un darp dilmesine tepki 
gösteren arkadaşlarına da polisin saldırması üzerine çıkan olaylar okulun bahçesine sıçradı. Olaylar 
sırasında havaya altı el ateş ederek öğrencileri dağıtmaya çalışan polis, öğrencileri dağıtamayınca silah 
dipçikleri 6 öğrenciyi çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaşanan olaylar sırasında okul yönetimi polise herhangi 
bir müdahalede bulunmazken, polisin Temmur'u alıp uzaklaşması ile gerginlik sona erdi.  
 
5 Kasım 2014’te,  Muş'ta 3 Kasım gecesi akşam saatlerinde Zafer Mahallesi'nde öğrencilerin kaldığı bir 
eve düzenlenen ev baskınında gözaltına alınan 3'ü çocuk 4 kişi, akşam saatlerinde Muş Adliyesi'ne sevk 
edildi. Savcı tarafından tutuklanmaları talebiyle Sulh CezaMahkemesi'ne sevk edilen M.A. (17), Mesut 
Toksun (21), M.Ş.A. (17) ve kardeşi M.Ş.A. (16), "örgüte üye olmak", "örgüte patlayıcı madde temin 
etmek", "polise mukavemet" iddiaları ile tutuklanarak, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Gözaltına 
alınan çocukların sorgular esnasında feci şekilde darp edildiği görüldü. Darp edilen çocuklar sağlık raporu 
alarak suç duyurusunda bulunacak.   
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5 Kasım 2014’te, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 1 Kasım Dünya Kobanê Günü ardından çıkan olaylarda 
gözaltına alınan 3 çocuğa polis ve özel harekât polislerinin işkence yaptığı ortaya çıktı. Çocuklardan 
C.Ö'nün (15) polis tarafından işkence edildiği ve sağlık kontrolüne götürüldüğünde doktora "Ben düştüm" 
demesi yönünde baskı yapıldığı ileri sürüldü. Gözaltına alınan çocuklardan 13 yaşındaki Ü.G. ise Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü esnada özel harekat polislerince dövüldüğü ileri sürüldü. Olay yerinde ve İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'nde darp edilen ve polis tarafından hastaneye götürülen C.Ö. isimli çocuğa doktor 
tarafından her tarafı morluklar içinde olmasına rağmen "darp bulgusuna rastlanılmadığına” dair rapor 
verildi. Gündüz savcılığa sevk edilen çocuğun savcılık tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne tekrar 
gönderildiği ve Yüksekova'da darp edildiğine dair rapor verildiği öğrenildi. Darp raporu ile savcılığa suç 
duyurusunda bulunan C.Ö.'nün ailesi olayın peşini bırakmayacaklarını dile getirdi.  
 
10 Kasım 2014’te, İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde kendisine gelen duruşma celbini almak için Fatih Polis 
Karakolu’na giden Ş.Ş. (26), “işlerine karıştığı” gerekçesiyle polislerin kendisini darp ettiğini savundu. 
Coplanarak silah dipçikleriyle dövüldüğünü belirten Ş.Ş., aldığı darbeler nedeniyle elinin kırıldığını ifade 
etti. 5 polis hakkında suç duyurusunda bulunan Ş.Ş. verdiği ifadede parasını da el koyan polislerin maden 
suyu şişesini makatına sokmaya çalıştığını söyledi. Ş.Ş., götürüldüğü hastanedeki doktorun da darp 
izlerini raporlamadığını belirtti. Olayda Ş.Ş.’nin yanı sıra iki kişinin daha dövüldüğü öğrenildi. 
 
11 Kasım 2014’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde silahlı saldırı sonucu 3 askerin yaşamını yitirmesinin 
faili olarak gözaltına alınan fakat farklı gerekçelerle tutuklanan Karani Tekin ve Ersin Ayvalık’ın gözaltı 
esnasında işkence gördükleri ileri sürüldü. Açıklama yapan Karani Tekin’in ailesi iç organları zarar 
gördüğü için tedavi edilmesi gereken oğlunun hastaneye götürülmediğini ve suç duyurusunda bulunmak 
amacıyla gittikleri savcının dilekçelerini geri çevirdiğini ifade etti. 
 
11 Kasım 2014’te, Erzurum'da çoğu üniversite öğrencisi 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, özel 
harekat timlerinin kimi öğrencileri, kendileri hakkında şikayetçi olmamaları konusunda uyararak, ölümle 
tehdit ettiği ileri sürüldü. Can güvenliklerinin olmadığı belirten İ.B, polisin kendileri için bir tehdit unsuru 
oluğunu söyledi. İ.B. "Can güvenliğimiz yok. Sadece benim değil, 'Ben Kürt'üm' diyebilen kimsenin can 
güvenliği yok. Polis bizlerin can güvenliği konusunda bir tehdittir. Beni tekme tokat döverek kendileri 
hakkında şikayetçi olursam, öldürüleceğimi ima ettiler. 'Üzerine bir şarjör boşaltırım senin', 'Dağa çıkarken 
ailenle vedalaş' gibi sözler kullandılar" diye konuştu. 
 
12 Kasım 2014 Samsun da Av. Ayşegül Gizem Kargı bir müvekkilinin gözaltına alınması nedeniyle gittiği 
gazi polis merkezinde dayak yedi. İşkence ve kötü muamele görüntüleri kamuoyuyla paylaşıldı. 
 
16 Kasım 2014’te Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde askerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Toplumsal 
Özgürlük Parti Girişimi (TÖPG) aktivisti Kader Ortakkaya için Mersin’de afiş asan TÖPG’lü Ali Haydar 
Buluş, polislerce darp edilerek gözaltına alındı. 
 
17 Kasım 2014’te, Irkçı saldırılar ile hukuksuz soruşturma ve cezalara karşı Gölköy Kampusu içinde 
bulunan Aktivite Merkezi içinde oturma eylemine başlayan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerine 
polis tarafından müdahale edildi. Kampus içine girerek oturma eylemi yapan öğrencilere biber gazı ve 
copla müdahale eden polis, 44 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı. Polisin oturma eylemi yapan 
öğrencilerin darp edilmesine tepki gösteren diğer öğrencilere de müdahale ettiği öğrenildi. Göz altına 
alınan öğrencilerin 18 Kasım gecesi serbest bırakıldığı ancak gözaltına alınırken gördükleri işkence ve 
kaba muamele ile ilgili savcılığa başvuru yapacakları öğrenildi. 
 
18 Kasım 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Eczacılar Sokağı'nda konuşlanan ve bekleyişlerini 
sürdüren zırhlı araç eşliğindeki polislerin, bir çocuğu emniyete götürerek darp ettiği iddia edildi. Yüksekova 
50. Yıl İlköğretim Okulu öğrencisi 10 yaşındaki S.I.'nın okul çıkışında evine giderken, polisler tarafından 
alınarak emniyete götürüldüğü ve emniyette dövüldüğü ileri sürüldü. Emniyette dövüldükten sonra serbest 
bırakılan ve korktuğu için sürekli ağlayan S.I. yaşadıklarını şöyle anlattı: "Okul dağıldığı sırada eczacılar 
sokağından arkadaşlarımla eve giderken şakalaşıyorduk. Bu esnada top sakallı ve kel bir polis zırhlı 
araçtan inerek beni dövmeye başladı. Daha sonra beni emniyete alarak kapı arkasında yüzüme yumruk, 
tokat atarak dövmeye devam etti. Okul çantamı da attılar. Beni sonradan çıkararak tekrar yola bıraktılar. 
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Çok korktum canım yanıyor." S.I.'nın ağabeyi Giyas I. ise, "İlkokula giden çocuğun polis tarafından alınıp 
emniyete işkenceye maruz bırakılmasına anlam veremiyoruz. Ben bu olayın peşini bırakmayacağım. 
Olayla ilgili şikayette bulunacağım" diye konuştu.   
 
25 Kasım 2014’te Van’da Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla 
düzenlenen kadın yürüyüşü için Erciş’ten Van’a gelmek isteyen 2 kadının ilçe girişinde polis tarafından 
ifadeleri alınmak üzere Çevik Kuvvet Merkezi’ne götürüldüğü ve burada polisler tarafından “ince arama” 
adı altında zorla elbiselerinin çıkarıldığı ortaya çıktı. 
 
28 Kasım 2014 gecesi Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde avukatlık yapan Fırat İke ve Uğur Yaşar’la 
gazeteci Yılmaz Gözyan, akrep tipi zırhlı polis aracında bulunan polislerce durduruldu. Geç saatte neden 
dışarıda oldukları sorularak hakaret edilen 3 kişiden Fırat İke, avukat kimliğini göstermesi üzerine darp 
edilerek ters kelepçe takıldı ve üç saat boyunca o halde bekletildi. Serbest bırakılan 3 kişiden Fırat İke’ye 
yedi gün iş göremez raporu verildi. 
 
3 Aralık 2014’te Van’da ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin, PKK’nin 36. kuruluş yıldönümünü 
etkinliklerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına aldığı 15 öğrencinin tutuldukları İl Emniyet Müdürlüğü’nde 
işkence gördükleri belirtildi. Gözaltına alınan 15 kişiden 5’i çıkarıldıkları mahkemece “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” suçlamasıyla 6 Aralık 2014’te tutuklandı. 
 
4 Aralık 2014’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu biri çocuk 3 kişi gözaltına 
alındı. Operasyonun gerekçesine yönelik açıklama yapılmazken gözaltına alınanların yakınları, 3 kişinin 
gözaltına alınırken yoğun şekilde darp edildiklerini ifade etti. 
 
8 Aralık 2014’te İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde düzenlenen bir eyleme katılan eylemciyle kıyafeti 
benzediği için gözaltına alınan kot yıkama atölyesi işçisi R.C.’nin (15) götürüldüğü Karayolları Polis 
Karakolu’nun saatlerce darp edildiği ileri sürüldü. Tutuklanması talebiyle savcılığa sevk edilen R.C. 
serbest bırakıldı. 
 
12 Aralık 2014’te, İstanbul Marmara Üniversitesi'nde, ülkücü-polis işbirliğinde gerçekleştirilen saldırıda 
darp edilerek gözaltına alınan 16 öğrenci, Hasanpaşa Karakolu'ndaki ifade işlemlerinin ardından sabaha 
karşı serbest bırakıldı. Darp raporu alan öğrencilerin polisler hakkında suç duyurusunda bulunacağı 
öğrenildi. 
 
12 Aralık 2014’te, Van Barosu Avukatlarından Cemal Demir, gözaltına alınan Yüzüncü Yıl Üniversitesi 
Öğrencisi Muhammet Ayata’nın yoğun işkencelerden geçirildiğini belirterek konuyla ilgili Cumhuriyet 
Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.  
 
15 Aralık 2014’te IŞİD saldırıları nedeniyle Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne gelen fakat yeniden Kobanê’ye 
geçmek isteyen İsmet Teyar (25) adlı Rojavalı’nın sınırı geçerken kendisini gözaltına alan askerlerin 
işkencesine maruz kaldığı ileri sürüldü. Baygın halde bulunan İsmet Teyar’ın Kobanê’ye götürülerek tedavi 
altına alındığı öğrenildi. 
 
15 Aralık 2014’te Adana’da İnönü Parkı’nda yine ESP üyelerince açılmak istenen çadıra müdahale eden 
polis ekipleri 10 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Gözaltında tutuldukları 5 Ocak Polis Karakolu’nda 
işkence gören 10 kişiden ikisinin fenalaşarak hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.  
 
  
20 Aralık 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde, ülkücü bir gurubun Faysal Alma isimli bir Kürt 
öğrenciyi alıkoyması üzerine çıkan olaylarda, aralarında DİHA Muhabiri Selman Keleş'in de bulunduğu 51 
öğrenci gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlana 
işlemlerin ardından öğrenciler serbest bırakıldı. Haber takibi yaptığı esnada cop ile darp edilerek gözaltına 
alınan DİHA muhabiri Keleş, kartını gösterip, basın mensubu olduğunu söylemesine rağmen polislerin 
sözlü ve fiziki şiddetine maruz kaldı. Polisin hakaretlerine maruz kaldığını dile getiren Keleş, polislerin 
gözaltı süresince, "Oğlum kime çalıştığınızı biliyoruz" diyerek, küfür ve hakaretler savurduğunu söyledi.   
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21 Aralık 2014’te, Yalova sahil yolunda, haftalık siyasi yayın Meydan Gazetesi'nin dağıtımını yapan 
anarşistler ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. Irkçı grubun sözlü saldırısının ardından olay yerine polis 
de, gazetede dağıtımcılarına müdahale etti. Müdahale sırasında 6 gazete dağıtımcısı polis tarafından darp 
edilerek gözaltına alındı.    
 
25 Aralık 2014’te “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla Konya’da M.E.A. (16) adlı çocuğun 
okulundan alınarak tutuklanmasını Ankara’da protesto etmek için Adalet Bakanlığı önünde pankart açan 
2’si çocuk 3 kişi polisler tarafından coplanarak gözaltına alındı. 
 
25 Aralık 2014’te Bingöl’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
Bingöl Üniversitesi öğrencisi 9 kişiyi darp ederek gözaltına aldı.  
 
31 Aralık 2014’te, Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde düzenlenen Roboski katliamı protesto eylemine 
katıldığı gerekçesi 28 Aralık'ta gözaltına alınan R.E. (16) adlı çocuk, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme 
tarafından tutuklandı. R.E'nin babası Hasan E., gözaltı aşamasında psikolojik ve fiziki işkence 
uygulandığını söyledi. Baba Engin E., "Polis, eyleme katılan çocukların isimlerini vermesi için tehdit 
etmişler. Oğluma 'Eğer isimleri vermezsen, seni IŞİD'e vereceğiz' denmiş" diye konuştu.   
 

13.2. Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele 
 
1 Nisan 2014’te, Şırnak'a bağlı Kumçatı beldesinde BDP’den Eş Belediye Başkanı seçilen Mehmet 
Demir’in evine korucular tarafından saat 23.00 sıralarında silahlı ve taşlı saldırı gerçekleştirildi. Demir'in 
evine birçok mermi isabet ederken, evin camları atılan taşlar sonucu kırıldı. Şans eseri evde bulunanlar 
yaralanmazken, Demir'in kuzeni Beşir Demir, korucular tarafından darp edildi.   
 
17 Nisan 2014’te, Diyarbakır'ın Bismil Heyderli köyünde yaşayan Aslan ailesinden 7 korucunun, ilçenin 
Şentepe Mahallesi'nde ikamet eden Faik Gülsever'in evine kalaşnikof silahlarla baskın düzenlediği ve 
genç bir kadını zorla kaçırmaya çalıştığı öğrenildi. Genç kadını kaçırmaya çalışan 7 kişi ile genç kadının 
babası Faik Gülsever arasında silahlı çatışma çıktığı belirtildi. Polislerin olay yerine gelmesiyle çatışma 
sona ererken, çatışmada Faik Gülsever'in ağır yaralandığı kaydedildi.   
 
2 Mayıs 2014’te, Mardin'in Midyat ilçesinde bağlı Kutlubey köyünde Ali Alp adlı yurttaş,  İdris Muğlu ve 
Serkan Muğlu isimli korucular tarafından yolu kesilerek sopa ve yumruklarla darp edildi. Maruz kaldığı 
saldırıyı telefonla akrabalarına haber veren Alp, olay yerine gelen akrabaları tarafından Midyat Devlet 
Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.   
  
5 Mayıs 2014’te, Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Karpuzlu Köyü'nde Metin Eren, Veysi Eren, Rahmi 
Deniz, Sani Deniz ve Cihan Işık isimli korucuların, köy kahvehanesine gelerek İdris Narin, Ramazan İpek 
ile Mehmet Acar, Şeyhmus Durmuş, Yunus Erarslan, Kemal Yalçın, Mücahit Baran, Musa İlik, Emin Acar 
ve Şeyhmus İpek isimli yurttaşları darp ettikleri belirtildi. HPG militanlarına ait kıyafetler giydikleri ve silahlı 
oldukları belirtilen korucuların, 10 köylüyü silah zoruyla yere yatırıp ayakları ile köylülerin üzerine basıp, 
bellerinden çıkardıkları kemerlerle dövdükleri ifade edildi.   
 
30 Mayıs 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Vedat-Abdulkadir Özpınar, şu beyanlarda bulundu: 
“Ben yukarı da belirtmiş olduğum adreste ikamet etmekteyim. Ağabeyim Abdulkadir Özpınar ile birlikte 
Alkan Cam, isimli iş yeri işletiyoruz. Olaydan 4 gün önce Vahit Kaya, isimli kişinin oğlu Sedat Kaya 
işyerime gelerek PVC fiyatlarının fiyat listesini ağabeyime sordu. Daha sonra işyerinden ayrılarak başka 
yerlerden fiyat araştırması yaptıktan sonra tekrar bizim bulunduğumuz işyerine gelerek ağabeyimin 
belirttiği fiyattan çok daha düşük bir fiyattan ağabeyimle ticaret yapmak istediler. Bizler kabul etmedik. Bize 
hitaben siz beni kandırdınız diyerek ayrıldı ve bir süre sonra işyerimize telefon açarak bana ana avrat 
küfür etti ve kendisini belirlediği fiyattan alış-veriş yapmaz isem beni öldüreceğini söyleyerek tehdit etti. 
Bize kendinize güveniyorsanız on gözlü köprüye gelin size gününüzü göstereceğiz dedikten sonra 
telefonu kapattı. Bugün yani, 29.05.2014 günü saat 08.30 sıralarında ağabeyimle birlikte Şehitlik 208. 
Sokaktaki adresimizden iş yerimize giderken sonra nerden çıktıklarını görmediğimiz Vahit-Sedat-Vedat-
Erol ve Ramazan Kaya isimli şahıslar arabamızın önünü kestiler. Vahit Kaya daha biz arabamıza 
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binmeden aracımızın kapılarını kapatıp beni ve ağabeyimi aşağıya indirip darp ettiler. Silahlarını çekip 
bize doğrulttular. Bizi darp ettikleri sırada tehditlerine devam ettiler. Bana ve ağabeyime, biz korucuyuz, 
biz devletiz, sizi ve dükkânınızı keleşlerle tarayacağız diyerek tehditlerine devam ettiler. Çevreden gelen 
vatandaşlar bizleri onların elinden kurtardılar. Sonra bu şahıslar plakasını alamadığımız gri renkli Fiat 
Doblo marka araca istikametinizi bilmediğimiz yere doğru giderek uzaklaştılar. Bu şahıslardan davacı ve 
şikâyetçiyiz. Bunlarla hiçbir şekilde uzlaşmak istemiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek talep 
ediyoruz.”   
 
6 Temmuz 2014’te, Şırnak'ın Beytüşabap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde korucubaşı Tahir Adıyaman ile 
korucu akrabaları, köyün yakınından geçen su ile bahçelerini suladıkları bahanesiyle Ramazan ve Remzi 
Üce isimli kardeşlerin evlerini basıp, sopalarla darp etti. 
 
1 Aralık 2014’te, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde ikamet eden Vecheddin Aydın (52) adlı yurttaş, bir 
arkadaşı ile hayvan götürmek için Ağrı'ya giderken bir grup köy korucusu tarafından durdurularak 17 bin 
TL'si gasp edildi. Aydın, paralarını gasp eden grubun, bölgede adları sık sık hırsızla bilinen Bulanık'ın 
Yazbaşı köyü Karmışlı (Kortegül) mezrasında ikamet eden ve korucu olan Acar ailesi olduğunu ileri sürdü. 
PKK adını kullanan grubun kendilerine küfürler ederek ceplerindeki tüm parayı aldığını anlatan Aydın, 
"Ağrı'ya hayvan götürüyorduk. Kaleşnikof marka silahlarla önümüzü kestiler. Bizi arabadan indirdiler. Bize 
'PKK'liyiz' dediler. Sonra baktım bunlar bu yörenin şivesini konuşuyorlar. Kortegul mezrasındakiler. 
Tanıyordum da sivil giyinilmiş kişilerdi. Hem darp ettiler hem de hakaret ettiler. Çok acemi oldukları 
belliydi. Ellerini ceplerimize koydular 8 bin Tl paramı aldılar. Arkadaşımınsa 9 bin TL'ye yakın parası vardı, 
onu da aldılar. Giyinişleri, konuşmaları ve tipleri o köyün çocukları olduğuna yüzde 100 eminim. Aktuzla'da 
şahıslardan birini tarif ettiğimde bana Doğan'dır ismi dediler. herkes bölgede bunları tanır zaten. Aynı gece 
Aktuzla Karakolu'na şikayet edecektim, ama benimle aynı şeyleri yaşayanlara Karakol Komutanı, 'Bizim 
bölgemize girmiyor' ya da 'Gecedir çıkamıyoruz' demiş. Ben de gitmedim artık. Çünkü bir sonuç 
alamayacağımı biliyordum” diye konuştu.   
 

13.3. Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 
 
1 Ocak 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 29 Aralık'ta Roboski katliamının ikinci yıl dönümünü ve 
cezaevlerindeki hasta mahpusların durumuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş ile ilgili haber 
takibi yapan Silvan Mezopotamya Gazetesi muhabiri Kadri Şimşek, polisler tarafından darp edildi. Aynı 
gün gözaltına ve ardından serbest bırakılan Şimşek, gözaltına alınıp götürüldüğü zırhlı polis aracında da 
polislerin kendisini darp etmeye devam ettiğini kaydetti. Şimşek, "Haberi takip ederken polis beni darp 
ederek gözaltına aldı. Zorla araca bindirildim. Fotoğraf makinemi ve basın kartımı aldılar" dedi. Gözaltına 
alındıktan sonra önce Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ardından Devlet Hastanesi'ne götürüldüğünü 
ifade eden Şimşek, ardından tekrar emniyete götürüldüğünü söyledi.   
  
3 Ocak 2014’te, Adıyaman’ın Gölbaşı İlçesi’nde A.Y.’nin (35) polis ekipleri tarafından darp edildiği 
öğrenildi. Polisler hakkında suç duyurusunda bulunmak isteyen A.Y., dilekçesinin Gölbaşı Adliyesi’nde 
işleme konulmaması üzerine 18 Şubat 2014’te intihar girişiminde bulundu. Çıktığı aydınlatma direğinde 
Gölbaşı Kaymakamı’yla görüşen A.Y. daha sonra direkten indi. 
 
5 Ocak 2014’te, İki grup arasında çıkan kavga üzerine İstanbul İstanbul/Taksim Mis Sokağa gelen polisler 
terör estirdi. Kavga eden gençleri duvarlara çarparak gözaltına alan sivil polisler, yaşı 18’den küçük iki 
çocuk ile olayı cep telefonuyla görüntüleyen bir kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
5 Ocak 2014’te, Van'ın Muradiye ilçesinde 4 Ocak’ta saat 16.00 sularında Muradiye Şehir Stadyumu 
civarında beklerken 8 polisin kendilerini çağırdığını, ardından polislerin kendilerine ajanlık teklifinde 
bulunduğunu belirten 3 genç, teklifi reddetmeleri nedeniyle darp edildiklerini iddia etti.   
 
18 Ocak 2014’te, Batman'da Word Market önünde dilenen Suriyeli mülteci bir çocuğun, sivil bir polis 
tarafından tekme ve yumruklarla darp edildiği iddia edildi. Olayın yaşandığı yerde bulunan esnaf Ramazan 
Baytar isimli yurttaşın, çocuğun darp edilmekten kurtarıldığı belirtildi. İddia edilen darp olayının Word 
Market’in güvenlik kameralarına kaydedildiği ifade edildi.   
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25 Ocak 2014’te, Siirt’in Kurtalan ilçesinde 24 Ocak gecesi Beyaz Saray Düğün Salonu’ndan eve doğru 
giderken, polisler tarafından gözaltına alındıklarını belirten Azat Evirgen (18), Adem Can (18) ve İ.C. (16), 
polisler tarafından dövülerek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüklerini ve orada 7 polis tarafından 
dövüldüklerini iddia etti. Bir ayağı alçıda olan ve Kurtalan Yeni Mahalle’de ikamet eden Adem Can (18), 
“Dün gece saat 21.00′de düğünden eve dönerken polisler tarafından yolumuz kesildi. Polisler beni ve 
arkadaşlarımı ‘Siz bizim arabamıza taş attınız’ diyerek dövmeye başladı. Beni ve iki arkadaşımı polis 
otosuna koyarak orda da dövmeye başladılar. İlk olarak avuçlarımızı açmamızı istediler ardından ‘Eğer 
elleriniz kirliyse siz taş atmışsınız’ diyerek bizi Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler. İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde ise bizi küçük bir odaya koydular ve orada 7 polis tarafından dövüldük. Bir yandan bizi 
dövüyor bir yandan ise annelerimize, babalarımıza ve kardeşlerimize ağza alınmayacak küfürler 
ediliyordu” dedi. Can, ardından sağlık kontrolü için Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldüklerini ancak 
daha hastaneye varmadan tekrar polisler tarafından tehdit edildiklerini belirtti. Can, “Polisler bizi hastaneye 
götürdüklerinde bize ‘doktor sana ve arkadaşlarına sorarsa düştüğünüzü söyleyin yoksa seni ve 
arkadaşlarını ‘terör örgütüne üye olmakla tutuklayacağız şeklinde tehditlerle karşılaştık” dedi. Şu anda 
yürüyemecek durumda olduğunu söyleyen Can, “Yarın tekrar ben ve arkadaşlarım tedavi için doktora 
gideceğiz” dedi. 
 
12 Şubat 2014’te, Van Valiliği'ne gelerek Vali Nezih Doğan ile görüşmek istediğini belirten ve soy adı 
öğrenilemeyen Fikret isimli yurttaş, görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre valililik binasının girişinde 
görevli polisler tarafından darp edildi. Polis tarafından durdurulan ve içeri girmesine izin verilmeyen 
yurttaşın ısrarı üzerine, polislerce tekme tokat dövüldüğü belirtildi. Polis saldırısı sonucu vücudunun çeşitli 
yerlerinde yaralanan yurttaş,  uzun süre Valilik bahçesinde beklediği ve olay yerine çağırılan ambulansa 
binmeyi reddettiği kaydedildi. Yurttaşın, gelen yakınları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı öğrenildi.   
 
15 Şubat 2014’te, Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Şırnak’tan görevli gelen özel harekât timlerinin durdurdukları bir 
araçta bulunan 5 kişiyi “siz teröristsiniz” diyerek darp ettikleri öğrenildi. 
 
16 Şubat 2014’te, Van’da haber takibinden dönen Dicle Haber Ajansı muhabiri Metin Kaplan, özel harekât 
polisleri tarafından durdurularak darp edildiğini açıkladı. 
 
16 Şubat 2014’te, Şırnak'ın İdil ilçesinde 15 Şubat’ta, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 
yıldönümünü protesto eden gençlere polis müdahalesi ile başlayan olaylar, gece geç saatlerde bitmek 
üzereyken Turgut Özal Mahallesi'ni ablukaya alan özel harekat polisleri, ziyarete gittikleri yakınlarının 
evinden ayrılmak üzere olan bir aileyi ablukaya aldı. Küçük çocuklarıyla birlikte durdurulan ve GBT 
kontrolü yapılan aile fertlerinden DTP Eski İlçe Başkanı Faik Kaplan, Gaziantep Islahiye ilçesinde asker 
olan ve izinli olarak ailesini ziyarete gelen İbrahim Akay ile Ahmet Akay ve Celile Akay özel harekat 
polislerinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldı. Yakınlarının özel harekat polisleri tarafından darp 
edildiğini gören diğer aile fertleri olaya müdahale etmek isteyince onlarda hakaretlerin hedefi oldu.   
 
18 Şubat 2014’te İstanbul’un Bayrampaşa İlçesi’nde 15 Şubat 2014’te, “dur” ihtarına uymadığı 
gerekçesiyle trafik kontrol uygulaması yapan polis ekipleri tarafından bayılana kadar dövüldüğünü belirten 
Kenan Eroğlu, olay gününe ait güvenlik kamerası görüntülerini basınla paylaştı. 
 
2 Mart 2014’te, İstanbul’un Fatih İlçesi’nde bir gösteriye katılanları bulmak için İETT otobüsünü durduran 
polis ekibinin “Ne mutlu Türküm diyene” demediği için Ali Yenice adlı öğrenciyi döverek gözaltına aldığı 
öğrenildi. 
 
11 Mart 2014’te, Türkiye Gazeteciler Sendikası Ankara Şubesi Denetleme Kurulu üyesi Meltem Aslan’ın 
da eylemleri takip ettikten sonra evine giderken karşılaştığı polisler tarafından dövüldüğü öğrenildi. 
 
25 Mart 2014’te, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Rubarok (Derececik) Beldesi’nin Mavan (Samanlı) 
Köyünde arazilerine giden 7 köylünün kendilerini durduran askerler tarafından “sınır ticareti yaptıkları” 
suçlamasıyla darp edildikleri öğrenildi. 
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9 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran N.E., şu beyanlarda bulundu: “Geçen Çarşamba 
günü Bağlarda gömlek diktirmek için bir terziye gittim. İlk kez gittiğim bu terzide, terzi gömleğimi diktirdiği 
sırada bende kanepede oturdum. İçeriye sivil giyimli iki kişi girdi. Benden kimlik istediler. Buna itiraz ettim. 
Kimsiniz hangi hakla neden kimliğimi istiyorsunuz dedim. Polis olduklarını söylediler. Polislere 
benzemiyorlardı. Polisten çok serseri tiplere benziyorlardı. Terzi benim müşterimdir dediyse de onu da 
dinlemediler. Çok korkmuştum. Kimliğimi vermek istemememin sebebi polis olduklarına inanmamıştım. 
Kimliklerini gösterdiler. Ancak sahte olduğunu düşündüğüm için yine inanmadım. Bayan olduğum için 
başıma başka bir şey gelir endişesiyle karşılık verdim ve kendilerine inanmadığımı söyledim. Suçum nedir 
diye sordum, onlarda bana ‘sen belki teröristsin, belki de çantanda bomba taşıyorsun’ diyerek küfür 
etmeye başladılar. 0nlardan biri uzun boylu orta kiloda diğeri ise orta boylu ve gözlüklüydü. Gözlüklü olan 
sessiz kalırken, esmer olan polis hakaret ve küfürlerine devam ediyordu. Bana insan muamelesi yapmış 
olsalardı ben onlara kimliğimi ve ismimi de söylerdim. Ancak eşkıya gibi davrandılar. Daha sonra siyah bir 
arabayla iki kişi daha geldi bunlardan biri daha da esmer yani zenci gibiydi. Bu daha da kötü davranmaya 
başladı. Beni darp ederek araca zorla bindirdiler. Arabanın içinde yanımda oturup beni yan oturtup o iki 
esmer polis biri kafamı bastırıyordu diğeri ise kollarımı arkama doğru itiyordu. Canımı çok yaktılar. Sırtıma 
vurup ayağımı da incittiler. Sonra onlardan biri şoförün yanına geçti. Beni Şehitlik karakoluna götürdüler. 
Yaklaşık 2 saat karakolda kaldım. Çok korktuğumdan dolayı kendime ait hiçbir şey hatırlayamıyordum. 
Daha sonra TC Numaramı hatırladım ve onlara söyledim. Bana ‘başka birinin TC numarasını 
vermediğinden emin misin?’ diye sordular. Orada da çok hakaret ettiler. Haksız yere hiçbir suçum yokken 
dar edildim. Hakarete uğradım. Gece uyuyamıyorum. Konuşamıyorum ve kekeme oldum. Bu konuda hem 
psikolojik tedavi hem de hukuki desteklerinizi bekliyorum.”    
 
15 Nisan 2014’te, Mardin'in Dargeçit ilçesinde kimlik kontrolü yapan polislerin Serkan Değerli isimli bir 
yurttaşı darp ettiği iddia edildi. Kimlik kontrolü sırasında polislerin hakaretine maruz kalarak darp edildiğini 
belirten Değerli, Devlet Hastanesi'nden kendisine darp raporu aldı.   
 
21 Nisan 2014’te, Ankara/Mamak Akdere'de esnaflık yapan Erhan ve Rıdvan Topçu kardeşler işyerlerinin 
önünde saat 21.30 sıralarında trafik uygulaması yapan polislerin yaya olmalarına rağmen ehliyet ve 
ruhsatlarını istediğini iddia etti. Topçu kardeşler, olay üzerine yaşanan tartışma sonrası polislerin 
kendilerine şiddet uyguladığını ileri sürdü. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildiği 
öğrenildi. Rıdvan Topçu, kardeşini almak üzere işyerine geldiğini, aracını park etmiş olmasına rağmen 
kendisine ehliyet ve ruhsat sorulduğunu savunarak, ceza yazılmasına itiraz etmesi üzerine darp edilerek 
ağzına biber gazı sıkıldığını iddia etti. İki kardeş konuyla ilgili güvenlik kamerası görüntüleriyle birlikte 
sorumlulardan şikayetçi olduklarını söyledi.  
 
22 Nisan 2014’te, İstanbul’da bir işlem için Anadolu Adliyesi’ne giden Pir Sultan Abdal Cem evi Mustafa 
Kemal Mahallesi Ataşehir Şubesi Başkanı Metin Arslan ve Başkan Yardımcısı Mahmut Aktaş, savcıyı 
beklerken tartıştıkları 10 kişilik polis ekibi tarafından darp edildi. Dernek yöneticilerinin “Kürdüm, Aleviyim, 
Dersim’liyim. Bundan da gurur duyuyorum” dedikleri için darp edildiğini ifade eden görgü tanıkları kafa 
travması geçiren Metin Arslan’ın kaburgasında kırıklar oluştuğunu, Mahmut Aktaş’ın da ayağından 
yaralandığını belirttiler. 
 
26 Nisan 2014’te, Hakkari'nin Meskan Dağı'nda yapılacak askeri karakola karşı dağda çadır kurmak 
amacıyla bölgeye araçlarla hareket eden yüzlerce kişi, kent çıkışında bulunan Depin polis kontrol 
noktasında durduruldu. Hem kimlik hem de araç kontrolü gerçekleştiren polis, araçlarda bulunan PKK ve 
KCK bayraklarına el koyması kitle ile polis arasında gerginliğe neden oldu. Yaşanan gerginliği 
görüntülemek isteyen Doğan Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Behçet Dalmaz, polis tarafından darp edilirken, 
kamerası da polisler tarafından kırıldı.   
 
29 Nisan 2014’te, Hakkari'nin Kıran, Berçelan, Yenimahalle, Pehlivan, Tekser, Keklikpınar mahallelerinde 
bulunan çok sayıda eve eş zamanlı düzenlenen baskınlar sırasında Edibe Özdinç isimli yurttaş, özel 
hareket timleri tarafından namlulu silah dipçiğiyle darp edildiği belirtildi.   
 
2 Mayıs 2014’te, Urfa merkez Eyyubiye ilçesi Yakubiye Mahallesi'nde başka çocuklar ile tartışan 14 
yaşındaki yeğeni Eyyüp Orhan'ı almaya giden 27 yaşındaki Ramazan Kapat, olay yerine gelen polislerin 
kendisini şehir dışında bir mağaraya götürüp dövdüklerini iddia etti. Daha sonra gözaltı işlemi için 
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Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Kapat'a, "Kafasında çizik, ayakta 1 santimetrelik morarma" raporu 
verildi. Kendisini 63 A 2840, 63 A 2842 ve 63 A 2843 plakalı araçlar ile Yakubiye'nin üst tarafında ki 
dağlarda bulunan Kırklar Mağarası'na götürüldüğünü ileri süren Kapat, "Ne için beni dağa götürdüklerini 
başta anlamamıştım. Kafama neyle vurduklarını görmedim. Kafam kanamaya başlayınca ayaklarıma 
coplar ile vurmaya başladılar. Sonra beni alıp Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürdüler.   
 
2 Mayıs 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zeynep Duman, şu beyanlarda bulundu:   “Ben Dicle 
Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisiyim. 30.04.2014 tarihinde mazeret sınavlarına 
hazırlanmak için Dicle Üniversitesi Kütüphanesine doğru giderken büyük bir kargaşa ile karşılaştım. 
Üniversitede olaylar çıkmıştı ve ben de kendimi o kargaşanın içinde buldum. Hizbullahçı olarak tabir edilen 
bir grup üniversiteye girerek öğrencilere saldırıyor ve ortalıkta rahat bir şekilde dolanıyorlardı. Çoğunun 
elinde satır, belinde silah vardı ve bu şekilde öğrenciler üzerinde korku ve panik yaratmak için üniversitede 
dolaşıyorlardı. Polis memurları tarafından Hizbullahçı grubun bu tavırları nedeni ile gözaltına alınması 
gerekirken, polisler olaya karışmayan ve Dicle Üniversitesi öğrencilerini gözaltına almaya başladı. Ben de 
polise bizim güvenliğimiz sağlamanız ve bizi saldırılardan korumanız gerekirken, Üniversiteye saldıran ve 
öğrenci olmayan grubu savunuyorsunuz dedim. Polislerden biri sert bir dille ‘ Çık git buradan, kaşınıyor 
musun, seni de alırım, b.. yiyorsunuz, göz altında göreceksiniz’ şeklinde tehditler savurmaya başladı. 
İğrenç ve sinkaflı cümlelerle devam etti. Arkadaşım Murat İpek de polislerin sinkaflı cümlelerine karşın, bir 
kadınla bu üslupta konuşmamaları gerektiğini hatırlattı. Bunun üzerine polisler tarafından Murat İpek 
arkadaşım darp edilmeye ve dövülmeye başlandı. Arkadaşımı yerde tekmelediler, yerlerde sürüklediler 
yerde kelepçe takmalarına rağmen biber gazı sıktılar. Gözlerim ve ensem çok kötü yanıyordu. Saçım 
gözümü kapatmıştı, saçımı gözümden alayım derken elim kelepçeden sıyrıldı, çünkü kelepçe genişti. 
Daha sonradan bir kelepçe daha getirdiler. Beni Eğitim Araştırma Hastanesine de kelepçeli götürdüler ve 
kadın doktor beni kelepçeli bir şekilde muayene etti. Kelepçelerle birlikte Polis Okulunun içindeki TEM 
Şube Müdürlüğüne götürüldük. Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunda her ne kadar polislere zor kullanma 
yetkisi tanınmış ise de, bu polislerin orantılı müdahaleyi aşacak şekilde keyfi ve kasti davranarak 
görevlerini kötüye kullanma haklarının olduğu anlamına gelmemektedir. Polisler tarafından Kanunun 
verdiği yetkinin aşılması sureti ile yapılan keyfi ve kasti davranışlar, ilgili memurlar hakkında yasal işlem 
yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle beni darp eden, hakaret eden biber gazı sıkan, keyfi şekilde 
kelepçe takan ve kötü muamelede bulunan polis memurlarının tespiti ile haklarında yasal işlem 
başlatılmasını talep etmekteyim. Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden ötürü; Beni darp eden, hakaret 
eden, biber gazı sıkan, keyfi bir şekilde kelepçe takan ve kötü muamelede bulunan tüm memurların tespiti 
ile haklarında yasal işlem yapılmasına karar verilmesini talep ederim.”    
 
2 Mayıs 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Murat İpek, şu beyanlarda bulundu: “30.04.2014 
tarihinde Dicle Üniversitesinde Bilge Gençlik Kulübü tarafından yapılan yürüyüşe katılmamış olmama 
rağmen, polisler tarafından gözaltına alındım. Benimle beraber 6 kişi gözaltına alındı. Polis memurları 
tarafından polis memurları tarafından bize yönelik hakaret edildi ve üniversite bahçesinde bekletildik.  
Polis memurlarına bize bu şekilde hakaret etme haklarının olmadığını ve kız arkadaşlara yönelik olarak 
yakışıksız ifadeler kullanmamaları gerektiğini söylemem üzerine polisler bana saldırdılar, dövdüler, 
yerlerde sürüklediler, üzerime çullandılar. Bu polislerden birinin yaka kartını hafızamda tuttum. Beni darp 
eden, yerlerde sürükleyen, hakaret eden polislerden binin yaka numarası 232541 idi. Bizi keyfi olarak 
gözaltına alan polis memurları daha sonradan bizi emniyete götürdüler. Sonradan darp-cebir raporunun 
aldırılması için Hastaneye sevk ettiler. Benim darp edildiğime dair raporlarım mevcuttur. Polis Vazife ve 
Salahiyetleri Kanunda her ne kadar polislere zor kullanma yetkisi tanınmış ise de, bu polislerin orantılı 
müdahaleyi aşacak şekilde keyfi ve kasti davranarak görevlerini kötüye kullanma haklarının olduğu 
anlamına gelmemektedir. Polisler tarafından Kanunun verdiği yetkinin aşılması sureti ile yapılan keyfi ve 
kasti davranışlar, ilgili memurlar hakkında yasal işlem yapılmasını gerektirmektedir. Bu nedenle beni darp 
eden, hakaret eden ve kötü muamelede bulunan polis memurlarının tespiti ile haklarında ayasal işlem 
başlatılmasını talep etmekteyim. Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerden ötürü; a-) 232541 yaka 
numaralı polis memurunun tespiti için ilgili yerlere müzekkere yazılmasına, b-) Beni darp eden, hakaret 
eden, kötü muamelede bulunan tüm memurların tespiti ile haklarında yasal işlem yapılmasına karar 
verilmesini talep ederim.”  
 



99 
 

11 Mayıs 2014’te, Kırşehir’de tartıştığı bir kişinin polis olan babasının da arasında bulunduğu polis ekibi 
tarafından gözaltına alınan Emre Şahbaz’ın karakol yerine boş bir araziye götürülerek darp edildiği ileri 
sürüldü.  
 
11 Mayıs 2014’te İstanbul’da Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ataşehir Şubesi ve Cemevi Başkanı Metin 
Arslan, yol kontrolü yapan polislerce durdurulduktan sonra darp edildi. 
 
19 Mayıs 2014’te, İstanbul’un Fatih İlçesi’nde zabıta ve polis ekiplerinin seyyar satıcılara yönelik 
operasyonu sırasında çevik kuvvet polislerinin “operasyona direndiği” iddiasıyla Erol Polan’ı karşılık dahi 
vermemesine rağmen işlettiği dükkânın içinde dakikalarca darp ettiği güvenlik kamerası görüntüleriyle 
ortaya çıktı. Görüntülerin internet ortamında yayılması üzerine İstanbul Valisi, Erol Polan’ı darp eden polis 
memurunun açığa alındığını açıkladı. 
 
24 Mayıs 2014’te, Ağrı'nın Cumhuriyet Caddesi'nde bir grup genci durduran polisler, boynunda BDP 
amblemi bulunan Turgut Tutal'dan kolyesini çıkarmasını istedi. Gençlerin buna karşı çıkması üzerine 
polisler ile gençler arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bir polis, silahının kabzasıyla başına vurduğu 
Tutal'ı başından yaraladı. Yaralanan Tutal çevredekiler tarafından Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
26 Mayıs 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Cihan Demir, şu beyanlarda bulundu: “24.05.2014 
tarihinde saat 18.00 – 18.30 civarında yukarıda belirttiğim adreste uyuduğum sırada eşim beni 
uyandırarak kardeşimin birileri tarafından dövüldüğünü söyledi. Bunun üzerine dışarı çıktım. Bu sırada 
kardeşimin sivil polisler tarafından dövüldüğünü gördüm. Ben ilk etapta bu şahısların polis olduklarını 
anlayamadım ve kardeşimi ellerinden kurtarmaya çalıştım. Bu sırada, siyah ceketli kot pantolonlu, beyaz 
tişörtlü ve siyah kunduralı daha sonradan polis olduğunu anladığım 1.80 – 1.85 boylarındaki siyah saçlı 
şahıs bana karşı iki el silah sıktı. Ancak, bana değmedi, ben dengemi kaybettim. Bu kez, aynı şahıs 
silahın kabzasıyla başımın sol kulak üstü kısmına vurdu ve kafam yarıldı. Sokaktaki su birikintisinin 
içerisine düştüm, düşmem üzerine birkaç kez daha silahla başıma vurdu. Daha sonra saçlarımdan çeke 
çeke ve ite kaka beni Kuruçeşme İstikametinden – Dört yol istikametine doğru götürdü. Ayrıca ana avrat 
küfretti. Cadde üzerinde bulunan Eşref Marketin karşısında getirdikleri sırada siyah tişörtlü, kot pantolonlu 
siyah ayakkabılı kilolu polis gözüme biber gazı sıktı. Ben de düştüm, yerdeyken de beni ilk darp eden polis 
tekmelemeye başladı. Başımı yumruklayıp, yere vurdu. Bir süre üzerimde oturduktan sonra beni yerde 
sürükleyerek Eşref Marketin köşesindeki beyaz kangoo tipi araca götürdü. Aracın yanında ben yerde iken 
gri tişörtlü, kot pantolonlu polis de sırtıma vurdu. Arabaya koyduktan sonra da birkaç kez yumrukladı. Bu 
şekilde beni araca bindirdiler. Tüm bu anlattıklarım arkadaşım tarafından telefonla kayıt altına alınmıştır. 
Arabayla beni karakola götürürken de mavi gömlekli altında siyah beyaz tişörtlü kahverengi pantolonlu ve 
sakallı polis coplarla beni dövdü. Ters kelepçeli şekilde halde beni İstasyonun karşısındaki Bağlar Polis 
Amirliğine götürdüler. Beni ilk döven polis, beni arabadan çıkarıp karakolun içerisine soktu, 
nezarethanenin önünde arkadan tekmeledi. Ben merdivenlerden aşağıya düştüm. Kaşım da duvara denk 
geldi. Nezarethanenin içerisinde de söz konusu siyah ceketli mavi gömlekli, gri tişörtlü ve biber gazı sıkan 
polisler tekme tokat beni ve kardeşimi dövdüler. Ben üç kez kustum. Komiser gelip kelepçelerimi açtı ve 
bana su verdi. Sonra hastaneye sevk edildim, hastaneden sonra On Nisan Polis Karakoluna oradan da 
tekrar Bağlar karakoluna götürüldüm. İfadem alınıp gece geç saatlerde serbest bırakıldım.   Hastanede 
benim ısrarlarım üzerine darp edildiğime dair rapor verildi. Ancak raporu bana vermediler. Dava açılınca 
Savcılığa göndeririz dediler. Bu arada darp olayında polisin hastaneye gelip ifademi alması gerek irken 
gelmediler. Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olduklarını düşündüğüm ve bu olaydan sorumlu 
olan güvenlik güçleri için gerekli soruşturma işlemlerinin İvedilikle yürütülmesini ve ayrıca; 1-) 
Vücudumdaki hasarın tespiti için Savcılık kanalıyla Diyarbakır ATK sevk edilmemi 2-) Diyarbakır Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi Acil Bölümü Servisinden raporumun istenmesini, 3-) Ekte sunmuş olduğum 
görüntülerin delil olarak dosyada muhafaza altına alınmasını, 4-) Emniyet Müdürlüğünün güvenlik 
kameralarının 24.05.2014 tarih 18.00’den sonraki kayıtlarının celp edilmesini, 5-) Yapılacak tahkikat 
sonucunda şüpheliler hakkında kamu adına cezalandırılmaları istemiyle dava açılmasını talep ederim.”    
 
28 Mayıs 2014’te, Zonguldak'ta lise öğrencisi 16 yaşındaki Ali Kemal Gökdemir, sahilde cep telefonuyla 
fotoğraf çekerken yanına gelen polis memurunun, "Kız arkadaşımın fotoğrafını niye çekiyorsun?" diyerek 
kendisini itip sağ bacağının kırılmasına yol açtığını iddia etti.  Ali kemal Gökdemir, polis memuru S.K.'nın 
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olay akşamı hastanede de yanına gelerek tehditlerini sürdürdüğünü söyledi. Gökdemir, polis hakkında 
şikâyette bulundu.  
 
1 Haziran 2014’te, Ağrı'da, iptal edilen ve 1 Haziran’da tekrar yapılan yerel seçimlerin gerçekleştiği sırada, 
görevli oldukları 100. Yıl Mahallesi'ndeki İsmet Ömer İlköğretim Okulu'na gitmek isteyen BDP müşahitleri 
Ali Çarboğa ve Mehmet Çarboğa, polisler tarafından engellendi. Engellemeye karşı çıkan BDP 
müşahitlerin polis tarafından darp edildiği öğrenildi. Yüzlerinden aldıkları darbelerle yaralandıklarını 
belirten Ali Çarboğa, "Önce içeriye girebilirsiniz dediler, ama daha sonra tekrar engellendim. Orada 
vekiller vardı. AKP Grup Başkan Vekili Süleyman Soylu vardı. Onların hedef göstermesiyle polisler 
saldırdı" diye konuştu. Ağrı Devlet Hastanesi'nde gördükleri tedavinin ardından Ali ve Mehmet Çarboğa 
isimli yurttaşlar, polis tarafından gözaltına alındı.   
 
1 Haziran 2014’te Eskişehir’de sivil polisler tarafından kaçırıldığını açıklayan Demokratik Haklar 
Federasyonu üyesi Ceren Ünver, kendisini tehdit eden polisler tarafından bayılana kadar dövüldüğünü ve 
evinin önünde baygın halde bulunduğunu ifade etti. 
 
4 Haziran 2014’te Şanlıurfa’da ehliyeti olmadığı için trafik kontrolü yapan polis ekibinin “dur” ihtarına 
uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü Gulli Taş’ın (60) meydana gelen kovalamacanın ardından 
yakalanarak 6 polis memuru tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. 
 
5 Haziran 2014’te, Van'ın Çaldıran ilçesinde, köydeki arazilerine giden Adil ve Muhsin Güzel kardeşler, 
askerlerin kendilerini darp ettiğini ileri sürdü. Ortatepe Karakolu'nda görev yapan askerler tarafından darp 
edildiklerini belirten Adil Güzel, "Tarlaya taş ayıklamaya giden kardeşime yardım için ben de yanına gittim. 
Oraya vardığımda askerler kardeşimi aralarına alıp dövüyorlardı. Darp eden askerlere 'Niye 
dövüyorsunuz' deyince rütbelilerden biri 'Siz kaçakçısınız, kaçakçı olduğunuz için' cevabını verdi" dedi. 
Kardeşini korumak için üzerine atladığını söyleyen Güzel, bu sefer de kendisinin darp edildiğini belirterek, 
"Başımı korumaya çalışırken koluma sert darbeler aldım. Koluma aldığım darbeler yüzünden kolum kırıldı. 
Askerler bayıltana kadar beni dövdüler. Baygın halde bizi araca bindirerek Çaldıran Devlet Hastanesi'ne 
götürdüler" diye kaydetti. (Konu ile ilgili bilgi almaya çalıştığımız askeri yetkililer konuşmazken, olayla ilgili 
Çaldıran Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.   
 
7 Haziran 2014’te, İzmir’in Çiğli İlçesi’nde market işleten Muradiye Koç’un (56) alkollü içecek sattığı 
müşterilerinin dükkânın önünde içki içmeleri nedeniyle oğlu Onur Koç’la birlikte polis ekipleri tarafından 
darp edilerek yüzlerine biber gazı sıkıldığı ortaya çıktı. Eşi ve zihinsel engelli oğlu hakkında “polise 
mukavemet etmek” suçlamasıyla işlem yapıldığını savunan Zülfü Koç polisler hakkında suç duyurusunda 
bulundu. 
 
9 Haziran 2014’te Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde 28 Mayıs 2014’te 3 kişilik polis ekibinin metro istasyonu 
önünde kendilerine küfür ettiğini iddia ettikleri A.Y. (20) ile H.O.’yu (18) copla döverek ve yüzlerine biber 
gazı sıkarak gözaltına aldıkları ortaya çıkan kamera görüntüleri sonucu öğrenildi. Kamere kaydı 
görüntülerinin ortaya çıkması üzerine bir açıklama yapan Bursa Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alınan iki 
kişi hakkında “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli memura direndikleri” suçlamalarından adlî işlem 
yapıldığını, yayınlanan görüntülerin incelenmesi sonucunda da 3 polis memurunun açığa alındığını 
duyurdu. 
 
16 Haziran 2014’te açıklama yapan Hasan Turgut (62), Lice’deki olaylar nedeniyle 12 Haziran 2014’te 
Van’da düzenlenen eylemler esnasında yolda yürürken kendisini gözaltına alan polisler tarafından darp 
edildiğini ve vücuduna yakın mesafeden plastik mermi atıldığını savunarak suç duyurusunda bulundu. 
 
18 Haziran 2014’te İstanbul’da Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi’nin önünde bekleyen 
polis ekiplerinin fotoğrafını çekmek isteyen Hasan Basri Keleş, 10 polis memuru tarafından darp edildiğini 
açıkladı. 
 
19 Haziran 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ozan-Bünyamin Demir, şu beyanlarda bulundu: 
“16.06.2014 tarihinde 15:00 sıralarında yukarıda belirttiğim adresin sokak başında arkadaşlarım Mehmet 
Özdemir ve Doğan Aydoğan ile oturduğumuz esnada iki sivil polis yanımıza yanaşıp burada ne 
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yaptığımızı sordular. Bu polislerden biri pembe gömlekli, mavi kot pantolonlu biraz uzun, mavi gözlü, kel ( 
saçlarının ortası dökülmüş, yanlarını da kendisi jiletlemiş) 35 – 40 yaşlarında, başında beyaz bir şapka, 
diğeri ise, siyah saçlı, hafif zayıf 30 yaşlarında gözlüklü kırmızı tişörtlü, siyah kumaş pantolon, siyah 
kundura giyen kirli sakallı şahıslardı. Bizler de “Oturuyoruz.” Dedik. Sonra bir polis aracı yanımıza yanaştı 
ve üçümüzü de Şehitlik karakoluna götürdüler. Orada mahalleden bildiğimiz Hakan isimli 30 – 35 
yaşlarında beyaz tişörtlü mavi kot pantolonlu kısa boylu, dolgun, kahverengi saçlı kirli sakallı polis ve 
yanında birkaç polis daha var iken, “sokak başında neden oturuyorsunuz, size orada oturmayacaksınız 
demedik mi?” Tarzında şeyler söyledi. Bizler de sokak evimizin önüdür, öylesine oturuyorduk dedik. Sonra 
başka bir polise fotoğraflarımızı çektirip; bize okutmadıkları bir kâğıt imzalattılar. Sonra serbest bıraktılar. 
Yine, 18.06.2014 tarihinde, saat 16:00 – 17:00 sıralarında bizim evin yakınındaki Berat İnternet Cafede 
iken, iki polis geldi biri kapıda bekledi diğeri ise içeri girdi. İçeri giren Hakan İsimli polisti ve dışarıdaki sivil 
polisi ( bu polis, sakallı 170 – 175 boylarında, hafif dolgun alnının üst tarafındaki saçları dökülmüş 30 – 35 
yaşlarındaydı.) göstererek onun yanına git dedi. Ben de onun yanına gittim ve beni kapının önündeki 21 
EJ 572 plakalı araca bindirdiler. O sırada kardeşim Bünyamin Demir geldi ve ağabeyimi neden aldınız 
nereye götürüyorsunuz dedi. Bunun üzerine kardeşimi de araca bindirdiler. Bunu gören ağabeyim Cihan 
Demir, polis aracının önüne gelerek kardeşlerimi nereye götürüyorsunuz dedi. Hakan isimli polis de çok 
istiyorsan gel onları karakoldan al dedi ve ağabeyime sinkaflı küfürler etti. Daha sonra bizi Bağlar 
Karakoluna götürdüler. Orada bizi bir süre beklettikten sonra Devlet Hastanesine götürüp rapor aldıktan 
sonra tekrar karakola götürdüler. Bizlerin karakola götürüldüğünü duyan annem ve amcam Ramazan 
Gezer de karakolun önüne gelmişlerdi. Polisler bize okutmadan bir kağıt imzalattılar. Polislerden Hakan 
“ağabeyiniz Cihanla işimiz daha bitmedi, onunla hesaplaşacağız.” Bizi almaya gelen amcama da dönüp 
daha “Cihanla hesabımız bitmedi” dedi ve bizi serbest bıraktılar. Söz konusu polisler, sık sık beni ve ailemi 
rahatsız etmekte ve üzerimde psikolojik baskı kurmaktadır. Ağabeyim Cihan Demir, 24.05.2014 tarihinde 
polisler tarafından sokak ortasında feci bir şekilde darp edildi. İşkenceye uğratıldı. Ağabeyim de bu polisler 
hakkında suç duyurusunda bulundu. Görüntüleri basına da yansımış, hatta valilikçe yapılan açıklamada 
bu polislerin görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti. Ben, bize yapılan bu muamelenin bundan 
kaynaklandığını düşünmekteyim. Sistematik olarak üzerimizde baskı kuran polislerin fiili işkence suçunu 
oluşturmaktadır. Aynı zamanda, haksız bir şekilde bizleri karakola götürüp serbest bırakmaları görevi 
kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte ağabeyime karşı hakaret suçunu işlemişler, 
ağabeyim üzerinden bizi de tehdit etmişlerdir. Bu bağlamda; bu olaydan sorumlu güvenlik güçleri için 
gerekli soruşturma işlemlerinin İvedilikle yürütülmesini ve ayrıca;1-) Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden, 
21 EJ 572 plakalı aracın 18.06.2014 tarihinde ve olay saatinde hangi polislerce kullanıldığının sorulmasını, 
2 -) Tariflerime uyan polislerin fotoğraflarının teşhise dayanak olması açısından, Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğünden istenmesini,3-) Bağlar Polis Karakolunun güvenlik kameralarının 16.06.2014 tarihinde 
15:00’ten sonraki kayıtlarının celp edilmesini,4-) Şehitlik Karakolunun güvenlik kameralarının 18.06.2014 
tarihinde, saat 16:00’dan sonraki kayıtlarının celp edilmesini,5-) Yapılacak tahkikat sonucunda şüpheliler 
hakkında kamu adına cezalandırılmaları istemiyle dava açılmasını talep ederim.”   
 
21 Haziran 2014’te, Van'ın Erciş ilçesine bağlı Söğütlü (Sogitlî) Mahallesi'nde koyunlarını otlatmak için 
çıktığı Akyurt mezrasında askerler tarafından önü kesilen Ahmet İşgöz isimli çobanın, Hamur İlçe 
Jandarma Komutanı Yüzbaşı Musa Atar tarafından darp edildiği iddia edildi. Aldığı darbeler sonucu 
yaralanan İşgöz, köylüler tarafından kaldırıldığı Erciş Devlet Hastanesi'ne ardından da Van Bölge Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
21 Haziran 2014’te İzmir’in Seferihisar İlçesi’nde düzenlenen Atlantis Rallisi’ne katılan ralli pilotu Taner 
Şengezener ve co-pilot Bora Yılmaz, yarışı önde götürürken Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner 
Yıldız’ın korumaları oldukları ileri sürülen silahlı 7 kişi tarafından “araçlarını insanların üzerine sürdükleri” 
iddiasıyla darp edildiklerini ileri sürerek suç duyurusunda bulundular. 
 
22 Haziran 2014’te, İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde evinin arka sokağında çıkan kavgayı merak edip eşi ile 
buraya giden ve sokaktan ayrılmalarını isteyen polislerin kendini darp etmesi sonucu sağ el bileğinin 
kırıldığını ve 44 gün “iş göremez” raporu aldığını savunan Murat Görler (33) suç duyurusunda bulundu. 
Murat Görler olaya dair yaptığı açıklamada, kendisini darp eden polis memurlarının ayrıca kendisinden 
“görevli polis memuruna mukavemet ettiği” gerekçesiyle işlem yaptıklarını da belirtti. 
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23 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesine bağlı Gaziler Semtinde, Cizre Nuh firmasına ait 
şehirlerarası otobüsü bir polis aracı tarafından önce sıkıştırıldığı, daha sonra polisler tarafından 
durdurulduğu ve yolcuların da aralarında bulunduğu firma çalışanlarının darp ettiği iddia edildi. Darp 
olayının ardından polisin yolculardan 3 kişiyi de gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
28 Haziran 2014’te, Kars'ın Kağızman ilçesinde, 26 Haziran günü yolda yürüdükleri sırada GBT kontrolü 
için Erhan İlkan, Muhammet Emin İlkan ve Cihan Karataş adlı gençleri durduran polisler, üzerinde kimlik 
bulunmayan Muhammet Emin İlkan ve arkadaşlarını hem sokak ortasında hem de gözaltına alarak 
götürdükleri Kağızman Emniyet Müdürlüğü'nde darp etti. Kendilerini darp eden Sefa ve Razık adlı polisler 
hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan gençlerden Muhammet Emin İlkan, kimliği üzerinde 
olmadığı için TC kimlik numarasını söylediğini, bu esnada polislerden birinin "Sen neden bana dik dik 
bakıyorsun" diye bağırdığını ve ardından copla saldırarak iki arkadaşı ile birlikte gözaltına aldığını anlattı. 
Elleri arkadan kelepçeli halde Kağızman İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüklerini söyleyen İlkan, elleri 
kelepçeli olmasına rağmen hakarete ve şiddete maruz kaldığını belirtti.  
 
30 Haziran 2014’te Ankara’da bir süre önce yol kontrolü yapan polis ekiplerinin “hatalı sollama yaptığı” 
gerekçesiyle otomobilini durdurduğu Azerbaycan Büyükelçiği’nde görevli bir diplomatı araçtan indirerek 
darp ettiği ortaya çıktı. 
 
1 Temmuz 2014’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Ali Gülmez hakkında açılan bir davanın 
görülen duruşması için Tekirdağ Adliyesi’ne giden Fadime Gülmez, kızının Ali Gülmez’e sarılması için 
mahkeme heyetinden izin almasına rağmen komutanın buna izin vermemesi üzerine askerlerin kendisini, 
kardeşini ve kızını darp ederek gözaltına aldıklarını açıkladı. 
 
5 Temmuz 2014’te Konya’da Cadde üzerinde eşini bekleyen Mehmet Uçar adlı öğretmen, kendisine kimlik 
soran sivil polis memurundan kimliğini göstermesini isteyince 5 polis tarafından darp edildiğini açıklayarak 
kendisini darp eden polislerden şikâyetçi oldu. 
 
9 Temmuz 2014’te, Ankara’da Mamak’taki mahallelere sefer yapan otobüslerin güzergâhlarının 
değiştirilmesine karşı Kızılay Meydanı’ndaki otobüs duraklarında eylem yapan gruplara saldıran polis 
ekibinin iş çıkışı sırada bekleyen Faik Hamarat’ı amirlerinin “alın bunu” talimatıyla gözaltına aldığı ve 
Selanik Caddesi’nde bir binanın arka bahçesinde dakikalarca darp ettiği öğrenildi. Polis copu ve 
kalkanlarıyla darp edilerek kafasına gaz bombası tüfeğinin dipçiğiyle vurulan ve tekmelenen Faik Hamarat 
daha sonra aynı polis ekibi tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Temmuz 2014’te, Zonguldak’ta kent merkezindeki yolda bir Tır’ın geçişini sağlamaya çalışan polis ekibi 
ile içinde hasta bulunmayan ambulansın şoförü Orhan Özdemir (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine polis ekipleri Orhan Özdemir’e biber gazıyla müdahale etti. Darp edilerek yere yatırılan 
Orhan Özdemir kelepçelenerek gözaltına alınırken aldığı darbeler nedeniyle de omzu ve parmağı çıktı. 10 
günlük “iş göremez” raporu verilen Orhan Özdemir hakkında “görevli polis memuruna mukavemet etmek” 
suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. 
 
12 Temmuz 2014’te İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde 4 Temmuz 2014’te Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın konvoyunun geçtiği esnada “Başbakan’a hakaret ettiği” iddiasıyla korumaları tarafından 
dövülen Avukat Fatih Abdullah Öztürk yaptığı basın açıklamasında olayla ilgili suç duyurusunda 
bulunduğu ifade etti. 
 
12 Temmuz 2014’te Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde trafikte iki araç sürücüsü arasında çıkan tartışmaya 
müdahale eden polis ekiplerinin araçlardan birinin sürücüsü Ramazan Dinç’i, eşi Emanet Dinç’i ve ağabeyi 
Muharrem Dinç’i darp ettiği, iki kardeşi daha sonra kelepçeleyerek gözaltına aldığı bildirildi. 
 
14 Temmuz 2014’te, Konya’da polis memuru Ö.S.Ö. daha öncede arasında husumet olan ve iftar 
sonrasında tartışan komşularından Musa Altınok’un coplayarak yaraladı. Polis memurunun Musa Altınok’a 
yardıma gelen kızı ile eşini de bıçakladığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin de çıkan ailenin 
evinde misafir olan bir kişiyi yaraladığı bildirildi. 
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16 Temmuz 2014’te Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı grubun Rojava’ya düzenlediği silahlı saldırılara 
karşı Mardin’in Şevreşkê Köyü’nden sınırı geçerek Rojava’ya gitmek isteyen Kürt sanatçılar Seyda 
Perinçek ve Koma Çarneva üyesi Serhad, askerler tarafından sınırda silah dipçikleriyle darp edildi. 
 
16 Temmuz 2014’te, Malatya’da iftara yakın saatte bir mahallede komşular arasında çıkan kavga 
nedeniyle olay yerine giden polis ekiplerinin “bizi neden bu saatte çağırdınız?” diyerek A.A.’yı darp ettiği ve 
gözaltına aldığı, tepki gösteren ağabeyi D.A. ile yengesini de coplayarak darp ettiği ortaya çıkan kamera 
kaydı görüntüleri sonucu öğrenildi. 
 
1 Ağustos 2014’te, Erzurum’da Palandöken Devlet Hastanesi’nin acil servisinde görevli pratisyen hekim 
Furkan Ali Uygur, gözaltında tutulan bir kişiyi adlî muayene için getiren polis memuru İ.İ. tarafından 
işlemleri geciktirdiği iddiasıyla muayene odasında tartaklandığını belirterek İ.İ. hakkında suç duyurusunda 
bulundu. 
 
14 Ağustos 2014’te İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde sahil kenarında seyyar satıcılık yaparak geçimini 
sağlayan A.Y., yanlarına gelen 20 kişilik zabıta ekibinin kendisini ve arkadaşı M.Ç.’yi zorla bir araca 
bindirerek dakikalarca darp ettiklerini açıkladı. 
 
19 Ağustos 2014’te Diyarbakır’da Lice’de Mehdi Taşkın’ın askerlerin açtığı ateş sonucu öldürülmesini 
protesto gösterilerine katılarak polislere ses bombası attığı iddiasıyla gözaltına alınan U.Ö. (15) adlı 
çocuğun zırhlı bir aracın içinde dakikalarca dövüldüğü iddia edildi. 
 
26 Ağustos 2014’te İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 20 kişilik zabıta ekibinin Kartal Sahili’nde bir 
seyyar satıcının midye tezgâhını kırmasına tepki gösteren bir kişiyi dakikalarca darp ettiği ve sonra da olay 
yerinden uzaklaştığı cep telefonuyla çekilen görüntülerin ortaya çıkması sonucu öğrenildi. 
 
30 Ağustos 2014’te, Van’da Cumhuriyet Caddesi üzerinde aracını park etmeye çalışan Seyhan Duman 
adlı kişi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı polis ekibi tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak darp 
edildi. Başından, sırtından ve kollarından yaralanan Seyhan Duman suç duyurusunda bulunmak amacıyla 
gittiği hastanede gözaltına alındı. 
 
16 Eylül 2014’te Hatay’ın Erzin İlçesi’nde 14 Ağustos 2014’te, oğlu ile birlikte eve dönen Medain 
Eryılmaz’ın evinin önüne geldiğinde kendileri durduran polis ekibi tarafından darp edildiği öğrenildi. 
“Durmadıkları” iddiasıyla baba-oğlu darp eden polislere ailenin diğer 3 üyesinin tepki göstermesi üzerine 
havaya ateş açarak biber gazı sıkan polis ekibinin 5 kişiyi darp ederek gözaltına aldığı öğrenildi. Mahkeme 
çıkarılan Eryılmaz ailesi denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılırken Medain Eryılmaz’ın hamile olan 
eşinin olaydan iki gün sonra aldığı darbeler sonucu düşük yaptığı ortaya çıktı. 
 
DAİŞ/IŞİD saldırılarına karşı Kobanê halkı ile dayanışmak amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne giden 
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Dargeçit (Mardin) İlçe Eş Başkanı Abdurahman Aslan ve gazeteci 
Faruk Siyahkoç, kendilerini durduran polislerce darp edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Abdurrahman 
Aslan’ın Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. 
 
6 Ekim 2014’te, Rojava’nın Kobanê Kantonu’nda, IŞİD çetelerine karşı devam eden çatışmalarda hayatını 
kaybeden YPJ üyesi Sozdâr İsa'nın Suruç'ta bulunan ailesi, cenazeyi defnetmek için Kobanê'ye geçmek 
istemeleri asker engeline takıldı. Boydê köyündeki Yumurtalık sınır kapısında dünden bu yana bekleyen 
aile, askerlerin hakaretlerine maruz kalarak, darp edildi. İsa'nın annesi Emşa İsa, "Sınırı geçmek istedik, 
ancak askerler tarafından engellendik ve askerler bize silah doğrultarak, 'Neden kızını gönderdin, 
göndermesiydin' dedi. Bizi darp ederek uzaklaştırdı. Benim canım, kızımın canından daha değerli değil, 
ucunda ölüm de olsa kızımın cenazesine katılacağım" dedi. Baba Mustafa İsa ise sınırı geçmek 
istediklerini, ancak askerler tarafından taşlandıklarını söyledi. İsa, "Askerler bizi taşladıktan sonra biz 
gitmedik. Tabi kızımın cenazesini defnetmek istediğimi söyledim. Ama bize silah doğrultular ve hakaret 
ederek bizi sınırdan uzaklaştırdılar" dedi.   
 
10 Ekim 2014’te, Urfa’nın Suruç ilçesi Boyde köyünde, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik saldırılarını 
protesto etmek amacıyla başlatılan nöbet eyleminde bulunan yurttaşların kaldıkları çadır ve evlere, asker 
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ve polis tarafından baskın düzenlendi. Baskında yaşları 40 ila 70 arasında değişen Emin Şahin, Mehmet 
Ekinci, Mehmet Cemal Sain ile isimleri öğrenilemeyen 4 yurttaşı sığındıkları bir evden çıkaran özel harekat 
polisleri, yurttaşları darp etti. Saldırıya maruz kalan yurttaşlar, daha sonra ayakkabılarının çıkarılarak 
falakaya yatırıldıklarını kaydetti. Bir yurttaşın 4 bin TL, birinin 200 dolar, bir diğerinin ise 200 lirasının gasp 
edildiği ileri sürdü.   
 
10 Ekim 2014’te, Şırnak'ın İdil ilçesinde haber takibi yaptığı sırada 5 özel harekat polisi tarafından önü 
kesilen DİHA Muhabiri Mehmet Zeki Çiçek saldırıya uğradığı ve basın göstermesine rağmen darp edildiği 
belirtildi.  
 
10 Ekim 2014’te, Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde gözaltındaki oğlunu görmek için adliye binası önüne 
gelen Hanımzer Sarıhan’ın (40) polislerce darp edilmesi sonucu çenesinin, burnunun ve el parmaklarının 
kırıldığı belirtildi. 
 
11 Ekim 2014’te, Van'ın Yalı Mahallesi'nde bulunan Çimen Cami önünde oturan Kasım Yayan (20) ile 
Davut Yayan adlı kuzenlerin, sivil polisler tarafından darp edildiği kaydedildi. Arkadaşlarıyla birlikte cami 
önünde oturan Yayan kuzenlerin yanına yaklaşan sivil aracın, mahallede olay olmamasına rağmen 
gençlere saldırmaya başladığı ifade edildi. Havaya ve gençlerin ayak diplerine silah sıkan polislerin, Davut 
Yayan'ın kafasına coplarla vurduğu ve dudağını patlattığı, kafasında ve burnunda kırıklar oluştuğu 
belirtildi. Kasım Yayan'ın ise, ayak diplerine sıkılan silahın şarapnel parçası sonucu dizinden yaralandığı, 
darp sonucu vücudu ve yüzünde morluk ve şişlikler oluştuğu kaydedildi. Mahalleli gençlerin gözaltına 
alınmasını engellerken, kuzenler yurttaşlar tarafında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş 
Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.  
 
15 Ekim 2014’te, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bulunan Yalım, Trafo ve Saraçoğlu mahallelerine sivil 
polis ve özel harekat polisleri tarafından birçok eve, kapıları balyozlarla kırılarak baskın düzenlendi. Şahin 
Baydağ, Ramazan Akman, Veysi Bingül, Cebrail Bingül, Ahmet Bingül, Şeyhmus Bingül, Ali Bingül, 
Nurullah Yılmaz, Ruken Yılmaz, Gülbin Günay ile isimleri öğrenilemeyen Akar ve Kurt soy isimli iki yurttaş 
baskınlarda gözaltına alındı. Ev baskınları sırasında gözaltına alınan ailelerden Şahin Baydağ'ın annesi 
Emine Baydağ, polislerin evlerinin kapısını kırdığını ve evlerinde arama yapıldığı sırada çocuğu Şahin 
Baydağ'ın darp edildiğini söyledi. Anne Baydağ, en az 100 kar maskeli polisin evlerine baskın yaptığını 
ifade ederek, "Balyozlarla evimizin kapısını girdiler. Evin içinde Şahin'i darp etmeye başladılar. Buna engel 
olmaya çalıştık. Şahin'i yere yatırmışlardı, ellerini kelepçelemişlerdi. Polisler onu dövüyordu. Biz engel 
olduktan sonra, oğlumu polis aracına bindirip götürdüler" dedi.    
 
18 Ekim 2014’te Muğla’da bir akaryakıt istasyonunda araç parkı nedeniyle Çevik Kuvvet Şube 
Müdürlüğü’nde görevli resmi kıyafetli polisi memuru S.G. ile tartışan Ramazan Bözoğlu’nun (23), S.G.’nin 
de bulunduğu 4 polis tarafından darp edildiği ve burnunun kırıldığı öğrenildi. Daha sonra polislerce 
hastaneye götürülen Ramazan Bözoğlu’nu muayene eden doktorun “darp ve cebir izine rastlanmamıştır” 
raporu verdiği bildirildi. 
 
30 Ekim 2014’te, Antep'te 9 Ekim gecesi meydana gelen Kobanê olayları ve 2012-2013 yıllarında 
düzenlenen etkinliklere katıldıkları gerekçesi evine baskın yapılan yurttaşlardan Zeynep Kaygusuz, kendisi 
ve ailesinin polis işkencesine maruz kaldığını kaydetti. Evinin yüzü maskeli onlarca polisin baskınına 
uğradığını, polislerin baskın sırasında kendisinin ve çocuklarının başına silah dayayarak, evde arama 
gerçekleştirdiğini kaydetti. Bu sırada polislerin sözlü hakaretine de uğradıklarını ifade eden Kaygusuz, 
"Bize sürekli 'Silahı nereye sakladınız, onu çıkarın, çıkarmazsanız hepinizi öldürürüz' dediler. Elektronik 
cihazlar ile bir şeyler aradılar. Beni yere attılar. Çocuklarımı kelepçelediler. Bizden ne isteniyor" dedi.   
 
31 Ekim 2014’te Peşmergenin Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nden Kobanê’ye geçişini takip eden Kurdistan TV 
Diyarbakır temsilcisi Mehmet Eren polisler tarafından darp edildi. Konvoy Suruç’a geldiğinde polisin 
konvoydan ayrılmalarını istediğini fakat kalabalık nedeniyle aracının konvoydan ayrılamadığını belirten 
Mehmet Eren maruz kaldığı şiddet nedeniyle bilincini yitirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını ifade etti. 
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1 Kasım 2014’te, Dünya Kobanê Günü çerçevesinde Van’da düzenlenen yürüyüşün ardından rastgele 
evlere baskın düzenleyen polisler bir kadın ile 10 yaşındaki çocuğu feci şekilde darp edildi. Polislerin işten 
eve giden bir inşaat işçisini de zırhlı araca koyarak hem darp hem de ölümle tehdit ettiği iddia edildi.  
 
1 Kasım 2014’te, Van’da, 1 Kasım Dünya Kobanê Günü kapsamında düzenlenen yürüyüş sonrası 
gerçekleşen gaz bombalı müdahalenin ardından polis, İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir (Xaçort) ile 
Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi’nde evlere baskınlar düzenleyerek çok sayıda kişiyi darp ederek 
gözaltına aldı. Polis, Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi Sürmeli Sokak’ta oturan Remziye Kurt adlı kadının 
yüzüne plastik mermi sıkarken, evde bulunan 10 yaşındaki B.K’yi de darp etti. Darp edilen kadın ve çocuk, 
komşuları tarafından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına 
alınan Kurt, polisin kendilerini hedef alarak vahşice saldırdığını dile getirdi. Evine gaz bombası atıldıktan 
sonra polislerin evin içine girerek yüzüne plastik mermi sıkarak hakaret ettiğini dile getiren Kurt, 
kendilerinin hedef seçildiğini belirtti. Plastik merminin yüzüne isabet etmesi sonucu yere düştüğünü 
anlatan Kurt, kaynının 10 yaşındaki kızının da polisler tarafından darp edildiğini söyledi. Sağ ve sol elinde 
ezilmeler olan çocuğun kanlar içinde kaldığını belirten Kurt, polisin mahallede terör estirdiğini vurguladı.  
Aynı gün Süphan Mahallesi’nde bulunan evine gittiği esnada zırhlı araç ve onlarca polis tarafından 
durdurularak darp edildiğini anlatan inşaat işçisi Abdullah Çiçek ise “Polis araçla önümü kesti. 9 özel 
harekat polisi elindeki sopa ve silah dipçikleriyle bana vurmaya başladılar. Sırtıma ve kafama vurdular” 
dedi. Darp edildikten daha zırhlı araca konularak araç içinde hakaret ve tehditlere maruz kaldığını dile 
getiren Çiçek, kendisini döven polislerin, “Şimdi seni ıssız bir yere götürüp kafana sıkarız” diye tehditler 
yağdırdığını da ileri sürdü. Çiçek, uzun süre darp edildikten sonra mahallenin çıkışında zırhlı araçtan 
atılarak serbest bırakıldığını aktardı.   
 
2 Kasım 2014’te Van’da düzenlenen yürüyüşün ardından evlere baskın düzenleyen polislerin biri çocuk 3 
kişiyi darp ettiği ileri sürüldü. 
 
2 Kasım 2014’te, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Koşuyolu Parkı'nda oturan ve isimleri 
öğrenilemeyen iki genç, kendi aralarında kavgaya tutuştu. O sırada parkın yakınından geçmekte olan bir 
sivil polis aracından inen ellerinde uzun namlulu silah bulunan iki sivil polis, yanlarına geldiği gibi gençleri 
bir anda dövmeye başladı. İki polisin gençleri dövmesine o sırada arabada bekleyen diğer birkaç polis de 
eklendi. Yere yatırılan gençler, polisler tarafından uzun bir süre sopalarla dövülürken, polislerin şiddetine 
tepki gösteren ve engel olmak isteyen çevredeki yurttaşlar da polisin hakaretine maruz kaldı. Uzun süre 
şiddete maruz kalan gençler gözaltına alındı.   
 
2 Kasım 2014’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Kardeşlik Caddesi üzerinde özel 
harekat polisleri, 2 çocuğu gerekçe göstermeden gözaltına almak istedi. Polisler, çocukları yakalayıp darp 
ederken, darp etmesine engel olmak isteyen yurttaşlara da polisler saldırdı. Bunun üzerinde polisler 
kitleye hakaretler edip, sağa sola ateş açmaya başladı. Cadde üzerinde temizlik yapan belediye 
çalışanları Aziz Dal, Muhammet Güler ve Abdullah Balçık, polisin tutumuna tepki gösterdi. Bunun üzerine 
polisler belediye çalışanlarına da saldırmaya başladı. Polisler, 3 belediye işçisi ve isimleri öğrenilemeyen 2 
çocuğu darp etti. Bir belediye çalışanını ve bir çocuğu ağır yaralayan polisler, 5 yurttaşı uzun bir süre 
dövüp yarım saat de olay yerinde yaralı bir şekilde beklettikten sonra gözaltına alarak 10 Nisan Polis 
Karakolu'na götürdü. Olayın görgü tanığı Enver Göktürk adlı yurttaş, polislerin 5 yurttaşı tekmelerle ve 
uzun namlulu silahlarla dövdüğünü belirterek, dövdükleri bir belediye çalışanının ağzına ise silah namlusu 
koyarak tehdit ettiğini dile getirdi.   
 
4 Kasım 2014’te, Antep'in Şahinbey İlçesi'ne bağlı Vatan Mahallesi'nde ikamet eden Halime Ataş (38) adlı 
yurttaşın evine baskın düzenleyen yüzü maskeli polislerin, Ataş ve 5 çocuğuna şiddet uyguladığı belirtildi. 
Evinin kapsının polisler tarafından kırıldığını ve Kendisinin ile birlikte çocuklarının yere yatırılarak, 
başlarına silah dayandırıldığını kaydeden Ataş, " Bize küfürler ederek, başımızı dahi kaldırmamıza izin 
vermeden evden çıkana kadar bize silah doğrultular. Sanki çok büyük bir suç işlemişiz gibi davrandılar. 
Bize işkence ettiler. Buna ne hakları var" diye belirtti.   
 
5 Kasım 2014’te, Diyarbakır'da Rojavalı'ların tedavi gördüğü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Bağlar 
Belediyesi'ne bağlı Kardelen Ana Çocuk Sağlık Merkezi'ne sivil ve çevik kuvvet polisleri tarafından baskın 
düzenlendi. Sağlık Merkezi'nin kapılarını kırarak içeri giren polisler, sağlık Merkezi çalışanlarına silah 
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doğrultup yere yatırarak tartakladı. Polisler, hiçbir gerekçe göstermeden sağlık merkezinde tedavi gören 
yaklaşık 15 Kobanê'liyi tartaklayarak fotoğraflarını çekti ve parmak izlerini aldı.   
 
5 Kasım 2014’te, Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde uzaklaştırıldığı meslek lisesinden tasdiknamesini almak için 
okula gelen Ümit Temmur’un polisler tarafından darp edilerek gözaltına alınmasına öğrenciler tepki 
gösterdi. Polisin havaya ateş ettiği müdahalede 6 öğrenci polisler tarafından silah dipçikleriyle darp edildi. 
 
5 Kasım 2014’te Dünya Kobanê Günü ilân edilen 1 Kasım 2014’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 
düzenlenen eyleme müdahale eden polisin gözaltına aldığı C.Ö. (15), Ü.G. (13) ve adı öğrenilemeyen bir 
çocuğun aileleri, çocuklarının gözaltında darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. C.Ö.’nün 
ailesi, çocuklarına doktor tarafından her tarafı morluklar içinde olmasına rağmen “darp bulgusuna 
rastlanılmadı” yönünde rapor verdiğini ifade etti. 
 
5 Kasım 2014’te, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi'nde, 1 Kasım Dünya Kobanê Günü eylemi sonrası polisin 
müdahalesinde gözaltına alınan 3 çocuktan C.Ö, polis ve özel harekat timlerinin işkencesine maruz 
kaldığını söyledi. Polis ve özel harekât polisi tarafından işkence gördüğünü iddia eden C.Ö, şunları anlattı: 
"1 Kasım Dünya Kobanê Günü'ne destek vermek için ilçe girişinde Kobanê lehine slogan attık, olayı duyan 
polis olay yerine gelerek bize müdahale etti. Gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale edince biz de polise 
karşılık olarak taş attık. O an polisler bize yaklaştı ve havaya ateş ederek bize 'Durun yoksa vururuz' 
dediler. Ben de kaçamadım ve yere uzandım. Polis beni yakaladığında bana tekme tokatlarla giriştiler. 
Panzere kadar beni yerlerde sürükleyen polisler beni panzere vurdu. Sonra panzere bindirdikten sonra 
içerde kafama vurdular. Gözümü yüzümü bu hale getirdiler. Panzerde silahın dipçiğiyle kafama 
vuruyorlardı. İsim söylememi istediler, ben de söylemedim. Emniyete yetiştiğimizde de özel harekât 
polisleri dizilmiş ve önlerinde geçtiğimde bana hepsi tekme tokatla vurdular. Sonra beni hastaneye 
götürdüler ve bana 'Sakın beni dövdüler deme, inşaatta düştüm' diyeceksin tehdidiyle korkuttular" diyerek 
yaşadıklarını anlattı.   
 
18 Kasım 2014’te İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde narkotik madde araması yapan polis ekipleri, 
Abdullah Dadaş adlı kişiyi kaçtığı gerekçesiyle darp etti. Kaçması gerekçe gösterilerek “makul şüpheli” 
sıfatıyla olay yerinde sorgulanan Abdullah Dadaş daha sonra serbest bırakıldı. 
 
28 Kasım 2014 gecesi Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde avukatlık yapan Fırat İke ve Uğur Yaşar’la 
gazeteci Yılmaz Gözyan, akrep tipi zırhlı polis aracında bulunan polislerce durduruldu. Geç saatte neden 
dışarıda oldukları sorularak hakaret edilen 3 kişiden Fırat İke, avukat kimliğini göstermesi üzerine darp 
edilerek ters kelepçe takıldı ve üç saat boyunca o halde bekletildi. Serbest bırakılan 3 kişiden Fırat İke’ye 
yedi gün iş göremez raporu verildi. 
 
2 Aralık 2014’te, Diyarbakır’da, özel bir şirkette kurye olarak çalışan Serdar Kale adlı yurttaş, bulunduğu 
şirkete gelen bir paketi, Bağlar ilçesinde bulunan Bağcılar Mahallesi'ndeki Cudi sitesine götürdü. Paketi 
teslim edeceği kişinin evinin bulunduğu binaya girdiği sırada Kale, bina girişinde tanımadığı bir kişi 
tarafından darp edilerek, hakarete maruz kaldı. Kimliği belirsiz kişi Kale'yi darp ettiği sırada "Narkotik 
şubeden Musa" olduğunu söyledi. Daha sonra Kale'yi GBT kontrolüne tabi tutan sivil polis olduğu belirtilen 
kişinin Kale'ye, "seni öldürürüm" şeklinde tehdit ettiği belirtildi. Polis olduğu belirtilen kişi, daha sonra 21 
KN 472 plakalı Cornet tipi bir araca binerek olayın yaşandığı yerden ayrıldı. Kale, konuya ilişkin avukatı 
Keziban Yılmaz aracılığı ile Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Yılmaz, "Musa" 
isimli şahsın, müvekkiline karşı sahip olduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle işlediği "Kasten yaralama", 
"Hakaret", "Tehdit", "Haksız arama" ve "Görevi kötüye kullanma" suçları ile TCK'nin ilgili diğer maddeleri 
gereğince cezalandırılmasını istedi.   
 
7 Aralık 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova'da ilçesinde polis kurşunu ile katledilen Rojhat Özdel isimli yurttaş 
için yapılması planlanan protesto yürüyüşü için, kent merkezinde anons aracıyla duyuru yapan 3 genç 
polis tarafından durdurularak, önce darp edildi ardından da gözaltına alındı. Polis ayrıca, anons aracına 
da el koydu. Gençlerin darp edilişine tepki gösteren yurttaşlara da polis, gazlı müdahalede bulundu.   
 
8 Aralık 2014’te Kocaeli’de bir fabrikanın Yahyakaptan Mahallesi halkıyla yaptığı Çevre Etki 
Değerlendirme (ÇED) toplantısını izleyerek haberleştirmek isteyen Kocaeli Gazetesi muhabiri Erhan 
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Altıparmak, Özgür Kocaeli Gazetesi muhabiri Ayşegük Kalaycı ve Demokrat Kocaeli Gazetesi’nden Suriye 
Çatak fotoğraf çekilmesine izin vermeyen polislerce darp edildi. 
 
9 Aralık 2014’te, Siirt'in Eruh ilçesinde belediye hizmet binası civarında "kimlik kontrolü" yapan özel 
harekât polisleri, lise öğrencisi Nadir Aksu isimli genci feci şekilde darp etti. Aksu okuldan eve gittiği 
esnada özel harekât polislerinin önünden geçtiğini ve bu sırada sorgusuz-sualsiz kendisine saldırılarak 
darp edilmeye başlandığını söyledi. Feci şekilde darp edilmesi nedeniyle olay yerinde kendisinden 
geçtiğini ve gözlerini Siirt Devlet Hastanesi'nde açtığını belirten Aksu, burada yapılan müdahalenin 
ardından kafatasında meydana gelen çökmeden kaynaklı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 
sevk edildiğini söyledi.   
 
14 Aralık 2014’te Trabzon’da çevik kuvvet ekibinde görevli polislerin, tartıştıkları bir kişiyi Atatürk 
Meydanı’nda dakikalarca darp ettikleri ortaya çıkan kamere kaydı görüntüleri sonucu öğrenildi. 
 
14 Aralık 2014’te, Ankara’da bir iş için Tandoğan Meydanı civarında yakınlarının bulunduğu kahvehanenin 
önüne aracını park eden Rıfkı Gezer’in yanına gelen trafik ve asayiş görevlisi “yunus timleri” tarafından 
darp edildiği ortaya çıktı. Saldırıya müdahale eden araçtaki 3 kişi ile kahvehanede bulunan 9 kişiyi de darp 
ederek biber gazı sıkan polisin daha sonra gözaltı işlemi uygulamadığı öğrenildi. Rıfkı Gezer, araçtan 
indikten sonra polisin kendisinin Kürt olduğunu anlaması üzerine tavırlarının değiştiğini ve sertleştiğini 
belirtti. 
 
26 Aralık 2014’te, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bulunan Hasırlı Mahalle Meclisi'ne sivil ve özel harekat 
polisleri tarafından baskın düzenlendi. Baskın sırasında polisin, mahalle meclisinde Kobanê’de ki 
çatışmalarda yaralanan ve tedavileri yapılan üç Rojavalı'ya saldırıda bulunduğu ve yaralı bölgelere silah 
dipçikleriyle vurduğu ileri sürüldü. Mahalle meclisinde Kobanêli yaralıların tedavilerini yapan sağlık 
emekçisi Rahşan Ergin’in de aynı şiddete maruz kalarak darp edildiği belirtildi.   
 
28 Aralık 2014’te Eskişehir’de polisin yolda kimlik sorduğu Kürt öğrencilerin “gerekçesiz kimlik 
göstermeyeceklerini” belirterek uygulamaya karşı çıkmaları üzerine polis ekipleri öğrencilere biber gazı 
sıkarak havaya ateş açtı. Müdahalenin ardından 8 öğrenci gözaltına alındı. 
 
29 Aralık 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde konvoy halinde ilçede dolaşan özel harekâtçılar da önlerine 
çıkanı darp edip etrafa rast gele gaz bombası attılar. Gün boyu defalarca ilçede zırhlı araçlarla dolaşan 
özel harekâtçılar, sirenler çalarak 90'lı yılların baskı unsurunu devreye koyarak önlerine çıkanı da darp 
etmeye başladı. Özel harekâtçılar tarafından darp edildiğini iddia eden okul servisi şoförü Kahraman 
Caba, "Özel harekâtçı polisler keyfi bir şekilde ilçe çıkışındaki çevre yolunda zırhlı araçlarla yolun bir 
kısmını kapatmıştı. Korna çalarak yol vermelerini istedim. Bunun üzerine zırhlı araçlardan inen birçok 
polis, beni araçtan indirerek öğrencilerin gözü ününde darp etmeye başladı. Başıma, göğüs, bel ve 
boynuma tekme tokat vurarak saçlarımdan tutarak işkence ettiler" diyerek polis terörünü anlattı. Özel 
harekât polislerince darp edilen Caba, Cizre Devlet Hastanesi'nde tedavi edilirken, Caba'nın darp edildiği 
tedavi sonrası verilen raporda da yer aldı. Caba'ya verilen hastane raporunda "Occipital bölgesinde 
darbeye bağlı ağrı, sol omzunda ağrı, sol dirsekte ağrı, sol göğüste darbeye bağlı ağrı, saçlarının 
çekilmesine bağlı kafa derisinde ağrı, baş dönmesi ve mide bulantısı olduğu tespit edildi" denildi.   
 
  
 

13.4. Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele 
  
2 Ocak 2014’te Sincan (Ankara) Gençlik ve Çocuk Cezaevi’nde tutulan 12 çocuğa gardiyanlar tarafından 
işkence yapıldığı ortaya çıktı. Çocuklardan K.Ş. (16) ile görüşen anne Z.Ş., “oğlum gardiyanların ellerini 
kelepçeleyip işkence ettiklerini ardından ise çıplak soyarak su ile ıslattıklarını söyledi” dedi. Z.Ş. uzun 
süredir görmediği çocuğu ile görüşmek üzere sabah saatlerinde cezaevine gittiğini belirterek “açık görüş 
için gittim. Uzun zamandır çocuğumu göremiyordum. Açık görüş salonunda beklerken önce E.T.  adlı 
çocuk geldi. Üzeri yırtılmış vaziyetteydi. Yüzünde de morluklar ve şişkinlikler vardı. E.T.’yi bu şekilde 
görünce korktum. Daha sonra oğlum geldi. Oğlum konuşamıyordu. Sürekli titriyordu. Daha sonra ben de 
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ağlamaya başladım. Oğlum daha sonra gardiyanların sayıma geldiğini burada sorun çıkınca saldırmaya 
başladığını söyledi. 50 kişilik bir gardiyan grubu C-12 ve C-10 koğuşunda bulunan 12 çocuğa saldırıyor” 
dedi. Olayın ortaya çıkması üzerine İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi çocuklarla görüşmek 
üzere cezaevine heyet gönderdi. 
 
4 Ocak 2014’te, Van'ın Erciş ilçesine bağlı Çelebibağı Beldesi'nde, yargılandığı davadan aldığı cezanın 
onanması sonucu Kasım ayında tutuklanan Doğan Şengil'in gönderildiği Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi'nde, 
adli tutukluların bulunduğu bir bölümde tek kişilik bir koğuşa konulduğu belirtildi.   
 
4 Ocak 2014’te Sincan (Ankara) Gençlik ve Çocuk Cezaevi’nde tutulan 12 çocuğun koğuşlarına gaz 
bombası atılıp, tazyikli suyla ıslatılarak gardiyanlar tarafından darp edilmelerinin 2 Ocak 2014’te ortaya 
çıkmasının ardından 8 çocuk mahpustan 4’ünün Maltepe (İstanbul) Çocuk Cezaevi’ne, 4’ünün de Şakran 
(İzmir) Çocuk Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. Çocukların, sürgüne gönderilmeden önce iki kez 
dövüldükleri de ortaya çıktı. Maltepe Çocuk Cezaevi’ne getirilen 4 çocuğa çıplak arama uygulamasının 
dayatıldığı ve ardından tekli hücrelere konuldukları öğrenildi. Sincan Çocuk Cezaevi’nde, hasta olan bir 
çocuk sayım için ayağa kalkamadığı için gardiyanların saldırısına maruz kalmıştı. Koğuştaki diğer çocuklar 
bu duruma itiraz edince gardiyanlar onlara da saldırmıştı. 
 
6 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Meliha Özçelik, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Hamza Özçelik, 01.08.2013 tarihinde Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde arkadaşını görmeye gittiğinde 
daha önce aldığı ve kesinleşen cezası nedeniyle tutuklandı. Oğlum yaklaşık olarak 1,5 ay önce Balıkesir 
Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevine nakli yapıldı. 04.01.2014 tarihinde oğlum bizi arayarak cezaevinde 
müdür ve gardiyanlar tarafından baskı uygulandığın, hücreye attıklarını, baskılardan dolayı açlık grevine 
başladığını, can güvenliğinin olmadığını, her an başına bir şey gelir korkusu taşıdığını ve size başvuruda 
bulunmamı istedi. Oğlumun yaşamıyla ilgili ciddi kaygılar taşımaktayım. Bu konuda sizden hukuki yardım 
talep ediyorum.”      
 
6 Ocak 2014’te Sincan (Ankara) Gençlik ve Çocuk Cezaevi’nde tutulan 12 çocuğun koğuşlarına gaz 
bombası atılıp, tazyikli suyla ıslatılarak gardiyanlar tarafından darp edilmelerinin 2 Ocak 2014’te ortaya 
çıkmasının ardından 8 çocuk mahpustan Şakran (İzmir) Çocuk Cezaevi’ne sevk edilen 4 çocuğun da 
Şakran Çocuk Cezaevi’nde işkence gördüğü öğrenildi. Şakran Çocuk Cezaevi’ne getirilen 4 çocuğa çıplak 
arama uygulamasının dayatıldığı ve ardından tekli hücrelere konulduğu; avukatlarıyla görüşen çocukların, 
Sincan Çocuk Cezaevi’nde coplarla ve borularla dövüldüklerini, üzerlerinde sigara söndürüldüğünü, 
süngerli odada tutulduklarını, gardiyanların ise “nereye giderseniz gidin bu yaşadıklarınız 
unutamayacaksınız” dediğini anlattıkları öğrenildi. Sincan Çocuk Cezaevi’nde, hasta olan bir çocuk sayım 
için ayağa kalkamadığı için gardiyanların saldırısına maruz kalmıştı. Koğuştaki diğer çocuklar bu duruma 
itiraz edince gardiyanlar onlara da saldırmıştı. 
 
7 Ocak 2014’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi cezaevinde iki siyasi mahkumun feci şekilde darp edildiği ortaya 
çıktı. 1 Ocak günü PKK davası hükümlüsü Abdulkadir Bozkurt’un görüşçüsü olarak cezaevine giden 
Gamze Kızıltaş, PKK’li mahpus Mazlum Oğuz ve ismini öğrenemediği MLKP’li bir mahpusun gardiyanlar 
tarafından feci şekilde darp edildiğini ANF’ye bildirdi. Kızıltaş, daha önce çıplak arama uygulamalarına da 
katılan Nalan isimli bir kadın gardiyanın da işkencelere eşlik ettiğine dikkat çekti. Söz konusu gardiyanlar 
tarafından kendisinin de tehdit edildiğini belirten Gamze Kızıltaş, “Beni, bu şekilde davranmaya devam 
edersen sana gününü gösteririz, bir daha buraya adım atamazsın’ diye tehdit ettiler” dedi.   
 
8 Ocak 2014’te Tutulduğu Kandıra (Kocaeli) T Tipi Cezaevi’nde 6 Ekim 2011’de iple asılmış halde bulunan 
Hasan Özer’in babası Müslüm Özer hakkında oğlunu son gördüğünde işkence nedeniyle vücudunun 
morarmış olmasına sinirlenerek söylediği sözlerden dolayı “on gardiyana hakaret ettiği” gerekçesiyle 
açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Kandıra Sulh Ceza Mahkemesi’nde 11 Kasım 2013’te görülen karar 
duruşmasında mahkeme başkanı, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği ve tehdit ettiği” 
suçlamalarından Müslüm Özer’e 2 yıl 1 ay 17 gün hapis cezası verdi. Mahkeme başkanı cezayı iki yıl 
denetimli serbestlik uygulanmak üzere erteledi. 
 
10 Ocak 2014’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan iki mahpusun 7 Ocak 2014’te çıplak arama 
uygulamasına itiraz ettikleri gerekçesiyle gardiyanlar tarafından darp edildikleri öğrenildi. 
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11 Ocak 2014’te Giresun E Tipi Cezaevi’nden Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 
Zülküf Gezen’in sevk esnasında ring aracında darp edildiği öğrenildi. 
  
11 Ocak 2014’te Gebze (Kocaeli) Kadın Cezaevi’nde tutulan Özlem Taşdemir, Yeliz Türkmen ve Yıldız 
Keskin’in yakalarına taktıkları “devrimci avukatlar onurumuzdur” kokardı nedeniyle darp edildikleri 
öğrenildi. 
 
11 Ocak 2014’te Gebze (Kocaeli) Kadın Cezaevi’nde tutulan Kader Fındık’ın yargılandığı davanın 
duruşmasına götürüldüğü esnada askerler tarafından yapılmak istenen üst aramasına itiraz edince darp 
edildiği ortaya çıktı. 
 
14 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Göğercin Taruk, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Yılmaz Taruk, 19.12.2013 tarihinde kurum 2. Müdürleri, baş memurları bulunduğu T -2 odasına giderek 
ellerini kelepçeleyerek yarım saat işkence etmişler, bunu savcı bilmesine rağmen müdahalede 
bulunmamıştır. Yaralı olduğu halde hastaneye götürülmüyor ve şu anda hücrede tutuluyor. Sorumlu 
yetkililerden şikâyetçiyiz. Sorumlular; Selim Korkut, Cezaevi Savcısı Mehmet Emin, Kurum Müdürü Talha 
ve 2. Müdür Rıdvan.”  Dilekçemde belirttiğim kişiler ve gardiyanlar, oğlumun her iki elini bağlayıp yerde 
sürükleyerek koğuştan çıkarıp başka bir odaya götürüp coplarla dövüp ve yumruklamışlardır. Başını yere 
koyup botlarla başını ezmişlerdir.  Bununla yetinmeyip sinkaflı küfürler etmişlerdir. Dilekçemde belirttiğim 
kişiler ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmasını ve derneğinizin bu konuda hukuki destek 
sağlamasını talep ediyorum.”     
 
16 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sabahat Güler, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Gökhan Güler uyuşturucu madde bulundurulmak yargılandığı mahkemece 6 yıl 8 ay hapis cezasına 
çarptırılmıştır. Yaklaşık 1 yıldır cezaevinde cezasının infaz etmektedir. Son 8 aydır da Nevşehir E tipi 
Kapalı İnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. Bugün yani 16.01.2014 tarihinde evi arayarak “beni 
sürekli tek hücreye atıyorlar, sürekli bana hakaret ediyorlar ayrıca bu bilgileri kimse ile paylaşmamam 
konusunda beni tehdit ediyorlar, ben burada ölürsem sorumlusu cezaevi müdürü ve cezaevi savcısıdır.” 
Dedi. Ayrıca oğlum ile Kürtçe konuştuğu için susması için seslenildiğini duydum. Ben oğlumun bu 
durumda olmasından dolayı çok üzülmekteyim. Ben oğlumun hayati durumundan endişelenmekteyim. 
Eğer oğlumun cezaevinde başına bir şey gelirse bu durumdan devlet yetkilileri sorumludur. Bu durumun 
hassasiyetle göz önüne alınması gerekir. Ayrıca bizim maddi anlamda imkânlarımız kısıtlı oluşundan 
kaynaklı olarak cezaevine oğlumun görüşüne gidememekteyim. Özellikle oğlumun son anlattığı olaydan 
dolayı ziyaretine gidemediğimiz eşimin naklinin Diyarbakır veya Mardin, Midyat veya Batman ilerinde 
bulunan cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını saygılarımla talep ederim.”     
 
18 Ocak 2014’te Isparta E Tipi Cezaevi’nde tutulan Engin Acar’ın cezaevindeki uygulamalara itiraz ettiği 
gerekçesiyle falaka, su dökme işkencelerine maruz kalarak tek kişilik hücrede tutulduğu öğrenildi. 
 
20 Ocak 2014’te Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde tutulan ve ikisi epilepsi hastası olan 4 hasta mahpusa 
almaları gereken ilaçların verilmediği öğrenildi. Mahpusların iddiasına göre gardiyanların “diz çöküp, bize 
yalvarın, size ilaçlarınızı verelim” dedikleri ileri sürüldü. 
 
22 Ocak 2013’te İHD genel merkezine e-mail yoluyla başvuran Fatih Erdem: kardeşim Devrim erdem 
Balıkesir Kepsut ceza evinde hükümlü olarak tutulmaktadır, dün haftalık telefon aramasında bize bir an 
hızlı bir şekilde ''beni kurtarın öldürecekler 3 gündür tuvalette hapis durumdayım müdüriyette işkenceye 
maruz kalıyorum kollarım, bacaklarım, parmaklarım, kırık halde benimle beraber 20 mahkum daha var 
kamera kayıtlarında suçsuz olduğum ortada fakat beni dinlemiyorlar '' dedi ve telefon kesildi, yaklaşık 5 6 
aydır aynı ceza evinde yatmakta,  bu konuyla ilgili yardımınıza ihtiyacım var dedi. 
 
23 Ocak 2014’te Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’nde tutulan üç çocuğun getirildikleri Sincan Adliyesi’nde 
ameliyatlı arkadaşlarının kelepçesinin gevşetilmesini istedikleri için jandarma erleri tarafından 
tekmelenerek darp edildikleri ortaya çıktı. 
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27 Ocak 2014’te Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde adlî suçlardan tutulan 9 mahpusun üç gün boyunca 
süngerli odada çıplak vaziyette tutuldukları, mahpuslardan Devrim Erdem’in gördüğü işkenceler sonucu 
parmağının kırıldığı Devrim Erdem’in ailesi tarafından ifade edildi. 
 
27 Ocak 2014’te Isparta E Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak tutulan Gökhan Topçu’nun işkence ve kötü 
muamele gördüğü ailesi tarafından ileri sürüldü. 
 
27 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdulhalim Tanrıkulu, şu beyanlarda bulundu: 
“Yeğenim olan, Tamer Tanrıkulu Bingöl Cezaevindeyken kazılan tünel sonucunda kaçtılar. Yapılan 
aranma ve operasyon sonucunda yakalanıp Çankırı F Tipi Cezaevine nakledildi. Ancak burada kendisine 
psikolojik baskı ve işkence uygulamaktalar. Sürekli arama yapılıp huzursuz ediliyor. Yeğenimin böyle keyfi 
uygulamalara maruz bırakılması bizi daha da endişelendirmektedir. Bu konuda derneğinizden hukuki 
yardım talep etmekteyim.”     
 
28 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Gülnaz Eroğlu, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Ahmet Eroğlu, 5 yıl önce Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde gasptan dolayı 20 yıl ceza aldı. 2 yıldan beri 
İstanbul Silivri Cezaevine gönderildi. Bana periyodik olarak açtığı telefonda Silivri Cezaevinde bizi tehdit 
ediyorlar. Burası Silivri, dediklerimizi yapmak zorundasınız, yapmazsanız başınıza neler geleceğini tahmin 
edersiniz. Yumuşak oda denilen bir yer var oraya götürüp bizi dövüyorlar. Orda kamera da yok. Bize 
doğulusunuz diyorlar ve bu yüzden üzerimize daha fazla geliyorlar. Oğlumun başına bir şey gelirse 
yetkililer hakkında davacıyım. Bu konuda İHD’ den hukuki destek talep ediyorum.”     
 
30 Ocak 2014’te Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’nde yapılan koğuş aramalarına itiraz eden tutuklu ve 
hükümlülerin gardiyanlarca darp edildikleri öğrenildi. 
 
10 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Halil Memiş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Sezai 
Memiş,  şu anda Bandırma M Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Ancak oğlum ve 7 arkadaşı adli suçlular 
arasında kalmaktadır. Bunu kabul etmediklerinden siyasi hükümlü ve tutukluların bulunduğu T tipine 
gitmek istediklerinden dolayı baskı, kötü muamele ve işkenceye varan hakarete ve uygulamalara maruz 
kalıyor.”     
 
12 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Enver Elaldı, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Osman Elaldı, yaklaşık olarak 5 yıldan beri cezaevinde cezasını infaz etmektedir.  Oğlum şuan da İzmir 
Aliğa Kapalı İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır. 08/02/2014 tarihinde telefon ile görüştüğünde 
bizzat cezaevi müdürüyle problem yaşadığını kendisine sürekli hücre cezasının verildiğini, hücrede 
falakaya yatırıldığını, çenesinin kırıldığını ancak bunlara rağmen hastaneye sevk edilmediğini kendisine 
yemek bile verilmediğini; cezaevinde can güvenliğinin olmadığını ve her an başına bir olay gelebileceğini 
belirtti. Oğlum cezaevinde can güvenliğinin olmadığını eğer istenmeyen bir durum olursa sorumlusunun 
cezaevi müdürü olduğunu bize açık bir şekilde belirtti. Biz bu aşamada ne yapacağımızı bilmiyoruz ve 
oğlumun can güvenliğinden endişe duymaktayız. Ayrıca zaten cezaevinde olduğundan dolayı üzüntümüz 
büyük olmasına rağmen birde bizlerden bu kadar uzak yerde cezasını infaz etmesi bizleri daha da endişe 
duymaktayız. Bu konuda hukuki desteğinizi bekliyoruz.”   
 
14 Şubat 2014’te Bolu T Tipi Cezaevi’ndeki tutulan mahpusların cezaevindeki hak ihlallerine karşı “kapıya 
vurma eylemi” yaptıkları gerekçesiyle gardiyanların saldırısına uğradıkları ve 10 mahpusun yaralandığı 
ortaya çıktı. 
 
20 Şubat 2014’te Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın Giresun E Tipi Cezaevi’ne sevk 
edilmek istenen 20 adli hükümlü duruma karşı çıkınca gardiyanlar tarafından darp edildiler. Olayın 
sonunda sevk işleminin gerçekleştiği, 4 hükümlünün de yaralandığı öğrenildi. 
 
21 Şubat 2014’te Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Faruk Erdoğan 
ve Hicri Selviler’in çıplak arama uygulamasına karşı çıktıkları için darp edildikleri, Hicri Selviler hakkında 
“kamu malına zarar verdiği” suçlamasıyla dava açıldığı öğrenildi. 
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21 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Naime Karabulut, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Abdurrahman Karabulut, 3 yıldır tutuklu olup, şuan Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Geçen 
hafta Perşembe günü oğlumla beraber toplam 4 kişinin elleri ve ayakları kelepçeli şekilde hücreye 
atıldığını oğlumdan öğrendim. Oğlumun cezaevinde bulunan hasta arkadaşlarının hastaneye sevkini talep 
etmesi ve bu taleplerinin yerine gelmemesi nedeni ile 3 günlük açlık grevine girmiş olması nedeni ile 
cezaevi yöneticileri tarafından hücre cezası ile cezalandırılmıştır. Oğlumla beraber 3 arkadaşını daha 
hücreye kapatmışlar. Hücreye kapatılanlardan ikisinin adını Felemez ve Ahmet olarak biliyorum. Oğlumla 
beraber 4 arkadaşına kötü muamelede bulunulması ve insanlık onuru ile bağdaşmayan işkence eyleminin 
gerçekleştirilmiştir. Bu hukuka aykırı uygulamalara son verilmesi amacı ile derneğinizden hukuki yardım 
talep ediyorum.”   
 
24 Şubat 2014’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde PKK, TKP/ML, MLKP, TKEP-L ve MKP 
davalarından tutulan 16 mahpus cezaevinde artan işkence ve kötü muamele uygulamaları ile hak 
ihlallerine karşı açlık grevine başladıklarını açıkladılar. 
 
24 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Meliha Tekel-Mekiye Yüce-Hediye İpek, adına 
Meliha Tekel, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Felemez Tekel, Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutukludur. 13 
Şubat Perşembe günü cezaevinde ağır hasta olan bir arkadaşlarının hastaneye götürülmemesi üzerine 
çıkan tartışma sonucunda cezaevi infaz koruma memurları sopa, tekme ve yumruklarla siyasi koğuşlarda 
kalan mahpusları darp ediyorlar. Olayı önce aynı gün telefon görüşmesi yapan diğer mahkûmların 
ailelerinden daha sonra da 20.02.2014’te eşimle yaptığım telefon görüşmesinde bana anlattı. Aynı gece 
eşim ve bir arkadaşını hücreye atmışlar ve eşimin anlattığına göre kendilerini darp ettikten 4 gün sonra 
muayeneye götürülmüşler. Eşim infaz koruma memurları tarafından küfür, hakaret ve kötü muameleye 
sürekli maruz kaldıklarını anlattı. Eşimin hayatından endişe duyuyorum.13.02.2014 tarihinde eşim ve 
arkadaşlarına yönelik yapılan saldırıdan dolayı şikâyetçiyim. Bu hukuka aykırı uygulamalara son verilmesi 
amacı ile derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”  
 
4 Mart 2014’te Torbalı (İzmir) Açık Cezaevi’nden Buca Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen yazar Sevan 
Nişanyan’ın “yatak olmadığı” gerekçesi ile bir haftadır beton zeminde yatırıldığı öğrenildi. 
 
11 Mart 2014’te İHD Genel merkezimize başvuran Sıddık Uçar, Bolu F Ti cezaevinde tutulmakta olan oğlu 
Yunus Uçar’ın, cezaevi şartlarının iyileştirilmesi için Cezaevi idaresine yazmış olduğu dilekçesinden sonra 
cezaevi idaresinin psikolojik ve fiili şiddetine maruz kaldığını, oğlunun boğazının sıkıldığını ve hücreye 
atıldığını, dilekçesini geri almadığı takdirde o hücreden çıkamayacağı tehdidinden sonra mecburen 
dilekçesini geri aldığını ancak sonrasında oğlundan haber alamadığı için hayatından endişe ettiğini 
belirterek tarafımızdan yardım talep etmiştir. 
 
2 Nisan 2014’te Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 18 Haziran 2013’ten beridir Kürkçüler 
(Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mahmut Yiğit’in bir başka mahpusun gardiyanlar tarafından 
dövülmesine itiraz etmesi sonucu tek kişilik hücreye götürülerek darp edildiği ortaya çıktı. Olayı öğrenen 
koğuş arkadaşları Murat Akıncı ve Bedrettin Akdeniz’in Mahmut Yiğit’le beraber kapılara vurarak eylem 
yapması üzerine 3 mahpusun darp edildiği ve Murat Akıncı ile Bedrettin Akdeniz’in süngerli odaya 
götürüldüğü ileri sürüldü. 
 
3 Nisan 2014’te Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ali Haydar Saygılı’nın, İstanbul 15. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşması için Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yöntemiyle 
ifade vermeyi reddedince gardiyanlar tarafından darp edildiği ortaya çıktı. 
 
15 Nisan 2014’te,  Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde devam eden hak ihlallerine karşı eylem yapan ve 
bu nedenle darp edilen tutuklulardan Murat Akıncı ile Bedrettin Akdeniz’e 11’er gün, Mahmut Aslan’a ise 3 
gün hücre cezası verildi .  
 
16 Nisan 2014’te İnsan Hakları Derneği Adana Şubesi’ne başvuruda bulunan Gönül Karmuş, Kozan M 
Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan oğlu Gazenfer Karmuş’un (25) “yüksek sesle konuştuğu” gerekçesiyle 11 
Nisan 2014’te gardiyanlar tarafından darp edildiğini savunarak hukukî yardım talebinde bulundu. 
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18 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Ali Burun, şu beyanlarda bulundu: 
“Kardeşim Arafat Burun, Elazığ E Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir.18.04.2014 
tarihinde yani bugün saat 12.00’de beni telefon ile arayarak işkence gördüğünü her tarafının morardığını 
söyledi. İşkenceden dolayı fazlaca mağdur olduğunu ve bu işkencenin daha da artabileceği kaygılarını dile 
getirdi. Ancak telefon ile fazla konuşamadığından ayrıntıları anlatamadı. Bu konunun aciliyetine dikkat 
çekmenizi istiyor bu nedenlerden dolayı derneğinizden hukuki destek talep ediyoruz.”   
 
18 Nisan 2014’te Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan tutuklu ve hükümlülerin camlı avukat görüşme kabini 
yapılmasını protesto ettikleri gerekçesiyle darp edildikleri ve Yusuf Yılmaz adlı kişinin saldırı nedeniyle 
burnunun kırıldığı öğrenildi. 
 
29 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Faysal Tura, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim 
Remzi Tura, halen Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Bana 25.04.2014 
tarihinde göndermiş olduğu faksta kendisine cezaevi idaresince psikolojik baskı yapıldığını, bu nedenle 
açlık grevine girdiğini belirtmiştir. Tam olarak ne zamandan beri grevde olduğunu bilmiyorum. Telefon 
görüşmelerinde de rahat konuşamadığını, tedirgin olduğunu gözlemledik. Ağabeyim ayrıca yüksek 
tansiyon hastasıdır. Ağabeyimin hayatından endişe duymaktayız. Bu nedenle derneğinizden hukuki 
destek talep etmekteyim.”    
 
30 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Meliha Dağkuşu, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
Mehmet Dağkuşu, daha önce Bayburt cezaevinde iken, işkence edilip elini kırdılar, oradan 
Gümüşhane’ye, Gümüşhane’den de Elbistan cezaevine sürüldü. Yaklaşık 4 aydır Sivas E tipi Cezaevine 
sürüldü. Ancak kaldığı Sivas Cezaevinde 25.04.2014 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde 
cezaevinde kendisine ve beraberindeki 3 arkadaşına baskı ve hakaret edildiğini, kendilerini tek hücreye 
atıldıklarını, koğuşa almadıklarını söylemiştir. Bu nedenle eşimin yaşadığı hak ihlalinin giderilmesi için 
derneğinizden hukuki destek talep ediyorum.”   
 

4 Mayıs 2014’te Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nde tutulan ve yaklaşık bir ay önce tahliye olan F.O.’nun 
(15) cezaevinde tutulduğu sürede kaldığı koğuşta M.A. adlı tutuklunun tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı. 
M.A.’nın önce sözlü ve fiziksel tacizine maruz kalan ve daha sonra da defalarca tecavüzüne uğrayan F.O., 
korkudan önceleri sadece şiddete maruz kaldığını belirtmesine rağmen gardiyanların koğuş değişikliği 
yapmadıklarını anlattı. 

 
28 Mayıs 2014’te Karabük T Tipi Cezaevi’nden Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 
PKK Davası’ndan hükümlü Musa Sertkal’ın cezaevi girişinde çıplak arama uygulamasına itiraz ettiği için 
gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
4 Haziran 2014’te Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan PKK Davası’ndan tutuklu veya hükümlü 10 mahpusun 
hastaneye sevkleri esnasında ellerine ters kelepçe takılmak istenmesine itiraz etmeleri nedeniyle 
gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
4 Temmuz 2014’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan bir kolu olmayan ve bir gözü de görmeyen Civan 
Boltan’ın (21) tedavi için geldiği Ankara’da işlemlerinin bitmesinin ardından gönderildiği Sincan 2 Nolu F 
Tipi Cezaevi’nde “çıplak arama” uygulamasına karşı çıktığı için gardiyanlar tarafından darp edildiği 
öğrenildi. 
 
11 Temmuz 2014’te Şırnak T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Abdullah Yay’ın babası Hacı Yay yaptığı 
açıklamayla oğlunun gördüğü işkenceler ve cezaevi şartlarına bağlı olarak kısmî felç geçirdiğini savundu. 
 
14 Temmuz 2014’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan İbrahim Er ve Erhan Kaya’nın 
avukatlarıyla görüştükten sonra koğuşlarına dönerken yapılmak istenen çıplak arama uygulamasına karşı 
çıktıkları için darp edildikleri öğrenildi. 
 
16 Temmuz 2014’te Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Edip Tarhan ve Canip Tarhan adlı kardeşlerin 
görüşme imkânlarının sınırlı olması nedeniyle Edirne Adliyesi’nden dönüşte aynı ring aracına binmek 
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istemeleri üzerine jandarma erleri tarafından darp edildikleri öğrenildi. Olayda aynı ring aracında bulunan 
Yusuf Arslan’ın da darp edildiği bildirildi. 
 
18 Temmuz 2014’te Bir protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan M.D. (15) ve Ş.D. (17) adlı 
kardeşlerin çocuk koğuşu bulunmadığı gerekçesiyle adlî tutukluların bulunduğu koğuşa konulduğu 
öğrenildi. Çocuklarla görüşen anne E.D. , çocuklarının koğuşta tutulan diğer tutuklular ve gardiyanların 
işkencesine maruz kaldığını, çocuğunun “anne beni buradan çıkar, yoksa intihar edeceğim” dediğini 
aktardı. 
 
21 Temmuz 2014’te Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde adlî bir suçtan dolayı tutulan Abubekir Arslan’ın 
gardiyanlar tarafından dakikalarca dövüldüğü öğrenildi. Olayı öğrenen ve konuyla ilgili açıklama yapan 
Abubekir Arslan’ın kardeşi, ağabeyinin hangi gerekçeyle darp edildiğini öğrenemediğini ifade etti. 
 
25 Temmuz 2014’te, Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve sol bacağı olmayan Rojavalı 
Suphi İsmail’e “koğuş kapısını yumrukladığı” gerekçesiyle hücre cezası verildiği açıklandı. 
 
27 Temmuz 2014’te, Bolu F Tipi Cezaevi’nden Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 
Bayram Yaruk’un cezaevine girişinde çıplak arama uygulamasını reddettiği için gardiyanlar tarafından 
darp edildiği ve 40 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
29 Temmuz 2014’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan iki mahpusun avukatlarıyla görüştükten 
sonra koğuşlarına götürülürken çıplak arama uygulamasına karşı çıktıkları gerekçesiyle gardiyanlarca 
darp edildikleri öğrenildi. 
 
9 Ağustos 2014’te Van M Tipi Cezaevi’nde tutulan 11 çocuğun gardiyanların işkence ve kötü muamelesine 
maruz kaldığı öğrenildi. İşkence gören çocuklardan R.A.’nın (15) annesi B.A. “çocukları sindirmek için 
cezaevi yönetimi boş sebeplerden hücre cezası veriyor. Gardiyanlar çocukları tehdit edip dövüyor” diye 
konuştu. 
 
27 Ağustos 2014’te, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mansur İlık’ın 2 Ağustos 2014’te, 
karaciğerinde bulunan kist nedeniyle artan sancıların giderilmesi için revire gitmek için yardım talep ettiği 4 
gardiyan tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Kaldırıldığı revirden doktor olmadığı için tekrar koğuşuna 
getirilen Mansur İlık’ın sancılarına bağlı olarak fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 
 
29 Ağustos 2014’te, Beş çocuk mahpusa yargılandıkları davaların dosyalarındaki "yüz teşhisi" sebebiyle 
Ankara'dan İstanbul'a götürülüp, getirildikleri iki gün boyunca olmadık işkence, hakaret ve kötü muamele 
yapıldığı bildirildi. Çocuklara yaz sıcağında yapılan ve saatlerce süren yolculukta su ve yemek dahi 
verilmediği belirtildi. Yargılandıkları davaların dosyalarında "yüz teşhisi" gerekçesiyle İstanbul Adli Tıp 
Kurumu'na (ATK) sevk edilen D.A (16), S.D (16), ve F.E (16) ile 18 yaşını doldurdukları gerekçesiyle 
Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutulan Botan Timur ve Harun Demir, 17 Ağustos'da İstanbul'a 
götürüldü. Yaklaşık 8 saatlik ring yolculuğunun ardından D.A (16), S.D (16), ve F.E (16), Maltepe Çocuk 
ve Gençlik Cezaevi'ne, Botan Timur ile Harun Demir ise Kartal Cezaevi'ne götürüldü. Timur ve Kartal'ı 
cezaevi görevlilerine teslim eden askerlerin ise "Bunlar teröristtir" diyerek, cezaevi görevlilerini de ayrıca 
kışkırttığı belirtildi. 
 
15 Ekim 2014’te Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nin A Blok’ta bulunan 5 ve 6 nolu koğuşlarında tutulan 
kadınların ayda bir yapılan zemin ve koğuş aramasının haftada bir yapılmasına karşı çıktıkları 
gerekçesiyle darp edildikleri öğrenildi. 
 
31 Ekim 2014’te Kobanê eylemlerinin ardından düzenlenen operasyonlar sonucu tutuklanarak Van M Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen 8 çocuğa cezaevi girişinde çıplak arama uygulamasının dayatıldığı, çocukların 
itiraz etmesi üzerine darp edildikleri öğrenildi. Olayın ortaya çıkması üzerine 8 çocuğun Sincan (Ankara) 
Çocuk Cezaevi’ne sürgün edildikleri belirtildi. 
 
1 Kasım 2014 gecesi Manisa E Tipi Cezaevi’nde adlî bir suçtan dolayı hükümlü olarak tutulan Yunus 
Kalkan’ın (29) kaldığı koğuşa giren gardiyanların dakikalarca darp edildiği ortaya çıktı. İşkence iddiasına 
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dair suç duyurusunda bulunan ailesi, Yunus Kalkan’ın aldığı darbelere bağlı olarak baygınlık geçirdiğini ve 
hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayla ilgili olarak Manisa Milletvekili Özgür Özel’in cezaevinde inceleme 
yapmak ve Yunus Kalkan’la görüşmek istemesi üzerine hükümlünün Zile (Tokat) M Tipi Cezaevi’ne sevk 
edildiği 18 Kasım 2014’te öğrenildi. 
 
13 Kasım 2014’te Amasya E Tipi Cezaevi’nde PKK Davası’ndan tutulan 43 mahpusun yakınlarına cezaevi 
yönetiminin cezaevi girişinde çıplak arama uygulaması dayattığı öğrenildi. 
 
14 Mart 2014’te Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Baran Onur Doğan, Kurtuluş Derman, 
Murat Aygül kameraların da bulunduğu cezaevi koridorunda gardiyanlar tarafından darp edilmişti. Darp 
edildiklerine dair doktor raporu ve kamera kaydı görüntüleri bulunmasına rağmen 3 mahpus hakkında 
“kamu görevlisini yaraladıkları ve tehdit ettikleri” suçlamalarıyla dava açıldığı 18 Kasım 2014’te öğrenildi. 
Gardiyanlar Çağatay Uygun, Burak Bölükbaş, Mustafa Oğuz ve Mustafa Akbal’ın şikâyeti üzerine açılan 
davanın Ankara 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 3 mahpusa 7’şer ay hapis 
cezası verdi. 
 
22 Kasım 2014’te Kobanê eylemlerinin ardından başlatılan operasyonda tutuklanan ve İskenderun (Hatay) 
T Tipi Cezaevi’ne gönderilen A.A. (15), R.O. (15) ve B.B. (15) adlı 3 çocuğun gardiyanlarca darp edildikleri 
öğrenildi. 
 
26 Aralık 2014’te Antalya L Tipi Cezaevi’nde tutulan 30 kişinin gardiyanların işkencesine maruz 
kaldıklarını belirterek açlık grevi eylemine başladıkları öğrenildi. 
 
29 Aralık 2014’te, İzmir Aliağa Şakran Kadın Cezaevi'nde cezaevi yönetiminin talimatıyla yapılmak istenen 
çıplak arama uygulamasına direnen kadın mahpusların, cezaevi personeli tarafından ağır şekilde darp 
edildiği öğrenildi. Darp sonucu 2 parmağı kırılarak hastaneye kaldırılan Fikriye Çakmak'a darp raporu 
verilmezken, Şakran Cezaevi'nde kalan ve geçen günlerde bir böbreği alınan hasta mahpus Behiye 
Akbalık'ın da darp edilenler arasında bulunduğu bildirildi.  
 
31 Aralık 2014’te, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nden ayağındaki şişlik ve ağrılardan duyduğu şikayet 
nedeniyle tedavi olmak amacıyla Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilen Süleyman Katar (75) adlı 
tutuklunun, iddiaya göre hastanede karşılaştıkları bir yakınına selam vermek isterken, görevli uzman 
çavuşun yumruklu saldırısına maruz kaldı. Tedavi edilmeden cezaevine götürülen Katar'a, cezaevi idaresi 
tarafından da iki ay görüş yasağı cezası verildiği belirtildi. Konuya ilişkin konuşan Katar'ın oğlu Ferhan 
Katar, babasının hastalığı nedeniyle hastaneye sevk edilirken, bir akrabası tarafından tesadüfen 
görüldüğünü, yakınının kendisine selam vermek için yaklaştığı esnada görevli uzman çavuş tarafından 
engellemeye çalıştığını belirtti. Katar, "Babamı engelleyen uzman çavuş iki yumruk atmış. Bunun üzerine 
babam da uzman çavuşa karşılık vermiş. Daha sonra hastanedeki insanlar sloganlar atarak askerlerin 
üzerine yürümüş. Bunun üzerine görevli askerler babamın tedavisine izin vermeyerek cezaevine geri 
götürdü" dedi.    
 

13.5. Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit ve Ajanlık Teklif Edilenler  
 
3 Ocak 2014’te, Edirne’de Berkay Dut (26), arkadaşının kullandığı kendisine ait otomobilin yol kontrolü 
yapan polis ekiplerince durdurularak gözaltına alındıkları sırada darp edildiklerini savunarak polis 
memurlarından şikâyetçi oldu. Olay sırasında yere düştüğünü ve bir polis memuru tarafından 
tekmelendiğini öne süren Berkay Dut, “arkadaşımın ehliyeti yanında yoktu, ısrarla ‘ehliyetini ver’ deyip 
kelepçe taktılar, yere düştüğümde tekmeyle yüzüme vurdular. Yüzüm ve gözüm morardı” dedi. Edirne 
Emniyet Müdürü Cemil Ceylan ise iddialarla ilgili olarak, “araç ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçtı, polis ekibimiz 
güçlük çıkan şahısları zor kullanarak gözaltına aldı” diye konuştu. 
 
5 Ocak 2014’te, Van'ın Muradiye ilçesinde 4 Ocak’ta saat 16.00 sularında Muradiye Şehir Stadyumu 
civarında beklerken 8 polisin kendilerini çağırdığını, ardından polislerin kendilerine ajanlık teklifinde 
bulunduğunu belirten 3 genç, teklifi reddetmeleri nedeniyle darp edildiklerini iddia etti.   
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5 Ocak 2014’te, Van’da, Emrah isimli yurttaş, 3 gün önce 0535 394 61 15 numaralı telefondan arandığını 
ve isminin Ferhat olduğunu söyleyen bir polisin kendisini karakola çağırdığını söyledi. Karakola gittiğinde 
ajanlık teklifi ile karşılaştığını söyleyen yurttaş, bunu kabul etmemesi üzerine tehdit edildiğini dile getirdi.   
 
7 Ocak 2014’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi cezaevinde iki siyasi mahkumun feci şekilde darp edildiği ortaya 
çıktı. 1 Ocak günü PKK davası hükümlüsü Abdulkadir Bozkurt’un görüşçüsü olarak cezaevine giden 
Gamze Kızıltaş, PKK’li mahpus Mazlum Oğuz ve ismini öğrenemediği MLKP’li bir mahpusun gardiyanlar 
tarafından feci şekilde darp edildiğini ANF’ye bildirdi. Kızıltaş, daha önce çıplak arama uygulamalarına da 
katılan Nalan isimli bir kadın gardiyanın da işkencelere eşlik ettiğine dikkat çekti. Söz konusu gardiyanlar 
tarafından kendisinin de tehdit edildiğini belirten Gamze Kızıltaş, “Beni, bu şekilde davranmaya devam 
edersen sana gününü gösteririz, bir daha buraya adım atamazsın’ diye tehdit ettiler” dedi.   
   
10 Ocak 2014’te, Malatya İnönü Üniversitesi (İÜ) öğrencileri tarafından 27 Aralık 2013 tarihinde kampus 
içersinde düzenlenen Roboski katliamı protestosu nedeni ile, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
44 öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğüne ifade vermek 
için çağrılan öğrenciler, polisin kendilerini ajanlık teklifinde bulunduğu iddiasını ileri sürdü.   
  
25 Ocak 2014’te, Siirt’in Kurtalan ilçesinde 24 Ocak gecesi Beyaz Saray Düğün Salonu’ndan eve doğru 
giderken, polisler tarafından gözaltına alındıklarını belirten Azat Evirgen (18), Adem Can (18) ve İ.C. (16), 
polisler tarafından dövülerek İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüklerini ve orada 7 polis tarafından 
dövüldüklerini iddia etti. Bir ayağı alçıda olan ve Kurtalan Yeni Mahalle’de ikamet eden Adem Can (18), 
“Dün gece saat 21.00′de düğünden eve dönerken polisler tarafından yolumuz kesildi. Polisler beni ve 
arkadaşlarımı ‘Siz bizim arabamıza taş attınız’ diyerek dövmeye başladı. Beni ve iki arkadaşımı polis 
otosuna koyarak orda da dövmeye başladılar. İlk olarak avuçlarımızı açmamızı istediler ardından ‘Eğer 
elleriniz kirliyse siz taş atmışsınız’ diyerek bizi Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler. İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde ise bizi küçük bir odaya koydular ve orada 7 polis tarafından dövüldük. Bir yandan bizi 
dövüyor bir yandan ise annelerimize, babalarımıza ve kardeşlerimize ağza alınmayacak küfürler 
ediliyordu” dedi. Can, ardından sağlık kontrolü için Kurtalan Devlet Hastanesi’ne götürüldüklerini ancak 
daha hastaneye varmadan tekrar polisler tarafından tehdit edildiklerini belirtti. Can, “Polisler bizi hastaneye 
götürdüklerinde bize ‘doktor sana ve arkadaşlarına sorarsa düştüğünüzü söyleyin yoksa seni ve 
arkadaşlarını ‘terör örgütüne üye olmakla tutuklayacağız şeklinde tehditlerle karşılaştık” dedi. Şu anda 
yürüyemecek durumda olduğunu söyleyen Can, “Yarın tekrar ben ve arkadaşlarım tedavi için doktora 
gideceğiz” dedi. 
 
21 Şubat 2014’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan BDP'nin seçim bürosunun, 
polisler tarafından akşam saatlerine basıldığı, bürodaki parti bayrakları ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
fotoğraflarına el konulduğu öğrenildi. Seçim Bürosu çalışanı Mehmet Şerif Salman, polisler tarafından 
tehditlere maruz kaldığını ve tutuklanmakla tehdit edildiğini söyledi.   
 
26 Şubat 2014’te, Diyarbakır'da 23 Şubat'ta, Dicle Üniversitesi Kredi ve Yurtlar Kurumu Ziya Gökalp 
Yurdu'nda kalan 2 kadın öğrenci gasp edilerek tacize maruz kaldı. Yaşanan taciz olayının güvenlik 
kulübesi önünde olmasına dikkat çeken üniversite öğrencisi Sibel Alpay, yaşananlar yurt güvenliğinin 
önünde olmasına rağmen güvenliğin müdahalede bulunmadığını, tepki gösterdiği içinde yurt yetkilileri 
tarafından, yurttan atılmakla tehdit edildiğini belirtti.   
 
3 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında Osmaniye’de 
düzenlediği mitingde “hırsız var” yazılı pankart açan İbrahim Alıcı korumalar tarafından gözaltına alındı. Bir 
minibüse bindirildiği söyleyen İbrahim Alıcı, aracın içinde 45 dakikaya yakın bir süre boyunca copla 
dövüldüğünü savunarak yapılan resmi işlemlerin sonunda da şikâyetçi olmaması için öldürülmekle tehdit 
edildiğini aktardı. 
 
7 Mart 2014’te, İHD Elazığ şubemize başvuran Serpil Polat, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Özlem 
Karataş 01.03.2014 tarihinde kafasına silah dayanmak suretiyle tehdit edilmiştir. Derneğinizden konu ile 
ilgili hukuki yardım talebinde bulunuyorum”   
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22 Mart 2014’te, Elazığ’da, Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin içerisinde bulunan kantin kapısına 7 
Mart'ta, fakültenin kapalı olduğu saatlerde kimliği belirlenmeyen kişi veya kişiler tarafından tehdit içerikli 
mektup bırakıldığı belirtildi. Kantini işleten Rıdvan Aydın isimli yurttaş, mektubun içeriğinde, "Tuncelili olup 
Elazığ'da ikamet eden Alevi kökenli biri olduğunuzu biliyoruz. 2 buçuk yıldan beridir kantinimizde sahte 
görüş ve düşüncede olan insanları bir arada, uyum içerisinde tutma gayreti gösterdiğinizi gördük. Bu 
durum bir anlamında toplumda saygı ile karşılansa da bizlerde derin şüpheler bırakmaktadır" ifadelerinin 
yer aldığını belirtti.  
 
26 Mart 2014’te, Van’ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi’nde, kimliği belirsiz kişilerce 
tarafından Erkan Gür isimli yurttaşın evinin kapısına kırmızı boya ile çarpı işareti konuldu.   
 
26 Mart 2014’te, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde, Nurullah Kara, A.D, M.K. ve N.T. isimli BDP Ergani 
Gençlik Meclisi üyelerinin polis tarafından aileleri aracılığı ile tehdit edildiklerini ve ajanlaştırılmaya 
çalışıldıklarını iddia etti. Gençler, polisin ailelerini telefonla arayarak ya da ikamet ettikleri evlere giderek, 
"Oğlunuz partiye gitmesin, basın açıklamalarının sonu kırsaldır" şeklinde ifadeler kullandıklarını belirtti. 
Polislerin fiziksel tacizine de maruz kaldıklarını ifade eden gençler ajanlık dayatmalarına maruz kaldıklarını 
iddia etti. 
 
2 Nisan 2014’te İzmir’de 5 Nisan 2014’te basın açıklaması yapan Özüm Özak (21) evden çıktığında kimliği 
belirsiz üç kişi tarafından kaçırılarak götürüldüğü boş bir arazide ajanlık teklifinde bulunularak tehdit 
edildiğini ifade etti. 
 
18 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Güler Deniz, şu beyanlarda bulundu: “Mart ayı 
içerisinde tarihini tam olarak hatırlayamadığım bir gün de, Jiyan Kadın Semt Pazarında çalıştığım yere bir 
kadın ve bir erkek müşteri olarak geldi. Alış-veriş yaparken sohbet ederek benim işimle ilgili bilgiler aldılar. 
Ben başka tezgâha uğramadan direk yanıma gelmeleri dikkatimi çekmelerine rağmen farklı bir şey 
düşünmeden sordukları sorulara cevap verdim. Valilikte çalıştıklarını söylediler. Kadın isminin Öykü, erke 
olanı ise Murat olarak söylediler. Yaklaşık bir hafta sonra ikisi birlikte gelerek alışveriş yaptılar. Bir önceki 
görüşmede ben onlara işlerin kötü gittiğini kapatacağımı söylemiştim. İkinci gelişlerinde alışveriş 
esnasında bana bir iş tekliflerinin olduğunu, valiliğin anketlerini yapmamı söylediler. Telefon numaralarımı 
aldılar ve gittiler. Bir hafta sonra beni arayarak iş için konuşmak istediklerini, Diclekentte bulunan Madoya 
gelmemi istediler. Murat isimli olan beni 05349185168 nolu telefondan aradı. Onlarla Madoda 17.30 
civarında buluştum. İki kâğıt çıkararak bu projeyle ilgili çalıştıklarını, AB Projesi olduğunu, Barış sürecinde 
dil konusunda halkın ne istediğine ilişkin bir çalışma yaptıklarını söylediler. Kâğıdı verdiler okumam için ve 
ne düşündüğümü merak ettiklerini, bana bir takım sorular soracaklarını ve cevaplamamı istediler. Ankete 
benzer bir şey vermediler. Pazara geldiklerin de ben yapmış olduğum işlerle ilgili, aldığım kültür sanatla 
ilgili,  aldığım eğitimlerden, Kardelen kadın evinde bir süre çalıştığımı, Eğitim Destek Evinde eğitmenlik 
yaptığımı, Cigerxun Kültür Merkezinde Halk danslarıyla ilgili eğitim aldığımı söylemiştim. Ben ankete ilişkin 
nasıl bir çalışma yapacağımı sordum. Onlar anket doldurmayacağımı haftalık olarak görüşmelerimizin 
olacağını, bir takım değerlendirmeler hakkında bilgi vermemi istediklerini söylediler. Bunların arasında 
örneğin; seçimle ilgili, newrozla ilgili, 8 Mart ile ilgili, konferanslarla ilgili bilgi vermemi istediler. 
Görüşmelerin sohbet şeklinde olacağını, bu görüşmelerin üst derecedeki amirlerine ileteceğini, karşılığını 
alacağımı söylediler. Anket olmayacağını söyleyince ben biraz şüphelendim. Daha sonra beni tekrar 
arayıp CV getireceklerini söylediler.  Bir hafta sonra beni arayarak saat 17.30’da Cezaevi üst köşede 
bulunan Migros’a gitmemi söylediler. Ben Migros’a gittim. Erkek olan isminin Murat olduğunu söyleyen 
kişi, ilk görüşmede Ağrı/Doğubayazıtlı olduğunu söylemişti. Genelde konuşmaları o yapıyordu. Diğer kadın 
arada konuşuyordu. Bu görüşmede Newroz ve 8 Mart’la ilgili sorular sorup kendisi değerlendirme 
yapıyordu. Çantasında CV çıkarıp doldurmamı istedi. Ben kâğıdı açmadan çantama koydum. Evde kâğıdı 
açtığımda içinden 300 TL para çıktı. CV’de benimle ilgili ad, soyadın, hangi kurumlarda çalıştığımı,  ne tür 
belgelerimin olduğuna ilişkin sorular vardı. Ben bunları doldurdum. Bir hafta sonra yine aradılar. Ben 
annemin rahatsız olduğunu söyleyerek gitmedim. Beni her hafta Çarşamba günü arıyorlardı. Bir hafta 
sonra Çarşamba günü tekrar aradılar. Ben dersimin olduğunu gelemeyeceğimi söyleyince ertesi gün yani 
Perşembe günü görüşmemi istediler. Perşembe günü saat 19.30’da Ofis’te Askerlik Şubesinin karşısında 
bulunan Sadık Künefeye gitmemi söylediler. Ben gidemeyeceğimi söyleyince çok ısrar ettiler. Ben o gün 
gittim. Önce normal sohbet ettiler. Ben zamanımın olmadığını gitmem gerektiğini söyleyince bana benimle 
açık konuşacaklarını, direk Başbakanlığa bağlı olduklarını söylediler. Önce buraya geldiğimden kimsenin 



117 
 

haberi olup olmadığını sordular. Ben kimsenin bilmediğini söyleyince konuşmaya başladılar. Bana devlet 
Güler Deniz’in kim olduğunu biliyor, ne iş yaptığını, nerelere gittiğini biliyor. Bu nedenle açık konuşacağını, 
bana istediğim kadar maaş vereceklerini, borçlarımın hepsini kapatacağını, onlarla çalışmamı istediklerini 
söylediler. Ben de ne iş yapacağımı sordum. Bana hiçbir şey olmamış gibi Bağlar Eğitim Destek Evine, 
kardelen Kadın Evine,  Cigerxun Kültür Sanat Merkezine gitmemi ve orada yapılanları, gençlerin neler 
yaptığını onlarla paylaşmamı istediler. Ben bu kurumlarla bir ilgimin kalmadığını, çalıştığımı vaktimin 
olmadığını söyledim. Daha önce çalıştığım için bu kurumlara rahatlıkla girebileceğimi söyleyerek 
emeğimin karşılığını alacağımı söylediler. Bu tekliften ne anladığımı sordular. Bende bu teklifin ajanlık 
olduğunu, bunu yapmayacağımı söyledim. Murat simli şahıs kabul etmediğini söyleyince benim sağlık 
durumumu, ailemin sağlık durumunu bildiğini, ailemin sağlığı için karar vermemi ve kabul etmemi söyledi. 
Ben tedirgin oldum ve onlara bir hafta sonra kararımı vereceğimi söyledim. Kadın benim yanlış anladığımı 
kabul etmiyorsan bile haftalık görüşmelerimiz devam etsin dedi. Ben ısrarla bir hafta sonra cevabımı 
vereceğimi söyledim. Beni bir hafta sonra yani 16.04.2014 tarihinde saat 15.00-16.00 civarında aradılar. 
Meşgule aldım. Bir daha arayınca açmadım. Bir daha aramadılar. Ancak ben takip edildiğimi 
düşünüyorum. Telefonumun dinlendiğini düşünüyorum. Ailemin ve benim başıma bir iş gelmesinden 
korkuyorum. Bu kişilerden şikâyetçi olmak istiyorum. Görüştüğüm şahıslardan erkek olanı kısa boylu, 
kilolu, yaklaşık 1,65-1.70 cm civarında kıvırcık saçlı, saçları geriye doğru, kumral biriydi. Öykü isimli kadın 
ise kısa boylu, kilolu, saçı omuz hizasında bakımlı bir bayandı. Kadının boyun kısmında belirgin bir dövme 
vardı. Kadın hep kısa etek giyiyordu. Başıma herhangi bir şey gelirse ya da ailemin başına bir şey gelirse 
sorumluları bu şahıslardır. Bu nedenle bu kişilerden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki destek talep 
ediyorum.”   
 
28 Nisan 2014’te, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Şehit Ali Temel Kültür Merkezi'nde çalışan, aynı 
zamanda Dengê Jinên Azad'ın solisti olan Kudret Uçuk, kendisini polis olarak tanıtan 3 kişi tarafından 
tehdit edildiğini iddia etti. 25 Nisan günü kendisini polis olarak tanıtanların tehdidiyle karşı karşıya kaldığını 
söyleyen Uçuk, "O gün kuruma gittiğim sırada sokakta birden üç kişi tarafından durduruldum. Onları ilk 
defa görüyordum. Bana polis olduklarını söyleyerek, 'Biz senin ne yaptığını biliyoruz. Bunun için de 
kurumdan ayrılmanı istiyoruz. Ayrılmadığın takdirde seni bir daha bu şekilde uyarmayacağız' dediler. Ben 
de kendilerine 'Ben hiçbir şekilde kurumdan ayrılmayacağım. Çünkü ben sadece bir sanatçıyım ve 
sanatımı icra ediyorum. Oradan ayrılmamı gerektirecek hiçbir şeyde bulamıyorum. Eğer sırf şarkı 
söylediğim için beni tehdit ediyorsanız ben de hiçbir şekilde ayrılmam' dedim" diyerek, karşılaştığı durumu 
anlattı.   
 
15 Mayıs 2014’te, Erzurum'da polis, düzenlenen basın açıklamalarına katılan 15 Kürt öğrencilerin ailelerini 
arayarak, katılmamaları yönünde tehdit ettikleri belirtildi. Polislerin "Çocuklarınız yasa dışı eyleme ve 
gösterilere katılmakta. Böyle devam ederse sizin ve çocuklarınız için iyi olmaz" dediklerini aktaran 
öğrencilerden D.K, ailesinin tedirgin olduğunu ve kendisinin de can güvenliğinin olmadığına belirtti.   
 
1 Haziran 2014’te Eskişehir’de sivil polisler tarafından kaçırıldığını açıklayan Demokratik Haklar 
Federasyonu üyesi Ceren Ünver, kendisini tehdit eden polisler tarafından bayılana kadar dövüldüğünü ve 
evinin önünde baygın halde bulunduğunu ifade etti. 
 
19 Haziran 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ozan-Bünyamin Demir, şu beyanlarda bulundu: 
“16.06.2014 tarihinde 15:00 sıralarında yukarıda belirttiğim adresin sokak başında arkadaşlarım Mehmet 
Özdemir ve Doğan Aydoğan ile oturduğumuz esnada iki sivil polis yanımıza yanaşıp burada ne 
yaptığımızı sordular. Bu polislerden biri pembe gömlekli, mavi kot pantolonlu biraz uzun, mavi gözlü, kel ( 
saçlarının ortası dökülmüş, yanlarını da kendisi jiletlemiş) 35 – 40 yaşlarında, başında beyaz bir şapka, 
diğeri ise, siyah saçlı, hafif zayıf 30 yaşlarında gözlüklü kırmızı tişörtlü, siyah kumaş pantolon, siyah 
kundura giyen kirli sakallı şahıslardı. Bizler de “Oturuyoruz.” Dedik. Sonra bir polis aracı yanımıza yanaştı 
ve üçümüzü de Şehitlik karakoluna götürdüler. Orada mahalleden bildiğimiz Hakan isimli 30 – 35 
yaşlarında beyaz tişörtlü mavi kot pantolonlu kısa boylu, dolgun, kahverengi saçlı kirli sakallı polis ve 
yanında birkaç polis daha var iken, “sokak başında neden oturuyorsunuz, size orada oturmayacaksınız 
demedik mi?” Tarzında şeyler söyledi. Bizler de sokak evimizin önüdür, öylesine oturuyorduk dedik. Sonra 
başka bir polise fotoğraflarımızı çektirip; bize okutmadıkları bir kâğıt imzalattılar. Sonra serbest bıraktılar. 
Yine, 18.06.2014 tarihinde, saat 16:00 – 17:00 sıralarında bizim evin yakınındaki Berat İnternet Cafede 
iken, iki polis geldi biri kapıda bekledi diğeri ise içeri girdi. İçeri giren Hakan İsimli polisti ve dışarıdaki sivil 
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polisi ( bu polis, sakallı 170 – 175 boylarında, hafif dolgun alnının üst tarafındaki saçları dökülmüş 30 – 35 
yaşlarındaydı.) göstererek onun yanına git dedi. Ben de onun yanına gittim ve beni kapının önündeki 21 
EJ 572 plakalı araca bindirdiler. O sırada kardeşim Bünyamin Demir geldi ve ağabeyimi neden aldınız 
nereye götürüyorsunuz dedi. Bunun üzerine kardeşimi de araca bindirdiler. Bunu gören ağabeyim Cihan 
Demir, polis aracının önüne gelerek kardeşlerimi nereye götürüyorsunuz dedi. Hakan isimli polis de çok 
istiyorsan gel onları karakoldan al dedi ve ağabeyime sinkaflı küfürler etti. Daha sonra bizi Bağlar 
Karakoluna götürdüler. Orada bizi bir süre beklettikten sonra Devlet Hastanesine götürüp rapor aldıktan 
sonra tekrar karakola götürdüler. Bizlerin karakola götürüldüğünü duyan annem ve amcam Ramazan 
Gezer de karakolun önüne gelmişlerdi. Polisler bize okutmadan bir kağıt imzalattılar. Polislerden Hakan 
“ağabeyiniz Cihanla işimiz daha bitmedi, onunla hesaplaşacağız.” Bizi almaya gelen amcama da dönüp 
daha “Cihanla hesabımız bitmedi” dedi ve bizi serbest bıraktılar. Söz konusu polisler, sık sık beni ve ailemi 
rahatsız etmekte ve üzerimde psikolojik baskı kurmaktadır. Ağabeyim Cihan Demir, 24.05.2014 tarihinde 
polisler tarafından sokak ortasında feci bir şekilde darp edildi. İşkenceye uğratıldı. Ağabeyim de bu polisler 
hakkında suç duyurusunda bulundu. Görüntüleri basına da yansımış, hatta valilikçe yapılan açıklamada 
bu polislerin görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtilmişti. Ben, bize yapılan bu muamelenin bundan 
kaynaklandığını düşünmekteyim. Sistematik olarak üzerimizde baskı kuran polislerin fiili işkence suçunu 
oluşturmaktadır. Aynı zamanda, haksız bir şekilde bizleri karakola götürüp serbest bırakmaları görevi 
kötüye kullanma suçunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte ağabeyime karşı hakaret suçunu işlemişler, 
ağabeyim üzerinden bizi de tehdit etmişlerdir. Bu bağlamda; bu olaydan sorumlu güvenlik güçleri için 
gerekli soruşturma işlemlerinin İvedilikle yürütülmesini ve ayrıca;1-) Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünden, 
21 EJ 572 plakalı aracın 18.06.2014 tarihinde ve olay saatinde hangi polislerce kullanıldığının sorulmasını, 
2 -) Tariflerime uyan polislerin fotoğraflarının teşhise dayanak olması açısından, Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğünden istenmesini,3-) Bağlar Polis Karakolunun güvenlik kameralarının 16.06.2014 tarihinde 
15:00’ten sonraki kayıtlarının celp edilmesini,4-) Şehitlik Karakolunun güvenlik kameralarının 18.06.2014 
tarihinde, saat 16:00’dan sonraki kayıtlarının celp edilmesini,5-) Yapılacak tahkikat sonucunda şüpheliler 
hakkında kamu adına cezalandırılmaları istemiyle dava açılmasını talep ederim.”   
 
1 Ekim 2014’te, Urfa'nın Suruç ilçesi sınır hattında bulunan Dewşen köyünde 4 sivil otobüs ile gelen 
askerler, köyde Kobanê’ye destek eylemlerinde bulunan 5 kişiyi gözaltına aldı. Yurttaşları gözaltına alan 
askeri yetkililerle görüşen HDP'li milletvekilleri İbrahim Ayhan ve Aysel Tuğluk’un, askeri yetkililerin, "Bir 
saate kadar burada kalırsanız hepinizi dağıtırız" şeklinde tehdit ettiği belirtildi. "Bizler milletvekiliyiz" diyen 
vekillere, asker şu tehditlerde bulundu: "Ne olursanız olun bir saate kadar sizi burada görmek istemiyoruz. 
Burada görürsek dağıtırız."   
 
21 Ekim 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyan ve can güvenliği nedeniyle ismini vermek 
istemeyen kadın öğrenci, kaldığı Nene Hatun KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda ülkücü olduğu belirtilen ve 
"Asena" olarak tanınan Rabia isimli kadının tehditlerine maruz kaldığını iddia etti. İletişim Fakültesi 
öğrencisi "Kız öğrenci yurtlarından sorumlu 'Asena' dedikleri Antalyalı Rabia isimli öğrenci gelip, 'Bütün 
Kürtler ölsün gebersin' diyerek, Kürtleri aşağılayıcı hakaretler savurdu. Ben de tepki göstererek uyarıda 
bulundum, bana dönerek tehditkar bir tavırla, 'Sen göreceksin seni yurdundan attıracağım' diye tehdit etti. 
Buna benzer olaylar çok sık yaşanıyor ve hep yurtlardan kovulan, mağdur olan Kürt öğrenciler oluyor. 
Benim de bu yönden can güvenliğim yok. Başıma bir şeyin gelmesinden ülkücüler ve onlarla birlikte 
hareket eden yurt görevlileri sorumludur" diye konuştu.   
 
1 Kasım 2014’te, Dünya Kobanê Günü çerçevesinde Van’da düzenlenen yürüyüşün ardından rastgele 
evlere baskın düzenleyen polisler bir kadın ile 10 yaşındaki çocuğu feci şekilde darp edildi. Polislerin işten 
eve giden bir inşaat işçisini de zırhlı araca koyarak hem darp hem de ölümle tehdit ettiği iddia edildi.  
 
8 Kasım 2014’te, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki Kobanê protestolarında polisin müdahalesi sonucu 
gözaltına alınarak tutuklanan ve Ağrı M Tipi Cezaevi'ne götürülen İsmet Adıgüzel'in (18) cezaevi yönetimi 
tarafından revire götürüleceği söylenerek, tanımadığı kişilerle görüştürülerek ifadesi alınmaya çalışıldığı 
ileri sürüldü. Konuya ilişkin bilgi veren Anne Perihan Adıgüzel "Oğlumu hukuksuz bir şekilde sorgulamaya 
götürmüşler. Oğlumu görmeye gittiğimde bana durumu anlattı. 'Revire götüreceğiz' diye başka odaya 
götürmüşler. Tanımadığı kişilerin fotoğraflarını gösterip 'Kim bunlar' diye zorluyorlar. Ne hakları var 
çocuklarımıza böyle yapıyorlar. Onlar daha çocuk. Çocukların mahkûmiyetinden ellerine ne geçecek" diye 
konuştu.   
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11 Kasım 2014’te, Erzurum'da çoğu üniversite öğrencisi 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, özel 
harekat timlerinin kimi öğrencileri, kendileri hakkında şikayetçi olmamaları konusunda uyararak, ölümle 
tehdit ettiği ileri sürüldü. Can güvenliklerinin olmadığı belirten İ.B, polisin kendileri için bir tehdit unsuru 
oluğunu söyledi. İ.B. "Can güvenliğimiz yok. Sadece benim değil, 'Ben Kürt'üm' diyebilen kimsenin can 
güvenliği yok. Polis bizlerin can güvenliği konusunda bir tehdittir. Beni tekme tokat döverek kendileri 
hakkında şikayetçi olursam, öldürüleceğimi ima ettiler. 'Üzerine bir şarjör boşaltırım senin', 'Dağa çıkarken 
ailenle vedalaş' gibi sözler kullandılar" diye konuştu. 
 
26 Kasım 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyan ve can güvenliği nedeniyle ismini 
açıklamaktan kaçınan (İHD kayıtlarında mevcuttur) Kürt öğrenci, polis tarafından takip edilerek, tartaklanıp 
tehdit edildiğini iddia etti. Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan İletişim Fakültesi Gazetecilik 
bölümü öğrencisi ve DİHA muhabiri Mensur Kücükkarga ile 5 öğrenci için, 22 Kasım'da cezaevi önünde 
yapılan açıklamanın ardından sivil polislerin kendisini takip ettiğini anlatan E.A., polislerce tartaklanarak, 
"Sen elimize bir gün düşersin merak etme. Gözümüz üzerinde" tehdidine maruz kaldığını söyledi. 
Açıklama sonrası merkez Palandöken ilçesi Yenişehir Semti'nde bulunun evinin yakınlarına kadar, gri bir 
kornet marka araba ile takip edildiğini ve en son önü kesildiğini dile getiren E.A., kimliğini alıp GBT'sini 
sorgulayan sivil polislerin, kolunu çevirerek, arabaya yaslayıp, "Senin ne işlerle uğraştığını biliyoruz" 
sözlerinin ardından tehditler savurduğunu kaydetti.   
 
6 Aralık 2014’te, Ağrı'ya bağlı Fatih, Yüzüncü Yıl Ve Kazım Karabekir mahallelerinde ikamet eden 
yurttaşlar, polis ve özel harekat timleri tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü. 6-7 Ekim'de Kobanê'ye 
destek amaçlı yapılan eylemler sonrası birçok merkezde olduğu gibi Ağrı'da ev baskınları sonrası 
gözaltılar yaşandı. Gözaltına alınan kişilerin denetim serbestliği ile bırakılmasının ardından, gözaltların 
yaşandığı mahallelerde polisin terör estirdiği belirtildi. Mahallede polis baskısı altında olduklarını dile 
getiren Hayrettin Budak, Muhammet Karagöz (18), Berat Karaman (30) ve F.A (15) DBP İl Başkanlığı'na 
giderek yardım talebinde bulundu. Gece saatlerinde zırhlı araçlarla mahalleye gelen polis ve özel harekat 
timleri tarafından tehdit edildikleri iddia eden Budak, "Bizi ölümle tehdit ediyorlar. Polisler bize 'Sizi 
yaşatmayacağız. Burası size mezar olacak. Ya öleceksiniz yada dağa gidin' diyorlar. Can güvenliğimiz yok 
ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.   
 
8 Aralık 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis kurşunu ile yaşamını yitiren Rojhat Özdel isimli 
yurttaş için BDP öncülüğünde Hakkari’de yapılan protesto yürüyüşünde haber takibi yapan Dicle Haber 
Ajansı Stajyer Muhabiri Beritan Yıldıztan polis tarafından gözaltına alındı. Yıldıztan gözaltına alındığı 
sırada, gözaltına alınmasına karşı çıkan basın çalışanlarına ise polis silah çekerek tehdit etti.   
 
31 Aralık 2014’te, İstanbul da Alınteri Gazetesi'nin okuru Hüseyin Tolan'un, çalıştığı iş yerine gelen sivil 
polisler tarafından, "Bak bir işin var, olanakların var bunları kaybetmek istemezsin, gel teşkilata çalış" 
denilerek tehdit edildiği belirtildi.  
 

13.6. Güvenlik Güçleri tarafından Müdahale edilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ve Bu Toplumsal 
Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar 
 
  
3 Ocak 2014’te Rüşvet ve yolsuzluk operasyonları nedeniyle İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 61. Hükümet’in istifası talebiyle protesto gösterisi yapan Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Aykut Kaplan ve Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üyesi Berfu Canbay özel 
güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek polis ekibine teslim edildi. Aykut Kaplan ve Berfu Canbay, 
çıkarıldıkları savcılık tarafından 200’er TL para cezası kesilmesinin ardından serbest bırakıldı. 
 
4 Ocak 2014’te, Gezi direnişi sırasında, İstanbul Okmeydanı'nda 16 Haziran tarihinde ekmek almak için 
dışarı çıktığı sırada polis tarafından atılan biber gazı kapsülünün başına isabet etmesi sonucu komaya 
giren Berkin Elvan için Tuzluçayır'da düzenlenen eyleme polis müdahale etti.   
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5 Ocak 2014’te, Kadın cinayetlerine dikkat çekmek için Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun 
Tünel’den Galatasaray Meydanına yapmak istediği yürüyüş polis engelline takıldı. Kadınları darp ederek 
kalkanlarla Tünel‘e süren çevik kuvvet barikatına direnen kadınlar, “Kadınlara değil kadın katillerine 
barikat” sloganını attı. 10 dakika önce Suriye‘de esir düşen foto muhabiri Bünyamin Aygün’ için 
gazetecilerin yaptığı yürüyüşe izin verilirken, söz konusu kadınlar olunca polis ablukasıyla karşı karşıya 
kaldıklarına dikkat çeken kadınlar, Türkiye’de günde 5 kadının erkek şiddetiyle öldürüldüğü haykırarak, bu 
çifte standardı kabul etmeyeceklerini vurguladı. 
 
5 Ocak 2014’te, Adana’da “kurtuluş günü” törenleri esnasında Vali Hüseyin Avni Coş aleyhine slogan atan 
gruplara müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
6 Ocak 2014’te, Doğum gününü yoğun bakımda karşılayan 15 yaşındaki Berkin Elvan için Taksim'de 
yapılmak istenen eyleme polis müdahale etti.  Halk Cephesi üyesi 3 kişiyi gözaltına aldı.  
 
8 Ocak 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir grup genç, Paris'te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi ile Askeri 
Savcılığın Roboski katliamına ilişkin verdiği "takipsizlik" kararını meşaleli yürüyüş ile protesto etmek 
amacıyla gösteri düzenledi. İpek yolu üzerinde önlem alan polis gençlere gaz bombası ve tazyikli su ile 
müdahalede bulundu.   
 
9 Ocak 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 8 Ocak’ta, BDP Silvan Belediyesi Eş Başkanları aday 
tanıtımı mitingi öncesinde Malabadi Anadolu Lisesi öğrencileri ve polisler arasında çıkan gerginlik yaşandı. 
Çıkan olaylarda Ahmet Solmaz (19) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Silvan Adliyesi 
getirilen Solmaz hakkında çıkarılan tutuklama kararı üzerine, Asayiş Büro Amirliği'ne götürülen Solmaz'ı 
yürüyerek takip eden gençlere polis tazyikli suyla müdahale etti.   
 
9 Ocak 2014’te Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Ocak 2013’te PKK üyeleri Sakine Cansız, Fidan Doğan ve 
Leyla Şaylemez’in faili meçhul şekilde öldürülmesini protesto etmek amacıyla cinayetlerin yıldönümü olan 
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yapmak isteyen HDP 
Eş Başkanı Sebahat Tuncel’in de bulunduğu gruba polis ekiplerinin biber gazı ve basınçlı suyla müdahale 
etmesi sonucu üç kadın yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı. 
 
10 Ocak 2014’te Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Ocak 2013’te PKK üyeleri Sakine Cansız, Fidan Doğan ve 
Leyla Şaylemez’in faili meçhul şekilde öldürülmesini protesto etmek amacıyla cinayetlerin yıldönümü olan 
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde eylem yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına 
aldığı 2 çocuktan Y.M. (16) “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
 
12 Ocak 2014’te, Mardin'in Dargeçit ilçesinde, cezaevinden tahliye edilen BDP Şırnak Milletvekili Selma 
Irmak, Mardin Milletvekilleri Gülser Yıldırım ile Erol Dora karşılanması amacıyla miting düzenlendi. 
Düzenlenmek miting öncesi polis, BDP Dargeçit İlçe binası önünde bir araya gelen ve Ilısu caddesi varan 
yüzlerce kişiye gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Kitlenin polise taşlarla karşılık 
vermesi üzerine, polis ile kitle arasında çatışmalar yaşandı.   
 
13 Ocak 2014’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle başından vurarak yaraladığı ve hala komada olan Berkin Elvan 
(14) için Taksim Meydanı’nda açıklama yapmak isteyen Halk Cephesi üyesi 11 kişi polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Ocak 2014’te İstanbul’da Maltepe Meydanı’nda tek kişilik yürüme eylemi yaparak Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın makam arabasında oğlu Bilal Erdoğan’ı gezdirmesini protesto eden Abidin Sarı 10 
kişilik sivil polis ekibi tarafından gözaltına alındı. 
  
14 Ocak 2014’te, İstanbul’da “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklu yargılanan 12 
kişinin Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşma öncesinde eylem yapmak isteyen Halk Cephesi üyesi 
gruba müdahale eden polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. 
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15 Ocak 2014’te Roboski Katliamı soruşturmasına askeri savcılığın takipsizlik kararı vermesini protesto 
etmek için  Roboski Köyü’nde sınıra yürümek isteyen gruba askerî ekiplerin müdahale etmesi sonucu gaz 
bombası fişeği isabet eden Serhat Encü ve Naif Encü yaralandı. 
 
15 Ocak 2014’te, BDP Van İl Örgütü tarafından kent merkezinde "Rojava halklarının Cenevre'de kimlik ve 
statüleri tanınsın" sloganı ile düzenlediğin mitingin sona ermesi ile birlikte polis, mitinge katılan yurttaşlara 
plastik mermi ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Polisin attığı plastik mermi sonucu bir genç 
bacağından yaralandı.   
 
18 Ocak 2014’te Telekomünikasyon İletişim Dairesi Başkanlığı’na (TİB) internet sitelerine ait sayfaları 4 
saat içinde engelleme yetkisi veren yeni internet yasa tasarısına karşı sosyal medya üzerinden örgütlenen 
eylemler çeşitli kentlerde yapıldı. İstanbul’da Taksim Meydanı’nda ve İstiklal Caddesi’nde yapılmak 
istenen eylemlere polis ekipleri gece boyunca gaz bombaları, plastik mermili silah, basınçlı su ve coplarla 
saldırdı. Polisin eylem sona erene kadar yaptığı saldırılar sonucu 2 kişi plastik mermi isabet etmesi 
sonucu yaralanırken, 25 kişinin de gözaltına alındığı ileri sürüldü.  
 
18 Ocak 2014’te Telekomünikasyon İletişim Dairesi Başkanlığı’na (TİB) internet sitelerine ait sayfaları 4 
saat içinde engelleme yetkisi veren yeni internet yasa tasarısına karşı İzmir’deki eyleme de müdahale 
eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. 
 
18 Ocak 2014’te İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde “DHKP/C Soruşturması” kapsamında 7 kişinin gözaltına 
alınmasını 3 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde protesto etti. Yakınlarından haber alamadıklarını 
ifade ederek oturma eylemi yapan üç kişi Toplumsal Olaylara Müdahale Aracından (TOMA) basınçlı su 
sıkılarak olay yerinden uzaklaştırıldı. İstanbul Valiliği görüntülerin ortaya çıkması üzerine inceleme 
başlatıldığını açıkladı. 
 
21 Ocak 2014’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle başından vurarak yaraladığı ve hala komada olan Berkin Elvan 
(14) için Taksim Meydanı’nda eylem yapmak isteyen Halk Cephesi üyesi 2 kişi polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
23 Ocak 2014’te, 18 Ocak 2013’te sabaha karşı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
“yasadışı DHKP/C Örgütü Soruşturması” kapsamında İstanbul merkezli olarak çeşitli kentlerde 
düzenledikleri operasyonlar sonucu gözaltına alınan 81 kişiden 56’sı tutuklanmıştı. 29’u tutuklu çoğu 
KESK üyesi 56 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
gerekçeleriyle açılan davaya İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.. Duruşma öncesinde 
Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba ise polis ekipleri biber gazıyla 
müdahale etti. 
 
24 Ocak 2014’te Ankara’da yoğun bakımda tutulan Berkin Elvan için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem 
yapmak isteyen 10 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı. 
 
24 Ocak 2014’te, İstanbul’da Anadolu Adliyesi’nde Terörle Mücadele Yasası’nın ve özel yetkili 
mahkemelerin kaldırılması talebini içeren bir pankartı asan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyeleri Fırat 
Kınalı ve Bersu Eroğlu gözaltına alındı. 
 
26 Ocak 2014’te, BDP Hakkari İl Örgütü öncülüğünde Cizîrê Kantonu'nun ilan ettiği özerkliği kutlamak ve 
Nusaybin-Qamışlo sınırına örülen duvarı protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe polis müdahale 
etti. Polis müdahalesi olaylar yayıldığı Keklikpınar, Yenimahalle ve Berçelan mahallerinde, ismi 
öğrenilmeyen bir çocuk polisler tarafından gözaltına alındı.   
 
27 Ocak 2014’te, Gezi Parkı eylemleri döneminde gaz bombasıyla vurulması sonucu hala yoğun bakımda 
tutulan Berkin Elvan (15) için İstanbul’da Taksim Meydanı’nda eylem yapmak isteyen 6 kişi darp edilerek 
gözaltına alındı. 
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29 Ocak 2014’te, Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde 28 Ocak’ta ev baskınları 
sonucu gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece  "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklanan 5 kişi 
için, protesto amaçlı adliye binası önünde bekleyişe geçen kitleye polis, gaz bombası ve tazyikli su ile 
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında BDP Mardin İl Eş Başkan Yardımcısı Mehmet Doğan polisin 
attığı iddia edilen taşlardan dolayı kafasından aldığı darbe ile yaralandığı belirtildi.  Yaralanan Doğan, 
Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, müdahale sırasında ismi öğrenilemeyen 2 yurttaş gözaltına 
alındı.    
 
4 Şubat 2014’te, İzmir’in Çeşme İlçesi’nde Sürdürülebilir Yaşam Platformu üyelerinin Çeşme’ye kurulması 
planlanan rüzgâr enerjisi santraline tepki amacıyla yaptıkları eyleme müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
8 Şubat 2014’te Kullanıcıların internete erişimlerine dair tüm denetimi ve yetkiyi Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı’na veren yasal düzenlemeyi protesto etmek amacıyla İstanbul’da Taksim Meydanı’nda eylem 
yapmak isteyen gruba polis ekipleri plastik mermi, gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale etti. Gece 
boyu devam eden müdahale nedeniyle arasında bir bebeğinde bulunduğu en az 30 kişi ya gaz 
bombasından etkilendi ya da yaralandı, 10 kişi de gözaltına alındı. 
 
10 Şubat 2014’te, Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl polislerin panzerle ezmesi sonucunda katledilen Şahin 
Öner'in ölüm yıl dönümünü protesto amacıyla, Ben u Sen Mahallesi'nden Mardin Kapı'ya gerçekleştirilmek 
istenilen yürüyüşe polis, Şehitlik Mezarlığı'nda gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti.   
 
10 Şubat 2014’te, Gezi Parkı eylemleri döneminde gaz bombasıyla vurulması sonucu hala yoğun bakımda 
tutulan Berkin Elvan (15) için İstanbul’da Taksim Meydanı’nda eylem yapmak isteyen 6 kişi darp edilerek 
gözaltına alındı. 
 
10 Şubat 2014’te, Rize’nin Küçükçayır Köyü’nde Andon Deresi’ne kurulmak istenen HES inşaatına 
yeniden başlanmasını protesto eden köylülere inşaat şirketinin taşeron firmasına bağlı özel güvenlik 
elemanlarının ve jandarma ekiplerinin saldırması sonucu 3 köylü gözaltına alındı. 
 
11 Şubat 2014’te Cezaevlerinde tutulan hasta yakınlarının durumuna dikkat çekmek amacıyla Ankara’da  
Adalet Bakanlığı’na yürümek ve TBMM’de milletvekilleriyle görüşmek isteyen Tecrite Karşı Mücadele 
Platformu üyelerine polis ekipleri, Yüksel Caddesi’nde biber gazı ve coplarla saldırdı. Müdahale sonucu 6 
kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
 
12 Şubat 2014’te, Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl 
dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen yürüyüşe, polisin gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etmesi 
üzerine polis ve gençler arasında çatışma çıktı. Müdahale ve çatışma sırasında haber takibi yapan Dicle 
Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri Abdulkadir Turay’ın, çekim yaptığı esnada polislerin yanına gelerek kimlik 
ve kamerasını istediği, bunun üzerine basın kartını polislere gösteren Turay'ın zorla kamerasının alınmak 
istendiği ve kamerasını vermek istemeyen Turay’ın polis tarafından darp edildiği belirtildi. 
 
13 Şubat 2014’te İstanbul’un Bakırköy İlçesi’nde açılışı yapılan 2. Barajlar Kongresi’nin protesto eden 
çevre örgütlerine polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale ederek bir kişiyi gözaltına aldı. 
 
13 Şubat 2014’te, Mardin'in Dargeçit ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl 
dönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlemek isteyen çok sayıda kişiye, polis gaz bombaları 
ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Olaylar sırasında 4 kişi gözaltına alındı.   
 
13 Şubat 2014’te, Hakkari Yüksekova ilçesinde binlerce yurttaş, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye 
getirilişinin 15’inci yıldönümünde protesto gösterisi düzenlemek amacıyla protesto gösterisi düzenlemek 
istedi. Oslo Oteli önünde polis tarafından zırhlı araçlarla durdurulan kitlenin yürüyüşüne izin verilmedi. 
Bunun üzerine tekrardan yürümek isteyen kitleye, polis biber gazı ve ses bombaları ile müdahale etti.   
 
13 Şubat 2014’te, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl 
dönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlemek isteyen binlerce kişiye, çarşı merkezine doğru 
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yürüyüşe geçti. Çarşı merkezinde basın açıklaması düzenleyen kitleye, basın açıklamasının ardından 
polis tarafından gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulunuldu.   
 
13 Şubat 2014’te, Van merkezde bulunan Nuda Kültür Merkezi önünde bir araya gelerek, PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişin yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenleyen 
binlerce kişiye polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.   
 
13 Şubat 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl 
dönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenleyen binlerce kişiye, polis gaz bombaları ve tazyikli su 
ile müdahale etti.   
 
13 Şubat 2014’te Ergenekon ve Balyoz Davaları’nda yeniden yargılama yapılmasını talep etmek ve uzun 
tutukluluk sürelerini protesto etmek için Ankara’da TBMM önünde Türkiye Gençlik Birliği’nin çağrısıyla 
eylem yapmak isteyen gruba polis ekipleri gaz bombaları ve boyalı basınçlı suyla müdahale etti. 
 
14 Şubat 2014’te Diyarbakır’da Batıkent Meydanı’nda Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da 
Yakalanarak Türkiye’ye Teslim Edilmesinin Yıldönümü nedeniyle kurulan çadırlara baskın düzenleyen 
polis ekipleri meydanda asılan Abdullah Öcalan posterlerini sökerek topladı. 
 
14 Şubat 2014’te, Van’ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi’nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye 
getirilişinin 15’inci yıldönümü protestoları kapsamında düzenlenen yürüyüşe polisin sert müdahalesi 
sonucu isimleri öğrenilemeyen 5 çocuk ile Savaş Kartal isimli yurttaş gözaltına alındı.   
 
15 Şubat 2014’te İstanbul’da, Okmeydanı Semti’nde Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da 
Yakalanarak Türkiye’ye Teslim Edilmesinin Yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösteriye polis ekiplerinin 
müdahale etmesi sonucu Cihat Özkan başına gaz bombası isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. 
Müdahale nedeniyle 8 kişi gözaltına alındı. 
 
15 Şubat 2014’te, Bitlis'in Tatvan ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 
yıldönümünde protesto düzenlemek amacıyla, BDP seçim bürosu önünde bir araya gelen yüzlerce yurttaş, 
AVM yönüne doğru yürüyüşe geçti. Hizan Durağı civarına ulaşan kitleye polis, hiçbir uyarıda bulunmadan 
gaz bombası, cop ve tazyikli suyla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında çenesine gaz bombası 
isabet eden bir yurttaş ağır yaralandı. İsmi öğrenilemeyen yaralı Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.    
 
15 Şubat 2014’te, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıl 
dönümünü protesto etmek amacıyla BDP Kızıltepe İlçe binası önünde bir araya gelen binlerce İpek 
Yolu'na doğru yürüyüşe geçti. Sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçen kitleye polis, gaz bombaları ve tazyikli 
su ile müdahalede bulundu.   
 
15 Şubat 2014’te Şırnak’ta, Cizre ve Silopi ilçelerinde Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da 
yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale eden 
polis ekiplerinin 18 kişinin gözaltına alındığı ileri sürüldü. Cizre’de yapılan gösterileri takip eden Jin Haber 
Ajansı muhabiri Mizgin Tabu polisin müdahalesi sırasında başına isabet eden sert bir cisim nedeniyle 
yaralandı. 
 
15 Şubat 2014’te Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim 
edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin Batman’da 6 
kişiyi gözaltına aldığı ileri sürüldü. 18 aylık bir bebeğin gaz bombasından etkilenerek fenalaştığı, sol 
gözüne gaz bombası kapsülü isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan ve gözünü kaybeden Ömer 
Erikmen’in (18) de Diyarbakır’a sevk edildiği öğrenildi. 
 
15 Şubat 2014’te Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim 
edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin Diyarbakır’da 4 
kişiyi gözaltına aldığı ileri sürüldü. 
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15 Şubat 2014’te Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim 
edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin Van’da 6 kişiyi 
gözaltına aldığı ileri sürüldü. 
 
15 Şubat 2014’te Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim 
edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin Hakkâri’de 7 
kişiyi gözaltına aldığı ileri sürüldü. Hakkâri/Yüksekova’da ise 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. 
 
15 Şubat 2014’te Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim 
edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin Şanlıurfa’nın 
Suruç İlçesi’nde 6 kişiyi gözaltına aldığı ileri sürüldü. V.Ç. (16) adlı çocuk ağır yaralandı. 
 
15 Şubat 2014’te Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim 
edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin Siirt’te 6 kişiyi 
gözaltına aldığı ileri sürüldü. 
 
15 Şubat 2014’te Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim 
edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin Bitlis’in Tatvan 
İlçesi’nde 1 kişinin yaralandığı öğrenildi. 
 
19 Şubat 2014’te İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nin, yaptıkları başvuruya İstanbul Valiliği’nin 
“Taksim Meydanı’nda eylem yapılmasına dair yasak yok” yanıtı vermesi üzerine yapmak istediği eylem 
polis ekipleri tarafından “eylem yapılmasının yasak olduğu” gerekçesiyle engellendi. 
 
19 Şubat 2014’te, Ankara’da eğitimi sistemini protesto etmek için AKP’nin il binasına yürümek isteyen 
Devrimci Liseliler (DEV-LİS) üyesi gruba müdahale eden polis ekipleri 8 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
20 Şubat 2014’te, İstanbul’un Şişli İlçesi’nde tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle oturma 
eylemi yapan Devrimci Gençlik (Dev-Genç) üyesi 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. 
 
21 Şubat 2014’te Dünya Ana Dil Günü dolayısıyla İstanbul’da Galatasaray Meydan’ında toplanarak 
Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruba gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 
bir kişiyi gözaltına aldı. 
 
22 Şubat 2014’te Kullanıcıların internete erişimlerine dair tüm denetimi ve yetkiyi Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı’na veren yasal düzenlemeyi protesto etmek amacıyla İstanbul’da Taksim Meydanı’nda 
eylem yapmak isteyen gruba polis ekipleri plastik mermi, gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale etti. 
Gece boyu devam eden müdahale nedeniyle gözaltına alınan 46 kişiden Veysel Beyazçiçek “üzerinde 
patlayıcı niteliği belli olmayan maddelerden çok sayıda bulunduğu” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
23 Şubat 2014’te İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın Niğde’nin Bor İlçesi’nde AKP’nin seçim bürosunun 
açılışında yaptığı konuşmayı protesto eden bir kişi polis ekibi tarafından gözaltına alındı. 
 
23 Şubat 2014’te Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Antalya’nın Serik İlçesi’nde AKP’nin seçim 
bürosunun açılışında yaptığı konuşmayı protesto eden Türkiye Gençlik Birliği üyesi 5 kişi jandarma ekibi 
tarafından gözaltına alındı. 
 
25 Şubat 2014’te, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü ile Federal Kürdistan Bölgesi sınırında 
çıkan çatışmaları engellemek amacıyla canlı kalkan eylemi başlatan kitleye ekserler gaz bombaları ile 
müdahalede bulundu. Müdahalede bir basın mensubu dizine çarpan gaz bombası fişeği ile hafif şekilde 
yaralanırken, Emine Ürek isimli yurttaş gazlı müdahalenin etkisiyle fenalaşıp baygınlık geçirdi.   
  
25 Şubat 2014’te, Ankara’da ODTÜ arazisinin bir bölümünden de geçen 1071 Malazgirt Bulvarı’nın 
açılışına katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen gruba polis ekipleri gaz 
bombası, plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale etti. Eylemi takip eden Sol Gazetesi’nin muhabiri 
Bayram Uluad’ın da bulunduğu 3 kişinin plastik mermi isabet etmesi sonucu yaralandığı öğrenildi. 
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25 Şubat 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la arasında geçtiği ileri sürülen 
ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine yolsuzluk ve rüşvet iddialarını protesto etmek amacıyla  çeşitli 
kentlerde eylemler düzenlendi. İzmir’de, Ankara’da, İstanbul’da ve Eskişehir’de düzenlenen gösterilere 
polis ekipleri gaz bombaları, plastik mermiler, cop ve basınçlı suyla saldırarak eylemcileri dağıttı. 
 
26 Şubat 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la arasında geçtiği ileri sürülen 
ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine yolsuzluk ve rüşvet iddialarını protesto etmek amacıyla İzmir’de 
eylem yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 22 kişiyi gözaltına aldı. 
 
28 Şubat 2014’te, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde karakol yapımını protesto etmek amacıyla çeşitli kentlerden 
Lice’ye gelen binlerce kişi, protesto eylemini gerçekleştirmek istedikleri Abalı (Korxa) Karakolu'na az bir 
mesafe kala jandarma ve zırhlı polis araçlarıyla tarafından durduruldu. Güvenlik gerekçesiyle yürüyüşe 
izin verilmeyince, araçlarından inerek yola yürümek isteyen kitleye, polis ve jandarma tarafından gaz 
bombaları ile müdahalede bulunuldu.   
 
28 Şubat 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, BDP İl Örgütü tarafından Rojava sınırında yapılmak 
istenen duvar inşaatını protesto etmek amacıyla yapılan basın açıklaması ardından yürüyüş yapmak 
isteyen kitleye polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. 
 
1 Mart 2014’te Ankara’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la arasında geçtiği ileri 
sürülen ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine yolsuzluk ve rüşvet iddialarını protesto etmek amacıyla 
eylem yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 25 kişiyi gözaltına aldı.  
 
1 Mart 2014’te, Diyarbakır’da BDP’liler, ‘Öcalan'a Özgürlük’ talebiyle başlatılan imza kampanyasının 
destek vermek amacıyla Bağlar İlçesinde bulunan 5 Nisan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde imza standı 
açtı. Yurttaşların imza verdiği standın kaldırıldığı sırada, polis tarafından kampanyanın yasaklandığı 
gerekçe gösterilerek imza listelerine el konulmak istendi. Buna izin vermeyen yurttaşlar ile polis arasında 
arbede yaşandı.   
 
2 Mart 2014’te, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde BDP'nin seçim bürosuna kimliği belirsiz kişiler tarafından ses 
bombası atılmasını protesto etmek için seçim bürosundan İpek Yolu'na yürüyüş gerçekleştirmek isteyen 
yüzlerce yurttaş, Özgürlük Meydanı'nda polisler tarafından engellendi. Kitlenin yürüyüş yapmak için ısrar 
etmesi üzerine polisler tazyikli su ve gaz fişekleri ile kitleye müdahale etti. Saldırı esnasında Hüda-Par 
üyelerinin BDP'lilere tekbir eşliğinde saldırması dikkat çekti. 
 
2 Mart 2014’te İstanbul’un Fatih İlçesi’nde Demokratik Yurtsever Öğrenci Meclisi tarafından hak ihlallerine 
karşı kurulan çadıra gaz bombaları ve plastik mermilerle baskın düzenleyen polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına 
aldı. 
 
3 Mart 2014’te, Van’ın Edremit ilçesinde, AKP Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Osman Nuri 
Gülaçar zırhlı polis araçları ile gelmesini yurttaşlar tepki göstererek protesto etti. İddiaya göre, zafer 
işaretleri yaparak protesto gösterisinde bulunan yurttaşlara, Gülaçar'ın korumaları ve polisler tarafından 
silah ve biber gazı sıkılarak müdahalede bulunuldu. Müdahale sırasında yurttaşların darp edildiği belirtildi. 
 
5 Mart 2014’te, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Yüksekova Sabancı İlköğretim Okulu’nun dağılışı 
sırasında okul önünden geçen polislere ait zırhlı araçları protesto eden öğrencilere, polis plastik 
mermilerle müdahalede bulundu. Bu sırada çocuğunu almak için okula gelen Sultan Koyu (35) ile Yusuf 
Yardımcı isimli öğrenci, kafalarına isabet eden plastik mermiler sonucu yaralandı.   
 
7 Mart 2014’te, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi Ayyıldız mahallesinde, askeri aracın her 
akşam mahallede devriye gezmesine tepki gösterdi. Bunun üzerine mahallelilere hakaretlerde bulunan 
askerler evlere "Kaçakçılık yapıldığı" gerekçisiyle baskın yaptı. Yurttaşların tepki göstermesi üzerine, 
askerler gaz bombası kullanarak havaya ateş açtı. Askerin attığı gaz kapsülü isabet eden hamile Seyran 
Bulut ile Kazım Bulut, Ferdi Bulut, Ahmet Bulut, Kerem Bulut çeşitli yerlerinde yaralandı.   
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7 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’de düzenlediği mitingi protesto eden 
gruplara gaz bombaları, plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 183 kişiyi gözaltına 
aldı. 
 
8 Mart 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde binlerce kadının katıldığı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
mitinginin ardından alanının yakınında bulunan Ahmet Kaya köprüsünde bir grup gence polis gaz 
bombasıyla müdahale etti. Müdahale sırasında 13 yaşındaki A.Ç adlı çocuk gözüne isabet eden gaz 
bombasıyla yaralandı.   
 
9 Mart 2014’te, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde yapımı tamamlanan Avalı (Korxa) Jandarma Karakolu'nu 
protesto etmek amacıyla bir araya gelen binlerce yurttaşa karakol önünde, polis ve askerler tarafından gaz 
bombaları ve plastik mermilerle müdahalede bulunuldu. Müdahaleye esnasında 4 yurttaş çeşitli 
yerlerinden yaralandı. 
 
10 Mart 2014’te Gezi Parkı eylemleri döneminde gaz bombasıyla vurulması sonucu hala yoğun bakımda 
tutulan ve durumu ağırlaşan Berkin Elvan’ın (15) tedavisinin sürdüğü Okmeydanı Devlet Hastanesi’nin 
önünde bekleyen gruba gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
11 Mart 2014’te, Berkin Elvan’ın tedavi gördüğü ve yaşama gözlerini yumduğu Okmeydanı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nin önünde toplanan gruba polis saldırarak hastanenin içini de etkileyecek şekilde 
gaz bombası kullandı. Gaz bombası kapsülünün başının sağ tarafına isabet ettiği Ramazan Apaydın 
hastanenin önünde ağır yaralandı. 
 
11 Mart 2014’te, Berkin Elvan’ın ölümünü protesto etmek için İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde afiş asan 5 
kişi gözaltına alındı.   
 
11 Mart 2014’te, Kocaeli’de Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemine saldıran polis 22 kişiyi göz altına 
aldı. Kocaeli Üniversitesi’ndeki eylem nedeniyle 3 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. 
 
11 Mart 2014’te, Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemlerine Ankara’da ODTÜ, Hacettepe üniversiteleri 
ile Ankara Üniversitesi’nin Cebeci Kampusu’ndaki polis plastik mermi, basınçlı su ve gaz bombalarıyla 
saldırdı. İki kişi başlarına fişek isabet etmesi sonucu yaralandı. Polisin ODTÜ’de ölümcül olduğu 
gerekçesiyle kullanımı pek çok ülkede yasaklanan FN-303 tipi silahı kullandığı iddia edildi. 
 
11 Mart 2014’te, Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemlerine Ankara’da Güvenpark’ta toplanan ve 
Güvenpark’a ulaşmak isteyen gruplara hava kararmak üzereyken polis gaz bombaları, basınçlı su ve 
plastik mermili silahlarla saldırıya geçti. Güvenpark’tan Kurutuluş Parkı’na, Sıhhiye Meydanı’ndan 
Meşrutiyet Caddesi’ne kadar geniş bir alanda polis neredeyse yalnız yürümeyen herkese gaz bombasıyla 
saldırdı. 
  
11 Mart 2014’te, Ankara’da Kızılay Meydanı’ndan Tuzluçayır Mahallesi’ne oradan Tunalı Hilmi Caddesi’ne 
kadar yayılan Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemlerine polisin saldırması sonucu gece sonunda 15 
kişinin gaz bombası fişeğinden veya plastik mermiden kaynaklı yaralandığı, 70 kişinin gözaltına alındığı 
ileri sürüldü.  
 
11 Mart 2014’te, İzmir’deki Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemlerine şiddetle saldıran polisin gece 
sonunda 5 kişiyi yaraladığı, 102 kişiyi gözaltına aldığı ileri sürüldü. 
 
11 Mart 2014’te, Mersin’de Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemlerinde, eylemcilere saldıran polisin 
kullandığı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) iki kişiyi ezme girişiminde bulundu. Yaralanan iki 
kişi hastaneye kaldırılırken 52 kişinin de gözaltına alındığı ileri sürüldü. 
 
11 Mart 2014’te, Berkin Elvan’ın öldürülmesini protesto etmek için Van’ın Erciş İlçesi’nde kendilerini 
kaymakamlık binasına zincirleyen 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. 
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11 Mart 2014’te, Kocaeli’de Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemine saldıran polis 22 kişiyi göz altına 
aldı. 
 
11 Mart 2014’te Bursa’da Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemine saldıran polis 40 kişiyi, gözaltına 
aldı. 
 
11 Mart 2014’te Muğla’da Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemine saldıran polis 22 kişiyi gözaltına aldı. 
Gözaltına aldı. 
 
11 Mart 2014’te Samsun’da Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemine saldıran polisin 22 kişiyi gözaltına 
aldığı öğrenildi. 
 
11 Mart 2014’te Adana’da Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemine saldıran polis 2 kişiyi gözaltına aldı. 
Polisin kullandığı akrep tipi zırhlı aracı çarptığı Dicle Haber Ajansı muhabiri Hamdullah Yağız Kesen’in 
bacağı kırıldı. 
 
11 Mart 2014’te, İstanbul’da Berkin Elvan’ın öldürülmesini protesto eden gruplara ve çeşitli toplanma 
alanlarında bulunan herkese karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanan polis Kadıköy’de de aynı 
yöntemlerle eylemcilere saldırdı. Polisi yakın mesafeden gaz bombası kullandığı bir kişi ise başından 
yaralandı. Gece sonunda ise en az 20 kişinin yaralandığı, 45 kişinin de gözaltına alındığı ileri sürüldü. 
 
11 Mart 2014’te, Tunceli’de Berkin Elvan’ın öldürülmesini protesto eden 3 kişiyi yaralayan polis 5 kişiyi de 
gözaltına aldı. 
 
11 Mart 2014’te, Denizli’de Berkin Elvan’ın öldürülmesi protestolarında 3 kişinin yaralandığı polis saldırısı 
sonunda 28 kişi gözaltına alınırken, Hatay’da 3 kişinin yaralandığı eylemler nedeniyle 15 kişinin gözaltına 
alındığı iddia edildi. 
 
12 Mart 2014’te, Ankara’da gündüz saatlerinde Güvenpark’ta toplanmak istenen gruplara polisler gün 
boyunca saldırdı. Cebeci kampusundan Kızılay’a yürümek isteyen gruplara da saldıran polis kampusta 
bulunan fakülte binalarına da gaz bombası attı. Polisin saldırıları sonucu resmi veya kayıt dışı şekilde 74 
kişinin gözaltına alındığı, 15 kişinin yaralandığı ileri sürüldü. Mamak İlçesi’nin Tuzluçayır Mahallesi’ndeki 
eyleme polisin saldırması sonucu 2 kişi yaralandı. 
 
12 Mart 2014’te, İstanbul’da Berkin Elvan’ın cenaze töreninden dönen halka Şişli’de ve Taksim 
Meydanı’nda polis gaz bombaları, plastik mermi ve basınçlı suyla saldırdı. Gece boyu devam eden 
saldırılar sonucu 51 kişinin gözaltına alındığı, 16 kişinin yaralandığı öğrenildi. 
  
12 Mart 2014’te, İzmir’de düzenlenmek istenen gösterilere de gruplar toplanır toplanmaz saldıran polis 12 
kişiyi gözaltına alırken 6 kişiyi de yaraladı. Saldırıyı görüntüleyen kameralar 3130 kask numaralı bir polisin 
kaskını bir eylemciye fırlattıktan sonra dövdüğünü görüntüledi. 
 
12 Mart 2014’te, Denizli’de Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eden Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin 
düzenlediği eyleme saldıran polisin ise 6 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.  
 
12 Mart 2014’te, Eskişehir’de Berkin Elvan’ın ölümünü protesto edenlere polis saldırısı sonucu yaralanan   
 2 kişi hastaneye kaldırıldı. 
 
12 Mart 2014’te, Kocaeli’de Berkin Elvan’ın ölümünü protesto ederek AKP’nin il binasına yürümek isteyen 
gruba saldıran polis 5 kişiyi gözaltına alırken Hatay’da düzenlenen eyleme de saldıran polis 3 kişiyi 
yaraladı. 
 
12 Mart 2014’te, Tunceli’de düzenlenen Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemlere polis gaz 
bombalarıyla müdahale etti. Olayların sonunda 6 kişi yaralanırken kullanılan gaz bombalarının etkilediği 
iddia edilen polis memuru Ahmet Küçükdağ’ın kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği açıklandı. 
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13 Mart 2014’te, Ankara’da gündüz saatlerinde Güvenpark’ta toplanmak isteyen çoğu lise öğrencisi 
gruplara polisler gün boyunca saldırdı. Polisin saldırıları sonucu resmi olarak veya kayıt dışı şekilde en az 
40 kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin yaralandığı ileri sürüldü. Mamak İlçesi’nin Tuzluçayır 
Mahallesi’ndeki eyleme polisin saldırması sonucu 4 çocuk yaralandı. 
 
13 Mart 2014’te, İzmir’de gündüz saatlerinde Konak Meydanı’nda eylem yapan liseli öğrencilerden 13’ü 
“Başbakan’a hakaret ettikleri” iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Akşam düzenlenen eylemlerin 
sonunda ise 22 kişinin gözaltına alındığı ileri sürüldü. 
 
13 Mart 2014’te, İzmir’in Bayraklı İlçesi’ne bağlı Yamanlar Mahallesi’nde Berkin Elvan’ın ölümü nedeniyle 
eylem yapmak isteyen lise öğrencisi 14 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. 
 
14 Mart 2014’te, Aydın’ın Didim İlçesi’nde Berkin Elvan için kurulan çadıra baskın düzenleyen polis 
ekipleri 30 kişiyi gözaltına aldı. 
 
 14 Mart 2014’te İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde Berkin Elvan’ın polis tarafından öldürülmesine tepki olarak 
oturma eylemi yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 30 kişiyi gözaltına aldı. 
 
14 Mart 2014’te, İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Öcalan’a Özgürlük” kampanyası için imza standı 
açan öğrencilerden 9’u polis ekiplerince gözaltına alındı. 
 
14 Mart 2014’te, Mardin’in Kızıltepe İlçesinde, Berkin Elvan’ın polis tarafından katledilmesini protesto 
etmek amacıyla yürüyüş düzenlemek isteyen binlerce kişiye polis, yürüyüş yapıldığı esnasında gaz 
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.   
 
15 Mart 2014’te, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, bir kadın öğrencinin minibüs şoförü tarafından taciz 
edilmesi üzerine olaylar çıktı. Aynı gün akşam saatlerinde yurt binası önünde toplanan çok sayıda öğrenci, 
Rektörlük binasına doğru yürüyüşe geçti. Rektörlük önüne gelerek, Rektör Peyami Battal ile görüşmek 
isteyen öğrencilere polisler tarafından TOMA ve gaz bombaları ile müdahale edildi. Müdahale sırasında 26 
öğrencinin gözaltına alınırken, 5 öğrenci ise hafif şekilde yaralandı.   
 
17 Mart 2014’te, Batman’da yüz binlerce kişi tarafından kutlanan Newroz Bayramı mitingi sonrası, otogar 
istikametine doğru dağılan kitleye polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti.  
 
17 Mart 2014’te, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Otogar yanında bulunan Newroz alanında düzenlenen 
Newroz mitinginin ardından Özgürlük Meydanı'na doğru yürüyüşe geçen binlerce kişiye, zırhlı araçlarla 
barikat kuran polisler tarafından gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulunuldu. Müdahale sırasında 
Hamdullah Başak (16) isimli sağır ve dilsiz bir çocuk, gaz fişeği kapsülünün çenesine isabet etmesi 
sonucu ağır yaralandı.   
 
19 Mart 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde on binlerce yurttaş tarafından kutlanan Newroz kutlaması 
ardından, alandan ayrılan kitleye çevrede zırhlı araçlarla barikat kuran polisler tarafından gaz bombası ve 
tazyikli su ile müdahale edildi.  
 
23 Mart 2014’te Adana’da Newroz kutlamaları kapsamında düzenlenen mitingin ardından katılanlara 
müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
24 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Mart 2014’te Eskişehir’de düzenlediği mitingi 
protesto etmek isteyen ancak polis ekiplerinin barikat kurarak izin vermediği eylemcilerden 271’ine 
Karayolları Trafik Kanunu’nun 14. maddesi gereğince 343’er liradan toplam 93 bin lira para cezası 
kesildiği öğrenildi. 
 
26 Mart 2014’te, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde MEGAM-DER ve DÜO-DER üyesi öğrenciler, 6 PKK 
militanı için yapılan taziyeyi ziyaret etmek amacıyla Bismil Belediyesi önünde toplanarak, taziye yerine 
doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş güzergâhında öğrencilerin geçişine izin vermeyen polis, havaya ateş 
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açarak öğrencilere gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale sırasında haberi takibinde bulunan DİHA 
Diyarbakır Muhabiri Şerife Oruç, polisler tarafından darp edildi.   
 
26 Mart 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 25 Mart’ta BDP tarafından düzenlenen mitingin ardından 
polis müdahalesi ile başlayan olayların yarattığı gerginlik devam ederken, olayların 26 Mart akşamı da 
devam ettiği ve çıkan olaylarda, polis gençlere plastik mermi ile müdahalede bulundu. Haberi takibinde 
bulunan DİHA Silvan Muhabiri Serhat Yüce'nin, plastik mermilerden birinin kendisine isabet etmesi sonucu 
sağ kaburgasından hafif yaralandı belirtildi.   
 
27 Mart 2014’te, Van Merkez’de, AKP’nin seçim çalışmaları kapsamında düzenlediği mitingine katılan 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan konuşmasının ardından araçla kentten ayrılırken, Cumhuriyet 
Caddesi’nde biriken binlerce yurttaş tarafından protesto edildi. Bunun üzerine çok sayıda polis, plastik 
mermilerle kitleye müdahalede bulundu. Müdahale sırasında ismi öğrenilemeyen bir genç, başına isabet 
eden plastik mermi nedeni ile ağır yaralandı. Kentte olaylar devam ederken, mitingin düzenlendiği Beşyol 
Meydanı’nda polis defalarca havaya ateş açtı. Bu esnada Grand Otel’in teras katında bulunan otel çalışanı 
Kadir İnan (26) adlı yurttaş göğsünden vurularak ağır yaralandı.   
 
29 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da düzenlediği mitingi protesto eden bir kişi 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Mart 2014’te Mersin’in Tarsus İlçesi’nde 11 Mart 2014’te, Berkin Elvan’ın gaz bombası kapsülüyle 
öldürülmesini protesto etmek isteyen ancak polis ekiplerinin barikat kurarak izin vermediği eylemcilerden 
12’sine Karayolları Trafik Kanunu’nun 14. maddesi gereğince 365’er liradan toplam 4 bin 380 lira para 
cezası kesildiği öğrenildi. 
 
30 Mart 2014’te, Van’ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde bir grup BDP’li genç, seçim sonuçlarını yolda 
ateş yakarak kutlamak istedi. Kutlamalar sırasında polisler, gençlere müdahalede bulundu. Müdahale 
sırasında İshak Yılmaz, soyadı öğrenilmeyen Murat ve ismi öğrenilemeyen bir genç ile E.Y. isimli bir çocuk 
gözaltına aldı.   
 
31 Mart 2014’te, Van'da Cumhuriyet Caddesinde bulunun BDP seçim bürosu önünde kutlama yapan 
partililere polis müdahale etti. Yaşanan çatışmalar sırasında bir çocuk polisin kullandığı plastik mermi ile 
gözünden yaralandı.   
 
31 Mart 2014’te, Bitlis'in Ahlat ilçesinde BDP'nin kazanmasının açıklanmasının ardından AKP'nin seçim 
sonucuna itiraz ettiği öğrenildi. Bunun üzerine Ahlat Adliyesi önünde toplanan binlerce kişiye polis tazyikli 
su ile müdahalede bulundu.   
 
31 Mart 2014’te, Kars'ın Kağızman ilçesinde BDP'nin kaybetmesinin ardından ilçe meydanında bir araya 
gelen binlerce kişiye polis tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti.   
 
31 Mart 2014’te, Mardin'in Midyat ilçesinde şehir turu atan AKP'lilerin BDP'li gençlere sözlü tacizi ile 
başlayan tartışma ve sonrasında kavgaya dönüşen olaya, olay yerine gelen polisler BDP’li gençlere 
tazyikli su ve gaz bombası müdahale etti. Cumhuriyet Mahallesi ve Midyat Dörtyol'da başlayan olaylarda 
polis müdahalesine gençlerinde karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı.   
 
1 Nisan 2014’te, Ankara’da resmi olmayan seçim sonuçlarına itiraz eden ve oyların tekrar sayılmasını 
isteyen CHP taraftarlarına polis ekipleri Yüksek Seçim Kurulu önünde basınçlı su ve ses bombasıyla 
müdahale etti. 
 
1 Nisan 2014’te, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde seçimlere hile karıştığı iddialarına yönelik protestolar 
devam ederken kaymakamlığın ilçede bir ay süreyle toplantı ve gösteri yapılmasını yasakladığı öğrenildi. 
Ceylanpınar’da devam eden eylemlere müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi de gözaltına aldı. 
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1 Nisan 2014’te, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde oyların yeniden sayımı sonrasında belediyenin BDP 
adayı tarafından kazanıldığının açıklanması üzerine kutlama yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 13 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
1 Nisan 2014’te, Kars’ın Kağızman İlçesi’nde seçim sonuçlarında hile yapıldığı iddiasıyla eylem yapan 
BDP’li gruba polis ekiplerinin saldırması sonucu 5 kişi yaralandı, 15 kişi de gözaltına alındı. 
 
1 Nisan 2014’te, Bitlis’in Ahlat ilçesinde yerel seçimlerdeki yapıldığı iddia edilen usulsüzlükleri protesto 
etmek amacıyla BDP Seçim Bürosu önünde bekleyen binlerce kişi, polisin tazyikli su ve gaz bombalı 
müdahalesine maruz kaldı.   
 
2 Nisan 2014’te, Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nde BDP’nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazın reddedilmesi 
ardından başlayan protesto gösterilerine saldıran polisin kullandığı gaz bombalarından birinin kapsülünün 
isabet ettiği N.K. (15) adlı çocuk sol gözünü kaybetti. 
 
2 Nisan 2014’te, BDP Van İl Örgütü’nün, Ağrı’da BDP’nin yerel seçimleri kazanmasının ardından yapılan 
itirazları protesto etmek için binlerce kişinin katılımıyla yaptığı basın açıklamasından sonra, Feqiyê Teyran 
Parkı’ndan Beşyol’a yapmak istediği yürüyüşe polis, TOMA ve tazyikli su ile müdahale de bulundu. 
Müdahale sırasında Van BDP il yöneticisi İskender Kutluk ile Hakan Delen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi 
hafif yaralandı.   
 
2 Nisan 2014’te, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde BDP’nin yerel seçimleri kazanması üzerine ilçede 
kutlamalarda bulunan yurttaşlara polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Karacadağ, Derik ve Eski 
Urfa caddelerine yayılan ve polis ile yurttaşlar arasında karşılıklı çatışmalara dönüşen olaylar sırasında, 
isimleri öğrenilemeyen 13 kişiyi gözaltına aldı.   
 
3 Nisan 2014’te İşverenlerinin toplu iş sözleşmesin sürecinde sorun çıkarması nedeniyle 10 Şubat 
2014’ten beridir eylem yapan Greif Esnek Ambalaj Ürünleri ve Hizmetleri’nde çalışan işçilerin İstanbul’da 
Boğaziçi Köprüsü’nde yapmak istedikleri eyleme müdahale eden polis ekipleri 13 işçiyi gözaltına aldı. 
 
5 Nisan 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde yapılan eylemlere müdahaleler sonucu 25 kişi darp edilerek 
gözaltına alındı. 
 
5 Nisan 2014’te, Ağrı ve Ceylanpınar başta olmak üzere birçok il ve ilçedeki seçim hilelerini yapıldığı 
iddiaları üzerine, Lice-Bingöl karayolunu trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenleyen yüzlere genç, 
bölgeye çok sayıda askeri zırhlı araçla sevk edilen askerlerin gaz bombalı müdahalesine maruz kaldı. 
Müdahale sırasında 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 15'i Lice askeri 
birliklerine götürülürken, 10 kişi ise askeri araçlarda bekletildikleri bildirildi 
 
5 Nisan 2014’te, Van’ın Hacıbekir (Xaçort) mahallesinde, Hakkari, Dersim ve Bingöl’de yapımına başlanan 
karakol inşaatlarını protesto etmek amacıyla düzenlediği protesto gösterisine, polis tazyikli su ve gaz 
bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 10 çocuk gözaltına alındı. Emniyette alınan 
ifadelerin ardından çocuklar serbest bırakıldı.   
 
5 Nisan 2014’te, Ağrı ve Ceylanpınar başta olmak üzere birçok il ve ilçedeki seçim hilelerini yapıldığı 
iddiaları üzerine, Lice-Bingöl karayolunu trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenleyen yüzlere genç, 
bölgeye çok sayıda askeri zırhlı araçla sevk edilen askerlerin gaz bombalı müdahalesine maruz kaldı.   
 
6 Nisan 2014’te, Mardin’in Nusaybin ilçesinde, Ağrı, Ceylanpınar, Ahlat gibi merkezlerde yerel seçimlerde 
hile yapıldığı iddialarına tepki göstermek amacıyla Fırat Mahallesi’nden İpekyolu’na yürümek isteyen 
kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.   
 
6 Nisan 2014’te Çeşitli kentlerde seçim sonuçlarında hile yapıldığı iddialarını protesto etmek amacıyla 
Van’da eylem yapan gruba polis ekiplerinin saldırması sonucu 3 kişi yaralandı. 
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6 Nisan 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Cudi ve Başak mahallelerinde bir grup gencin, seçim 
hileleri yapıldığı iddialarını protesto etmek amacıyla yapmak istediği yürüyüşe polis, gaz bombaları ve 
tazyikli su ile müdahalede bulundu.   
 
7 Nisan 2014’te Ağrı’daki seçim sonuçlarının AKP’nin yaptığı itirazlar nedeniyle kesinlik kazanmamasını 
Diyarbakır’da protesto eden gruba polis ekiplerinin saldırdığı esnada akrep tipi zırhlı aracın çarptığı A.O. 
(12) ağır yaralandı. 
 
7 Nisan 2014’te Hakkâri’nin Üzümcü Köyü yakınlarında yapımına başlanan karakol/kalekol inşaatını 
protesto etmek amacıyla Kato Dağı eteklerinde eylem yapmak isteyen gruba askerî birliklerin saldırması 
sonucu 4 kişi yaralandı. 
 
7 Nisan 2014’te, İşten çıkarılan ve hakları için DEDAŞ Diyarbakır Bölge Müdürlüğü önünde oturma eylemi 
başlatan 50 DEDAŞ işçisine polis müdahale etti. İş makinelerinin DEDAŞ'a geçmesine izin vermeyen 
işçilere müdahale eden polis, ismi öğrenilemeyen bir işçiyi yaraladı.   
 
7 Nisan 2014’te, Van’ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi kanal üstü bölgesinde toplanan yüzlerce genç, seçim 
hileleri iddiaları ve Kato Dağı'nda BDP'lilere yapılan asker müdahalesini protesto etmek amacıyla gösteri 
düzenledi.  Gençlerin gösteri yaptığı bölgeye TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlarla gelen polisler, hiçbir 
uyarıda bulunmadan gençlere gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Bu sırada Akrep tipi zırhlı araç, 
12 yaşındaki A.O. adlı çocuğu arkadan çarptı ve yere düştürdü. Yere düşen ve kafası yarılan A.O. 
çevredeki yurttaşların yardımıyla ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
8 Nisan 2014’te Çeşitli kentlerdeki seçim sonuçlarında hile yapıldığı iddialarını Şırnak’ta protesto eden 
gruba polis ekiplerinin saldırdığı esnada başına gaz fişeği kapsülü isabet eden Polat Tek inalp (19) 
yaralandı. 
 
8 Nisan 2014’te, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde okul çıkında bir araya yüzlerce öğrencinin, seçim hileleri 
ile Hakkari'deki karakol inşaatları protesto etmek amacıyla gerçekleştirdiği yürüyüşe polis, plastik mermi 
ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.   
 
10 Nisan 2014’te İşverenlerinin toplu iş sözleşmesine ve sendikalaşmaya karşı çıkarak işçileri taşeron 
firmalar aracılığıyla çalıştırması nedeniyle 10 Şubat 2014’ten beridir eylem yapan Greif Esnek Ambalaj 
Ürünleri ve Hizmetleri işçilerinin fabrikada sürdürdükleri eyleme müdahale edildi. 91 işçinin gözaltına 
alındığı 6 kişinin de yaralandığı müdahaleden kaçarak fabrikanın çatısında gün boyu eylemlerine devam 
eden işçiler 11 Nisan 2014’te sabaha karşı eylemlerini sona erdirdi. Çatıdan inen 12 işçi polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Nisan 2014’te, İstanbul’da sendikal hakları için eylem yapan Greif işçilerine polis müdahalesini protesto 
etmek amacıyla İzmir’de İzmir Valiliği önünde oturma eylemi yapan 28 kişi gözaltına alındı. 
 
10 Nisan 2014’te Muğla’da bulunan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ve kömür 
ocaklarının Özelleştirme İdaresi’ne bağlanarak ihaleye çıkarılmasının iptal edilmesi için Ankara’da 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın önünde eylem yapan işçilere polis ekipleri gaz bombası ve basınçlı 
suyla müdahale ederek işçileri dağıttı. 
 
12 Nisan 2014’te Hakkâri’de bir eyleme müdahale eden polisin attığı plastik mermi olayları evinin 
damından izleyen A.K.’ye isabet etti. Plastik merminin isabet etmesi sonucu damdan düşerek yaralanana 
A.K. kırılan kolunun alçıya alınmasının ardından gözaltına alındı. 
 
12 Nisan 2014’te, İş kazalarındaki işçi ölümlerini protesto etmek için İstanbul’da kendilerini İstanbul Sosyal 
Güvenlik Kurumu kapısına zincirleyen Devrimci Liseliler üyesi 3 öğrenci polis ekipleri tarafından darp 
edilerek gözaltına alındı. 
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12 Nisan 2014’te Ağrı, Ceylanpınar, Güroymak gibi kentlerde “seçim sonuçlarında hile yapıldığı” iddiaları 
nedeniyle İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Mecidiyeköy Semti’nde eylem yapan gruba basınçlı su ve plastik 
mermili silahlarla müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. 
 
12 Nisan 2014’te, Kars Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Rahmi Kaya ve Emrullah Pişkin isimli Kürt 
öğrencilere yönelik ülkücü bir grup tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyı protesto etmek amacıyla 
yürüyüş gerçekleştiren yüzlerce öğrenciye polis, tarafından müdahale edildi. Çıkan arbedede ismi 
öğrenilemeyen 2 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler Kars Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürüldü.  
 
13 Nisan 2014’te, Kars Kafkas Üniversitesi'nde ülkücü bir grubun tarafından gerçekleşen saldırıyı protesto 
etmek isteyen Kürt öğrencilere müdahale eden polisin, müdahalesini protesto etmek isteyen öğrencilere, 
ülkücü bir grup bıçak ve satırlarla saldırdı. Saldırıda aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan Güven 
Kerenciler isimli bir öğrenci, Kars Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırının gerçekleştiği sırada 
ülkücü gruba herhangi bir müdahalede bulunmayan polis, Kürt öğrencilere coplarla müdahalede bulundu. 
Müdahale 20'de yakın öğrenci gözaltına alındı.   
 
13 Nisan 2014’te Irak yönetiminin Rojava sınırına geçişleri engellemek amacıyla kazdığı 600 km’lik 
hendekleri Van’da protesto eden gruba polis ekipleri müdahale etti. Gaz bombaları ve basınçlı suyla 
yapılan müdahale sonunda 4 çocuk gözaltına alındı. 
 
13 Nisan 2014’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, Rojava sınırına kazılan hendekleri protesto 
eden yüzlerce genç, polis TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlarla olay yerine gelen polisin tazyikli su ile 
gerçekleştirdiği müdahaleye maruz kaldı. Yaklaşık 4 saat süren çatışmada, 1 polis kafasından aldığı taş 
darbesi ile yaralandı. Olaylar sona erdikten sonra mahalleye zırhlı araçlar ve TOMA'larla giren polisler, 
araçlarından inerek 4 çocuğu gözaltına alırken, 5 yaşlarındaki bir çocuğu da feci şekilde darp etti.    
 
13 Nisan 2014’te, Kars Kafkas Üniversitesi'nde 11 Nisan’da, okul çıkışı evlerine giderken önlerini kesen 
ülkücü bir grubun bıçaklı saldırısına maruz kalarak yaralanan 2 öğrenci için, kampus içerisinde protesto 
gösterisi düzenlemek istedi. Ülkücü bir grubun yine bıçaklı ve satırlı saldırısına maruz kalan öğrencilerden 
Güven Kerenciler isimli bir öğrenci aldıkları bıçak darbeleri ile yaralandı. Saldırının gerçekleştiği sırada 
ülkücü gruba herhangi bir müdahalede bulunmayan polis, öğrencilere coplarla müdahalede bulundu. 
Müdahale 20'de yakın öğrenci gözaltına alındı. Yaralı arkadaşlarını görmek üzere hastaneye giden bir 
grup öğrenci ise, hastane önünde ülkücü grubun ikinci kez saldırısına uğradı ve saldırıda Adem Cavlanlar, 
Erdal Gültekin ve Yener Ertaş isimli öğrenciler yaralandı.   
 
14 Nisan 2014’te Muğla’da bulunan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ve kömür 
ocaklarının Özelleştirme İdaresi’ne bağlanarak ihaleye çıkarılmasının iptal edilmesi için Ankara’da 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın demir korkuluklarına kendilerini zincirleyen işçilere polis ekipleri 
müdahale ederek 10 işçiyi gözaltına aldı. 
 
15 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Baver Mızrak, İbrahim Kaçar, Özgür Çoban Dicle 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak, şu beyanlarda bulundu: “14.04.2014 tarihinde Bilge 
Gençlik Kulübüne mensup bir grup Mimarlıkta bildiri ve afiş dağıtmak istediler. Orada bulunan Agit isimli 
mimarlıkta okuyan birini tehdit ederek ismini almışlar. Dicle Üniversite öğrenci derneğinden bir grup 
toplanıp tepki göstermişler. Bunun üzerine orada bulunan polisler tarafından Bilge Gençlik mensupları 
dışarı çıkıyorlar. Bunun üzerine Mimarlıktan Fen Fakültesine kadar dernek mensupları yürüyüp bu olayları 
protesto etmek için yürüyüş sonrası basın açıklaması yapılacaktır denildi. Ertesi gün Bilge Gençlik 
mensupları oldukları bir grup fakültenin kantininde bildiri dağıtıp orada bulunan kişilerin de görüntülerini 
aldılar. Bizlerde tepki gösterdik. Bunun üzerine bıçak çekip tehdit ettiler. Bunun üzerine kargaşa 
yaşanmaya başlayınca çıkıp gittiler. Dernek mensupları toplanıp yürüyüşe geçtiler. Eğitim fakültesi 
önünde polisler tarafından önümüz kesildi. Arkadaşlar mimarlıkta toplanıp Fen Fakültesine kadar yürüdük 
daha sonra basın açıklaması yaptık. Dağılırken turnikeler ve camlar kırıldı. Polis müdahale etti. Polisler 
coplarla, demir sopalarla müdahale edip bir sürü arkadaşlarımız gözaltına alındı. Yaralı olanların da 
olduğu söylendi. Bu arada plastik mermi de kullanıldı. Gözaltı yaşandığı sırada arkadaşlarımıza silah 
doğrultuldu. Bu konuda sizden destek talep ediyoruz.”   
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15 Nisan 2014’te, Dicle üniversitesinde, Hüda-par üyesi oldukları iddia edilen bir grup tarafından üniversite 
içersinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyı protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenleyen 
öğrencilere polis, coplarla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 62 öğrenci darp edilerek gözaltına 
alındı.   
    
16 Nisan 2014’te Bursa’da Bursaspor ile Galatasaray arasında oynanan futbol karşılaşmasının ardından 
çıkan olaylara müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı plastik merminin isabet ettiği Osman Yılmaz’ın 
sağ gözünü kaybedebileceği öğrenildi. Olay nedeniyle devam eden soruşturma kapsamında talimat 
almadan plastik mermi attığı iddia edilen G.İ. adlı polis memurunun soruşturma tamamlana kadar 
görevinden uzaklaştırıldığı açıklandı. 
 
17 Nisan 2014’te, Dersim'de asimilasyon ve yozlaşmaya karşı Sanat Sokağı'nda toplanan ve kent 
merkezinde bulunan birahanelere yürüyüş düzenlemek isteyen BDP Gençlik Meclisi üyelerine polis, gaz 
bombaları ile müdahalede bulundu.   
 
18 Nisan 2014’te Muğla’da bulunan termik santrallerin ve kömür ocaklarının Özelleştirme İdaresi’ne 
bağlanarak ihaleye çıkarılmasının iptal edilmesi için Ankara’da bulunan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
önünde işçiler bir süredir eylem yapıyordu. Eylemlerine de devam eden işçilere polisin gün boyu Kurtuluş 
Parkı’nda ve Sakarya Meydanı’nda gaz bombası, basınçlı su ve plastik mermili silahlarla saldırması 
sonucu 8 işçi gözaltına alındı, 12 işçi de yaralandı. 
  
19 Nisan 2014’te, Urfa'nın merkez Eyyübiye ilçesi Osmanlı Mahallesi'ne polisle giden belediye çalışanları, 
yurttaşların direnişi ile karşılaştı. Evlerini yıktırmak istemeyen mahalle sakinlerine polis, gaz bombası ve 
tazyikli su müdahale etti. Müdahalede 10 yurttaş yaralanırken, yaralanan yurttaşların arasında bulunan ve 
hamile olan Semra Göktaş adlı kadının ise düşük yaptığı belirtildi.   
 
20 Nisan 2014’te, İstanbul’da taraftar grupları yeni bir uygulama olan ve “fişleme yapıldığı” iddia edilen e-
bilet uygulamasını protesto etmek için Galatasaray Meydanı’nda toplandı. Yürüyerek gitmek istedikleri 
Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen gruplara biber gazı ve basınçlı suyla müdahale 
eden polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. 
 
20 Nisan 2014’te Polisin kullandığı gaz bombası kapsülü nedeniyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın 
ölümünün 40. günü nedeniyle İstanbul’da Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis 
ekipleri gün boyunca saldırdı. Ellerinde ekmek bulunan gruba sert şekilde müdahale eden polis ekipleri 61 
kişiyi gözaltına alırken saldırı nedeniyle 6 kişi de yaralandı. Gözaltına alınanların polis araçlarının içinde 
de darp edildiği ileri sürüldü. Aynı gerekçeyle Boğaziçi Köprüsü’nde de kendilerini zincirleyerek eylem 
yapan 7 kişi de gözaltına alındı. 
 
20 Nisan 2014’te, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, 2011 yılında YSK protestoları sırasında polis kurşunuyla 
yaşamını yitiren Halil İbrahim Oruç için yaşamını yitirdiği yerde anma etkinliği gerçekleştirmek isteyen 
binlerce kişi yürüyüşe geçtiği sırada, polisin, tazyikli su ve gaz bombalı müdahalesine maruz kaldı. 
 
21 Nisan 2014’te, 1 Mayıs 2014’te kutlanacak olan İşçi Bayramı dolayısıyla İstanbul’da Taksim 
Meydanı’ndaki Gezi Parkı’nın merdivenlerinde açıklama yapmak isteyen sendikacılara müdahale eden 
polis ekipleri 12 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
21 Nisan 2014’te, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Rojava'nın Federal Kürdistan sınırına KDP tarafından 
hendek kazılmasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen gençlere polis, gaz bombası ve plastik 
mermilerle müdahale etti. Müdahale sırasında Y.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk gözaltına aldı.   
 
23 Nisan 2014’te İstanbul’da Vali Hüseyin Avni Mutlu’nun da katıldığı Çocuk Bayramı etkinliğini “Berkin 
Elvan ölümsüzdür” pankartı açarak protesto eden 4 çocuk darp edilerek gözaltına alındı. 
 
25 Nisan 2014’te, Mardin Kızıltepe'de, 1995 yılında gözaltına kaybedilmesinden yıllar sonra ilçeye bağlı 
Aysun köyünde bir kuyuda bulunan kemiklerin DNA testi sonucu Mehmet Emin Abak’a ait olduğunun 
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kesinleşmesi üzerine Abak'ın aile bireyleri, kemiklerini teslim almak için Kızıltepe Adliyesi'ne geldi.  Aile 
bireylerinin, adliye içerisinde slogan atması üzerine polis, biber gazı müdahale etti. Polisler aile bireylerini 
adliyenin dışına çıkarttı.   
 
25 Nisan 2014’te, Denizli’de Berkin Elvan’ın ölümünü protesto etmek isteyen Devrimci Gençlik (Dev-Genç) 
üyesi 11 kişi polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
  
25 Nisan 2014’te, İstanbul’da devam eden “DHKP-C Soruşturmalarını” protesto etmek amacıyla Taksim 
Meydanı’nda pankart açan Halk Cephesi üyesi 2 kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
 
26 Nisan 2014’te Tunceli’nin Tüllük Köyü’nde yapımı devam eden kalekol inşaatının yapımına tepki 
göstermek amacıyla inşaat alanına doğru yürüyüş yapan gruplara askerî birliklerin saldırması sonucu biri 
ağır 3 kişi gaz bombası kapsüllerinin isabet etmesi sonucu yaralandı. 
  
26 Nisan 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Abalı Köyü’ndeki kalekol inşaatını protesto etmek 
amacıyla yürüyüş yapan gruplara jandarma ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla saldırması sonucu 
çıkan çatışmalarda 9 asker yaralandı, 2 uzman çavuş da göstericiler tarafından alıkondu. 
 
26 Nisan 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi Mescit Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde yolu trafiğe 
kapatarak eylem yaptı. Eylemin ardından mahalleyi abluka altına alan polisler, B.M (15), Ö.B.(13) ve E.B. 
(14) isimli çocukları gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklar ifadeleri alınmak üzere Silvan İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
  
26 Nisan 2014’te “DHKP-C Soruşturması” kapsamında tutuklanan Egemen Akkuş’un durumuna dikkat 
çekmek amacıyla İstanbul’da Taksim Meydanı’nda oturarak eylem yapmak isteyen Halkın Mühendis ve 
Mimarları üyelerine müdahale eden polis ekipleri 11 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
 27 Nisan 2014’te Rojava sınırına kazılan hendekleri protesto etmek amacıyla Van’da yürüyüş yapan 
gruba basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
30 Nisan 2014’te Muğla’da bulunan termik santrallerin ve kömür ocaklarının Özelleştirme İdaresi’ne 
bağlanarak ihaleye çıkarılmasının iptal edilmesi için Ankara’da bulunan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
önünde işçiler bir süredir eylem yapıyordu. Eylemlerine devam eden işçilerin kendilerini Maliye Bakanlığı 
önünde zincirlemek istemeleri üzerine işçilere saldıran polis ekipleri 17 işçiyi gözaltına aldı. 
 
30 Nisan 2014’te Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde BDP yönetici ve üyelerinin tutuklanmasını protesto etmek 
isteyen gruba gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
1 Mayıs 2014’te, İstanbul’da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Metro, metrobüs, otobüs, vapur seferleri 
durdurulurken, İstanbul üzerinde yapılacak uçuşların da yasaklandığı açıklandı. Taksim Meydanı’na çıkan 
tüm yolları kapatan ve kimsenin meydana ve çevresine girişine izin vermeyen polis, gece başlayarak 
sabahın ilk saatlerinde Beşiktaş’ta, Cihangir’de, Tarlabaşı’da, Mecidiyeköy’de ve Okmeydanı’nda bulunan 
veya toplanan gruplara basınçlı su, gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale etti. Devam eden 
saldırılar nedeniyle DİSK Genel Merkezi’nin ve Okmeydanı Devlet Hastanesi’nin de polisin gaz bombalı 
saldırısının hedefi haline geldiği öğrenildi. Saldırıyı takip etmek ve kayıt altına almak isteyen basın yayın 
çalışanlarının saldırıların olduğu bölgelere ve Taksim Meydanı’na girişlerine izin verilmedi. Sarı basın 
kartlarını göstermelerine rağmen basın yayın çalışanları, Valilik’ten izin kâğıdı almadıkları gerekçesiyle 
geri gönderildiler. Gün boyunca polisin hedefi de olan basın yayın çalışanlarından 9’u yaralandı. Havanın 
kararmasıyla beraber polisin saldırısını azaltarak sona erdirmesiyle açıklama yapan İstanbul Valisi, gün 
boyunca 142 kişinin gözaltına alındığını, 90 kişinin yaralandığını iddia etti. Çağdaş Hukukçular Derneği ise 
resmi veya gayri resmi 266 gözaltı uygulamasının yapıldığını ileri sürerken İstanbul Tabip Odası da biber 
gazı kullanımından binlerce insanın etkilendiğini ifade etti. 
 
1 Mayıs 2014’te, Ankara’da Kızılay Meydanı’nı içinde seyyar nezarethanenin de bulunduğu çelik 
duvarlarla kapatan polis, Gezi Parkı eylemleri sırasında polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem 
Sarısülük’ün vurulduğu yere de kimsenin gelmesine izin vermedi. Sıhhiye Meydanı’ndaki kutlamaların 
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sona ermesinin ardından Kızılay Meydanı’na gitmek isten gruplara çok sert şekilde saldıran polis cop, 
basınçlı su, gaz bombası ve plastik mermi kullanarak birçok eylemcinin yaralanmasına neden oldu. 
Ankara’daki saldırılara dair açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği gün boyunca 76 kişinin darp 
edilerek gözaltına alındığını ileri sürdü. 
 
1 Mayıs 2014’te, Hakkâri’de valiliğin daha önceden yasakladığı Meskan Dağı’nda düzenlenen kutlamanın 
ardından basın açıklaması yapmak isteyen gruba askerî birliklerin saldırması sonucu 18 kişi yaralandı. 
 
1 Mayıs 2014’te, İzmir’de miting sırasında AKP il binasına yürümek isteyen eylemcilere müdahale eden 
polis ekipleri 37 kişiyi gözaltına aldı. 
 
2 Mayıs 2014’te Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde BDP yönetici ve üyelerinin tutuklanmasını 30 Nisan 2014’te 
protesto etmek isteyen gruba gaz bombalarıyla saldıran polis ekiplerinin gözaltına aldığı 10 kişiden Nihat 
Tarhan “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
4 Mayıs 2014’te Hakkâri, Diyarbakır ve Tunceli’de yapımları devam eden karakol/kalekol inşaatlarını 
protesto etmek amacıyla Van’da gösteri düzenleyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Gaz bombaları ve 
basınçlı suyla yapılan müdahale sonunda 12 çocuk darp edilerek gözaltına alındı. 
 
7 Mayıs 2014’te BDP Gençlik Meclisi'nin çağrısı ile Urfa'nın Suruç ilçesinde Rojava’ya destek amacıyla 
sınır hattına düzenlenen yürüyüşe katılan yüzlerce asker ve polisler, gaz bombaları ve tazyikli su ile 
müdahale etti. Polisin kullandığı tazyikli suyun, yurttaşların vücutlarında yanıklara neden olduğu belirtildi.   
 
9 Mayıs 2014’te Erzurum Atatürk Üniversitesi Coğrafya bölümü birinci sınıf öğrencisi Vedat Yılmaz'ın 
derse girmek istediği sırada TEM Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından yaka paça gözaltına 
alınmasını Mahallebaşı Semtinde bir araya gelerek protesto etmek isteyen öğrencilere polis, gaz 
bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti  
 
11 Mayıs 2014’te, Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde sınıra karakol ve hendek yapılmasını protesto eden 
gruba müdahale eden polisin attığı gaz bombalarından birinin isabet ettiği S.A. (10) boğazından yaralandı. 
 
Manisa’nın Soma İlçesi’nde ilgili bakanlıkların yetersiz denetimlerinin de etkisiyle Soma Holding’e ait 
kömür madeni ocağında vardiya değişimi sırasında elektrik trafosundan kaynaklandığı iddia edilen 
patlama sonucu enkazdan ölüm haberleri gelmeye devam ediyor. Kayıtdışı çalıştırılan işçilerin de 
bulunduğu ileri sürülen ve hala kaç işçinin patlama anında madende bulunduğuna dair açıklama 
yapmayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı 17 Mayıs 2014 itibariyle 301 işçinin cansız bedenine 
ulaşıldığını açıkladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “bunlar olağan durumlar, bu mesleğin fıtratında 
ölüm var” açıklamasıyla incelemelerde bulunduğu madenin yetkilerine dair henüz adlî bir işlem 
yapılmadığı açıklandı. İncelemeler esnasında ise Başbakan’ı bağırarak protesto eden bir kişi korumalar 
tarafından darp edilerek gözaltına aldı. Bu duruma tepki gösteren bir kişinin de yine korumalar tarafından 
darp edilmesi üzerine çevrede bulunan halk Başbakan’ı ve korumaları protesto etti. Kalabalığın arasında 
kalan Başbakan’ın bir markete sığınmak zorunda kaldığı öğrenildi. Bu esnada Başbakanlık Müşaviri Yusuf 
Yerkel’in gözaltına alınan Somalı birine defalarca tekme attığı anlar fotoğraflarla kayıt altına alındı. 
 
12 Mayıs 2014’te Şırnak'ın Cizre ilçesinde 8 yaşındaki B.K. isimli çocuğa tecavüz edildiği yönündeki 
iddialar üzerine, olayını protesto etmek amacıyla yürüyüşe geçen yüzlerce kişiye polis, gaz bombaları ve 
tazyikli su ile müdahalede bulundu.  
 
15 Mayıs 2014’te Diyarbakır’da, Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen 
facia tepki göstermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirmek isteyen gençlere polis, müdahale bulundu.   
 
15-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında Soma’daki katliamı protesto etmek için çeşitli kentlerde protesto 
eylemleri düzenlendi. Tüm gösterilere biber gazı, basınçlı su ve plastik mermilerle saldıran polis İzmir’de 
15 Mayıs 2014’te 40 kişiyi, Van’da 6 çocuğu, Erzurum’da 2 kişiyi, Adana’da ise 7 kişiyi gözaltına aldı. 
Ankara’da 12 kişi gözaltına alınırken O.K. (17) adlı çocuk da başına isabet eden gaz bombası kapsülüyle 
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yaralandı. Adana’da da D.Y. (16) adlı çocuğun yüzüne isabet eden plastik mermiyle yaralandığı öğrenildi. 
13 kişinin gözaltına alındığı Mersin’de 2 kişinin de plastik mermiyle yaralandığı öğrenildi. 
 
17 Mayıs 2014’te Ankara’da Güvenpark’ta Soma’daki katliamı protesto eylemi yapmak isteyen gruba 
müdahale eden polis ekipleri Ankara Valiliği’nin kentte eylem yapılmasını yasakladığını iddia etti. 
İstanbul’daki eyleme de saldıran polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Mayıs 2014’te Manisa/Soma’da ev ve otel baskınları düzenleyen polis ekipleri ÇHD üyesi 8 avukatın da 
bulunduğu 36 kişiyi gözaltına aldı. Spor salonuna götürülen 32 kişinin gözaltında işkence gördüğü ortaya 
çıktı.  
 
18 Mayıs 2014’te Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde düzenlenen eyleme 
müdahale eden polisin attığı ses bombasının isabet ettiği A.E.B. (16) adlı çocuk ağır yaralandı. İstanbul’da 
eyleme müdahale edilmesi sonucunda ise 9 kişi gözaltına alındı. 
 
18 Mayıs 2014’te, İstanbul’da Taksim Meydanı’na yürüyüş yaparak gözaltında gördüğü işkence sonucu 
yaşamını yitiren İbrahim Kaypakkaya’yı ölüm yıldönümünde anmak isteyen gruba polis ekipleri İstiklal 
Caddesi’nin eylemlere yasaklanmasını gerekçe göstererek gaz bombası, cop, plastik mermi ve basınçlı 
suyla müdahale ederek 17 kişiyi, gözaltına aldı. 
 
18 Mayıs 2014’te, Tunceli’de gözaltında gördüğü işkence sonucu yaşamını yitiren İbrahim Kaypakkaya’yı 
ölüm yıldönümünde anmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti ve 10 kişiyi gözaltına aldı.  
 
18 Mayıs 2014’te, Ankara’da, gözaltında gördüğü işkence sonucu yaşamını yitiren İbrahim Kaypakkaya’yı 
ölüm yıldönümünde anmak için yürüyüş yapmak isteyen gruba polisin müdahale etmesi sonucu 6 kişi 
yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. 
  
19 Mayıs 2014’te, İzmir’de 10. Canan Kulaksız Anma Şenliği düzenlemek isteyen Ege Üniversitesi 
öğrencisi 24 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. 
 
20 Mayıs 2014’te, Kayseri Erciyes Üniversitesinde Irkçı saldırıda yaralanan arkadaşları için eylem yapan 
50 öğrenci ırkçı saldırıya uğradı 10'u aşkın Kürt öğrenci yaralandı.  
 
22 Mayıs 2014’te, İstanbul’da Uğur Kurt’un polisin Okmeydanı’nda bir eyleme müdahale ettiği esnada 
silahla vurulmasını protesto etmek amacıyla Ankara’da eylem yapan 5 kişilik grup polislerce darp edilerek 
gözaltına alındı. 
 
23 Mayıs 2014’te, İzmir’de Ege Üniversitesi kampusu içinde yer alan Yabancı Diller Bölümü ek binasını 
bahar şenliklerinin iptal edilmesini protesto etmek amacıyla işgal eden öğrenci grubuna sabahı binaya 
helikopterli baskın düzenleyerek müdahale eden polis ekipleri 38 kişiyi gözaltına aldı. 
 
23 Mayıs 2014’te, düzenlenen eylemlere müdahale eden polis ekipleri Mersin’de 8 kişiyi gözaltına alındı.  
 
23 Mayıs 2014’te, düzenlenen eylemlere müdahale eden polis ekipleri Hatay’da da Mustafa Kemal Ersöz 
adli kişiyi plastik mermiyle gözünden vurarak yaraladı. 
 
25 Mayıs 2014’te, Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde Güçlü Köyü’nün yakınlarında devam eden karakol yapımını 
protesto eden köylülere askerin müdahale etmesi sonucu göğsüne gaz bombası fişeği isabet eden bir kişi 
ağır yaralandı. 
 
25 Mayıs 2014’te, İstanbul’da Uğur Kurt ile Ayhan Yılmaz’ın ölümüne neden olan polis saldırılarını 
Tunceli’de protesto etmek için eylem düzenleyen gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 5 kişi 
gözaltına alındı.  
 



137 
 

25 Mayıs 2014’te, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Tünel Meydanı’nda Türkiye’deki insan hakları ihlallerine 
dikkat çekmek için “özgürlük için insan zinciri” oluşturan turistlerden oluşan gruba müdahale eden polis 
ekipleri 4 turisti gözaltına aldı. 
 
25 Mayıs 2014’te, İstanbul’da tutuklu öğrencilerin durumuna dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması 
yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. 
 
25 Mayıs 2014’te Dersim Cumhuriyet Caddesi'nde Uğur Kurt’un polis tarafından vurulmasını protesto 
etmek amacıyla yürüyüş düzenlemek isteyen bir gruba polis, gaz bombalarıyla müdahale etti.   
 
26 Mayıs 2014’te Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bulunan Çeper köyünde, bölgedeki askeri hareketliliği ve 
yapımı devam eden karakol inşaatlarını protesto eden yurttaşlara askerler, tazyikli su ve gaz bombalarıyla 
müdahale etti.   
 
26 Mayıs 2014’te, İstanbul’da Uğur Kurt ile Ayhan Yılmaz’ın ölümüne neden olan polis saldırılarını 
Tunceli’de protesto etmek için eylem düzenleyen gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 
gözaltına alınan 5 kişiden Halk Cephesi üyesi Onur Polat “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 
tutuklandı. 
 
30 Mayıs 2014’te Muğla’da bulunan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ve kömür 
ocaklarının Özelleştirme İdaresi’ne bağlanarak ihaleye çıkarılmasının iptal edilmesi için Ankara’da 
kendilerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın girişindeki demir korkuluklarına zincirleyen işçilere biber 
gazıyla saldıran polis ekipleri 15 işçiyi gözaltına aldı.  
 
30 Mayıs 2014’te,Yapımları devam eden kalekol inşatlarını protesto etmek amacıyla Diyarbakır’ın Lice 
İlçesi’nde Diyarbakır-Bingöl karayolunu trafiğe kapatan gruplara asker, polis ve özel harekât timlerinin 
müdahale ettiği esnada vücutlarına gaz bombası fişeği isabet eden 4 kişi yaralandı. 
 
31 Mayıs 2013’te İstanbul’da saat 19.00’da başlayan polis saldırıları öncesinde Gezi Parkı halkın 
kullanımına kapatıldı. Sadece İstanbul’da toplam 25 bin polisin ve 50 TOMA’nın görevlendirildiği 
saldırılarda gaz bombaları, basınçlı su, cop ve plastik mermi kullanılarak çeşitli semtlerde düzenlenen tüm 
eylemlere müdahale edildi. Gece sonunda İstanbul’da resmî veya kayıtdışı toplam 203 kişinin gözaltına 
alındığı ileri sürüldü.  
 
31 Mayıs 2013’te Ankara’da Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü dolayısıyla yapılmak istenen gösterilere 
polisin yaptığı saldırılarda gaz bombaları, basınçlı su, cop ve plastik mermi kullanılarak çeşitli semtlerde 
düzenlenen tüm eylemlere müdahale edildi. 71 kişi gözaltına alındı. 
 
31 Mayıs 2013’te İzmir’de Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü dolayısıyla yapılmak istenen gösterilere 
polisin yaptığı saldırılarda gaz bombaları, basınçlı su, cop ve plastik mermi kullanılarak çeşitli semtlerde 
düzenlenen tüm eylemlere müdahale edildi. 76 kişi gözaltına alındı. 
 
31 Mayıs 2013’te Adana’da Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü dolayısıyla yapılmak istenen gösterilere 
polisin yaptığı saldırılarda gaz bombaları, basınçlı su, cop ve plastik mermi kullanılarak çeşitli semtlerde 
düzenlenen tüm eylemlere müdahale edildi. 27 kişi gözaltına alındı. 
 
31 Mayıs 2013’te Tunceli’de Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü dolayısıyla yapılmak istenen gösterilere 
polisin yaptığı saldırılarda gaz bombaları, basınçlı su, cop ve plastik mermi kullanılarak çeşitli semtlerde 
düzenlenen tüm eylemlere müdahale edildi. 3 kişi gözaltına alındı. 
 
1 Haziran 2014’te Ankara’da devam eden Gezi Parkı eylemine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 
ise 30 kişi gözaltına alındı. 
 
1 Haziran 2014’te İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirenleri kızıl 
maske takarak anmak isteyen Halk Cephesi üyesi 15 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
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1 Haziran 2014’te Rize’nin İkizdere İlçesi’ne bağlı Şimşirli Köyü’nün yakınlarındaki vadide yapımı devam 
eden Hidroelektrik Santrali’nin inşaatı nedeniyle ağaçların kesilmesini ve dinamit patlatılmasını protesto 
etmek amacıyla köyde yaşayan kadınların başlattığı oturma eylemine jandarma ekipleri coplarla müdahale 
etti. Jandarma ekiplerinin saldırısı sonucu 25 kadın yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı. 
 
1 Haziran 2014’te, Dersim kent merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda, Gezi direnişinin birinci 
yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen yurttaşlara polis gaz bombaları ve tazyikli suyla 
müdahale etti.     
 
1 Haziran 2014’te, Batman'ın Bağlar Mahallesinde bulunan Koçerler Bulvarı'nda, Diyarbakır'ın Lice 
ilçesinde yurttaşlara yönelik yapılan asker müdahalesini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlemek 
isteyen bir grup gence polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.   
 
2 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice ilçesindeki yapılan asker müdahalesini protesto 
etmek amacıyla yapılan yürüyüşe gaz bombaları ile müdahale eden polis ile tartışan Müslüm Tayar (19) 
ile Erman Ölçer (30) isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Yurttaşlardan Ölçer, savcılıktaki ifadesinin ardından 
'Adli kontrol' uygulamasıyla serbest bırakılırken, Tayar ise sevk edildiği Silvan Sulh Ceza Mahkemesi'ne 
tarafından 'Polise mukavemet' iddiasıyla tutuklandı. 
 
3 Haziran 2014’te Yapımları devam eden kalekol inşaatlarını protesto etmek amacıyla Şırnak’ın Cizre 
İlçesi’nde yürüyüş yapan gruba basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı 
gaz bombalarından birinin isabet ettiği N.C. (13) başından yaralandı. 
 
4 Haziran 2014’te Kalekol inşaatlarını protesto etmek amacıyla Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde devam eden 
yol kapatma eylemine destek vermek amacıyla Silvan İlçesi’nde yürüyüş yapan gruba basınçlı su ve gaz 
bombalarıyla müdahale etmesi sonucu Silvan Mücadele Gazetesi muhabiri Ferhat Parlak başına gaz 
bombası kapsülü isabet etmesi nedeniyle yaralandı. 
 
4 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Lice ilçesi, karakol ve kalekol yapımlarını protesto etmek amacıyla çadır 
eylemi başlatan yurttaşlara, Cellik mezrasını 3 koldan kuşatan asker ve polisler tarafından gaz bombaları 
ve tazyikli su ile müdahale edildi.   
 
4 Haziran 2014’te, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde Kargapazarı köyünde, karakol ve kalekol yapımlarını 
protesto etmek isteyen yurttaşlara asker ve polis tarafından gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle 
müdahalede bulunuldu.   
 
5 Haziran 2014’te Hakkâri’deki Meskan Dağı’nde yapılmak istenen kalekola karşı çadır kurarak nöbet 
tutma eylemi yapan 15 kişi dağın zirvesinden dönerken “yasadışı slogan attıkları” gerekçesiyle jandarma 
ekiplerince gözaltına alındı. 
 
5 Haziran 2014’te Kalekol inşaatlarını protesto etmek amacıyla Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde devam eden 
yol kapatma eylemine askerî birliklerin basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucu bir kişi 
başına isabet eden gaz bombası kapsülüyle yaralandı. Müdahale nedeniyle çıkan olaylar sırasında bir 
askerin de yaralandığı öğrenildi. 
 
6 Haziran 2014’te, Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde Safa ve Saray mahallelerinde polis tarafından 
düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Dargeçit Belediye Meclis üyesi Mehmet Şerif Toprak ile oğlu 
Ömer Toprak (18) ve Mehmet Emin Oğuz (20),  28 Mayıs günü eski korucu başı Mehmet Uğurtay'ın 
öldürülmesiyle ilgili haklarında gizli tanık ifadeleri olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklanma kararının 
verildiği sırada Adliye binası önünde bulunan yüzlerce kişi, kararı sloganlarla protesto etti. Yurttaşların 
protesto gösterisine polis, gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.   
 
7 Haziran 2014’te Kalekol inşaatlarını protesto etmek amacıyla Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde devam eden 
yol kapatma eylemine destek vermek için 6 Haziran 2014’te Silvan İlçesi’nde yürüyüş yapan gruba polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 5 kişiden Hanifi Katkat ve Serdar Çeliktemel “görevli 
polis memuruna mukavemet ettikleri” iddiasıyla tutuklandı. 
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7 Haziran 2014’te Yapımları devam eden kalekol inşaatlarına karşı bir süredir Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 
yol kapatma eylemi yapan gruplara askerî ekipleri gerçek mermili silahlarla, gaz bombaları ve basınçlı 
suyla saldırdı.   
 
7 Haziran 2014’te, Lice'de askerler açtığı ateş sonucunu yaşamını yitiren Ramazan Baran (24) ve 
müdahale sırasında yaralanan yurttaşlar getirildiği Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin önüne 
giden yurttaşlara polis, gaz bombaları ile müdahale etti.   
 
7 Haziran 2014’te, Van'ın Çatak ilçesinde, yapımı süren 4 askeri karakola karşı 3 Haziran'da Şeytan 
Deresi mevkisine kurulan çadırlarda kalan yurttaşlara polis, Akrep ve Kobra tipi zırhlı araçlar ve TOMA’lar 
eşliğinde gaz bombaları ile müdahalede bulundu.    
 
8 Haziran 2014’te Kalekol inşaatlarını ve kolluk kuvvetlerinin protestocu gruplara yönelik müdahalelerini 
protesto etmek amacıyla Batman’da eylem yapan gruba polis ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale 
etmesi sonucu 8 kişi gözaltına alınırken, müdahaleyi engellemek isteyen BDP İl Eşbaşkanı Serdar Atalay 
polislerce darp edildi. 
 
8 Haziran 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde devam eden yol kapatma eylemine destek vermek için 
Silvan İlçesi’nde yürüyüş yapan gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan Ş.T. ve 
B. M. adlı çocuklar “yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “patlayıcı 
madde taşıdıkları” suçlamalarıyla 9 Haziran 2014’te tutuklandılar. 
 
8 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde iki yurttaşın askerin açtığı ateş sonucu öldürülmesini 
protesto etmek amacıyla, Hakkari kent merkezinde bir çok noktada yürüyüş düzenlendi. Pehlivan, Gazi, 
Keklikpınar, Alife ve Derviş mahallelerinde yapılan protesto gösterilerine polis, gaz bombaları ile 
müdahalede bulundu.   
 
8 Haziran 2014’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde Lice ilçesinde iki yurttaşın askerin açtığı ateş 
sonucu öldürülmesini protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen yüzlerce kişiye polis, tazyikli su, gaz 
bombası ve plastik mermilerle müdahale etti. Müdahale sırasında polisin attığı gaz bombalarının ev ve 
dükkanlara isabet ettiği görülürken, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi etkilendi. 
 
8 Haziran 2014’te, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, Lice ilçesinde iki yurttaşın askerin açtığı ateş sonucu 
öldürülmesini protesto etmek amacıyla BDP Yüksekova İlçe Örgütü öncülüğünde basın açıklaması 
düzenleyen binlerce yurttaşa polis, gaz bombaları müdahale etti.   
 
8 Haziran 2014’te, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, BDP Cizre İlçe örgütü öncülüğünde Lice’de iki yurttaşın 
askerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenleyen binlerce 
yurttaşa polis, gaz bombası ve tazyikle su ile müdahalede bulundu.   
  
8 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde, Lice’de iki yurttaşın askerin açtığı ateş sonucu yaşamını 
yitirmesini protesto etmek isteyen yurttaşlara polis, gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle 
müdahale etti.   
 
9 Haziran 2014’te, Dersim’in Gazik Mahallesi'nde, Lice'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği asker müdahalesini 
protesto etmek amacıyla gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 7 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
9 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice'de iki yurttaşın asker müdahalesi sonucu yaşamını 
yitirmesini protesto eden bir grup gence polis, tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermilerle etti. Gece 
saat 03.00 sularında Diyarbakır-Bitlis-Batman karayolunda ateş yakarak gösteriyi sürdüren gençlerden 1 
kişi polis tarafından gözaltına alındı.   
 
9 Haziran 2014’te,  Batman'da Lice'deki katliamın protesto edildiği eylemde polisler, BDP Batman İl Eş 
Başkanı Serdar Atalay'ı darp etti. BDP ve HDP Batman il örgütleri ile kentteki bazı sivil toplum örgütleri, 
Lice'de iki yurttaşın ölümüne neden olan saldırıyı kınamak amacıyla AKP Batman İl Başkanlığı'na siyah 
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çelenk bırakmak için yürüyüş düzenledi. BDP il binası önünden Diyarbakır Caddesi'ndeki Turgut Özal 
Bulvarı'nda yürüyen kitle, polis tarafından engellenmek istendi.   
 
9 Haziran 2014’te,  Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapılan Lice protestosunda polis müdahalesiyle başlayan 
çatışmalarda 1 kişi yaralandı, 1 kişi de gözaltına alındı. Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Eğitim Caddesi 
üzerinde bir araya gelen YDG-H üyesi bir grup, Lice'de iki yurttaşın katledilmesini protesto etmek için yolu 
trafiğe kapattı. Olay yerine gelen polisler gençlere tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale 
etti. Gençlerinde havai fişek, molotof, ses bombası ve taşlarla karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. 
Çatışmalar gece geç saatlere kadar devam ederken, Bağlar mahallesinde Gülay Şikav isimli kadın gaz 
bombasından etkilenerek Silvan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. 
 
9 Haziran 2014’te, BDP Van İl Örgütü'nün çağrısı üzerine çok sayıda yurttaş Feqiye Teyran Parkı'nda 
biraraya gelerek, Lice’de 2 yurttaşın asker müdahalesi sonucu yaşamını yitirmesini protesto etmek 
amacıyla yürüyüşe geçti. Maraş Caddesi'nde varan kitle burada basın açıklaması yaptığı sırada polisin, 
tazyikli su ve gaz bombası ile gerçekleştirdiği müdahaleye maruz kaldı. Yoğun gaz bombası kullanılan 
müdahale sırasında gazdan etkilenen bir esnaf, polise tepki göstermek isteyince polis tarafından darp 
edildi.   
 
9 Haziran 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde askerin açtığı ateş sonucu 2 kişinin öldürülmesiyle 
sonuçlanan saldırıyı protesto etmek amacıyla Kocaeli Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi’nin işgal ederek 
eylem yapan öğrencilere Rektörlüğün çağrısıyla müdahale eden polis ekipleri 20 öğrenciyi darp ederek 
gözaltına aldı. 
 
9 Haziran 2014’te Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde kalekol inşaatlarını protesto eden gruba müdahale eden 
polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
9 Haziran 2014’te, Erzurum'da, Lice'deki infazları protesto etmek amacıyla Mahallebaşı semtinde biraraya 
gelen kitleye polisin sert müdahalesi sonucu bir genç başına isabet eden gaz bombası ile yaralandı. 
Müdahalede 3 yurttaş darp edilerek gözaltına alındı.    
 
9 Haziran 2014’te, Siirt'in Barış mahallesinde bir grup genç, Lice'de askerin açtığı ateş sonucu sivil 
yurttaşların katledilmesini protesto etmek istedi. Gençlerin yürüyüşüne polisin müdahalesi etmesi ve 
gençlerinde polise karşılık vermesi sonucu çatışmalar çıktı. Polisin yoğun gaz kullanımı nedeniyle 
mahallede bulunan 80 yaşındaki astım hastası Ramazan Ertaş isimli yurttaşın, yoğun gaza maruz kalarak 
nefes darlığı nedeniyle yaşamını yitirdiği iddia edildi.   
 
9 Haziran 2014’te,   Şırnak Cizre'de, Lice'deki katliamı protesto eden yurttaşlara müdahale eden polisin 
akşam saatlerinde sıktığı gaz kapsülünün isabet ettiği 6 yaşındaki Furkan Avşar isimli çocuk, Diyarbakır'a 
sevk edildi.   
 
10 Haziran 2014’te, Mardin'in Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, düzenlenen yürüyüşe korucular 
tarafından ateş açılmasını protesto eden yurttaşlara polis ve jandarma ekipleri biber gazı, plastik mermi ve 
tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında Şahbedin Akıncı (25) isimli yurttaş ile ismi öğrenilemeyen 
15 yaşlarında bir çocuk gözaltına alındı.   
 
10 Haziran 2014’te, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde bazı siyasi parti ve STK üyesi yüzlerce kişinin, Lice’de 2 
yurttaşın asker müdahalesi sonucu yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla düzenlediği yürüyüşe 
polis, hiç bir uyarı yapmadan gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.   
 
10 Haziran 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde askerin açtığı ateş sonucu 2 kişinin öldürülmesiyle 
sonuçlanan saldırıyı protesto etmek amacıyla Muş’un Varto İlçesi’nde yol kapatma eylemi yapan gruba 
kolluk kuvvetlerinin gaz bombası, plastik mermi ve basınçlı suyla saldırması sonucu gaz bombası kapsülü 
isabet eden 4 kişi yaralandı.   
 
10 Haziran 2014’te, Erzurum’daki Lice protestosuna müdahale eden polisin tekme, tokat ve copla darp 
ederek gözaltına aldığı 4 kişiden İmdat Candan, hastaneden aldığı darp raporuna polislerin el koyduğunu 
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söyledi. İmdat Candan, gözaltına alınmasının ardından polis otosuna götürülene kadar polisler tarafından 
tekme, tokat ve coplarla darp edildiğini söyledi. Darp raporunun kendisine verilmediğini söyleyen Candan, 
“Arabaya alındığımda polisler tarafından sürekli küfür ve hakaretlere maruz kaldım. Palandöken Devlet 
Hastanesi’ne gittiğimizde kaşıma 3 dikiş attılar ve darp raporu verdiler. Fakat polis darp raporunu bana 
vermedi. Götürüldüğüm emniyete daha girmeden içerdeki polisler üzerime saldırarak yüzüme tükürdü” 
diye konuştu. 
 
10 Haziran 2014’te,   Diyarbakır'ın Licê İlçesi'ndeki katliamı protesto etmek için Qoser (Kızıltepe) İlçesi'nde 
yapılmak istenen yürüyüşe polis müdahale etti.   
  
10 Haziran 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde devam eden yol kapatma eylemine destek vermek için 9 
Haziran 2014’te Silvan İlçesi’nde yürüyüş yapan gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına 
alınan A.H. (17) ve F.Y. (16) adlı çocuklar “yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamasıyla 
tutuklandılar. 
 
10 Haziran 2014’te,  Şırnak'ın Ömer Kavak Meydanı'nda Lice katliamını protesto eden gruba polis 
müdahale etti. Polisin attığı iki gaz bombası kapsülü 15 yaşındaki Mahsun Balık isimli çocuğa isabet etti. 
Gaz bombası kapsülünün yüzüne ve kafasına isabet ettiği Balık'ın evine giderken, 3843 no'lu zırhlı 
araçtan hedef gözeterek vurulduğu iddia edildi. Ağır yaralanan Balık, Şırnak Devlet hastanesine 
kaldırılırken, bilincinin ise kapalı olduğu belirtildi.   
 
10 Haziran 2014’te,  Siirt'te sokakta Lice protestoları devam ettiği sırada evde yemek yiyen Korkunç 
ailesinin sofrasına polisin sıktığı gaz bombası fişeği düştü. Yemek yerken gaz fişeğinden yayılan biber 
gazını solumak zorunda kalan ailenin 6 ferdi, hastaneye koşarken, evde maddi hasar meydana geldi. 
Biber gazının rastgele kullanılmasına tepki gösteren ev sahibi baba Salih Korkunç, İHD Siirt Şubesi'ne 
başvurdu. Kalp ve şeker hastası olan 62 yaşındaki baba Salih Korkunç ve nefes darlığı çeken eşi Vesile 
Korkunç ile çocukları, biber gazından etkilenerek hastaneye kaldırıldı.  
 
10 Haziran 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Lice protestosuna polis müdahalesiyle başlayan olayların 
ardından,  Yenişehir Mahallesi'nde bir eve baskın düzenleyen polis,  İ.Ş. (13), D.B. (17), Hakim Avcı (19), 
Şehmuz Barkın (19) ve Veysi Timurbağı (18) isimli yurttaşları gözaltına aldı.   
 
10 Haziran 2014’te, Muş'un Varto ilçesinde halkın karakol yapımlarına ve Lice'deki sivil ölümlere tepki 
göstermek amacıyla Varto-Karlıova-Erzurum karayolunda başlattığı gösteriye asker ve polis, gaz 
bombası, plastik mermi ve tazyikli su müdahale etti. Müdahale sırasında 35 ve 50 yaşlarında olduğu 
belirtilen ancak isimleri öğrenilemeyen iki kadın, vücutlarına isabet eden gaz bombası ile yaralandı. Aynı 
müdahalede isimleri öğrenilemeyen iki genç başlarına isabet eden gaz bombası kapsülü ile ağır yaralandı. 
Yaralananlar olay yerinde bulunan ambulanslarla Varto Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
11 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Hani ilçesi Serde köyü mevkiinde sabah saatlerinde bir araya gelen 
yurttaşlar, karakol-kalekol yapımları ve askeri operasyonlara karşı Hani-Lice karayolunu ulaşıma kapattı. 
Yurttaşların yolu kapatmaları üzerine çok sayıda zırhlı araç ve TOMA ile eylem yerine gelen askerler, 
yurttaşlara, gaz bombası ve gerçek mermiler ile müdahalede bulundu. Askerin müdahalesine yurttaşlar, 
taş havai fişek ve ses bombaları ile karşılık verdi. Askerlerin açtığı ateş sonucu bölgedeki ekinler tutuşarak 
yanmaya başladı. 
 
11 Haziran 2014’te, Adana’da Seyhan İlçesi'nin Barbaros Mahallesi'nde yapılan yürüyüşe polis 
müdahalesiyle başlayan çatışmalar uzun süre devam etti. Polisin gaz bombası ve tazyikli suyla yaptığı 
müdahaleye göstericiler taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle karşılık verdi. Zaman zaman dağılan 
gruplar, tekrar ara sokaklarda bir araya gelerek polisle saatlerce çatıştı. Çatışmalar arasında polisin 
kullandığı gaz bombalarından çok sayıdan vatandaş etkilenirken, TOMA'lardan evlerin balkonlarına su 
sıkılması tepkilere neden oldu. Olaylarda soyadı öğrenilemeyen Mehmet isimli bir yurttaş yaralandı.   
 
11 Haziran 2014’te, Van'daki Lice protestosuna polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 6'sı çocuk 11 
kişi serbest bırakıldı.   
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11 Haziran 2014’te, Urfa'nın Siverek ilçesinde tarımsal desteklemelere el konulması ardından TEDAŞ'ın 
Selimpınar Mahallesi'ndeki binası önünde bir araya gelen binlerce çiftçi, Diyarbakır Siverek Karayolu'nu 
trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenledi. Binanın önünde duran çevik kuvvet polisleri, TOMA ve gaz 
bombaları ile çiftçilere müdahalede etti.   
 
12 Haziran 2014’te, Mardin’in Dargeçit İlçesinde, BDP Dargeçit İlçe Örgütünün çağrısıyla Lice’de 2 
yurttaşın askerler tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi tarafından yürüyüş ve 
oturma eylemi düzenlendi. Parti binası önünden Dargeçit-Mardin yoluna kadar yürüyen yurttaşlar, Dargeçit 
Ilısı Barajı çevre yolu kenarında çadır kurdu. Çadırda bulunan yüzlerce kişiye asker ve polis, gaz 
bombaları ile müdahale etti. 
 
13 Haziran 2014’te Lice’de devam eden kalekol inşaatlarını protesto eylemlerine destek vermek amacıyla 
Tunceli’de düzenlenen eyleme müdahale eden polis ekipleri 13 kişiyi gözaltına aldı. 
 
13 Haziran 2014’te, Mardin/Dargeçit'te karakol-kalekol, baraj ve askeri operasyonlara karşı kurulmak 
istenen çadıra müdahale eden polis ve askerler, BDP'nin ses aracına da gaz bombaları atıp, lastiklerini 
patlattı. BDP İlçe Eş Başkanı Abdurrahman Arslan, hassasiyeti Kaymakam'a anlatmalarına rağmen polis 
ve askerlerin çadıra müdahale ettiğini söyledi. Müdahale sırasında başından yaralanan A.Ç'nin de 
Dargeçit Jandarma Taburu Karakolu'nda tutulduğu öğrenildi.  
 
13 Haziran 2014’te,Lice ve Meskan'da kalekollara karşı direnen halka saldırıda sınır tanımayan polisler, 
Urfa/Harran Üniversitesi öğrencilerinin "Lice'den Meskan'a direnişe devam" pankartı ile yürüme isteğine 
biber gazlı müdahale ile cevap verdi. 2 öğrenci hafif yaralandı.  
 
13 Haziran 2014’te Üniversiteye giriş sınavlarını ve eğitim sistemini protesto etmek için Kocaeli’de pankart 
asan Sosyalist Gençlik Derneği üyesi 5 kişi polislerce gözaltına alındı. 
 
14 Haziran 2014’te Kalekol inşaatlarına karşı yol kapatma eylemi yapan gruplara karşı kolluk kuvvetlerinin 
müdahalesini protesto etmek amacıyla İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde eylem yapan gruba müdahale eden 
polis ekipleri HDP üyesi 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
14 Haziran 2014’te Manisa’nın Soma İlçesi’nde en az 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden kazasında 
yaşamını yitiren işçileri anmak amacıyla yürüyüş yapmak isteyen madenci yakınları polis ekiplerinin biber 
gazı ve basınçlı suyla yaptıkları müdahaleyle dağıtıldı. 
  
14 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis Ovası karayolunda karakol ve kalekol inşaatlarını protesto 
etmek amacıyla eylem yapmaya başlayan yurttaşlara, askerler gerçek mermi ve gaz bombaları ile 
müdahale etti. Çıkan olaylarda, askerlerin kullandığı gerçek mermilerden birinin ismi öğrenilemeyen bir 
yurttaşın sağ koluna isabet etmesi sonucu yaralandı.   
 
14 Haziran 2014’te Şanlıurfa’da Harran Üniversitesi’nin mezuniyet töreni dolayısıyla düzenlenen yürüyüşte 
“siyasi tutsaklar onurumuzdur” yazılı tişörtlerle ve “Lice’den Meskan’a direnişe devam” pankartıyla 
yürümek isteyen öğrencilere polis ekipleri ve özel güvenlik görevlileri biber gazı ve coplarla müdahale etti. 
Kolluk kuvvetlerinin müdahale sonucu 2 öğrenci yaralandı. 
 
14 Haziran 2014’te, Karakol ve baraj yapımlarına, ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı Tünel'den Taksim'e 
yürümek isteyen HDK ve HDP üyesi gençlere engel olan polis, 4 genci gözaltına aldı.  
 
15 Haziran 2014’te,  Kocaeli'de Lice katliamını protesto etmek amacıyla İletişim Fakültesi'ni işgal eden 20 
öğrenci gözaltına alındı.  
 
15 Haziran 2014’te Atakum (Samsun) Tarım Lisesi’nin yıkılarak yerine cami yapılmak istenmesini protesto 
etmek amacıyla eylem yapan öğrencilere müdahale eden polis ekipleri 7 öğrenciyi gözaltına aldı. 
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15 Haziran 2014’te Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde kuraklık ve elektrik kesintileri nedeniyle tarlalarını 
sulayamadığını açıklayan köylülerin yol kapatma eylemine biber gazı ve basınçlı suyla müdahale eden 
polis ekipleri 25 köylüyü gözaltına aldı. 
 
15 Haziran 2014’te, İzmir/Ege Üniversitesi'nde Soma'da yaşanan maden faciasının ardından öğrencilerin 
başlattığı fakülte işgali eylemine özel harekat polisleri tarafından yapılan operasyonda 38 öğrenci 
gözaltına alındı. Öğrenciler darp edildi bir öğrencinin gözaltına alındığı sırada kolu kırıldı.  
 
16 Haziran 2014’te Adana’da 15 Haziran 2014’te polis aracından atıldığı iddia edilen patlayıcının isabet 
ettiği İbrahim Aras’ın (15) öldürülmesini Mersin’de kendilerini okul kapısına zincirleyerek protesto eden 4 
lise öğrencisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Haziran 2014’te Adana’da İbrahim Aras için kurulan taziye çadırına ziyarete gelenlere gaz bombaları, 
plastik mermi ve basınçlı suyla saldıran polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
16 Haziran 2014’te,  Mersin’de, İbrahim Aras’ın polis tarafından katledilmesini protesto amacıyla 
kendilerini okul girişine kilitleyen 4 Dev-Lis üyesi gözaltına alındı. Öğrencilere müdahale eden polis Mert 
Pekgöz, Mehmet Yerden, Ezgi Akdağ, Halil Kahraman adlı öğrencileri gözaltına alarak emniyet 
müdürlüğüne götürdü.     
 
17 Haziran 2014’te Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde faaliyet yürüten bir taş ocağının “çevreye zarar verdiği” 
gerekçesiyle kapatılmasını isteyen köylülerin yaptıkları yol kapatma eylemine müdahale eden jandarma 
ekipleri 35 köylüyü gözaltına aldı. 
 
25 Haziran 2014’te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ve taşeron çalışma sistemini 
yaygınlaştırdığı ileri sürülen Torba Yasa Tasarısı’nı protesto etmek amacıyla Ankara’da TBMM önünde 
çadır kurarak oturma eylemi yapan DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş üyesi 17 sendikacı polis ekipleri tarafından 
darp edilerek gözaltına alındı. Polisin müdahalesi nedeniyle 2 sendikacının yaralandığı öğrenildi. 
 
26 Haziran 2014’te Bir eylem nedeniyle haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “kamu malına zarar 
verdikleri” ve “polis memuruna mukavemet ettikleri” suçlamalarıyla dava açılan 12 kişiye destek vermek 
amacıyla Ankara Adliyesi’nde pankart açan 4 kişi polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
29 Haziran 2014’te Denizli’de maaş alacakları ve kıdem tazminatları için yaklaşık 3 aydır işverenleri Esat 
Sivri’nin evinin önünde oturma eylemi yapan Denizli Basma Sanayi işçisi 30 kişi polis ekipleri tarafından 
“çevreyi rahatsız ettikleri” iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
2 Temmuz 2014’te, Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te 35 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak Katliamı’nın 
yıldönümü dolayısıyla İzmir’de anma toplantısı yapmak amacıyla Basmane Meydanı’nda toplanan 
gruplara basınçlı su ve biber gazıyla saldıran polis ekipleri arasında HDP İzmir İl Eş Başkanı Cavit 
Uğur’un da olduğu 9 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
4 Temmuz 2014’te Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Dirîşk Mezrası’nda HPG militanı bir kişinin çıkan 
çatışmada öldürülmesini Van’da protesto eden gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 5 kişi 
yaralandı, 12 kişi de gözaltına alındı. 
 
4 Temmuz 2014’te Mamak’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs seferlerini iptal etmesini protesto 
etmek amacıyla Tuzluçayır Mahallesi’ndeki otobüs duraklarında eylem yapan gruplara gaz bombası ve 
coplarla saldıran polis ekipleri 7 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Temmuz 2014’te devam eden eyleme de 
saldıran polis ekipleri bu kez 8 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
10 Temmuz 2014’te Van’da 23 Ekim ve 9 Kasım 2011’de meydana gelen deprem sonrasında İŞKUR 
tarafından işe alınan ve geçen ay işlerine son verilen işçiler Van Valiliği’ne yürümek isteyince polis ekipleri, 
gruba gaz bombası, basınçlı su ve plastik mermili silahlarla müdahale etti. Müdahale sonrasında grup 
dağılırken, bir kişinin de isabet eden plastik mermiyle yaralandığı öğrenildi. 
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11 Temmuz 2014’te İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde 30 Eylül 2013’te Halk 
Cephesi üyelerine uyuşturucu satıcısı kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırılar sonucu yaşamını 
yitiren Hasan Ferit Gedik’in ölümüyle ilgili görülecek olan davanın duyurusunu yapmak amacıyla  Taksim 
Meydanı’nda eylem yapan 20 kişi polis ekiplerince darp edilerek gözaltına alındı. Müdahalede Doğan 
Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Zeki Günal da polislerce darp edildi. 
 
17 Temmuz 2014’te Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı grubun Rojava’ya düzenlediği silahlı saldırılara 
karşı Diyarbakır’da düzenlenmek istenen protesto gösterisine polis ekipleri biber gazı ve basınçlı suyla 
müdahale ederek grubu dağıttı. 
 
17 Temmuz 2014’te Van’da 3 sene önce meydana gelen deprem sonrasında İŞKUR tarafından alındıkları 
işten çıkarılan işçiler Van Valiliği’ne yürümek isteyince polis ekipleri, gruba gaz bombası, basınçlı su ve 
plastik mermili silahlarla müdahale etti. Müdahale nedeniyle grup dağılırken, 3 kişinin de polisin saldırısı 
sonucu yaralandığı öğrenildi. 
 
19 Temmuz 2014’te, Şanlıurfa’nın Suruç ve Birecik İlçesi’nde IŞİD’in saldırısı altında olan Rojava’daki 
Kobanê Kenti’ne destek vermek amacıyla sınıra kurulan çadırlara kolluk kuvvetleri gaz bombaları ile 
saldırı düzenledi. Askerler tarafından çadırların yakıldığı saldırı sonucu gaz bombası kapsülü isabet eden 
3’ü ağır 10 kişi yaralandı. Ağır yaralılardan Sadık Aydın’ın (25) hayatî tehlikesinin bulunduğu, Şirin Abak’ın 
(45) durumunun ciddiyetini koruduğu, diğer ağır yaralı Jin Haber Ajansı (JİNHA) muhabiri Şehriban 
Aslan’ın da yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi. 
 
22 Temmuz 2014’te İstanbul’da Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) tarafından Enerji-Sen üyelerinin işten 
atılmasını protesto etmek amacıyla düzenlenen eyleme polis ekiplerinin gaz bombalarıyla saldırması 
sonucu gazdan etkilenen işyeri temsilcisi Recep Garipgazioğlu kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 
işçinin yaşamsal tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.  
 
31 Temmuz 2014’te AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’da 
düzenlediği mitingi protesto eden gruba polis ekiplerinin plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etmesi 
sonucu 7 kişi yaralandı, bir kişi de gözaltına alındı. 
 
31 Temmuz 2014’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde elektrik kesintilerini protesto etmek isteyen gruba polis 
ekiplerinin müdahalesi sırasında iki gaz bombası kapsülünün bir evin bahçesine düşmesi sonucu bahçede 
oturan 5 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 
 
2 Ağustos 2014’te AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’de 
düzenlediği mitingi protesto eden gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Türkiye Gençlik Birliği 
üyesi 10 kişi gözaltına alındı. 
 
7 Ağustos 2014’te, İzmir’de Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş için Kıbrıs Şehitleri Caddesi’nde 
açılan standa polis ekipleri biber gazı sıkarak müdahale etti. 
 
8 Ağustos 2014’te Irak Şam İslam Devleti adlı örgütün Irak’ın Musul Kenti’nin sınırları içinde yer alan 
Şengal Dağı bölgesinde yaşayan Ezidilere yönelik 2 Ağustos 2014’ten bu yana gerçekleştirdiği ve 
yüzlerce Ezidi’nin yaşamını yitirmesine neden olan saldırıları protesto etmek amacıyla Van’ın Çaldıran 
İlçesi’nde yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonunda basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis ekiplerinin 
gaz bombası, basınçlı su ve plastik mermilerle müdahale etmesi sonucu gözüne gaz bombası fişeği isabet 
eden Erdal Akçik ağır yaralandı. 
 
11 Ağustos 2014’te, SÜTAŞ’ın Aksaray’daki fabrikasında işten çıkarılan 18 işçinin fabrika önünde yapmak 
istediği eylem müdahale eden jandarma ekipleri işçileri darp ederek gözaltına aldı. 
 
12 Ağustos 2014’te Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sendika hakkı ve toplu sözleşme hakkı 
talebinde bulundukları için işten atılan Dev Sağlık-İş Sendikası üyesi işçilerin hastane bahçesine çadır 
kurarak yaptıkları eyleme müdahale eden polis ekipleri 2 işçiyi gözaltına aldı. 
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17 Ağustos 2014’te Gaziantep’in Çıksorut Mahallesi’ndeki parka bakım yapılması ve temizlenmesi için 
eylem yapan mahalle sakinlerine biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. 
 
18 Ağustos 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Sisê (Yolçatı) Köyü’nde çatışmalarda ölen PKK 
militanlarının bulunduğu mezarlığa Mahsum Korkmaz adına yapılan heykel için Lice Sulh Ceza 
Mahkemesi el koyma ve yıkma kararı verdi. Diyarbakır Valiliği’nin başvurusu üzerine alınan karar 
nedeniyle Diyarbakır-Bingöl karayolunu kapatan gruplar mezarlıkta nöbet tutmaya başladı. 19 Ağustos 
2014 sabahı heykelin yıkılmaması için bekleyen halka gerçek mermili silahlarla ve gaz bombalarıyla 
saldıran askerî birlikler heykelin yıkımını gerçekleştirdi. Askerlerin yoğun ateşi sonunda Mehdi (Muhittin) 
Taşkın kafasına isabet eden tek kurşunla yaşamını yitirdi, biri ağır 2 kişi de yaralandı. 
 
21 Ağustos 2014’te Mahsum Korkmaz adına dikilen heykelin askerî birlikler tarafından yıkılmasının 
ardından Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde gelişmeleri protesto etmek amacıyla eylem yapan gruba müdahale 
eden polislerin gözaltına aldığı 9 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yoğun işkenceye maruz kaldıkları ileri 
sürüldü. Konuya dair açıklama yapan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Aslan, işkence gören 9 kişinin yürüyemez hale geldiğini söyledi. 
 
21 Ağustos 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde Mahsum Korkmaz’ın heykelini yıkmak için gelen 
askerlerin ateş açması sonucu bir kişinin ölümüne neden olan olayları protesto etmek için Bingöl’ün 
Karlıova İlçesi’nde yapılan basın açıklamasına polis ve jandarma ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 6 
kişi yaralandı. 
 
21 Ağustos 2014’te Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ne bağlı Fiskaya Semti’nde Lice’deki olaylar nedeniyle 
düzenlenen gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin eylemcilere ateş açması sonucu Ömer Ekici adlı 
kişi ağır yaralandı. 
 
22 Ağustos 2014’te Lice’deki olayları protesto etmek amacıyla Muş’un Varto İlçesi’nde yol kesme eylemi 
yapan gruplara askerlerin gerçek mermili silahlarla ateş açması sonucu 10 kişi yaralandı. 
 
24 Ağustos 2014’te Erzurum’da IŞİD saldırılarından kaçan Şengal halkına yardım için kurulan standa polis 
ekipleri saldırdı. Standı tahrip eden polisler, iki öğrenciyi darp ederek gözaltına almak istedi. Standı açan 
Eftelya Kültür Sanat Derneği yöneticilerinin yaptıkları görüşmeler sonucu gözaltına alınmak istenen iki 
öğrenci serbest bırakıldı. 
 
25 Ağustos 2014’te, Düzce’de yasal hakları verilmeden işten çıkarılan M&T Reklam işçilerinin kendilerini 
fabrika kapısına zincirleyerek yaptıkları eyleme müdahale eden jandarma ekipleri 4 işçiyi gözaltına aldı. 
 
26 Ağustos 2014’te, Mardin’in Derik İlçesi’nde elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla Derik-Şanlıurfa 
karayolunu kapatarak eylem yapan çiftçilere jandarma ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla 
müdahale etmesi sonucu Fayık Şengel (25) adlı çiftçi yüzüne isabet eden fişekle yaralandı. 
 
28 Ağustos 2014’te, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasını protesto etmek amacıyla 
İstanbul'da İstiklal Caddesi’ndeki Tünel Meydanı’nda toplanarak Galatasaray Meydanı’na yürümek isteyen 
gruba basınçlı su, gaz bombası ve plastik mermili silahlarla müdahale eden polis ekipleri bir kişiyi de 
gözaltına aldı. 
 
28 Ağustos 2014’te,CHP'li Beşiktaş Belediyesi'ne bağlı BELTAŞ A.Ş'de çalışan ve toplu sözleşme 
görüşmeleri devam ederken iş akitlerinin feshedileceğine dair tebliğ üzerine belediye önünde çadır kurarak 
direnişe geçen BELTAŞ işçilerine zabıta tarafından müdahale edilerek direniş çadırları kaldırıldı. 
 
29 Ağustos 2014’te, İstanbul’da Esenyurt Belediyesi önünde ücretleri iki yıldır ödenmediği için oturma 
eylemine başlayan inşaat işçilerine müdahale eden polis ekipleri aralarında eyleme destek verenlerin de 
bulunduğu 20 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
29 Ağustos 2014’te,Halkevleri üyesi yaklaşık 150 kişilik grup, 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
'ı protesto etmek için akşam saatlerinde Tünel Meydanı'nda toplandı. Galatasaray meydanına doğru 



146 
 

yürüyüşe geçmek isteyen grup polis barikatıyla karşılaştı. Emniyet yetkilileri, megafonla grubu dağılması 
konusunda uyardı. Ancak grup yürüyüşe geçince, polis TOMA'dan tazyikli su sıkarak ve gaz bombasıyla 
eylemcilere müdahale etti. Olaylar sırasında, çevredeki esnaf ile bazı vatandaşlar ve çocuklar da gazdan 
etkilendi. 
 
31 Ağustos 2014’te, Mersin'de uyuşturucuya karşı HDK Mersin Gençlik Meclisi'nin kurduğu çadıra polis 
saldırı düzenlerken, Silvan'da ise DBP Gençlik Meclisi'nin kurduğu çadıra saldırı düzenleyen polisler, 
çadıra asılan pankartları götürdü.  
 
1 Eylül 2014’te, Barış Günü dolayısıyla Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde ve Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 
düzenlenen eylemlere polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı sularla müdahale etti. Müdahaleler sonunda 
Nusaybin’de bir eylemci gözaltına alındı. 
 
1 Eylül 2014’te, İzmir’de Halk Cephesi üyelerinin Berkin Elvan için düzenlediği yürüyüşe polis gaz 
bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. 
 
2 Eylül 2014’te, İstanbul’da CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı BELTAŞ’ta sendikal haklarını almak ve 
239 işçinin işten çıkarılmasını protesto etmek için CHP Beşiktaş ilçe binasını işgal ederek eylem yapan 
işçilere müdahale eden polis ekipleri 10 işçiyi gözaltına aldı. 
 
2 Eylül 2014’te,  İstanbul’da DBP Gençlik Meclisi'nin Kanarya mahallesinde uyuşturucu, fuhuş ve 
asimilasyona karşı kurduğu çadıra sabah saatlerinde yapılan polis baskınında 4 genç gözaltına alındı.  
DBP Gençlik Meclisi'nin Kanarya mahallesinde uyuşturucu, fuhuş ve asimilasyona karşı geçtiğimiz hafta 
kurduğu çadıra sabah saatlerinde polisler tarafından baskın düzenlendi. Çadırda bulunan Fuat Sevinç, 
Şirin Baloz ve soyadları öğrenilemeyen Bayram ve Kemal isimli 4 genci gözaltına alan polis çadıra ve 
içindeki malzemelerin tümüne de el koydu.  
 
3 Eylül 2014’te Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde F.O. (13) adlı çocuğun uyuşturucu madde satıcıları ile 
polisler arasında çıkan çatışmada vurularak ağır yaralanmasını protesto etmek amacıyla gösteri 
düzenleyen gruba müdahale eden polis ekipleri 11 çocuğu gözaltına aldı. 
 
4 Eylül 2014’te İstanbul’un Esenyurt İlçesi’ne bağlı Kıraç Mahallesi’nde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) 
Gençlik Meclisi’nin Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle kurduğu çadıra baskın düzenleyen 
polis ekipleri 18 kişiyi gözaltına aldı. 
 
4 Eylül 2014’te, DBP Esenyurt Gençlik Meclisi'nin kurduğu "Öcalan'a özgürlük" çadırına sabaha 
saatlerinde polis ikinci kez müdahale ederek 10 genci gözaltına aldı.  DBP Esenyurt Gençlik Meclisi'nin 
Esenyurt Kıraç'ta kurduğu "Öcalan'a özgürlük" çadırına sabaha saatlerinde yapılan polis saldırısında 8 kişi 
gözaltına alınmış, çadıra da polis el koymuştu. 
 
6 Eylül 2014’te İstanbul’un Şişli İlçesi’nde Torunlar İnşaat’a ait rezidans inşaatında asansörün 32. kattan 
düşmesi sonucu 10 işçinin yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla 7 Eylül 2014’te düzenlenen 
gösterilere ve iş cinayetinin meydana geldiği yeri görmek isteyen işçi yakınlarına izin vermeyen polis 
ekipleri Cevahir Alışveriş Merkezi’nin önünde toplanan gruplara da gaz bombaları, basınçlı su ve plastik 
mermilerle müdahale etti. Polis müdahalesi sonucu 12 kişinin gözaltına alındığı ileri sürüldü. 
 
6 Eylül 2014’te Van’da 3 sene önce meydana gelen deprem sonrasında İŞKUR tarafından alındıkları işten 
çıkarılan işçiler Ankara’ya gitmek üzere yürüyüş isteyince polis ekipleri, gruba gaz bombası, basınçlı su ve 
plastik mermili silahlarla müdahale etti. Müdahale nedeniyle grup dağılırken, 5 kişinin polisin saldırısı 
sonucu yaralandığı, 170 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
7 Eylül 2014’te, İstanbul da yaşanan Asansör faciasının ardından birçok sivil toplum kuruluşu 
Mecidiyeköy’de toplanma çağrısı yaptı. Polis de sabahın ilk ışıklarıyla önlemlerini arttırdı. Tam teçhizatlı 
çevik kuvvet polisleri inşaatın çevresinde hazır beklemeye başladı.  Saat 15.30’dan itibaren gruplar 
Mecidiyeköy’de toplanmaya başladı. İlk olarak İnşaat İşçileri Sendikası basın açıklaması yaptı. Sendika 
yöneticisi Remzi Yılmaz, “30-40 katlı bir bina inşaatında sadece baretle, eldiven giymek güvenlik önlemi 
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olamaz. Şantiyelerde 12 bin denetmen açığı var. Bu denetçiler alınmadığı için her sene iki Soma 
yaşıyoruz. Biz her sene bu kadar şehit verirken geçen yıla oranla Torun şirketi karını yüzde 900 
arttırmıştır” dedi. Açıklamanın ardından grup oturma eylemi başlattı. Oturma eylemi sırasında 
göstericilerden biri polisin kendisine küfür ettiğini iddia edince ortam gerildi. Polis grubu gaz sıkarak 
dağıttı. CHP Milletvekili Mahmut Tanal TOMA’nın üzerine çıkarak polislere engel olmaya çalıştı. DİSK, 
KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrısıyla saat 16.00’da Cevahir AVM önünde toplanan grup ise Torun 
Center’a kadar yürüdü. Binlerce kişi “Kaza değil cinayet” sloganları attı. Polis Mecidiyeköy Köprüsü altında 
yürüyüşün arka kısmındaki bir gruba müdahale etti.   
 
10 Eylül 2014’te Van’da İŞKUR tarafından alındıkları işten çıkarılan işçilerin düzenlediği eyleme polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 15 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı. 
 
10 Eylül 2014’te İstanbul’da iş cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Beyoğlu 
Sosyal Güvenlik Merkezi’nin işgal ederek eylem yapan işçilere müdahale eden polis ekipleri 12 işçiyi 
gözaltına aldı. 
 
11 Eylül 2014’te Termik santrallere dikkat çekmek amacıyla Türkiye’ye gelen Greenpeace Örgütü’ne ait 
“Rainbow Warrior III” adlı geminin Zonguldak’a yaptığı ziyaret kapsamında eylem yapan aktivistlere 
müdahale eden polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı. 
 
13 Eylül 2014’te Kürtçe eğitimin yer almaması nedeniyle 15 Eylül 2014’te başlayan yeni eğitim-öğretim 
dönemini boykot etme çağrıları üzerine Diyarbakır’da yapılan gösteriye polis ekipleri müdahale etti. 
Gerçek mermili silahların da kullanıldığı eylemde polisin müdahalesi sonucu 2 kişi vurularak yaralandı, 4 
kişi de gözaltına alındı. 
 
16 Eylül 2014’te Diyarbakır’da Kürtçe eğitim vermesi amacıyla açılan fakat 15 Eylül 2014’te mühürlenen 
Ferzad Kemanger İlkokulu’nu yeniden kullanıma açan ve eylem yapan halka polis ekipleri müdahale etti. 
Gaz bombası ve basınçlı su kullanan ve öğrencilerle velileri darp eden polis ekipleri okul çevresinde 
toplanan kalabalığı dağıttı. 
 
17 Eylül 2014’te Diyarbakır’da Kürtçe eğitim vermesi amacıyla açılan fakat 15 Eylül 2014’te mühürlenen 
Ferzad Kemanger Eğitime Destekevi’ni yeniden kullanıma açan ve eylem yapan halka polis ekipleri 
müdahale etti. Gaz bombası, cop ve basınçlı suyun kullanıldığı müdahale sonunda bina yeniden 
mühürlenirken polisin de 50 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. 
 
21 Eylül 2014’te IŞİD saldırılarının devam ettiği Suriye’nin Rojava Bölgesi’nde bulunan Kobanê 
Kantonu’nda yaşayan Kürtlere destek olmak amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bağlı Edmanik 
Köyü’nde çadır kurarak eylem yapan gruplara kolluk kuvvetleri gün boyu müdahale etti. Yoğun gaz 
bombasının ve gerçek mermili silahların kullanıldığı müdahale sonucu 100 kişinin yaralandığı ifade edildi. 
Aynı amaçla Gaziantep’te 21 Eylül 2014’te Demokratik Bölgeler Partisi tarafından organize edilen eyleme 
de polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 5 kişi yaralandı. 
 
6552 sayılı torba yasanın onaylanmasıyla birlikte maden işçilerinin haklarına yönelik yeni düzenlemeler 
dolayısıyla maden şirketleri işçi çıkarmaya başladı. Oluşan yeni durum nedeniyle Aydın’da özel bir şirketin 
138 işçiyi işten çıkarması üzerine 22 Eylül 2014’te eylem yapan işçiler İş-Kur İl Müdürlüğü önünde yol 
kapatma eylemi yaptı. İşçilerin eylemine biber gazı ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri ise 
eylemcileri dağıttı. 
 
22 Eylül 2014’te IŞİD saldırılarından kaçan Rojavalı’larla dayanışmak amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç 
İlçesi’ne bağlı Edmanik Köyü’nde çadır kurarak eylem yapan gruplara kolluk kuvvetleri de müdahale etti. 
Gaz bombasının, basınçlı suyun ve gerçek mermili silahların kullanıldığı müdahale sonucu ise 15 kişinin 
yaralandığı, 21 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
23 Eylül 2014’te DAİŞ/IŞİD saldırılarından kaçan Rojavalı’lara karşı tampon bölge kurulmasını engellemek 
amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bağlı Dewşen Köyü’nde sınır nöbeti tutma eylemi yapan gruplara 
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kolluk kuvvetleri müdahale etti. Gaz bombasının, basınçlı suyun ve gerçek mermili silahların kullanıldığı 
müdahale sonucu 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
23 Eylül 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’ndeki eyleme de polisin müdahale etmesi sonucu 2 çocuk gaz 
bombası fişeğiyle yaralandı. 
 
23 Eylül 2014’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 28 Aralık 2011’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nde gerçekleştirilen 
Roboski katliamının 1000. Günü dolayısıyla yakınlarını bombalandıkları 15 nolu sınır taşının yakınlarında 
anmak isteyen ailelere, askerî birlikler müdahale etti. Öldürülen 34 kişinin yakınlarına gaz bombası atan 
askerlerin müdahalesi nedeniyle anma yapılamadan eylem sonlandırıldı. 
 
24 Eylül 2014’te Sinop’ta eğitim alanındaki sorunlara dikkat çekmek amacıyla iş bırakma eylemi yapan 
öğretmenlerin protesto yürüyüşüne polisler müdahale etti. Gaz bombası ve basınçlı suyun kullanıldığı 
müdahale nedeniyle bir kişi başına isabet eden gaz bombası fişeğiyle yaralandı. 
 
24 Eylül 2014’te Üniversitelerde öğrencilere yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla Çanakkale’de 
eylem yapmak isteyen 18 Mart Üniversitesi öğrencilerine polisin ve özel güvenlik görevlilerinin saldırması 
sonucu 6 öğrenci yaralandı. 
 
İstanbul’da çeşitli silahlı ve bombalı eylemleri düzenledikleri iddiasıyla aranan DHKP/C üyeleri Sultan Işıklı 
ile Hasan Selim Gören’in bulunduğu ticarî taksiyi 20 Temmuz 2012’de Gazi Mahallesi’nde polis ekiplerinin 
durdurmak istemesi üzerine çıkan çatışmada Hasan Selim Gören yaşamını yitirmişti. Olayda omzundan 
yaralanan Sultan Işıklı ise tedavisi tamamlanmadan 23 Temmuz 2012’de tutuklanmıştı. Olayın ardından 
24 Eylül 2014’te yargılanmasına devam edilen Sultan Işıklı’ya destek vermek amacıyla Çağlayan 
Adliyesi’nin önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri Halk Cephesi 
üyesi 15 kişiyi gözaltına aldı. 
 
25 Eylül 2014’te Van’da düzenlenen Kobanê halkıyla dayanışma eylemine polis müdahalesi sonucu 
gözaltına alınan H.A. (16) ile A.A.’nın (19) Emniyet Müdürlüğü’nde işkenceye maruz kaldıkları bildirildi. 
 
26 Eylül 2014’te İzmir’de Ege Üniversitesi öğrencilerinin Kobanê halkına yönelik saldırıları protesto etmek 
için yaptığı açlık grevi eylemine polisin müdahalesi sonucu 22 kişi gözaltına alındı. 
 
27 Eylül 2014’te Irak ve Şam'da İslami Devlet (DAİŞ/IŞİD) Örgütü’nün Kobanê’ye yönelik üç koldan 
saldırıları sürerken örgüte Türkiye sınırından katılımları engellemek amacıyla sınır nöbeti tutan eylemcilere 
havan topu saldırısı düzenlendi. Kobanê halkıyla dayanışmak için İzmir’den giden heyetin bulunduğu 
bölgeye atılan havan toplu saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. 
 
27 Eylül 2014’te Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait ikinci büyük 
mühimmat deposundan DAİŞ/IŞİD’e silah yardımı yapıldığı iddiaları üzerine depoya yürüyen gruba polisin 
saldırması sonucu gözaltına alınan 28 kişinin gözaltında işkence gördüğü iddia edildi. 
 
28 Eylül 2014’te, İzmir’de HDP tarafından Kobanê halkıyla dayanışmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe 
polisin gaz bombaları ve basınçlı suyla saldırması sonucu 8 kişi yaralandı, 9’u çocuk 26 kişi de gözaltına 
alındı.  
 
28 Eylül 2014’te, İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde Kobanê halkıyla dayanışmak amacıyla düzenlenen 
eyleme polisin gerçek mermili silahla müdahale etmesi sonucu Tanju Aydemir adlı kişi yaralandı. 
Müdahalede İbrahim Tanış’ın da plastik mermi ile yaralandığı öğrenildi. 
 
Kobanê halkıyla dayanışmak ve DAİŞ/IŞİD üyelerinin Türkiye sınırından geçişlerini engellemek amacıyla 
Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ndeki Rojava sınırının bulunduğu bölgede insan zinciri eylemi başlatıldı. Eyleme 
destek olmak için çeşitli kentlerden Yumurtalık Köyü’nde bulunan sınırı yürümek isteyen gruplara kolluk 
kuvvetleri gaz bombaları ve basınçlı suyla saldırdı. Saldırıya rağmen sınırın karşı tarafına geçmeye 
çalışan onlarca kişiye ise askerlerin “yasadışı şekilde sınırı geçtikleri” gerekçesiyle 1500’er TL para cezası 
kestiği öğrenildi. 
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29 Eylül 2014’te Kobanê halkıyla dayanışmak ve DAİŞ/IŞİD üyelerinin Türkiye sınırından geçişlerini 
engellemek amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ndeki Rojava sınırının bulunduğu bölgede başlatılan insan 
zinciri eylemine kolluk kuvvetleri saldırdı. Saldırı sonucu başından gaz bombası fişeğiyle yaralanan 
Kobanêli Cemile Süleyman’ın yaralı olarak Şanıurfa’ya getirildiği öğrenildi. 
 
30 Eylül 2014’te Kobanê halkıyla dayanışmak ve DAİŞ/IŞİD üyelerinin Türkiye sınırından geçişlerini 
engellemek amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ndeki Rojava sınırının bulunduğu bölgede başlatılan insan 
zinciri eylemine kolluk kuvvetleri saldırdı. Asker ve polis tarafından düzenlenen saldırılar sonucu 25 kişinin 
yaralandığı öğrenildi. 
 
30 Eylül 2014’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde Kobanê halkıyla dayanışmak ve DAİŞ/IŞİD üyelerinin 
Türkiye sınırından geçişlerini engellemek amacıyla düzenlenen gösterilere polisin gaz bombalarıyla 
müdahale etmesi nedeniyle eylem alanının yakınındaki bir ilkokulda bulunan öğrencilere gazdan 
etkilenerek fenalaştı. 
 
30 Eylül 2014’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ndeki Kobanê halkıyla dayanışmak ve DAİŞ/IŞİD üyelerinin 
Türkiye sınırından geçişlerini engellemek amacıyla düzenlenen gösterilere basınçlı su ve gaz 
bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldıktan sonra eylem için toplanan grupları da 
dağıtarak eylemi sonlandırdı. Polis müdahalesi sırasında ırkçı grupların da eylemcilere saldırması sonucu 
2 kişi bıçaklanarak yaralandı. 
 
30 Eylül 2014’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Kobanê halkıyla dayanışmak ve DAİŞ/IŞİD üyelerinin 
Türkiye sınırından geçişlerini engellemek amacıyla düzenlenen gösterilere polisin müdahalesi esnasında 
başına gaz bombası fişeği isabet eden Rehber Delen’in (21) ağır yaralandığı öğrenildi. 
 
1 Ekim 2014’te, IŞİD’e Türkiye’den eleman geçişini engellemek amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 
gönüllülerden oluşan insan zinciri eylemi de devam ediyor. Bu nedenle Dewşan Köyü’ne giden askerin 
sınırda nöbet eylemcilere müdahale ettiği ve 5 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. 
 
1 Ekim 2014’te, Malatya Emek ve Demokrasi Platformu’ne üye yurttaşlar, IŞİD çetelerinin saldırılarına 
maruz kalan Kobanê ve Şengal halkıyla dayanışmak amacıyla Malatya merkez Emeksiz Üst Kavşağı'nda 
çadır açtı. Açılan çadır, çevik kuvvet polislerince yerinden söküldü. Polisin müdahalesine direnen 
yurttaşlar darp edildi. Boyun ameliyatı olduğu öğrenilen Latife Ulutaş isimli yurttaş, kafasına aldığı 
darbeyle ağır yaralandı. Yaralanan kadın çağrılan ambulansla Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak 
tedavi altına alındı.   
 
1 Ekim 2014’te, Federal Kürdistan Bölgesi’nin Kerkük kentinde, IŞİD çetelerine karşı HPG ve Peşmerge 
güçlerinin ortak başlattığı operasyonda yaşamını yitiren Gezgör Müslüm kod isimli HPG militanı Mervan 
Kaçım'ın cenazesi Habur Sınır Kapısı'ndan teslim alınarak Diyarbakır'a doğru yola çıkarıldı. Cenazenin 
Şırnak Cizre ilçesine geçişi izin verilmezken, ilçe girişinde cenazeyi karşılayan binlerce yurttaşa polis, gaz 
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Gaz bombalarının vücutlarının çeşitli yerlerine isabet 
ettiği öğrenilen bazı yurttaşlar yaralandı.   
 
1 Ekim 2014’te, Batman’da düzenlenen yürüyüşe gaz bombaları ve basınçlı suyla saldıran polis 11 kişiyi 
gözaltına alırken, bir kişi de başına isabet eden gaz bombası fişeğiyle yaralandı. 
 
2 Ekim 2014’te Sınır ötesi askerî operasyon yapılabilmesi amacıyla TBMM tarafından kabul edilen 
tezkereyi protesto etmek amacıyla İzmir’de düzenlenen basın açıklamasına müdahale eden polis ekipleri 
12 kişiyi gözaltına aldı. 
 
2 Ekim 2014’te, DBP Van İl Örgütü öncülüğünde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek 
amacıyla AKP İl Örgütü’ne yürümek isteyen ve Feqîyê Teyran Parkı'na bir araya gelen yurttaşlara polis, 
gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında Azad Dilek 
isimli bir genç burnundan ve ismi öğrenilmeyen engelli bir genç ise gözünden yaralandı.   
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2 Ekim 2014’te, DBP Van İl Örgütü öncülüğünde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek 
amacıyla AKP İl Örgütü’ne yürümek isteyen ve Feqîyê Teyran Parkı'na bir araya gelen yurttaşlara polis, 
gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında çıkan oylarda 
8'i çocuk 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 çocuğun gece saatlerinde serbest bırakıldı  
 
2 Ekim 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobane’ye yönelik saldırılarını protesto 
etmek amacıyla Bağlar mahallesi Eğitim caddesinde yürüyüş yapan gençlere polis, polis gaz bombası ve 
tazyikli su ile müdahalede bulundu.  Müdahale sırasında 11'i çocuk 16 kişi darp edilerek gözaltına alındı.   
 
2 Ekim 2014’te, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê Kantonu'na yönelik saldırılarını 
protesto etmek amacıyla Göçmenler caddesi üzerinde toplanan çok sayıda gence polis, biber gazı 
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Atılan çok sayıda gaz bombasından yaşlılar ve 
çocukların etkilendiği görüldü.   
  
2 Ekim 2014’te, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê Kantonu'na yönelik saldırılarını 
protesto etmek amacıyla Mahalle Meclisleri önünde toplanan yurttaşlar, sloganlar eşliğinde Roboski 
Parkı'nda bir araya geldi. Parkta yapılan basın açıklamasının ardından Dicle Bulvarı'nda yürüyüşe geçen 
kitleye polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.  
  
 
2 Ekim 2014’te, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê Kantonu'na yönelik saldırılarını 
protesto etmek amacıyla, Nafiye-Ömer Şevki Cizrelioğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyan bir 
grup öğrenci okul bahçesinde toplanarak slogan atmaya başladı. Açıklama yapmak isteyen öğrencilere, 
okula gelen polislerce müdahale edildi.   
 
 

6-13 Ekim 2014 tarihlerinde İHD Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan  “Kobanê’ye Destek eylemleri 
Sırasında Bölgede Yaşanan Olaylara İlişkin Araştırma Raporunda, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, 
Hakkari, Van, Ağrı, Erzurum, Ardahan, Urfa, Muş, Dersim kent merkezlerinde ve ilçelerinde, IŞİD 
çetelerinin Kobanê’ye yönelik saldırıları protesto eylemlerine yönelik başlayan olaylar ile ilgili, İHD 
Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan araştırma raporunun verilerine göre, gerçekleşen müdahalelerde 
801 kişi yaralandı. 

 
4 Ekim 2014’te, Kobanê'de çatışmalarda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Hebun 
Serhad kod isimli YPG savaşçısı Kazım Dağ'ın (18) cenazesi, Urfa'da yapılan otopsi işlemlerinin ardından 
memleketi Van'ın Erciş ilçesine gönderildi. Dağ'ın cenazesi onlarca araçlık konvoyla Erciş'in Dövenci 
köyünde defnedilmek üzere ilçe girişine getirildiği sırada, polis tarafından cenaze aracı ve konvoyu 
durduruldu. Cenazenin ilçeye girmesine izin vermeyen polise tepki gösteren yurttaşlara polis, tazyikli su, 
plastik mermi ve biber gazı müdahale etti.   
 
4 Ekim 2014’te, Urfa’nın Suruç ilçesi Etmanik köyünde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını 
protesto etmek amacıyla direniş nöbeti başlatan yurttaşlar, Kobanê'den gelen kadın, çocuk ve yaşlıların 
yerleştirildiği Süleyman Şah Parkı içindeki AFAD çadırlarına giderek buradakilerle bayramlaşmak istedi. 
Kitleyi engellemek isteyen askerler, hem yurttaşlara hem de çadırlarda bulunan Kobanê’lilere çok sayıda 
gaz bombası ile müdahalede bulundu.   
 
4 Ekim 2014’te, Urfa’nın Suruç ilçesi Dewşen köyünde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını 
protesto etmek amacıyla direniş nöbeti başlatan yurttaşlara askerler, herhangi bir uyarıda bulunmadan 
gaz bombaları ile müdahalede bulundu.   
 
5 Ekim 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kurban Bayramı tatillerini Luna Parkta geçirmek isteyen ve 
burada gondol diye tabir edilen eğlence aracına binen çocuklar, gondolun bir tarafında bağlı bulunduğu 
demir halatların kopmasıyla kaza meydana geldi. Kazanın ardından olay yerine polisin zırhlı araç ile 
gelmesine tepki gösteren yurttaşlara polis, gaz bombası ve tazyikli su kullanarak yaptığı müdahalede 
bulundu. 
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6 Ekim 2014’te, Mardin'in Kızıltepe'de, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını protesto etmek 
amacıyla Özgürlük Meydanı'nda ağızlarında düdükleri, ellerinde çaldıkları tenekelerle gürültü eylemi 
yapan yurttaşlar, insan zinciri oluşturmak istediği sırada uyarı yapılmaksızın polisin tazyikli su ve biber 
gazlı müdahalesine maruz kaldı.   
 
6 Ekim 2014’te, Van’da, eski belediye garajı, Hacıbekir (Xaçort) ve Şabaniye mahalleleri olmak üzere bir 
çok mahalle ve noktada bir araya gelen yurttaşlar, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye saldırısını protesto etmek 
amacıyla gösteriler düzenledi. Olay yerine gelen polisler biber gazı, gaz bombası ve plastik mermi ile 
yurttaşlara müdahalede bulundu. Müdahaleler, Cumhuriyet ve Maraş caddeleri başka olmak kentin bir çok 
noktasına yayıldı.   
 
6 Ekim 2014’te, Hakkari’de Keklikpınar, Pehlivan, Biçer, Gazi ve Yenimahalle ve kent merkezinde bir 
araya gelen gençler, Kobanê’ye saldıran IŞİD çeteleri ile Hükümetin tavrını protesto etmek amacıyla 
tencere ve tava çalarak yürüyüş düzenledi. Olay yerine gelen polis biber gazı, tazyikli su ve gaz bombaları 
ile gençlere müdahalede bulundu. 
 
6 Ekim 2014’te, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik saldırılarını protesto 
etmek amacıyla Yeşildere ve Yenimahalle mahallerinden toplanan binlerce genç sloganlar eşliğinde ilçe 
merkezine yürüyüş düzenledi. Kadınların da teneke, tence ve tava çalarak desteklediği gençlere olay 
yerine gelen polis, gaz bombaları ile müdahale etti.   
 
6 Ekim 2014’te, Bitlis’te Hanedan Oteli’nin civarında toplanan bir grup genç, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye 
yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla sloganlar eşliğinde kent merkezinde yürüyüş düzenledi. Olay 
yerine gelen polis gençlere, gaz bombası ile müdahalede bulundu.   
 
7 Ekim 2014’te, Bitlis’in Hizan ilçesinde bir grup genç, DBP ilçe binası önünde toplanarak IŞİD çetelerinin 
Kobanê’ye yönelik saldırıları protesto etti. Öğretmen evine doğru yürüyüşe geçen gençlere polis, gaz 
bombası ile müdahalede bulundu.   
 
7 Ekim 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde DÖKH öncülüğünde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını 
protesto etmek için AKP ilçe binasına yürüdü. AKP ilçe binası önüne gelen kitle burada yaptığı basın 
açıklamasının ardından, yürüyüş halinde tekrardan Diyarbakır-Bitlis karayoluna çıktı. Feridun Mahallesi 
Diyarbakır Caddesi üzerinde kitlenin önü akrep tipi zırhlı araç ve TOMA ile kesildi. Kitlenin yürüyüşe 
devam etmek istemesi üzerine polis tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermilerle müdahalede bulundu.   
 
7 Ekim 2014’te, Urfa’nın Suruç ilçesi sınırında bulunan Boydê Köyü'nde,  IŞİD çetelerinin Kobanê'ye 
saldırılarını protesto etmek amacıyla nöbet eylemlerini sürdüren yurttaşlara askerler, çok sayıda gaz 
bombası kullanarak müdahalede bulundu. Zırhlı araçla yapılan müdahalede, askerlerin sık sık 
"Kemiklerinizi kıracağız" anonsları yaptıkları görüldü.   
 
7 Ekim 2014’te, Urfa’nın Suruç ilçesi sınırında bulunan Dewşen Köyü'nde,  IŞİD çetelerinin Kobanê'ye 
saldırılarını protesto etmek amacıyla nöbet eylemlerini sürdüren yurttaşlara askerler, 4 zırhlı araçla kitlenin 
içinde gezinmeye başladı. Yurttaşların da  askerlerin bu tutumuna "Bijî Berxwedana Kobanê" sloganlarıyla 
karşılık vermesi üzerine askerler gaz bombasıyla müdahale etti. 
 
7 Ekim 2014’te, Muş'un Varto ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla 
bir araya gelen binlerce kişi, Kobanê lehine ve AKP aleyhine sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti.  Yürüyüşe 
geçen kitleye polis, biber gazı, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.  
  
7 Ekim 2014’te, Batman’da, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla Batman 
Belediyesi önünde bir araya gelen binlerce kişiye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede 
bulundu.   
 
7 Ekim 2014’te, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek 
amacıyla DBP ilçe binası önünde bir araya binlerce kişi Belediye Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. 
Yürüyüşe geçen kitleye polis, tazyikli su, gaz bombası ile müdahalede bulundu.   
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7 Ekim 2014’te, Van Başkale ilçesinde, Kobanê’de yaşanan çatışmalar sırasında yaşamını yitiren Nujiyan 
Newal kod isimli YPJ Üyesi Sevik Atak'ın, cenazesinin Yüksekova’ya götürülmek üzere ilçe merkezindeki 
geçişi sırasında, cenazeyi uğurlamak üzerende cadde üzerinde bekleyen kitleye polis, gaz bombaları ile 
müdahalede bulundu.   
 
7 Ekim 2014’te, Van’ın Erciş ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla 
DBP ilçe binası önünde bir araya gelerek AKP ilçe binasına doğru yürüyüşe geçen binlerce kişiye polis, 
gaz bombası, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.  
 
7 Ekim 2014’te,  İstanbul Kadıköy'de Kobanê ile dayanışmak ve DAİŞ saldırılarını protesto etmek için AKP 
binasına yürümek isteyen kitleye polis şiddetli saldırıda bulundu. KCK basın davasına bakan avukatlardan 
Tamer Doğan, başına isabet eden bir gaz kapsülü ile yaralandı. Başının kanlar içinde olduğu görülen 
avukat, sivil bir araçla hastaneye kaldırıldı.   
 
7 Ekim 2014’te, Adıyaman’da, Kobanê’ye yönelik IŞİD saldırılarını protesto etmek amacıyla yapılan eylem 
yapıldı. Yürüyüş yapan halka, AKP parti binası önünde gaz ve tazyikli su sıkıldı. Sokaklardan kaçan halk, 
Adıyaman Karapınar mahallesindeki yardım çadırına sığındı.   
 
8 Ekim 2014’te, Van’ın Çaldıran İlçesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla 
BDP ilçe binası önünde toplanan kitle, Van Yolu Caddesi'nde yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen kitleye 
polis, tazyikli su, biber gazı ve plastik mermi ile müdahalede bulundu.   
 
8 Ekim 2014’te, Muş'un Malazgirt ilçesinde DBP ilçe binası önünde bir araya gelen yüzlerce yurttaş, IŞİD 
çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etme eylemlerine yönelik gerçekleşen polis müdahelesini ve 
şiddetini kınamak amacıyla Cumhuriyet Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen kitleye polis, 
tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.   
 
8 Ekim 2014’te, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, DBP İlçe binasında önünde toplanan yüzlerce kişi IŞİD 
çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla Dörtyol mevkiine doğru yürüyüşe geçti. 
Yürüyüşe geçen kitleye polis, gaz bombaları ve gerçek mermilerle müdahalede bulundu.  
 
8 Ekim 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek 
amacıyla cadde üzerinde toplanan kitleye polis, coplarla müdahalede bulundu.   
 
8 Ekim 2014’te, Erzurum'un Karayazı ilçesinde, Cumhuriyet Caddesi'nde toplanan binlerce kişi IŞİD 
çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla sloganlar eşliğinde yürüyüşe geçti. Yürüyüşe 
geçen kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahalede bulundu.   
 
8 Ekim 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesi Bostancı köyü’nde bulunan yüzlerce yurttaş, IŞİD çetelerinin 
Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla Rojava sınırına doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Sınıra 
yürüyen kitle, Cizirê Kantonu'na bağlı Zerye köyünde insan zinciri oluşturdu. Yurttaşların insan zinciri 
oluşturduğu esnada askerler, gaz bombaları ve gerçek mermilerle müdahale bulundu.   
 
9 Ekim 2014’te, Van'ın Başkale ilçesinde,  PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkışının 
yıldönümünde binlerce kişi,  protesto etmek amaçlı DBP ilçe binası önünden çarşı merkezine doğru 
yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş halindeki kitleye polis, biber gazı ve gaz bombaları ile müdahale etti.   
 
9 Ekim 2014’te, Van'ın Özalp ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkışının yıldönümünde 
binlerce kişi,  protesto etmek amaçlı basın açıklaması düzenledi. Basın açıklaması düzenleyen kitleye 
polis, gaz bombası ve plastik mermi ile müdahale etti.   
 
9 Ekim 2014’te, Mardin’in Nusaybin ilçesi’nde,  IŞİD çetelerinin Kobane Kantonu'na yönelik saldırıları 
sırasında yaşamını yitiren YPG'li Selman Turan için düzenlenen cenaze törenine katılan onbinlerce kişi, 
tören ardından Qamişlo-Nusaybin arasındaki sınırı kaldırarak sınırdan geçiş yaptı.  Kitlenin sınırdan geçisi 
sırasından askerler, ateş açarak müdahalede bulundu. Askerlerin açtığı ateş sonucu Qamişlo'nun Hileliye 
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Mahallesi'nde oturan 8 yaşındaki Beşir Remezan Arif isimli çocuk yaşamını yitirdi. Saldırı sırasında 13 
kişinin ise mermi ve gaz bombaları ile yaralandığı belirtilirdi. Yaralılardan 10'unun Nusaybin'den, 3'ünün 
ise Qamişlo'dan olduğu öğrenildi.   
 
9 Ekim 2014’te, Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir araya gelen binlerce kişi, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik 
saldırılarını ve PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkışının yıldönümünü olması nedeniyle protesto 
amaçlı yürüyüş düzenledi. Polis, yürüyüş halindeki kitleye müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 
polisin kitleye af tüfekleri ateş açtığı iddia edildi. Müdahale sırasında 20 kişi yaralandı.   
 
9 Ekim 2014’te İzmir’de düzenlenen Kobane katliamları protesto gösterilerine polisin müdahalesinin 
ardından 35 kişinin, gözaltına alındığı bildirildi. 
 
9 Ekim 2014’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde düzenlenen Kobane katliamları protesto gösterilerine polisin 
müdahalesinin ardından 5 kişinin, gözaltına alındığı bildirildi. 
 
9 Ekim 2014’te, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik saldırıları protesto 
eylemlerine yönelik başlayan olaylar sırasında, polisin silahlı müdahalesi sonucu İbrahim Kılıç (20) isimli 
genç bacağından iki kurşunla yaralandı. 
 
9 Ekim 2014’te Adana’da düzenlenen Kobane katliamları protesto gösterilerine polisin müdahalesinin 
ardından 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 
 
9 Ekim 2014’te, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 
Suriye’den çıkışının yıldönümünü olması nedeniyle protesto amaçlı basın açıklaması düzenledi. Basın 
açıklaması düzenleyen kitleye polis, gaz bombası ve biber gazı ile müdahalede bulundu.  
 
10 Ekim 2014’te, Van'ın Beyüzümü Mahallesi'nde Kobanê’ye yönelik IŞİD saldırılarını protesto 
gösterilerine yönelik gerçekleşen polis müdahalesinde yaşamını yitiren Yunus Aktaş isimli gencin cenazesi 
törenin ardından yürüyüşe geçen kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahale etti.   
 
10 Ekim 2014’te Gaziantep’te 5 kişinin ölümüne neden olan ırkçı grupların saldırısını protesto etmek 
amacıyla düzenlenen gösteride Mustafa Tunç adlı eylemci gaz bombası kapsülünün isabet etmesi sonucu 
yaralandı. 
 
11 Ekim 2014’te, Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir araya gelen binlerce kişi, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik 
saldırılarını ve PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkışının yıldönümünü olması nedeniyle protesto 
amaçlı yürüyüş düzenledi. Polis, yürüyüş halindeki kitleye müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 
polisin kitleye af tüfekleri ateş açtığı iddia edildi. Müdahale sırasında 20 kişi yaralandı.   
 
11 Ekim 2014’te İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde çıkan eylemler devam ederken polisin ses bombası 
atmasıyla 3 çocuk yaralandı. Olayların ardından gözaltına alınan 4 çocuktan 2’si ise tutuklandı. 
 
11 Ekim 2014’te İstanbul’un Şişli İlçesi’nden Kobanê eylemlerine destek vermek amacıyla Taksim 
Meydanı’na yürümek isteyen Halk Cephesi üyelerine gaz bombası ve plastik mermilerle saldıran polis 
ekipleri 50 kişiyi gözaltına aldı. 
 
11 Ekim 2014’te, Şırnak’ın Cizre ilçesinde bir araya gelen binlerce kişi, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik 
saldırılarını ve PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkışının yıldönümünü olması nedeniyle protesto 
amaçlı yürüyüş düzenledi. Polis, yürüyüş halindeki kitleye müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 
polisin kitleye af tüfekleri ateş açtığı iddia edildi. Müdahale sırasında 20 kişi yaralandı.   
 
11 Ekim 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde devam eden gösteriler esnasında zırhlı polis aracının çarptığı 
bir çocuğun ağır yaralandığı öğrenildi.  
 
11 Ekim 2014’te Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde de devam eden gösteriler esnasında panzerin çarptığı F.T. 
(5) adlı çocuk yaralandı. 
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11 Ekim 2014’teki Mardin’in Midyat İlçesi’nde gösteriye ateş açan polis, H.B. (7) adlı çocuğu yaraladı. 
 
12 Ekim 2014’te, Antep'te, IŞİD saldırılarını protesto gösterilerine yönelik gerçekleşen polis müdahalesinin 
ardından başlayan olaylarda, ırkçı bir grubun saldırısı sonucu yaşamını yitiren Musa Bayram isimli 
yurttaşın Şırnak’ın Cizre ilçe merkezine getirilen cenazesini polis tarafından engellendi. Cenazeyi 
karşılamak için yol üzerinde bulunan binlerce kişi, cenazenin ilçeye girişine izin verilmemesini protesto 
etmek amacıyla yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen kitleye polis, gaz bombaları müdahalede bulundu.   
 
12 Ekim 2014’te, Diyarbakır’da IŞİD saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Barış Anneleri ve Demokratik 
Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) üyesi kadınlar, TRT binasını işgal etti. Eyleme müdahale eden polis, 25 
kadın ile eylemi takip eden 3 muhabiri gözaltına aldı. 
 
13 Ekim 2014’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırılarına karşı düzenlenen 
eyleme polisin gaz bombaları ve basınçlı suyla saldırması sonucu 12 kişi yaralandı. 
 
14 Ekim 2014’te, Adana’da akademik yıl açılışı yapılan Çukurova Üniversitesi’nde yaklaşık 200 kişilik 
öğrenci grubu IŞİD’in Kobani’ye saldırılarını protesto etti. Protesto eylemleri sırasında 25 kişilik öğrenci 
grubu gözaltına alındı 3 öğrenci yaralandı.  
 
14 Ekim 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Kobanê’ye yönelik IŞİD saldırılarını protesto etmek 
amacıyla bir araya gençler, Cengiz Topel Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Oslo Otel'i önüne gelen 
gençlere polis, plastik mermi ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.   
 
15 Ekim 2014’te Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bağlı Mehser Köyü’nde IŞİD’in Kobanê’ye yönelik 
saldırılarına karşı sınır nöbeti tutanlara askerî birliklerin gaz bombalı saldırı düzenlemesi sonucu DBP 
Merkez Yönetim Kurulu üyesi Semra Demir kafasına isabet eden gaz bombası kapsülüyle ağır yaralandı. 
 
17 Ekim 2014’te, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’ne düzenlenen otobüs seferlerinin yetersiz olduğu 
gerekçesiyle eylem düzenleyen öğrencilere müdahale eden polis 16 kişiyi gözaltına aldı. 
 
20 Ekim 2014’te Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde Kobanê Direnişi’ne destek vermek amacıyla düzenlenen 
eyleme polisin gerçek mermili silahlarla ve gaz bombasıyla müdahalesi sonucu 2 çocuk yaralandı. Yaralı 
çocuklardan E.T.’nin (17) silahla vurulduğu ve durumunun ağır olması nedeniyle yoğun bakımda tutulduğu 
belirtildi. 
 
23 Ekim 2014’te İstanbul’da Üsküdar Belediyesi tarafından Validebağ Korusu’na yaptırılmak istenen inşaat 
alanı için ağaç kesimine gelen ekiplere karşı eylem yapan 5 kişi polisler tarafından darp edilerek gözaltına 
alındı. 
 
26 Ekim 2014’te, Şırnak’ın Cizre İlçesinde Rojava'nın Kobanê Kantonu'na yönelik IŞİD çetelerinin 
saldırıları ile AKP hükümeti tarafından insani yardım koridorunun açılmamasını protesto etmek amacıyla, 
DBP Cizre İlçe Örgütü binası önünde bir araya gelen binlerce yurttaş Sanat Sokağı'na doğru yürüyüşe 
geçti. Dörtyol mevkiinde zırhlı araçlarla kitlenin önünü kesen polis, hiçbir uyarı yapmadan gaz bombaları 
ile müdahale etti.   
 
27 Ekim 2014’te Manisa’nın Soma İlçesi’nde kapatılan Eynez Madeni’nde çalışan işçilerin ödeneceği 
taahhüt edilen maaşlarının gecikmesine nedeniyle kaymakamlık binasından Madenci Heykeli’ne yaptıkları 
yürüyüşe polisin saldırması sonucu 2 işçi yaralandı. 
 
28 Ekim 2014’te, İstanbul da Validebağ Korusu mevkiinde mahkeme kararına rağmen devam eden inşaatı 
protesto edenlere polis biber gazıyla müdahale etti. 
 
28 Ekim 2014’te İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde bulunan Validebağ Korusu’nun yanında sürdürülen inşaata 
tepki göstermek amacıyla yapılan eyleme polis ekiplerinin biber gazı ve plastik mermili silahlarla müdahale 
etmesi sonucu 2 kişi gazdan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 
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28 Ekim 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova (Gever) ilçesinde, polislerin PKK'lilerin mezarlığını tahrip etmesini 
protesto etmek amacıyla toplanan gençler, Cengiz Topel Caddesi'nde yürüyüş düzenledi. Polis, gençlere 
Oslo Oteli önünde plastik mermi, gaz ve ses bombalarıyla müdahalede bulunurken, gençler ise polise taş, 
havai fişek ve molotofkokteyli ile karşılık veriyor. İlçenin en işlek caddesi olan Cengiz Topel Caddesi gaz 
bulutu altında kalırken, esnaf da kepenk kapattı. 
 
29 Ekim 2014’te Karaman’ın Ermenek İlçesi’nde meydana gelen maden kazasını Ankara’da protesto 
etmek için Olgunlar Sokak’tan Güvenpark’a yürümek isteyen Halkevleri üyesi gruba müdahale eden polis 
ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. 
 
29 Ekim 2014’te,  İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda Ortadoğu'daki kadın katliamlarını protesto etmek 
için basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan Özlem Gündüz, Zeynep Can ve Sultan Keleş isimli 
kadınlar, serbest bırakıldı. 
 
29 Ekim 2014’te Şırnak’ta 28 Ekim 2014’te Cudi Dağı’nda başlatılan askerî operasyonu protesto etmek 
amacıyla Silopi İlçesi’nde eylem yapan gruplara polisin gerçek mermili silahlarla ateş açması sonucu Salih 
Yiğit (25) yaşamını yitirdi. 
 
31 Ekim 2014’te, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 14 Ekim 2014’te Kobanê’ye destek amacıyla yapılan 
eylemlerde polisin açtığı ateş sonucu yaralanan ve Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 
Emrullah Tohumcu gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanmayan Emrullah Tohumcu aynı gün çıkarıldığı 
mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” ve “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” iddiasıyla tutuklandı. 
 
1 Kasım 2014’te, Hakkâri’de on binlerin Kobanê için gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından polisin gaz 
bombası ile kitleye müdahalesi sonrası 2 çocuğun gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
1 Kasım 2014’te, Diyarbakır’ın İstasyon Meydanı’nda, 1 Kasım Dünya Kobanê Günü dolayısıyla 
gerçekleştirilen mitingin ardından yürüyüşe geçen kitleye, polis Emek Caddesi'nde gaz bombaları ve 
tazyikli su ile müdahale etti. Kitlenin karşılık vermesi üzerine çatışmalar, Kızılay Caddesi, Kuruçeşme, 
Bağlar Dörtyol, Göçmenler ve Sento caddelerine yayıldı. Kitleye gaz bombaları ve tazyikli su ile saldıran 
polis, Emek Caddesi'nde evlerinin balkonlarına çıkan yurttaşlara hedef gözeterek plastik mermi sıktı. Ara 
sokaklarda eylemci avına çıkan polis, Emek Caddesi'nde 2 kişiyi, Kuruçeşme'de 11 kişiyi gözaltına aldı.  
 
1 Kasım 2014’te, Muş’ta, Dünya Kobanê Günü amacıyla etkinlikler düzenleyen kitleye polis, gaz 
bombaları ile müdahalede bulundu.  Müdahale sırasında, 11 yaşındaki E.A. isimli çocuk ayağına gaz 
kapsülü isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralanan E.A., Muş Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.   
 
1 Kasım 2014’te Hakkâri’de ve Şemdinli İlçesi’ndeki Dünya Kobanê Günü ilân edilen 1 Kasım günü 
yapılan eyleme polisin müdahalesi sonucu 5 çocuk, gözaltına alındı. 
 
1 Kasım 2014’te Gaziantep’te Dünya Kobanê Günü ilân edilen 1 Kasım günü yapılan eyleme polisin 
müdahalesi sonucu 7 kişi, gözaltına alındı. 
 
1 Kasım 2014’te İstanbul’da Dünya Kobanê Günü ilân edilen 1 Kasım günü yapılan eyleme polisin 
müdahalesi sonucu 6 kişi, gözaltına alındı. 
 
1 Kasım 2014’te İzmir’in Menemen İlçesi’nde Dünya Kobanê Günü ilân edilen 1 Kasım günü yapılan 
eyleme polisin müdahalesi sonucu 2’si çocuk 6 kişiyi gözaltına alındı. 
 
1 Kasım 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 1 Kasım Dünya Kobanê Günü için Mitanni Kültür Merkezi 
önünde toplanarak yürüyüşe geçen kitlenin önüne İpekyolu Caddesi'nde polis tarafından barikat kuruldu. 
10 binlerce kişinin bulunduğu kitlenin yürüyüşüne izin vermeyen polis, gruba gaz bombalarıyla müdahale 
etti.   
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1 Kasım 2014’te, Mardin'in Kızıltepe İlçesi'nde, Newroz Miting Alanı'nda on binlerce kişinin katılımıyla 
düzenlenen 1 Kasım Dünya Kobanê Günü eyleminin ardından Özgürlük Meydanı'na doğru yürüyüşe 
geçen kitleye polis tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.   
 
3 Kasım 2014’te Dünya Kobanê Günü ilân edilen 1 Kasım 2014’te Muş’ta düzenlenen eyleme müdahale 
eden polisin gözaltına aldığı Ö.D.O.’nun (16) ailesi, çocuklarının gözaltında darp edildiğini belirterek suç 
duyurusunda bulundu. 
 
3 Kasım 2014’te, Diyarbakır'da 1 Kasım Dünya Kobanê Günü için İstasyon Caddesi'nde yapılan mitingin 
ardından, Emek Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçen kitleye polis, gaz bombası ve tazyikli su ile 
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 8’i çocuk 11 yurttaş gözaltına aldı.  Emniyette tamamlanan 
işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen ve Savcılıkça ifadeleri alınan 11 kişi "yasa dışı" eylemlere 
katıldıkları gerekçesiyle tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemedeki ifadelerinin 
ardından Serkan Özkan, Burhan Atiz ile G.K., M.O., E.D., B.Ç., S.Ç. ve S.A. isimli çocuklar, "yasa dışı" 
eylemlere katıldıkları gerekçesiyle tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 3 çocuk ise mahkeme tarafından 
serbest bırakıldı.    
 
5 Kasım 2014’te, Adana merkez Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'ndeki Akkapı Endüstri Meslek Lisesi 
önünde toplanan bir grup genç, 'Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz, Boykottayız!' yazılı Dev-Genç imzalı 
pankart açtı. Slogan atıp, okula gelen öğrencilere 'derse girmeyin' çağrısı yapan gruba polis müdahale etti. 
Terörle Mücadele ile Güvenlik Şube Müdürlüğü polislerinin müdahale ettiği 3'ü kız 6 kişi gözaltına alındı. 
 
5 Kasım 2014’te Ankara’da DİSK’e bağlı sendikaların üyesi işçiler iş cinayetlerini protesto etmek amacıyla 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde eylem yaptı. Bakanlık kapısının mühürlendiği eylemin 
ardından işçilere müdahale eden polis ekipleri 18 işçiyi gözaltına aldı. 
 
6 Kasım 2014’te, Ankara'da Kızılay Meydanı'na yürüyen ve YÖK'ün kuruluş yıl dönümünü protesto eden 
öğrencilere polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.   
 
6 Kasım 2014’te, İzmir'in Güzeltepe semtinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'ndeki 
öğrenciler, YÖK'ün kuruluş yıldönümünü protesto etmek ve Berkin Elvan'ı gaz kapsülüyle vuran polislerin 
yargılanması talebiyle dersleri boykot etti. Okulun önünde oturma eylemi yapan öğrencilere polis coplarla 
müdahale etmesi sonucu 4'ü çocuk toplam 12 öğrenci gözaltına alındı.  
 
6 Kasım 2014’te, Eğitim Sen Hakkari Şubesi'nin eğitimde kadrolaşmaya karşı yaptığı yürüyüşe polisin 
saldırısı sonucu aralarında Eğitim Sen Şube Eş Başkanı Süleyman Aşkan'ın da bulunduğu 8 kişi 
yaralandı.   
 
6 Kasım 2014’te İzmir’de Yükseköğretim Kurulu’nun kuruluş yıldönümünü protesto etmek amacıyla oturma 
eylemi yapan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencisi 12 çocuk coplanarak gözaltına alındı. 
 
6 Kasım 2014’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde Yükseköğretim Kurulu’nun kuruluş 
yıldönümünü protesto etmek amacıyla düzenlenen eyleme polisin müdahalesi sonucu 9 kişi gözaltına 
alındı. 
 
6 Kasım 2014’te Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde Yükseköğretim Kurulu’nun kuruluş yıldönümünü protesto 
etmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin 
derslere girmeyerek boykot eylemi yapmasına polisin müdahale etmesi sonucu 14 öğrenci gözaltına 
alındı. 
 
6 Kasım ve 8 Kasım 2014’te Ankara’da Yükseköğretim Kurulu’nun kuruluş yıldönümünü protesto etmek 
amacıyla düzenlenen eylemlere polisin müdahalesiyle 4 kişi yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı. 
 
6 Kasım 2014’te, Hakkari’de, Eğitim Sen Hakkari Şubesi Memur-Sen'in ve AKP'nin kentte tüm kurumlarda 
başlatmış olduğu kadrolaşmaya karşı yürüyüş düzenledi. KESK Şubeler Platformu binası önünde 
başlayan yürüyüşe polis, gaz bombaları, plastik mermi ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında 
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Egitim Sen Şube Eş Başkanı Süleyman Aşkan'nın da aralarında bulunduğu 8 kişi çeşitli yerlerinden 
yaralandı. Yaralılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
6 Kasım 2014’te, Urfa’nın Suruç ilçesi Boydê köyünde insan zinciri oluşturmak isteyen bir grup sanatçı 
kitlesine, askerler gaz bombaları ve gerçek mermilerle müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 
sanatçılardan Ali Baran ve Adil Aslan ile 75 yaşındaki Mustafa Kılıç ve Naif Aslan adlı yurttaşlar 
ayaklarından yararlanarak hastaneye kaldırıldı.   
 
7 Kasım 2014’te, Manisa'nın Soma ilçesinde, Kolin Termik santralinin yapılacağı bölgede bulunan zeytin 
ağaçlarının kesilmemesi için nöbet tutan köylüler ile şirketin güvenlik görevlileri arasında arbede çıktı. 
Kavga sırasında Yırca sakini Emin Özkılınç başından yaralandı.  
 
7 Kasım 2014’te Askerin açtığı ateş sonucu Kobanê sınırında vurularak yaşamını yitiren Kader Ortakkaya 
adına İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde anma töreni yapmak isteyen gruba gaz bombalarıyla saldıran polis 2 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
10 Kasım 2014’te İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde bulunan Validebağ Korusu’nun yanında sürdürülen 
inşaata tepki göstermek amacıyla yapılan eyleme polis ekiplerinin biber gazı ve plastik mermili silahlarla 
müdahale etmesinin ardından 15 kişi de gözaltına alındı. 
 
10 Kasım 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir iş merkezine baskın düzenleyen özel harekat 
timlerinin, baskın sonrası hem halka müdahale etmesi hem de zırhlı araçlardaki anons cihazı ile halka 
sinkaflı küfürler etmesi ile ilgili Kaymakam ve ilçe emniyet müdürü ile makamında görüşen STK ve siyasi 
parti temsilcileri, devletin halktan özür dilemesini talep etti. Görüşmenin sona ermesinin ardından ilçe 
merkezinde toplanan ve İlçe Emniyet Müdürü'nün zırhlı araçla merkeze gelip burada halktan yine anons 
cihazı aracılığı ile özür dilemesini talep eden halka polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede 
bulundu.   
 
11 Kasım 2014’te, Üsküdar Validebağ Korusu'nda yapılması planlan cami için alana getirilen beton 
mikserine engel olmak isteyen yurttaşlara polis müdahalede bulunurken, direnişçilerin kurduğu çadırlara 
da belediye ekipleri el koydu.   
 
15 Kasım 2014’teki Ankara’da her cumartesi Güvenpark’ta hasta tutsakların serbest bırakılması için eylem 
yapan gruba, eylem sırasında polis ekipleri coplu müdahalede bulundu. Ankara Valiliği’nin Güvenpark’ta 
hiçbir basın açıklamasına yer verilmeyeceği yönündeki kararı gerekçe göstererek Hasta Mahpuslara 
Özgürlük İnisiyatifi üyelerini darp eden polis bir kişiyi de gözaltına aldı. 
 
17 Kasım 2014’te, Irkçı saldırılar ile hukuksuz soruşturma ve cezalara karşı Gölköy Kampusu içinde 
bulunan Aktivite Merkezi içinde oturma eylemine başlayan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerine 
polis tarafından müdahale edildi. Kampus içine girerek oturma eylemi yapan öğrencilere biber gazı ve 
copla müdahale eden polis, 44 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı.    
 
18 Kasım 2014’te İzmir’de PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın serbest kalması için 9 Eylül Üniversitesi’nin 
bahçesinde yürüyüş düzenleyen öğrencilere plastik mermili silah ve gaz bombalarıyla müdahale eden 
polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. 
 
18 Kasım 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, DBP Gençlik Meclisi öncülüğünde PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın özgürlüğü talep etmek amacıyla binlerce genç tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe polis, 
herhangi bir uyarıda bulunmadan zırhlı araçlardan atılan gaz bombası ve sıkılan tazyikli su ile müdahalede 
bulundu. 
 
20 Kasım 2014’te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2015 yılı sağlık bütçesini protesto 
Etmek amacıyla Ankara’da TBMM önünde açıklama yapmak isteyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES) üyeleri ve yöneticilerinden oluşan gruba müdahale eden polis ekipleri 16 sendikacıyı 
gözaltına aldı. Müdahalede 4 kişi de yaralandı. 
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21 Kasım 2014’te Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’ne (PTT) ait İstanbul’daki Sirkeci 
Başmüdürlüğü’nün ek hizmet binası inşaatında çalışan işçiler beş aylık ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle 
eylem yaptı. Sirkeci binasının önünde oturma eylemi yapan 5 işçi ile onlara destek veren gruba müdahale 
eden polis ekipleri toplam 18 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale esnasında polisler tarafından darp edilen 
İnşaat İşçileri Sendikası (İNŞAAT-İŞ) Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol yaralanarak hastaneye 
kaldırıldı. 
 
22 Kasım 2014’te, Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyelerinin 
eylemine müdahale eden polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu Dilgeş Malgaz (18) adlı kişi vücudunun çeşitli 
yerlerine isabet eden üç kurşunla ağır yaralandı. 
 
22 Kasım 2014’te İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde bulunan Validebağ Korusu’nun yanında sürdürülen 
inşaata tepki göstermek amacıyla yapılan eyleme polis ekiplerinin biber gazı ve plastik mermili silahlarla 
müdahale etmesi sonucu 18 kişi gözaltına alındı. 
 
24 Kasım 2014’te, Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde DBP Gençlik Meclisi tarafından PKK’nin 36. kuruluş 
yıldönümünü kutlamak için yapılmak istenen yürüyüşe polisin müdahale etmesi sonucu çıkan çatışma 
sonucu bir yakınlarının vefatı nedeniyle olay yerinde bulunan Mehmet Şerif Turan (35) mermiyle, Abdullah 
Turan ise isabet eden bir cisimle yaralandı. 
 
25 Kasım 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 25 Kasım etkinlikleri kapsamında Cizre Kadın Platformu 
öncülüğünde kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirmek yüzlerce kadına polis, gaz bombaları ile müdahalede 
bulundu. Sıkılan biber gazlarının etkisinin dağılmasıyla birlikte yeniden bir araya gelen kadınlar yürüyüşe 
devam etti.   
 
27 Kasım 2014’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Dikmen Vadisi’nin şirketlere satışı için başlattığı ihale 
sürecini belediye binası önünde toplanarak protesto eden Dikmen Vadisi halkına biber gazıyla müdahale 
eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Protesto nedeniyle ihalenin ertelendiği bildirildi. 
 
28 Kasım 2014’te, Ankara’nın Mamak İlçesi’nde PKK’nin 36. kuruluş yıldönümünü kutlamak için yapılmak 
istenen yürüyüşe polisin müdahale etmesi sonucu 14 kişi gözaltına alındı. 
 
28 Kasım 2014’te, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’ndeki PKK’nin 36. kuruluş yıldönümünü kutlamak için yapılmak 
istenen eyleme gerçek mermili silahlarla müdahale eden polisin açtığı ateş sonucu bir kişi yaralandı. 
 
29 Kasım 2014’te, Ankara’da yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürümek isteyen Öğrenci 
Kolektifleri üyesi 22 kişi polisin gaz bombalı müdahalesinin ardından gözaltına alındı. 
 
1 Aralık 2014’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde düzenlenen gösteriye müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
1 Aralık 2014’te İstanbul’da Tünel Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na yürüyüş yapmak isteyen gruba 
polisin saldırması sonucu 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi de yaralandı. 
 
1 Aralık 2014’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde düzenlenen gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin 
gözaltına aldığı 9 çocuğa “Kabahatler Yasası’na aykırı hareket ettikleri” gerekçesiyle 189’ar lira para 
cezası kesildi.  
 
2 Aralık 2014’te, Kobanê’de çıkan çatışmalarda yaşamını yitiren YPJ’li Fadime Demirkaya (Jînda Delîla) 
memleketi Çaldıran'a götürülürken, yol güzergâhında bulunan Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde karşılandı. 
İlçeye bağlı Yolarası (Qurtê) köyünde bir araya gelerek cenaze konvoyunu karşılayan kitleye olay yerine 
gelen polis, gaz bombaları müdahalede bulundu. Müdahale sırasında ismi öğrenilemeyen 2 kişi polis 
tarafından gözaltına alındı.   
 
6 Aralık 2014’te Ankara’da Milli Eğitim Şurası’nın yapıldığı otele girerek protesto eylemi düzenlemek 
isteyen Genç Umut üyesi 5 çocuk polislerce gözaltına alındı. 
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7 Aralık 2014’te, Şırnak'ın Cudi Mahallesi'nde, Rojava'nın Kobanê Kantonu'na DAİŞ çetelerinin Türkiye 
üzerinden saldırıldığı iddialarına karşın protesto gösterisi düzenleyen gençlere polis, plastik mermi ve gaz 
bombalarıyla müdahale etti. Polis müdahalesine gençlerin karşılık vermesi ile çatışmaya dönüşen 
olaylarda, polisin bir eve gaz bombası atması sonucu evde bulunan astım hastası Hürriyet Turan (39) adlı 
yurttaş ve 3 yaşındaki çocuğu Rojda Turan fenalaşarak Şırnak Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. 
Olay sırasında evde bulunan 64 yaşındaki Zeynep Benek, "Gaz bombasının içerideki etkisinden kurtulmak 
için bir odaya kapandık ve odanın içerisine gaz sızmasın diye kapının altına battaniye sıkıştırdık ve 
pencereleri açarak dışarıda komşulardan ve çevredekilerden yardım istedik" diye konuştu.   
 
7 Aralık 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Mezbahane Sokak’ta bir araya gelen ve çoğunluğu 
kadınlarından oluşan binlerce kişi, Kobanê’ye yönelik IŞİD çetelerinin saldırılarını protesto etmek amacıyla 
Nusaybin Caddesi üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün gerçekleştiği sırada yurttaşlara polis, gaz 
bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında, polisin attığı gaz bombası 9 yaşındaki A.E. isimli 
çocuğun kafasına isabet etti. Yaralanan çocuk, çevredekiler tarafından Cizre Devlet Hastanesi Acil 
Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  
 
7 Aralık 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova'da ilçesinde polis kurşunu ile katledilen Rojhat Özdel isimli yurttaş 
için, Şırnak'ın Cizre ilçesinde protesto gösterisine polisin müdahalesi sonucu, 11 yaşındaki Serkan Uca 
isimli çocuk başına isabet eden gaz kapsülü ile yaralandı. Başından aldığı darbeyle kanlar içerisinde kalan 
Uca, yakınları tarafında Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
8 Aralık 2014’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 
Şırnak’ın Cizre ilçesinde Yurtsever Devrimci Genç Kadın Hareketi (YDGK-H) tarafından düzenlenen 
yürüyüşte polisin attığı gaz bombası sonucu A.E. (9) ve S.U. (11) adlı çocuklar yaralandı. 
 
9 Aralık 2014’te Ankara’da düzenlenen 19. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararları protesto etmek 
amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde zincirli eylem yapan 2 çocuk darp edilerek gözaltına 
alındı. 
 
9 Aralık 2014’te Ankara’da Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü önünde kendilerini zincirleyen 8 öğrenci 
gözaltına alındı. 
 
10 Aralık 2014’te, Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi önünde, Bilge Gençlik Kulübü üyeleri 
tarafından Kutlu Doğum Siyer Sınavı için stant kurulması üzerine öğrenciler ile grup arasında gerginlik ve 
çatışma çıktı. Eğitim Fakültesi önünde bir araya gelen öğrenciler, grubun ve polisin tutumunu protesto 
etmek amacıyla İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüşe geçen öğrenci 
kitlesine polis, polis gaz bombaları ile müdahale bulundu.   
 
10 Aralık 2014’te İstanbul’da İHD ve TİHV üyelerinin ve çalışanlarının İnsan Hakları Haftası (10-17 Aralık) 
dolayısıyla Taksim Tramvay Durağı önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis ekipleri “Taksim 
Meydanı’nda açıklama yapmanın yasak olduğu” gerekçesiyle izin vermedi. Grup açıklamaya daha sonra 
Fransız Kültür Merkezi önünde yaptı. 
 
11 Aralık 2014’te İstanbul’da kendilerine saldıran ve bazı arkadaşlarını yaralayan aşırı sağcı öğrenci 
grubunu protesto ederek üniversite kampusuna girmek isteyen Marmara Üniversitesi öğrencilerine 
müdahale eden polis ekipleri 16 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
11 Aralık 2014’te 19. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararları protesto etmek amacıyla Mersin’de bulunan 
Pozcu Anadolu Lisesi önünde kendilerini zincirleyerek eylem yapan 4 çocuk darp edilerek gözaltına alındı. 
 
11 Aralık 2014’te, Ardahan'ın Göle ilçesinde, çeşitli tarihlerde yaşamını yitiren PKK militanlarının 
defnedilmesi için yapılan "Şehit Ahmet Güler Şehitlik Mezarlığı”nın duvarlarını yıkan askerler tepki 
göstermek amacıyla, Ardahan merkez, Göle ve köylerden mezarlığın bulunduğu alana doğru yola çıkan 
yurttaşlar, Ardahan'ın girişinde askerler tarafından durduruldu. Yurttaşların geçişine izin verilmemesi 
üzerine araçlardan inen yurttaşlar, yürüyüşe geçti. Yurttaşlar yürüyüşü engellemeye çalışan askerler, gaz 
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bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Müdahalede çok sayıda kişi atılan gazdan etkilenirken, 
Gülseri Yılmaz (50) isimli kadın fenalık geçirdi. Yılmaz, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
13 Aralık 2014’te AKP’nin il örgütü kongresi için Adana’ya gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu protesto 
eden Halkevleri üyelerine polisin müdahale etmesi sonucu 12 kişi gözaltına alındı, 1 kişi de yaralandı. 
 
14 Aralık 2014’te Çanakkale’de 21 Mart 2014’te düzenlenen Newroz kutlamasının tertip komitesinde yer 
alan 7 kişi hakkında “Siyasi Partiler Yasası’na aykırı kutlama yaptıkları” iddiasıyla açılan davanın 
Çanakkale 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hâkim, sanıklara 200’er lira adlî 
para cezası verdi. 
 
14 Aralık 2014’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde son dönemde yoğunlaşan gözaltı operasyonlarını protesto 
etmek için düzenlenen eyleme polisin gerçek mermili silahlarla müdahale etmesi sonucu Metin Bayar (19) 
adlı kişi yüzüne isabet eden kurşunla yaralandı. 
 
15 Aralık 2014’te IŞİD’in saldırılarına karşı Kobanê’de çatışırken yaşamını yitiren Sibel Bulut (Sarya 
Özgür/Eylem Deniz) için çeşitli kentlerde taziye çadırı kuruldu. Gaziantep, Adana, İzmir ve Ankara’da 
açılan çadırlara ise polis ekipleri sert şekilde müdahale etti. 
 
15 Aralık 2014’te Ankara’da Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Heykeli önünde Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) üyelerinin açtığı çadırı abluka altına alan polis ekipleri, çadırın kaldırılmaması 
üzerine 16 kişiyi gözaltına aldı.  
 
15 Aralık 2014’te Adana’da İnönü Parkı’nda yine ESP üyelerince açılmak istenen çadıra müdahale eden 
polis ekipleri 10 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Gözaltında tutuldukları 5 Ocak Polis Karakolu’nda 
işkence gören 10 kişiden ikisinin fenalaşarak hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.  
 
15 Aralık 2014’te Gaziantep’te Yeşilsu Parkı’nda açılmak istenen taziye çadırına polis ekipleri, “yasak 
olduğu” gerekçesiyle izin vermedi. 
 
15 Aralık 2014’te İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde ESP ilçe örgütü binası önünde yapılmak istenen eyleme 
müdahale eden polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Aynı yerde 2. kez yapılmak istenen eyleme yapılan 
müdahalede de 8 kişi gözaltına alındı. 
 
16 Aralık 2014’te Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bir eyleme müdahale eden polisin açtığı ateş sonucu 
Abdülkadir (Kadri) Çakmak (17) adlı çocuk başına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi. 
 
16 Aralık 2014’te Bursa’da işten çıkarılan arkadaşları için fabrika önünde eylem yapan Türkiye Tütün 
Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri (Tek Gıda-İş) Sendikası üyesi işçilere müdahale eden polis ekipleri 29 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
16 Aralık 2014’te İzmir’in Balçova İlçesi’nde Balçova Yaşamspor-Galatasaray arasında oynanan Türkiye 
Kupası maçında “E-Bilete Hayır” yazılı pankart açan Tekyumruk adlı taraftar grubunun üyesi 10 kişiyi 
polisler gözaltına aldı. Haklarında 6222 sayılı yasayı ihlal etmekten işlem yapılan 10 kişiye savcılığın 
vereceği karara kadar spor müsabakalarından men cezası verildiği öğrenildi. 
 
17 Aralık 2014’te Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilere destek vermek amacıyla Genel-
İş tarafından yapılan eyleme müdahale eden polis ekipleri 20 kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Aralık 2014’te, Diyarbakır’da yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun yıldönümü dolayısıyla KESK’e bağlı 
sendikaların düzenlediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 20 kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Aralık 2014’te, Muş’ta, KESK Muş Şubesi öncülüğünde 17-25 tarihleri arasında gerçekleşen yolsuzluk 
operasyonlarının ardından açığa çıkan yolsuzlukları AKP il binası önünde protesto etmek isteyen kitleye 
yönelik gerçekleşen müdahalede HDP İl Başkanı Robin Erdenci ile SES Şube Başkanı İdris Gürkan 
gözaltına alındı.   
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17 Aralık 2014’te, İstanbul’da bir Halkbankası şubesi önünde eylem yapan SDP üyesi 5 kişi polislerce 
gözaltına alındı. Yine İstanbul’da operasyonu temsilen saat 17:25’te Sabah Gazetesi’nin önünde yapılan 
eylemde ise 2 kişi gözaltına alındı. 
 
17 Aralık 2014’te, Ankara’da yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde eylem yapan Liseli Genç 
Umut üyesi 7 çocuk, polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
17 Aralık 2014’te, AKP’nin Ankara İl Başkanlığı binası karşısında bulanan Kocatepe Cami avlusundan 
pankart açan Liseli Genç Umut üyesi 3 öğrenciyi polis ekipleri darp ederek gözaltına aldı. 
 
17 Aralık 2014’te, Ankara Kızılay Meydanı’nda ve Güvenpark’ta aynı öğrenci grubu tarafından yapılmak 
istenen eylemlerde de 5 öğrenci gözaltına alındı. 
 
17 Aralık 2014’te Bursa’da işten çıkarılan arkadaşları için fabrika önünde eylem yapan Tek Gıda-İş üyesi 
işçilere müdahale eden polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı. 
 
18 Aralık 2014’te, Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na yürüyerek orada Türk Mühendis ve Mimarlar 
Odası Birliği (TMMOB) Yasası’nda yapılmak istenen değişiklikleri protesto etmek isteyen TMMOB 
üyelerine polis ekipleri biber gazıyla müdahale etti. 
 
18 Aralık 2014’te Hakkâri’de yakın bir zamanda polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Abdülkadir 
Çakmak ve Rojhat Özdel için düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
20 Aralık 2014’te Ankara’da “Laik Eğitim ve Emeğe Saygı” sloganıyla Tandoğan Meydanı’nda toplanarak 
Kızılay Meydanı’na yürümek isteyen Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyelerine basınçlı su 
ve gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 89 sendika üyesini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında 
Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir de bulunurken bir öğretmenin polisin tekmesiyle burnunun kırıldığı 
bildirildi. 
  
20 Aralık 2014’te, Kobanê direnişinde çıkan çatışmalar sonucu ağır yaralanan Esra Yakar adlı tıp 
öğrencisi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınmıştı. İki gün önce Diyarbakır 
Savcılığı tarafından hakkında "örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla soruşturma açıldı. Açılan soruşturma 
kapsamında Yakar, mahkemece "örgüt üyesi" olduğu iddiası ile tutuklandı. Yakar'ın durumunun ağır 
olmasından kaynaklı tedavisi için Ankara'da özel bir hastaneye sevk edilmişti. Ankara'ya sevkine karar 
veren savcı Yakar'ın tedavi işlemlerinin bitmesinden sonra tutuklanmasını talep ederken, aynı savcı bugün 
Yakar'ın direkt tutuklanması talebinde bulundu. Ankara'da bulunduğu özel hastanede segbis sistemi ile 
duruşmaya katılan Yakar, mahkeme tarafından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza Evi'ne gönderildi. 
Yakar'ın başında şarapnel parçaları bulunurken, doktorlar tarafından verilen raporlarda, durumunun ağır 
olduğu belirtilerek, tedavisinin acil bir şekilde yapılması gerektiği kaydedildi.  
 
24 Aralık 2014’te Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin “Devrimci Karagâh Örgütü Davası”nda yerel mahkemenin 
verdiği cezaları onamasını İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde protesto eden gruba plastik mermili silahlarla ve 
gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. 
 
24 Aralık 2014’te, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Avşar kampusundaki İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 
kantininde Kürt öğrenciler üniversite güvenlik görevlileri ve ülkücülerin saldırısına uğradı. Daha sonra 
üniversite girişinde toplanan ülkücü öğrenciler, İİBF'ye doğru polis kordonunda yürüyüşe geçti. Polisin gaz 
bombaları ve tazyikli su ile yaptığı müdahaleye ülkücüler de taş ve bıçaklarla katıldı.  Saldırıda Mahmut 
adlı öğrenci ayağından bıçakla, Abdurrahman adlı öğrenci ise kafasından taşla yaralandı. Daha sonra 
oturma eylemi gerçekleştiren Kürt öğrenciler polis tarafından ablukaya alınırken, olay yerine üniversitenin 
Rektörü Durmuş Deveci gelerek öğrenciler ile görüştü. Öğrencilere, "Dağılın yoksa polis müdahale 
edecek" demekle yetinen rektöre, öğrenciler can güvenliklerinin olmadığını, bu yüzden de üniversite içinde 
kalacaklarını söyleyip oturma eylemine son verdi.   
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25 Aralık 2014’te Bingöl’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
Bingöl Üniversitesi öğrencisi 9 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Öğrencilerine yönelik gözaltı 
operasyonlarını protesto etmek için aynı gün İl Emniyet Müdürlüğü’ne yürümek isteyen öğrencilere polis 
ekipleri biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. Müdahalede 4 öğrenci yaralanırken, 3 öğrenci ile DBP 
İl Örgütü Başkanı Mervan Temiz de gözaltına alındı. 
 
25 Aralık 2014’te “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla Konya’da M.E.A. (16) adlı çocuğun 
okulundan alınarak tutuklanmasını Ankara’da protesto etmek için Adalet Bakanlığı önünde pankart açan 
2’si çocuk 3 kişi polisler tarafından coplanarak gözaltına alındı. 
 
25 Aralık 2014’te Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan ve 275 gündür eylem yapan SÜTAŞ 
işçilerinden 23’ü, Aksaray’da bildiri dağıttıkları sırada gözaltına alındı. 
  
25 Aralık 2014’te Yolsuzluk yaptıkları ve rüşvet aldıkları iddiasıyla kamu görevlilerine yönelik yapılan 
operasyonun yıldönümü dolayısıyla İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde bir banka önünde eylem yapan Sosyalist 
Demokrasi Partisi (SDP) aktivisti 6 kişi gözaltına alındı. Aynı eylemi Alsancak’ta yine bir banka önünde 
yapan SDP aktivisti 6 kişi daha gözaltına alındı. 
 
25 Aralık 2014’te Roboskî Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla Adana’da Çukurova Üniversitesi’nde anma 
etkinliği düzenlemek isteyen öğrencilere önce aşırı sağcı gruplara saldırdı. Saldırının ardından 
saldırganlar yerine etkinliğe müdahale eden polis ekipleri 96 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
26 Aralık 2014’te Maraş Katliamı’nın (19-26 Aralık 1978) 35. yıldönümü nedeniyle Erzincan’da yapılmak 
istenen basın açıklaması aşırı sağcı grupların saldırısına uğradı. Polisin saldırganlar yerine basın 
açıklamasına katılanlara müdahale ettiği saldırıda 12 kişi yaralandı. Saldırının ardından Erzincan Valiliği 
28 Aralık 2014- 12 Ocak 2015 tarihleri arasında il merkezinde toplantı, yürüyüş, gösteri, stant masaları 
açılması, imza toplanması gibi etkinlikleri yasakladığını açıkladı. 
 
26 Aralık 2014’te, Muş’taki Alparslan Üniversitesi’nde, Roboski Katliamı’nın 3. yıldönümünde kampüs 
içerisinde basın açıklaması yapan öğrenciler, daha sonra Merkez Kütüphane önünde ‘Roboski’ konulu bir 
tiyatro sahneledi. Kampüse giren jandarma, biber gazı ve tazyikli suyla öğrencilere saldırdı. Saldırıda 2 
öğrenci gözaltına alınırken, gazdan etkilenen 2 öğrenci de ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  
 
27 Aralık 2014’te, Hakkâri'nin birçok mahallesinde geç saatlere kadar devam eden Roboski Katliamı ve 
Cizre saldırısı protesto eylemleri sonrasında Berçelan Mahallesi'nde bir eve yapılan baskın sonucu R.E. 
(15) isimli çocuk gözaltına alındı.  
 
27 Aralık 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir grup genç, Cizre'de yaşanan olayları protesto etmek için 
İpekyolu'nu trafiğe kapattı. Gösteri düzenleyen gençlere polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu. 
Gençlerinde polis müdahalesine karşılık vermesi üzerine olaylar çıktı. Müdahale sırasında polisin açtığı 
ateş sonucu Musa Azma isimli gencin göğsünden yaralandığı belirtildi. Ağır yaralanan Azma, Silopi Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.   
 
30 Aralık 2014’te, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, Roboski katliamı ve Cizre'de çıkan olayları protesto etmek 
amacıyla gösteri düzenleyen gençlere polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.   
 
30 Aralık 2014’te, Federe Kürdistan Bölgesinde bulunan Şengal kasabasında IŞİD çeteleri ile çıkan 
çatışmalarda yaşamını yitiren HPG militanların Habur Sınır Kapısı'ndan alınan ve otopsileri yapılmak 
üzere Diyarbakır'a getirilen cenazeleri, Bağlar'ın Alipar Mahallesi'nde çok sayıda yurttaş tarafından 
karşılandı. Cenazeleri karşılayan kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.   
 
31 Aralık 2014’te,  Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde alınan yoğun polisiye önlemler halkın 
tepkisine neden olurken, kalabalık bir grup ile polis arasında ise çatışma yaşandı. Polisin yer yer kutlama 
yapan kitleye müdahale etmesi üzerine bir grup taşlarla karşılık verdi. Polisin tazyikli su kullandığı 
müdahalede 4 kişi gözaltına alındı.  
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13.7. Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar 
 
  
6 Mayıs 2014’te İstanbul’da bindiği metronun vagonunda uyuyakalan Gökhan Sercan (26) kendisini 
uyandıran 5 özel güvenlik görevlisi tarafından darp edildiğini açıkladı. Bayılana kadar dövüldüğünü ifade 
eden Gökhan Sercan, özel güvenlik görevlilerinin kendisini metro dışına attığını, aldığı darbeler sonucu ise 
sağ gözünün retinasının yırtıldığını savundu. 
 
28 Haziran 2014’te, Adana’da Çukurova Üniversitesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Acil 
Servisi’ne hasta yetiştirmek için başka bir kapıdan kampusa giren ambulans şoförü Hakan Yaman (42) 
girişte durmadığı iddiasıyla üniversitenin özel güvenlik görevlileri tarafından zorla durdurularak coplandı. 
Aldığı darbeler nedeniyle burnu kırılan Hakan Yaman’ın Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin beyin 
cerrahisi servisinde tedavi altına alındığı öğrenildi. 
 
25 Eylül 2014’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde öğretmenlik yapan Mesut Çetin, rahatsızlanan eşini 
Mardin’de götürdüğü özel bir hastanede gördüğü muameleye tepki göstermesi üzerine hastanenin özel 
güvenlik görevlilerince kendisinin, eşinin ve çocuğunun darp edildiğini ileri sürerek şikâyetçi oldu. 
 
21 Ekim 2014’te, Manisa’nın Soma İlçesi’ne bağlı Yırca Köyü’nde (Mahallesi’nde) kurulması planlanan 
termik santralle ilgili zeytinlik alanlara dozerlerle girerek ağaç kesimi yapan Kolin Şirketler Grubu’nun 
görevlileri, tepki gösteren köylülere saldırdı. Köylülere destek veren gruplara da saldıran özel güvenlik 
görevlileri 11 kişiyi yere yatırarak darp ettikten sonra kelepçeledi. 
 
3 Aralık 2014’te,  Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi öğrencilerinin Şerzan Kurt Davası’na katılım çağrısı 
yapmak amacıyla açtıkları standa üniversitenin özel güvenlik görevlilerinin saldırması sonucu 3 öğrenci 
yaralandı. 
 

13.8. Okulda Şiddet 
 
 
8 Ocak 2014’te, Mersin’de Abdullah Günaydın İlköğretim Okulu öğrencisi S.B.’nin (6) arkadaşına “pis” 
dediği gerekçesiyle sınıf öğretmeni M.A. tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. 
 
10 Ocak 2014’te Çorum’da Kadıkırı Köyü İlköğretim Okulu öğrencisi A.R.Ç.’nin (13) Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi Dersi’nde konuştuğu iddiasıyla okul müdürü Ş.B. tarafından dövülmesi sonucu kulağından kan 
geldiği öğrenildi. 
 
26 Şubat 2014’te, Antalya’da Ramazan-Hatice Savaş Otistik Çocuklar Özel Eğitim Okulu ve İş Eğitim 
Merkezi’ne giden A.B.’nin (11) öğretmenleri tarafından dövülmesi nedeniyle vücudunda morluklar oluştuğu 
ortaya çıktı. 
 
27 Şubat 2014’te, Sivas’ta Gazipaşa Ortaokulu öğrenci A.G.’nin (14) sigara içtiği iddiasıyla müdür 
yardımcısının odasında iki öğretmen tarafından dövüldüğünü savunan ailesi öğretmenler hakkında 
şikâyetçi oldu. 
  
17 Nisan 2014’te Mersin’de Hoca Ahmet Yesevi İmam Hatip Lisesi öğrencisi E.Ç.’nin (16) aynı okuldan kız 
arkadaşıyla yan yana oturduğu gerekçesiyle okul müdürü Alaattin Öztürk tarafından dövüldüğü öğrenildi. 
 
2 Mayıs 2014’te Çanakkale’de Gazi Ortaokulu öğrencisi down sendromlu S.B.’nin “yaramazlık yaptığı” 
iddiasıyla öğretmeni tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
8 Mayıs 2014’te, İzmir’in Konak İlçesi’nde Misak-ı Milli Ortaokulu öğrencisi M.E.T.’nin (11) matematik 
öğretmeni K.K. tarafından “yaramazlık yaptığı” iddiasıyla dövüldüğü iddia edildi. 
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30 Eylül 2014’te Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde bulunan Şehit Murat Erdem Anaokulu’na giden C.U.’nun 
(5) izinsiz ayağa kalktığı için öğretmeni Miraç Efe tarafından oklavayla dövüldüğü ortaya çıktı. 
 
6 Kasım 2014’te Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde “yaramazlık yaptığı” gerekçesiyle öğretmeni B.Y.’nin 
fırlattığı kitap gözüne isabet eden K.K.’nin (9) göz kapağına dikiş atıldığı ortaya çıktı. 
 
7 Kasım 2014’te, Bitlis merkezde bulunan Anadolu Lisesi'nde okuyan bir grup öğrenci arasında kavga 
çıktı. Kavganın büyümesinin ardından okula gelen polisler, öğrencilere yakın mesafeden biber gazı 
sıktıktan sonra silah dipçikleri ile darp etti. Öğrencilerin polis tarafından darp edilmesini önlemek isteyen 
öğretmenlere polisin hakaretine ve saldırısına maruz kaldı. Polis müdahalesinden yaralanan öğrenciler 
hastaneye kaldırıldı.  
 
14 Kasım 2014’te, Diyarbakır’da Sağlık Meslek Lisesi'nde okuyan ikinci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Y.D., 
son derste sınıfta cep telefonu çalınca öğretmeni tarafından arkadaşlarının gözleri önünde yumruklandığı 
öğrenildi. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. 
 
1 Aralık 2014’te, Ankara’nın Altındağ İlçesi’nde bulunan Uluğbey Anadolu Lisesi’nde Din Kültürü ve Ahlak 
Bilgisi öğretmeninin beraber müzik dinledikleri gerekçesiyle 2 öğrenciyi küfrederek darp ettiği ortaya çıktı. 
 
11 Aralık 2014’te Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’nde özel bir kreşe giden İ.P.’nin (3,5) altını ıslattığı için 
öğretmeni tarafından darp edildiği ve vücudunda morluklar oluştuğu öğrenildi. 
 

13.9. Ölen Kişinin Bedenine Yönelik İnsanlık Dışı Muamele 
 
  
 

13.10. İşkence Davaları 
 
İstanbul’da 1 Mayıs 2009’da İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen gösterilere müdahale eden polis 
ekiplerinin, Tarlabaşı Caddesi’nin ara sokaklarında eylemcilerden Öztürk Aladağ’ı (28) yere yatırarak 
copla dövmeleri amatör bir kamera tarafından kaydedilmiş ve basına yansımıştı. Aldığı sağlık raporu ve 
kamera kaydıyla birlikte şikâyetçi olan Öztürk Aladağ’ın başvurusu kabul edilmiş ve Öztürk Aladağ’ın 
şikâyeti aynı sokakta sürüklenerek gözaltına alınan Naciye Kaplan’ın şikâyetiyle, 13 Mayıs 2010’da 
birleştirilerek, beş polis memuru hakkında, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 Haziran 2010’da 
dava açılmıştı. Fakat sanık polis memurlarının amiri olması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik 
Kuvvet Şube Müdürü Gökhan Özsavaş hakkındaki şikâyete 30 Haziran 2010’da takipsizlik kararı 
verilmişti. Öztürk Aladağ’ın avukatı Meral Hanbayat’ın karara itiraz etmesi üzerine, mahkeme heyeti, 
Gökhan Özsavaş’ın “olay sırasında Beyoğlu’nda değildim. Zor kullanma sınırının aşılması yönünde talimat 
vermem mümkün değil” şeklindeki savunmasına rağmen “amirin işkence yapıldığını öngörmesine rağmen 
işkenceye müdahalede bulunmaması dolayısıyla işkence yapılmasını zımnen rıza gösterdiğini bu nedenle 
işkence suçunu işlediğini” ileri sürerek Gökhan Özsavaş hakkındaki takipsizlik kararını 3 Eylül 2010’da 
kaldırmıştı. Beş polis memuruyla beraber Gökhan Özsavaş’ın da yargılanmasına İstanbul 18. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde sonuçlandığı 14 Ocak 2014’te öğrenildi. 24 Aralık 2013’te görülen karar duruşmasında 
mahkeme heyeti, işkence yapmakla suçlanan sanıkların delil yetersizliğinden beraat etmesine karar verdi. 
 
14 Ocak 2014’te İstanbul’da 28 Mayıs 2013’te, Gezi Parkı’ndaki ağaçların söküleceği ve ya kesileceği 
iddiaları nedeniyle eylem yapan gruba polis memurları müdahale ederken Ceyda Sungur’u hedef alarak 
biber gazı sıkan polis memuru Fatih Zengin (23) hakkında başlatılan soruşturma sonunda iddianame 
hazırlandığı öğrenildi. İddianamede, hiçbir uyarıda bulunmayan polis memuru Fatih Zengin’in “Toplumsal 
Olaylarda Görevlendirilen Personelin Hareket Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” ile “Göz Yaşartıcı Gaz 
Silahları ve Mühimmatlarını Kullanım Talimatı”na aykırı hareket ederek “görevini kötüye kullandığı” 
belirtildi ve Fatih Zengin’in söz konusu suçlamadan 2 yıla kadar hapis ile cezalandırılması ve meslekten 
men edilmesi talep edildi. 9 Ocak 2014’te hazırlanan ve değerlendirilmesi amacıyla ilgili asliye ceza 
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mahkemesine gönderilen iddianamenin kabul edilmesi halinde Fatih Zengin’in yargılanmasına 
önümüzdeki günlerde başlanacak. 
  
Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde Fethullah Gülen ve Cem Vakfı Onursal 
Başkanı İzzettin Doğan’ın işbirliğiyle yapılmak istenen cami-cemevi-aşevi projesini protesto etmek 
amacıyla 9 Eylül 2013’te düzenlenen gösteriye saldıran çevik kuvvet polis ekipleri, gösterileri ve saldırıyı 
bir inşaattan takip eden Evrensel Gazetesi muhabiri Hasan Akbaş ile Hayat Gazetesi muhabiri Birkan 
Bulut’u inşattan atmakla tehdit ederek darp edilmişti. Olayla ilgili suç duyurunu soruşturan savcılığın 
takipsizlik kararı verdiği 6 Şubat 2014’te öğrenildi. 
 
19 Şubat 2014’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi eski Müdürü Adil 
Serdar Saçan ile Alper Özdemir, Semih Günaydın, Ahmet İhtiyaroğlu, Serdar Akça, Metin Rakipoğlu, 
Yalçın Işık ve Candan Eren adlı yedi polis memuru hakkında 28 Şubat 1997’de gözaltına alınan 4 kişiye 
işkence yaptıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturmaya TMY’nin 10. maddesiyle görevli İstanbul 
Cumhuriyet Savcılığı’nın 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolması nedeniyle takipsizlik kararı verdiği  
öğrenildi. 
 
19 Şubat 2014’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 12 Mayıs 2012’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray 
maçından sonra çıkan olaylarda Cüneyt Uslu adlı taraftarı sporcuların sahaya çıktığı tünele 
kelepçeleyerek darp eden Süleyman Esirger adlı sivil polis memuru hakkında 12 yıl 6 aya kadar hapis 
cezası talebiyle açılan dava sonuçlandı. “Kasten yaralama”, “hakâret” ve “tehdit” suçlarından yargılanan 
Süleyman Esirger’in Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanığın son 
savunmasını alan hâkim verdiği 1 yıl 10 ay 15 günlük hapis cezasını erteledi. 
 
İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde 4 Ağustos 2012’te, “uyuşturucu madde kullandıkları” gerekçesiyle darp 
edilerek gözaltına alınan Servet Karataş ve Kemal Karataş, araç içinde ve götürüldükleri 75. Yıl Polis 
Karakolu’nda da darp edilmişlerdi. Hastaneye kaldırılan Kemal Karataş’ın durumunu gören ağabeyleri 
Cengiz Karataş ve Diyaettin Karataş da annlerinin hastanede tekmelenmesi nedeniyle tartışma yaşadıkları 
polisler tarafından dövülmüştü. Olayın sonunda Cengiz Karataş’ın görme, Diyaettin Karataş’ın da duyma 
kaybı yaşadığı öğrenilmişti. Darp olayından üç gün sonradört kardeş hakkında polislerin suç duyurusu 
üzerine “hakaret, darp ve direnme” suçlamalarından 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle iki ayrı 
dava açıldığı 22 Şubat 2014’te öğrenildi. Servet ve Kemal Karataş hakkında açılan dava Bakırköy 8. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ederken Cengiz ve Diyaettin Karatş hakkında açılan dava ise 
Bakırköy 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. Her iki dava devam ederken dört kardeşin suç 
duyurusu üzerine 8 polis hakkında olaydan 18 ay sonra “kasten yaralama” suçundan dava açıldığı ve 
yargılamaya 8 Mayıs 2014’te başlanacağı bildirildi. 
 
İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde 28 Nisan 2013’te, Maçka Parkı’nda bir bankta oturup sigara içen gazeteci 
Mustafa Erdem Kahveci ile avukat Burcu Özaydın’a “sigara içmek yasak” diyen polis ekibi açık havada 
böyle bir yasak olmadığını söyleyen iki kişiyi ters şekilde kelepçeleyerek gözaltına almıştı. Olayın ardından 
gözaltında işkence gören iki kişi ile polislerin karşılıklı suç duyuruları üzerine Burcu Özaydın ve Murat 
Erdem Kahveci hakkında “direnmek ve hakaret” suçlamalarından; 5 polis hakkında ise “işkence” suçundan 
dava açıldı. Polislerin yargılandığı davanın 21 Şubat 2014’te başlayan duruşmasında sanıkların ifadesini 
alan mahkeme heyeti, şikâyetçilerin davaya katılma taleplerini kabul ederek duruşmayı erteledi. 
 
Amasya Cumhuriyet Savcılığı’nın, 12 Eylül 1980’de Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in liderliğinde 
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından emir-komuta zinciri dâhilinde gerçekleştirilen askeri darbe 
döneminde işkenceli sorgulama merkezi olarak kullanılan Suluova İlçesi’ndeki Et ve Balık Kurumu’nun 
bodrum katında işkence gören Fazlı Kuru, Musa Koyuncu ve Ali Soyal, Metin Irmak’ın şikâyeti üzerine, o 
dönem biri yüzbaşı biri başçavuş olan iki asker hakkında “işkence yapmak” suçunu işledikleri gerekçesiyle 
40 yıla kadar hapis cezası istemiyle açtığı davaya 10 Mart 2014’te başlandı. Amasya Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan müştekilerin ifadesini alan mahkeme heyeti, sanıkların bir sonraki 
duruşmaya zorla getirilmelerine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
26 Mart 2014’te Kırklareli Cumhuriyet Savcılığı’nın, 12 Eylül 1980’de Genelkurmay Başkanı Kenan 
Evren’in liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından emir-komuta zinciri dâhilinde gerçekleştirilen 
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askeri darbe döneminde işkenceli sorgulama merkezi olarak kullanılan Pınarhisar İlçesi’ndeki 86. Piyade 
Alayı’nde işkence gören Çetin Vural’ın şikâyeti üzerine, o dönem biri polis üçü asker 4 kişi hakkında 
“işkence yapmak” suçunu işledikleri gerekçesiyle açtığı davaya başlandı. Kırklareli Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, katılmayan sanıkların bir 
sonraki duruşmaya zorla getirilmelerine karar vererek duruşmayı 24 Haziran 2014’e erteledi. 
 
7 Nisan 2014’te Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde 24 Haziran 2004’te, çalıştığı büfede Ahmet Kaya’nın bir 
şarkısını dinlediği gerekçesiyle polis memurları M.B. ve B.O. tarafından darp edilen İbrahim Sil’in açtığı 
davanın sonuçlandığı öğrenildi. Soruşturma safhasının dört yıl sürdüğü ve 2008 yılında başlayan davanın 
19 Şubat 2010’da Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında “işkence” 
suçundan 9 yıl hapis cezası talep edilen polis memurlarına 8’er ay hapis cezası ve memuriyetten men 
cezası verilmişti. Kararın ardından İbrahim Sil’in avukatı Fuat Aldemir, sanıkların diğer suçlardan da ceza 
almaları için temyiz başvurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 14. Ceza 
Dairesi’nin sanıklara yöneltilen suçların eski TCK’nin belirtilen maddeleri kapsamına göre 7 yıl 6 aylık 
zamanaşımına uğramasına karar verdiği ortaya çıktı. 
 

İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri devam ederken 3 Haziran 2013te, iş çıkışı evine giden Hakan Yaman gaz 
bombasıyla hedef alınarak vurulmuştu. Hareketsiz kalan Hakan Yaman’ı “eylemci olduğu” iddiasıyla 
bayılana kadar darp eden polis ekipleri Hakan Yaman’ın bir gözünü sert bir cisimle çıkardıktan sonra 
yanan bir ateşin kıyısına atmışlardı. Uzun tedavilerin ardından bir gözünü kaybeden Hakan Yaman’la ilgili 
devam eden soruşturmada Emniyet Genel Müdürlüğü’nün saldırının gerçekleştiği günde olay yerine ait 
fotoğraf ve video kaydı bulunamadığı gerekçesiyle dosyayı kapattığı 18 Nisan 2014’te öğrenildi. 

 

Ankara’da 3 Eylül 2012’de Evrim Lüleci, geri geri giden polis aracının eşi Banu Lüleci’ye çarpması üzerine 
uyardığı polis aracındaki polis memurları tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak telsizle darp edilmişti. 
Olayın ardından tarafların karşılıklı suç duyurusu üzerine açılan davanın sonuçlandığı 21 Nisan 2014’te 
öğrenildi. Ankara 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim Evrim Lüleci’ye “kamu görevlisine 
hakaret ettiği” iddiasıyla 75 gün adli para cezası verdi. Polis memuru A.D.’ye “basit yaralama” suçundan 
verilen 180 gün adli para cezası ise sanığın suçu “elem ve tahrik altında işlediği” gerekçesiyle 37 güne 
indirilerek günlüğü 20 liradan 740 lira para cezasına çevrildi. 

 
19 Nisan 2014’te, 12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen askeri darbe döneminde cezaevinde işkence 
gördüğünü beyan ederek dönemin en üst düzey rütbelileri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya hakkında 
suç duyurusunda bulunan Sait Özdemir’in şikâyetine “şüphelilerin işkence olayıyla ilgisi bulunduğuna dair 
delil olmadığı” gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı verdiği  öğrenildi. 
 
3 Mayıs 2014’te Mersin’de 11 Eylül 2013’te bir parkta oynayan D.Ö.’yü (8) döven polis memuru Osman 
Deniz hakkında “işkence” suçundan 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldığı öğrenildi. Olaya dair 
belgeleri değiştiren 3 polis memuru hakkında da “resmi evrakta sahtecilik” suçlamasından 2’şer yıl hapis 
cezasının talep edildiği yargılamaya Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 17 Temmuz 2014’te başlanacak. 
 
22 Mayıs 2014’te, Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 30 Ağustos 2012’de “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 
açılan ateş sonucu öldürülen Cem Aygün’ün (24) ölümüne dair Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
açılan davada sanık polis memuru Fatih Yılmaz’ın yargılanmasına devam edildi. 21 Mayıs 2014’te 
tutuklanan sanığın ifadesinin de alındığı duruşmada mahkeme heyeti Fatih Yılmaz’a “kasten yaralama 
sonucu ölüme neden olmak” suçundan 11 yıl 8 ay hapis cezası verdi. 
 
24 Mayıs 2014’te, Gezi Parkı eylemleri devam ederken Eskişehir’de düzenlenen protesto gösterilene 
katıldığı için Doğukan Bilir adlı öğrenciyi sopalarla döven Şahan Gökpunar, Hüseyin Engin ve Selçuk Bal 
adlı polis memurları ile Ali İsmail Korkmaz Davası’nda da adı geçen Serkan Kavak hakkında hazırlanan 
iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. “Basit yaralama” suçundan haklarında dava açılan 3 polis memuru 
ile bir sivilin yargılanmasına Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
28 Mayıs 2014’te Gaziantep’te 2012 yılında meydana gelen bir trafik kazası nedeniyle taraflar arasında 
çıkan tartışmaya müdahale ederek aynı aileden 4 kişiyi gözaltına alarak döven ve polis aracının içinde 
biber gazı sıkan Murat Tabur, Fatih Mert, Şehmus Babat, Önder Özaslan, Yusuf Kılıç, Hüseyin Aksüt, 
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Mehmet Emin Bozkoyun ve Nihat Belhan adlı 8 polis memuru hakkında “yaralama ve hakâret” suçlarından 
açılan davaya devam edildi. Gözaltında işkence gören 4 kişinin de “görevli memura mukavemet etmek” 
suçundan yargılandığı davanın Gaziantep 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında taraf 
avukatlarını dinleyen hâkim, vuku bulan olayın TCK’nin 94. Maddesindeki işkence suçu kapsamına 
girdiğini ve yargılamanın ağır ceza mahkemesinde devam etmesi için dosyaya “görevsizlik” kararı verdi. 
 
Kıbrıs’ta zorunlu askerlik hizmetini yaparken disiplin koğuşunda gördüğü işkence nedeniyle 25 Temmuz 
2011’den 12 Ekim 2011’e kadar beyin fonksiyonlarını yitirmiş bir halde komada kalan ve 12 Ekim 2011’de 
tedavisinin 79. gününde GATA’da (Ankara) yaşamını yitiren Uğur Kantar’ın gördüğü işkence sonucu 
ölümü ile ilgili açılan davaya 11 Haziran 2014’te devam edildi. Davanın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 
Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde görülen duruşmasında taraf avukatları dinlendi. Duruşma sonunda 
mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla duruşmayı 23 Temmuz 
2014’e erteledi. Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri 
Komutanlığı Askeri Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Uğur Kantar’ın ölümünden sorumlu olan 
ve Disiplin Cezaevi’nde gardiyan olarak görev yapan Ayhan Arslan ve Fırat Keser hakkında “neticesi 
sebebiyle ağırlaşmış işkenceyle ölüme neden olmak” suçundan; gardiyan Recep Tekin hakkında “beş kez 
kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle kasten yaralamak” suçundan; 
cezaevi müdürü Ayhan Şentürk hakkında “ihmal suretiyle görevi kötüye kullanmak” suçundan; gardiyanlar 
Süleyman Özdoğan, Özkan Belmen ve Ahmet Yurdusevdi hakkında ise “görevi kötüye kullanmak” 
suçundan yargılanıyor. 
 
13 Haziran 2014’te, 12 Eylül 1980’deki askeri darbenin ardından tutuklanan Hakkı Yılmaz’ın tutuklandığı 
27 Eylül 1984’ten tahliye olduğu 15 Haziran 1986’ya kadar geçen sürede Diyarbakır Askerî Cezaevi’nde 
işkence gördüğünü savunarak dönemin en üst düzey rütbelileri Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya 
hakkında suç duyurusunda bulunan Hakkı Yılmaz’ın ailesinin şikâyetine takipsizlik kararı verildiği öğrenildi. 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın kararın gerekçesinde olağanüstü dönemlere ilişkin uygulanan 30 
yıllık zamanaşımı süresinin 2014 yılının Mart ayında dolduğu iddiasına yer verdiği belirtildi. 
 
İstanbul’da 28 Mayıs 2013’te, Gezi Parkı’ndaki ağaçların söküleceği veya kesileceği iddiaları nedeniyle 
eylem yapan gruba polis memurları müdahale ederken Ceyda Sungur’u hedef alarak biber gazı sıkan 
polis memuru Fatih Zengin (23) hakkında açılan davaya 25 Haziran 2014’te devam edildi. “Toplumsal 
Olaylarda Görevlendirilen Personelin Hareket Usul ve Esaslarına Dair Yönerge” ile “Göz Yaşartıcı Gaz 
Silahları ve Mühimmatlarını Kullanım Talimatı”na aykırı hareket ederek “görevini kötüye kullandığı” 
iddiasıyla 2 yıla kadar hapis cezası verilmesi ve meslekten men edilmesi talebiyle yargılanan Fatih Zengin, 
İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya “raporlu olduğu” gerekçesiyle yine katılmadı. 
Duruşmada taraf avukatlarının taleplerini dinleyen hâkim, yakın mesafeden sıkılan biber gazının etkilerinin 
tespit edilebilmesi için Ceyda Sungur’un Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi. 
 
26 Haziran 2014’te İstanbul’da 1 Mayıs 2009’da İşçi Bayramı dolayısıyla kutlamaların yapılmak istendiği 
Taksim Meydanı’na giden Mustafa Çiftçi’yi gözaltına aldıktan sonra darp eden ve yüzüne biber gazı sıkan 
sonra da öldüğünü zannederek yol kenarına atan F.O., G.A., V.D. ve F.K.’nin karar duruşması İşkence 
Görenlerle Dayanışma Günü olan görüldü. “İşkence yapmak, basit yaralamada bulunmak, hakaret etmek, 
işkence sonucu vücutta kemik kırılmasına neden olmak ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından 
yargılanan sanık polislerin İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mahkeme 
heyeti, sanıkların “yüklenen suçu işledikleri sabit olmadığından” beraat ettiklerini açıkladı. 
 
Gezi Parkı eylemlerinin başladığı dönemde İzmir’de 2 Haziran 2013’te Gündoğdu Meydanı’ndaki 
eylemcilere saldıran polislerden üçünün Kordon’da deniz kenarında oturan bir kadının saçını çekerek darp 
ettikleri kameralara yansımıştı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma sonunda 
haklarında “görevi kötüye kullandıkları” suçlamasıyla dava açılan üç polis memurunun yargılanmasına 1 
Temmuz 2014’te başlandı. İzmir 11. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanık polislerden İ.G. 
ve M.K., “olay günü 60 saate yakın mesai yaptıklarını ve bu nedenle böyle davrandıklarını” iddia ettiler. 
Hâkim, olayın görüntülerini çeken gazetecinin ve olay yerinde bulunan polis memurlarının tanık olarak 
dinlenmesine, sulh ceza mahkemelerinin asliye ceza mahkemelerine devredilmesi söz konusu olduğu için 
CD’lerin incelenmesinin daha sonraki celselere bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 
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İzmir’de 16 Temmuz 2011’de ailesiyle birlikte eğlenmeye gittiği müzikhole gelen polis ekipleri tarafından 
“üzerinde kimliği bulunmadığı” gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınan F.C.’nin (37) Karabağlar Polis 
Karakolu’nda iki sivil polis memuru tarafından dakikalarca dövüldüğü ve cinsel tacize maruz kaldığı; olaya 
tanık olan diğer polis memurlarının da olaya müdahale etmediği ortaya çıkan kamera kaydı görüntüleri 
sonucu 9 Aralık 2011’de öğrenilmişti. Olaydan sonra F.C. hakkında “görevli polis memurunu yaraladığı ve 
polis memuruna hakaret ettiği” iddialarıyla 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ortaya 
çıkan kamera görüntüleri sonucu ise işkencenin tespit edilmesine rağmen polis memurları T.D., N.A., H.Y. 
ve B.S. hakkında ise “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılarak basit yaralama” suçunu işledikleri 
iddiasıyla 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 28 Kasım 2011’de dava açılmış, daha sonra 
iddianameye “tehdit” suçunun da eklenmesiyle birlikte polis memurları hakkında istenen hapis cezası 6 
yıla çıkarılmıştı. 5 Aralık 2011’de iddianameyi kabul eden İzmir 17. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görevden 
uzaklaştırılan polis memurlarının yargılanmasına 15 Şubat 2012’de başlanmış ve duruşmada mahkeme 
başkanı, “suçun niteliğinin değişmesi” dolayısıyla “görevsizlik” kararı vererek dosyayı Asliye Ceza 
Mahkemesi’ne göndermişti. Dosyayı kabul eden ve yenilenen iddianamede dört polis memurunun 
yargılanması için gün belirleyen İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi ise, “olayın işkence suçu olduğunu” 
belirterek dosyaya “görevsizlik” kararı verdi ve sanık polis memurlarının “işkence” suçundan 
yargılanmaları için dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Kararın ardından dosyaların 
birleştirildiği davada 4 polis memurunun ve F.C.’nin İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 3 
Temmuz 2014’te devam edildi. Duruşmada kararın açıklanması beklenirken, mahkeme heyetinin başkanı 
geçici görevle dosyaya baktığını belirterek karar için duruşmayı 16 Ekim 2014’e erteledi. 
 
İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde 4 Aralık 2010’da Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın rektörlerle yaptığı görüşmeyi protesto eden gruplara saldıran polis ekipleri E.Ö. 
adlı kadını yere düşürerek tekmelemişti. Aldığı darbeler nedeniyle kaldırıldığı hastanede 3 gün yatan 
E.Ö.’nün 5 haftalık bebeğini düşürdüğü öğrenilmişti. Olayın ardından E.Ö.’nün şikâyeti üzerine yürütülen 
soruşturmada savcılığın Adlî Tıp Kurumu’nun raporu doğrultusunda “müştekinin çocuğunu düşürmesinin 
söz konusu olayla bir ilgisinin bulunmadığı” yönünde karar vererek olaydan 4 yıl sonra kovuşturmaya yer 
olmadığına hükmettiği 11 Temmuz 2014’te öğrenildi. 
 
12 Temmuz 2014’te İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 17 Temmuz 2008’de kendisini Dolapdere Caddesi’nde 
gözaltına alan polisler tarafından ilk önce sokakta coplarla, sonra da kelepçeli halde bindirildiği araçta 
yumruklarla dövülen M.B.’nin davasında yerel mahkemenin 3 polis için “yaralama ve hürriyeti tahdit” 
suçlarından verdiği cezanın Yargıtay 8. Ceza Dairesi tarafından bozulduğu öğrenildi. Kararı bozan 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi gerekçesinde M.B.’nin maruz kaldığı muamelenin “işkence” suçu kapsamına 
girdiğini ve sanık polisler Muhammed Gişi, Alper Yüksel ve Murat Ponçaklı’nın bu suçtan 
cezalandırılmasını istediği öğrenildi. İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 29 Aralık 2011’de sonuçlanan 
davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara birer yıl sekizer ay hapis cezasına vermiş ve 
cezaları ertelemişti. Bir başka sanık polis memuru İsmail Yılmaz ise beraat etmişti. Kararı görüşen 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise 6 Mart 2014’te kararı bozmuştu. 
 
15 Temmuz 2014’te, Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nde bir protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle 
haklarında dava açılan 7’si tutuklu 12 kişinin 26 Temmuz 2012’de Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen duruşmasında görevli jandarma erlerinin tutuklu bir sanığı dövmesi üzerine mahkeme başkanının 
tutanağa geçirdiği ve suç duyurusunda bulunduğu olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılığın, 
şüpheli askerin ifadesini gerekçe göstererek takipsizlik kararı verdiği öğrenildi. 
 
17 Temmuz 2014’te Mersin’de 11 Eylül 2013’te Siteler Polis Karakolu yanında bulunan bahçede arkadaşı 
ile kavga ederken polisler tarafından gözaltına alınarak karakolda işkence edilen D.Ö.’nün (8) ailesi 
tarafından 4 polis hakkında açılan davaya başlandı. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 
katılan sanık polisler Ömer Faruk Karataşlı, Beyazıt Daz, Hasan Karamık ve Osman Deniz’in olay gününe 
dair iddialarını ve D.Ö.’nün ailesini dinleyen mahkeme heyeti, sanık Osman Deniz’in tutuklanması talebini 
reddederek tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 24 Ekim 2014’e erteledi. 
 
19 Temmuz 2014’te Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde 4 Temmuz 2010’da motosikletini çektikleri gerekçesiyle 
tartıştığı iki sivil polis memuru tarafından darp edilerek gözaltına alınan ve götürüldüğü Çarşı Polis 
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Karakolu’nda da işkence gören Fuat Şengül’ün gördüğü işkence nedeniyle açılan davanın sonuçlandığı 
öğrenildi. Kuşadası 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında hâkim, “görevli polise hakaret 
ettiği” iddiasıyla Fuat Şengül’e 8 bin 840 TL para cezası verirken, polis memurlarından Murat Gül ve 
Mehmet Çalışkan’a ise “yaralama suçunun sabit görüldüğü, ancak bu eylemi haksız tahrik altında 
yaptıkları” gerekçesiyle 6’aşr ay hapis cezasının karşılığı olan 3’er bin TL adlî para cezası verdi. Polis 
memuru Süleyman Satılmış hakkında “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” kararı verilirken, diğer 
sanık polisler Yunus Can ve Ahmet Koçak ise beraat etti. 
 
Hatay’daki bir gösteride Ahmet Atakan adlı kişinin faili meçhul şekilde ölmesini protesto etmek amacıyla 
11 Eylül 2013’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde düzenlenen gösteriye katıldığı gerekçesiyle gözaltına 
alınan ve götürüldüğü İskele Polis Karakolu’nda çıplak arama uygulamasına maruz bırakılan M.Y.’nin suç 
duyurusu üzerine 2 polis hakkında başlatılan soruşturmanın kapatıldığı 7 Ağustos 2014’te öğrenildi. 
Kadıköy Kaymakamlığı’nın şüpheli polis memurlarının anlatımlarına dayanarak “tacize uğramış bir kişinin 
davranışlarının normal olamayacağını” belirterek polisler Ö.Y. ve A.S. hakkında soruşturma izni vermeği, 
karara yapılan itirazın ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi’nce reddedilmesi nedeniyle savcılığın 22 
Temmuz 2014’te kovuşturmaya yer olmadığına hükmettiği ortaya çıktı. 
 
İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 3 Ekim 2009’da parkta içki içtiği gerekçesiyle Güney Tuna’yı (21) döven polis 
memuru Muhammed Bağcı’nın, “sağlam raporu” veren Doktor Ergin Ertan’ın ve aynı olayda “görevlerini 
ihmal ettikleri” suçundan haklarında dava açılan beş polis memurunun Bakırköy 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılandığı dava 18 Aralık 2012’de sonuçlanmıştı. Karar duruşmasında mahkeme heyeti, 
sanık polis memurları Muhammet Bağcı ve Samet Durmaz’a “ağırlaştırılmış işkence yapmak” suçundan 
6’şar yıl 8’er ay hapis cezası vermiş, diğer sanık polis memurları Evren Bakırtaş, Zafer Arık, Fatih Fidan ve 
Enes Paray ise beraat etmişti. Sanık doktor Engin Ertan’a da adli muayenede kolluk görevlisini muayene 
odası dışına çıkarmayarak İstanbul Protokolü’ne uymadığı ve bu nedenle “görevi ihmal ettiği” gerekçesiyle 
2 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. Kararı görüşen Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin polisin sadece karakolda 
değil sokakta da insan dövmesinin işkence suçu kapsamına girdiğini belirterek kararı onadığı 12 Ağustos 
2014’te öğrenildi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi “işkence” suçundan hapis cezası alan diğer polis memuru 
Samet Durmaz hakkındaki kararı ise bozdu. 
 
Tekirdağ’ın Kapaklı Beldesi’nde 4 Ağustos 2013’te, şizofreni tedavisi gören Ali Çelebi (34) rahatsızlanınca, 
ailesi ambulans çağırmıştı. Ali Çelebi’nin bindirildiği araçtan kaçarak ağabeyinin evine gitmesi üzerine 
çağrılan polis ekibinin Ali Çelebi’yi hareketsiz hale getirmek için defalarca Ali Çelebi’ye copla vurduğu, 
biber gazı sıkarak ters kelepçe taktığı bunun üzerine fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ali Çelebi’nin 
yaşamını yitirdiği ortaya çıkmıştı. Olaya tanıklık edenler Ali Çelebi’yi polis memurları Ömer Acar, Mehmet 
Türkmenoğlu, Yusuf Bozkurt Açıkel, Deniz Polat ve Ahmet Sarıkaya’nın dakikalarca darp ettiğini ileri 
sürmüşlerdi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ise polislerin 
PVSK’nin belirlediği sınırlar için hareket ettiğini iddia ederek 18 Temmuz 2014’te 5 polis hakkında 
kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği 24 Ağustos 2014’te öğrenildi. 
 
26 Ağustos 2014’te Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 1984 yılında PKK tarafından bir askerî araca 
düzenlenen saldırının ardından düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak 3 ay gözaltında tutulan 
Abdurrahman Demir’in gözaltında gördüğü işkenceler sonucu ayak parmaklarının kangren olarak 
kesilmesi nedeniyle yaptığı suç duyurusunun sonuçlandığı öğrenildi. Abdurrahman Demir’in 9 Mayıs 
2011’de Çukurca İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görevli subay R.Y., Bolu Komando Tugay 
Komutanlığı’nda görevli Üsteğmen M.T., Bolu Komando Tugay Komutanlığı’nda görevli Teğmen R.K., 
Çukurca Köprülü Jandarma Taburu’nda görevli Astsubay T.I. hakkında yaptığı suç duyurusunu 
değerlendiren Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı 4 subay hakkında “işkence” suçundan iddianame 
hazırladı. İddianameyi kabul eden Hakkâri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 kişinin 18 yıla kadar hapis 
cezası talebiyle yargılanmasına 14 Ekim 2014’te başlanacak. 
 
5 Eylül 2014’te Gezi Parkı gösterileri nedeniyle Antalya’da 3 Haziran 2013’te düzenlenen eyleme destek 
verdiği iddiasıyla Mustafa Düştegör’ü ellerindeki sopa ve coplarla döven polisler hakkında başlatılan 
soruşturmanın tamamlandığı öğrenilmişti. Savcı hazırladığı iddianamede polis memuru A.O.P. hakkında 
“zor kullanma yetkisini aşarak insan yaraladığı” suçunu işlediği gerekçesiyle 3 yıla kadar hapis cezası,  
olay yerindeki diğer 4 polis memuru ile amirleri A.S. hakkında da A.O.P.’ye müdahale etmedikleri 
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gerekçesiyle 6’şar aya kadar hapis cezası talep etmişti. “Olayın yaralama değil işkence olduğu” 
gerekçesiyle yapılan itirazı kabul eden iddianamenin gönderildiği Antalya 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 
“görevsizlik” kararı vererek A.O.P.’ye “işkence” suçundan dava açılması amacıyla dosyayı ağır ceza 
mahkemesine gönderdiği 15 Eylül 2014’te öğrenildi. 
 
Gezi Parkı eylemleri devam ederken Eskişehir’de düzenlenen protesto gösterilene katıldığı için Doğukan 
Bilir adlı öğrenciyi sopalarla döven 3’ü polis 4 kişi hakkında “basit yaralama” suçundan açılan davaya 
Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde başlanacaktı. Mahkemenin sanıklar Şaban Gökpunar, Hüseyin 
Engin ve Selçuk Bal adlı polis memurları ile Serkan Kavak adlı sivil hakkında açılan davada “görevsizlik” 
kararı vermesi üzerine dosyanın gönderildiği Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 16 
Eylül 2014’te başlandı. Duruşmada olayın “işkence” suçu kapsamına girdiğini belirten hâkim “görevsizlik” 
kararı verdi ve dosyayı ağır ceza mahkemesine gönderdi. Sanık polislerden Şaban Gökpunar ve Hüseyin 
Engin Ali İsmail Korkmaz Davası’nda da sanık olarak yer alıyorken, diğer iki sanık da aynı davada tanık 
olarak yer alıyor. 
 
Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerinde öldürülen Ethem Sarısülük’ün 16 Haziran 2013’teki cenazesine gaz 
bombası kapsülüyle başından vurulan Dilan Dursun’un (20) yaralanmasıyla ilgili soruşturma devam ediyor. 
Soruşturma kapsamında savcılığın Dilan Dursun’un vurulduğu an olay yerinde kimlerin görev yaptığını 
sorduğu öğrenildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün ise olay yerinde görev yapan polislere dair üç farklı yazı 
gönderdiği 18 Eylül 2014’te öğrenildi. İlk yazıda 18 polisin adına yer verilirken, ikinci liste “anlık 
görevlendirme yapıldı, elimizde liste yok” yanıtı verildiği, son yazıda da 8 polisin adının yer aldığı bildirildi. 
 
24 Eylül 2014’te Mersin’de 11 Eylül 2013’te Siteler Polis Karakolu yanında bulunan bahçede arkadaşıyla 
kavga ederken polisler tarafından gözaltına alınan D.Ö.’ye (8) işkence yaptığı iddiasıyla görevden 
uzaklaştırma kararı verilen Osman Deniz adlı polis memurunun görevine döndüğü öğrenildi. Olayın 
meydana geldiği Siteler Polis Karakolu’ndan alınan Osman Deniz’in Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde 
görevlendirildiği öğrenildi. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 24 Ekim 2014’te devam edecek olan 
davada Osman Deniz “işkence” suçundan, Ömer Faruk Karataşlı, Beyazıt Daz, Hasan Karamık adlı 
polisler de “işlenen suçu bildirmemek” suçundan yargılanıyorlar. 
 
26 Eylül 2014’te İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde 2012 yılında “asker kaçağı olduğu” iddiasıyla gözaltına 
alınan Hayati Demir’e götürüldüğü karakolda işkence yapan 6 polis hakkında açılan davanın sonuçlandığı 
öğrenildi. Sanık polisler Mustafa Cirit ve Ali Topal’ın “işkence yapmak” suçundan; diğer 4 polisin de 
“işkence suçuna yardım etmek” suçundan yargılandıkları davanın Çağlayan 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, tarafların son savunmalarını aldı. Duruşma 
sonunda mahkeme heyeti, gözaltında Hayati Demir’i darp ederek “işkence” suçunu işleyen sanıklar 
Mustafa Cirit ile Ali Topal’ın üzerine atılı “işkence” suçunun vasfının değiştiğini ve fiilin “kasten yaralama” 
suçuna girdiğini belirterek sanıkların bu suçu haksız tahrik altında işlediklerini belirterek 2 bin 240 lira adlî 
para cezası verdi. Mahkeme heyeti, daha sonra hükmün açıklanmasının geri bırakıldığına hükmetti. 
Kararda diğer 4 polisin ise beraat ettirildiği açıklandı. Mahkeme heyeti ayrıca aynı dosyada hem şikâyetçi 
hem de sanık olan Hayati Demir’e de “kolluk kuvvetini yaralama” ve “kamu görevlisine hakaret” 
suçlarından beraat verdi. 
 
İstanbul’un Pendik İlçesi’nde 12 Nisan 2008’de Balıkçılar Çarşısı’nda balon satan Yusuf Şirin, “balonları 
vermediği” gerekçesiyle çarşı meydanında ve götürüldüğü zabıta deposunda ellerini, ayaklarını bağlayan 
zabıta ekibince gözleri de kapatılarak dövülmüştü. Aldığı darbeler nedeniyle Yusuf Şirin’in sağ böbreği ile 
dalağını kaybetmesine neden olan zabıta memurları Selahattin Kılıç, Erdal Küçükgüzel ve Abdullah Aykılıç 
hakkında “işkence” suçundan açılan davanın karar duruşması Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 
Şubat 2013’te görülmüştü. Karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara 12’şer yıl hapis cezası vermiş, 
duruşmalardaki iyi halleri dolayısıyla cezayı 10 yıla indiren mahkeme heyeti, sanıkların 5 yıl süreyle 
memuriyetten men edilmelerine de karar vermişti. Yerel mahkemenin kararını görüşen Yargıtay 9. Ceza 
Dairesi’nin ise “meydana gelen olayda işkence suçunun olmadığına, olayın basit yaralama suçu 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine” hükmederek kararı bozduğu 26 Eylül 2014’te öğrenildi. 
Dosyaya yeniden bakmakla görevlendirilen Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin de karara uyduğu ve 
yargılamaya önümüzdeki günlerde başlayacağı bildirildi. 
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İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’ne bağlı Tarlabaşı Mahallesi’nde 2008 yılında tiyatro eleştirmeni Metin Boran’ı 
yol kontrolü esnasında gözaltına alarak ekip aracının içinde darp eden dört polis hakkında yerel mahkeme 
ertelemek üzere “yaralama” suçundan hapis cezası vermişti. Olayın “işkence” suçu kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiğine hükmeden Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise kararı bozmuştu. Bozma kararının 
ardından yeniden yargılamayı yapan ilgili ağır ceza mahkemesinin sanık 4 polisten Alper Y., Murat P. ve 
Muhammet G. Adlı 3’üne 2’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verdiği, olayı amirlerine bildirmeyen İsmail Y.’ye 
ise 5 ay hapis cezası verdiği 28 Eylül 2014’te öğrenildi. 
 
Gezi Parkı eylemleri devam ederken Eskişehir’de düzenlenen protesto gösterilene katıldığı için Doğukan 
Bilir adlı öğrenciyi sopalarla döven 3’ü polis 4 kişi hakkında “basit yaralama” suçundan açılan davada 
Eskişehir 4. Sulh Ceza Mahkemesi “görevsizlik” kararı vermişti. Karar üzerine sanıklar Şaban Gökpunar, 
Hüseyin Engin ve Selçuk Bal adlı polis memurları ile Serkan Kavak adlı sivili 16 Eylül 2014’te yargılamaya 
başlayan dosyanın gönderildiği Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi, olayın “işkence” suçu kapsamına 
girdiğini belirterek ve “görevsizlik” kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti. Ancak 
dosyanın gönderildiği Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin hiçbir gerekçe bildirmeden, “görevsizlik” 
kararını kaldırdığı ve yargılamanın devam etmesi için dosyayı Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ne geri 
gönderdiği 1 Ekim 2014’te öğrenildi. 
 
İzmir’de 16 Temmuz 2011’de ailesiyle birlikte eğlenmeye gittiği müzikhole gelen polis ekipleri tarafından 
“üzerinde kimliği bulunmadığı” gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınan F.C.’nin (37) Karabağlar Polis 
Karakolu’nda iki sivil polis memuru tarafından dakikalarca dövüldüğü ve cinsel tacize maruz kaldığı; olaya 
tanık olan diğer polis memurlarının da olaya müdahale etmediği ortaya çıkan kamera kaydı görüntüleri 
sonucu 9 Aralık 2011’de öğrenilmişti. Olaydan sonra F.C. hakkında “görevli polis memurunu yaraladığı ve 
polis memuruna hakaret ettiği” iddialarıyla 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ortaya 
çıkan kamera görüntüleri sonucu ise işkencenin tespit edilmesine rağmen polis memurları T.D., N.A., H.Y. 
ve B.S. hakkında ise “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılarak basit yaralama” suçunu işledikleri 
iddiasıyla 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 28 Kasım 2011’de dava açılmış, daha sonra 
iddianameye “tehdit” suçunun da eklenmesiyle birlikte polis memurları hakkında istenen hapis cezası 6 
yıla çıkarılmıştı. 5 Aralık 2011’de iddianameyi kabul eden İzmir 17. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görevden 
uzaklaştırılan polis memurlarının yargılanmasına 15 Şubat 2012’de başlanmış ve duruşmada mahkeme 
başkanı, “suçun niteliğinin değişmesi” dolayısıyla “görevsizlik” kararı vererek dosyayı Asliye Ceza 
Mahkemesi’ne göndermişti. Dosyayı kabul eden ve yenilenen iddianamede dört polis memurunun 
yargılanması için gün belirleyen İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi ise, “olayın işkence suçu olduğunu” 
belirterek dosyaya “görevsizlik” kararı verdi ve sanık polis memurlarının “işkence” suçundan 
yargılanmaları için dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Kararın ardından dosyaların 
birleştirildiği davada 4 polis memurunun ve F.C.’nin İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 16 
Ekim 2014’te devam edildi. Duruşmada savcının değişmesi nedeniyle mahkeme heyeti duruşmayı 
erteledi. 
 
Gezi Parkı eylemlerinin başladığı dönemde İzmir’de 2 Haziran 2013’te Gündoğdu Meydanı’ndaki 
eylemcilere saldıran polislerden üçünün Kordon’da deniz kenarında oturan bir kadının saçını çekerek darp 
ettikleri kameralara yansımıştı. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine başlatılan soruşturma sonunda 
haklarında “görevi kötüye kullandıkları” suçlamasıyla dava açılan İ.G., M.K. ve M.B. adlı üç polis 
memurunun yargılanmasına 20 Ekim 2014’te devam edildi. İzmir 32. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya katılan sanık polislerden M.B. “olay günü öncesinde 2 saat uyuyabildiğini ve tükenme 
noktasına geldiğini ifade ederek orantılı güç kullandığını” iddia etti. Olayın görüntülerini çeken gazeteciyi 
ve olay yerinde bulunan polis memurlarını tanık olarak dinleyen hâkim, olay anı ham görüntülerinin haber 
ajanslarından istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
21 Ekim 2014’te İstanbul’da 2010 yılında gözaltına alınarak götürüldüğü karakolda gördüğü işkence ve 
kötü muamelenin ardından evinin balkonundan çıplak olarak atlayarak intihar eden Onur Yaser Can’ın 
şüpheli ölümünün ardından gözaltında Onur Yaser Can’ı sorgulayan iki polis memuru hakkında “resmi 
evrakta sahtecilik yaptıkları” iddiasıyla açılan davaya devam edildi. Daha önce verilen kararın Yargıtay 
tarafından bozulmasının ardından İstanbul 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen duruşmada Onur 
Yaser Can’ın ailesinin avukatlarının taleplerini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 26 Mayıs 2014’e 
erteledi. 15 Mayıs 2012’deki karar duruşmasında sanık polis memurları Soner Gündoğdu ile Salih Bahar’a 
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ikişer yıl altışar ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, suçun niteliğinin yüz kızartıcı olması nedeniyle 
sanık polis memurlarının meslekten men edilmelerine de hükmetmişti. 
 
Sincan (Ankara) Çocuk ve Gençlik Cezaevi’nde tutulan 11 çocuğun 1 Ocak 2014’te gardiyanların 
işkencesine maruz kaldığı ailelerin yaptığı görüşme sonrasında ortaya çıkmıştı. Olayın duyulmasının 
ardından kamera kaydı görüntülerine rağmen çocukların suç duyurusu sonuçlanmazken 24 gardiyanın 
şikâyeti üzerine 11 çocuk hakkında “kamu görevlisini yaraladıkları ve tehdit ettikleri” ayrıca “kamu malına 
zarar verdikleri” suçlamalarıyla açılan dava 21 Ekim 2014’te başladı. Sincan Çocuk Mahkemesi’ndeki 
duruşmada taraf avukatlarını dinleyen ve şikâyetçi gardiyanların ifadesini alan hâkim, olay günü işkence 
gören çocuklarla ilgili cezaevi kamera kaydı görüntülerinin izlenmesine karar vererek duruşmayı 13 Ocak 
2015’e erteledi. 
 
İstanbul’un Fatih İlçesi’nde 18 Haziran 2012’de hamile bir yakınını hastaneye yetiştirmek için araç 
kullanan Ahmet Koca (23), yol kontrolü yapan polis ekibi tarafından durdurulmuştu. Ahmet Koca’nın 
hastaneye yetişmek için polis ekibine itiraz etmesi ve telefonda Kürtçe konuşması nedeniyle olay yerinde 
bulunan 10 polis memuru tarafından dakikalarca dövülmüştü. Bazı polis memurlarının Ahmet Koca’ya 
kemerle vurdukları daha sonra da gözaltına aldıkları olayı görüntüleyen bir telefon kamerası kaydının 
ortaya çıkması sonucu öğrenilmişti. Ahmet Koca’nın tutulduğu polis aracında da darp edildiği ve gözaltına 
alınmasına rağmen polis karakoluna götürülmediği de ortaya çıkmıştı. Görüntüler üzerine açılan davada 
İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 11 polis memurunun “işkence yapmak” suçunu işledikleri 
gerekçesiyle 12’şer yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı dava 30 Ekim 2014’te sonuçlandı. 
Duruşmada tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı son savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
sanıklardan Mehmet Karakoyun, Seyit Ali Aktaş, Can Ahmet Akgün, Ahmet Gülen ve Ahmet Özdemir adlı 
polisleri tüm suçlamalardan beraat ettirdi. Diğer sanık polisler Adem Doğan, Muhammet Mustafa Gülcan, 
Atalay Erzurumlu, Ali Yener, Fatih Kalabalık ve Mustafa Altınok’a ise “işkence” yerine “eziyet” suçundan 
2’şer yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, sanıkların duruşmalardaki iyi hallerinden ötürü 1’er yıl 8’er 
aya düşürdüğü hapis cezalarını 5 yıl süreyle de erteledi. Davada aynı zamanda sanık olarak da yer alan 
Ahmet Koca hakkında da “kamu görevlisine direnmek” suçundan beraat kararı verildi. 
 
Antalya’da Gezi Parkı eylemlerinin devam ettiği 3 Haziran 2013’te, sıkılan basınçlı sudan korunmak için bir 
ağacın arkasına saklanan Erdem Kara’nın (25) çok sayıda polis tarafından dövüldüğü kamera kaydı 
görüntüleri sonucu öğrenilmişti. Erdem Kara’yı dakikalarca tekmeleyerek ve coplayarak darp eden 
polislerden 6’sı hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edildiği 12 Kasım 2014’te öğrenildi. Antalya 28. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde 6 polisin “kasten yaralama” suçundan yargılanmasına 16 Aralık 2014’te 
başlanacak. 
 
Manisa’nın Soma İlçesi’nde 301 işçinin ölümüne neden olan maden katliamını İstanbul’da 13 Mayıs 
2014’te protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemi Birgün Gazetesi adına fotoğraf çekerek takip eden 
Pembegül Gökçek (49), T32 nolu TOMA’dan sıkılan suyla yere düşmüş ve omzundan yaralanmıştı. Olayın 
ardından Pembegül Gökçek’in yaralanmasına yol açan TOMA’yı kullanan polis hakkında Avukat Ruşen Ali 
Nergiz’in yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın tamamlandığı 17 Kasım 2014’te öğrenildi. 
Soruşturma sonunda savcılık, 20 gün iş göremez raporu verilen ve hala sakat kalma riski devam eden 
Pembegül Gökçek’i yaralayan polis Hakan Yıldırım hakkında TCK’nin 86. maddesinde düzenlenen “kasten 
yaralama” suçundan üç yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi. İddianamenin gönderildiği 
Çağlayan 68. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde TOMA’dan sıkılan basınçlı 
meydana gelmiş yaralanmalara ilişkin ilk dava olacağı belirtildi. 
 
25 Kasım 2014’te İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde 10 Kasım 2014’te, kendisine gelen duruşma celbini 
almak için Fatih Polis Karakolu’na giden Ş.Ş.’yi (26), “işlerine karıştığı” gerekçesiyle darp ettikten sonra 
maden suyu şişesini makatına sokmaya çalışarak işkence yapan 6 polis memuru işkence suçunu 
işledikleri gerekçesiyle tutuklandı. 
 
30 Kasım 2014’te Artvin Cumhuriyet Savcılığı’nın, 12 Eylül 1980’de gerçekleştirilen askeri darbe 
döneminde gözaltına alınan Yener Turan’ın şikâyeti üzerine, o dönem görevli 6 asker hakkında “işkence 
yapmak” suçunu işledikleri gerekçesiyle başlattığı soruşturmanın sonuçlandığı öğrenildi. Soruşturma 
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sonunda savcılığın, Yargıtay kararlarından hareketle dosyanın eski TCK’ye göre zamanaşımına uğraması 
nedeniyle sanıklar hakkında takipsizlik kararı verdiği bildirildi. 
 
1 Aralık 2014’te Gezi Parkı eylemleri devam ederken Eskişehir’de 2 Haziran 2013’te düzenlenen protesto 
gösterilene katıldığı için Doğukan Bilir adlı öğrenciyi sopalarla döven 2’si polis 3 kişi hakkında “basit 
yaralama” suçundan açılan davaya Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmada 
mütalaasını sunan savcı, Doğukan Bilir’e coplarla vurdukları görülen polisler Şaban Gökpunar ve Selçuk 
Bal ile meşe odunuyla vuran Serkan Kavak hakkında “kasten yaralama” suçundan TCK’nin 86/3. maddesi 
uyarınca 1’er yıl 6’şar aya kadar hapis cezası verilmesini istedi. Hâkim, sanıkların son savunmalarını 
hazırlamaları amacıyla duruşmayı 22 Aralık 2014’e erteledi. 
 
25 Kasım 2014’te İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde 10 Kasım 2014’te, bir işlem için Fatih Polis 
Karakolu’na giden Ş.Ş.’yi (26), kamerasız alanda darp ettikten sonra maden suyu şişesini makatına 
sokmaya çalışarak işkence yapan 6 polis memuru işkence suçunu işledikleri gerekçesiyle tutuklanmıştı. 
Polislerin avukatlarının tutukluluğa dair yaptıkları itirazı değerlendiren Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi 3 
Aralık 2014’te polislerin tahliyesine karar verdi. 
 
İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerinin başladığı dönemde Eskişehir’de 2 Haziran 2013’te düzenlenen destek 
eylemine katıldığı için gözaltına alınan Halkevleri üyesi Tevfik Caner Ertay’ın polislere yakalandığı bir 
otoparkta gördüğü işkence sonucu kolunun ve bacağının kırıldığı ve bir polis aracının bagajında saatlerce 
gezdirildiği ortaya çıkmıştı. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten polis başmüfettişlerinin araştırması 
esnasında Tevfik Caner Ertay’ın döverek aracın bagajında tutan polisin, Ali İsmail Korkmaz’ı linç ederek 
öldüren Mevlüt Saldoğan olduğu 4 Aralık 2014’te öğrenildi. Söz konucu polis aracın Mevlüt Saldoğan’a 
zimmetli olduğu bildirildi. 
 
11 Aralık 2014’te İstanbul’da 28 Mayıs 2013’te, Gezi Parkı’ndaki ağaçların söküleceği veya kesileceği 
iddiaları nedeniyle eylem yapan gruba polis memurları müdahale ederken Ceyda Sungur’u hedef alarak 
biber gazı sıkan polis memuru Fatih Zengin (23) hakkında açılan davaya devam edildi. 2 yıla kadar hapis 
cezası verilmesi ve meslekten men edilmesi talebiyle yargılanan Fatih Zengin, Çağlayan 73. Asliye Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada verdiği ifadede günlerce uykusuz kalması ve saatlerce ayakta beklemesi 
nedeniyle sağlıklı düşünemediğini ve bu nedenle biber gazını sıktığını iddia etti. Duruşma sonunda hâk im, 
sanık savunmasında belirtilen müdür yardımcısı Ramazan Emekli, Zeki Bayrak ve Mesut Karabıyık’ın 
tanık olarak dinlenmesi için ilgili birimlere yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı 10 Mart 2015’e 
erteledi. 
 
İstanbul’da 1 Mayıs 2009’da İşçi Bayramı dolayısıyla Taksim Meydanı’nda yapılmak istenen mitinge polis 
ekipleri müdahale etmişti. Polislerden dördü gözaltına aldıkları M.Ç.’yi gözaltı aracının içinde 1,5 saat 
boyunca coplayarak darp etmiş ve yüzüne biber gazı sıkmıştı. İşkenceden bayılan M.Ç.’nin öleceğini 
düşünerek bir köprünün altına atan 4 polis hakkında açılan davanın sonuçlandığı 16 Aralık 2014’te 
öğrenildi. Çağlayan 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında sanık polisler F.O., V.D., G.A. ve 
F.K. hakkında mahkeme heyetinin “sanıkların suçu işlediklerinin sabit olmaması” gerekçesiyle beraat 
kararı verdiği bildirildi. Beraat kararının gerekçesinde mağdura olaydan 7 ay sonra teşhis yaptırılması ve 
polislerin “orada değildik” savunması gerekçe gösterilirken, mahkeme heyeti polislerin cep telefonlarından 
baz istasyonu sinyal bilgilerinin araştırılması talebini de reddetti. 
 
16 Aralık 2014’te Antalya’da Gezi Parkı eylemlerinin devam ettiği 3 Haziran 2013’te, sıkılan basınçlı sudan 
korunmak için bir ağacın arkasına saklanan Erdem Kara’nın (25) çok sayıda polis tarafından dövüldüğü 
kamera kaydı görüntüleri sonucu öğrenilmişti. Erdem Kara’yı dakikalarca tekmeleyerek ve coplayarak darp 
eden polislerden 6’sı hakkında “kasten yaralama” suçundan açılan davaya başlandı. Antalya 28. Asliye 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada ifade veren sanıkları dinleyen hâkim, Erdem Kara’nın avukatlarının 
görevsizlik kararının reddine itiraz edeceklerini belirtmeleri üzerine itiraz sonucunun beklenmesine karar 
vererek davayı 7 Nisan 2015’e erteledi. 
 
24 Aralık 2014’te Ordu 1. Sulh Ceza Hâkimliği’nin, 12 Eylül 1980’deki askerî darbenin ardından Ordu’nun 
Fatsa İlçesi’nde gözaltına alınan ve gördüğü işkence sonucu %48 oranında engelli hale gelen Sait 
Özdemir adlı öğretmenin şikâyet ettiği Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı Cemal Eruç hakkında 
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zamanaşımı gerekçesiyle verilen takipsizlik kararını kaldırdığı ortaya çıktı. Yapılan itiraz üzerine 15 Ekim 
2014’te Perşembe Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen kararı kaldıran Ordu 1. Sulh Ceza Hâkimi Sinan 
Mızrak kararında, o dönemde meydana gelen işkence ve kötü muamele iddialarının zamanaşımı gerekçe 
gösterilerek kapatılamayacağını, bu suçların zamanaşımı olmayan insanlığa karşı işlenen suçlar 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Kararda şöyle denildi: “Şüpheli Cemal Eruç’un, dönemin 
3. Ordu Sıkıyönetim Komutan Yardımcısı olduğu ve yürürlükten kaldırılan 1982 Anayasası’nın geçici 15. 
Maddesinden yararlandığı anlaşılmıştır. Şüphelinin o dönemki konumu itibarıyla maddenin 2. fıkrası 
kapsamında bir görev ifa ettiği, bu hüküm yürürlükte iken şüpheli hakkında ceza soruşturması ve 
kovuşturması yapılmasının mümkün olamayacağı, 12 Eylül 2010’da yapılan referandum ile bu maddenin 
yürürlükten kaldırılarak şüpheli hakkında ceza soruşturması yapmanın mümkün hale geldiği, geçici 15. 
maddenin yürürlüğe girdiği tarih ile referandum ile yürürlükten kaldırıldığı tarihe kadar geçen sürede 
zamanaşımı işlemeyeceği, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde 765 sayılı TCK açısından müsnet 
suçun zamanaşımına uğramamış olduğu, 5237 sayılı TCK’nin 77. maddesi gereğince ise ilgili eylemin 
insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında olduğu kabul edilip, bu suçlarla ilgili zaman aşımının 
işlemeyeceğinin ifade edildiği anlaşılmıştır.” Kararla birlikte Perşembe Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Cemal 
Eruç hakkında işkence suçundan soruşturma başlatacağı öğrenildi. 
 
22 Aralık 2014’te Gezi Parkı eylemleri devam ederken Eskişehir’de 2 Haziran 2013’te düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldığı için Doğukan Bilir adlı öğrenciyi sopalarla döven 2’si polis 3 kişi hakkında “basit 
yaralama” suçundan açılan dava sonuçlandı. Eskişehir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
kararını açıklayan hâkim, polisler Şaban Gökpunar ve Selçuk Bal ile meşe odunuyla Doğukan Bilir’e vuran 
Serkan Kavak’a verdiği 3’er bin TL’lik adlî para cezasında hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. Daha 
önce cezanın ertelenmesi alması nedeniyle Serkan Kavak için verilen kararı bozan hâkim, sivil sanığın 
3000 TL’lik cezayı 12 taksitte ödemesine karar verdi. 
 
23 Aralık 2014’te Gezi Parkı eylemleri döneminde polisin attığı gaz bombasının başına isabet etmesi 
sonucu tedavi gördüğü hastanede 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın cenazesinin kaldırıldığı 
gün facebook hesabına, “Lan siz kimsiniz. Neymiş, ekmek almaya gidiyormuş. Kafana sıkan çeviğin 
ellerinden öperim” yazan polis memuru Ufuk Çolak hakkında “suçu ve suçluyu övmek” suçundan açılan 
davaya başlandı. Çağlayan (İstanbul) 51. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık polis katılmadı. 
Berkin Elvan’ın ailesinin avukatlarının taleplerini dinleyen hâkim, sanığın atamasının çıkması nedeniyle 
Karaman Asliye Ceza Mahkemesi’ne yazı yazarak talimatla ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı 
31 Mart 2015’e erteledi. 
 

13.11. Vicdani Red Hakkını KullananlaraYönelik İhlaller  
 
20 Temmuz 2014’te Zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkan ve birliğinden 3 defa firar eden Cumali 
Özdemir’in yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması sırasında yakalanıp askeri mahkemeye 
çıkarılmasının ardından tutuklanıp Kocaeli Askeri Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi. 
 
23 Ekim 2014’te “Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmediği” gerekçesiyle defalarca tutuklanan ve 
tahliye edilen Ali Fikri Işık’ın yargılanmasına devam edildi. Çorlu (Tekirdağ) Askerî Mahkemesi’ndeki 
duruşmada mahkeme heyeti, Ali Fikri Işık’ın avukatının reddi hâkim talebinin değerlendirilmesi amacıyla 
duruşmayı 5 Kasım 2014’e erteledi. 
 
 

13. 12. Vicdani Ret Davaları  
 
  
 

13.13. ASKERİ KIŞLA’DA İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE 
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13.14. ASKERİ KIŞLADA İŞKENCE DAVALARI 
 

14. NAMUS CİNAYETLERİ 
 
 
KADIN 
 
22 Ocak 2014’te,İstanbul'da K.T., kardeşi K.T.'yi (17) boğarak öldürdü. K.T.'nin hamile olduğu için 
öldürüldüğü iddia edildi. 
 
26 Ocak 2014’te, İstanbul/Esenler’de minibüsün içinde öldürülen biri kadın iki kişi ile Maltepe’de öldürülen 
genç kızın aynı aile kararı ile öldürüldüğü tespit edildi. Şüpheliler polis tarafından yakalandıktan sonra 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  Esenler’de meydana gelen olayda minibüs içinde meydana 
gelen silahlı saldırıda 19 yaşındaki Kader A. ile evli sevgilisi N.Ö. (37) hayatlarını kaybettiler. Polis olayla 
ilgili soruşturma başlatırken kısa süre sonra karakola teslim olan Kader A.’nın ağabeyi M.S.A. olayı 
kendisinin yaptığını söyledi. M.S.A. kız kardeşinin evli bir erkekle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü söyledi. 
 
26 Şubat 2014’te, Van’da çiftçilik yapan N.D., işi bitirip evine geldiğinde eşini bir erkekle görünce av 
tüfeğiyle eşi N.D. ve V.S.’yi öldürdü 
 
4 Temmuz 2014’te, Urfa’da M.D.R. (16) ablası Hatice D’yi (20) tüfekle başından vurarak öldürdü. Hatice 
D’nin cinayetten iki hafta önce evden ayrıldığı, aile tarafından eve tekrar getirildiği öğrenildi. İddiaya göre 
cinayet aile meclisinin kararıyla gerçekleşti. Cinayetten sonra M.D.R. polisi arayarak ablasını namus için 
öldürdüğünü söyledi. M.D.R tutuklanırken ve diğer kişiler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
5 Ağustos 2014’te, Urfa’da Suriyeli Ş.A., kardeşi Luma Ahmed’i (18) tabancayla beş el ateş ederek 
öldürdü, cesedini dağlık arazide bıraktı. Kadının aile üyeleri tarafından alınan kararla sevgilisi olduğu ve 
evden ayrıldığı için öldürüldüğü öğrenildi. Kadının babası ve iki ağabeyi tutuklanırken, Ş.A. hakkında 
yakalama kararı çıkartıldı. 
 
9 Eylül 2014’te, İki kuzeni tarafından tecavüze uğrayıp hamile kalan 15 yaşındaki Hasret'i amcalarının 
"Doktora götüreceğiz" diye evden alıp katlettiği ortaya çıktı. Ailesi tarafından imam nikâhıyla evlendirildiği 
eşinden ayrılıp köyüne dönen Hasret'in cesedi, 2 yıl önce Batman Çayı'ndaki kum ocaklarında 
bulunmuştu. Soruşturmada, Hasret'in eve dönünce iki kuzenini tecavüzüne uğradığı, hamile olduğu 
anlaşılınca 12 kişilik aile meclisinin toplanarak infaz kararı aldığı belirlendi. Cinayetle birlikte, tecavüzlerin 
üzerini de örtmeye çalışan 12 sanık hakkında, "Töre saikıyla gebe olduğu bilinen kadını öldürmek, 
azmettirmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. 
 
  
ERKEK 
  
26 Ocak 2014’te, İstanbul/Esenler’de minibüsün içinde öldürülen biri kadın iki kişi ile Maltepe’de öldürülen 
genç kızın aynı aile kararı ile öldürüldüğü tespit edildi. Şüpheliler polis tarafından yakalandıktan sonra 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  Esenler’de meydana gelen olayda minibüs içinde meydana 
gelen silahlı saldırıda 19 yaşındaki Kader A. ile evli sevgilisi N.Ö. (37) hayatlarını kaybettiler. Polis olayla 
ilgili soruşturma başlatırken kısa süre sonra karakola teslim olan Kader A.’nın ağabeyi M.S.A. olayı 
kendisinin yaptığını söyledi. M.S.A. kız kardeşinin evli bir erkekle ilişkisi olduğu için öldürdüğünü söyledi. 
 
 

Namus Cinayeti Davaları 
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15. NEFRET CİNAYETLERİ ve YARALAMALAR 
 
  
5 Ocak 2014’te, Niğde’de bir süre önce kente yerleşmiş olan İranlı mülteci Hristiyan cemaati bir apartman 
dairesinde ibadetlerini gerçekleştirirken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kapı boşluğundan 
daireye biber gazı sıkılması sonucu kalp ve astım hastası H.D. (37), S.K. (35) ve M.K. (24) gazdan 
etkilenerek Niğde Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
20 Ocak 2014’te, Ankara’da Ç.D., Ş.E. ve G.A. adlı trans bireylerin kendilerini polis olarak tanıtan Seyit 
Şahin ve Ömer Durkan tarafından darp ve gasp edildikleri öğrenildi. 
 
8 Şubat 2014’te, İstanbul Kadıköy'de kendisinden ayrılmak isteyen transseksüel sevgilisi ile 2 arkadaşını 
bıçak tehdidiyle 2 gün rehin tutan Kadir E. operasyonla yakalandı. 
 
28 Ocak 2014’te Mardin’de inancını değiştirerek Hıristiyan olan D.G.’nin (24) akrabaları tarafından 
dövülerek öldürülmekle tehdit edildiği ortaya çıktı. 
 
19 Şubat 2014’te, Gaziantep’te trans birey Sevda Başar (29) sevgilisi Erdem Orhan tarafından öldürüldü. 
 
23 Mart 2014’te İstanbul’da Kazlıçeşme Meydanı’nda yapılan Newroz kutlamasının ardından alandan 
ayrılan bir grubun Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi’ne saldırarak kilisede maddi hasar yol açtıkları 
öğrenildi. 
 
22 Nisan 2014’te, İstanbul/Beyoğlunda 2 trans birey kimliği belirlenemeyen 2 kişi tarafından silahlı 
saldırıya uğradı, saldırıda Çağla Joker adlı trans birey hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı.  
 
21 Mayıs 2014’te, Antalya’da bir erkek, seks işçisi trans S.’yi (24) bıçakladı. 
 
25 Mayıs 2014’te, Mersin’de Cansu isimli trans kadın sopalı saldırıya uğradı. Saldırganların bahanesi ise 
Miraç Kandili: “Kandil günü sokakta işin ne, sizi burada barındırmayacağız, defolun gidin. Sokaklarımızı 
temizleyeceğiz’?” Transfobi hastanede de devam etti. Olay yerine gelen polislerin ambulans 
çağırmadıkları, Cansu’yu arkadaşlarının hastaneye götürdüğü, hastanede ise diğer hastaların 
transfobisine uğradığını ve sağlık görevlilerinin umursamaz tavırları ve hastanedeki transfobiden dolayı 
hastaneden çıkıyor. Bilinci yarı açık biçimde eve geçiyor.   
 
11 Temmuz 2014’te,  2 Temmuz günü evlerinin balkonunda asılı bulunan trans Okyanus’un ölüme giden 
süreci hakkında kız arkadaşı İ. D. bilgiler verdi. İ. D. babasının Okyanus’tan utandığını, mahallede baskı 
gördüğünü ve bu sebeplerin Okyanus’un intihara sürüklediğini söyledi 
 
30 Ağustos 2014’te, Diyarbakır da gece saatlerinde Yenişehir ilçesinde bir binada kalan 2 travestiye 
yüzleri maskeli kişiler tarafından pompalı tüfekle saldırı yapıldı. Saldırıda bir kişi yaralandı.  
 
3 Eylül 2014’te Antalya’nın Kaş İlçesi’nde ırkçı bir grubun “Pis Kürtler” diyerek saldırdığı Mahir Çetin (20) 
ve Vedat Çetin’in dakikalarca kalabalık grup tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Bir otelde çalışan Batman 
nüfusuna kayıtlı akraba iki kişiden Mahir Çetin’in aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirdiği ve 
kaldırıldığı Özel Lokman Hekim Hastanesi’nde (Fethiye) yaşamını yitirdiği 7 Eylül 2014’te öğrenildi. Irkçı 
saldırının ardından Kaş Emniyet Müdürlüğü’nün gözaltına aldığı 7 kişiden 6 kişi serbest bırakılırken, 
sadece Mehmet Ali Çakmak adlı bir saldırgan tutuklandı. 
 
9 Ekim 2014’te, İstanbul’da trans birey Çingene Gül, Kurtuluş Son Durak’taki evinde öldürülmüş olarak 
bulundu. 
 
19 Ekim 2014’te, İstanbul’da kimliği belirsiz bir kişi, Corti Emel adlı  trans kadını baltayla öldürdü. 
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5 Kasım 2014’te Mersin’de kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edilen trans kadın Sinem yaralanarak 
hastaneye kaldırıldı. Aldığı darbeler sonucu Sinem’in elmacık kemiğinde ve alın bölgesinde 3 ayrı kırık 
oluştuğu öğrenildi. 
 
5 Kasım 2014’te Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ndeki 2. Hudut Tugay Komutanlığı Gazitepe Üs Bölgesi’nde 
zorunlu askerlik hizmetini yapan Murat İsi’nin cep telefonunda Kürtçe müzik bulunduğu gerekçesiyle çok 
sayıda er ve uzman çavuş tarafından darp edildiği ortaya çıktı. 
 

 Davalar 
  
10 Şubat 2014’te Diyarbakır’da 2012 yılının Haziran ayında babası ve 2 amcası tarafından “eşcinsel 
olduğu” gerekçesiyle kurşunlanarak öldürülen Roşin Çiçek’in (17) öldürülmesine ilişkin davada baba Metin 
Çiçek, amcaları Şeyhmus Çiçek ve Mehmet Alican Çiçek yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında sanıkların son savunmasını alan mahkeme heyeti, Metin 
Çiçek’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Mehmet Alican Çiçek ve Şeyhmus Çiçek’e müebbet hapis 
cezası verdi. 
 
  
 

16. KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 
 
  

16.1. Kadın İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 
 
1 Ocak 2014’te, Denizli’de, arkadaşlarıyla doğum günü ve yılbaşını kutladığı apartmanın üçüncü kaındaki 
penceresinden atladığı ileri sürülen 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Canan Dinç, bahçe demir 
korkuluklarına saplanarak yaşamını yitirdi. Evdeki 3 arkadaşının ifadesine göre saatler 04.00’ü 
gösterdiğinde Canan Dinç, kendisini apartmanın üçüncü kattaki odasına kilitledi. Arkadaşlarının ısrarlarına 
rağmen kapıyı açmayıp, odasının penceresinden kendini boşluğa bırakan genç kız yaklaşık 6 metre 
yükseklikten demir bahçe korkuluğunun üzerine düştü. Korkuluğun sivri uçları genç kızın sırtına saplandı.  
 
3 Ocak 2014’te, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Ketanpınar Mahallesi'nde ailesiyle birlikte ikamet eden Şükran 
Polat (20) adlı kadın, odasında tavana asılı olarak cansız halde bulundu. 3 aylık nişanlı olduğu belirtilen 
Polat'ın intihar ettiği iddia edildi.   
 
8 Ocak 2014’te, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde ikamet eden Hediye K. (25), Atatürk Baraj Gölü'ne atlayarak 
intihar etti. Yanında bulunan annesi Gazal K.'nın haber vermesiyle olay yerine gelen jandarma ve sağlık 
ekipleri Hediye K.'yı sudan çıkardı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Hediye K.’nın, bir süredir 
psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.   
 
13 Ocak 2014’te, Adana merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde İddiaya göre, birilerinin zorla 
kredi çektirdiği İngilizce Öğretmeni Ayten Soysal, 12 Ocak günü okuldan 1 gün izin alarak gitmedi. 14 
Ocak günü de okulu arayarak bugün de gelemeyeceğini söyledi. Bu arada evden de ayrılan Soysal'ın 
kocası Murat Soysal, eşini aramaya başladı. Ayten Soysal bu arada Pınar Mahallesi'nde bulunan bir 
apartmanın önüne geldi. Burada bir süre bekledikten sonra apartmandan bir aile çıkarken kapı 
kapanmadan koşarak apartmana girip, asansörle en üst kata, oradan da dama çıktı. Damda sigara içen 
Soysal, sonra kendini aşağı bıraktı. Yere düşer düşmez hayatını kaybeden Soysal'ı gören vatandaşlar 
hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.  
 
14 Ocak 2014’te, Çorum’un Gazi Caddesi’nde Hitit Üniversitesi öğrencisi kız öğrenci Esra K., bilinmeyen 
nedenle kaldığı apartmanın 3’üncü katındaki evinden atladı. Esra K.’nin atladığını gören çevredekiler 
durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sevk edilen ekipler yaptıkları ilk müdahalenin ardından genç kızı 
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ambulansla Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Durumunun ciddi olduğu 
belirtildi.  
 
22 Ocak 2014’te, Siirt'te 5 çocuk annesi Fahriye Dündar'ın (49), Kooperatif Mahallesi'ndeki evinde 
kimsenin bulunmadığı sırada tavana astığı bir ip ile intihar ettiği iddia edildi. Dündar'ın cenazesi olay 
yerine gelen ambulansla otopsi için Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili soruşturma 
başlatıldı.   
 
23 Ocak 2014’te, Denizli’de öğle saatlerinde Yenişehir Mahallesi’nde bulunan bir alışveriş merkezinde 
meydana geldi. 19 yaşındaki Ayşe A., alışveriş merkezinin iç kısmının dördüncü katına çıktı. Ayşe A., bir 
süre burada ayaklarını aşağı sallayarak oturdu. Kendisiyle konuşmak isteyen polis ve sağlık görevlilerinin 
sorularına cevap vermeyen genç kız, daha sonra kendini boşluğa bıraktı. Alışveriş merkezinde hazır 
bekletilen ambulansla Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kız hayatını kaybetti. Polis, olayla 
ilgili soruşturma başlattı. 
 
5 Şubat 2014’te, Erzurum’un Karaçoban ilçesinde ikamet eden 23 yaşındaki N.G., evinin odasında tavana 
asılı halde bulundu. Akrabaları tarafından bulunan ve ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen N.G. 
kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.   
 
5 Şubat 2014’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesi Şırnak mahallesinde Altun Eroğlu (25) adlı kadın, yakınları 
tarafından evinde çamaşır ipi ile tavanı asılı halde bulundu.   
 
19 Şubat 2014’te, Siirt'in Kurtalan ilçesi Toytepe (Merce) köyünde 19 yaşındaki Hande Dilek adındaki 
genç kadının kendini silahla vurarak intihar ettiği iddia edildi. Ailesi tarafından Batman Bölge Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılan Dilek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.   
 
6 Mart 2014’te, Adana’da S.Ç. (42) intihara teşebbüs etti. 14 yaşındayken 42 yaşındaki N.Ç. ile evlenen 
S.Ç.’nin kocasından şiddet gördüğü ve aynı sebeple daha önce de beş kez intihara teşebbüs ettiği 
öğrenildi. 
 
18 Mart 2014’te, Çorum’da S.D. karısı M.D.’yi darp etti. Olaydan sonra M.D. ilaç içerek intihar etti. Kadının 
durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
 
18 Mart 2014’te, Hakkari’nin Dağgöl Mahallesi’nde oturan 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Ç.Ç., evinin alt 
katında bulunan ve kullanılmayan bodrumda tavana asılı halde bulundu. Kayıp ihbarı üzerine başlatılan 
arama çalışmaları sonucu bulunan Ç.Ç.’nin ulaşılan cansız bedeni, cenaze Hakkari Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı.   
 
28 Mart 2014’te, Ağrı'nın Diyadin ilçesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan Hatice Yaşar (19) isimli genç kadının, 
intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Silahla başına ateş ederek ağır yaralanan ve tedavi altına alınan 
Yaşar’ın, durumunun kritik olduğu öğrenildi.   
 
8 Nisan 2014’te, Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde eşinin ailesiyle birlikte ikamet eden 
Ceylan Atalay (19) isimli kadın, evinin balkonunda asılı halde bulundu. Kağızman Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Atalay, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  
 
21 Nisan 2014’te, Urfa'nın Suruç ilçesine bağlı Ölçek Tepe köyünde yaşayan 23 yaşındaki Leyla 
Erdoğan'ın, evde kimsenin olmadığı sırada babasına ait tabancayı başına dayayıp ateşlediği iddia edildi. 
Ağır yaralan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen genç kadın kurtarılamadı.   
 
21 Nisan 2014’te, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Başaklı (Xuceti) köyünde, dedesi ve ninesi ile birlikte 
yaşayan 23 yaşındaki Sanem Tanrıverdi adlı genç bir kadın, bir süre önce taşındıkları belirtilen boş 
durumdaki eski evlerinde, kendisini iple tavana asarak intihar ettiği ileri sürüldü.   
 
24 Nisan 2014’te Hatay'ın İskenderun İlçesi'nde, lojistik ve sağlık sektöründe faaliyet yürüten 36 yaşındaki 
Müzeyyen İlhan'ın, evinde tavana eşarpla asılı cesedi bulundu. 
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25 Nisan 2014’te, İstanbul’da N.Ç. (Nüştüman Çiçek) (22) kocasıyla kavga ettikten sonra yedinci kattan 
atlayarak intihar etti. N.Ç.’nin annesi kızının kocası tarafından sürekli şiddet gördüğünü, kızının gördüğü 
şiddet dolayısıyla intihar ettiğini iddia etti. N.Ç.’nin kardeşi ise kocasının ablasını darp ettiğini eve polisin 
geldiğini ancak onları barıştırıp gittiğini, ablasının sürekli şiddet gördüğünü söyledi. Ön otopsi raporunda 
kadının vücudunda morluklar olduğu belirlendi. 
 
2 Mayıs 2014’te, Batman'ın Pazaryeri Mahallesinde ikamet eden ve kayınvalidesiyle aynı evde oturan 
Hasret Gündüz (24) adlı kadın, odasında tavana asılı iple intihar ettiği iddia edildi.  
 
13 Mayıs 2014’te, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi 24 yaşındaki M.D., erkek arkadaşıyla 
tartıştıktan sonra kaldığı özel yurdun birinci kat penceresinden atladı. Yaralanan M.D. hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alındı. 
 
15 Mayıs 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Tekdemir, şu beyanlarda bulundu: “Kızım 
olan Azize Tekdemir, 11.05.2014 tarihinde evden ayrıldı. Öğlen saat 12.00 civarında eşim beni arayarak 
kızımın telefonuna ulaşamadığını söyledi. Bizde kızımın sınavı olduğundan telefonunun kapalı 
olabileceğini düşündük. Gece boyu aradık. Gece saat 23.00 sıralarında Kayapınar Alişan karakolundan 
bizi aradılar. İfademe başvurdular ve bu saatte kadar bize niye haber vermedin dediler. Oysaki biz saat 
09.00 gibi Huzurevleri karakoluna başvurmuştuk. Kızıma ulaşamadığımızı ve kayıp olduğunu söylemiştik. 
Daha sonra Alişan Karakoluna gelen bir ihbardan dolayı, benim kızımın eşkaline uyan birinin D.Ü Tıp 
Fakültesinde yattığını öğrendik. Teşhis için gece saat 10.30’da Huzurevleri karakolundan polislerle birlikte 
hastaneye gittik ve kızım olduğunu öğrendik. Hastanede bize verdikleri bilgiye göre kızım kendisini Musa 
Anter caddesi Metropol alı-veriş merkezinin karşısındaki inşaat halindeki binadan kendisini aşağı atmış. 
Şuan Acil Yoğun Bakımda yatmaktadır. Hala uyutulmakta ve kendisine gelmiş değildir. Kızımın bu durumu 
bize çok kuşkulu gelmektedir. Çünkü kızımın bizimle herhangi bir sorunu yoktu. Yalnız 2 yıldır görüştüğü 
bir erkek arkadaşı vardı. Okulda da herhangi bir sıkıntısı yoktu. Kızımın neden intihara kalkıştığını 
bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.”   
 
19 Mayıs 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Z.T. isimli 20 yaşındaki genç bir kadının evinde silahla intihar 
girişiminde bulunduğu iddia edildi. Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Z.T., Cizre Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.   
 
22 Mayıs 2014’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesi Demirci Mahallesi'ne bağlı Hisar mezrasında Emine Karaçal 
(21) isimli genç kadının, evde yalnız olduğu bir sırada silahla kendini vurduğu ileri sürüldü. Karaçal 
Viranşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Karaçal, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.    
 
24 Mayıs 2014’te, 35 yaşındaki Burcu Namlı, Boğaziçi Köprüsü’nden çırılçıplak atlayarak intihar etti.   
 
3 Haziran 2014’te, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde şizofreni hastası olduğu belirtilen 35 yaşındaki F.S. adlı 
kadın, çırılçıplak soyunarak kendini 2’nci kat balkonundan atarak ağır yaralandı. 
 
13 Haziran 2014’te, Adana’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunana H.E. (23) sürekli şiddet uyguladığı 
için ayrılan ve ailesinin yanında yaşayan karısı S.A.’yı (19) telefonla kardeşini öldürmekle tehdit etti. 
Kocası tarafından sürekli tehdit edilen S.A. intihar etti. 
 
16 Haziran 2014’te, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyü yol ayrımında bulunan Balık tesisinde 
Sevim Oslu (20) isimli genç kadının, kalaşnikof silahla intihar ettiği iddia edildi. Uludere Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılan Sevim Oslu, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.   
 
19 Haziran 2014’te, Ağrı’da iki kez evlendirilen ve iki eşinden de şiddet gören A.A. (33) intihar etti. 
 
21 Haziran 2014’te, Van'ın Saray ilçesine bağlı Demirgöl (İngiz) köyünde yaşayan 6 çocuk annesi Hanife 
Yüksel (34) isimli kadın, evinin ahırında kendine tavana asarak intihar ettiği ileri sürüldü. Yüksel’in sürekli, 
eşinden ve eşinin ailesinden şiddet gördüğü belirtildi.   
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24 Haziran 2014’te, İzmir'de eşinin yanından ayrılıp babasının evinde kalmaya başlayan ziraat mühendisi 
44 yaşındaki Ş.Ç., sitenin bahçesinde üzerine benzin döktükten sonra kendini ateşe verdi. 
 
28 Temmuz 2014’te, Antalya’da halkla ilişkiler görevlisi olarak çalışan Elif Üre, sabaha karşı Şirinyalı 
Mahallesi’ndeki evinde, zaman zaman birlikte kaldıkları ileri sürülen polis sevgilisi M.U.’nun tabancasından 
çıkan kurşunla başından vurulmuş olarak bulundu. İddiaya göre, Üre’nin olaydan kısa bir süre bir önce 
’intihar ediyorum’ mesajı attığı arkadaşı, evine gittiğinde kapıda M.U. ile karşılaştı. M.U., gece çıkarken 
beylik tabancasını Üre’nin evinde unuttuğunu almaya geldiğini, ancak kapıyı açan olmadığını söyledi. Bu 
sırada içeriden tek el silah sesi duyuldu. M.U.’nun kapıyı kırmasıyla içeri girildiğinde Üre, başından 
vurulmuş halde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Üre, kurtarılamadı. Polis Üre’nin eve gelen 
arkadaşının ifadesine başvurup, evde bulduğu intihar notuna incelenmek üzere el koyarken, olayla ilgili 
soruşturma başlattı. 
 
30 Temmuz 2014’te, Kocaeli’nde aynı gece yaşları 18, 23 ve 26 olan 3 gençten 2’si kendini asarak, biri de 
balkondan atlayarak intihar etti. Gençlerden 2’si hayatını kaybetti. Kocaeli’nin Derince ve İzmit ilçelerinde 
meydana gelen 3 ayrı olayda Selen Bıçakçı (18), Emrah Bağcıer (23) ve Berna Işık (26) adlı 3 genç 
evlerinde intihar etti. İntihar nedenleri anlaşılamazken, evinin balkonundan atlayarak intihar eden Selen 
Bıçakçı yaralı olarak tedavi altına alındı. Kendilerini iple asan Emrah Bağcıer ve Berna Işık ise 
kurtarılamadı. 6 çocuklu ailenin en büyüğü olan Bağcıer’in 8 aylık nişanlı olduğu öğrenildi 
 
18 Ağustos 2014’te,  Antalya’nın Konyaaltı İlçesi’nde bulunan Uncalı Mahallesi’ndeki Doru Kent Sitesi’nde 
saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce tatil için Antalya’ya gelen ve Türk erkek 
arkadaşı E.E ile aynı evi paylaşan Yekaterina Shmatova, kendisini 2 metre yüksekliğindeki duşa kabine 
fularla astı. Hastaneye kaldırılan Shmatova, kurtarılamadı. 
 
19 Ağustos 2014’te,  Batman’ın Gercüş'e bağlı Yolağzı (Dêrindbe) köyünde Zeynep Kaçmaz (18) adlı 
kadının evin tavanına astığı iple intihar ettiği iddia edildi. 
 
30 Ağustos 2014’te, Batman merkeze bağlı Bileyder köyünde evinde av tüfeği ile intihar teşebbüsünde 
bulunduğu iddia edilen 19 yaşındaki 6 aylık hamile K.D. isimli kadın, ağır yaralanırken, karnındaki bebek 
ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
 
5 Eylül 2014’te, Muş’un Bulanık ilçesinin Şehittahir (Kuştiyan) köyünde Pınar Akkaya isimli genç kadın 
evinin odasında tavana asılı halede ölü bulundu.  
 
30 Eylül 2014’te, Bursa’da üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Tuğçe Tugay, girdiği bunalım sonucu evde 
kimsenin olmadığı yaşamına son verdiği iddia edildi.    
 
6 Ekim 2014’te, İstanbul Şişli’deki bir rezidansta kalan Merve Kalyoncu (25) isimli genç kızın cesedi, 
akşam saatlerinde rezidansın güvenlikleri tarafından bulundu. Kaldığı daireden aşağı düştüğü belirlenen 
Kalyoncu’nun cesedi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından da yakınları tarafından 
alınarak defnedildi. Genç kızın intihar ettiği iddia edilirken, ölümüne ilişkin incelemeler devam ediyor. 
 
6 Ekim 2014’te, İzmir’de kocasından yıllardır şiddet gören ve geçen yıl bıçaklandığı için koruma verilen 
Ş.G. (37) intihar etti. Ş.G.’nin geçen yıl kocasından ayrılarak Erzurum’a gittiği ancak yakınlarının 
baskılarıyla İzmir’e döndüğü ve intihar etmeden önce de kocasından sürekli şiddet gördüğü öğrenildi. 
 
5 Kasım 2014’te, Erzurum'un Karaçoban ilçesine bağlı Binpınar (Qerqerut) köyünde 6 çocuk annesi 
Şakire Elma (50) adlı kadının, evinde av tüfeğiyle karnına ateş açarak intihar ettiği iddia edildi. İddialara 
göre Elma’nın yaşadığı evden gelen silah sesi ile birlikte Elma’nın bulunduğu odaya giden ailesi Elma’nın 
cansız bedeni ile karşılaştı.  Elma'nın ölüm nedeni bilinmezken cenazesi otopsi için Erzurum Adli Tıp 
Kurumuna gönderildi.   
 
20 Kasım 2014’te, Adana Fatih Mahallesi’nde 1 çocuk annesi Derya Yılmaz, iddiaya göre boşanmalarına 
karşın birlikte yaşamaya devam ettiği 35 yaşındaki Yunus Balcı ile kıskançlık yüzünden tartıştı. 
Tartışmanın ardından Balcı evini terk etti. Odasına giden Derya Yılmaz, eşarpla kendini tavana astı. İsmi 
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açıklanmayan ablası, odaya girdiğinde kardeşinin asılı olduğunu görünce çığlık atıp yardım istedi. 
Komşularının haber verdiği Yunus Balcı eve gelip, asılı olan eşini indirdi, kalp masajı yaptı. Ancak genç 
kadının öldüğü anlaşıldı. İhbar üzerine eve gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Yılmaz’ın cenazesi 
otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. 
 
4 Aralık 2014’te, Van'ın Saray ilçesine bağlı Çartak köyünde Nesrin Yüksel (18) isimli genç kadının, 
odasında bulunan ve babasına ait olduğu belirtilen av tüfeğiyle göğsüne ateş ederek intihar ettiği öne 
sürüldü. Odadan gelen silah sesi üzerine ailesi tarafından yaşamını yitirmiş bir vaziyette bulunan Yüksel'in 
cenazesi, İlçe Devlet Hastanesi'ndeki ön otopsi işlemlerinin ardından Van'a gönderildi. Yüksel'in 3 aydır 
nişanlı olduğu belirtilirken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. 
 
5 Aralık 2014’te, Van'ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Seyrantepe Mahallesi'nde, ikamet ettiği apartmanın 
3'üncü katından bugün atladığı iddia edilen S.A (24) isimli kadın ağır yaralandı. Olay yerine çağrılan 
ambulansla Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılan 
S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.     
 
14 Aralık 2014’te, Afyonkarahisar'da üniversite öğrencisi 25 yaşındaki Azime Dikimen kaldığı 4'üncü 
kattaki evinden kendini boşluğa bırakarak intihar etti. Genç kızın, hayatına son vereceğini sosyal medya 
hesabından duyurduğu ortaya çıktı. 
 
15 Aralık 2014’te, Van'ın Erciş ilçesinde, Erçiş Devlet Hastanesi'nde sağlık personeli olarak çalıştığı 
öğrenilen bir çocuk annesi Z.Ç. (25) isimli kadının, Sahilkent Mahallesi TOKİ konutlarındaki evinin 
banyosunda silahla intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Ağır yaralanan Z.Ç., eşi tarafından 
hastaneye kaldırıldı. Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve burada yapılan ilk müdahalenin ardından Van 
Bölge ve Eğitim Hastanesi'ne sevk edilen Z.Ç.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
 
20 Aralık 2014’te, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Gümüşören (Ûzîm) köyünde 2 ay önce evlendiği belirtilen 
18 yaşındaki Güzel Boz Selçuk isimli kadının öğleden sonra silahla intihar ettiği iddia edildi. Karın 
bölgesinden ağır yaralanan Selçuk, tedavi için kaldırıldığı hastane yolunda yaşamını yitirdi.  
 
20 Aralık 2014’te, Adana Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde iddiaya göre, lise 4. sınıf öğrencisi 
S.Y. (18) annesi S.Y ve babası M.Y. evde olmadığı bir zamanda erkek arkadaşını eve çağırdı. Baba ise 
evde unuttuğu cüzdanını almak için işten eve geri gelip kapıyı açarak içeri girdi. Bu arada içeride kızını bir 
erkekle birlikte otururken gördü. Erkek şahıs evden kaçtı. Baba genç kıza bağırarak, "Bundan sora okula 
gitmek yok, sana ceza veriyorum" dedi. Öfkeli baba, işe gitmeden kızının evden dışarı çıkmaması için 9 
metre zincirle kapıya bağladı. Bunun üzerine psikolojisi bozulan genç kız, annesi gelmeden evdeki 
babasının kuru sıkı tabancasını alarak göğsüne bir el ateş etti. Bu arada, anne S.Y ise pazardan evine 
döndü. Kızını yerde kapının önünde kanlar içinde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay 
yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı ambulansa alıp Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi’ne 
kaldırdı.  
 
22 Aralık 2014’te, Mardin Nusaybin'de Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, ailesi ile birlikte oturan 18 
yaşındaki Gülşah Elçioğlu, bilinmeyen bir nedenle bunalıma girdi. Bunalım sonucu tabanca ile intihar 
girişiminde bulundu. Elçioğlu, ağır yaralı olarak Nusaybin Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü sırada 
ambulansın içersinde yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.   
 

16.2. Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet ve Tecavüz/Ev İçi Şiddet 
 
1 Ocak 2014’te, İstanbul'da koruma görevlisi C.E. (45), birliktelik teklifini reddeden kuaför Ebru Erenler'i 
vurarak öldürdü. Cinayetten sonra intihar etti. C.E.'nin Ebru Erenler'i daha önce de taciz ettiği, ve 
öldürmekle tehdit ettiği iddia edildi. 
 
1 Ocak 2014’te, Isparta’da Musa Güzel (63), üç yıldır ayrı yaşadığı vr boşanma davası süren karısı Ayşe 
Güzel’i tabancayla vurarak öldürdü, cinayetten sonra intihar etti. 
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1 Ocak 2014’te, Samsun’da inşaat işçisi K.K. (40), arkadaşı S.B.’ye (21) çalıştığı inşaatın ofisinde tecavüz 
etti. K.K.’nin S.B.’nin içeceğine uyuşturucu madde koyduğu iddia edildi. K.K. gözaltına alındı. 
 
1 Ocak 2014’te, Kocaeli’nde M.A.K., karısı A.K.’yi darp etti. Yakalanan M.A.K. ifadesinin ardından serbest 
bırakıldı. 
 
1 Ocak 2014’te, Kocaeli’nde S.S., karısı N.S.’yi darp etti, zanlı ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
 
1 Ocak 2014’te, Samsun'da M.K. (18), eski sevgilisi E.M.'ye tecavüz etti. Nöbetçi mahkeme M.K.'yi 
serbest bıraktı. 
 
2 Ocak 2014’te, Konya'da iki yıldır eşinden ayrı yaşayan Ayşe Bodur, kızını ziyarete gittiğinde karşılaştığı 
Ahmet Bodur tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 50 yaşındaki kadın kaldırıldığı hastanede hayatını 
kaybetti. 
 
2 Ocak 2014’te, Adana’da A.Ü. (34), ayrıldığı sevgilisi Yeşim Yalçıntaş’ı (30) sokakta av tüfeğiyle öldürdü, 
cinayetten sonra intihar etti. 
 
2 Ocak 2014’te, Antalya'da bir erkek, A.K.'yi (24) sokakta taciz etti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 
 
5 Ocak 2014’te, Kocaeli’nde M.K., karısı N.K.’yi döverek darp etti. Yakalanan M.K. ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı. 
 
5 Ocak 2014’te,Mersin'de O.B. (30), şiddet uyguladığı için kendisinden ayrılmak isteyen karısı G.B.'yi (25) 
bindiği otobüsten zorla indirdi; yumruklayarak darp etti ve yaraladı. O.B. gözaltına alındı. 
 
6 Ocak 2014’te, Samsun'da İ.B. (20) sevgilisi İ.D.'yi (18) darp etti. Gözaltına alınan İ.B. kasten yaralama 
suçundan adliyeye sevk edildi. 
 
6 Ocak 2014’te, Erzurum'da S.Ş., karısı K.Ş.'yi kafasında sopa ile vurarak yaraladı. Gözaltına alınan S.Ş. 
ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
 
8 Ocak 2014’te,Bursa'da U.A. (38), eski karısı E.H.'yi (33) bıçakladı. U.A. yaraladığı E.H.'yi bir hastaneye 
bırakarak kaçtı. U.A. yakalandı. 
 
9 Ocak 2014’te, Urfa'da şizofren olduğu iddia edilen C.Y., karısı Sebha Yücedağ'ı tüfekle vurarak öldürdü. 
C.Y. cinayetten sonra kaçtı. 
 
9 Ocak 2014’te, Aydın'da A.K. (37), eski sevgilisi Kezman Aydoğdu'yu (28) öldürdü. Cinayeti Facebook 
sayfasına yazdıktan sonra kaçan A.K. Tokat'ta teslim oldu. 
 
9 Ocak 2014’te, Kocaeli'nde İ.Ç. imam nikahlı karısını A.T.'yi darp etti. 
 
10 Ocak 2014’te, Kayseri'de F.D., kardeşinin yardımıyla karısını ve karısının sevgilisi olduğunu iddia ettiği 
İ.Ş.'yi balta ve av tüfeğiyle darp etti. Zanlılar ifadelerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. 
 
10 Ocak 2014’te,Trabzon'da M.S. (47), şiddet gördüğü için ayrılmak isteyen karısı Ç.S.'yi (43) darp etti. 
Gözaltına alınan M.S. tutuksuz yargılanmak için serbest bırakıldı. Ç.S. ise M.S. ile aynı evden kalmak 
istemediğini, koruma kararı ve sığınma evinde kalmak için başvuracağını belirtti. 
 
11 Ocak 2014’te, Diyarbakır'da F.T. (18), ablası Yonca Bayburan'ı (24) tabancayla öldürdü. F.T. 
cinayetten sonra polise teslim oldu. 
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11 Ocak 2014’te, Kocaeli'de O.K., karısı T.K.'yı darp etti. Gözaltına alınan O.K. ifadesinin alınmasından 
sonra serbest bırakıldı. 
 
11 Ocak 2014’te, Aksaray'da A.K., ayrıldığı karısını aynı gün içinde iki defa döverek darp etti. A.K. 
kaçarken kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
12 Ocak 2014’te, Urfa'da Ü.A. (36), karısı Zehra Alkan'ı (32) bıçaklayarak öldürdü. Gözaltına alınan U.A. 
tutuklandı. 
 
13 Ocak 2014’te, Balıkesir’de P.Ç. adlı hemşire çalıştığı Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’ne gelen 
polis memuru olan eşi ile tartışırken eşi E.Ç. tarafından başından iki kurşunla vurularak ağır yaralandı. 
 
13 Ocak 2014’te Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 37 yaşındaki Doğan Dost, boşanma dilekçesi vermek için 
adliyeye giden eşi 33 yaşındaki Hatice Dost'u 13 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 
 
13 Ocak 2014’te, Mersin'de B.İ. (43), kendisinden boşanmak isteyen karısı N.İ.'yi (35) 30 yerinden 
bıçakladı. N.İ. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken B.İ. gözaltına alındı. 
 
13 Ocak 2014’te, Batman'da bir erkek, karısı A.N.'yi beysbol sopasıyla döverek yaraladı. A.N. kocası 
hakkında şikâyetçi oldu, zanlı aranıyor. 
 
13 Ocak 2014’te, Kocaeli'nde A.A.A., kaynanası N.Ç.'yi döverek darp etti. 
 
14 Ocak 2014’te, Kocaeli'de T.A., nişanlısı Ö.T.T.'yi döverek darp etti. Gözaltına alınan T.A. ifadesinin 
ardından serbest bırakıldı. 
 
14 Ocak 2014’te, Mersin’de M.Ç., eski sevgilisi G.D.’yi (35) bıçaklayarak yaraladı. 
 
15 Ocak 2014’te, Kocaeli’nde B.Y., karısı N.Y.’yi döverek darp etti. Gözaltına alınan B.Y. ifadesinin 
ardından serbest bırakıldı. 
 
15 Ocak 2014’te, İstanbul'da Şengül Ünlüyayla (42) ve iş arkadaşı O.K. (23), kimliği belirlenemeyen 
kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Şengül Ünlüyayla hayatını kaybederken O.K. ağır yaralandı. Polis 
cinayetin Şengül Ünlüyayla'nın kocasının işlemiş olma ihtimali üzerinde duruyor. 
 
15 Ocak 2014’te, Kars merkeze bağlı Hamzagerek köyünde yaşayan Gülsenem Yuca, boşanma davası 
açtığı eşi ve aynı zamanda halasının oğlu Yaşar Yuca tarafından katledildi. Gülsenem Yuca'yı köy 
minibüsünde gören katil Yaşar Yuca, yolcuların gözü önünde, evden getirdiği av tüfeğini eşinin şakağına 
dayayarak, ateş açtı.    
 
16 Ocak 2014’te, İstanbul Mecidiyeköy'de işe gitmek için evinden çıkan M.K. adlı kadın, kimliği belirsiz bir 
kişinin saldırısına uğradı. Takip ettiği kadına, önce sözlü tacizde bulunup ardından elle sarkıntılık eden 
saldırgan daha sonra cebindeki bıçağı çıkarttı. Bıçak ile tehdit edip, M.K.’nın ağzını eliyle kapattı. 
Sürükleyerek, bir apartman boşluğuna götürdü. Burada kadına tecavüz etti ve çantasını alıp kaçtı.Polis 
olayla ilgili çalışma başlatırken, M.K.’nın kadın arkadaşları, cep telefonu ile taciz edilmeye başlandı. 
Yapılan araştırmada, saldırganın genç kadının çantasından aldığı cep telefonunda kayıtlı kadınları 
arayarak taciz ettiği belirlendi. İstanbul genelinde aranan saldırganın, kullandığı telefon numarası takibe 
alındı. Eyüp’te bir internet kafede olduğu tespit edilince de operasyon yapıldı. F.B. olduğu belirlenen 
saldırgan yakalandı. Genç kadın tarafından teşhis edilen F.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
16 Ocak 2014’te, Kars’ta Y.Y. (42), boşanma davası açan ve evden ayrılan karısı Gülsenem Yuca’yı (36) 
av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Y.Y. tutuklandı. 
 
16 Ocak 2014’te, Kırşehir’de V.K. (40), eski karısı Elmas Öztürk’ü (37) boğarak öldürdü. V.K. cinayetten 
sonra polise teslim oldu. 
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16 Ocak 2014’te, Kocaeli’de O.K. karısı T.K.’yı döverek darp etti. 
 
16 Ocak 2014’te, İstanbul'da F.B. (28) sabah saatlerinde sokakta E.E.'ye tacizde bulundu ve bir 
apartmana sokarak tecavüz etmeye teşebbüs etti. Apartman sakinlerinin gelmesi üzerine kaçan F.B., 
kadının şikayeti doğrultusunda yakalandı. 
 
17 Ocak 2014’te, Mersin'de N.Z. (22), karısı F.Ö.'yü (21) döverek darp etti. N.Z. önce çocuğunu 
öldürmekle tehdit etti, ardından kendini tuvalete kilitledi. Polislerin gelmesiyle dışarı çıkartılan N.Z. bıçakla 
akrabalarına saldırdı. 
 
18 Ocak 2014’te, Manisa'da H.T. (55), uzaklaştırma kararı sebebiyle ayrı yaşadığı ve kendisine boşanma 
davası açan karısı Mukaddes Tüfekçi'nin boğazını keserek öldürdü. H.T. cinayetten sonra intihar etti. 
 
18 Ocak 2014’te, Sakarya'da A.D., karısına şiddet uyguladığı için gözaltına alınmıştı. İfadesi alındıktan 
sonra eve giden A.D. karısını tekrar döverek darp etti, kendisine engel olmak isteyen 16 yaşındaki 
kayınbiraderini bıçakladı. A.D. tekrar gözaltına alındı. 
 
18 Ocak 2014’te, Kocaeli’de F.K. karısı F.K.’yı döverek darp etti. 
 
20 Ocak 2014’te, Adana'da M.A., karısı M.A.'yı (19) kafasına anahtar ile vurarak yaraladı. 
 
20 Ocak 2014’te, Çorum'da S.G. (20), annesi G.G.'yi döverek darp etti. G.G. oğlundan şikayetçi oldu. 
 
21 Ocak 2014’te, Diyarbakır'da stajyer avukatlık yapan Aylin K. isimli kadın, yanında stajyer olarak 
çalıştığı avukat Sedat Y. tarafından sistematik bir biçimde taciz edildiğini iddia etti. Aylin K., yaşadıkları ile 
ilgili şunları söyledi: " Avukat Sedat Y'nin yanında staj eğitimini almak için çalıştım. Kendisinin önceki 
süreçte milletvekilliği süreci, hala siyasete yakın olması ve yaşı gibi nedenlerden dolayı bir güven 
oluşturdu. Bende bu şekilde işe başladım. Başlarda çok belirgin bir taciz yoktu, ne olduğunu tam 
anlamlandıramıyordum. Taciz zaman içinde dozunu arttıran bir şekilde sistematik oldu aslında"   
 
22 Ocak 2014’te, Aydın'da M.D. (82), kendisinden ayrılmak isteyen karısı Servet Değirmenci'yi (48) av 
tüfeğiyle öldürdü. M.D. cinayetten sonra polisi arayarak teslim oldu. 
 
22 Ocak 2014’te, Diyarbakır’da üniversiteye hazırlık için dershaneye giden 19 yaşındaki Sevilay Sülüntay 
arkadaşlarıyla birlikte tarihi surları gezmek için öğleden sonra merkez Sur ilçesi Ali Paşa Mahallesi’nde 
bulunan Yedi kardeşler burcuna çıktı  Sülüntay ve arkadaşlarının yanına, bu sırada bölgede sürekli gezen 
ve adı bilinmeyen akli dengesi yerinde olmayan kişi yaklaştı. Sülüntay’ın yanına yanına gelen akli dengesi 
bozuk kişi, genç kızı itti. Sülüntay yaklaşık 15 metre yükseklikten yere çakıldı. Ağır yaralanan genç kız 
kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kızın ölümünün ardından polis olay 
yerinde yaptığı incelemede genç kızı iterek ölümüne neden olan akli dengesi bozuk kişiyi gözaltına aldı.   
 
23 Ocak 2014’te, Trabzon'da M.Ç. (38), karısı G.Ç.'yi (30) döverek darp etti. Kadının şikayeti ve koruma 
kararı talebi üzerine M.Ç.'ye üç ay süreyle evden uzaklaştırma ve adli kontrol cezası verildi. 
 
23 Ocak 2014’te, Kocaeli'de B.K., karısı G.K.'yi döverek yaraladı. Kadın hastaneye kaldırılırken B.K. 
ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
 
23 Ocak 2014’te, Kocaeli'de M.D., dört yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi Ş.K.'yi darp etti. Ş.K., M.D.'nin 
kendisine şiddet uyguladığını belirterek şikayetçi oldu. 
 
23 Ocak 2014’te, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi 2. Akkoyunlu Sokağı'nda ikamet eden Hacı Ebrem ve eşi 
Bahar Ebrem arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Hacı Ebrem, kavga sırasında eşini sırtından 
bıçakladı. Yaralanan Ebrem, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
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24 Ocak 2014’te,  Diyarbakır’da garson 29 yaşındaki Veysi Turan, 22 Ocak günü ikinci çocuklarını 
dünyaya getiren eşi 33 yaşındaki Mübarek Turan’ı uyurken şakaklarına elektrik vererek öldürdü. Cinayetin 
ardından polisi ayarak eşini öldürdüğünü söyleyen Veysi Turan, “Eşimi öldürmemi cinler istedi” dedi.    
 
24 Ocak 2014’te, ayrılmak istediği eşi tarafından yüzüne kezzap dökülen Özgür Turgut,  4 ay önce giden 
şiddetli geçimsizlik nedeniyle işsiz eşi Segbetullah Turgut'tan boşanmak için dava açtı. Ardından Sabiha 
Gökçen Havalimanı yemekhanesinde iş bulan Özgür Turgut, burada çalışmaya başladı. iş dönüşü 
Kartal'da ayrılmak istediği eşi tarafından yolu kesildi. Segbetullah Turgut, yere yatırdığı Özgür Turgut'un 
yüzüne cebinden çıkardığı şişe içerisindeki kezzabı döktükten sonra kaçtı.   
 
24 Ocak 2014’te, Hatay'da H.G., kayınvalidesi Şenay Gedik (54) ve karısının kardeşi Ahmet Gedik'i (21) 
silahla vurarak öldürdü. Polis H.G.'yi yakaladı. 
 
24 Ocak 2014’te, İstanbul'da A.A. (31), karısı E.A. (25) ile tartıştıktan sonra önce karısının üzerinde 
ardından kendi üzerine benzin dökerek yaktı. E.A. ve A.A. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 
 
24 Ocak 2014’te, Sakarya'da Z.K. (38), karısı A.K.'yi (34) dört yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. A.K.'nin 
hayati tehlikesi sürerken, karısını yolda birine adres tarif ederken bıçaklayan Z.K. çıkarıldığı mahkemece 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Z.K.'nin aynı hastane iki yıl tedavi gördüğü 
öğrenildi. 
 
24 Ocak 2014’te, Kocaeli'nde Ö.S., karısı F.S.'yi döverek darp etti. Ö.S. hastaneye kaldırılırken F.S. 
polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
 
24 Ocak 2014’te, Erzurum'da T.K., boşanma davası devam eden karısı D.K.'yi mahkeme çıkışında 
bıçaklayarak ağır yaraladı. 
 
25 Ocak 2014’te, Bartın'da T.S. (24), ablasının evinde, eniştesi V.P.'nin (30) yardımıyla yeni tanıştığı 
N.A.'ya (21) tecavüz etti. T.S. ve V.P., bir gün sonra otomobille N.A.'yı Bartın'a götürüp bir yakınının evinin 
önünde bıraktı. Gözaltına alınan T.S. ve V.P., çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece, 'Cinsel saldırı ve tehdit' 
ile 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla tutuklandı.  
 
25 Ocak 2014’te, Kocaeli'de B.Ş., karısı G.Ş.'yi döverek darp etti. G.Ş. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 
B.Ş. polisteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.  
 
26 Ocak 2014’te, İstanbul'da Olga M. (42) adlı kadın evinde birçok yerinden bıçaklanmış halde ölü 
bulundu. 
 
26 Ocak 2014’te, Tokat'ta bir erkek bir alışveriş merkezinde karısı olduğu iddia edilen kadına saldırdı ve 
defalarca bıçakladı. 
 
26 Ocak 2014’te, Bursa’da kendisinden boşanmak isteyen karısını AVM’nin içinde bıçaklayan erkek 
adliyeye sevk edildi. Olay akşam saat 19.30’da merkez Osmangazi ilçesindeki Kent Meydanı Alışveriş 
Merkezi'nde meydana geldi. Selami B., bir süredir kendisinden boşanmak isteyen 20 yıllık eşi Ayşe B.’yi 
(45) telefonla arayarak nerede olduğunu sordu. Ayşe B.’nin alışveriş yaptığını söylemesi üzerine AVM'ye 
gelen Selami B., güvenlik görevlilerine rağmen X-ray cihazından belindeki bıçakla fark edilmeden içeri 
girmeyi başardı.Bir kafeteryanın önündeki eşini görerek yanına giden Selami B., eşinden eve dönmesini 
istedi. Eşinin kabul etmemesi üzerine çıkan tartışmada Selami B., üzerindeki bıçakla eşini göğüs 
bölgesinden 2 ve baldırından bıçaklayarak ağır yaraladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, 
AVM'deki güvenlik görevlileri Selami B.’yi etkisiz hale getirdi. 
 
27 Ocak 2014’te, Konya'da yaşayan Hüseyin T., 10 gün önce kaçırdığı komşusu 5 çocuk annesi 34 
yaşındaki Yadigar T.'yi eşini ziyaret için gittiği cezaevi önünde 11 yaşındaki çocuğunun gözü önünde 
tabancayla kurşun yağmuruna tutarak öldürdü. Yadigar T. kaçırılma olayından sonra polise gidip, koruma 
istemişti. 
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27 Ocak 2014’te, Erzurum'da Ö.B.,, karısı E.B. ve kızı F.B.'yi döverek darp etti. Ö.B. gözaltına alındı. 
 
28 Ocak 2014’te, Burdur’da 22 yaşındaki Ayşe Ö., başka kadınla ilişkisi olduğunu öğrendiği eşi Durmuş 
Ö., kayınpederi ve kayınvalidesi tarafından dövülerek hastanelik edildi. Bir gözü moraran, sırtında ve 
omzunda ezikler bulunan Ayşe Ö.’nün kavga sırasında kucağındaki kızı 1 yaşındaki Yüksel Ö. de başında 
darbe alarak yaralandı. Kavga sırasında kayınpederi Orhan Ö.’nün yere düşmesi üzerine dışarı kaçmayı 
başaran genç kadın, mahalle muhtarının evine sığınarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine gelen polis 
ekiplerinin koruma altına aldığı Ayşe Ö. ve çocukları, Burdur Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye 
alındı. 
 
28 Ocak 2014’te, Antalya'da polis memuru R.Y. (44), karısı Ümmühan Yılmaz'ı (43) tabancayla vurarak 
öldürdü. R.Y. cinayetten sonra intihar etti. R.Y.'nin daha önce karısına şiddet uyguladığı için evden 
uzaklaştırma cezası vardı. Ayrıca cinayet günü, kadın evine gelen R.Y.’yi polis çağırarak evden çıkartmış, 
bir süre polis gözetiminde tutulan R.Y. eşyalarını alacağını söyleyerek meslektaşlarının yanından 
ayrıldıktan sonra tekrar eşinin yaşadığı eve gitmişti. 
 
28 Ocak 2014’te, İzmir'de zihinsel engelli C.A. (19), babaannesi Levin Çekirge'yi (74) bıçaklayarak 
öldürdü. 
  
28 Ocak 2014’te, İstanbul'da bir fabrikada çalışan G.Z., aynı fabrikada çalıştığı H.A.'ya (28) evinde 
tecavüz etti. G.Z. gözaltına alındı. 
  
28 Ocak 2014’te, Adana'da M.T. birlikte yaşadığı eski karısı S.B.'ye (29) şiddet uyguladı. S.B. bir iş yerine 
sığınarak polisi aradı ve M.T.'den sürekli şiddet uyguladığı ve tehdit ettiği için şikayetçi oldu. 
 
29 Ocak 2014’te, Ağrı'da öğretmen olan S.D., karısı E.D.'yi dövdü ve eve kilitleyerek okula gitti. 
Komşuların ihbarı üzerine eve gelen ekipler E.D.'yi hastaneye kaldırdı. S.D. gözaltına alındı. Milli Eğitim 
Müdürlüğü S.D. hakkında idari soruşturma başlattı. 
  
30 Ocak 2014’te, İstanbul'da M.B. (50) kendisine boşanma davası açan ve 26 yıldır şiddet uyguladığı 
karısı A.B.'yi (48) sokakta yumruklayarak ve başını kaldırıma vurarak yaraladı. A.B. için savcılık koruma 
kararı verirken, M.B.'ye uzaklaştırma cezası verildi. İfadesi alınan ve serbest bırakılan M.B. karakoldan 
ayrılırken 'öldüreceğim' diye bağırdı. İstanbul Barosu Kadın Hakları Komisyonu'nun başvurusu üzerine 
M.B. hakkında Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından yakalama kararı çıktı. 
 
30 Ocak 2014’te, İstanbul'da E.T., karısı S.T.'yi (35) dövdü ardından evden kovdu. S.T. kocası hakkında 
şikâyetçi oldu. 
  
31 Ocak 2014’te, Çorum'da S.T.T. karısı A.T.'yi döverek darp etti. A.T. şikayetçi oldu.  
 
31 Ocak 2014’te, Urfa'da H.G. ve C.G., kuzenleri 8,5 aylık hamile Hatice Göv'ü (19) öldürerek bir, cesedini 
bir kuyuya attılar. H.G. sevgilisinden hamile olduğu için ölümle tehdit ediliyor ve şiddet görüyordu. H.G. 
Diyarbakır’da bir akrabasının yanında kalıyordu. Kuzenleri onu ailesiyle barıştıracaklarını söyleyerek 
kandırıp, öldürdü. İfadelerinde "Namusumuza leke getirdi" dedikleri öğrenildi. 
 
1 Şubat 2014’te, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencisi A.Y., kendisi gibi öğrenci olan kız arkadaşı 
N.Y.’den (25) iki ay önce ayrıldı. Muğla’daki kız arkadaşının kendisinden ayrılmasını bir türlü 
kabullenemeyen A.Y., (27) konuşmak için Ortaca’ya çağırdı. İkili, dün (Cuma) saat 10.30 sıralarında, bir 
kafeteryada buluştu. Bir süre konuşan çift, daha sonra A.Y.’nin Atatürk Mahallesi, Atatürk Bulvarı’ndaki 
evine geçip, konuşmaya burada devam etti. Ancak, ikili arasında tartışma çıktı. Bunun üzerine sinirlenen 
A.Y., iddiaya göre, kız arkadaşı N.Y.’yi tekme tokat dövmeye başladı. Bunun üzerine beşinci kattaki evin 
balkonuna kaçan genç kız, "İmdat" diye, bağırmaya başladı. Genç kızın, yardım çığlıklarını duyan 
çevredekiler, durumu, "155 Polis İmdat" ihbar hattına bildirdi. Eve giden polis ekipleri, N.Y.’yi kurtardı. 
N.Y.’nin şikayetçi olması üzerine polis, A.Y.’yi gözaltına aldı. Polis, kendilerine direnen A.Y.’yi güçlükle 
ekip otosuna bindirdi. A.Y., İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla 
serbest bırakıldı.  
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2 Şubat 2014’te, Konya’da G.M. (30), karısı N.M.’yi (29) şiddet gördüğü için gittiği karakol çıkışında 
bıçakla yaraladı. 
 
3 Şubat 2014’te, Samsun’da hakkında iki ay eve yaklaşmama cezası olan B.A., şiddet gördüğü için 
kendisine boşanma davası açan karısı Damla Ay’ı annesinin evinin önünde tabancayla öldürdü ve polise 
teslim oldu. Damla Ay’ın bir hafta önce şikayet ettiği B.A. gözaltına alınmış ve nöbetçi mahkeme 
tarafından iki ay eve yaklaşmama cezası verilerek serbest bırakılmıştı. Ayrıca zanlının, tabancayı almak 
için evdeki eşyaları sattığı öğrenildi. 
 
4 Şubat 2014’te, İstanbul Beşiktaş’ta hemşire olduğu öğrenilen genç bir kadın işe giderken gaspçı dehşeti 
yaşadı. Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan olay dehşete düşürdü. Görüntülerde, yolda 
yürüyen kadının arkasından sessizce gelen bir kişi, aniden kadının üzerine atlıyor. O anlar kayıt altına 
alınmamış ancak hemen sonrasında yaşananlar dehşete düşürüyor. 
 
4 Şubat 2014’te, İzmir’de B.A. (44), eski karısı Fatma Aykanlı’yı (28)  ve sevgilisi Mehmet Güzel’i (51) 
tabancayla öldürdü. 
 
4 Şubat 2014’te, Antalya’da M.B. (22), çalıştığı yere götürdüğü M.B. (22) adlı kadını kelepçeleyip tecavüz 
etmeye kalkıştı ve direnen kadını çatalla yaraladı. Kadın şikayetçi oldu ancak M.B. tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. 
 
4 Şubat 2014’te, Antalya’da Ö.T., iki aydır bir evde zorla alıkoyup fuhşa zorladığı H.T. adlı kadını 
yurtdışına kaçırmaya çalışırken yakalandı ancak H.T.’nin şikayetine rağmen delil yetersizliği gerekçesiyle 
serbest bırakıldı. 
 
4 Şubat 2014’te, Batman'ın Sapanlı ve Bağlıca köyleri arasındaki bulunan yol üzerinde, köy korucuları 
tarafından bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda Güle Algan isimli yurttaşa ait olduğu 
belirlenen ceset, Gercüş Devlet Hastanesindeki ilk incelemenin ardından otopsi için Diyarbakır Adli Tıp 
Kurumuna gönderildi. Jandarma tarafında başlatılan soruşturmada kapsamında Algan'ın imam nikâhlı eşi 
Ali Kemal Deniz (56) gözaltına alındı. 
 
5 Şubat 2014’te, İstanbul’da R.D. (46), sevgilisi İrem Kahya’yı (44) birlikte yaşadıkları evde bıçaklayarak 
öldürdü. R.D. polise teslim oldu. 
 
5 Şubat 2014’te, Adıyaman’da M.Ş.Ö. (19), sevgilisi Aynur Zeliha Çakılkaya'yı (19) bıçaklayarak öldürdü. 
M.Ş.Ö. cesedin bulunmasının ardından polise teslim oldu. 
 
6 Şubat 2014’te, Çanakkale’de H.A. (45), eski karısını ve iki yaşındaki oğlunu av tüfeğiyle yaralayıp intihar 
etti. 
 
6 Şubat 2014’te, Ankara’da Nuri Alço lakaplı tecavüz zanlısı yakalandı. Zanlının gazetelere "sekreter 
aranıyor" şeklinde iş ilanı verdiği, daha sonra iş başvurusu için gelen kadınlarla görüşmelerinde uyku ilaçlı 
gazoz ikram edip tecavüz ettiği ortaya çıktı. 
 
7 Şubat 2014’te, Aksaray’da M.A.K. (52), 25 yaşında bir kadını kendi evinde alıkoyarak tecavüz etti. 
Kadının şikayeti üzerine M.A.K. tutuklandı. 
 
7 Şubat 2014’te, Zonguldak’ta M.A. (38), karısıyla arasını bozmakla suçladığı komşusu A.K.’ye (33) 
konuşmak istediğini söyledi ve arabasına binmeye ikna ettiği kadını ormanlık alana götürerek tecavüz etti. 
Tecavüzü cep telefonuna kaydedip şantaj yapan M.A., kadının şikayeti üzerine tutuklandı. 
 
7 Şubat 2014’te, İstanbul’da futbolcu Ö.H., sevgilisi C.H.’yi darp etti. C.H. sevgilisi hakkında suç 
duyurusunda bulundu. 
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7 Şubat 2014’te, Trabzon’da M.U. (33), boşanma davası açan karısı Ö.U.’yu (33) darp etti. Kadın koruma 
talebinden bulundu. 
 
9 Şubat 2014’te, Konya'da 36 yaşındaki H.İ., telefonuna başka bir kadından gelen mesajı gördüğü için 
tartıştığı eşi 40 yaşındaki Y.İ. tarafından iki çocuğunun gözü önünde dövüldü. H.İ. durumu polise bildirdi. 
Olay yerine gelen polis Y.İ.'yi gözaltına aldı. Gözyaşları içinde ambulansa binen H.İ.,Meram Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı 
 
10 Şubat 2014’te, Fethiye’de bir erkek, bar çıkışında bir kadını sövdü. Kişilerin kimliği belirlenemedi ancak 
görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. 
 
11 Şubat 2014’te, İzmir’de Y.P. (27), arabayla eve döndükleri sırada sevgilisi S.A.’yı (24) bıçakla yaraladı. 
Kadını bıçaklarken Y.P. direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Kazanın ardından kaçmaya 
çalışan kadını bıçakla kovalayan Y.P., kendisine engel olmaya çalışan bir erkeği de bıçakladı. Yaralılar 
şikayetçi olmayınca Y.P. serbest bırakıldı. 
 
12 Şubat 2014’te, Bursa’da N.Ş. (61), karısı Z.Ş.’yi alüminyum ibrikle darp etti. Kadın hastaneye 
kaldırılırken, N.Ş. gözaltına alındı. 
 
12 Şubat 2014’te, Trabzon’da M.K. (37), karısı T.K.’yı sokakta bıçakladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, 
M.K. kaçtı. 
 
14 Şubat 2014’te, İstanbul’da M.A., dokuz aylık hamile karısını B.A.’yı dövdü ve balkondan attı. Kadın 
bebeği doğururken, bacaklarındaki kırıklar nedeniyle ameliyat oldu. M.A. aranıyor. 
 
16 Şubat 2014’te, saat 13:00 sıralarında İzmir/Tire’ye bağlı Gökçen Beldesi Kahrat Mahallesinde meydana 
geldi. Aralarında bir süredir problem olduğu ileri sürülen Kostak ailesinin reisi Mehmet Kostak (29) eşi 
Perihan Kostak’ın (24) baba evine gitti. Elinde pompalı tüfekle içeriye giren Mehmet Kostak eşi Perihan 
Kostak’ı balkonda yakalayarak boyun ve baş bölgesine üç el ateş etti. Kanlar içinde balkona yığılan Elvan 
Kostak olay yerinde can verdi. Cinnet geçiren Kostak evden hızla uzaklaşarak kendi yaşadığı çiftlik evine 
gitti. Burada bulunan oğulları Süleyman (5) ve İbrahim'i de (3) öldüren baba Mehmet Kostak daha sonra 
aynı oda da kendi kafasına sıkarak intihar etti. 
 
17 Şubat 2014’te, İstanbul/Beylikdüzü’nde H. A. isimli okul müdürü, çocuğunu okula kaydettirmek için 
gelen veli N.Ç.’yi taciz ettiği iddia edildi. Öğrenci velisi olarak okula giden N.Ç., başından geçenleri şöyle 
anlattı: “H.A. odasından kalkarken elimi tuttu, yanaklarımdan öperek ‘Çok güzelsin farkında mısın?’ dedi. 
O an çok ürperdim ve odasından ağlayarak çıktım. Müdür daha sonra beni telefonla arayıp televizyon 
istedi. 32 inç televizyon alıp gönderdim. Ancak ertesi gün arayıp ‘Bunu beğenmedim. Daha büyüğünü 
gönder’ dedi. Bunlarla ilgili belgeler, kurum içi yazışmalar ve televizyonun müdüre gönderildiğine dair 
faturaları şikâyetime ekledim. Çocuğum o okulda okuduğu için sesimi çıkarmıyordum. Ancak telefon 
tacizleri de gelince daha fazla dayanamadım, şikâyetçi oldum. Araya adam koyarak şikâyetimi geri 
çekmem için baskı yaptılar. Müdür bu olaylardan sonra başka okula gönderildi. Ancak geri gelmek için 
dava açtığını öğrendim. Benim dışımda birçok kadına aynı davranışları sergilemiş. O olaydan sonra 
psikolojim bozuldu. Bir erkekle yan yana gelince ürperiyorum, titriyorum.” 
 
17 Şubat 2014’te, İzmit’te S.M., gazeteye verdiği işyeri için temizlik aranıyor ilanı üzerine görüşmeye gelen 
A.D. (18) adlı kadını taciz etti. Kadının ihbarı üzerine S.M. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. 
 
18 Şubat 2014’te, İzmir’de İ.O.(27), evine gizlice girdiği F.İ. (89) adlı kadına şiddet ve cinsel tacizde 
bulundu. Aynı suçtan çok sayıda sabıkası olan İ.O. tutuklandı. 
 
18 Şubat 2014’te, Konya’da, cam silerken dengesini kaybedip düştü’ diye hastaneye kaldırılan ve beyin 
kanaması sonucu yaşamını yitiren 42 yaşındaki Sevgi Nalça’nın, sevgilisi 34 yaşındaki Adem O. 
tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Adem O. ile olay sırasında evde bulunan 25 yaşındaki 
Emrah A. ve 59 yaşındaki Mümtaz S. de gözaltına alındı. 
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20 Şubat 2014’te, Tekirdağ’da A.B., 8 buçuk aylık hamile karısı B.B.’i (21) dövdü. Şikayetçi olan kadın 
hırsızlıktan sabıkalı eşinin kendisinden hırsızlık yapması istediğini, itiraz etmesi üzerine sinirlendiğini 
söyledi. B.B. aranıyor. 
 
20 Şubat 2014’te, Adana’da O.T. (46), karısı C.T.’yi evde bıçakladı.   
 
20 Şubat 2014’te, Adana’da Ö.L., karısı A.L.’ye (26) şiddet uyguladı, tecavüz etti ve işe gitmesini 
engelledi. Mahkemeye başvuran kadına hastaneden “maruz kaldığı olaya bağlı ruh sağlığı bozulmuştur” 
raporu verildi. Tutuksuz yargılanan Ö.L. hakkında 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “eşe karşı cinsel saldırı” 
suçundan 10, “aile ferdine kötü muamele, hakaret, tehdit ve kasten yaralama” suçlarından da 16 yıl altı ay 
hapis istemiyle dava açıldı. Aile Mahkemesi ise Ö.L.’ye 2 ay eve yaklaşmama cezası verildi. 
 
20 Şubat 2014’te, Diyarbakır’ın Merkez Yenişehir İlçesi Ali Emiri 4’ncü sokaktaki bir apartman dairesinde 
ikamet eden Nezrife Ergen (90) isimli yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Polis evde yaptığı incelemede, 
Ergen’in kendi eşarbıyla boğularak öldürüldüğünü ve evinin belli bölgelerinin aranarak dağıtıldığını tespit 
etti. Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığından gizlilik kararı çıkan ve devam eden soruşturma neticesinde polis, 
apartman girişine bakan 4 mobese kamerasında Nezrife Ergen’in oturduğu binaya elleri boş giren daha 
sonra elleri dolu çıkan biri kadın 2 kişiyi tespit etti. Ergen’in yakınlarına gösteren polis, görüntülerdeki 
kişinin Ergen’in torunu Süreyya Turhanlı olduğunu, yanındaki kişiyi tanımadıklarını belirledi. Polis, 
Turhanlı’nın Antalya’daki adresinde olmadığını öğrendi. Soruşturmayı derinleştiren Cinayet bürosu 
ekipleri, Süreyya Turhanlı ile erkek arkadaşı Zeynettin Kardaş’ın Adana’da olduğunu tespit etti. 
Bulundukları adrese baskın düzenleyen polis, Turhanlı ve Kardaş’ı gözaltına alırken, çalınan para ve 
antika altını buldu. Polis sorgusunda yaşlı kadını boğarak öldürmek suretiyle cinayeti soygun amaçlı 
işlediklerini ve paranın bir kısmını harcadıklarını itiraf eden zanlılar, mahkeme tarafından tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.   
 
21 Şubat 2014’te, Antalya’da A.K. (40), 16 yaşındayken kaçırıp tecavüz ettiği ve evlendiği ve sürekli şiddet 
uyguladığı için kendisinden boşanan ve ölümle tehdit ettiği için 6 ay koruma verilen eski karısı N.Y.’yi (27) 
evinin kapısını kırdı ve kadını pompalı tüfekle yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın A.K.’den şikayetçi oldu. 
 
21 Şubat 2014’te, Antep’te, 18 Şubat günü kaybolduğu ihbarı yapılan Sevda Başar isimli kadının, 
Yağdöver köyünde ikamet eden Ethem O. ile yaşadığının tespit edilmesi üzerine arama çalışmaları 
başlatıldı. Ethem O.' nun Yağdöver köyündeki bağ evinin bahçesinde iş makinalarıyla yapılan kazıda, 
Sevda B.'ye ait ceset toprağa gömülmüş halde bulundu. Yapılan incelemede kadının av tüfeğiyle 
vurularak öldürüldüğü tespit edildi. 2 gün önce yurt dışına çıktığı öğrenilen Ethem O.'nun yakalanması için 
arama kararı çıkartıldığı bildirildi.   
 
23 Şubat 2014’te öğrenilen olay şu şekilde geliştiği öğrenildi;  Kocaeli'de oturan K.Ç. isimli genç kızı cep 
telefonundan arayan ve kendisini ‘teğmen Okan Aksu’ olarak tanıtan İsmail Ö. (45) telefon numarasını bir 
arkadaşından aldığını söyledi.  Günlerce süren telefon görüşmelerinde genç kıza güven veren şüpheli, 
evlenmek için subay olarak görev yaptığını söylediği İstanbul’a çağırdı. Bunun üzerine ailesine haber 
vermeden İstanbul’a gelen K.Ç., Şişli Perpa Ticaret Merkezi’nde İsmail Ö. ile buluştu. Bu arada kızlarının 
aniden ortadan kaybolmasından endişelenen ailesi karakola giderek kayıp başvurusunda bulundular. 
Genç kızı Okmeydanı’ndaki bir oto yıkamacısına götüren şüpheli, burada nikah için işlemleri başlatacağını 
söyledi. Şüpheli, yalanlarına inanan genç kıza tecavüz etti. Ardından nikah işlemleri bahanesiyle genç 
kızın nüfus cüzdanı ve cep telefonunu aldı 
 
23 Şubat 2014’te, Yozgat’ta O.G., karısı M.G.’yi ve 7 aylık bebeklerini darp etti. Bebek yoğun bakımda 
tedaviye alınırken, jandarmanın gözaltına aldığı O.G serbest bırakıldı. 
 
24 Şubat 2014’te, Manisa’da Ö.D. (25), karısı Merve Dağlı’yı (18) boğarak öldürdü. Ö.D. emniyet 
müdürlüğüne giderek cinayeti itiraf etti. 
 
24 Şubat 2014’te, Diyarbakır’da bulunan Dicle Üniversitesi Selehaddin Eyyübi Kız Öğrenci yurduna, 
akşam saatlerinde yürüyen giden iki kadın öğrenciye yaklaşan kapkaççılar, öğrencilerin önünü keserek 
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taciz etti. Kapkaççılar daha sonra, öğrencilerin telefon ve çantalarını da alarak olay yerinden kaçtı. 
Üniversite güvenliğini sağlayan özel güvenlikçilerin ise, olaya müdahale etmediği belirtildi.   
 
25 Şubat 2014’te, İzmir’de M.A. (27), boşanmak isteyen karısı A.A.’yı evlerinde boğarak öldürdü. Kadın 
daha önce şiddet gördüğü için karakola başvurup koruma talep etmiş ve cinayetten bir gün önce 
boşanmak için dilekçe vermişti. D.A. cinayetin ardından polise teslim oldu. 
 
26 Şubat 2014’te, Aksaray’da Y.T. (30), sevgilisi H.S.’yi (28) dövdü. Kadın karakola şikayette bulundu. 
 
26 Şubat 2014’te, Urfa’da M.A. ve arkadaşları H.Y. ve M.Ş., M.A.’nın eski karısı E.M.’nin evinin önünde 
ses bombası patlattı. Üç erkek gözaltına alındı. 
 
26 Şubat 2014’te, Van'da 28 yaşındaki G.K. isimli kadına Roza Mühendislik şirketinin sahibi mütahit Celal 
Y. (58) tecavüz girişiminde bulundu. İktisat mezunu G.K, Çaldıran'da ücretli öğretmenlik yaptığını ve 
yerine kadrolu öğretmen atandığı için İŞKUR üzerinden Tuşba Plaza'da bulunan Roza Mühendislik 
şirketine yönlendirildiğini anlattı. Roza Mühendislik şirketinde sekreter olarak 22 Şubat'ta işe başlayan 
G.K, şirket sahibi olan Y'nin yalnız kaldıkları bir anda kendisine, "Yan taraftaki bina benim sen gel orada 
kal" dediğini aktardı. Y'nin kendisine "Dosya hazırlayacağız bu akşama sen de bana yardım et" dediğini 
söyleyen G.K, Y'nin kendisine saldırdığını belirtti.   
 
26 Şubat 2014’te, Yozgat’ın Yeşilova Köyü'nde, meydana gelen olayda 2 kişi hayatını kaybetti. İddiaya 
göre, Ankara’da bir firmada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mesut Sevimli (23), Ankara’dan, 
Yozgat’ta nişanlısı Hazel Şimşek’i (18) görmeye geldi. Nişanlı çift, Mesut Sevimli’nin ailesine ait Yeşilova 
Köyü'nde bulunan evlerine gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmanın ardından Mesut Sevimli’nin, 
tabanca ile önce nişanlısı Hazel’i öldürüp, daha sonra intihar ettiği iddia edildi. 
 
27 Şubat 2014’te, İstanbul’da M.A., dünürü Fatma Top'u (57) işkence yaparak öldürdü. Kadının bedeni, bir 
bidonun içine konulmuş halde su göletinde bulundu. M.A. tutuklandı. 
 
27 Şubat 2014’te, Karabük’te M.G. (36), D.D. (47) adlı kadın komşusunun evine girerek tecavüz 
girişiminde bulundu. D.D.’nin bağırışları üzerine evden kaçan M.G. yakalanarak tutuklandı. 
 
1 Mart 2014’te, Van’da korucu N.D., karısı Nazan Dokay’ı (22) ve Veysel Surme’yi (43) av tüfeğiyle 
öldürdü.  Cinayetin ardından teslim olan N.D.’nin “tahrik indirimi” faydalanmak amacıyla eşiyle Sürme’yi 
evde “uygunsuz” yakaladığını söylediği iddia edildi. 
  
1 Mart 2014’te, İzmir’de hemşire B.T., hasta yakınları tarafından asansörde darp edildi. Darp edenlerden 
bir kişinin aynı suçtan hapis yattığı ve denetimli serbestlikten yararlandığı öğrenildi. Saldıranlardan birinin 
B.T.’ye asansörde güldüğü için saldırdığı iddia edildi. 
 
1 Mart 2014’te, Mersin’de M.F. evde tartıştığı karısı E.F.’yi ve kızı F.F.’yi bıçaklayarak yaraladı. E.F.’nin 
hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan M.F. yakalandı. 
  
2 Mart 2014’te, Konya’da H.H.Ç. (34), şiddet gördüğü için kendisini jandarmaya şikayet eden ve boşanma 
davası açan karısı Gönül Çiçek’i (33) önce dövdü sonra tüfekle öldürdü. Cinayetten sonra H.H.Ç. polisi 
arayarak karısını öldürdüğünü söyledi ve kaçtı. H.H.Ç. hakkında bir ay uzaklaştırma kararı vardı. 
  
2 Mart 2014’te, Mardin’de F.M.H., karısı Songül Aydemir’i bıçaklayarak öldürdü ve iki çocuklarını alarak 
Irak’a gitti. Kadının cenazesi, BDP Silopi yetkilileri tarafından Habur Sınır Kapısı'na götürüldü ve Federal 
Kürdistan Bölgesi’ndeki Maxmur Kampı'nda defnedildi. 
 
  
2 Mart 2014’te, Kocaeli’de H.E. karısı E.G.E’yi darp etti. Gözaltına alınan H.E. ifadesinin ardından serbest 
bırakıldı. 
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3 Mart 2014’te, Kayseri’de inşaat işçisi Nuri Duran (36), eşini ve üç çocuğunu bıçak ve keserle 
öldürdükten sonra, 7 yaşındaki oğlunu 11. kattan aşağı attı. Ardından kendi de 11. kattan atlayan baba, 
oğlu ile birlikte olay yerinde can verdi. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen ve bir süredir işsiz 
olduğu için bunalıma girdiği öne sürülen inşaat işçisi Nuri Duran, oturdukları apartmanın ikinci katındaki 
dairede ve kapının önünde eşi Özlem (30), kızı Rüya (1), oğulları Mert (3) ve Yiğit Taha Duran’ı (5) bıçak 
ve keserle öldürdü. Eşi ve üç çocuğunun cesetlerini eve kapatıp kapıyı kilitleyen Nuri Duran, daha sonra 
ilkokul öğrencisi olan oğlu Kemal’i (7) okuldan alıp apartmana geldi. Apartmanın 11. katına çıkarak, 
merdiven boşluğundan yangın merdivenine geçen Nuri Duran, burada oğlu Kemal’i aşağıya ittikten sonra 
kendisini de boşluğa bıraktı. Baba ve oğul, çakıldıkları zeminde yaşamlarını yitirdi. Komşular, Nuri ve 
Özlem Duran çiftinin iki gündür tartıştığını, Nuri Duran’ın eşini dövdüğünü fakat Özlem Duran’ın eşinden 
şikayetçi olmadığını öne sürdü. Ayrıca Özlem Duran’ın daha önce ilaç içerek, intihara teşebbüs ettiği 
belirlendi. 
 
4 Mart 2014’te, Bursa’da H.Y. (59), karısı F.Y.’yi (58) telefon kablosuyla boğarak öldürdü. H.Y. cinayetten 
sonra yakınlarını arayarak cinayeti itiraf etti. H.Y. gözaltına alındı. 
 
4 Mart 2014’te, Hatay’da N.A., karısı Ayşe Atıcı’yı (30) evde bıçaklayarak öldürdü. Önce komşularını 
arayarak karısını evde kanlar içinde bulduğunu söyleyen koca, polis ifadesinde cinayeti itiraf etti. 
  
4 Mart 2014’te, Kocaeli’nde M.Z.K. karısı Z.K.’yi dövdü. Z.K. hafif yaralanırken M.Z.K. gözaltına alındı. 
 
4 Mart 2014’te, Kütahya’da R.Y. karısı S.Y.’nin (44) üzerine kaynar su dökerek yaraladı. Ardından eşini 
dövdü, yerde sürükledi. Tedavi altına alınan S.Y. kendisine 13 yıldır şiddet uyguladığın söylediği 
kocasından şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına R.S. ifadesinin ardından savcılık tarafından serbest 
bırakıldı. 
  
5 Mart 2014’te, İstanbul’da D.V., annesi Olga Vornikova’ya önce tecavüz etti ardından bıçaklayarak 
öldürdü. Cinayetten sonra evi yakan D.V. polis tarafından yakalandı. D.V. yakın akrabayı öldürmek’, 
‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘suçu gizlemek için yakın akrabayı öldürmek’ten ağırlaştırılmış müebbet hapisle 18 
yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanacak. 
  
5 Mart 2014’te, Sakarya’da A.A. karısı N.A.’yı darp etti. 
 
5 Mart 2014’te, Adıyaman’da ilkokul öğretmeni Ö.B. bir öğrencisinin babası tarafından darp edildi. 
  
6 Mart 2014’te, İstanbul’da Zarsangh Faizi (21), tartıştığı kocası tarafından 10 yerinden bıçaklanarak 
öldürüldü. 
 
6 Mart 2014’te, Mersin’de M.A. (47), kardeşinin karısı Aysel Aydemir’i (34) sokakta bıçaklayarak öldürdü. 
M.A. gözaltına alındı. 
  
6 Mart 2014’te, Kocaeli’nde İ.E. karısı E.E.’yi döverek yaraladı. 
  
6 Mart 2014’te, Adana’da S.Ç. (42) intihara teşebbüs etti. 14 yaşındayken 42 yaşındaki N.Ç. ile evlenen 
S.Ç.’nin kocasından şiddet gördüğü ve aynı sebeple daha önce de beş kez intihara teşebbüs ettiği 
öğrenildi. 
 
6 Mart 2014’te, İstanbul Fatih'te barışma isteğini reddettiği eski sevgilisi Mehmet Ekinözü tarafından, 
bindiği İETT otobüsünde vurulan üniversiteli Özge Gündoğan, hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden 
kaçan saldırgan ise Üsküdar'da kendini ağaca asarak yaşamına son verdi. 
 
8 Mart 2014’te, Iğdır’da Alime Yarşi (21) odasında tabancayla öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
8 Mart 2014’te, İstanbul’da C.K. sevgilisi K.D.’yi sokakta darp etti. 
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8 Mart 2014’te, Adana’da A.Ö. (54) birlikte yaşadığı kendisinden ayrılacağını söyleyen sevgilisi P.D.’yi (34) 
sokak ortasında dövdü ve başına taşla vurdu. P.D. hastaneye kaldırılırdı, polis A.Ö.’yü yakalamak için 
çalışma başlattı. 
 
10 Mart 2014’te, Kocaeli’nde M.U. karısı N.U.’yu darp etti. 
 
10 Mart 2014’te, Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde eşi Birgül Ergen’i pompalı tüfekle, 7 aylık kızı Elif Beyza’yı 
ayaklarıyla ezerek öldüren Bayram Ergen,  adliyeye sevk edildi. Cinayetleri, kayınvalide ve kayınpederinin 
kendisine hakaret ettiği için işlediğini söyleyen Bayram Ergen, "Kızınız öldü, üzgün müsünüz?" sorusuna, 
"Değilim" diye yanıt verdi. 
 
11 Mart 2014’te, İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde D.Z. (20) annesi Hanime Arslan’ı (43) ve annesini 
korumakla görevli polis memuru Emrah Taşdemir’i (32) tabancayla öldürdü, özel güvenlik görevlisi M.Z.’yi 
yaraladı. Hanime Arslan’ın boşandıktan sonra eski kocası H.Z. tarafından tehdit etmesi üzerine açılan 
davada H.Z. 11 ay hapis cezasına çarptırıldı, olay duruşma çıkışında gerçekleşti. 
 
11 Mart 2014’te, Elazığ’da, çocukların velayetini almak için açtığı davanın görüldüğü duruşmaya katılan 
Ayten Demir, duruşma ardından adliye binasından çıktığı sırada eski eşinin kardeşi Ahmet A. tarafından 
kurşun yağmuruna tutuldu. Saldırıda 6 kurşunla ağır yaralanan Demir, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi 
Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.   
 
11 Mart 2014’te, Eskişehir’de H.Ç. karısı Ö.Ç.’yi bıçakladı annesini darp etti. Ö.Ç. hakkında koruma kararı 
çıkartılırken, H.Ç. için üç ay evden uzaklaştırma kararı verildi. 
 
11 Mart 2014’te, Kocaeli’nde Ş.S. karısı Ş.S.’yi darp etti. Kadın yaralanırken, Ş.S. polisteki ifadesinin 
ardından serbest bırakıldı. 
 
12 Mart 2014’te, Adana’da Ş.A. karısı E.A.’yı (49) darp edip yüzünü cam ve bıçakla kesti. Ş.A.’nın karısını 
kıskançlık yüzünden darp ettiği ifade edildi. Ş.A. olaydan sonra kaçtı. 
 
12 Mart 2014’te, Aydın’da B.T. eski karısı G.T.’yi (23) ve eski kayın validesi M.T.’yi (52)  bıçakladı, 
G.T.’nin büyük annesini (85) darp etti. Olaydan sonra kaçan B.T. yakalandı. 
 
12 Mart 2014’te, Ankara’da T.D. eski karısı G.D.’yi tabancayla vurdu. G.D. bacağından yaralanırken T.D. 
olaydan sonra kaçtı. 
 
12 Mart 2014’te, Diyarbakır’da R.K. karısı S.K.’yi birçok yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.   
 
13 Mart 2014’te, Çorum’da S.A. karısı F.A.’yı darp etti. 
 
13 Mart 2014’te, Adana’da B.K. (17) sevgilisinin annesi S.S.’yi (39) bıçaklayarak ağır yaraladı. B.K.’nin 
boşanmış annesinin S.S.’nin bir arkadaşı ile sevgili olduğu, B.K.’nin bunu öğrenmesi üzerine S.S.’yi 
bıçakladığı iddia edildi. 
 
13 Mart 2014’te, Tekirdağ’da Y.K. (55)  karısı S.K.’yi (42) evlerinin önünde bıçakladı. Y.K.’nin karısını 
başka bir erkekle birlikte olduğunu düşündüğü için bıçakladığı iddia edildi. Y.K. olaydan sonra polise teslim 
oldu. 
 
14 Mart 2014’te, İzmir’de N.G. (31) sosyal paylaşım sitesinde tanıştığı kadınların kişisel bilgilerini ele 
geçirerek kadınları para vermeye ve cinsel ilişkiye zorladı. N.G.’nin sahte isimlerle polisi arayıp teklifini 
reddeden kadınların ev adreslerini verip fuhuş yapıldığı ihbarında bulunduğu öne sürüldü. N.G. gözaltına 
alındı. 
 
14 Mart 2014’te, Kocaeli’nde E.L. imam nikahlı karısı A.U.’yu darp etti. 
 
15 Mart 2014’te, Kocaeli’nde M.C. karısı G.C. ve kızı K.C.’yi darp etti. 



193 
 

 
15 Mart 2014’te, Aksaray’da A.T. (41) imam nikahlı karısı S.S. (38) ve kayınbiraderi V.S.’yi (26) bıçakladı. 
Olaydan sonra A.T. kaçtı. 
 
15 Mart 2014’te, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, bir kadın öğrencinin minibüs şoförü tarafından taciz 
edilmesi üzerine olaylar çıktı. Aynı gün akşam saatlerinde yurt binası önünde toplanan çok sayıda öğrenci, 
Rektörlük binasına doğru yürüyüşe geçti. Rektörlük önüne gelerek, Rektör Peyami Battal ile görüşmek 
isteyen öğrencilere polisler tarafından TOMA ve gaz bombaları ile müdahale edildi. Müdahale sırasında 26 
öğrencinin gözaltına alınırken, 5 öğrenci ise hafif şekilde yaralandı.   
 
16 Mart 2014’te, Antalya’da A.C. (38) karısı Emine C.’yi (32) boğarak öldürdükten sonra bıçakladı. A.C. 
geçen yıl karısına şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma cezası almış, Eylül ayında cezası biten 
A.C. karısıyla birlikte yaşamaya başlamıştı. Cinayetten sonra kaçan A.C. tutuklandı 
 
16 Mart 2014’te, İstanbul’da S.K. yolda karşılaştığı eski sevgilisinin üzerine yürümek istedi ancak S.K. 
orada bulunan kadınların müdahalesiyle karşılaştı. Kadınlar S.K.’yi daha fazla erkek şiddetine izin 
vermeyeceğiz diyerek teşhir ve darp etti. S.K.’nin eski sevgilisine daha önce fiziksel şiddet uyguladığı ve 
taciz ettiği öğrenildi. 
 
16 Mart 2014’te, Antalya’da bir spor kulübünde şiddet ve gasp olaylarına karşı kadınlara savunma 
teknikleri eğitimi veren antrenör İ.İ. (31) karısı G.M.İ.’yi (26) darp etti. Aile içi şiddet iddiasıyla adliyeye 
sevk edilen İ.İ. serbest bırakıldı. 
 
17 Mart 2014’te, Sakarya’da O.Ç., Aysel Üstüntaş’ı (33) eski kocası S.F.’nin (37) iş yerinin önünde, kendi 
arabası içinde sekiz el ateş edilerek öldürdü. S.F. cinayet azmettiricisi iddiasıyla gözaltına alınırken 
cinayeti işlediği iddia edilen S.F.’nin yeğeni O.Ç. aranıyor. 
 
17 Mart 2014’te, Aydın’da N.E. (55) karısı A.E.’yi (50) sırtından üç kez bıçakladıktan sonra uyuyan oğlu 
F.E.’yi (23) boğazı ve göğsünden yaraladı. A.E. ve F.E. ağır yaralandı. Bir yıldır şizofreni tedavisi gördüğü 
söylenen N.E. olaydan sonra intihar etti. 
 
17 Mart 2014’te, Tekirdağ’da C.S. karısı M.S.’yi (33) darp etti, burnunu kırdı. M.S.’nin şikayeti üzerine C.S. 
hakkında soruşturma başlatıldı. 
 
18 Mart 2014’te, Sakarya’da S.B. (24) kendisine boşanma davası açan ayrı yaşadığı karısı Dudu 
Babayiğit’i (18) ve baldızı Semam Şimşek’i sokakta av tüfeğiyle vurdu. Cinayetin ardından kaçan S.B. 
daha sonra teslim oldu. Barışmak isteyen S.B.’nin, eşinin telefonda boşanmak için mahkemeye 
başvurduğu söylemesi üzerine av tüfeğini alarak kayınpederinin evine gittiği öğrenildi. 
 
18 Mart 2014’te, Çorum’da S.D. karısı M.D.’yi darp etti. Olaydan sonra M.D. ilaç içerek intihar etti. Kadının 
durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
 
19 Mart 2014’te, Sakarya’da G.Ş. (36) karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü çocuğunun öğretmeni Tuncel 
K.’yi tabancaya vurarak öldürdü. Aracıyla olay yerinden uzaklaşan G.Ş. karısı H.Ş.’yi (31) de bacağından 
vurdu ve olay yerinden kaçtı. G.Ş. tutuklandı. 
 
19 Mart 2014’te, Antalya’da N.C. seks işçisi F.B’ye arabada bıçakla tehdit ederek tecavüz etti. Olaydan 
sonra F.B. peçetede sakladığı sperm örnekleri ve kopan düğmeyle polise şikayetçi oldu. Polis fuhuşa 
aracılık eden H.D. ile tehditle seks yaptıran N.C. ve İ.K.’yi gözaltına aldı. 
 
20 Mart 2014’te, Maraş’ta O.A. (21) sevgilisi Sevda Salyak’ı (22) defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin 
ardından kadının cesedini evin bahçesine gömdü, Sevda Salyak’ın cesedi ailesinin kayıp ihbarı yapması 
üzerine olaydan beş gün sonra bulundu. O.A. ve iki arkadaşı tutuklandı. Sevda Salyak’ın dört aylık hamile 
olduğu öğrenildi.  
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21 Mart 2014’te, Samsun’da B.A. (28) alt komşusu Ç.K.’nin (36) evine balkondan girerek tecavüz etmeye 
kalkıştı. Kadının bağırması üzerine kaçan B.A. yakalandı. B.A. hakkında cinsel taciz ve konut 
dokunulmazlığı suçlarından soruşturma açıldı. 
 
21 Mart 2014’te, Adana’da karısını ve çocuklarını darp edip, eve Molotof kokteyli attığı için açık 
cezaevinde kalan ve gündüzleri adliyede çalışan O.T. (28) adliyeden kaçıp dini nikahlı karısı A.K.’yi (36) 
evinin önünden araçla kaçırıp, darp etti. Karısına daha önce de işkence eden ve bu sebeple açılan 
davaları devam eden O.T.’nin, A.K.’yi sürekli tehdit ettiği öğrenildi. O.T. olaydan sonra kaçtı. 
 
21 Mart 2014’te, Kocaeli’nde M.C. tartıştığı karısı G.C. ve kızı K.C.’yi darp etti. 
 
21 Mart 2014’te, İstanbul’da H.Y. sürekli şiddet uyguladığı ve kendine boşanma davası açan karısı 
D.Y.’nin (24) evine silahla saldırdı. D.Y. olaydan yaralanmadan kurtuldu. D.Y.’nin olaydan yarım saat önce 
polis merkezinde ölümle tehdit edildiği için koruma istediği öğrenildi. H.Y. hakkında arama kararı çıkarıldı 
ve 6 ay uzaklaştırma kararı verildi. D.Y'nin koruma talebi yerine getirilmedi. Kanıtı olmadığı gerekçesiyle 
koruma verilmeyen D.Y.’ye polisin “Eşini evde bulamadık. Aramaya devam ediyoruz, başka yapacağımız 
bir şey yok. Sen sığınma evine başvuru yap. O dışarıdayken, evde kalman doğru değil' dediği öğrenildi. 
 
21 Mart 2014’te, Kocaeli’nde H.E. karısı E.G.E.’yi darp etti. 
 
23 Mart 2014’te, Konya’da Ü.T. (35) kuzenin karısı Zehra Tezcan’ı (40) evinde birçok yerinden 
bıçaklayarak öldürdü. Evden çalınan 4 bin liranın ardından hırsızlık suçlamasıyla tutuklanan ve 1.5 ay 
önce cezaevinden tahliye olan Ü.T. tutuklandı. 
 
23 Mart 2014’te, Antalya’da 15 Şubat’ta M.A. kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Züleyha Kurt’u (33) av 
tüfeğiyle vurmuştu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan Züleyha Kurt hayatını 
kaybetti. 
 
23 Mart 2014’te, Kocaeli’nde B.Y. karısı N.Y.’yi darp etti. 
 
23 Mart 2014’te, Kocaeli’nde M.Z.K. karısı Z.K.’yi darp etti. Olaydan sonra kaçan M.Z.K. polisteki 
ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
 
23 Mart 2014’te, Bursa’da B.T. (50) barışma teklifini reddeden eski sevgilisi N.K.’yi (50) sokakta 
tabancayla vurarak ağır yaraladı. B.T. olaydan sonra intihar etti. 
 
24 Mart 2014’te, Trabzon’da B.G. (29) karısı E.G.’yi (32) darp etti. Şikayetçi olan E.G. sığınma talep etti. 
Suçlamaları kabul eden B.G. polisteki ifadesinde pişman olduğunu söyledi. 
 
25 Mart 2014’te, Ordu’da A.O. (31) iki ay önce ayrı yaşamaya başladığı ve boşanmak isteyen karısı Hatice 
Otur’u (30) iş yeri çıkışında sırtından bıçaklayarak öldürdü. 
 
25 Mart 2014’te, Balıkesir’de B.A. (24) yolda yürüyen C.E.’ye (19) fiziki ve sözlü cinsel tacizde bulundu. 
C.E.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
25 Mart 2014’te, İzmir’de Y.Ö. boşanmak isteyen ve evden ayrılan karısı R.N.Ö.’yü (27) ve annesi F.S.’yi 
(45)  bıçakladı. 
 
25 Mart 2014’te, Kayseri’de O.K. tartıştığı karısı S.K.’yi başına aynayla vurarak yaraladı. 
 
25 Mart 2014’te, Kocaeli’nde İ.E. karısı E.E.’yi darp etti. 
 
25 Mart 2014’te, Bilecik’te H.Ç. (57) bir yıldır ayrı yaşadığı karısı Z.Ç.’yi (53) kaçırmak için gittiği iş yerinin 
önünde karısını darp etti. H.Ç. yanında getirdiği kurusıkı silahın ateşleyerek kendini yaraladı. Kendini 
yaralayan H.Ç. hastaneye kaldırıldı. 
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26 Mart 2014’te, Antalya’da İ.K. (46) boşanmak isteyen ve ayrı yaşayan karısı B.K.’yi (44) darp etti. Akşam 
saatlerinde B.K.’nin evine giden İ.K., B.K.’ye ateş açtı. Ablasını korumak isteyen D.S. yaralandı. 
 
26 Mart 2014’te, Çorum’da E.S. karısı S.S.yi darp etti. Gözaltına alınan E.S. suçlamaları kabul etmedi. 
 
26 Mart 2014’te, İzmir’de bir belediyede görev yapan I.G. Belediye Başkanı korumaları tarafından darp 
edildi. I.G. yedi gün iş göremez raporu alarak şikayetçi oldu. 
 
27 Mart 2014’te, Dersim Üniversitesi'nde okuyan N.B. adlı öğrencinin, üniversitede çalışan Cengiz Ç. 
tarafından taciz edildiği iddia edildi. Dersim Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanlığı konuya ilişkin Dersim 
Belediyesi Konferans Salonu'nda basın açıklaması yaptı. Konsey adına açıklamayı okuyan Ferhat Güven, 
N.B. ve ailesinin Cengiz Ç. tarafından taciz ve tehdit edildiğini belirterek, "Tacizci şahsın ailesi, 
arkadaşımıza, 'Dersim'i terk edeceksin. Okulunu dondurup gideceksin' şeklinde tehditlerde bulunmuştur" 
diye konuştu. Yaşanan taciz olayını anlatan Güven, N.B.'nin Cengiz Ç. tarafından bıçak zoruyla 
üniversiteden çıkarılarak eve götürülerek taciz edildiğini söyledi. Güven, ayrıca N.B'nin kendi çabalarıyla 
Cengiz Ç.'den kurtulduğunu söyledi.   
 
27 Mart 2014’te, İstanbul’da hakkında altı ay uzaklaştırma kararı bulunan Ş.Ç. boşanmak isteyen karısı 
S.Ç.’yi göğsünden bıçakladı, kızlarının annelerini kurtarmak için babasının üzerine atlaması üzerine Ş.Ç. 
kaçtı. 
 
27 Mart 2014’te, Samsun’da H.S. eski karısı T.L.’yi bıçakladı. 
 
27 Mart 2014’te, Kocaeli’nde K.G. karısı F.G.’yi darp etti. 
 
28 Mart 2014’te, Antep’te hakkında evden uzaklaştırma cezası bulunan H.E. (76) karısı Tülay E.’yi (48) 
evde döverek öldürdü. 
 
28 Mart 2014’te, Kocaeli’nde E.E. karısı M.E.’yi darp etti. 
 
28 Mart 2014’te, Kocaeli’nde K.G. karısı F.G.’yi darp etti. 
 
29 Mart 2014’te, Batman’da M.S.C. (75) karısı Meyaser Can’ı (61) bıçaklayarak öldürdü. M.S.C. cinayetin 
ardından teslim oldu. 
 
29 Mart 2014’te, Zonguldak’ta C.Ç. (25) evine zorla girdiği M.E.’yi (48) döverek ağır yaraladı. Olaydan 
sonra C.Ç. yakalandı. M.E. Kaymakamlığın yaptırdığı prefabrik evde yaşıyordu. 
 
31 Mart 2014’te, Bursa’da İ.A. (45) boşanma davası açan karısı Emine Ay’ı (39) evinin önünde tabancayla 
öldürdü. İ.A. cinayetten sonra intihara teşebbüs etti ve  ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Emine Ay’ın 
şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı öğrenildi. 
 
31 Mart 2014’te, Muğla’da H.R.M. (32) boşanma davası açan ve altı aydır ayrı yaşayan karısı Selcan 
Milaslıoğlu’nu (30) oy kullandığı okul çıkışında boğazından bıçaklayarak öldürdü. Milaslıoğlu hakkında 
koruma tedbir kararı vardı.  
 
1 Nisan 2014’te, Edirne’de C.Ö. sevgilisi Özge B.’ye (21) tecavüz etti ve döverek ağır yaraladı. Hastaneye 
kaldırılan Özge B. 5 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Suçunu itiraf eden C.Ö. 
tutuklandı. 
 
1 Nisan 2014’te, İstanbul’da bir kulüpte vale olarak çalışan dört kişi çıkan kavga sırasında manken E.S.’yi 
darp etti. 
 
1 Nisan 2014’te, Kocaeli’nde İ.E., karısı E.E.’yi darp etti. 
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2 Nisan 2014’te, Bandırma’da A.D. (25,) yoldan geçen A.K. ve B.Y.’ye cinsel tacizde bulundu. Kadınların 
şikâyeti üzerine gözaltına alınan A.D. tutuklandı. 
 
2 Nisan 2014’te, Adana/Merkez Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı üzerinde Gönül A. çalıştığı iş 
yerinin önündeki masada oturmaya başladı. Gönül A. cep telefonu, cüzdanı ve sigarasını masaya koydu. 
Bu sırada F.A. (26) ile arkadaşı M.İ. (23) kaldırımda göründü. İki arkadaştan F.A. genç kadının yanından 
geçerken burnuna yumruk atıp kaçtı. Görüntüler ulusal basın tarafından yayınlandı. 
 
2 Nisan 2014’te, Osmaniye’de A.Ç. (74) para isteyen kızı S.Ç.’yi kolundan (51) ve kavgayı ayırmak 
isteyen karısı S.Ç.’yi göğsünden (79) bıçakladı.   
 
2 Nisan 2014’te, Bursa’da kısa süre önce cezaevinden çıkan E.G., arkadaşı E.K.’yi (45) başından vurdu. 
E.G. ve yanında bulunan iki kadın arkadaşı olay yerinden kaçtı. E.K. ağır yaralı olarak hastaneye 
kaldırıldı. 
 
3 Nisan 2014’te, Antep’te M.İ. (36) şiddet gördüğü için boşanma davası açan karısı Saliha İvinç’i (35) 
silahla öldürdü. M.İ. cinayetten sonra intihar etti. Saliha İviç’in öldürüldüğü gün polise koruma talebi için 
başvurduğu öğrenildi. 
 
3 Nisan 2014’te, Trabzon’da A.K. (45), ayrılmak isteyen karısı Ö.K.’yi (38) ailesinin evine 
göndermeyeceğini söyleyerek darp etti. Ö.K. kocası hakkında şikayetçi oldu. 
 
4 Nisan 2014’te, Kocaeli’nde H.G., karısı Ç.G.’yi darp etti. 
 
4 Nisan 2014’te, Manisa’da Y.Y. (49), karısı S.Y.’yi (46) üzerine kaynar su dökerek yaraladı. 
 
5 Nisan 2014’te, İzmir’de, 1.5 yıl önce Türkiye’nin önce gelen süt ve ürünleri üreticisi firmanın varislerinden 
işadamı, 33 yaşındaki T.A. ile evlenen 32 yaşındaki Alev A., eşinin şiddetine dayanamayınca ayrı 
yaşamaya başladı. T.A., barışmak için ailesinin de bulunduğu Balıkesir’e götürdüğü Alev A.’nın cep 
telefonuna mahkeme işlemleri için avukatından mesaj gelmesi üzerine öfkeden deliye döndü. 
Restorandan hareket ettiği eşini otomobil içerisinde Balıkesir’den İzmir’e kadar 181 kilometrelik yol 
boyunca, yumruklayarak, kafasını saçından tutup torpidoya vurarak sürekli dövdüğü, baygınlık geçirince 
de, evinin önüne bırakıp kaçtığı öne sürüldü. 
 
5 Nisan 2014’te, İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde, 48 yaşındaki Sabriye Kerem’in evine giden eski sevgilisi 34 
yaşındaki Süleyman Piricçi çıkan tartışmada evdeki kadının iki kızı; 27 yaşındaki Gülizar Vatansever ile 24 
yaşındaki Şefiye Vatansever tabancayla yaraladı. Güvenlik görevlisi Piriççi, tabancayı göğsüne dayayarak 
intihar girişiminde bulunurken yaralandı.   
 
5 Nisan 2014’te, Çorum’da E.B. (27) boşanmak isteyen karısının annesi Mercan Şahan’ı (52) tabancayla 
öldürdü, kayınpederi M.Ş.’yi (54) yaraladı. E.B.’nin karısının şiddet gördüğü gerekçesiyle beş ay önce 
polise şikayette bulunduğu bunun üzerine mahkeme tarafından E.B.’ye uzaklaştırma kararı alındığı 
belirtildi. Kadının beş gün önce kocası tehditlerinden dolayı sığınma evine yerleştiği ifade edildi. E.B. 
cinayetten sonra kaçtı. 
 
5 Nisan 2014’te, Mersin’de N.Ç. (55) birlikte yaşadığı Keziban Akbalık’ı (47) pompalı tüfekle öldürdü. 
 
5 Nisan 2014’te, İstanbul’da S.Ç. işe gitmek üzere evden çıkan eski karısı G.Ç.’yi üzerine benzin dökerek 
yaktı. Kocasından şiddet gördüğü için boşanan G.Ç.’nin tehdit edildiği için çantasında taşıdığı biber gazı 
olay sırasında patladı. S.Ç. kaçarken, G.Ç. ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 
 
6 Nisan 2014’te, Kayseri’de M. A.K. (35), karısı Asiye Ülkü Korkmaz’ı (23) bıçaklayarak öldürdü. 
Korkmaz’ın daha önce yaşadıkları İstanbul´da 14 kez, Kayseri polisine ise bir kez şiddet gördüğü 
gerekçesiyle başvuru yaptığı, İstanbul'da tedbir kararı uygulandığı ortaya çıktı. 
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6 Nisan 2014’te, Adana'da emekli polis memuru C.D. (52) boşanmak isteyen ayrı yaşadığı karısı Sevgi 
Dinçer'i (46) sabah işe giderken tabancayla öldürdü. Cinayetin ardından kaçan C.D. yakalandı. Kadının 
kocasından şiddet gördüğü için ayrılmak istediği ve kocasının tehditlerini ve hayati tehlikesi olduğunu 
savcılığa bildirdiği öğrenildi. C.D.'nin karısını nafaka talebinden vazgeçmediği için öldürdüğü iddia edildi. 
 
6 Nisan 2014’te, Muğla'da modacı İ.B.S. (37) karısı Amerikalı Ester Parker Senger'i (39) bıçaklayarak 
öldürdü. Tutuklanan İ.B.S.'nin savcılıktaki ifadesinde, karısını boşanıp, oğlunu da alarak ülkesine dönmek 
istemesi üzerine öldürdüğünü söylediği öğrenildi. 
 
6 Nisan 2014’te, Kayseri’de O.B. (43) şiddet uyguladığı için şikayetçi olan karısı F.B.’yi (39) defalarca 
bıçaklayarak ağır yaraladı. O.B. adliyeye sevk edildi. 
 
6 Nisan 2014’te, Balıkesir’de B.Ç. (28) pansiyon işletmecisi S.K. (50) adlı kadını göğsünden bıçakladı. 
Olaydan bir hafta sonra başka bir pansiyonda kalan B.Ç. burada bir kadına tecavüze teşebbüs etti, 
engellemeye çalışan pansiyon sahibi Ö.İ.B. (76) adlı kadını da bıçaklayarak yaraladı. B.Ç. yakalandı. 
 
6 Nisan 2014’te, İstanbul’da kardeşi Mustafa Demir’i (45) öldüren H.D. (47) annesi A.D.’yi (67) darp etti. 
 
7 Nisan 2014’te, Habertürk'ün haberine göre, İstanbul Bakırköy’de lise öğrencisi çocuğunun 28 gün 
devamsızlığı bulunması üzerine yardım istemeye giden veliye, müdür yardımcısı yardım etme karşılığında 
cinsel ilişki teklifinde bulunarak cinsel organını gösterdi. Veli, bunu reddetti ancak müdür yardımcısıyla 200 
lira rüşvet karşılığı anlaştı. 50 lira verip geri kalanını getirmek için okuldan çıkan veli, müdür yardımcısını 
polise suçüstü yakalattı. 
 
7 Nisan 2014’te, Balıkesir’de H.Y. (37) hastanede çalışan karısı Naime Yılmaz’ı (34) yastıkla boğarak 
öldürdü. Cinayetten sonra kaçan H.Y. polise teslim oldu. 
  
8 Nisan 2014’te, Malatya’da İ.Ç. (56), karısı Fatma Ç’yi (53) kafasına çekiçle vurarak öldürdü.   
 
8 Nisan 2014’te,  saat 16.00 sularında Zonguldak ili Ereğli ilçesi 1 nolu Sakindere Sokak üzerinde Sücüllü 
köyünden 10 gün önce ilçeye taşınan Durukan Akcan (30) cinnet getirdiği iddia edildi.  Evde bulunan av 
tüfeği ile önce çocuğu Resul Kaan Akcan (8), sonra eşi Elif (28) ve daha sonra da kayınvalidesi Nurcan 
Açıkgöz'ü (49) vurdu. Son olarak ise silahı kendisine çeviren Durukan Akcan, tetiği çekerek hayatına son 
verdi.   
 
9 Nisan 2014’te, Zonguldak’ta D.A. (30) oğlu Resul Kaan Akcan’ı (8), karısı Elif Akcan’ı (28) ve 
kayınvalidesi Nurcan Açıkgöz’ü (49) tüfekle öldürdü, ardından intihar etti. D.A. hakkında bir aylık 
uzaklaştırma kararı olduğu ve okuldan aldığı oğlunu parka götürüp yemek yedikten sonra teslim etmek için 
kayınvalidesinin evine gittiğinde olayın yaşandığı bildirildi. 
  
9 Nisan 2014’te, Kocaeli’nde bir erkek, karısı S.K.’yi (35) bıçakla kovaladı ve tehdit etti. S.K. kocasına 
boşanma davası açtığını ancak nafaka vermek istemediği içim öldürmekle tehdit ettiğini söyledi. S.K., 
kocası hakkında uzaklaştırma kararı olmasına rağmen şiddet gördüğünü ve koruma talep ettiğini ifade etti. 
  
10 Nisan 2014’te, Bursa’da emekli gardiyan D.F. (50) eski iş yerinden tanıştığı, sevgilisi Emine Erben’i 
(28) çalıştığı hukuk bürosunda tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra evine giden D.F. karısı ve 
çocuklarının önünde intihar etti. 
 
10 Nisan 2014’te, Denizli’de H.B. (44) ayrı yaşadığı ve boşanmak üzere olduğu karısı Zeynep Baysan’ı 
(42) sokakta av tüfeğiyle öldürdü. H.B. cinayetin ardından intihar etti. 
  
10 Nisan 2014’te, Samsun’da karısına şiddet uyguladığı için gözaltına alınan K.Ö. (40) üç aylık evden 
uzaklaştırma cezasının tebliğ edildiği gün karısı H.Ö.’yü darp etti. K.Ö. tekrar gözaltına alındı. 
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10 Nisan 2014’te, Trabzon’da A.A. (35) boşanma davası açan karısı G.A. (30), kayınpederi H.A. ve kızı 
D.A.’ya (12) kayınpederinin evinde ateş açtı. G.A. ve H.A. ağır yaralandı. A.A. hakkında uzaklaştırma 
kararı olduğu öğrenildi. 
 
10 Nisan 2014’te, Çorum’da S.D. karısı N.D.’yi darp etti. 
  
11 Nisan 2014’te, İstanbul’da yapımcı F.C., sevgilisi oyuncu T.Ö.’yü darp etti. 
 
11 Nisan 2014’te, Diyarbakır’da bir erkek, boşanmak isteyen ve ayrı yaşadığı karısı B.A.’yı darp etti. B.A. 
10 senedir boşanmak istediğini ancak eşinin kabul etmediğini, eşinin kendisine ve kızlarına sürekli şiddet 
uyguladığını söyledi. 
 
12 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Şule Karaçalı, şu beyanlarda bulundu: “Babam 
Durdu ve Ağabeyim Mustafa Karaçalı’dan sürekli şiddet görüyorum. Beni istemediğim biriyle zorla 
evlendirmek istediler. Bende korktuğum için evden ayrıldım. Tanımadığım Emre diye biri bana yardım 
etmek vaadiyle kandırıp tecavüze kalkıştı. Ancak kaçıp aynı binada kalan Emrah İlhan adında birinin 
evinde kaldım. Bu kişi beni Maraş’taki İHD’ye yönlendirdi. Oradan buraya Nazif adında kişiyle geldim. 
Babam ve ağabeyim beni ölümle tehdit ediyorlar. Can güvenliğim olmadığı için sığınma evinde kalmak 
istiyorum. Ayrıca herhangi bir darp ve sağlık sorunum bulunmamaktadır. Bu konuda sizden hukuki yardım 
talep ediyorum.”    
  
12 Nisan 2014’te, Aydın’da M.K. (86) evinde çalışan ev işçisi N.D.’ye tecavüz girişiminde bulundu. 
N.D.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.K. suçunu itiraf etti. M.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. 
  
12 Nisan 2014’te, Çorum’da T.Ö. karısının tartıştığı komşusu S.B.’yi darp etti. 
  
15 Nisan 2014’te, Ankara’da üç gün izin alarak cezaevinden çıkan hükümlü İ.Ç. (21) eski imam nikahlı 
karısı Ebru Duman’ı (25) tüfekle öldürdü. İ.Ç. cinayetten sonra intihar etti. 
  
15 Nisan 2014’te, İstanbul’da Z., telefonda B.Ç.’ye cinsel içerikli mesajlar atarak taciz etti. Savcılık B.Ç.’nin 
şikayeti üzerine soruşturma başlattı. 
  
15 Nisan 2014’te, Diyarbakır’da M.O. (70) İlçe Belediye Eş Başkanı olan kızı N.O.’yu bıçakladı. M.O. 
tutuklandı. 
 
15 Nisan 2014’te, Adana’da Y.S. (27) dini nikahlı karısı, çocuk gelin G.D.’yi (16) darp etti. İki senedir 
kocasından şiddet gördüğünü söyleyen G.D. şikayetçi oldu. 
  
16 Nisan 2014’te, İstanbul’da motorsikletli iki erkeğin Eski Anavatan Partisi İstanbul Milletvekili Adnan 
Yıldız’a yönelik düzenlediği silahlı saldırıda eşi Firuze Yıldız ve kızı Betül Yıldız öldürüldü. 
  
16 Nisan 2014’te, Kocaeli’nde Ö.A. karısı M.A.’yı sokakta sırtından bıçakladı. 
 
17 Nisan 2014’te,  Kocaeli Üniversitesi’nde S.K. adlı bir öğrenci, tartıştığı kız arkadaşı S.P yi önce 
üzerinde taşıdığı tabanca ile vurmak istedi. Silah tutukluk yapınca bu kez yanında taşıdığı satırla 
boğazından yaraladı.  
 
17 Nisan 2014’te, İstanbul’da üç erkek K.O.’yu sokakta sözlü taciz etti. K.O.’nun sevgilisi Oktay Kurt taciz 
eden kişileri sözlü uyardı. Üç kişi Oktay Kurt bıçaklayarak öldürdü. 
  
17 Nisan 2014’te, Çorum’da B.Y. (29), evden ayrılan karısı E.S.’yi (28) darp etti, yaraladı ve kaçırmaya 
çalıştı. B.Y. karısının gittiği evde arkadaşı H.A.’yı da yaraladı. B.Y. gözaltına alındı. 
 
17 Nisan 2014’te, Bolu’da B.G., karısı H.G.’yi bıçakla öldürmekle tehdit ettikten sonra dövdü. B.G. polis 
merkezine giderek şikayetçi oldu. 
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18 Nisan 2014’te, İzmir’de M.K. (61) komşusu Duygu Karaca’yı (20) tüfekle öldürdü, annesi F.K.’yi satırla 
yaraladı. M.K. olaydan önce Duygu Karaca’nın annesi F.K.’ye önce satırla saldırdı, ardından tabancasını 
alan M.K., F.K. ve oğluna ateş açtı, araya giren Duygu Karaca kalbinden vurulurken F.K. yaralandı. 
  
18 Nisan 2014’te, Bursa’da bir okula gelen 20 yaşlarında iki erkek bir sınıfa girdi ve kadın öğretmen D.Y.’yi 
ve onu korumak isteyen diğer bir kadın öğretmen Z.A.'yı darp etti. Okula gelen iki erkeğin dışarı taş 
attıklarını iddia ettikleri iki öğrenciyi almak istediği iddia edildi. 
 
18 Nisan 2014’te, Çorum’da A.B. eski nişanlısı S.K.’yı darp etti. 
 
18 Nisan 2014’te, İstanbul’da P.D. eski kocası C.T. tarafından şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini 
açıkladı. Mahkeme P.D.’ye bir aylık koruma kararı verdi. C.T. iddiaları reddetti. 
  
19 Nisan 2014’te, Çanakkale’de Y.A. (46) karısı H.A.’yı darp ve tehdit etti. Komşuların olayı jandarmaya 
bildirmesi üzerine olay yerine gelen Jandarma Karakol Komutanı İlhan Yıldız, elinde tüfek bulunan Y.A.’yı 
ikna etmeye çalıştı. Y.A.’nın bu sırada rastgele ateş açması sonucu İlhan Yıldız öldü. Cinayetten sonra 
kaçan Y.A.’yı arama çalışmalarına katılan Başçavuş Ömer Yanar da Y.A. tarafından öldürüldü. Olay 
sırasında Y.A. öldü. 
  
19 Nisan 2014’te, Ankara’da F.K. (16) ve Ö.E. kendilerine yol soran Japon turist T.H.’yi takip edip sokakta 
tecavüz ettiler. Suçlamaları reddeden F.K. ve Ö.E. tutuklandı. 
  
19 Nisan 2014’te, Muğla’da O.C. (34) boşanma davası açtığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 
karısı A.C.’yi (21) sokakta göğsünden bıçakladı. Yakalanan O.C. tutuklandı. 
19 Nisan 2014’te, İstanbul’da O.Ş. (28) boşanmak isteyen karısı S.S.’yi (22) 17 yerinden bıçakladı. 
Olaydan sonra gözaltına alınan O.Ş., karısı yoğun bakımdayken serbest bırakıldı. O.Ş.’nin daha önce de 
karısına şiddet uyguladığı bu yüzden S.Ş.’nin kadın sığınma evine yerleştiği öğrenildi. 
  
20 Nisan 2014’te, Hatay’da M.K. (53) boşanmak isteyen karısı Nahiye Kiremit’i (41) kuaförde başına dört 
el ateş ederek öldürdü. Cinayetten sonra M.K. jandarmaya teslim oldu. 
 
20 Nisan 2014’te, Kocaeli’de Ö.A. (52) dini nikahlı eski karısı Sevgi Zağlı’yı (42) sokakta boğazını keserek 
öldürdü. Cinayetten sonra Ö.A. polise teslim oldu. Sevgi Zağlı’nın daha önce Ö.A. hakkında cinsel taciz, 
tehdit ve darp iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenildi. Sevgi Zağlı’nın kızı iki kez koruma kararı talep ettikleri 
ancak polisin annesini korumadığını söyledi. 
 
 
21 Nisan 2014’te, Adana’da H.Ş. (44) karısı Nazan Şimşek’i (44) ve kızı Ladin Şimşek’i (15) silahla 
öldürdü. H.Ş. cinayetten sonra kaçtı, cesetler cinayetten üç gün sonra battaniyeye sarılmış halde evde 
bulundu. Yakalanan H.Ş., borçları yüzünden evi satmak istediğini, karısının karşı çıkması üzerine karısı ve 
kızını öldürdüğünü söyledi. 
 
21 Nisan 2014’te, Eskişehir’de inşaat mühendisi olduğu öğrenilen Özcan İ. (60), Vişnelik Mahallesi 
Öğretmenler Caddesi üzerinde kuaför dükkanı bulunan, 1,5 yıldır ilişkisi olduğu ve 2 ay önce ayrıldığı iddia 
edilen eski sevgilisi Nuray Y.'yi (42) arayarak kiraladığı 11 RA 350 plakalı otomobil ile dükkanının 
yakınında bulunan Menekşe Sokak’a çağırdı. Burada bir süre yaşanılan tartışma sonrası Özcan İ., esk i 
sevgilisi Nuray Y.’yi av tüfeği ile sokak ortasında vurarak olay yerinden ayrıldı. Çevrede bulunan 
vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, 
ağır yaralı olarak kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne 
hayatını kaybetti. 
 
22 Nisan 2014’te, Tokat’ta evli H.G. (26) sevgilisi Şerife Şen’i (18) tabancayla öldürdü, cinayetin ardından 
intihar etti. 
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22 Nisan 2014’te, Kayseri’de bir erkek, sokakta karısını darp etti. Olay yerindeki vatandaşların polisi 
araması üzerine koca kaçtı. 
 
22 Nisan 2014’te, İstanbul’da T.S. (35), karısı N.Ç.S.’yi (29) havaalanında darp etti. Bir aydır şiddet gören 
N.Ç.S. kocası T.S.’den şikayetçi oldu. 
 
22 Nisan 2014’te, Eskişehir'de 60 yaşındaki inşaat mühendisi 2 çocuk babası Özcan İpek, kuaför olan 
sevgilisi 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Nuray Yıldız'ı sokak ortasında av tüfeği ile öldürdükten sonra evinin 
banyosunda intihar etti. 
 
23 Nisan 2014’te, Konya’da M.D. (27) karısı Ş.D.’yi (37) sokakta darp etti. Olay yerinde bayılan Ş.D. 
hastaneye kaldırılırken M.D. gözaltına alındı. 
 
23 Nisan 2014’te, Mersin’de bir erkek S. G. Ve F.A. isimli kadına bıçakla saldırdı. S.G. yaralanırken, 
saldırıyı engellenmek isterken bıçaklanan Uğur Oruç Kürkün (42) öldü. 
 
23 Nisan 2014’te, Bolu’da S.D. annesi D.D.’yi darp etti. D.D.’nin şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan 
S.D. serbest bırakılırken D.D.’ye üç ay süreyle koruma tedbiri alınmasına karar verildi. 
 
24 Nisan 2014’te Adana’da merkez Çukurova ilçesine bağlı Belediye evleri Mahallesi’nde iddiaya göre, 50 
yıl önce Gönül E. ile evlenen Hilmi E. E. (70) kısmi felç oldu. Hilmi E. E., psikolojik sorunlar yaşadığı için 
Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde de tedavi gördükten sonra tekrar evine 
döndü. Ancak eşi ile sürekli tartışmaya başladı.  Sabah erken saatte kalkan Hilmi E.E., tavada yağ ısıtıp 
uyuyan eşinin yanına gitti. Şahıs, kızgın yağı uyuyan eşinin yüzüne döktü. Çığlıklar atarak yataktan 
fırlayan yaşlı kadın, evden kaçıp komşularına sığındı. Komşuları hemen ambulansa ve polise haber verdi. 
Bu arada koca ise evin kapısını kilitleyip 4. kattaki evlerinin balkonuna çıkarak kendisini boşluğa bıraktı. 
 
24 Nisan 2014’te, Bolu’da H.A. evine sevgilisini götürmesi üzerine tartıştığı karısı F.A.’yı darp etti. 
 
24 Nisan 2014’te, Çorum’da M.A. karısı S.A.’yı darp etti. S.A. kocasının bir hafta önce cezaevinden çıktığı 
ve tehdit edildiğini söyledi. 
 
25 Nisan 2014’te, Zonguldak’ta O.Ö. (33) yengesi Y.A.’ya (30)evinde cinsel tacizde bulundu ve darp 
etmeye çalıştı. Olay sırasında Y.A evde bulunan tüfekle O.Ö.’yü öldürdü. 
  
25 Nisan 2014’te, Uşak’ta A.S. (49) kendisiyle görüşmek istemeyen karısı H.S.’nin (39) fabrika çıkışına 
giderek H.S.’yi görüşmeye zorladı. Fabrika güvenlik görevlisinin araya girmesi üzerine A.S. tüfeğiyle etrafa 
rasgele ateş açtı. A.S. iki kişiyi hafif bir kişiyi ağır yaraladı. 
 
26 Nisan 2014’te, Konya’da K.Ç. eski karısı Özlem Işık’ı (31) barışma teklifini reddetmesi üzerine önce 
darp etti daha sonra bıçaklayarak öldürdü. Özlem Işık’ın cesedi yol kenarından bulundu. K.Ç. tutuklandı. 
 
26 Nisan 2014’te, Çorum’da S.K. karısı A.K.’yi darp etti. A.K. ailesinin evine gitti, buraya da gelen S.K. 
karısı ve ailesini tehdit etti. S.K. hakkında şikayette bulunuldu. 
 
26 Nisan 2014’te, Batman’da C.A. kocasının yeğeni tarafından sokakta darp edildi. Polisin müdahale ettiği 
olayda zanlı kaçarken C.A. hastaneye kaldırıldı. 
 
26 Nisan 2014’te, Denizli’de H.B. kendisine boşanma davası açan karısı Zeynep B’yi tüfekle öldürdü. H.B. 
cinayetten sonra intihar etti. 
 
27 Nisan 2014’te, Tekirdağ’ın Kapaklı İlçesi’nde eşi askerde olan 19 yaşındaki F.İ.’yi aynı binada 
yaşadıkları kayınpederi evde bulamayınca polise başvurdu. Polisin memleketi Samsun’da bularak Kapaklı 
İlçesi’ne getirdiği F.İ., kendisine dayısı, komşusu ve onun arkadaşlarının tehditle tecavüz ettiğini 
söyleyerek şikayette bulundu. Gözaltın alınan 5 kişiden 4’ü ‘cinsel saldırı’ suçlamasıyla tutuklandı. 
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27 Nisan 2014’te, Antep’te M.K. (35) karısı Semiha K’yi (28) boğazını keserek öldürdü. 
 
28 Nisan 2014’te, Antep’te M.N.D. (17) halası Mine Bulduk’u (26) tabancayla 14 el ateş ederek öldürdü. 
Yakalanan M.N.D. halasının fuhuş yaptığını ifade ederek cinayeti “namusunu temizlemek” için işlediğini 
söyledi. 
  
28 Nisan 2014’te, İstanbul’da emlakçı M.C. ve arkadaşları ev kiralamak için aracılık yapan K.A.’yı zorla 
soktukları dükkanda dövdü ve cinsel tacizde bulundu. K.A.’nın kendisine borcu olduğunu iddia eden M.C. 
ve arkadaşları K.A.’ya zorla senet imzalattı. M.C. ve arkadaşları tutuklandı. 
  
28 Nisan 2014’te, Bursa’da ambulans şoförü K.S. acil tıp teknisyeni V.Ö.’yü ambulansta tartışma sırasında 
darp etti. V.Ö. ambulanstan atlayarak kaçtı. K.S. gözaltına alındı. 
 
29 Nisan 2014’te, Samsun’da S.O. (24) kız arkadaşına tecavüz etti. Samsun Adliyesi’ne sevk edilen S.O. 
adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. 
 
29 Nisan 2014’te, İstanbul’da F.K. (19) çıplak fotoğraflarını yayınlama tehdidiyle eve getirdiği eski sevgilisi 
G.K.’ye (21) tecavüz etti. Şikayetçi olan G.K. evde F.K.’nin annesinin bulunduğunu ve yardım etmediğini 
söyledi. F.K. tutuklandı. 
  
29 Nisan 2014’te, Samsun’da hakkında uzaklaştırma kararı olan Y.K. (39) karısını darp etti. Tutuklanan 
Y.K.’ye üç gün zorlama hapsi uygulanacak.   
 
29 Nisan 2014’te, Urfa’da bir erkek sokakta karısını darp etti. Kadın şikayetçi olmazken olay yerine gelen 
polis kocayı gözaltına aldı. Hafif yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
29 Nisan 2014’te, İstanbul/Kadıköy’de şiddetli boşanma aşamasında olduğu öne sürülen Avukat Serhat 
Güney, eşi Avukat Fulya Bahçıvanoğlu Güney’i vurduktan sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. 
Fulya Güney hayatını kaybederken ağır yaralı olan Serhat Güney hastaneye kaldırıldı. 
 
30 Nisan 2014’te, Adana’da E.K. (42) karısı S.K.’yı (37) bayıltana kadar dövdü. 
 
30 Nisan 2014’te, İstanbul’da K.Y. (35) annesi G.Y.’yi boğazından, babası M.Y.’yi göğsünden bıçakladı. 
G.Y. ağır yaralandı. 
 
30 Nisan 2014’te, Adıyaman’da A.A. (32) annesi H.A.’nın kafasına sert bir cisimle vurdu, erkek kardeşleri 
M.A. ve K.A.’yı bıçaklayarak kaçtı. H.A. ve K.A. ağır yaralandı.   
 
1 Mayıs 2014’te, Konya’da D.S. (71) karısı F.S.’yi (70) ve erkek yeğeni S.S.’yi (54) tabancayla yaraladı. 
D.S. olaydan sonra intihar etti. 
 
1 Mayıs 2014’te, Kilis’te M.A. karısı A.A.’yı darp etti. 
 
1 Mayıs 2014’te, Adıyaman’da A.A. annesi H.A.’yı darp etti. 
 
2 Mayıs 2014’te, Çorum’da A.H.Ü. hamile karısı P.Ü.’yü hastaneye gitmek istediği için dövdü. 
 
3 Mayıs 2014’te, Yozgat’ta H.K. (39) karısı Gülden K.’yi (33) başka bir kişiyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle 
tabancayla öldürdü.  H.K. cinayetten önce karısının ilişkisi olduğunu düşündüğü E.D.’nin (28) evine 
giderek E.D.’yi tabancayla ağır yaraladı. H.K. polise teslim oldu. 
 
3 Mayıs 2014’te, Amasya’da M.Ş. (32) boşanmak isteyen karısı Şeyda Şengül’ü (27) sokakta bıçaklayarak 
öldürdü. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan M.Ş. tutuklandı. 
 
3 Mayıs 2014’te, Zonguldak’ta M.A. (38) zihinsel engelli A.A.’ya (34) boş bir apartman girişinde tecavüz 
etti. A.A.’nın ailesinin şikayeti üzerine gözaltına alınan M.A. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 
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4 Mayıs 2014’te, Muğla’da, nişanlısı A.Ş. (30) tarafından sokak ortasında feci şekilde darp edilerek beyin 
kanaması geçiren 26 yaşındaki Banu K.’nın, hastanede duran kalbi tekrar çalıştırıldı. Ancak hayatını 
kaybetti. Katil tutuklandı. 
  
4 Mayıs 2014’te, Erzurum’un Karayazı İlçesi’nde oturan 50 yaşındaki Necati Aktepe, gelini 27 yaşındaki 
Özlem Aktepe’yi tabancayla öldürüp, oğlunu yaraladıktan sonra intihar etti. 
 
4 Mayıs 2014’te, Adana’da hakkında uzaklaştırma kararı olan H.K. (28) boşanmak isteyen karısı Ş.K.’yi 
(30) adliye önünde yumrukladı. Ş.K.’nin kocasından şiddet gördüğü için boşanmak istediği, şikayetçi 
olduğu ve Savcılık tarafından panik butonu verildiği öğrenildi. H.K., karısı Ş.K.’ye panik butonun süresinin 
uzatmak için gittiği adliye çıkışında saldırdı. 
 
4 Mayıs 2014’te, Siirt’te A.B. (34) karısı D.B.’yi (33) darp etti ve başına piknik tüpüyle vurdu. D.B. ağır 
yaralanırken A.B. kaçtı. 
 
4 Mayıs 2014’te, İstanbul’da N.E. (53) tartıştığı sevgilisi E.Ö.’yü (43) darp etti. E.Ö., N.E.’yi tartışma 
sırasında bıçakla yaraladı. Kadın gözaltına alındı. 
 
5 Mayıs 2014’te, Tunceli’de gizli tutulan tecavüz olayı ortaya çıktı. 27 yaşındaki B.G., erkek arkadaşları 18 
yaşındaki A.Y. ve diğer iki arkadaşı ile kendi evinde birlikte içki içerek bir süre eğlendi. İki erkek arkadaş 
saat 02.00’da evi terk ettikten sonra B.G. bıçak zoruyla A.Y.’ye tecavüz etti. Zorla tecavüze uğrayan A.Y. 
Sabah polise giderek durumu bildirince eve baskın düzenleyen polis uyumakta olan B.G.’yi gözaltına aldı. 
A.Y.’nin hastanede yapılan muayene ve incelemesinde tecavüze uğradığı belirlendi. Savcılığa çıkarılan 
B.G., tutuklanma talebiyle gönderildiği nöbetçi mahkeme tarafından yapılan sorgulamasında tacavüz 
olayını kabul ederek "Alkollüydüm ne yaptığımın farkında değildim" dediği öğrenildi. B.G. daha sonra 
tutuklanarak Tunceli kapalı cezaevine gönderildi.  
 
5 Mayıs 2014’te,  İstanbul/Bağcılar’da eşi Remziye Eripek’i sopayla döverek öldürdükten sonra polis 
tarafından yakalanan C.E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelinin poliste verdiği ifadesinde 
eşiyle şiddetli geçimsizlik yaşadığını belirterek "Ben sopayla dövmedim. Her zaman nasıl dövüyorsam 
öyle dövdüm. Fenalaşınca onu hastaneye götürdüm. Ancak kurtulamadı" dediği belirtildi. 
 
6 Mayıs 2014’te, Konya’da Mustafa Özkaraalp, ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren 2 yıllık eşi 9 
yaşındaki Rukiye Özkaraalp ile baldızı 21 yaşındaki Hanife Filiz’i av tüfeğiyle öldürdü, kayınvalidesi Hacer 
Filiz’i ağır yaraladı. Evde bulunan 14 yaşındaki diğer baldız Zehra Filiz ise kaçıp komşulara sığınarak 
canını kurtardı. Olayın ardından annesinde kalan kızı 1 yaşındaki Irmak’ı yanına alıp otomobille kaçan 
Mustafa Özkaraalp, kızını bir akrabasına bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. 
 
6 Mayıs 2014’te, Bursa’da T.K. (33 ) evine zorla girdiği S.Y.’yi (81) önce darp etti ardından tecavüz etti. 
Kadının şikayeti üzerine yakalanan S.Y. adliyeye sevk edildi. 
 
 6 Mayıs 2014’te, Kocaeli’nde İ.E. karısı E.E.’yi darp ederek yaraladı. Gözaltına alınan İ.E. ifadesinin 
ardından serbest bırakıldı. 
 
6 Mayıs 2014’te, Sakarya’da M.T. karısı L.T.’yi darp etti. 
 
7 Mayıs 2014’te, Düzce Sallar Mahallesi’nde yalnız yaşayan 81 yaşındaki S.Y.’nin evine zorla giren kişi 
yaşlı kadını tartaklayarak, tecavüz etti. S.Y. kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama 
Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis, T.K.’yı gözaltına aldı, adliyeye sevk edilen T.K. gazetecilerin 
"pişman mısınız?" sorusunu "pişmanım" diyerek cevapladı. T.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklanarak Bolu T Tipi cezaevine götürüldü. 
 
8 Mayıs 2014’te,Trabzon’da bir kadın üç ay önce tehditler sonucu evlendiği kocasından şiddet gördüğü 
gerekçesiyle şikayetçi oldu. 
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9 Mayıs 2014’te, İstanbul’da H.Y. (43) barışma teklifini reddeden karısı E.Y.’yi (38) silahla vurarak 
yaraladı. H.Y. olaydan sonra intihar etti 
 
9 Mayıs 2014’te, Ankara’da C.A. (24) kadın arkadaşları D.A. ve K.D.’yi darp etti. 
 
10 Mayıs 2014’te, Hatay’ın Belen İlçesi’nde 30 yaşındaki Mesut Köroğlu, eşi 28 yaşındaki Feride 
Köseoğlu, kızı 8 yaşındaki İrem Sultan Köseoğlu ile eve kuma olarak getirdiği sevgilisi 43 yaşındaki 
Fevziye Saklar’ı öldürüp, intihar etti. Küçük İrem’in kaçmak için giriş kapısında terliğini alırken vurulduğu 
ortaya çıktı. 
 
10 Mayıs 2014’te, Ankara’da bir otobüste G.A. (27) haberi olmadan N.D.’ye (26) yaklaşarak “selfie” 
fotoğraf çekti. 
 
10 Mayıs 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran H.B., şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık 1-1,5 ay 
önce kızım Z.B., ödevini arkadaşından alacağını söyleyerek akşam saatlerinde evden ayrıldı ve yaklaşık 
yarım saat sonra döndü. Birkaç gün sonra okulda öğretmenine tecavüze uğradığını anlatmış. Bizlerde 
öğretmen ve müdürünün durumu öğrenmesi üzerine haberdar olduk. Kızımın telefonu yoktur. Benim 
telefonumdan bazen görüşür. Oğlum telefondan mesajlara bakınca, ödevini getirdim, gelip parktan al 
şeklinde bir mesaj olduğunu gördük. Kızıma tecavüz eden T.’in babası ve ailedeki birçok kişi kadrolu 
korucudur. Bizim ailemiz de de çok sayıda gerilla ve şehit var. Bu nedenle de bu aile ile hiçbir ilişkimiz yok. 
Ancak okuldan dolayı kızımla tanışıyorlarmış. Kızımı Hatay’da bulunan abla ve ağabeyinin yanına 
gönderdik. Burada Savcılığa başvuruda bulunmuşlardır. Karakol bizden kızımın kıyafetlerini istedi. Bende 
poşet içerisine bıraktığı kıyafetlerini teslim ettim. Ben ve babası da karakolda ifade verdik. Sanıktan ve 
ailesinden şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyoruz.”   
 
11 Mayıs 2014’te, Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde, evli 2 çocuk babası işadamı Y.G. (49), iddiaya göre 9 
yıldır birlikte olduğu kadın arkadaşını dövüp işkence yaptı.   
 
11 Mayıs 2014’te, Zonguldak’ta L.A. (20) ev sahibi F.Ç.’yi (45) ve kocası E.Ç.’yi (46) darp etti. F.Ç. 
yaralandı. 
 
12 Mayıs 2014’te, İstanbul’da Ö.B. (25) evden ayrılan, bir süre Ankara’da kadın sığınma evinde kalan 
M.Ş.’ye (19) otelde tecavüz girişiminde bulundu ve darp etti. Kadının bağırması üzerine o sırada otelde 
bulunan cinayet masası polisleri Ö.B.’yi gözaltına aldı. Ö.B. hakkında nitelikli cinsel saldırı suçundan dava 
açıldı. 
 
12 Mayıs 2014’te, Batman Bölge Devlet Hastanesi Acil Servis bölümünde stajyerlik yapan ve soyadı 
öğrenilmeyen D. isimli Sağlık Lisesi öğrencisi, hastanenin acil servisinde çalışan L. A. adlı kişi tarafından 
hastanede bulunan kadınların EDG odasına götürdüğü ve burada tecavüz girişiminde bulunduğu iddia 
edildi. Zorla kendisini L.A.'dan kurtardığını belirten D., hastane önünde bekleyen polislere L.A hakkında 
şikayette bulundu. Şikayet üzerine polis, L.A. ‘yı gözaltına aldı.  
 
12 Mayıs 2014’te, Samsun’da E.Y. (27) karısı M.Y.’yi (27) darp etti. Kavga sırasında kaçmaya çalışan 
M.Y. kocasını bıçakladı. M.Y. olaydan sonra polisi aradı. 
 
13 Mayıs 2014’te, İstanbul/Küçükçekmece Halkalı’da, 43 yaşındaki Durmuş G., parkta birlikte kahvaltı 
yaptığı 22 yaşındaki Dilek Aypar’ı pompalı tüfekle göğsünden vurdu. Ağır yaralanan Dilek Aypar’ı rehin 
tutan Durmuş G.’yi polis zorla ikna etti. Durmuş G., sağlık ekiplerinin Dilek Aypar’a yardım etmesine izin 
verdi. Dilek Aypar hastaneye kaldırılırken Durmuş G., polisin ikna çabaları sonucunda yarım saat sonra 
silahını bıraktı. Hastaneye kaldırılan Dilek Aypar hayatını kaybetti. 
 
17 Mayıs 2014’te, Osmaniye’de emekli öğretmen Y.M. (65) emekli öğretmen karısı Sumru Müftüoğlu’nu 
(63) av tüfeğiyle öldürdü. Y.M. cinayetten sonra intihar etti. 
 
17 Mayıs 2014’te, Muğla’da iki erkek, İsveçli iki kadına bir sahil işletmesinde tecavüz etti. Kadınların 
şikayetiyle iki erkek gözaltına alındı. 
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18 Mayıs 2014’te, Kayseri’de Y.F. yeğeni E.G. (31) ve kocası S.G.’yi darp ederek yaraladı. 
 
19 Mayıs 2014’te, İzmir’de H.T. (28) anlaşmalı boşanma kararı aldığı karısı E.T.’yi (26) bıçakladı. 
 
19 Mayıs 2014’te, İstanbul’da futbolcu İ.T. bir alışveriş merkezinde sevgilisini darp etti. 
 
21 Mayıs 2014’te, Çorum’da M.Ç. (24) üniversite öğrencisi olan eski nişanlısı Cennet Günana’yı (24) 
tabancayla öldürdü. M.Ç. cinayetten sonra intihar etti.   
 
21 Mayıs 2014’te, Erzurum’da N.T. (39) sürekli şiddet uyguladığı için kendisinden ayrılan karısı ile 
barışmak bahanesiyle kayınpederini evine gitti. N.T. karısının eve dönmeyi reddetmesi üzerine 
kayınpederi M.G.’yi (58) iki yerinden bıçakladı. 
 
22 Mayıs 2014’te, İstanbul da saat 23.00 sıralarında, Esenler Fevziçakmak Mahallesi, 1102.Sokak’ta 
bulunan Alkan Apartmanı’nın giriş katında iddiaya göre, cinnet getiren 50 yaşlarındaki Erol Ayaz, 1 yıldır 
birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Melek (45) ile, 17 yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisi üvey ikiz kızları Eda 
ve Seda Çapan’a tabancasıyla kurşun yağdırdı. Ayaz’ın daha sonra silahında bulunan son kurşunu 
kafasına sıkarak intihar ettiği belirlendi. 
 
22 Mayıs 2014’te, Antalya’da M.D.Y. ve A.Y. kaçırdıkları S.O. ve A.K.’yi bir hafta alı koyarak tecavüz etti. 
Zanlılar ihbar üzerine yakalandı. 
 
22 Mayıs 2014’te, Lüleburgaz’da F.İ. (33) “dişlerini fırçala” diyen karısı N.İ.’yi (41) darp etti. 
 
22 Mayıs 2014’te, Lüleburgaz’da Ş.K. (37) çalışmak istediğini söyleyen karısı O.K.’yi (35) dövdü. 
Yaralanan kadın rapor aldı ve şikayetçi oldu. 
 
23 Mayıs 2014’te, İstanbul’da M.K. ayrı yaşadığı boşanma davası devam eden karısı Dilber Kılıç’a (37), iş 
yeri çıkışında saldırdı ve defalarca bıçaklayarak öldürdü. M.K.’nin uzun zamandır 23 Mayıs 2014’te, Dilber 
Kılıç’a şiddet uyguladığı ve Kılıç’ın 1,5 ay önce evde ayrıldığı belirtildi. Cinayetten sonra kaçan M.K. 
tutuklandı. 
 
23 Mayıs 2014’te, İzmir’de A.D. (21) J.Ş.’nin evine zorla girip tecavüz etmeye kalkıştı, kadını darp etti. 
J.Ş.’nin çığlıkları üzerine kaçan A.D. yakalandı. 
 
23 Mayıs 2014’te, Bolu’da V.B. eski kız arkadaşı N.K.’yi önce darp etti, ardından kadının işyerine giderek 
camları kırdı. V.B. şikayetçi oldu. 
 
23 Mayıs 2014’te, Antalya’da intihar girişiminde bulunan N.U. (40) polis ekiplerince getirilen karısı 
S.U.’nun (34) “atla artık” demesi üzerine karısına saldırdı. N.U. gözaltına alındı. 
 
24 Mayıs 2014’te, Çorum’da A.C. birlikte yaşadığı eski karısı K.C.’yi darp etti. 
 
25 Mayıs 2014’te, Antalya'da 16 yıl önce evlenen Gülbahar Değirmen ve eşi Ö. Değirmen arasında birkaç 
ay önce anlaşmazlık başladı. İddiaya göre 7 yıldır çalıştığı işyerinden çıkarıldığı için kıdem tazminatı alan 
Gülbahar Değirmen ile ayakkabı tamircisi olan eşin arasında tartışma yaşandı. Bir süre sonra evi terk 
eden Ö. Değirmen, önce elektrik ve suyunu kestiği evden eşinin çıkmasını istedi. 16 yıllık emeğinin 
olduğunu söyleyerek evden çıkmayacağını belirten Gülbahar Değirmen ise boşanma davası açtı. Bugün 
işyerine gelen telefonla şok geçiren Değirmen, Karşıyaka Mahallesi'ndeki evine gittiği anda gördüğü 
manzara karşısında yıkıldı. Eşinin bir iş makinesi kiralayarak evinin duvarlarını yıktırdığını gören Gülbahar 
Değirmen fenalık geçirdi.  
 
25 Mayıs 2014’te, Çorum’un Sungurlu ilçesinde Mustafa Ç. (24) üniversite öğrencisi olan eski nişanlısını 
tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Cennet Günana (24) facebook'ta son 
olarak kadın cinayetlerine ilişkin mesajlar yazdığı öğrenildi. 
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25 Mayıs 2014’te, Adıyaman’da çadır kentte yaşayan Suriyeli İ.A. (31) karısı S.G.’yi (25) önce dövdü 
ardından defalarca bıçakladı. 
 
25 Mayıs 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, sabaha karşı 04.00 sularında HPG militanlarının 
giydiği giysiden giyerek hırsızlık amacıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde bir eve giren Neçirvan Bozkurt adlı 
kişi, evde bulunan değerli eşyaları çaldı. Bozkurt ardından da silah doğrultarak 3 çocuk annesi ev sahibine 
tecavüz etmek istedi. Kadının karşı koyması üzerine elindeki bıçağı evdeki çocuğun boğazına dayayan 
şahıs, tehdit yoluyla kadına tecavüz etti. Bozkurt'un evden ayrıldığı esnada kadının çığlık atması üzerine 
mahalle sakinleri şahsı fark ederek kovaladı. Bu esnada mahallede bulunan polisler tarafından yakalanan 
şahıs, Yüksekova Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
26 Mayıs 2014’te, Adana’da N.S. (30) ayrılmak istediğini söyleyen karısı B.S.’yi (26) otomobilde darp edip, 
yol kenarına attı. Baygın halde yolda yatan B.S. hastaneye kaldırıldı. Sürekli şiddet gördüğünü ifade eden 
B.S. şikayetçi oldu. 
 
26 Mayıs 2014’te, Konya’da T.T. (47) karısı M.T.’yi darp etti. 
 
28 Mayıs 2014’te, Manisa’da S.Ç. (25) karısı Burcu Akyol Çapar’ı (22) döverek öldürdü. Sekiz aylık hamile 
Burcu Çapar’ı ağır yaralayan S.Ç. karısını hastaneye kaza yaptık diyerek götürdü. Burcu Çapar’ın babası, 
torunun babasının annesini dövdüğünü söylemesi üzerine şikayetçi oldu. Gözaltına alınan ve karısını 
dövdüğü tespit edilen S.Ç. tutuklandı. 
 
28 Mayıs 2014’te, İzmir’de denizde bir kadın cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
29 Mayıs 2014’te, Erzurum’da altı aylık uzaklaştırması biten C.P. (33) karısı Ferinaz Polat’ı (30) av 
tüfeğiyle öldürdü. C.P. cinayetten sonra kaçtı. Ferinaz Polat’ın cinayetten altı gün önce savcılığa koruma 
talebinde bulunduğu savcılığın kadını sığınma evine göndermek istediği öğrenildi. 
 
29 Mayıs 2014’te, Karaman’da M.K. (38) karısı Öznur Kömür’ü (33) av tüfeğiyle öldürdü. 
 
29 Mayıs 2014’te, Antalya’da şizofreni tedavisi gören M.E. (36) tartıştıkları sırada karısı E.E.’yi zorla 
balkona çıkarttı. M.E. balkondan karısı ve bebeğini atmakla tehdit etti. 
 
29 Mayıs 2014’te, İstanbul’da bir erkek bir kafede çalışan sevgilisini darp ederek yaraladı. Kadının balkona 
çıkarak yardım istemesi üzerine orada bulunan basın mensupları olaya müdahale etti. Yaralanan kadın 
hastaneye kaldırılırken, erkek gözaltına alındı. 
 
30 Mayıs 2014’te, Bursa'da şiddet gördüğü kocasından üç aydır ayrı yaşayan ve boşanma davası açan 
Canan Gerçek (36) evinin önünde ölü bulundu. Olay yerinde yapılan ilk incelemede Gerçek'in başına ve 
sırtına aldığı darbelerle hayatını kaybettiği ifade edildi. 
 
30 Mayıs 2014’te, Antep’te M.Y. (28) kız kardeşleri Banu Yaprak (23) ve Meryem Döş’ü (25) tabancayla 
öldürdü. M.Y. cinayetten sonra kaçtı. 
 
30 Mayıs 2014’te, Antep’te K.E. (65) karısı Yıldız Etiket’i (33) av tüfeğiyle öldürdü. 
 
30 Mayıs 2014’te, Kayseri’de E.A. (25) sevgilisi H.K.’yı (25) tabancayla bacağından vurdu. E.A. olaydan 
sonra kaçtı. 
 
30 Mayıs 2014’te, Kayseri’de R.A. karısı A.A.’yı sırtından bıçakladı. Yaralanan A.A. ertesi gün kocası 
evden çıktıktan sonra Sağlık Ocağı’na gitti. 
 
31 Mayıs 2014’te, İzmir’de bir kişi 20’den fazla kadın avukatın cep telefonuna “uygunsuz görüntülerin var” 
gibi şantaj mesajları yolladı. Kadınların şikayeti üzerine Başsavcılık konuyla ilgili soruşturma başlattı. 
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31 Mayıs 2014’te, İzmir’in Konak İlçesi’nde, 33 yaşındaki E.S.Ç., eski sevgilisi 39 yaşındaki Kamuran 
K.’nın evine kapıyı kırarak girdi. E.S.Ç., Kamuran K. ve yanında bulunan 37 yaşındaki Erdal Y.’ye kurşun 
yağdırdı. Kamuran K. ile Erdal Y. ağır yaralanırken, E.S.Ç. olay yerinden kaçtı. 
 
31 Mayıs 2014’te, Adana’da H.D. (43) karısı Tijen Demirlap’i (34) ise defalarca bıçaklanarak öldürüldü. 
H.D. cinayetten sonra evine gittiği kayınpederi Durdu Bilgi’yi (60) karısının çalışmasına ve başka 
erkeklerle görüşmesine izin verdiğini söyleyerek pompalı tüfekle öldürdü, H.D. kayınvalidesini de 
öldürmeye çalıştı, kadın eve saklandı. Kayınpederini öldürdükten sonra kaçan H.D.’nin cesedi bulundu, 
H.D.’nin bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Cinayet şüphelisi olarak kayınbiraderleri U.B. ile M.B.'nin 
gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
31 Mayıs 2014’te, Eskişehir’de M.Ö. kendi evinde karısı P.Ö.’yü tabancayla vurarak ağır yaraladı, kadın 
sevgilisi olduğu iddia edilen Ahmet Birçek’i öldürdü. 
 
1 Haziran 2014’te, Eskişehir’de B.C.İ. (22), komşusu Meliha Yiğitoğlu’nu (80) bıçaklayarak ve başını 
ezerek öldürdü. Tutuklanan B.C.İ. cinayeti kadının 10 lira vermemesi üzerine işlediğini söyledi. 
1 Haziran 2014’te, Şırnak’ta köy korucusu K.B. (50), karısı Rabia Benek’i (30) zimmetli tabancasıyla 
öldürdü, oğlu A.B.’yi yaraladı. 
 
1 Haziran 2014’te, Adana’da M.B. (58) kuzeni İ.B.’nin evini ateşe verdi ve çevreye av tüfeğiyle ateş açtı. 
M.B. çevreden geçen H.S.(40), A.S. (68), F.G. (65) adlı kadınlar ve bir erkeği yaraladı. F.G.’nin ağır 
yaralandığı öğrenildi. M.B. gözaltına alındı. 
 
1 Haziran 2014’te, İzmir’de E.S.Ç. (33), eski sevgilisi K.K.’nin (39) evinin kapısını kırarak içeri girdi, E.S.Ç. 
burada K.K.’yi ve sevgilisini tabancayla vurarak ağır yaraladı. 
 
1 Haziran 2014’te, Eskişehir'de dört erkek üniversite öğrencisi C.Ü.’yü zorla bir otomobile bindirip kaçırdı 
ve kadını sopa ve tekmelerle darp etti. C.Ü. baygın bir halde oturduğu apartmanın girişine bırakıldığını öne 
sürerek suç duyurusunda bulundu. 
 
1 Haziran 2014’te, İstanbul’da bir erkek, sokağa dilenci kılığında çıkan televizyoncu Z.Y.’yi taciz etti. 
 
3 Haziran 2014’te, Anadolu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencisi C.Ü, 1 Haziran gecesi yaşanan olayı 
şöyle anlattı: "Saat 00.30'da çalıştığım kafeden çıkıp arkadaşlarımla yemek yedim. Yemek yediğimiz 
yerde arka masamızda sivil polislerin oturduğunu arkadaşlarım daha sonrasında söylediler. Fakat olayla 
ilgisinin olup olmadıklarını bilemiyorum. Yemekten çıktığımda tahminen saat gece 1' geçiyordu.  Anadolu 
Üniversitesi Yunus Emre Kampusu’nun Eczacılık kapısından çıkıp eve doğru döndükten sonra rengini, 
modelini göremediğim bir araç yanıma yaklaşarak önümü kesti. 4 kişi çıkıp üzerime çullandı. Beni arabaya 
bindirdiler. Arka-orta koltuğa oturtup kafamı bacağımın arasına sıkıştırarak hiç bir şey söylemeden bir süre 
gittikten sonra bir an dışarı çıkıp dördü birden vurmaya başladılar. Issız bir tarlada dövüldüm. Biri sopalı; 
diğerleri tekme ve tokatla darp etmeye başladılar. Vururken 'Geçmişini biliyoruz, ayağını denk al, bu sana 
ikinci uyarımız' diyerek tehditler yağdırdılar. Vücudumun ve yüzümün çeşitli yerlerine darbeler aldım. En 
son hatırladığım ense köküme inen sopa darbesiydi. Kendime geldiğimde oturduğum apartmanın giriş 
katında bulunuyordum. Arkadaşlarımı arayıp haber verdim ve kendi olanaklarımla evime çıkıp içeride 
bekledim. Bir süre sonra eve gelen arkadaşlarım beni Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne götürdüler. 
Gerekli işlemler yapıldıktan sonra sabaha karşı eve döndüm." 
 
3 Haziran 2014’te, Antep’te A.Y. (48), karısı S.Y.’yı boğazından tabancayla vurdu. Kahramanmaraş’ta 
yaşayan S.Y kocasından sürekli şiddet gördüğü gerekçesiyle mahkemeye başvurmuş ve A.Y. hakkında 
evden uzaklaştırma cezası çıkmıştı. S.Y. ağır yaralanırken A.Y. olaydan sonra kaçtı. 
 
4 Haziran 2014’te, Ağrı’da O.A., sevgilisi Gönül Aras’ı (24) balkondan aşağı iterek öldürdü. İddialara göre 
O.A. Gönül Aras’a tecavüz etmeye çalıştı, kadının polisi aramaya çalışması üzerine O.A. cinayeti işledi. 
Cinayetten iki gün sonra O.A. yakalandı. 
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5 Haziran 2014’te, Tekirdağ’da Z.Y. (27) bir yıl önce boşanma kararı aldığı ve ayrı yaşadığı karısı M.Y.’yi 
sokakta önce darp etti ve ardından tabancayla öldürmeye teşebbüs etti. Polislerin müdahalesi ile ateş 
etmesi engellenen Z.Y. gözaltına alındı. 
 
5 Haziran 2014’te, Hatay’da İ.D. hastane önünde tartıştığı karısı Y.D.’yi bir büfeden aldığı döner bıçağıyla 
defalarca bıçakladı daha sonra yanında getirdiği tineri karısının üzerine dökerek yakmaya çalıştı, çakmağı 
yanmadı. Bu sırada hastane polisi olaya müdahale etti, İ.D. gözaltına alındı. Y.D. ağır yaralandı. 
 
6 Haziran 2014’te, İstanbul’da R.A.M. (17), ablası Musaybe Almousa’yı (24) bıçaklayarak öldürdü, 
cesedini parçalayarak bir çantaya koydu ve babası ile bir sokağa bıraktı. Tutuklanan R.A.M. ilk ifadesinde 
ablasının “Çocuk da koca da istemiyorum” dediğini ve Türkiye’den Suriye’ye dönmek istediği için 
babasının emriyle öldürdüğünü söyledi. 
 
6 Haziran 2014’te, Denizli’de N.T. teyzesinin kızı Melek Ören’i defalarca bıçaklayarak öldürdü. N.T. 
teyzesi F.Ö.’yü de bıçaklayarak yaraladı. 
 
6 Haziran 2014’te, Bursa’da Suriyeli M.H. (28) karısını darp etti. Kadının kardeşi H.D. (32) ise olaya 
müdahale etti ve M.H.’yi darp etti. 
 
7 Haziran 2014’te, Antalya’da K.T. (36) karısı Rus N.T. ile tartıştıktan sonra zorla evden çıkardı. K.T. 1 ve 
4 yaşlarındaki iki çocuğunu rehin aldı. 
 
7 Haziran 2014’te, Aydın’da okul müdürü A.S. aynı okulda öğretmen F.G.’yi (40) darp etti. Üç gün iş 
göremez raporu alan F.G. savcılığa suç duyurusunda bulundu. Okul müdürü hakkında soruşturma 
başlatıldı. 
 
7 Haziran 2014’te, Kayseri’de İ.Y. karısı Ş.Y.’yi darp etti. Hastaneye kaldırılan Ş.Y. şikayetçi oldu. Ş.Y. 
hakkında koruma tedbir kararı alındı. 
 
7 Haziran 2014’te, Samsun’da G.T. (30) eski karısı N.A.’yı (26) darp etti ve bıçaklamaya çalıştı. N.A. 
gözaltına alındı. 
 
7 Haziran 2014’te, Antalya’da N.Ş. (24) asansörde F.Y.’ye (49) saldırdı ve cinsel tacizde bulundu. 
Apartmana birinin girmesiyle kaçan N.Ş. polis tarafından yakalandı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen N.Ş. 
tutuklandı. 
 
8 Haziran 2014’te, Diyarbakır'da F.E. (45) eski karısı İ.E., annesi A.T. ve erkek yeğeni C.E.’yi zorla girdiği 
evde silahla yaraladı. İzmir’de yaşayan F.E.’nin daha önce de karısına şiddet uyguladığı, kadının bu 
yüzden ayrıldığı, Diyarbakır’da da telefonda taciz ve tehdit ettiği ve İ.E.’nin olaydan önce polise şikayetçi 
olduğu öğrenildi. 
 
10 Haziran 2014’te, Yozgat’ın Yerköy ilçesi100. Yıl Mahallesi  19 yaşındaki Yeşim Ş., eve içkili gelen eşi 
25 yaşındaki Ertaş Eren Ş. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine öfkeli koca, 9 aylık 
çocuğunun gözü önünde eşini dövdü. Eşinin yatak odasına girerek uyuması üzerine olayı anne ve 
babasına haber veren Yeşim Ş., yardım istedi. Kızlarını bayılmış şekilde bulan aile, polis ve 112 sağlık 
ekiplerine haber verdi. 
 
11 Haziran 2014’te, Konya’da Y.G. (72) 1997 yılında boşandığı karısı P.K.’yi (72) nafaka istediği için 
sokakta darp etti, kolundan ve göğsünden bıçakladı. 
 
11 Haziran 2014’te, Antalya’da bir erkek, sevgilisi M.B.’yi (33) sokakta döverek yaraladı. 
 
11 Haziran 2014’te, Yozgat’ta E.Ş. (25) karısı Y.Ş.’yi (19) ısırdı ve darp etti. Yaralanan Y.Ş. iki yıldır 
kocasından şiddet gördüğünü söyledi. E.Ş. tutuklandı. 
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12 Haziran 2014’te, Kocaeli’de B.A. (33) gizlice girdiği bir evin bahçesinde evdeki kadını gözetledi ve 
mastürbasyon yaptı. Şikayet üzerine gözaltına alınan B.A. serbest bırakıldı. 
 
13 Haziran 2014’te, Eskişehir’de M.A. karısı F.A.’yı çekiçle dövdü. F.A. başına aldığı darbelerle ağır 
yaralandı. M.A. tutuklandı. 
 
13 Haziran 2014’te, İstanbul’da bir erkek, kızı Y.T.’yi (15) ve karısını döverek yaraladı, Y.T.’yi öldürmekle 
tehdit etti. Olaydan önce Y.T.’nin babasının okul müdürü M. tarafından okula çağırıldığı ve okulda erkek 
arkadaşı ile sarılma görüntülerinin izletildiği ve müdürün Y.T.’yi babasına şikayet ettiği öğrenildi. 
 
14 Haziran 2014’te, İstanbul’da Z.E. şiddet gördüğü için evden ayrılan karısı Zeynep Eraslan’ı (37) 
başından vurarak öldürdü. 
 
14 Haziran 2014’te, İstanbul’da R.G. karısı Tayyibe Genç (48) ve kızı Büşra Genç’i (14) bıçaklayarak 
öldürdü. Cinayetten sonra kendisini bıçaklayan R.G. ağır yaralandı. 
 
14 Haziran 2014’te, Kayseri’de M.S. yolda H.K.’ye sözlü cinsel tacizde bulundu. H.K.’nin şikayeti üzerine 
gözaltına alınan M.S. serbest bırakıldı. 
 
15 Haziran 2014’te, Diyarbakır’da H.D. sürekli şiddet uyguladığı için boşanma davası açan karısı S.D.’ye 
duruşma günü adliye önünde bıçakla saldırdı. H.D. kendisini engellemeye çalışan S.D.’nin babasını 
bıçakladı. H.D olaydan sonra kaçtı. 
 
15 Haziran 2014’te, Antalya’da Hülya Çilem Bekir’in üzerine benzin dökerek yakmaktan yargılanan 
A.G.’nin yakınları, karar duruşmasında Berkil’in annesini ve kadın avukatları darp etti. 
 
15 Haziran 2014’te, Antalya’da müzikholde çalışan Filiz G., kendisine ilaçlı bira ve kahve içirilip, grup 
sekse zorlandığı ve tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. Filiz G.’nin tecavüzle suçladığı 
şüphelilerden Cevat Y. hakkında, aynı villada 3 ay önce bir lise öğrencisine ecstasy hap verip tecavüz 
ettiği iddiasıyla da ayrı bir soruşturma yürütülüyor. 
 
16 Haziran 2014’te, İstanbul’da M.T., sevgilisi Sevil Özden’i (29) dövdü. Yoğun bakıma kaldırılan kadın, 15 
gün sonra hayatını kaybetti. 
 
16 Haziran 2014’te, Tekirdağ’da B.İ., eski karısı S.K.’yi dövdü. 
 
16 Haziran 2014’te, Kocaeli’de Y.D., yoldan geçen kadınların çantalarına ve ceplerine telefon numarası ve 
cinsel içerikli mesajlar yazan notlar bıraktı. M.Ç. isimli kadının polise şikayeti üzerine Y.D. yakalandı. 
 
16 Haziran 2014’te, İstanbul’da Z.E. (41), karısı Zeynep E.’yi (38) ormanlık alanda tabancayla öldürdü. Üç 
gün sonra yakalanan koca, cinayeti dedikodu nedeniyle işlediğini söyledi. 
 
17 Haziran 2014’te, İzmir’de K.B., karısı Fatma Balaban’ı bıçakla öldürdü. 
 
17 Haziran 2014’te, Trabzon'da hamile olduğunu öğrendiği bekar kız kardeşi 22 yaşındaki Hasret G.’ yi 
geçen hafta bıçakla yaralayan 29 yaşındaki Muhammet G., hastaneden 16 Haziran günü taburcu olan 
kardeşini bu kez de kurşun yağmuruna tuttu. Ağır yaralanan Hasret G. hastanede tedavi altına alındı, 5 
buçuk aylık bebeği ise kurtarılamadı. 
  
17 Haziran 2014’te, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde (YTÜ) memur olarak çalışan 27 yaşındaki Leyla 
Karakuş oturduğu apartmanın içinde kendisini bekleyen ve aynı üniversitede teknisyen olarak çalışan 
Gurbet Kulaksız tarafından silahla başından vuruldu. Saldırgan daha sonra silahı kendi başına dayayarak 
ateşleyip intihar ederken, hastaneye kaldırılan genç kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. 
 
18 Haziran 2014’te, Sakarya’da Ö.S., karısı S.S.’yi darp etti. Kadının şikayeti üzerine koca hakkında 
uzaklaştırma kararı verildi. 
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18 Haziran 2014’te, Batman’da E.D., hamile karısını sokakta darp etti. 
 
18 Haziran 2014’te, Erzurum’da K.D., karısını kendisinden izin almadan düğüne gittiği gerekçesiyle darp 
etti. 
 
18 Haziran 2014’te,  İzmir’in Buca ilçesinde eşi tarafından  daha önce kafasına bıçak saplanan, cinsel 
organı yakılan 27 yaşında ki Semra Ecerel’in   son olarak da dağa kaldırılarak yüzü ve burnu kesildi. Bu 
rapor hazırlanırken işkenceci eş henüz yakalanmamıştı. 
 
19 Haziran 2014’te Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde öğretmen Senem Tolgay ile işsiz eşi Okan Tolgay, 
evlerinde başlarından pompalı tüfekle vurulmuş halde ölü bulundu. İki gündür işe gitmeyen öğretmen 
Senem Tolgay’ın arkadaşlarının ihbarı üzerine eve çilingirle giren polis ekipleri, Okan Tolgay’ın cesedinin 
yanında bulunan pompalı tüfekle eşini öldürüp intihar ettiğini tahmin ediyor. 
 
20 Haziran 2014’te, Erzurum’da K.Y. (48), karısı İ.Y. ve ilişkisi olduğunu düşündüğü komşusu A.D.’yi (70) 
silahla öldürdü. K.Y. jandarmaya teslim oldu. 
 
20 Haziran 2014’te, Adana’da işsiz Z.O. (35), elektrik faturasının ödenmesi hakkında tartıştığı eşi E.O.’nun 
(29) burnunu kırdı, ve darp etti. 
 
20 Haziran 2014’te, İstanbul’da bir İETT şoförü, trafikte kendisiyle tartışan ve otobüse binen kadının 
yüzüne tükürdü ve darp etti. 
 
20 Haziran 2014’te, Antep’te A.G., eski eşi olduğu iddia edilen S.Y. (34)’yi kendi evinde 13 yerinden 
bıçakladı. A.G. gözaltına alındı. 
 
20 Haziran 2014’te, Trabzon’da bir erkek, kardeşinin karısını darp etti. Kadın kayınvalidesi tarafından da 
şiddet gördüğünü söyledi. 
 
20 Haziran 2014’te, Sakarya’da S.S., karısı Ö.S.’yi darp etti. Karakola giderek kocasından şikayetçi olan 
kadın, kocası hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı. 
 
21 Haziran 2014’te, Siirt Üniversitesi'nde isimleri öğrenilemeyen 2 kadın öğrenci, iki hocalarının not 
bahanesiyle kendilerini zorla cinsel istismara zorladıklarını belirtti. Kadın öğrencilerin Siirt Cumhuriyet 
Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmaları üzerine, Eğitim Fakültesi'nde bir araştırma görevlisi ile bir 
öğretim görevlisinin odalarına baskın düzenlendi. Odalara yapılan aramaların ardından 2 öğretim görevlisi 
gözaltına alındı.   
 
22 Haziran 2014’te, Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çift, evlerinde bıçakla öldürülmüş olarak bulundu. 
ihbar üzerine Akçay Mahallesindeki binaya giden polis ekipleri, birinci katta oturan Muharrem Teköz (53) 
ile eşi Beyhan Teköz'ü  (53) bıçakla öldürülmüş halde buldu. Çiftin cesetleri, ekiplerin evde yaptığı 
incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 
 
23 Haziran 2014’te, Düzce'de, iki gündür kayıp olan 23 yaşındaki Meftun Demirkol ile 19 yaşındaki Selda 
Keleş'in tüfekle vurulmuş cesetleri bulundu. Gençlerin intihar mı ettikleri, cinayete mi kurban gittikleri 
araştırılıyor. 
 
24 Haziran 2014’te, Konya’da muhtar A.K., kayıtlarını usulsüz olarak A.K.’nin mahallesinde göstermesi 
nedeniyle gelen A.M.A. adlı kadına cinsel tacizde bulundu ve darp ederek yaraladı. 
 
25 Haziran 2014’te, Eskişehir’de T.Y., boşanma aşamasında olduğu karısı Yasemin Yalçın’ı çocuklarını 
görme bahanesiyle gittiği evinde bıçaklayarak öldürdü. T.Y. hakkında 6 aylık uzaklaştırma kararı vardı. 
 
25 Haziran 2014’te, Ankara’da H.S., çalışmaya başlayan karısı Z.S.’yi ağır bir şekilde darp etti. 
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25 Haziran 2014’te, İzmir’de İ.O. (29), karısı R.O.’yu (22) dövdü. Kadının evi terk etmesinin ardından İ.O. 
yaşadıkları evi yaktı. 
 
25 Haziran 2014’te, İstanbul’da bir devlet hastanesinde doktor M.B.U., hastası B.S.E. (19) adlı kadına 
tecavüz etti. 
 
26 Haziran 2014’te, Sivas’ta Y.P. (74), karısı Muteber Polat’ı (74) bıçaklayarak öldürdü. Y.P. cinayetin 
ardından polise teslim oldu. 
 
26 Haziran 2014’te, Kayseri’de A.T., karısı İ.T.’yi darp etti. 
 
26 Haziran 2014’te, Çorum’da M.Ç., sevgilisi N.T.’yi sokakta darp etti. 
 
26 Haziran 2014’te, Çorum’da Ş.Ö., birlikte yaşadığı sevgilisi S.T.’yi darp etti. 
 
26 Haziran 2014’te, Çorum’da F.S., karısı M.S.’yi darp etti. 
 
26 Haziran 2014’te, Çorum’da S.D., birlikte yaşadığı sevgilisi A.B.’yi darp etti. 
 
26 Haziran 2014’te, Çorum’da N.S. , karısı A.S.’yi darp etti. 
 
26 Haziran 2014’te, Bolu’da M.A., annesi Z.A.’yı darp etti. 
 
27 Haziran 2014’te, Aksaray’da S.Ç. (30), karısı M.Ç.’yi (27) darp etti. Kadın hastaneye kaldırılırken, koca 
kaçtı. 
 
27 Haziran 2014’te, Bolu’da B.E., boşanmak isteyen karısını darp etti. 
 
27 Haziran 2014’te, Bolu’da İ.A., boşanmak isteyen karısı F.A.’yı ve arkadaşı Z.C.’yi darp etti. 
 
27 Haziran 2014’te, Bolu’da A.Ş., ayrılmak isteyen sevgilisini darp etti. 
 
27 Haziran 2014’te, Bolu’da U.B., boşanmak isteyen karısının kız kardeşi D.A.D.’yi telefonla tehdit etti. 
 
28 Haziran 2014’te,  Adana merkez Yüreğir İlçesi'nin Sinanpaşa Mahallesi'nde saat 09.00 sıralarında bir 
gıda firmasının market stant elemanı olarak çalışan S.Y., işe gitmek için evden çıktı. Harun D. Orhan 
Kemal Bulvarı'nda yürüyerek Seyhan İlçesi'ne giden S.Y.'yi motosikleti ile takip etmeye başladı. Bir süre 
sonra ağaçlık alana giren S.Y.'nin arkasından yaklaşan saldırgan, iddiaya göre genç kızı eli ile taciz etti. 
Harun D., genç kızın bağırması üzerine kaçtı. S.Y.'nin çığlıklarını duyan Adana Demirspor Tesisleri'nde 
görevli güvenlik elemanları S.Y.'yi sakinleştirmeye çalıştı. Genç kızın ihbarı üzerine sevk edilen polis, 
saldırganın eşkal bilgilerini öğrenip çevrede araştırma yapmaya başladı. Polis, Harun D.'yi kısa sürede 
yakaladı. Harun D., Akıncılar Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü. Gözaltına alınan şüphelinin ailesi olayı 
öğrenip karakola geldi. Karakolda, çocuklarının taciz zanlısı olarak gözaltına alındığını öğrenen yakınları 
şoke oldu. 
 
28 Haziran 2014’te,  Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde, özel bir havayolu şirketinde kabin hostesi 33 yaşındaki 
S.T, iddiaya göre, kendisiyle görüşmek istemeyen erkek arkadaşı V.E.’nin işlettiği otelde görevli güvenlik 
görevlilerince dövüldü. 
 
28 Haziran 2014’te, İzmir’de bir erkek ve oğlu, karısı/annesi A.E.’yi darp etti ve ölümle tehdit etti. Savcılığa 
giden kadın, kendini yakmaya kalkıştı. 
 
29 Haziran 2014’te, Adana’da M.Ü. (47), yürüme zorluğu çeken karısı Y.Ü.(37)’yü darp etti ve öldürmeye 
teşebbüs etti. 
 



211 
 

29 Haziran 2014’te,  Adana’da H.D. (29), otobüs durağında S.Y.’yi (25) takip edip taciz etti. Saldırgan, 
kaçarken yakalandı. 
 
30 Haziran 2014’te, Samsun’da A.T. (51), boşanma davasının sürdüğü eşi Hülya Tosun (33)’u dört 
yerinden kurşunla öldürdü. 
 
30 Haziran 2014’te, Kocaeli’nde kafe sahibi C.B., maaşını alamadığını söyleyen garson A.B.’yi darp etti. 
 
30 Haziran 2014’te, Kayseri’de Z.D., karısını darp edip yaraladı. 
 
1 Temmuz 2014’te, Bilecik’te L.S. (34) eski karısı Emine Baş’ı (31) evinin önünde tabancayla öldürdü. 
Olay sırasında seken kurşunlardan bir kadın yaralandı. Cinayetten sonra kaçan L.S. yakalandı. 
 
1 Temmuz 2014’te, Zonguldak’ta D.A. (30), karısı Elif Akcan (28), kayınvalidesi ve oğlunu av tüfeğiyle 
öldürdü. D.A. cinayetten sonra intihar etti. 
 
1 Temmuz 2014’te, Muğla’da A.A. (39), sevgilisi Nalan Emine Sıddık’ı (50) tabancayla öldürdü. A.A. 
cinayetten sonra intihar etti. 
 
1 Temmuz 2014’te,  Adana’da T.S. (47) bir hastanede G.K. (36) ve H.K.’yi (26) taciz etti. Kadınlar T.S.’den 
şikayetçi oldu. T.S. denetimli serbestlik kapsamında serbest bırakıldı. 
 
1 Temmuz 2014’te,  Aksaray’da A.İ. çalıştığı lokantaya gelen D.B.’ye (44) tokat attı. M.B. (14) annesine 
tokat atan A.İ.’yi bıçakladı. 
 
1 Temmuz 2014’te,  Adıyaman’da R.S. karısı İ.S.’yi darp etti. 
 
1 Temmuz 2014’te,  Muğla’da V.E. (42) işlettiği otelde sevgilisi hostes S.T.’yi (33) otelin dışında dövdürttü. 
İşletme güvenliğinde görevli dört erkek S.T.’yi zorla bindirdikleri bir araçta dövdü ve araçtan attı. Bacağı 
kırılan S.T. şikâyetçi oldu. 
 
1 Temmuz 2014’te, Trabzon’da M.H. (27) kaçırdığı Z.G.’yi evlenmeye zorladı. Belediye nikah salonunda 
kadının yardım istemesi üzerine nikah memuru polise haber verdi. M.H.’nin 26 Haziran’da Z.G.’yi kaçırdığı 
ve tecavüz ettiği öğrenildi. Gözaltına alının M.H. hakkında Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde nitelikli 
cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 7 yıldan 17 yıla kadar hapis istemiyle dava 
açıldı. 
 
2 Temmuz 2014’te, Erzurum’un Yakutiye ilçesi Rabia Ana Mahallesi’nde oturan 81 yaşındaki Ali K., 
tartıştığı eşi 79 yaşındaki Adalet K.’yı Sabah saatlerinde yatağında uyurken balta ile öldürdü. İddiaya göre, 
eşi Adalet K. ile sahur yemeğini yedikten sonra bir süre uyuyan 5 çocuk babası Ali K., Adalet K. ile 
bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Balkonda bulunan baltayı eline alan Ali K., yatakta uyuyan eşine rastgele 
balta ile vurarak öldürdü. Karısını öldürdükten sonra Erzurum Adalet Sarayı’na gelerek, "Ben karımı 
öldürdüm, nedenini sormayın" diyen Ali K., gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından Ali K. adliyeye 
sevk edildi. Kelepçesiz olarak adliyeye getirilen Ali K., yürürken bastonundan destek aldı. Zanlı, çıkartıldığı 
nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
2 Temmuz 2014’te, İstanbul’da İ.B. (26) karısı Hülya B.’yi (18) tabancayla öldürdü. Cinayet sırasında olay 
yerinde bulunan İ.B.’nin ablası da A.B. (32) gözaltına alındı. 
 
2 Temmuz 2014’te, Çorum’da M.S. karısı C.S.’yi darp etti. 
 
2 Temmuz 2014’te, Edirne’de F.I. karısı Ş.I.’yı defalarca yumruklayarak darp etti. 
 
2 Temmuz 2014’te,  Erzurum’da N.A. karısı N.A.’yı bahçede sopayla darp etti. 
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2 Temmuz 2014’te, Ankara’nın Çankaya ilçesinde kendisini rahatsız eden Ankara Emniyeti Asayiş Şube 
Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Bircan Tanyeli’den şikayetçi olmak amacıyla Beysukent Polis 
Merkezi’ne giden Şengül Özek ile ablası Nuray Atay ve çocuğu, karakoldaki işlemlerin ardından karakol 
önünde bulunan araçlarına yöneldi. Bu esnada kadınların şikayetçi olduğu polis Bircan Tanyeli, karakolun 
bulunduğu sokakta araçtan inerek, kendisini şikayet eden Şengül Özek’i, çocuğu ve ablası Nuray Atay’ın 
olduğu araca silahla ateş açtı. Polis memuru Bircan Tanyeli kendisini şikayet eden Şengül Özek’i ve ablası 
Nuray Atay’ı öldürdü. Karakolda görevli bir polis memuru ise Bircan Tanyeli’yi vurarak durdurdu.   
 
2 Temmuz 2014’te, Urfa, Göller Mahallesi Tepe Sokak'ta silahlı saldırıya uğrayan İbrahim A. ve Zeliha A. 
yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan İbrahim A. 
yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Zeliha A'nın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.   
 
2 Temmuz 2014’te, Muğla, Marmaris'te birlikte yaşadıkları belirtilen çift,  yazlıklarında silahla vurulmuş 
halde bulundu. ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Hisarönü Mahallesi'nde ev kiralayan Nalan 
Emine Sadık (50) ile Ali Altındağ (39),  tatillerini burada geçirmeye başladı. Aynı mahallede yaşayan 
arkadaşları Altındağ’ı telefonla aradı, ancak ulaşamadı. Durumdan şüphelenen arkadaşları  kapıyı 
defalarca çalmalarına rağmen açan olmayınca açık pencereden içeri  girdiklerinde Sadık ve Altındağ'ı 
yatak odasında kanlar içinde hareketsiz halde  buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, 
Sadık ve  Altındağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi. 
 
3 Temmuz 2014’te,  İstanbul’da A.M.K. (43) ayrı yaşayan ve boşanmak isteyen karısı Sibel Kazankaya’yı 
(36) sokakta önce darp etti ardından tabancayla öldürdü. A.M.K hakkında uzaklaştırma kararı olduğu 
öğrenildi. A.M.K. cinayetten sonra intihar etti. 
 
3 Temmuz 2014’te,   Adana’da İ.B., karısı Dilek Balsak’ı (34) tüfekle vurdu, kadını hastaneye götürürken 
aracın kaza yapması üzerine İ.B. kaçtı. İ.B.’nin karısını daha önce evlerinin damından atmaya çalıştığı, 
Dilek Balsak’ın koruma altında olduğu ancak İ.B.’nin tehditleri üzerine şikayetini geri çektiği öğrenildi. 
 
3 Temmuz 2014’te,  İzmir’de A.A. (34) evi terk eden karısı Şadiye Aslan’ı (27) barıştıkları gün evde 
tabancayla öldürdü. A.A. tutuklandı. Şadiye Aslan’ın çocuk gelin olduğu ve beş çocuğu olduğu öğrenildi. 
 
3 Temmuz 2014’te,  Trabzon’da bir hastanede refakatçi olarak kalan H.K. zihinsel engelli S.K.’ye cinsel 
tacizde bulundu. Gözaltına alınan H.K. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
3 Temmuz 2014’te,  İstanbul’da kendini polis olarak tanıtan iki erkek, gazeteci M.D.’yi yaşadığı bina içinde 
darp etti. M.D. suç duyurusunda bulundu, erkekler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 
 
3 Temmuz 2014’te,  Trabzon’da H.K. sevgilisi N.K.’yi (33) ayrılmak istediği için öldürmekle tehdit ve darp 
etti. N.K. şikayetçi oldu. 
 
3 Temmuz 2014’te,  Bolu'da N.T.  kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi M.E.’yi sokakta darp etti. 
 
3 Temmuz 2014’te,  Kocaeli’nde bir kafe işletmecisi C.B. kafede çalışan A.B.’yi darp etti. 
 
4 Temmuz 2014’te,  Amasya’da İ.E. (25) karısı H.E.’yi (24) darp etti. H.E. sürekli şiddet uygulayan 
kocasından şikayetçi oldu ve koruma talep etti. 
 
4 Temmuz 2014’te, Amasya’da A.C.B. (41) imam nikahlı karısı D.B.’yi (32) darp etti. D.B. kocasından 
şikayetçi oldu ve koruma talep etti. 
 
4 Temmuz 2014’te, Amasya’da Ü.A.K. (21) karısı K.K.’yi (20) darp etti. K.K. kadın sığınmaevine yerleşme 
talep etti. 
 
4 Temmuz 2014’te, Aksaray’da S.Ü. (28) imam nikahlı karısı L.K.’yi (39) ve kayınvalidesi K.K.’yi (88) darp 
etti ve eve hapsetti. 
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4 Temmuz 2014’te, Bolu’da E.Ü. karısı G.K.’yi darp etti. E.Ü.’nün karısını annesiyle telefonda uzun süre 
konuştuğu için dövdüğü ifade edildi. 
 
5 Temmuz 2014’te, Bursa'nın Kestel İlçesi'nde, poliste kavgadan suç kaydı bulunan 25 yaşındaki Tayfun 
Y., evde tartıştığı annesi 56 yaşındaki Şükriye Y.'yi başını duvara vura vura öldürdü. Şükriye Y.'nin cesedi 
öğle saatlerinde bulunurken, olaydan sonra kaçan Tayfun Y., polis tarafından yakalandı. 
 
5 Temmuz 2014’te, Ankara'da Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) çıkan Dilek G. (29) ve damat 
adayı Mustafa A. (29) baba Zeki G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Dilek G. hayatını 
kaybetti. 
 
5 Temmuz 2014’te,  Aydın’da H.A. (61) aynı evde yaşadığı eski karısı F.A.(57) kızı S.A. (34), kız kardeşi 
N.A. (38), yeğeni E.A. (13), komşuları S.Ş. (78) ve T.Ş.’yı (69) evinin bahçesinde tabancayla yaraladı. 
 
6 Temmuz 2014’te, Sakarya’da O.A. (19) nişanlısı N.T.’yi (19) ormanda boğarak öldürdü ve ormana 
gömdü. Cinayetten iki gün sonra polise giden O.A.’nın birkaç yıl önce N.T.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla 
yargılandığı ve beraat ettiği öğrenildi. 
 
6 Temmuz 2014’te, Aydın’da U.K. (28), zihinsel engelli kuzeni N.M.’ye (19) evde tecavüz etti. N.M.’nin 
tecavüz olayını bir polis memuruna anlatması üzerine U.K. gözaltına alındı. N.M. hakkında alınan sağlık 
raporundan sonra U.K. tutuklandı. 
 
7 Temmuz 2014’te, Bursa’da T.Y. (25) annesi Şükriye Yılmaz’ı (55) kafasını duvara vurarak öldürdü. 
Cinayetten sonra kaçan T.Y. yakalandı. 
 
7 Temmuz 2014’te, Burdur’da H.K. (36) eski karısı Gamze Kaya (24), annesi Dudu İrez (42) ve babası 
Mustafa Küçük’ü pompalı tüfekle öldürdü. 
 
8 Temmuz 2014’te, Sakarya'da E.K., barışmak istediği boşandığı eski eşi A.Ç'yi  silahla hastane 
bahçesinde rehin aldı. Şahsı, İl Jandarma Alay Komutanı ikna etti. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu ikna 
edilen şahıs, gözaltına alındı. 
 
8 Temmuz 2014’te, İzmir’de Y.Ç. (32) karısı Derya Çetin’i (25) tüfekle göğsünden vurarak öldürdü. Y.Ç. 
cinayetten sonra intihar etti. 
 . 
8 Temmuz 2014’te, Eskişehir’de bir erkek, imam nikahlı karısı S.G.’yi (30) darp etti. 
 
8 Temmuz 2014’te, Adıyaman’da Suriyeli sığınmacı İ.A. karısı S.G.’yi darp etti ve bıçakladı. 
 
8 Temmuz 2014’te, Mersin’de M.D. karısı A.D’nin (37) burnunu kırdı. 
 
8 Temmuz 2014’te, Çanakkale'de boşanmak üzere olduğu 21 yaşındaki eşi Şefika Söylemez’i göğsünden 
vurarak öldüren 36 yaşındaki Y.S., adliyeye sevk edildi. Zanlı hakkında uzaklaştırma kararı verildiği, 
sürenin pazar günü bittiği ve 1 gün sonra da kapıya dayandığı ortaya çıktı. 
 
9 Temmuz 2014’te, İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki Kemal A. hafta sonu gezmeye geldiği Sapanca il 
ormanında, aynı yaştaki nişanlısı Nuriye T.'yi bakire olmadığı iddiasıyla kesici bir aletle öldürüp cesedini 
gömdüğü öğrenildi. 
 
9 Temmuz 2014’te, 8 ay önce evlendiği eşi Çiğdem Ç.  Yi tabancayla öldüren Hakan Ç. polis tarafından 
gözaltına alındı. Olay, İstanbul Başakşehir, Kayaşehir Mahallesi 3.Bölge Sedef Sitesi B Blok 42 numaralı 
dairede meydana geldi. 
 
10 Temmuz 2014’te, Kayseri’de A.Ü. (71), karısı H.Ü.’yü (66) darp etti. 
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10 Temmuz 2014’te, İzmir’de birkaç otobüs şoförü, H.D. ve B.Ü. adlı kadınları araca Pazar arabasıyla 
binmek istedikleri için tekme tokat darp etti. Kadınlar şikayetçi oldu. 
 
10 Temmuz 2014’te, Bolu’da O.B., imam nikahlı karısı Ö.B.’yi demir bir cisimle darp ederek yaraladı. 
Hamile olan Ö.B. hastaneye kaldırılırken O.B. gözaltına alındı. 
 
10 Temmuz 2014’te, Twitter hesabında ismi V.Ö. olan kişi şarkıcı L.M.’yı sosyal medyada taciz etti. L.M. 
şikayetçi oldu. 
 
10 Temmuz 2014’te,  İstanbul’da 20 yaşındaki evli sevgilisi Ayfer S.’yı bıçaklayarak öldüren G.K. (28) polis 
tarafından yakalandı.  
 
11 Temmuz 2014’te,  İzmit’e bağlı Akmeşe mevkiindeki Mecidiye köyünde ikamet eden ve çiftçilikle 
uğraşan 64 yaşındaki Aldülhadi H., kendisinden 37 yaş küçük olan 27 yaşındaki eşi Ayşe H.’yi aralarında 
çıkan tartışma sonucu baltayla yaraladı. Kanlar içerisinde kalan eşinin öldüğünü düşünen Abdülhadi H., 
olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.  
 
11 Temmuz 2014’te, İstanbul’da G.K. (28) eski sevgilisi A.S.’yi (20) bıçaklayarak öldürdü, cinayetten sonra 
cesedini ormanlık alana gömdü.  G.K. tutuklandı. 
 
11 Temmuz 2014’te, Erzurum’da K.S. karısı E.S.’yi darp etti. 
 
11 Temmuz 2014’te, Zonguldak’ta S.H. (64) plajda gizli kamerayla çekim yaptı. Kadınların şikayeti üzerine 
S.H. gözaltına alındı. 
 
12 Temmuz 2014’te, Kocaeli’nde A.H. (64) karısı A.H.’yi (27) baltayla ağır yaraladı. A.H.’nin geçen Mayıs 
ayında kocasından şiddet gördüğü için şikayetçi olduğu ve bir süre kadın sığınma evinde kaldığı öğrenildi. 
Olaydan sonra kaçan A.H.’nin ilk karısını öldürdüğü için 16 yıl hapis yattığı ifade edildi. 
 
12 Temmuz 2014’te, Edirne’de T.Y. sevgilisi Z.S.B.’yi darp etti. 
 
12 Temmuz 2014’te, Konya’da H.İ. (26) R.Y.’ye (25) evinin avlusunda tecavüz etmeye çalıştı. Kadının 
direnmesi üzerine kaçan H.İ. yakalandı. H.İ. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
12 Temmuz 2014’te, Adana’da C.Ö. (58) imam nikahı karısı Ş.K.’yi (57) baltayla ağır yaraladı. Olaydan 
sonra C.Ö. evin 4. katından atladı. 
 
12 Temmuz 2014’te, Edirne’de T.Y. sevgilisi Z.S.B.’yi darp etti. 
 
13 Temmuz 2014’te, Erzurum’da öğretim üyesi doçent A.M.A. yüksek lisans öğrencisi S.T'ye (27) 
kendisine yardım etmesini isteyerek götürdüğü çiftliğinde tecavüz etti. S.T.’nin şikayeti üzerine gözaltına 
alınan A.M.A. savcılıktaki sorgusunun ardından, tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. 
Mahkeme, şüphelinin 'cinsel saldırıda bulunmak ve tecavüz' suçundan tutuklanmasına karar verdi. A.M.A. 
beş gün cezaevinde kaldıktan sonra Adli Tıp Raporu ve tanık beyanları sonucu Nöbetçi 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nce 18 Temmuz’da tahliye edildi. 
 
13 Temmuz 2014’te, Aksaray’da ev sahibi olan bir erkek kiracısı A.A.’yı darp etti. Yaralanan A.A. 
hastaneye kaldırıldı. 
 
13 Temmuz 2014’te, İstanbul Bağcılar'da, eşi Naci Özsoy ve akrabalarıyla birlikte misafirlikten dönen Ayla 
Özsoy (42), Osmangazi Caddesinde kaldırımda yürürken, bir araçtan ateş açıldı. İçinde 3 kişi olduğu ifade 
edilen araçtan açılan ateş sonucu, kurşunlardan biri Ayla Özsoy'un alnına isabet etti. Özsoy'un yanındaki 
yakınları önce bayıldığını zannetti. Fakat daha sonra başından kan geldiği gören akrabaları tarafından 
çağrılan ambülânsla Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özsoy, yapılan müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı.  
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14 Temmuz 2014’te, Antalya’da B.E. (58) eski karısı Svetlana Sherwaz’ı (38) tabancayla öldürdü. B.E. 
cinayetten sonra intihar etti. 
 
14 Temmuz 2014’te, Diyarbakır’da M.K. karısı R.K.’yı başka biriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle dövdü, 
karısının arkadaşı uzman çavuş A.Ç.’yi bağlayarak evde rehin aldı. 
 
14 Temmuz 2014’te, İstanbul Sultangazi'de iki çocuk annesi Mehtap A. kocası Faruk A. tarafından 
öldürüldü. Katil zanlısı koca, cinayetin ardından polise teslim oldu. 
 
14 Temmuz 2014’te, Konya’da polis memuru Ö.S.Ö. daha öncede arasında husumet olan ve iftar 
sonrasında tartışan komşularından Musa Altınok’un coplayarak yaraladı. Polis memurunun Musa Altınok’a 
yardıma gelen kızı ile eşini de bıçakladığı öğrenildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin de çıkan ailenin 
evinde misafir olan bir kişiyi yaraladığı bildirildi. 
 
14 Temmuz 2014’te, Aydın’da teyzesinin kızı, yüzde 60 zihinsel engelli 19 yaşındaki N.M.’ye tecavüz ettiği 
iddiasıyla gözaltına alınan evli 1 çocuk babası 28 yaşındaki U.K. tutuklandı. 
   
14 Temmuz 2014’te, Burdur’un Bucak İlçesi’nde oturan Dursun Şengezer, kızı 19 yaşındaki Keziban 
Şengezer’in kaçırıldığını iddia ederek jandarmaya şikayette bulundu. Dağlık bölgede helikopter destekli 
arama yapan ekipler, genç kızı bir evde elleri bağlı halde bulurken, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. 
 
15 Temmuz 2014’te, Kırıkkale’de B.K. (72) karısı Meryem Kaplan’ı (63) bıçaklayarak öldürdü. 
 
15 Temmuz 2014’te, Antalya’da S.A. sevgilisi L.K.’yi bıçakladı. S.A. daha sonra kendini de bıçaklayarak 
yaraladı. 
 
15 Temmuz 2014’te, Iğdır’da S.A. karısı E.A.’yı evde darp etti, kadını eve kilitledi. E.A. polis ekiplerine 
mesaj atarak yardım istedi, olay yerine gelen itfaiye sayesinde polis ekipleri eve girdi. 
 
15 Temmuz 2014’te, Iğdır’da M.K. (91) karısı B.K.’yi (93) bıçakla tehdit edip evin bir odasına kilitledi. B.K. 
polisi aradı, polis kapıyı kırarak eve girdi. 
 
15 Temmuz 2014’te, Sakarya’da C.T. (52) karısı S.T.’yi (28) ve karısının sevgilisi N.Ş.’yi dövdü ve evde 
ellerini ve ayaklarını bağladı. C.T. polis merkezine giderek kadın hakkında şikayetçi oldu. 
 
15 Temmuz 2014’te, Bolu’da, bir erkeğin kendisini taciz ettiğini iddia eden İran uyruklu 29 yaşındaki 
Mendesin Rastegar, kentin en işlek caddesinde bağırıp kendine yerlere attı. Polisin güçlükle sakinleştirdiği 
Mendesin Rastegar, sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü. 
  
16 Temmuz 2014’te, Şırnak'ın İdil İlçesi'nde bıçaklanarak öldürülen ve 3 gün önce dere yatağında cesedi 
bulunan ve henüz kimliği tespit edilemeyen kadının tabutunu kadınlar teslim aldı. Tabutu mezarlığa 
taşıyan kadınlar, cenazeyi gözyaşları içinde toprağa verdi. 
 
17 Temmuz 2014’te, Adana’da H.M. (48) eski karısı Ş.Y. ve kızları N.M., K.M, N.M, N.M. ve D.M.’inin 
evine bombayla gitti. Ş.Y.’nin kapıyı açmaması üzerine H.M. getirdiği el bombasını patlattı. H.M. öldü. 
 
18 Temmuz 2014’te, Giresun’da M.A. (45) arkadaşı Aslı Bay’ı (32) sahilde tabancayla öldürdü. Gözaltına 
alınan M.A. kadının intihar ettiğini iddia etti. Kullanılan ruhsatlı silahın sahibi M.A. sorgusunun ardından 
nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
19 Temmuz 2014’te, İstanbul’da H.Ç. (43) karısı Çilem Çetin’i (40) tabancayla öldürdü. H.K. cinayetten 
sonra balkona çıkarak rasgele ateş etti, H.K. üç saat sonra gözaltına alındı. 
 
19 Temmuz 2014’te, Adana’da Y.Ü. (30) sürekli şiddet uyguladığı ve işkence yaptığı karısı Fatma Ünal’ı 
(24) boşanmak istediği için ruhsatlı tabancasıyla sekiz el ateş ederek öldürdü. Fatma Ünal’ın 10 
Temmuz’da boşanma davası açmak için avukata vekalet verdiği öğrenildi.   
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19 Temmuz 2014’te, Adana’da O.Y. kendisiyle evlenmek istemeyen G.G.’yi (18) tabancayla ağır yaraladı. 
 
19 Temmuz 2014’te, Konya’da İ.P. (33) tartıştığı sevgilisi G.G.’yi (20) darp etti. İ.P, sokağa kaçan G.G.’nin 
başını taşla ezerek ağır yaraladı. G.G. şikayetçi olmazken, İ.P. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 
tutuklandı. 
 
20 Temmuz 2014’te, Trabzon’da F.S. karısı S.S.’yi önce tehdit etti, ardından bıçaklamaya çalıştı ve darp 
etti. S.S. olaydan sonra şikayetçi olurken, koruma talep etti. F.S. kaçtı. 
 
20 Temmuz 2014’te, Adana’da H.K. (35), karısı E.K.’yi (31) darp etti, araya giren annesi A.K’yi (60) tüfekle 
yaraladı. H.K. daha sonra evden çıkarak tüfekle rastgele çevreye ateş açtı ve komşusu E.A. (74) ile bir 
erkek komşusunu yaraladı. 
 
22 Temmuz 2014’te, Antalya’da Suriyeli işçi A.Ç. patronun karısı Rabia Doğan’ı (50) boğarak öldürdü ve 
cesedini evin dolabına sakladı. İddiaları kabul etmeyen A.Ç. tutuklandı.  
 
22 Temmuz 2014’te, Bolu’da E.M. karısı Ş.M.’yi pazara giderken para istediği için dövdü. Ş.M. şikayetçi 
oldu. 
 
22 Temmuz 2014’te, Bolu’da M.Ç. karısı S.Ç.’yi ve üvey kızı E.D.’yi darp etti. 
 
22 Temmuz 2014’te, Sakarya’da Y.Ş. karısı R.Ş.’yi darp etti. Y.Ş. gözaltına alındı, R.Ş. kadın sığınma 
evine yerleştirildi. 
 
22 Temmuz 2014’te, Erzurum’da M.K. karısı T.Y.’yi kıskançlık sebebiyle darp etti ve yaraladı. 
 
23 Temmuz 2014’te, Adana’da Suriyeli Nadia Aljendi (49) işkence edildikten ve defalarca bıçaklandıktan 
sonra boğazı kesilerek öldürüldü. Kadının cesedi cinayetten iki gün sonra ormanlık bir alanda bulundu. 
Nadi Aljendi’nin Suriye’den altı ay önce geldiği ve bir lokantada bulaşıkçı olarak çalıştığı öğrenildi. 
 
23 Temmuz 2014’te, İstanbul’da M.Ö. karısı Hediye Öztürk’ü (26) boğarak öldürdü. M.Ö. cinayetten üç 
gün sonra kadının cesedini arabasıyla başka bir yere taşırken polis tarafından yakalandı. 
 
24 Temmuz 2014’te, Kocaeli’nde başı taşla ezilerek öldürüldükten sonra çuvala konulup yol kenarına 
atılmış 34 yaşındaki Filiz Tosunoğlu’nun cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde kadını öldürdüğü 
iddiasıyla sevgilisi 37 yaşındaki Ferdi M. gözaltına alındı.   
 
24 Temmuz 2014’te, Kayseri’de A.Ş. karısı N.Ş.’yi darp ederek yaraladı. 
 
25 Temmuz 2014’te, Antalya’da, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Soner H.’nin şiddetine maruz kalan 25 
yaşındaki Reyhan B., polis ve itfaiye ekiplerinin evin kapısı kırılarak kurtarıldı.   
 
25 Temmuz 2014’te, Denizli'nin Buldan İlçesi'nde, kayınpederinin evini basan T.Y. (47) ayrı yaşadığı eşi 
Aylin Yayla'yı (37) öldürüp, aynı tabancayla kayınvalidesi Türkan Conker (55) ve kayınbiraderi Nail 
Conker'i (26) de yaraladı.   
 
25 Temmuz 2014’te, İstanbul’da B.A. (37) karısı Mediha Aksu (37) tabancayla öldürdü. B.A. cinayetten 
sonra intihar etti. 
 
25 Temmuz 2014’te, Çorum’da S.B. karısı M.B.’yi darp etti. S.B. hakkında önleyici tedbir kararı bulunduğu 
öğrenildi. 
 
25 Temmuz 2014’te, Bolu’da B.Ö. eski karısı Ş.Y.’yi darp etti. 
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26 Temmuz 2014’te bir açıklama yapan milletvekili Faysal Sarıyıldız, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nin Rojava 
Sınırı’nda bulunan Katran Sınır Karakolu’nda görevli iki askerin sınırı geçmek isteyen bir kadına tecavüz 
ettiğini ileri sürdü. 
 
26 Temmuz 2014’te, Antalya’da S.H. sevgilisi R.B.’yi (25) evde alıkoydu ve darp etti. Şikayet üzerine 
gelen polis evin kapısını kırarak içeri girdi ve S.H.’yi gözaltına aldı. 
 
26 Temmuz 2014’te, İstanbul’da M.A. (30) 6 aylık hamile karısı F.Ç.’nın üzerinden arabayla geçti. M.A.’nın 
karısına sürekli şiddet uyguladığı ifade edildi. 
 
26 Temmuz 2014’te, Samsun’da bir devlet kurumunda çalışan personel C.B. taşeron işçi A.S.’yi (39) darp 
etti. A.S.’ye üç gün iş göremez raporu verildi. 
 
26 Temmuz 2014’te, Antalya’da evden uzaklaştırma cezası bulunan ve cezaevinden yeni tahliye olan 
A.Y., karısı S.Y.’yi evde darp etti, bıçakla tehdit etti. Komşuların ihbarı üzerine polis gelmesi üzerine A.Y. 
tüp gazı açtı. S.Y. ve üç çocuğu gazdan etkilendi. A.Y. gözaltına alındı. 
 
28 Temmuz 2014’te, Antalya’da polis memuru M.U.’nun tabancasına ait silahla, sevgilisi E.Ü. (34) 
öldürüldü. M.U. tutuklanmadı, soruşturma sürüyor. 
  
28 Temmuz 2014’te, Tekirdağ’da B.H. boşanmak isteyen ve dava açan karısı C.H.’yi sokakta darp etti ve 
bıçakla rehin aldı. B.H. “Herkes namus için çalışır” diye bağırdı. 
 
28 Temmuz 2014’te, İstanbul’da M.E. eski karısı S.B.’nin evine molotof kokteyli attı. M.E. olaydan iki sonra 
iki kişiye benzin dökerek evi yaktırmaya çalıştı. 
 
30 Temmuz 2014’te, Antalya’da İ.P. yolda yürürken tartıştığı kadını darp etti. Polisten kaçan İ.P. 
yakalandı. 
 
30 Temmuz 2014’te, Kocaeli’nde Z.B. boşanma davası açan karısı T.B.’yi pompalı tüfekle ağır yaraladı. 
Z.B.’nin birkaç ay önce de boşanmak istemediği için T.B.’yi tehdit ettiği, gözaltına alındığı ancak serbest 
bırakıldığı öğrenildi.   
 
1 Ağustos 2014’te, Bursa’da Haydar E. (67), 10 yıl önce evi terk eden kızına benzettiği Remziye Y.’nin 
(31) yanına giderek, "Sen benim kızıma çok benziyorsun." diyerek öldürdü. 
 
1 Ağustos 2014’te, 3 ay önce TV'de katıldığı bir evlilik programında Rıfat G. (57) ile tanışıp evlenen 47 
yaşındaki Selime G isimli bir kadın, birlikte yaşamaya başladıkları İstanbul'un Avcılar ilçesinde bulunan 
evlerinde eşi tarafından bıçaklanarak katledildi.  
 
1 Ağustos 2014’te, İzmir'in Karabağlar İlçesi’ndeki bir bankada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 
yaşındaki Arda Elizade, aynı yaştaki G.G. ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle, yaklaşık 3 aydır ayrı yaşadığı eşi 
G.E. ile barışmaya gittiğinde dehşet saçtı. Eşiyle yüzleştirmek için yanına G.G.’yi de alıp otomobiliyle yola 
çıkan Arda Elizade, evinin önüne geldiğinde, tartıştığı genç kadını göğsünden tabancayla vurup yaraladı. 
Eşi G.E.’yi de vuracağını söyleyen Arda Elizade, araya giren polislerle girdiği arbede sırasında elindeki 
tabancanın ateş almasıyla göğsünden yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki yaralıdan Arda Elizade yaşamını 
yitirdi. 
 
1 Ağustos 2014’te, Kocaeli’nde Y.Y. (29) bir kadına cinsel tacizde bulundu. Kapkaç suçundan aranan Y.Y. 
yakalandı. 
 
1 Ağustos 2014’te, Adana’da F.D. babasına bakan G.G.’nin (21) evine girerek kadına (21) cinsel tacizde 
bulundu. Tutuklanan F.D. cezaevinde intihar etti. 2013 yılında kuzeni S.D. (15) ile evlenen F.D. küçük 
yaşta kızla evlenmek ve cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu. 
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1 Ağustos 2014’te, Bolu’da A.G. ayrı yaşadığı karısı E.G.’yi darp etti. E.G. kendisini tehdit eden A.G.’den 
şikayetçi oldu. 
 
2 Ağustos 2014’te, Bodrum’da havaalanında iki erkek şarkıcı, D.A.’ya sözlü tacizde bulundu. 
 
2 Ağustos 2014’te, Batman’da çoban F.T. (25) iki kardeşinin yardımıyla av tüfeğiyle evlenme teklifini kabul 
etmeyen Sultan Efe (18), halaları Selime Efe (30), Sadiye Tunla (50) ve kuzeni Leyla Güneş (15) ile erkek 
kardeşi ve halasının iki erkek torununu öldürdü. F.T.’nin teklifinin reddedilmesinden sonra köyle katliam 
yapacağını etrafa söylediği ifade edildi. F.T. ve kardeşleri kaçtı. 
 
2 Ağustos 2014’te, Erzurum’da Ö.K. üvey kız kardeşi T.C.’yi darp etti, kırdığı şişenin camlarıyla kolunu 
kesti. T.C. şikayetçi oldu. 
 
2 Ağustos 2014’te, Sakarya’da M.Y. karısı H.Y.’yi darp etti. 
 
3 Ağustos 2014’te, İstanbul Taksim'deki yeraltı tünelinde dört kişi oldukları tahmin edilen gaspçılar, Dubaili 
turist aileye saldırdı. Genç kızın çantasını gasp eden hırsızlar, kızı yerde sürüyerek yaralanmasına sebep 
oldu. 
 
3 Ağustos 2014’te, Bolu’da İ.T., annesi G.T.’yi darp etti. İ.T. hakkında kasten yaralama suçundan 
soruşturma başlatıldı. 
 
3 Ağustos 2014’te, İstanbul’da iş adamı N.G. kızının bakıcısı Özbek D.İ.’yi demir sopayla dövdü. D.İ.’nin 
iki kolu ve kalçasını kırdı. Ö.D. olaydan üç gün sonra gürültü şikayetiyle eve gelen polisler tarafından 
bulundu. D.İ., N.G.’den şikayetçi oldu. Poliste ifade veren N.G. ise D.İ.’den çocuk kaçırma suçunda 
şikayetçi oldu. 
 
4 Ağustos 2014’te, Antep’te M.K. (25) karısı Ç.K.’yi (22) evi temizlemediği gerekçesiyle bacağından 
tabancayla vurarak yaraladı. M.K. karısına ateş ederken kendi bacağını da vurdu. 
 
5 Ağustos 2014’te, Ankara’da bir Otomobili gasp ettikten sonra kaçırdığı bir kadına tecavüz eden asker 
firarisi 21 yaşındaki E.K., Bolu’nun Gerede İlçesi’nde girdiği markette çalışan genç kızı kaçırmaya çalıştı. 
İşyerinin sahibi markete girince genç kızı bırakıp kaçan E.K. yakalandı. 
 
5 Ağustos 2014’te, Bolu’da N.Ç. karısı P.Ç.’yi darp etti. P.Ç. yaptığı temizliği beğenmediği için kendisini 
darp eden kocası ve kayınvalidesi hakkında şikayetçi oldu. 
 
6 Ağustos 2014’te, Adana’da Z.T. (38) eski karısı M.Y.’yi (32) parmağındaki yüzüğü vermeyince darp etti 
ve ikinci kattaki evin balkonundan attı. Z.T., bacağı kırılan M.Y.’yi iki gün boyunca eve zorla tuttu ve şiddet 
uygulamaya devam etti. M.Y.’nin Z.T.’den şiddet gördüğü için boşandığı, geçen yıl aile büyüklerinin 
ısrarıyla barıştığı öğrenildi. 
 
6 Ağustos 2014’te, Muğla’da O.Y. (36) karısı M.Y.’yi (34) yolda av tüfeğiyle kasığından yaraladı. Olaydan 
sonra kaçan O.Y. iki gün sonra teslim oldu. 
  
7 Ağustos 2014’te, Adana’da S.G. (31), H.F. (31), M.Ç. (32) zorla uyuşturucu sattırmak istedikleri N.B. 
(28) ve kocasına işkence etti. Kadını tehditle kaçıran zanlılar, kadını darp ve tehdit etti, kocasını karısını 
öldürmek tehdit etti ve dövdüler. 
 
7 Ağustos 2014’te, Kayseri’de hakkında yaralama suçundan yakalama kararı bulunan G.Y. (28) 
kendisinden ayrılan karısını almak için pompalı tüfekle kayınpederinin evini bastı. 
  
7 Ağustos 2014’te, İstanbul’da evini taşıdığı nakliyeci bir erkek sunucu İ.O.’yu elle taciz etti. İ.O. aynı 
kişinin mücevherini çaldığını iddia ederek şikâyetçi oldu. 
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8 Ağustos 2014’te, İstanbul’da temizlik şirketi sahibi olduğu belirtilen Hasan D. (36), akşam Ümraniye 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin bahçesinde karşılaştığı şirket çalışanı Ebru Berçin (26) ve eşi Gökhan 
Berçin (33) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Berçin çiftini bıçakla ağır 
yaralayan Hasan D, daha sonra aynı bıçağı kendisine sapladı. Hastaneye kaldırılan Berçin çifti ile Hasan 
D, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 
8 Ağustos 2014’te, Bursa’da A.C. karısı M.C.’yi (44) darp etti ve bacağını kırdı. 
  
8 Ağustos 2014’te, Edirne’de F.İ. (33) bir hafta içerisinde altı kadını sokakta pantolonunu indirerek cinsel 
organını göstererek taciz etti.  F.İ. tutuklandı. 
 
9 Ağustos 2014’te, Kayseri’de B.K. karısı N.K.’yi yumruk ve tekmeyle darp ederek yaraladı. 
 
9 Ağustos 2014’te, Samsun’da cezaevinden izinli çıkan H.Ç. (30) karısını darp etti. 
  
9 Ağustos 2014’te, Isparta’da M.A. üniversite asansöründe bir kadına cinsel tacizde bulundu. Kadın 
şikayetçi oldu, M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
12 Ağustos 2014’te, Trabzon’da E.K. kayınvalidesi Safiye Coşkun’u (56) pompalı tüfekle öldürdü, 
kayınpederini yaraladı. E.K. cinayetten sonra kaçtı. 
 
12 Ağustos 2014’te, İstanbul’da S.U. sevgilisi Sultan Karaoğlan (19) ve arkadaşı Nihal Karadağ’ı (23) 
ormanlık alanda tabancayla öldürdü. Tutuklanan S.U. cinayetleri kıskançlık sebebiyle işlediğini söyledi. 
  
12 Ağustos 2014’te, Trabzon’da H.A. (42) karısı E.A.’yı (41) darp etti. E.A. bir süre önce göğüs kanseri 
olduğu için göğsünü aldırdığını, kocasının operasyondan sonra şiddet uygulamaya başladığını ve tehdit 
ettiğini söyledi, kadın kocası hakkında şikayetçi oldu ve koruma talep etti. 
    
13 Ağustos 2014’te,  Antalya’da yaşayan Azerbaycan asıllı Türk vatandaşı 28 yaşındaki Elmira D., 2 
çocuğunun babası olan, özel okulda matematik öğretmeni eşi 33 yaşındaki A.H.D.’den şiddet gördüğü ve 
sürekli kendisini takip ettiği gerekçesiyle yaptığı başvurunun ardından koruma kararı aldırdı. 
  
13 Ağustos 2014’te,  Diyarbakır’da 20 yaşındaki üvey yeğeninin tecavüz etmeye kalkıştığı öne sürülen 18 
yaşındaki H.T.’nin, evdeki kedinin şüpheli S.B.’nin üzerine atlaması üzerine kurtulduğu iddianamede yer 
aldı. Şikayet üzerine tutuklanan şüpheli S.B. hakkında, ’Çocuğun nitelikli cinsel istismarına teşebbüs’ 
suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.  
 
13 Ağustos 2014’te, Bursa’da F.S. (41) boşanma davası açan ve evden ayrılan karısı Z.S.’yi (33) “seni 
yaşatmam” diyerek yedi defa bıçakladı. Z.S. ağır yaralandı. F.S.’nin karısına yıllardır şiddet uyguladığı ve 
boşanma davası açtıktan sonra sürekli tehdit ettiği öğrenildi. 
 
13 Ağustos 2014’te, Bartın’da C.B. karısı A.B. (53) ve kayınvalidesi A.B.’yi (83) darp etti. C.B.’nin karısına 
30 yıldır işkence yaptığı ve doktora götürmediği belirtildi. Olay A.B.’nin hastaneye götürülmesiyle ortaya 
çıktı, A.B.’nin beyninde hasar oluştuğu belirlendi. 
  
14 Ağustos 2014’te, Antalya’da bir güzellik merkezine giren ve kapıyı kapatan N.K. iş yeri sahibi N.S.U.’yu 
(24) sözle taciz ve darp etti. N.K. gözaltına alındı. 
  
15 Ağustos 2014’te, Ankara’da Y.Z.Ö. (81) karısı Azeri D.Ö.’yü (55) cinsel ilişkiye girmeyi reddettiği için av 
tüfeğiyle öldürdü. 
 
15 Ağustos 2014’te, Uşak’ta C.K. (58) sevgilisi Gülnar Maldakhanova’yı (36) boğarak öldürdü. 
 
15 Ağustos 2014’te, Giresun’da T.B. (79) arazi yüzünden tartıştığı kardeşleri Netice Oral (74) ve Bahtışen 
Gürel’i (69) tabancayla öldürdü. T.B. cinayetten sonra kaçtı. 
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15 Ağustos 2014’te, İzmir’de A.A. (37) karısı S.A.’yı (34) darp etti. 
 
15 Ağustos 2014’te, Kayseri’de Z.A. karısı İ.A. ve oğlu A.A.’yı darp etti. Açılan soruşturma sonucunda İ.A. 
ve A.A. hakkında tedbir kararı verildi. 
 
16 Ağustos 2014’te, Adana’da A.K. (30) karısı M.K.’yi (24) başını duvara vurarak darp etti. A.K.’nin 
karısını, verdiği paradan gofret aldığı için darp ettiği öğrenildi,  kocasından daha önce de şiddet gören 
M.K. şikayetçi oldu. Aile Mahkemesi olaydan 15 gün sonra A.K.’ye iki ay evden uzaklaştırma cezası verdi. 
 
16 Ağustos 2014’te, Çorum’da Ö.İ. boşanma davası açan karısını iş görüşmesine gittiği şirkete kadar takip 
edip burada darp etti. Kadın ve şirkette bulunan iki kişi Ö.İ.’den şikayetçi oldu. 
 
16 Ağustos 2014’te, İstanbul’da M.Ö. (35) karısı Hediye Öztürk’ü (26) domuz bağıyla bağladıktan sonra 
boğarak öldürdü. Kadının cesedini ormana gömmek için götürdüğü sırada yakalanan M.Ö. tutuklandı. 
Hediye Öztürk’ün dört yıl önce boşanmak istediği ancak ailesinin ısrarıyla tekrar barıştığı ve kocası 
M.Ö.’nün karısını başka biriyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için öldürdüğü ifade edildi. 
 
17 Ağustos 2014’te, Ankara’da S.S. (45) eski karısı Hülya Çelik’i (40) evinde tüfekle öldürdü. Hülya 
Çelik’in daha önce polise şikayetçi olduğu öğrenildi.  S.S. cinayetten sonra kaçtı. 
 
17 Ağustos 2014’te, Trabzon’da R.K. aralarında sorun bulunan R.A.’nın annesi K.A.’yı (65) darp etti 
ardından R.A.’yı tabancayla vurdu. R.K. intihar etti. 
 
18 Ağustos 2014’te,  Burak ve Bahar B. ve yanlarındaki kadın arkadaşları Sevil Y. nin peşlerine takılan 
Aydın A. (21) ve ismi belirlenemeyen bir kişi Taksim'de korku dolu dakikalar yaşanmasına neden oldu. 
Önce bar önünde ardından hastane bahçesinde 2'si kadın 3 kişinin karşısına çıkan saldırganlar hastane 
polisinin gelmesiyle uzaklaştı.     
 
19 Ağustos 2014’te, Kocaeli’nde D.E. (29) adlı kadın, kızı T.E. (9) ve oğlu B.C.’nin (7) cesetleri denizde 
bulundu. D.E.’nin kafasında darp izleri olduğu belirlendi. D.E.’nin kocasından boşandığı ve kardeşinin 
yanına yerleştiği ifade edilirken olay hakkında soruşturma başlatıldı. D.E.’nin babası kızının kocasından 
şiddet gördüğü için boşandığını söyledi. 
  
19 Ağustos 2014’te, İstanbul’da A.G. boşanma davası açan karısı V.G.’ye sokakta falçatayla saldırdı, 
kadını ağır yaladı. V.G.’nin iki ay önce kocasından şiddet gördüğü ve tehdit edildiği için şikayetçi olduğu, 
A.G.’nin denetimli serbest bırakıldığı öğrenildi.  
 
20 Ağustos 2014’te, Adana’da K.D. (42) "Bizimle hiç ilgilenmiyorsun, varlık içinde yokluk çekiyoruz" diyen 
karısı A.D.’yi (39) darp etti. Kocasından şikayetçi olan n A.D. hastaneye kaldırıldı. 
 
20 Ağustos 2014’te, Çorum’da R.T. annesi N.T.’yi dövdü. 
  
21 Ağustos 2014’te, Bursa’da D.D. üvey annesi Özlem Yıldırım’ı (43) kabloyla boğarak öldürdü. 
Cinayetten sonra cesedi bir yer gömmek için yola çıkan D.D. araç kontrolünde yakalandı.    
  
21 Ağustos 2014’te, Uşak’ta Y.K. (17) caddede iki kadını taciz etti. Kadınların şikayeti üzerine yakalanan 
Y.K. tutuklandı. 
  
21 Ağustos 2014’te, Kayseri’de Y.İ. karısı F.İ.’yi darp etti, omzundan yaraladı. 
 
21 Ağustos 2014’te, Sakarya’da T.T. karısı P.T.’yi darp etti ve yaraladı. P.T. sığınma evine yerleştirildi. 
 
21 Ağustos 2014’te, Sakarya’da E.D. sevgilisi T.C.’yi darp etti. Şikayetçi olan T.C. koruma talep etti. 
 
21 Ağustos 2014’te, Konya’da B.G. barda sevgilisi ve arkadaşları tarafından darp edildi, otomobile 
bindirilip sokağa bırakıldı. Hastaneye kaldırılan B.G. şikayetçi oldu. 
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22 Ağustos 2014’te, Adana'da A.Ç. (28) kendisini başka bir kimlikle tanıtarak H.T. (21) ile evlendi. Olayın 
ortaya çıkmasından sonra A.Ç., şikayetçi olacağını söyleyen, yedi aylık hamile H.T.’yi  öldürmekle tehdit 
edip, darp etti. H.T. savcılığa suç duyurusunda bulundu. A.Ç. hakkında geçen yıl 14 yaşında kız çocuğuna 
tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma açıldığı öğrenildi. 
 
22 Ağustos 2014’te, Aksaray’da G.D. (47) karısı Y.D.’yi (51) darp etti.  Hastaneye götürülen Y.D. 
kocasından 15 yıldır şiddet gördüğünü söyledi ve şikayetçi oldu. 
 
22 Ağustos 2014’te, Çanakkale’de M.Y. karısını darp etti. Şikayet üzerine olay yerine giden jandarma 
M.Y.’yi çalıntı malzeme, silah ve uyuşturucu bulundurmaktan gözaltına aldı. M.Y. tutuklandı. 
 
22 Ağustos 2014’te, Bolu’da E.S. karısı D.S.’yi darp etti. 
 
22 Ağustos 2014’te,  Antalya’nın Alanya ilçesinde korkunç bir cinayet işlendi. 65 yaşındaki Alman 
vatandaşı Peter Horvart ile 50 yaşındaki eşi Kertsin Horvart, Alanya’da kiraladıkları evde elleri ve ayakları 
iple bağlı, ağızları koli bandıyla kapatılmış halde ölü bulundu.  
 
23 Ağustos 2014’te, İstanbul Ortaköy'deki evlerinde öldürülen ünlü işadamı Jak Karako ve eşi Georgia 
Karako'nun katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özbek hizmetçilerinin cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. 
 
23 Ağustos 2014’te, Hatay’da Suriyeli kadınlar H.H. (23) ve M.H. (26) ve bir erkek evde tabancayla 
öldürülmüş olarak bulundu. H.H. ve M.H.’nin seks işçiliği yaptığı iddia edildi. Polis olayla ilgili soruşturma 
başlattı. 
  
23 Ağustos 2014’te, Adana’da İ.B. (41) karısı S.G.B.’yi kahvaltı hazırlamadığı için dövdü. S.G.B.’nin 
şikayeti üzerine gözaltına alınan İ.B. hakkında tedbir kararı alınarak serbest bırakıldı. 
 
23 Ağustos 2014’te, Urfa’da İ.E. (34) karısı A.E.’yi (32)darp etti, karısıyla birlikte iki çocuğunu eve kilitledi. 
Üç saat sonra itfaiye tarafından evden çıkartılan A.E. şikayetçi oldu, kadın ve çocuklar devlet korumasına 
alındı. 
 
23 Ağustos 2014’te, Eskişehir’de E.Ç. (62) Y.Ö.’yü (36) ve erkek Y.A.’yı(58) bıçakla yaraladı. 
 
24 Ağustos 2014’te, Konya’da oturan 31 yaşındaki Dilek A., evine giderken otomobille yanına yaklaşan 
tanımadığı 3 kişi tarafından dövülerek içinde 300 TL bulunan çantasının gasp edildiğini iddia etti. 
 
24 Ağustos 2014’te, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Güllüce köyünde, 5 Temmuz'da köy korucuları 
tarafından kaçırılıp 27 gün sonra serbest bırakılan Nazlı Bidiçi'nin evine baskın düzenleyen aynı korucular 
Bidikçi'nin amcası Şabettiin Bidikçi'yi katletti.  
 
24 Ağustos 2014’te, Malatya’da C.Ş. (33) karısı Zehra Şimşek’i (29) önce başına zıpkın sapıyla vurarak 
bayılttı sonra banyoda darp ederek öldürdü. Tutuklanan C.Ş.’nin denetimli serbestlik kapsamında 
cezaevinden çıktığı öğrenildi. 
 
24 Ağustos 2014’te, Dersim’de Ö.T. (39) karısı Meral Timdik’i (37) tabancayla öldürdü. Ö.T. cinayetten 
sonra kaçtı. 
 
25 Ağustos 2014’te, Antep’te M.Ş., tartıştığı kızı S.Ş.’yi evden kaçmaya çalışırken tabancayla vurarak 
yaraladı, eve dönen M.Ş. (46) karısı Miyase Şahin ve oğlu Mehmet Şahin’i (18) tabancayla öldürdü. 
Kendisini eve kilitleyen M.Ş. balkondan gazetecilere kadınlara fazla hak verildiğini, Fatma Şahin ve onun 
kadınlar için çıkardığı kanunlar yüzünden olduğunu söyledi. 
  
26 Ağustos 2014’te, Antalya’da karısı ve kızına şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırma cezası bulunan 
A.A. (51) üvey kızı Dila Furaz Aşuravila’yı (14) bıçaklayarak öldürdü, ayrı yaşadığı karısı N.A.’yı (37) 
bıçaklayarak ağır yaraladı. Evi yakmak için benzin döken A.A. cinayetten sonra kaçtı. 
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26 Ağustos 2014’te, İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Yakup Kara boşanmak isteyen 
karısı H.K.’yi 43 yerinden tornavidayla yaraladı.  Yakup Kara’nın tutuklanmaması üzerine Kadın 
Cinayetlerine Karşı Acil Önlem Grubu, Kara hakkında suç duyurusunda bulundu. 5. Sulh Ceza Mahkemesi 
Kara hakkında Adli Tıp’tan gelen yaşamsal tehdidin hala devam ettiğini belirten rapora göre yakalama ve 
tutuklama kararı çıkarttı ancak nöbetçi 1. Sulh Ceza Mahkemesi hakimi, diğer mahkemenin kararına 
rağmen “delil durumunda değişiklik yok” gerekçesi ile Y.K.’nin serbest bırakılmasına karar verdi. Serbest 
kalan Kara bir televizyon programına katılarak kendini savundu. 
 
26 Ağustos 2014’te, Erzurum’da T.D. annesi A.D. ve kız kardeşi N.D.’yi tekme ve yumruklarla darp etti. 
 
27 Ağustos 2014’te, Sinop’ta oturan ve eşinden ayrılan C.K. adlı kadın, girdiği bunalım sonucu bir hafta 
önce tedavi edilmek üzere Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine yatırıldı. İddiaya göre olay 
günü hastanede hasta bakıcı olarak çalışan evli ve üç çocuk babası Coşkun H. genç kadına "Seni kapalı 
servise yatırırım" tehdidiyle boş bir odaya götürüp burada tecavüz etti. Yaşadığı olayın ardından koğuşuna 
giden genç kadın başına gelenleri doktorlara anlattı. Hastane yönetimi de polise haber verince, hasta 
bakıcı gözaltına alındı. Polisteki ifadesinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edilen hasta 
bakıcı, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
27 Ağustos 2014’te, İstanbul Şişli'de öz annesine tecavüz ettikten sonra bıçaklayarak öldüren ve cesedini 
yakan Moldova uyruklu Dimitri V., hâkim karşısında “Hatırlamıyorum. Başım ağrıdığı için ilaç almıştım” 
dedi.   
 
28 Ağustos 2014’te, Maraş’ta Suriye’den gelen A.N. (27) karısı D.N.’yi darp etti. Yaralanan D.N. şikayetçi 
oldu, kadın ve çocukları çadır kente yerleştirildi. 
 
28 Ağustos 2014’te, Sakarya’da İ.Ç. karısı K.D.’yi darp etti. 
 
28 Ağustos 2014’te, Sakarya’da B.A. karısı S.A.’yı tekme ve yumrukla darp etti. B.A. hakkında soruşturma 
açıldı. 
 
28 Ağustos 2014’te, Sakarya’da Y.Ş. eski karısını darp etti. 
 
29 Ağustos 2014’te, Adana’da M.G. sürekli şiddet uyguladığı ve geçen yıl boşanan, amcasının kızı olan, 
eski karısı H.G.’yi (23) babasının evinden döverek zorla arabaya bindirdi. H.G. yolda polis tarafından 
yakalandı. M.G.’nin beni öldürmeye götürüyordu dediği H.G. gözaltına alındı. 
 
29 Ağustos 2014’te, Kayseri’de uzman çavuş A.T. (23) boşanmak isteyen karısı E.S.T.’yi (18) eski 
sevgilisiyle hastanede konuştuğu için sokakta sekiz yerinden bıçakladı ve kaçtı. E.S.T. ağır yaralandı. A.T. 
yakalandı. 
 
29 Ağustos 2014’te, Bolu’da A.Ü. karısı Z.Ü.’yü darp etti. Gözaltına alınan A.Ü. kasten yaralama suçundan 
adliyeye sevk edildi. 
 
30 Ağustos 2014’te, İzmir’de üç ay önce kocasından boşanan Ülkücü İşçiler Derneği eski başkanı Sevim 
Anarat (39) evinde çıkan yangın sonucu eve gelen itfaiye tarafından ölü bulundu. İlk otopsi raporundan 
kadının 15 yerinden bıçaklandığı öğrenildi. 
  
30 Ağustos 2014’te, İzmir’de O.A. (33) nişanlısı zannettiği nişanlısının ikizi L.E.’yi (27) tekme tokat darp 
etti. L.E., O.A.’nın alkol tedavisi olması şartıyla şikayetinden vazgeçti. 
 
30 Ağustos 2014’te, Kayseri’de Y.T. (79) evden ayrılan karısı H.T.’nin (56) bakıcı olarak çalıştığı evi bastı, 
kadını ve yanında çalıştığı erkek A.Y.’yi (76) darp etti.  
  
31 Ağustos 2014’te, Maraş’ta Y.Y. (27) arkadaşları G’yi ve sevgilisini av tüfeğiyle sokakta öldürdü, 
ardından intihar etti. 
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31 Ağustos 2014’te, Ankara’da bir alışveriş merkezinin servis parkında M.A.N.(52) boşanma davası 
devam eden karısı F.N.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı, ardından boğazını kesti. M.A.N. 
hakkında  altı ay evden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. F.N. ağır yaralandı. 
 
1 Eylül 2014’te, Esenyurt Kıraç’taki Star Towers’ta çalışan ve yaklaşık 2 yıldır ücretlerini alamayan inşaat 
işçilerinin belediye önündeki eylemlerinin 3’üncü gününde Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu ile 
görüşen İnşaat İşçileri Sendikası avukatlarından Sevinç Sarıkaya belediye başkanı tarafından darp edildiği 
öğrenildi.  
 
1 Eylül 2014’te,Denizli de 27 yaşındaki Ceyda Kayalar iki arkadaşıyla birlikte gittikleri apartta birlikte içki 
içtikleri 25 yaşındaki A. K. O tarafından başından tabancayla vurularak öldürüldü. Ceyda olaydan iki saat 
önce A.K.O. ile tanışmıştı. A.K.O. gasp ve yaralama suçlarından sabıkalı. 
 
1 Eylül 2014’te, Antalya’da H.B. (29) ayrılmak isteyen sevgilisi C.M.U.’yu (37) evine zorla girerek 
öldürmekle tehdit ve darp etti. H.B. gözaltına alındı. 
 
1 Eylül 2014’te, İstanbul’da O.B. aracına çarptığı A.K.’ye küfür etti, A.K.’nin kocasını darp etti. 
 
1 Eylül 2014’te, Kocaeli’nde H.K. karısı S.K.’yi (34) darp etti ve bıçakla tehdit etti. Sekiz yıldır kocasından 
şiddet gören S.K. boşanma davası açtı. H.K.’nın çalıştığı iş yerinde “yılın babası” seçildiği öğrenildi. 
 
1 Eylül 2014’te, Samsun'un Çarşamba ilçesinde, 3 yıl önce İstanbul 'da birlikte yaşamaya başlayan Zeliha 
D. ile Hamza K. arasında, resmi nikah nedeniyle tartışma çıktı. Zeliha D'nin baba evine giden,  olumsuz 
yanıt alan Hamza K. ve beraberindekiler, evden ayrıldıkları sırada, bindikleri otomobilden eve doğru 
pompalı tüfeklerle ateş ederek, olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırıda, Zeliha D'nin kardeşleri İsmail (29) ve 
İsa D. (30) olay yerinde öldü. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Zeliha D. ile aynı aileden Yakup 
(47), Halil (53), Ahmet ve İlker D, Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. 
 
2 Eylül 2014’te, Mersin’de Ş.D. (46) annesi F.D.’yi darp etti. Araya giren kardeşi Ramazan Dilmeç’i (42) 
tüfekle öldürdü.  
 
2 Eylül 2014’te, Kayseri’de R.B. karısı G.B.’yi darp etti. 
 
3 Eylül 2014’te, Bolu’da A.Ö., eski karısı Y.Ö.’yü sosyal medyada erkeklerle konuştuğu gerekçesiyle darp 
etti. Y.Ö. şikayetçi oldu. 
 
3 Eylül 2014’te, Erzincan’ın Şiran ilçesi Seydibaba köyünde oturan Tacettin Ş, daha önce istemeye gittiği 
ve olumsuz cevap aldığı akrabasının kızı Nazlı Ş’nin (20) evine giderek ailesiyle tartışmaya başladı. 
Tartışmanın büyümesi üzerine yanında taşıdığı silahla ateş eden Tacettin Ş’nin silahından çıkan kurşun 
Nazlı Ş’ye isabet etti. Ağır yaralanın genç kız, Şiran Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından 
sevk edildiği hastanede hayatını kaybetti. Tacettin Ş., Jandarma ekiplerine teslim oldu. 
 
3 Eylül 2014’te, Aydın’ın Didim İlçesi’nde 2 ay önce evlendiği eşi, 76 yaşındaki Fahrettin Diren, tarafından, 
vücudunun 8 yerinden bıçaklanan film yapımcısı, 52 yaşındaki Sema Tanrıverdi Diren, ağır yaralandı. 
Fahrettin Diren, gözaltına alındı. 
 
4 Eylül 2014’te, İzmir’de İ.T. (45) eski karısı Zeliha Şule Demiray’ı (42) barışmayı kabul etmediği için 
tüfekle öldürdü. İ.T. cinayetten sonra intihara teşebbüs etti. 
 
4 Eylül 2014’te, Antep’te adam yaralama suçundan yattığı cezaevinden izinli çıkan H.H. (28) kız kardeşi 
Gülay H’yi (26) başından tabancayla vurarak öldürdü. H.H.’nin kız kardeşini fuhuş yaptığı ve uyuşturucu 
kullandığı gerekçesiyle öldürdüğü iddia edildi. H.H. tutuklandı.  
 
4 Eylül 2014’te, Gümüşhane’de T.Ş. (21) evlenme teklifini reddeden N.Ş.’yi (20) evinde silahla başına ateş 
ederek öldürdü. 
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4 Eylül 2014’te, Adana’da M.O. (32) boşanmak isteyen karısı N.O.’yu (31) darp etti. Hakkında üç ay 
uzaklaştırma cezası bulunan M.O. karısını cezanın bittiği gün darp etti. Kadının polisi araması üzerine 
M.O gözaltına alındı ve bir ay uzaklaştırma cezası verildi.  N.O. ve çocukları kadın sığınma evine 
yerleştirildi. 
 
4 Eylül 2014’te, Kayseri’de M.A.S. para isteyen karısı F.S.’yi yumruklayarak yaraladı. 
 
4 Eylül 2014’te, Hakkari’de C.Ş. daha önce de şiddet uyguladığı karısı N.Ş.’yi (30)  kürekle ve kızı F.Ş.’yi 
(10) döverek yaraladı. DBP Kadın Meclisi’nden kadınların hastaneye götürdüğü N.Ş. ve kızı yoğun bakıma 
alındı. 
 
5 Eylül 2014’te, Ardahan'ın Hanak ilçesinin Çayağzı Köyünde Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Yurtlu 
ailesinin evine giren kişi yada kişiler ilk önce 2 çocuk babası Gürhan Yurtlu'yu (48) kalbinden ve çeşitli 
yerlerinden bıçakladı. Daha sonra eşi Naşide Yurtlu (40) ve kızları Ezgi Yurtlu'yu (13) defalarca bıçaklayan 
kişi yada kişiler kaçarak evden uzaklaştı. 
 
5 Eylül 2014’te, Rize Derepazarı İlçesi'ne saat 18.00 sıralarında 6 karavanla gelen İtalyan turist kafilesi, bir 
lokantada akşam yemeği yedikten sonra geceyi geçirmek için otoparka park ettikleri karavanlarına gitti. 
Saat 02.00 sıralarında karavanlardan birine üstte bulunan havalandırma penceresinden giren bir kişi, 
İtalyan turist Giorgio Bozzo'yu bıçaklayarak öldürdü, eşini de yaraladıktan sonra kaçtı. Olay, yaralı kadın 
turistin çığlıkları ile olay ortaya çıktı. Kadın turist Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  
 
5 Eylül 2014’te, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir kadın öğretmen, üç kişi tarafından kaçırıldı. 
Ahmet Bozdağ Mahallesi'ndeki bir apartmanda oturan 25 yaşındaki Gülşah Y., okula gitmek için evinin 
önüne çıktığı sırada, iddiaya göre zorla bir araca bindirildi. Pazarcık Atatürk Anadolu Lisesi'nde edebiyat 
öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Gülşah Y.'nin bağırması üzerine sokağa çıkan vatandaşlar, 
durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda 3 kişi oldukları öğrenilen 
şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. 
 
5 Eylül 2014’te, Antep’te Gülay başından vurulmuş halde bir arazide bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın 
öldü. 
 
5 Eylül 2014’te, Bolu’da A.A. ve üç kardeşi, A.A.’nın eski karısı Ç.A.’yı darp etti. Kadın şikayetçi oldu. 
 
5 Eylül 2014’te, Antep’te İ.K. (48) karısı N.K.’yi (39) darp ve bıçakla tehdit etti. İ.K.’nin sevgilisi ile 
evlenmek için boşanmak istediği karısına dört aydır sürekli şiddet uyguladığı, boşanmayı kabul etmeyen 
N.K.’nin ise kocası hakkında uzaklaştırma ve koruma talep ettiği öğrenildi. 
 
5 Eylül 2014’te, Antalya’da H.B. (29) ayrılmak isteyen sevgilisi C.M.U.’yu (37)  dövdü ve öldürmekle tehdit 
etti. İhbar üzerine eve gelen polis H.B.’yi gözaltına aldı. 
 
6 Eylül 2014’te, İstanbul’da E.D. (27)  tekstil firmasında işçi Ugandalı Jesica Nankabirwa’yı (39) bir 
apartmanın 4. katından atarak öldürdü. Cinayet zanlısı olarak tutuklanan E.D.’nin olay sırasında 
uyuşturucu etkisinde olduğu ve bir şey hatırlamadığını söylediği ifade edildi. Nankabirwa’nın cesedi 
arkadaşları tarafından cinayetten bir hafta sonra morgda bulundu. 
  
6 Eylül 2014’te, Bolu’da S.D. tanıdığı H.D.’yi telefonla taciz etti. 
 
6 Eylül 2014’te, Van’da F.A. annesi D.A.’yı ve annesinin sevgilisi B.B.’yi pompalı tüfekle vurdu. B.B. öldü. 
D.A. ağır yaralı olarak hastaneye sevk edilirken ambulansın önü köylüler tarafından kesildi. D.A. jandarma 
nezaretinde hastaneye götürüldü. F.A. kayıplara karıştı. 
 
6 Eylül 2014’te, Urfa’da bir erkek para vermeyen ablası H.S.’yi (42) tekme tokat darp etti. 
 
6 Eylül 2014’te, Adana’da M.B. (29) karısı M.B.’yi (27) darp etti. 
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7 Eylül 2014’te, İstanbul'da Çekmeköy Garnizon Komutanı Albay Hasan Kaymaz'ın eşi Sultan Kaymaz 
silahlı saldırgan tarafından boynu ile omzundan vuruldu. Sultan Kaymaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı 
hastanede hayatını kaybetti. 
 
7 Eylül 2014’te, Aydın'da, 30 yaşındaki A.Y.'nin, alışveriş merkezinin tuvaletinde kendisine tecavüz ettiğini 
öne sürerek şikayetçi olduğu 22 yaşındaki N.S. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen N.S., tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Alışveriş merkezinin yiyecek içecek bölümünün bulunduğu üst kata 
çıkan N.S., buradaki tuvaletlerin önünde beklemeye başladı. N.S., bir süre sonra tuvalete gelen ve aynı 
alışveriş merkezindeki bir mağazada çalışan ve daha önce bir süre gönül ilişkisi yaşadığı kız arkadaşı 
A.Y.'yi kolundan yakaladı. A.Y., kendisini zorla tuvalete sürükleyen N.S.'nin tecavüz ettiğini ileri sürüp, 
Efeler Polis Merkezi'ne şikayetçi oldu. A.Y., ifadesinde, "Evlenme isteğini reddedip, ayrıldığım N.S., beni 
zorla tuvalete sokup, duvara dayadıktan sonra, bağırmama için ağzımı kapattı. Ardından tecavüz edip, 
'Hamile kalacak, benimle evleneceksin' dedikten sonra kaçtı. “Şikayetçiyim" dedi. Genç kadının şikayeti 
üzerine polis, alışveriş merkezinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden N.S.'nin 
genç kadını zorla tuvalete sürükleyip, içeri soktuğu, 5 dakika sonra tuvaletten çıkıp, hızla uzaklaştığını 
tespit edildi. Bunun üzerine N.S., gözaltına alındı. Polisteki, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 
N.S. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
8 Eylül 2014’te, Bursa’da şiddet gördüğünü için evi terk edip eşine boşanması davası açan 21 yaşındaki 
Sibel K.’nın ailesiyle birlikte oturduğu eve molotof kokteyli atıldı. Balkonda çıkan yangın büyümeden 
söndürülürken, polis, molotof kokteylini attığı öne sürülen Sibel K.’nın eşi 25 yaşındaki Rıdvan K.’yı arıyor. 
 
8 Eylül 2014’te, Mersin'de 20 yaşındaki Yankı Duygu Bayrak, nişanlısının evinde göğsünden av tüfeğiyle 
vurulmuş halde ölü bulundu. 24 yaşındaki R.K.,  kayıplara karıştı. 
 
8 Eylül 2014’te, Adana’da 47 yaşındaki Hasan Yelmez, 14 yıllık eşi 2 çocuğunun annesi Halime Yelmez’in 
kendisini aldattığından şüphelenince, eşinin telefonuna görüşmelerini takip edebilmesini sağlayan bir 
program yükledi. İddiaya göre eşinin başka bir erkekle görüştüğünü öğrenen Yelmez eşiyle tartışmaya 
başladı. Yelmez eşini “Bana ihanet ediyorsun” diye suçlarken, Halime Yelmez “İşine geliyorsa” dedi. 
Sinirlenen Yelmez eşini boğazını dakikalarca sıkarak öldürdü, ardından polisi arayarak “Eşimi boğdum, 
evdeyim gelin beni alın” dedi. Gözaltına alınan Yelmez adliyeye sevk edildi. 
 
8 Eylül 2014’te, İstanbul’da bir dizinin set oyuncularını taşıyan iki şoför dizide figüran oyuncu olan 17 
yaşındaki kadına tecavüz etti. Erkekler gözaltına alındı. 
 
8 Eylül 2014’te, İstanbul’da üst düzey yönetici M.G. boşanmak isteyen Güney Afrikalı karısı J.G.’yi darp 
etti ve yaraladı. M.G.’nin karısına daha önce de şiddet uyguladığı bu sebeple altı ay uzaklaştırma cezası 
olduğu ve ceza bittikten sonra tekrar karısını darp ettiği öğrenildi. J.G.’ye koruma verilirken gözaltına 
alınan M.G. serbest bırakıldı. 
 
8 Eylül 2014’te, İstanbul’da D.Y. (35) birlikte yaşadığı eski karısı A.G.’nin (26) parasını zorla almak istedi, 
darp etti ve fuhuş yapmaya zorladı. A.G. şikayetçi oldu. A.G. kocasının 31 Ağustos’ta zorla bindirdiği 
arabasında tecavüz ettiğini söyledi. Gözaltına alınan D.Y. denetimli serbestlik yasasından serbest 
bırakıldı. 
 
8 Eylül 2014’te, Muş’ta A.Y. karısı Nezahat Yolcu’yu pompalı tüfekle öldürdü. A.Y.’nin karısına sürekli 
şiddet uyguladığı ifade edildi. 
 
9 Eylül 2014’te, Manisa’da E.C. karısı A.C.’yi darp etti. 
 
9 Eylül 2014’te, Bolu’da A.Ş. karısı M.Ş.’yi  "Sen bana kadınlık yapmıyorsun. Sen hiçbir şeyi hak 
etmiyorsun" diyerek darp etti. 
  
9 Eylül 2014’te, Manisa’da imam H.Ö. eski karısı N.Ç.’yi (28) bıçaklayarak ağır yaraladı, karısının annesi 
Nazmiye Çam’ı (55) ve babası Kemal Çamı’ı (60) bıçaklayarak öldürdü. 
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10 Eylül 2014’te, İstanbul’da K.Ş. sevgilisi Fatma Şerban’ı (34) boğazını keserek öldürdü. Cinayetten 
sonra kaçan zanlı yakalandı. 
 
10 Eylül 2014’te, Kayseri’de Ü.T. karısı H.T.’yi darp etti. Ü.T. hakkında evden uzaklaştırma cezası verildi. 
 
12 Eylül 2014’te, Adana’da M.Ç. (27) beş yıl önce evlendiği çocuk gelin karısı Burcu Çiftçi’yi (19)  tarlada 
tabancayla öldürdü. Burcu Çiftçi’nin kocasından daha birçok kez ayrıldığı ancak aile baskısıyla barıştığı 
öğrenildi.  Burcu Çiftçi’nin ailesi kadının kocasının ailesinin kararıyla öldürüldüğünü söyledi. M.Ç. ve 
M.Ç.’ye yardım ettiği iddia edilen bir erkek tutuklandı. 
 
12 Eylül 2014’te, Çorum’da A.Y. karısı F.Y.’yi darp etti. 
 
12 Eylül 2014’te, Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde İngiliz sevgilisi 39 yaşındaki Kirsty Chandler’i yol kenarında 
döven 19 yaşındaki Nail Gürsoy, kadının yardım istemek için durdurduğu pizzacı 40 yaşındaki Metin 
Çağman’ı "Sen benim karımı nasıl götürürsün" diyerek dövdü. 
 
13 Eylül 2014’te, Antalya’da bir gece kulübünde güvenlik görevlileri Ukraynalı V.S.’yi (21) darp etti. 
Güvenlik görevlileri kadının erkek arkadaşını da darp etti. 
 
13 Eylül 2014’te, Adana’da N.Ç. (43) karısı S.Ç.’yi (42) darp etti. Kocasından sürekli şiddet güren S.Ç. 
intihara teşebbüs etti. 
 
13 Eylül 2014’te, Erzurum’da L.D. karısı F.D.’yi darp etti. F.D. kendisine sürekli şiddet uygulayan L.D.’den 
şikayetçi oldu. 
 
13 Eylül 2014’te, Bolu’da A.Ö. daha önce kaçırdığı F.B.’yi sokakta taciz etti, cep telefonuna hakaret 
mesajları attı. F.B. şikayetçi oldu ve koruma talebinde bulundu. 
 
13 Eylül 2014’te, Aydın’da C.K. (58) parkta T.T.’yi (22) ve M.S.’yi (11) taciz etti. Şikayet üzerine yakalanan 
C.K. adliyeye sevk edildi.  
 
14 Eylül 2014’te, Edirne’de astsubay 43 yaşındaki A.F., kendisinden boşanmak isteyen eşi N.F.’yi çıkan 
tartışma sonucu beylik tabancasıyla bacağından vurarak yaraladı. Ambulansla hastaneye kaldırılan 41 
yaşındaki N.F., tedavi altına alınırken, A.F. tartışmanın çıktığı askeri lojmanlardaki evinde polis ekiplerince 
gözaltına alındı. 
 
14 Eylül 2014’te, Kayseri’de E.Ş. (29) karısı A.Ş.’yi darp etti. 
 
14 Eylül 2014’te, Muğla’da bir otelin güvenlik müdürü M.D. otelin önünden denize giren N.K.’yi (45) darp 
etti. N.K. şikayetçi oldu. 
 
14 Eylül 2014’te, Çorum’da M.K. karısı B.K.’yi darp etti. 
 
15 Eylül 2014’te, Eskişehir'de çiftçi Ramazan Dikbıyık, bir süre ayrı yaşayıp tekrar barıştığı eşi 2 çocuk 
annesi 38 yaşındaki Şeker Dikbıyık ile kendilerini barıştıran ağabeyinin boşandığı eşi 39 yaşındaki Saliha 
Uyar'ı bıçakladı. Çeşitli yerlerinden yaralanan 2 kadın birinci kat penceresinden apartman bahçesine 
atlayıp yardım istedi. Gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Şeker Dikbıyık kurtarılamadı. 
2 kadını yaraladıktan sonra yalın ayak evden kaçan Ramazan Dikbıyık da '155 Polis imdat' hattını 
arayarak "Eşimi bıçakladım. Sıhhiye kavşağındayım gelin beni teslim alın" dedi.  
 
16 Eylül 2014’te, Elazığ’ın merkez Olgunlar Mahallesi’ndeki bir evde  iddiaya göre, 41 yaşındaki Olcay T., 
5 ay önce evlendiği 34 yaşındaki eşi Funda T. ile kendisini aldattığı gerekçesiyle tartıştı. Tartışma sonra 
kavga eden çiftten Funda T., eşini yatak odasına almadı. Evinin koridorunda sabahlayan Olcay T., eşini 
uyurken pompalı tüfekle önce ayağına, sonra ise iki el karnına ateş ederek ağır yaraladı. Nöbetçi 
mahkemeye çıkan şüpheli, eşini kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
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16 Eylül 2014’te, İzmir’de G.D., R.D., S.D. ve iki erkek piknik yapma bahanesiyle araçlarına aldığı B.D.’ye 
(22) piknik alanında tecavüz etti. Üç kişi gözaltına alındı. 
 
17 Eylül 2014’te, Samsun'da çalıştığı fırının üst katında oturan 29 yaşındaki Ç.D.'nin evine balkona 
tırmanarak giren ve tecavüz girişiminde bulunan 23 yaşındaki Bilal A., 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
Sanık kararla birlikte tahliye edildi. 
 
17 Eylül 2014’te, Urfa'nın Eyyübiye ilçesinde boğularak öldürüldüğü tahmin edilen bir kadın cesedi 
bulundu. Alınan bilgilere göre, merkez Eyyübiye ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir kadının sokakta yattığını 
görenler, durumu polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, üzerinden kimlik 
çıkmayan 30 yaşlarındaki kadının öldüğünü belirledi. Boynunda ip izine rastlanan kadının, boğularak 
öldürülmüş olabileceği şüphesiyle soruşturma başlatıldı.  
 
17 Eylül 2014’te, Adana’da S.Y. (39) karısı M.Y.’yi (38) darp etti. M.Y. kocasından evden kaçarak kurtuldu, 
mezarlığa giden M.Y. ölüm tehdidi aldığını söyleyerek polis çağırdı. M.Y. kadın sığınma evine 
yerleştirilirken, karısına sürekli şiddet uygulayan S.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
 
17 Eylül 2014’te, Adana’da Ü.T. (43) sürekli şiddet uyguladığı ve boşanmak isteyen karısı A.T.’yi (23) 
çalıştığı barda tabancayla vurmaya çalıştı ancak tabanca ateş almadı. Ü.T. karısını kovalayarak ateş 
etmeye devam etti ve barda çalışan Haluk Kardaşlar’ı (43) vurdu. Cinayetten sonra Ü.T. kaçtı. A.T.’nin 
daha önce savcılığa başvurduğu ve koruma talep ettiği öğrenildi. Olaydan sonra A.T. sığınma evine 
yerleştirildi. 
 
17 Eylül 2014’te, Elazığ’da O.T. (41) karısı F.T.’yi (35) uyurken üç yerinden pompalı tüfekle vurdu. F.T. 
ağır yaralandı. O.T. tutuklandı. 
 
17 Eylül 2014’te, Kayseri’de O.D. karısı H.D.’yi darp etti. 
 
18 Eylül 2014’te, Başkent’te TRT Sanatçısı Hatice Kaçmaz, vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı 15 bıçak 
darbesiyle öldürüldü. Kaçmaz’ın, Orhan M.’nin evlilik teklifini reddettiği gerekçesiyle öldürüldüğü öğrenildi.  
 
18 Eylül 2014’te, Urfa’da Zahide Akgül (19) boş bir arazide boğularak öldürülmüş halde bulundu. Altı ay 
önce başlık parası karşılığı evlendirilen Zahide Akgül’ün 30 Mart’ta polise can güvenliği olmadığı 
gerekçesiyle kocası Ş.A. ve ailesinden şikayetçi olduğu, şikayet üzerine kocasının ve ailesinin ifadesinin 
alındığı, Zahide Akgül’ün kadın sığınma evine yerleştirildiği öğrenildi.  Cinayetten 15 gün önce kocasının 
ailesinin Akgül’ü sığınma evinden aldığı ifade edildi. Soruşturma devam ediyor. 
 
19 Eylül 2014’te, Adana'da, yolda yürüyen genç kızı elle taciz ettiği ileri sürülen yaşlı adam gözaltına 
alındı. İddiaya göre özel bir şirkette müşteri temsilcisi olarak çalışan H. A. (22) işe gitmek için Reşatbey 
Mahallesi D-400 karayolunda dolmuştan indi. Kaldırımda yürüyerek iş yerine giden genç kızın arkasından 
gelen Muğdat Çeber (71), H. A.'nın arkasından yaklaşarak elle taciz etti.   
 
19 Eylül 2014’te, İstanbul’da R.Y. (54) karısı Elif Y’nin başını ütüyle parçaladı ve 37 yerinden bıçakladı. 
Tutuklanan R.Y. “Eşimi ben öldürmedim, Ergenekon öldürdü” dedi. 
 
19 Eylül 2014’te, Aydın’da T.T. komşusu G.A.’ya cinsel tacizde bulundu ve darp etti. 16 Eylül’de G.A.’nın, 
T.T. hakkında telefonla ve sözlü cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda 
bulunduğu ve savcılığın talimatıyla G.A.'nın evinin giriş kapısının önüne güvenlik kameraları yerleştirildiği 
öğrenildi. Taciz ve darp olayı kameralara yansıyan T.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
G.A., T.T.'nin iki yıldan beri kendisine ve sitedeki diğer kadınlara sözlü tacizde bulunduğunu söyledi. 
 
19 Eylül 2014’te, Adana’da M.A. (20), iki kuzenin kavgasını ayırmaya çalışan yengesi M.A.’ya demir 
çubukla saldırdı, elmacık kemiğini kırdı. 
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20 Eylül 2014’te, Diyarbakır’da Suriyeli R.A. (40) evinde kocası, kardeşi ve akrabalarıyla tartıştıktan sonra 
kurusıkı tabancayla öldürüldü.  Cinayetle ilgili dördü erkek yedi kişi gözaltına alındı ve serbest bırakıldı. 
İfadeler doğrultusunda R.A.’yı kardeşinin öldürdüğü iddia edildi, zanlı aranıyor. 
 
20 Eylül 2014’te, Tekirdağ’da A.O. (26) sevgilisi G.S.’yi ve babası E.O.’yu bıçaklayarak yaraladı. 
 
20 Eylül 2014’te, İzmir’de S.Ç. (30) evli olduğunu öğrendiği için ayrılan sevgilisi E.A.’yı (20) zorla 
arabasına bindirdi. E.A.’nın tehdit edildiği için yanında taşıdığı bıçakla S.Ç.’yi yaralaması üzerine S.Ç. 
kadını şok cihazıyla bayılttı ve ellerini kelepçeleyerek yazlık evine kaçırdı. Şikayet üzerine gelen polis 
E.A.’yı elleri kelepçeli ve çıplak halde buldu. Gözaltına alınan S.Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. 
 
20 Eylül 2014’te, Malatya’da H.E. karısı Ü.E.’yi darp etti. 
  
22 Eylül 2014’te, Bursa’da bir erkek tanımadığı N.Ü.’yü (29) gece sokakta darp etti. 
 
23 Eylül 2014’te, Ordu’da M.A. (39) karısı Gülten A’yı (35) tabancayla öldürdü. M.A. tutuklandı. 
  
23 Eylül 2014’te, Bolu’da E.S. karısı D.S.’yi darp etti. 
 
23 Eylül 2014’te, Bolu’da L.K. ve B.K. bir iş yerinin camına F.Ö. ve ablasının ismini “Fuhuş, F. Kiralanır, F. 
Ve ablası gecelik 1 lira, 1 paket sigara” şeklinde yazarak yapıştırdı. F.Ö. şikayetçi oldu. 
 
23 Eylül 2014’te, Kütahya’da M.K. (35) 15 gün önce boşandığı karısı A.Y. (29) ve arkadaşı F.D.’yi bir 
bahane ile evine çağırdı. M.K. iki kadını bıçakla tehdit etti, A.Y.’ye tecavüz etti, F.D.’ye tecavüze teşebbüs 
etti. Kaçan kadınların şikayeti üzerine M.K yakalandı, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. A.Y.’nin 
kocasından 12 yıl boyunca şiddet gördüğü gerekçesiyle boşandığı öğrenildi. 
 
24 Eylül 2014’te, İstanbul’da M.T. boşanmak isteyen karısı Nermin Tabak’ı (44) tabancayla altı el ateş 
ederek öldürdü.   M.T. hakkında evden uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. M.T. cinayetten sonra intihar 
etti. M.T.’nin 10 yıl önce kardeşini öldürdüğü, şartlı salıverilmeyle tahliye olduğu öğrenildi. 
 
26 Eylül 2014’te, Antep’te M.K. (35) birlikte yaşadığı sevgilisi Ayşe Tuna’yı (31), kadının oğlu Özkan B’yi 
(11) bıçaklayarak öldürdü, kızı H.B.’yi yaraladı. Cinayetten sonra kaçan M.K. yakalandı. 
 
26 Eylül 2014’te, Kayseri’de O.K. karısı S.K.’yi darp etti. Yaralanan S.K. hastaneye kaldırıldı. O.K. 
hakkında evden uzaklaştırma cezası verildi. 
  
26 Eylül 2014’te, Erzurum’da F.T. kardeşi P.T.’yi çalıştığı için darp etti. 
 
29 Eylül 2014’te, 31 Mart günü Sabah 11.30 dolaylarında Beyoğlu İlçesi Prof.Dr. Reşat Belger Göz eğitim 
Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Ünitesi'nin yönlendirmesi ile Kadın Doğum Servisine muayene olmak 
için giden bir Trans kadın, cinsel kimliğinden dolayı ayrımcılığa uğradı ve sağlık hakkına erişimi doktor 
tarafından engellendiği öğrenildi. Bir buçuk ay önce özel bir hastanede cinsiyet geçiş ameliyatı olan H.Ç, 
ilaçlarını yazdırmak için görüştüğü Kadın Doğum Uzmanı'na özel bir hastanede cinsiyet geçiş ameliyatı 
olduğunu, sigortalı olduğu için devlet hastanesinde muayene olup ilaçlarını yazdırmak istediğini belirten 
H.Ç; cinsiyet geçiş ameliyatı olurken faydalanamadığı sağlık sigortasından, hiç olmazsa ilaçlar için 
faydalanmak istediğini söyledi. H.Ç. bunun üzerine yaşadıklarını özetle şöyle anlattı: 
“Genel Cerrahi Uzmanı ilaçların bazılarını Kadın Doğum Uzmanı'nın yazabileceğini, bu nedenle kadın 
doğum servisine kayıt yaptırmam gerektiğini söyledi. Ben de Hastanenin Kadın Doğum Uzmanı F.H’ye 
muayene olmak için kayıt oldum ve odasına gittim.Bir buçuk ay önce cinsiyet geçiş ameliyatı olduğumu ve 
6 aylık ilaç tedavim için gerekli ilaçları yazdırmak istediğimi söyledim. Kendisine SSK’lı olduğumu belirtip 
bundan faydalanmak istediğimi ilettim. 
Aramızda geçen konuşma aynen şöyle geliştiğini iddia etti: 
…….. 
H.Ç: Muayene edin o zaman. Bakın benim yaralarım var, ona göre ilaç yazın. 
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Dr. F. H: Siz erkeksiniz, ben sizin durumunuzu tasvip etmiyorum, sizi muayene etmem. 
H.Ç: Ama ben mahkeme kararıyla ameliyat oldum. Ben bir trans kadınım ve sizin buna hakkınız yok! 
İnsanların dinine, cinsel kimliğine, ırkına göre muayene edemezsiniz! Siz bir doktorsunuz ve bende herkes 
gibi sizi gelen bir hastayım. Bana ayrımcılık yapmaya hakkınız yok. Sizi şikayet edeceğim. 
Dr. F.H Naaparsan yap! Git istediğin yere şikâyet et. 
H.Ç:  Bunu yanınıza bırakmıycam..Bunun hesabını vereceksiniz. İsminiz neydi sizin? 
Dr. F.H: Adım F.H, yaz git istediğin yere şikâyet et. 
Konuyla ilgili yasal işlem başlatabilmek için en az bir tanığa ihtiyacı olan H.Ç, aynı gün öğleden sonra 
arkadaşıyla tekrar hastaneye gidip muayene olmak istediğini ve yine aynı tepkiyle karşılaştığını söyledi. 
H.Ç, bunun üzerine olayı SPoD Avukat Ağı’na danışarak bir tutanak tutturduğunu ve dava açacaklarını 
belirtti. 
Davayı SPoD Avukat Ağı takip edecek. 
 
30 Eylül 2014’te, Ankara da Ömer Sarı eşi Yazgülü Sarı’yı sabah saatlerinde işe giderken araçlarında 
aralarında çıkan tartışma nedeniyle karnından vurduğu araçtan düşen kadının yanına gelen Ömer Sarı’nın 
silahıyla olay yerinde intihar ettiği kamera kayıtlarında görüldü. 
 
30 Eylül 2014’te öğrenildiği kadarıyla, Burdur Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde, İŞKUR tarafından 
’Toplum Yararına Programlar’ projesi kapsamında il genelindeki okul ve kurumlarda istihdam edilmek 
üzere kura çekimi sonucu 4’ü erkek, 279’u kadın 283 kişi işe alındı. 24 Eylül Çarşamba günü Milli Eğitim 
Müdürlüğü’nün sitesinden de açıklanan kura sonuçlarına göre kazanan isimlerin Burdur’da merkez ve 
Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşulova ilçelerinin 
merkez ve köylerindeki görev yapacakları okullar ve kurumlar belirtildi. İddiaya göre, işe başlayacak kadın 
personelden istenen sağlık raporuna ek olarak gebelik testi de yaptırmaları istendi. Bu durumun 
duyulması, siyasi partilerde, eğitim camiasında ve kentte krize yol açtı. 
   
30 Eylül 2014’te, Şırnak'ta 5 yıldır Mehmet Ali A. ile evli olan Adile A., kocasının ortadan kaybolmasından 
sonra 2 çocuğuyla kaldı. Eşinin daha önce 9 eşini bu şekilde terk ettiği iddiaları üzerine genç kadın büyük 
şok yaşadığı öğrenildi. 
 
30 Eylül 2014’te, Kırşehir’de lise öğrencileri M.O.B, Y.E.Ö. T.C.K. U.B. N.K ve H.C.P. aynı lisede üç 
öğrenci genç kadına cinsel tacizde bulundu ve tacizi kaydederek tehdit etti. M.O.B, Y.E.Ö., T.C.K., U.B. 
N.K "tehdit, şantaj ve cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklanırken H.C.P ise tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.  
 
30 Eylül 2014’te, Samsun’da S.U. (58) karısı H.U.’yu (51) bıçaklayarak yaraladı.  
 
1 Ekim 2014’te,Edirne’de M.I. (25) eski sevgilisi Seliha Tokat’ı (33) sokakta pompalı tüfekle üç el ateş 
ederek öldürdü. M.I. tutuklandı. 
 
1 Ekim 2014’te, Antep’te hakkında evden uzaklaştırma kararı olan İ.K. (40) boşanmak isteyen ve başka bir 
eve taşınan karısı Elif Köse’yi (40) sokakta bıçaklayarak öldürdü. 
 
1 Ekim 2014’te,İstanbul’da Z.Ş. (58) ve arkadaşı T.T. (35) yeni tanıştıkları Ukraynalı O.V.’ye (38) yemek 
yemek için gittikleri bir binada tecavüz etti. Gözaltına alınan Z.Ş. ve T.T. suçlamaları reddetti, para 
karşılığı ilişkiye girdiklerinin iddia ettiler ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. 
 
1 Ekim 2014’te, Muğla’da A.Ü. (56) ve A.Ü. (59) komşuları Z.G.’yi (85) darp etti. Darp raporu alan Z.G.’nin 
şikayeti üzerine gözaltına alınan A.Ü. ve A.Ü.  ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 
 
2 Ekim 2014’te, İstanbul’da E.S. (36) karısı Sacide Sargık (38), kardeşi Bayram, çocukları Abidin (5), 
Gülcan (14), Sevda (15), Salih (17) ve Suzan’ı (18) tabancayla öldürdü. E.S. cinayetten sonra intihar etti. 
 
2 Ekim 2014’te,  Sakarya’da E.Ç karısı Z.Ç.’yi darp etti. 
 



230 
 

2 Ekim 2014’te,  İstanbul’da lokanta sahibi M.Ö. öldürülen köpeğini bahçeye gömdüğü için Ş.U.’yu 
boğazına bıçak dayayarak bir saat boyunca bahçede rehin aldı. M.Ö. kadını köpeğin cesedinin belediye 
tarafından çıkarılmasından sonra bıraktı. Gözaltına alınan M.Ö. savcılık tarafından serbest bırakıldı. 
M.Ö.’nün 2012 yılından beri lokantasının yan apartmanında oturan da Ş.U.’yu tehdit ettiği, en son döner 
bıçağı çektiği, Ş.U.’nun şikayetçi olduğu ancak M.Ö.’nün tutuklanmadığı öğrenildi. 
 
2 Ekim 2014’te, Bolu’da bir erkek eski sevgilisini sokakta etrafında dolaşarak taciz ve tehdit etti. Kadın 
polise şikayetçi oldu. 
 
3 Ekim 2014’te,  Samsun’da N.A. (50) sevgilisi A.A.’yı (28) evinde bıçaklayarak ağır yaraladı. N.A. 
cinayete teşebbüsünden bir gün sonra intihar etti. 
 
4 Ekim 2014’te, Konya’da  Ayşe Polat (39) ve ikiz kızları Melisa Duru ile Hazal Duru  (12) kimliği bıçakla 
öldürülmüş halde evde bulundu. Kadının eski kocasının olay yerinde olmadığı, komşularına “Yoldayım 
geliyorum” dediği fakat kendisinden herhangi bir bilgi alınamadığı iddia edildi. 
 
6 Ekim 2014’te, Kocaeli’nin Derince İlçesi’nde 25 yaşındaki Okan Bingöl, şiddetli geçimsizlik nedeniyle evi 
terk eden ve Darıca’daki yakınlarının yanına gelen eşi 2 çocuk annesi 20 yaşındaki Kader Bingöl’ü, 
konuşmak için çağırdığı parkta 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 
 
6 Kasım 2014’te, Kahramanmaraş - Osmaniye karayolunun 22. kilometresindeki Türkoğlu ilçe girişinde yol 
kenarında bir kadını yerde yatar halde gören vatandaşlar, durumu polise ve 112 Acil Servis'e bildirdi. 
Yaralı olarak bulunan ve isminin Elif Ç. olduğu öğrenilen genç kadın, yapılan ilk müdahalenin ardından 
Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı kadın, olay yerinde, "Beni araçla 
kaçırıyorlardı, arabadan atladım" dedi. 
 
6 Ekim 2014’te, Zonguldak’ta S.B. (42) eski sevgilisi Ayşe Güneş’i (39) evinin önünde av tüfeğiyle beş el 
ateş ederek öldürdü. S.B. cinayetten sonra kaçtı. 
 
8 Ekim 2014’te, Mersin’de öğle saatlerinde silah sesleri gelen evde, 31 yaşındaki Seda Taşman ile 25 
yaşındaki Zeynel Acabet’in cesetleri bulundu. Yapılan incelemede, Seda Taşman’ın başında sıkılan 2, 
Zeynel Acabet’in de tek başında tek kurşun saptandı. 
 
8 Ekim 2014’te, Ankara’da G.S. (38) boşanma davası açan karısı Songül Kılıçaslan’ı (35) tabancayla 
öldürdü. G.S. cinayetten sonra intihar etti. G.S.’nin karısını daha önce de öldürmeye teşebbüs ettiği, 
tutuklandığı ancak bir süre önce tahliye edildiği öğrenildi. Songül Kılıçaslan’ın savcılıktan koruma istediği 
Savcılığın altı ay süreli tedbir kararı uyguladığı öğrenildi. 
 
8 Ekim 2014’te, Urfa’da M.C.’nin (27) 9 Eylül 2014’te boğarak öldürdüğü ve cesedini ellerini 
kelepçeleyerek sunama kanalına attığı akrabasının karısı Saadet Hayırlı’nın cesedi bulundu. M.C. 31 
Ekim’de yakalandı. 
 
8 Ekim 2014’te, Kütahya’da N.K. (41) tartıştığı sevgilisi E.İ.’yi (30) tehdit etti, N.K. tartışma sırasında 
belinden çıkartmak istediği tabancasının ateş alması sonucu yaralandı. 
 
8 Ekim 2014’te, Antalya’da İran asıllı A.E. (81) karısı Z.E.’yi (71) eşarpla boğmaya çalıştı. Komşularının 
ihbarı üzerine gelen polis A.E.’yi gözaltına aldı. Z.E. hastaneye kaldırıldı. 
 
8 Ekim 2014’te, Konya’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Y.K. imam nikahlı karısı A.B.’nin (34) 
evine zorla girmeye çalıştı. A.B. kapıyı açmadı ve intihara teşebbüs etti. 
 
9 Ekim 2014’te, Aksaray’da K.G. (45) karısı F.G.’yi (40) kemerle darp ederek yaraladı. Hastaneye 
kaldırılan ve kocasının sürekli şiddet uyguladığı F.G. hakkında koruma tedbir kararı alındı. 
 
9 Ekim 2014’te, Bolu’da M.K karısı T.K.’yi yemeği beğenmediğini söyleyerek darp etti. T.K. şikayetçi oldu, 
M.K. hakkında soruşturma başlatıldı. 
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9 Ekim 2014’te, Kayseri’de S.D. karısı C.D.’yi darp etti. C.D. şikayetçi oldu, savcılık S.D. hakkında bir ay 
süreyle tedbir kararı verdi. 
 
10 Ekim 2014’te, Kocaeli’nde hakkında iki ay süreyle evden uzaklaştırma cezası bulunan C.Z. (45) 
boşanmak isteyen karısı Ayşe Zorlu’yu (42) bıçaklayarak öldürdü. C.Z.’nin boşanma davasının celbini 
aldıktan sonra karısının evine gittiği öğrenildi. C.Z. cinayetten sonra kaçtı. 
 
10 Ekim 2014’te, Mersin’de Z.A. (25) birlikte yaşadığı sevgilisi Seda Taşman’ı (31) evinde tabancayla 
öldürdü. Z.A. cinayetten sonra intihar etti. 
 
11 Ekim 2014’te, Aydın’da İ.K. (25) sevgilisi Hülya Kaytan’ı (32) pompalı tüfekle öldürdü. İ.K. cinayetten 
sonra teslim oldu. İ.K.’nın Hülya Kaytan’ın başka bir erkekle ilişkisi olduğu şüphesiyle öldürdüğü öğrenildi. 
 
11 Ekim 2014’te, İstanbul’da O.U. (16) annesi Bahar Topal’ı (30) tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra 
kaçan O.U. yakalandı. 
 
11 Ekim 2014’te, Isparta’da O.T., M.A. ve M.K. sokakta M.T.’ye cinsel tacizde bulundu. 
 
12 Ekim 2014’te, Hatay’da M.K. (32) karısı Fatma Karaca’yı (27) evde boğazını keserek öldürdü. 
Cinayetten sonra kaçan M.K. yakalandı. 
 
12 Ekim 2014’te, Konya’da bir erkek sevgilisi D.Y.’yi (47) bar çıkışında döverek yaraladı. Bir akaryakıt 
istasyonuna kaçan D.Y. hastaneye kaldırıldı. 
 
12 Ekim 2014’te, Trabzon’da F.O. karısı S.O.’yu önce tehdit etti ardından darp etti. Şikayetçi olan S.O. 
koruma talep etti. 
 
12 Ekim 2014’te, Trabzon’da K.T. karısı eşi H.T.´yi tehdit ettikten sonra darp etti. 
 
12 Ekim 2014’te, Trabzon’da B.S. evden ayrılmak isteyen karısı E.S.’yi darp etti, arkadaşları H.S. ve 
A.S.’nin yardımıyla evde alıkoydu. 
 
12 Ekim 2014’te, Trabzon’da A.Ç. karısı K.Ç.’ye bağırdı, kadının evi terk etmek istemesi üzerine darp etti.  
 
12 Ekim 2014’te, Trabzon’da F.T. karısı A.T.’yi (26) arkadaşına sattığı fasulyenin parasını istediği için darp 
etti. 
 
12 Ekim 2014’te, Trabzon’da S.B. karısı N.B.´yi darp etti. 
 
12 Ekim 2014’te, Trabzon’da F.K. boşanma davası devam eden karısı K.K.’yi (44) darp ve tehdit etti. 
Şikayetçi olan K.K.’ye koruma kararı verildi. 
 
12 Ekim 2014’te, Trabzon’da M.O. karısı S.O.´yı ailesinin yanına gitmek istediği için darp etti. 
 
12 Ekim 2014’te, Trabzon’da M.A. karısı R.A.’yı soba maşasıyla darp etti.  R.A. kendisine sürekli şiddet 
uygulayan M.A.’dan şikayetçi oldu. 
 
12 Ekim 2014’te, Trabzon’da K.A. ayrı yaşadığı karısını barışmadığı için tehdit ve darp etti. 
 
13 Ekim 2014’te, Kayseri’de S.D. karısı C.D.’yi darp etti. 
 
14 Ekim 2014’te, Adana’da uzman çavuş S.Ş. (24) kız kardeşi Eda Şahin (18) ve sevgilisi Yusuf Yaşar’ı 
(22) tabancayla öldürdü. S.Ş. cinayetten sonra teslim oldu. 
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14 Ekim 2014’te, Bolu’da gece eve gelen F.Y. karısı G.Y.’yi uyandırdı, darp ve tehdit ettikten sonra 
bıçakladı. F.Y. hastaneye kaldırıldı. 
 
15 Ekim 2014’te, İstanbul’da H.T. boşanmak isteyen karısı H.T.’yi sokakta tabancayla yaraladı. H.T. 
karısına “seni yavaş yavaş öldüreceğim” diyerek ateş etti. H.T.’nin karısına sürekli şiddet uyguladığı, iki 
hafta önce karısı H.T.’nin boğazınızı sıktığı öğrenildi. H.T.’nin savcılıktan koruma istediği, çağrıya bağlı 
koruma tedbiri uygulandığı ifade edildi. 
 
17 Ekim 2014’te, Düzce’de Y.B. (55) karısı Emine Bakar’ı (50) ve kendisinden borç isteyen üvey oğlu Sefa 
Bekar’ı (30) av tüfeğiyle öldürdü.    
 
18 Ekim 2014’te, Zonguldak’ta V.A.O. (35) sokakta yürüyen iki kadına sözlü cinsel tacizde bulundu, 
kadınlardan birini darp etti. V.A.O. kadınların şikayeti üzerine olay yerine gelen polislere yumruk attı. 
V.A.O. gözaltına alındı. 
 
18 Ekim 2014’te, Denizli’de İ.A. bürosuna gittiği avukat E.M.’yi (27) karnından bıçakladı. İ.A.’nın danışan 
rolünde büroya gittiği, E.M.’nin çantasını karıştırırken fark edildiği ve bunun üzerine kadını bıçakladığı 
ifade edildi. 
 
19 Ekim 2014’te, Eskişehir’de H.K. (45) karısı Huriye Kaya’yı (40) çalıştığı iş yerinde pompalı tüfekle beş 
el ateş ederek öldürdü. H.K.’nin karısını öldürmek için gittiği iş yerinde önce karısına benzettiği bir kadına 
ateş ettiği öğrenildi. H.K.’nin karısını başka bir erkekle birlikte olduğunu düşündüğü için öldürdüğü ifddia 
edildi. 
 
19 Ekim 2014’te, Bursa’da O.Y. ve dört erkek bir restoran çıkışında çıkan tartışma sonucu Melek Karataş’ı 
defalarca bıçaklayarak öldürdü ve sevgilisi F.E.’yi (21) bıçakladı. Gözaltına alınan erkeklerden O.Y. 
tutuklandı. 
 
19 Ekim 2014’te, Trabzon’da S.U. annesi B.U.’yu para vermediği için darp etti. Şikayetçi olan B.U. için 
koruma kararı alındı. 
 
19 Ekim 2014’te, Sakarya’da M.A. karısı G.A.’yı darp etti. 
 
21 Ekim 2014’te, Kocaeli’nde İ.V. kaynanası S.T.’yi tüfekle defalarca ateş ederek yaraladı. 
 
21 Ekim 2014’te, Yozgat’ta A.B., karısı A.B.’yi av tüfeğiyle yaraladı. 
 
21 Ekim 2014’te, Eskişehir’de U.B.(30) eski sevgilis, i Z.U.’nun evine zorla girerek tecavüz etmeye çalıştı. 
Z.U.’nun kaçarak kurtulduğu olayda, U.B.’nin kocası ve erkek kardeşi A.O.C., U.B.’yi tüfekle yaraladı. 
U.B.’nin Z.U.’yu daha önce de rahatsız ettiği ve polise şikayetçi olduğu öğrenildi. 
 
21 Ekim 2014’te, Isparta’da S.D.U. üniversite öğrencisi C.K.’yı zorla arabasına bindirdi, cinsel tacizde 
bulundu ve kaçtı. C.K.’nin şikayeti üzerine S.D.U. gözaltına alındı. 
 
23 Ekim 2014’te, Ankara’da M.A., B.B., G.B. ve N.E. bir evi bastı, evde bulunan  M.E., K.A., E.A., K.D.’yi 
silah ve bıçakla tehdit ve darp edip, kadınlara tecavüz etti. Erkekler daha sonra kadınları başka bir binaya 
zorla götürüp defalarca tecavüz etti. Erkeklerin olaydan birkaç saat önce bir güzellik salonuna gittiği 
burada da bir kadına tecavüz etmeye çalıştığı ve gasp ettiği ifade edildi. Zanlılar tutuklandı. 
 
23 Ekim 2014’te, Kayseri’de O.T. kocasından ayrılan kızı S.A.’yı darp etti. 
 
23 Ekim 2014’te Adana merkez Çukurova ilçesine bağlı Kurttepe Mahallesi'ndeki villalarında sabaha karşı 
avukat 50 yaşındaki Yüksel 31 yerinden eşi Nilay Pişkin (48) ise 27 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş 
halde oğulları 31 yaşındaki Ali İhsan Pişkin tarafından bulundu. Ancak Pişkin çelişkili ifadeler verince 
gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.  
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24 Ekim 2014’te, İstanbul’da G.Ç. (40) boşanma davası devam ederken ayrı yaşadığı karısı Hülya 
Çadırcı’yı (28) sokakta beş yerinden bıçaklayarak öldürdü. G.Ç. cinayetten sonra kaçtı. 
 
24 Ekim 2014’te, Aksaray’da A.B. (34) kendisinden birkaç gün önce ayrılan nişanlısı A.B.’yi (18) evinden 
kaçırdı, götürdüğü başka bir evde tecavüz etti. A.B.’nin kadını daha önce telefonla barışması için taciz 
ettiği öğrenildi. A.B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 
 
24 Ekim 2014’te, Antalya’da mili sporcu ve karate antrenörü İ.İ. karısı G.M.İ.’yi darp etti.    
 
25 Ekim 2014’te, Iğdır’da B.A. (34), ayrı yaşadığı eşiyle birleşmelerine izin vermediği iddiasıyla 
kayınvalidesi 39 yaşındaki İnci Avcı’yı av tüfeğiyle öldürdü. 
 
25 Ekim 2014’te, Kütahya’da M.A karısı Ü.A.’ya çalıştığı kuru temizlemecinin önünde dört el tabancayla 
ateş etti. Ü.A. ağır yaralandı. M.A. tutuklandı. 
 
25 Ekim 2014’te, Aydın’da N.E. (50)karısı A.E.’yi (50) ve oğlu F.E.’yi (23) bıçaklayarak yaraladı, ardından 
intihar etti. N.E.’nin bir yıldır psikolojik sorunları olduğu ve tedavi gördüğü ifade edildi. 
 
26 Ekim 2014’te, Hatay’da İ.Y. (44) Dilber Kalaz’ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Kadının cesedi sahil 
kenarında bulundu. İ.Y. tutuklandı. 
 
28 Ekim 2014’te, Ankara’da hakkındaki uzaklaştırma kararı bir hafta önce biten T.D. (30) boşanmak 
isteyen ve ayrı yaşayan karısı Tuğba Demir’i (23) konuşmak için çağırdığı parkta pompalı tüfekle öldürdü. 
Çocuk gelin Tuğba Demir’in 14 yaşında evlendiği, 16 yaşında ilk çocuğunu doğurduğu ifade edildi. 
 
28 Ekim 2014’te, Erzurum’da A.K. karısı M.K.’yi darp etti. M.K. kocası ve azmettirdiğini iddia ettiği 
kayınvalidesi R.K.’den şikayetçi oldu. 
 
28 Ekim 2014’te, Van’da Ramazan Yalav (39)  iki yıl önce boşandığı eski karısı Sönmez Tulan’ı (23), 
kızının okulunun önünde tüfekle ağır yaraladı. R.Y. olaydan sonra kaçtı. 
 
28 Ekim 2014’te, Rize’nin Fındıklı İlçesi Sümer Köyü’nde dere kenarında göğsünde tek kurşun yarası 
bulunan 19 yaşındaki Emine Kocakoç’un cesedi bulundu. Dere kenarında ceset gören vatandaşlar 
durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, cesedi bulunan genç kızın aynı köyde 
yaşayan Emine Kocakoç olduğunu belirledi. Göğsünde tek kurşun yarası bulunan Kocakoç’un yanında 
bulunan tabancayla intihar ettiği ihtimali de değerlendiriliyor.   
 
29 Ekim 2014’te, Giresun’da M.G. (50) ayrı yaşadığı dini nikahlı karısı Lorita Yıldız’ı (52) tabancayla 
öldürdü. M.G. cinayetten sonra intihar etti. 
 
31 Ekim 2014’te, Adana’da tekel büfesi işleten M.K. (38) büfe önündeki Ş.E.’ye (33) “Çocuklarını sustur” 
diye bağırdı, ardından kadını darp etti, elbiselerini yırttı ve sokakta tecavüz etmeye çalıştı. Gözaltına 
alınana M.K. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
 
31 Ekim 2014’te, Bir barda arkadaşının kuzeni Avukat C.E.'ye 'Güzel bir kadınsın. Sutyenini merak 
ediyorum önden mi açılıyor arkadan mı?' diyen üst düzey şirket yetkilisi Buğra Ç. hakkında cinsel taciz 
suçundan dava açıldı. İşadamının 2 yıla kadar hapsi istendiği öğrenildi.  
 
31 Ekim 2014’te, Manisa’da 45 yaşındaki S.S., sokakta birlikte yürürken tartıştığı 26 yaşındaki Gülten 
Manavkat’ı, çevredekilerin korku dolu bakışları arasında tabancayla bacaklarından yaraladı. Bir süre 
bekleyip, ardından kaçmaya çalışan S.S., polis tarafından yakalanırken, hastaneye kaldırılan Manavkat 
tedaviye alındı. 
 
1 Kasım 2014’te, Karaman’da M.U. (34), ayrı yaşadığı karısı Ayşe Uysal’ın (29) önce boğazını kesti sonra 
bıçaklayarak öldürdü. Ayşe Uysal’ın M.U.’yla çocuklarını görmek için buluştuğu ifade edildi. 
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1 Kasım 2014’te,  Adana'da G.K. (26) eski sevgilisi M.Y. (38) ile barışmaya gitti ve barışmak istemeyen 
kadının kızı A.Ö.’ye (17) yumruk atarak burnunu kırdı. G.K. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. 
 
1 Kasım 2014’te, Kütahya'da cezaevinden kaçan M.D. eski karısı S.Ç.'yi "Beni görmüyorsan dünyayı da 
görmene gerek yok" diyerek gözünden bıçakladı, keserle yaraladı, işkence yaptı. S.Ç. ağır yaralandı. 
Olaydan sonra kaçan M.D. yakalandı. M.D. iki yıl önce de cezaevinden kaçıp S.Ç.'yi bıçakla ağır 
yaralamıştı. 
 
1 Kasım 2014’te, Manisa'da S.S. (45) sevgilisi G.M.'yi (26) sokakta tabancayla dört el ateş ederek 
bacaklarından yaraladı. Olaydan sonra kaçan S.S. yakalandı. 
 
2 Kasım 2014’te, Bursa'da M.K. (60) aynı binada ayrı yaşadığı karısı Emine Kuru'yu (57)  çamaşırlarını 
ütülemediği için boğazını sıktı ve merdivenlerden itti. M.K. cinayetten sonra kaçtı. Merdivenlerde cesedi 
bulunan Emine Kuru'nun düşerek öldüğü iddia edildi ancak M.K.'nin cenaze törenine katılmaması üzerine 
kadının çocukları şikayetçi oldu. M.K. tutuklandı. 
 
2 Kasım 2014’te, Ankara'da H.K. (18) ve iki erkek arkadaşı, H.K.'nin sevgilisi R.A'yı (16) ve ablası F.A.'yı 
(18) parkta darp etti, darp görüntülerini sosyal medyada yayınladı. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Emniyet Müdürlüğü'ne konuyla ilgili başvuru yaptı. H.K. tutuklanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 18 
yaşından küçük üç erkek ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.K.'nin ifadesinde "Beni aldatıyordu, 
intikam aldım" dediği öğrenildi. 
 
3 Kasım 2014’te, Adana Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi'nde bulunan Eylül Park Apartmanı önünde Hatice 
Uysal ve eşi Fevzi Uysal sabah sporu yapıp döndükleri sırada apartmanın önünde bekleyen Hatice 
Uysal'ın 2012 yılında boşandığı eski eşi Metin G., Uysal çiftine tabanca çekti. Bir süre çifte bağıran Metin 
G., ardından yanında getirdiği silahla karı ve kocaya 8-9 el ateş etti. Hatice Uysal ve Fevzi Uysal olay 
yerinde hayatını kaybetti.. 
 
5 Kasım 2014’te, Samsun’da askerden izne gelen T.D. (20), kuzeni A.K.’yi (19) bıçakla boğazından 
yaraladı, darp ve gasp etti. Gözaltına alınan T.D. nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 
 
5 Kasım 2014’te, Çorum’da M.K. boşanmak isteyen karısı A.K.’yi darp etti. 
 
6 Kasım 2014’te, Kocaeli’nde G.Ş. (43) önce çocuğunun okulunda öğretmen Tuncay Kayalı’yı (42) 
görüşmek için çağırdığı sokakta öldürdü, ardından karısı H.Ş.’yi evinin önünde tabancayla yaraladı. 
G.Ş.’nin cinayeti karısı ve Kalaylı arasında ilişki olduğu düşüncesiyle işlediği ifade edildi. 
 
6 Kasım 2014’te, Kayseri'de Fatih Vanlı adlı şahıs kendisinden boşanmak isteyen Firdevs Vanlı'yı 13 ayrı 
yerineden bıçaklayarak katletti. Vanlı'nın aile içi şiddet nedeniyle daha önce Argıncık Polis Karakolu'na 
başvurduğu ortaya çıkarken, tedbir alınmadığı için Vanlı katledildi.   
 
7 Kasım 2014’te, Konya’da B.Ö. (31) karısı Yesmin Örs’ü (31)bıçaklayarak öldürdü. B.Ö. cinayetten sonra 
intihar etti. 
 
9 Kasım 2014’te, Amasya’da S.G. hırsızlık yapmak için girdiği bir evde S.Ü.’yü darp ederek ağır yaraladı. 
 
10 Kasım 2014’te, Bolu’da M.C. (31) eski sevgilisi Makbule Cengiz’i (27) ve kadının sevgilisi Engin 
Haseki’yi (33) piknik alanında pompalı tüfekle öldürdü. M.C. cinayetten sonra teslim oldu. 
 
10 Kasım 2014’te, Bartın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müdürlüğü kadınlar tuvaletinde 18 yaşındaki 
stajyer öğrencinin, yandaki odaya açılan küçük pencereden cep telefonu ile görüntüsünü çektiği iddia 
edilen temizlik görevlisi 35 yaşındaki T.K.’nın işine son verildi. Valilik olayla ilgili idari soruşturma başlattığı 
öğrenildi. 
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10 Kasım 2014’te, Trabzon’da Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli polis memuru Ali Aktaş 
(23), kız arkadaşı Fatma Zaim’i (21) oturduğu evde beylik silahıyla başından vurarak öldürdü. 1,5 yıldır 
polis olan Ali Aktaş daha sonra intihar etti. 
 
12 Kasım 2014’te, Çorum’da D.A. annesi Y.A.’yı darp etti. Y.A. şikayetçi oldu. 
 
12 Kasım 2014’te, Samsun’da kadın avukat S.G.K., bir müvekkili için gittiği karakolda amir ve polis 
memurları tarafından darp edildi. S.G.K. darp edildiği ve hakarete uğradığı için polisler hakkında suç 
duyurusunda bulundu. 
 
12 Kasım 2014’te, Ankara’da M.K. bir kadını bıçakla tehdit etti, yerde sürükledi ve çantasını gasp etti. M.K. 
ve arkadaşları gözaltına alındı, zanlıların daha önce birçok kadına cinsel tacizde bulunduğu ve gasp ettiği 
öğrenildi. 
 
12 Kasım 2014’te, Eskişehir’de S.E., sokakta G.C.A.’ya cinsel tacizde bulundu, kadının bağırması üzerine 
darp etti ve kaçtı. Gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen S.E.’nin birkaç ay önce iki kadına daha cinsel 
tacizde bulunduktan sonra darp ettiği öğrenildi. 
 
12 Kasım 2014’te,  Özel bir rehabilitasyon merkezinde temizlik işçisi olarak çalışan Fatma Uğuz, bir süre 
önce erkek arkadaşı N.Ç.'ye ayrılmak istediğini söyledi. Kız arkadaşının kendisinden ayrılmak istemesini 
kabullenemeyen N.Ç., saat 10.00 sıralarında, Uşak-Ankara Karayolu üzerindeki 1 Eylül Sanayi Sitesi 
önünde yolu kestiği Uğuz'a, yanında getirdiği pompalı tüfekle peş peşe üç el ateş etti. Başından vurulan 
Uğuz, olay yerinde yaşamını yitirirken, N.Ç. kaçtı. 
 
13 Kasım 2014’te, Hatay’da S.K. (24)  ayrı yaşayan ve boşanma davası açan karısı Duygu Karadağ’ı (21) 
av tüfeğiyle öldürdü. S.K. cinayetin ardından intihar etti. 
 
13 Kasım 2014’te, Trabzon’da F.K. (16) annesi M.K.’yi (34) para vermediği gerekçesiyle dövdü, boğazına 
bıçak dayadı. Kadın şikayetçi oldu ve korum talep etti. 
 
13 Kasım 2014’te, Trabzon’da O.A. (29) annesi S.A.’yı (57) darp etti. Evdeki eşyaları kıran O.A.’nın 
annesinin uyarısı üzerine annesini darp ettiği öğrenildi. Şikayetçi olan S.A. oğlunun evden 
uzaklaştırılmasını talep etti. O.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 
 
13 Kasım 2014’te, Antalya’da S.B. (39) sokakta genç bir kadının izni olmadan fotoğraflarını çekerek taciz 
etti. Kadının bağırması üzerine yardım etmeye gelen bir erkek S.B. tarafından bıçaklandı. 
 
14 Kasım 2014’te, Adana’da İ.Ç. (34) otomobilindeyken kırmızı ışıkta başka bir otomobilde bulunan 
B.Y.’ye (33) aracının kapısını açıp cinsel organını gösterdi ve mastürbasyon yaptı. B.Y. şikayetçi oldu, 
gözaltına alınan İ.Ç. adliyeye sevk edildi. 
 
15 Kasım 2014’te, İzmir’de K.Y. (27) kardeşi Dilara Münevver Yeşiltepe’ya sevgilisinin ismini dövme 
yaptırdığı için bıçak fırlattı ve göğsünden yaraladı. Yeşiltepe’nin şikayetçi olmaması üzerine K.Y. serbest 
bırakıldı. İki gün hastanede tedavi edilen Yeşiltepe taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti. 
 
15 Kasım 2014’te, Samsun’da Z.B. (35) birlikte yaşadığı eski karısı E.H.Ç.’yi (34) darp ederek yaraladı, üç 
gün evde yaralı halde tuttu. Komşuları tarafından hastaneye kaldırılan E.H.Ç. yoğun bakıma alındı. Z.B. 
ise savcılıktaki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
15 Kasım 2014’te, Muğla’da A.A. (18), F.E.’ye (31) sokakta cinsel tacizde bulundu, çantasını gasp etmeye 
çalıştı.  
 
16 Kasım 2014’te,  Aksaray’da bir süre önce boşandığı eşi Dilber Ç.’yi yolda gören Ferdi Ç. (38), eski eşini 
zorla arabaya bindirip kaçırmak istedi. Bu sırada bir vatandaş, kadının zorla araca bindirilmek istendiğini 
görünce durumu polise bildirdi. Araç plakasını alarak harekete geçen polis, belirtilen aracı Hürriyet 
Caddesi’nde seyir halindeyken buldu. Polisin dur ihtarında bulunduğu Ferdi Ç.’nin kaçması üzerine 
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kovalamaca başladı. Ferdi Ç., polislerin kendisini takip etmesi üzerine eski karısını aracından atıp 
kaçmaya devam etti. Araçtan atılan kadının yanına bir polis memuru bırakan polis ekibi, aracı takip etmeyi 
sürdürdü. Ferdi Ç., mahalle aralarında izini kaybettirmeyi başardı. Ağır yaralanan kadın için olay yerine 
ambulans çağrıldı.   
 
16 Kasım 2014’te, Doğum sonrasında, şuur kaybı şikâyetiyle hastaneye kaldırılan gazeteci-spiker Kübra 
Eken'in (30), eşinin darp etmesi sonucu felç olduğu öne sürüldü. 
 
16 Kasım 2014’te, Aydın'ın Nazilli İlçesi’nde, ayrı yaşadığı eşi 20 yaşındaki Esra G.’yi bıçakla yaraladığı 
gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alınan 27 yaşındaki Neşet G. tutuklandı. Neşet G. ifadesinde olayı, 
Facebook’taki sayfasına gönderilen ’Esra ile ayrılman benim işime yaradı’ mesajı yüzünden 
gerçekleştirdiğini söyledi. 
 
17 Kasım 2014’te, Erzincan'da 29 yaşındaki S.A., barışma teklifini reddeden eski sevgilisini Ç.T.’ye kurşun 
yağdırdı. Genç kadını bacaklarından ve göğsünden vuran S.A. olay yerine gelen polislerle de çatışmaya 
girince bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. 
 
17 Kasım 2014’te, Adana Yüreğir ilçesine bağlı Yavuzlar iddiaya göre, kayınbabası İbrahim D. ile birlikte 
yaşayan Üreyde D.’nin (25) kocası bir süre önce işlediği suç nedeniyle cezaevine girdi. Kocası cezaevine 
girdikten sonra alkolik olan kayınbaba gelinini sürekli dövmeye başladı. Artık dayağa dayanamayan 
Üreyde D. kayınbabasına karşı gelerek, "Alkol alıp durma, sarhoş olup sonra da beni dövüyorsun" dedi. 
Bunun üzerine gelinin üzerine yürüyen kayınbaba burnuna yumruk attı. Burnu kırılan ve yüzü kanlar içinde 
kalan genç kadın sokağa kaçtı. Kayınbabası da arkasından koştu. Ancak Üreyde D. komşularına 
sığınarak kayınbabasının elinden kurtuldu. 
 
17 Kasım 2014’te, İzmit'in Kuruçeşme semtinde aynı evde yaşadığı resmi nikahlı 33 yaşındaki Fadime Ser 
ile 20 yaşındaki İnci Ateş’i pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla aranan 33 yaşındaki Eren Ser yakalandı. 
 
17 Kasım 2014’te, Uşak’ta M.Y. (29) arkadaşı F.Ö.’ye (26) gittikleri ormanlık alanda tecavüz etti ve  darp 
etti. F.Ö. şikayetçi oldu, M.Y. gözaltına alındı. 
 
17 Kasım 2014’te, Kocaeli’de F.G. (38) sokakta bir kadını laf atarak taciz etti. Kadının yakınları F.G.’yi 
darp etti. 
 
18 Kasım 2014’te, Adana’da İ.D. gelini Ü.D.’nin (25) burnunu kırdı. Erkeğin Ü.D.’ye sürekli şiddet 
uyguladığı ifade edildi. 
 
19 Kasım 2014’te, Aydın’da M.S. (35) eski sevgilisi B.A.’ya (37) kadının evinde tecavüz ve darp etti. B.A. 
koruma altına alınırken M.S. tutuklandı. 
 
20 Kasım 2014’te, Çorum’da Ş.Y. (39) karısı Serra Yanız’ı (33) tabancayla dört el ateş ederek öldürdü.  
Cinayetten sonra kaçmaya çalışan Ş.Y. yakalandı. 
 
20 Kasım 2014’te, Adana’da belediye otobüsü şoförü Y.D. yolcu B.Ç.’yi durakta durmadığı gerekçesiyle 
çıkan tartışmada darp etti, B.Ç. darp raporu alarak şikayetçi oldu. 
 
21 Kasım 2014’te, İstanbul’da bir barda DJ olan C.B. (27) bar çıkışında önceden tanığı E.K.’ye yumruk 
attı. Darp raporu alan E.K. şikayetçi oldu. C.B.’nin şarkıcı annesi Nil Burak olayın ortaya çıkması üzerine 
“Oğlum delikanlı! Sinirlenmiş olabilir. Hem genç bir kızın gece kulüplerinde ne işi var." dedi. 
 
21 Kasım 2014’te, Muğla’da İ.T. karısı E.T.’yi (32) sokakta karnından ve elinden bıçaklayarak ağır 
yaraladı. Yaralama olayından sonra İ.T. teslim oldu. 
 
22 Kasım 2014’te, Trabzon’da C.B. (66) evlenmekten vazgeçen, görücü usulüyle tanıştığı G.S.’yi (56) 
darp etti, aldığı yüzüğü zorla geri aldı. G.S., erkekten şikayetçi olurken C.B. de kadından şikayetçi oldu, 
soruşturma sırasında G.S.’nin evlilik vaadiyle dört erkeği dolandırdığı öğrenildi. 
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22 Kasım 2014’te, Adana’da M.G. eski karısı S.Ç.’yi takip etti, kadına tacizde bulundu. S.Ç. polisi arayarak 
şikayette bulundu, olay yerine polis ekiplerinin gelmedi üzerine M.G. kaçtı. M.G.’nin karısına evliyken 
sürekli şiddet uyguladığı öğrenildi. 
 
22 Kasım 2014’te, Edirne’nin İpsala İlçesi’nde 54 yaşındaki N.K., bir pavyonda oryantallik yapan 29 
yaşındaki Erguvan Karaoğlu’nu çalıştığı işyerinde tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra silahı kendi 
başına doğru ateşleyen N.K., kurşunun şakağını sıyırması üzerine yaralandı. 
 
23 Kasım 2014’te, Ankara'da inşaat işlerinde çalışan Ü.Ö. adlı adam, tanıştığı A.M. adlı genç kızla bir süre 
sonra sıkça telefonda görüşmeye başladı. İkili birbirleriyle cinsel içerikli mesajlar da paylaştı. Ancak 
A.M.'nin nişanlı olduğunu öğrenen Ü.Ö., genç kızı cinsel içerikli mesajlarını nişanlısına göstermekle tehdit 
ederek altınlarını ve bileziklerini istedi.Habertürk'ten Bedirhan Özyiğit'in haberine göre; Ailesi ve 
nişanlısının durumu öğrenmesinden endişe eden genç kız bilezikleri vermek için Ü.Ö'yü Ulus'a çağırdı. 
Ü.Ö. buluşma noktasına arkadaşı Uğur P.'yi gönderdi. Genç kız 2 bilezik ve 3 çeyrek altını Uğur P.'ye 
verdi Bilezik ve altınları almasına rağmen Ü.Ö'nün tehditleri devam etti. Bu kez de genç kızı Ulus'ta bir 
otele çağırdı ve tehditle genç kızla birlikte oldu. İlişkinin ardından A.M.'nin boynundaki altın kolye ve 
küpelerini de almayı ihmal etmedi. A.M. tam kurtulduğunu düşünürken bir hafta sonra Ü.Ö.'den "Otel 
odasına kamera koymuştum, ilişkimiz kaydettim, nişanda takılan altın setini getirmezsen bunları ailene 
göstereceğim" mesajı attı. Genç kız bu isteği de kabul ederek nişan töreninde kendisine takılan altın setini 
de Ü.Ö.'ye verdi. Toplam 10 bin lira değerinde altın ve takıları almasına rağmen Ü.Ö'nün tehditleri 
bitmeyince, genç kız polisten yardım istedi. Takip başlatan polis, Ü.Ö. ile arkadaşı Uğur P.'yi gözaltına 
aldı. Bir cinayet olayı nedeniyle arandığı, bu yüzden ağabeyinin kimliğini kullandığı ortaya çıkan Uğur P. 
daha önceki suçunun infazı için cezaevine gönderildi. Şantajcı Ü.Ö ise çıkarıldığı mahkemede, adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. 
 
25 Kasım 2014’te, Kayseri’de İ.K. karısı İ.K.’yi darp etti. 
 
25 Kasım 2014’te, Kayseri’de O.Y. karısı S.Y.’yi darp ederek yaraladı. 
 
26 Kasım 2014’te, Adana'da Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Cengiz Ünal, sokakta yürürken M. 
Neytullah Ok tarafından tabancayla başından vurularak öldürüldü. M. Neytullah Ok, Dr. Cengiz Ünal'ı 
öldürülmesinin hemen ardından, 500 metre uzaklıktaki Narlıca Mahallesi 56054 Sokak'taki 3 katlı binanın 
2'inci katında oturan 34 yaşındaki eşi Semra Ok’u da, kurşunla öldürüldü.  
 
27 Kasım 2014’te, Antalya’da M.K. (24) apartman komşusu Kadriye Karaca’yı (49) evinde boğazını 
keserek öldürdü. M.K.’nin kadını borç meselesi yüzünden öldürdüğü iddia edildi. Gözaltına alınan M.K. 
adliyeye sevk edildi. M.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 
 
27 Kasım 2014’te, Sakarya’da A.B. (17) annesi Gülay B.’yi (47) bıçaklayarak öldürdü, kız kardeşi Z.B.’yi 
ve erkek kardeşi S.B.’yi (11) yaraladı. A.B. cinayetten sonra kaçtı. 
 
27 Kasım 2014’te, Sakarya’da E.B. (54) aynı evde yaşadığı gelini E.B.’ye (25) tecavüz etti. E.B. olaydan 
üç gün sonra cep telefonuna çektiği fotoğraflarla şikayetçi oldu. Gözaltına alınan E.B. tutuklandı. 
 
29 Kasım 2014’te, Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde 2 çocuk babası Hakkı B., bir süre önce ayrıldığı eşi 
Gülay A.’ya servis minibüsünde tabanca ile ateş ederek ayaklarından 5 kurşunla yaraladı. Gülay A. 
hastaneye kaldırılırken kaçan Hakkı B.’nin saldırıdan 3 saat önce Facebook’da ’Çok da aptalım ya her 
söze inanıyorum... neden herkes Müslüman değil ki.... kafam..’ diye yazdığı ortaya çıktı. 
 
30 Kasım 2014’te, Van'da Reşit Ören adlı kişi, Edremit İlçesi Yeni TOKİ Yol güzergahı üzerinde ismi 
öğrenilemeyen bir erkeğin boğazını keserek öldürdü. Daha sonra Van Dursun Odabaşı Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne giden Ören, burada Beyin Cerrahi Bölümü'nde yatmakta olan eşi Filiz Ören'nin de 
boğazını keserek öldürdü. Eşini öldürdükten sonra hastaneden kaçmaya çalışan kişi polisler tarafından 
gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. 
  



238 
 

 
30 Kasım 2014’te, İzmir’in, Karabağlar İlçesi’nde, saat 21.00 sıralarında Fahrettin Altay Mahallesi 2/3 
Sokak 11 numarada ilaç firmasında çalışan iki çocuk annesi Eda Okutgen, organizasyon işleri yapan Uğur 
Buynak ile aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu belirterek boşandı. Bir süre sonra tekrar barışan ve 
birlikte yaşayan çiftin yaşadığı bir tartışma sonrası Eda Okutgen evden ayrıldı. Bu sırada eski eşinin 
peşinden koşan Uğur Buynak, Eda Okutgen’i apartman girişinde yakalayarak bıçakla yaraladı.  
 
1 Aralık 2014’te, G.Ç. Dr. Nadir A.'nın uzun süredir hastasıydı. İddiaya daha önce de muayene sırasında 
aynı doktorun tacizine uğramıştı. Ne olduğunu anlayamayan G.Ç. olayı kimselere anlatamamıştı. Uzun bir 
süre sonra hastaneye tekrar giden G.Ç. bir kez daha tacize uğradı. İddiaya göre Dr. Nadir A. odada kimse 
yokken meslek etik kurallarına aykırı bir şekilde muayene ettiği hastasının cinsel organını gereksiz şekilde 
elledi. 25 yaşındaki G.Ç. iradesi dışında göğüslerini elleyip, yanağından öptüğünü öne sürdüğü doktora 
"Yeter artık" diye tepki gösterdi. Şikâyet dilekçesinde yaşadıklarını anlatan G.Ç. doktorun tacizde 
bulunduğu anı telefonunun ses kaydı özelliği sayesinde kaydettiğini söyledi ve Dr. Nadir A.'nın "cinsel 
saldırı" suçundan yargılanması için Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı. 
 
1 Aralık 2014’te,Diyarbakır’da R.B. (41) karısı Emine Börü’yü (35) tabancayla dört el ateş ederek öldürdü. 
Cinayetten sonra kaçan ve daha sonra intihara teşebbüs eden R.B. yakalandı. 
 
1 Aralık 2014’te,Tekirdağ’da N.A. (36) dedesinin kardeşi R.A.’ya (83) kadının evinde tecavüz etmeye 
çalıştı. R.A. şikayetçi oldu. N.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
2 Aralık 2014’te, Kocaeli'nin Kartepe ilçesine bağlı Akmeşe Mecidiye köyünde kendisinden 37 yaş büyük 
eşi Abdulhadi Hakan'ın 11 Temmuz'da balta ile saldırması sonucu komaya giren Ayşe Hakan (27), yoğun 
bakımda tutulduğu Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.   
 
3 Aralık 2014’te, İzmir'de yaşayan 2 çocuk annesi Samiye A. (35) Aile Mahkemesi'ne başvurarak, 15 yıllık 
eşi Mahmut A.'ya (41) boşanma davası açtı. Dilekçesinde, eşinin boğazından tutup, "Gebertirim seni ama 
boşanmam" dediğini anlatan Samiye A., "Eşimin beni öldürebileceğini düşündüm. Ölüm korkusuyla 
yaşıyorum" diyerek koruma talep ettiği öğrenildi. 
 
3 Aralık 2014’te, Kayseri'de O.Y. karısı S.Y.'yi darp etti. S.Y. gözaltına alındı. 
 
3 Aralık 2014’te, Sakarya'da H.T. kız kardeşi H.T.'yi darp etti. 
 
3 Aralık 2014’te, Sakarya'da N.A. karısı S.A.'yı yumruklayarak yaraladı. 
 
3 Aralık 2014’te, Sakarya'da M.K. kızı F.K. (13) ve karısı M.K.'yi darp etti. 
 
4 Aralık 2014’te, Konya'da A.K. gazeteye verdiği iş ilanı sonucu ulaştığı ve evine gelen A.Ü.'ye (54) cinsel 
tacizde bulundu, zorla alıkoydu ve darp etti. Kaçan A.Ü., erkek hakkında şikayetçi oldu. A.Ü.'nün G.K. ve 
başka kadınlara da cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. A.Ü. zorla alıkoyma, cinsel istismar ve silahla 
tehdit suçlarından tutuklandı. 
 
5 Aralık 2014’te, Antalya'da polis S.S. ve polis arkadaşı, vize sorgusu sırasına Kırgızistanlı A.E.'yi 
gözaltına alarak polis merkezi yerine bir eve götürdü, S.S. evde kadına tecavüz etmeye çalıştı. Polislerin 
amirinin şüphelenmesi üzerine baskın yapılan evde S.S. ve arkadaşı gözaltına alındı. S.S. zorla alıkoyma 
ve cinsel saldırı suçlarından tutuklanırken, diğer polis erkek tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı, 
polislerin açığa alındığı öğrenildi. 
  
5 Aralık 2014’te, Giresun'da H.A. kız kardeşi Ş.H.'yi sopayla yaraladı. 
 
5 Aralık 2014’te, Samsun’da K.Y. (55) karısı H.Y.’yi darp etti. H.Y.’nin şikayeti üzerine Vezirköprü Asliye 
Hukuk Mahkemesi önleyici tedbir kararı alarak K.Y.’ye üç ay evden uzaklaştırma cezası verdi. K.Y. 
karardan sonra evin 1 km uzağında çadır kurdu. 
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5 Aralık 2014’te, Isparta'da M.S.Ç. yolda evine giden G.B.'ye cinsel tacizde bulundu. Gözaltına alınan 
M.S.Ç. cinsel saldırı ve tehdit suçlarından adliyeye sevk edildi. 
 
6 Aralık 2014’te, İzmir'de üç günlük izinle cezaevinden çıkan M.A., ablası Zehra Demir'i (33) kadının 
evinde bıçaklayarak öldürdü. Zehra Demir'in Antalya'dan İzmir'e iki yıl önce kocasından şiddet gördüğü 
gerekçesiyle yerleştiği ifade edildi.  Cinayetten sora teslim olan M.A. ablasını bir erkekle nikahsız yaşadığı 
için öldürdüğünü söyledi.    
 
6 Aralık 2014’te, İstanbul'da C.T. (88) karısı Alzheimer hastası H.T.'yi (87) darp ederek yaraladı. C.T. 
hakkında dava açıldı. 
 
6 Aralık 2014’te, Antalya'da E.K. (29) karısını darp etti, olay yerine gelen polis memurunu bıçakla öldürdü. 
 
7 Aralık 2014’te, İzmir'de, ünlü psikiyatri profesörü Köksal A.'nın kendisini "ilaç ve terapiyle seks kölesi" 
yaptığını ileri süren Şeyda P., "Ona anlamsızca âşık oldum. Hem paramı, hem gençliğimi aldı" dediği 
öğrenildi. 
 
7 Aralık 2014’te, Ankara'da Y.A. (38) annesi Aysun Açıkgöz'ü (59) ve babası Rasim Açıkgöz'ü (60)  
tabancayla öldürdü. Y.A.'nın akıl sağlığının yerinde olmadığı iddia edildi. 
 
7 Aralık 2014’te, Rize'de M.K.Ö. (38), Gürcistan vatandaşı arkadaşı T.E. (33) adlı kadını öldürdü, cesedini 
dereye attı, cinayetten sonra kaçan M.K.Ö. tutuklandı. 
 
8 Aralık 2014’te, Kocaeli'nde O.Y. sokakta bir kadını elle taciz etti, sokaktaki birkaç kadına sözlü tacizde 
bulundu. O.Y. sokakta bulunan insanlar tarafından darp edildi. 
 
9 Aralık 2014’te, Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde bulunan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye 
Bölümü’nde 16 kız öğrencinin, öğretim görevlisi A.N.Ö.’nün (50) kendilerini sözlü ve elle taciz ettiği iddiası 
üzerine soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 
 
9 Aralık 2014’te, Van'ın Erciş ilçesinde Yukarı TOKİ Adnan Menderes Mahallesi'nde Büşra Çiftçi (20) isimli 
kadın, evinde kalbine ve boğazına aldığı bıçak darbeleri sonucu ağır yaralı olarak bulundu. Eve giren 
hırsız tarafından saldırıya uğradığı belirtilen Çiftçi, komşularının haber vermesi üzerine Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Üç aylık evli olduğu belirtilen Çiftçi, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 
Çiftçi'nin cenazesi otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken katil zanlısının ise çaldığı altınlar ile 
yakalandığı belirtildi.   
 
9 Aralık 2014’te, Afyon'da H.Ö. (45) kardeşinin kızı G.D.'ye (32) evde tecavüz etti. G.D.'nin dayısının 
evinde kısa bir süre önce kocasıyla boşanma kararı aldığı için kaldığı ve H.Ö.'nün kadına birkaç defa 
tecavüz ettiği ifade edildi. İddiaları kabul eden H.Ö. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
9 Aralık 2014’te, İstanbul'da Y.A. boşanma davası açan karısı D.Ö.A. (42) ve kadının iş ortağı S.A.Ö.'yü 
(58) kadınların ofisinde defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Y.A.'nın karısına daha öncede şiddet 
uyguladığı ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi. Y.A. tutuklandı. 
 
9 Aralık 2014’te, Adana'da bir erkek karısı olduğu iddia edilen bir kadını otobüs durağında darp etti. 
 
11 Aralık 2014’te, Mersin'de öğretmen S.Ö., eski karısı öğretmen Yasemin Çetiner’i çalıştığı anaokulunun 
önünde önce darp etti ardından bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan S.Ö.'nün eski karısını 
barışmayı kabul etmediği için öldürdüğü ifade edildi. Çetiner'in kocası tarafından sürekli tehdit edildi ve 
kadının koruma talebinin reddedildiği iddia edildi. 
 
11 Aralık 2014’te, Kütahya’da oturan 41 yaşındaki Yılmaz Kılıç, internetteki sosyal paylaşım sitesinden 
tanışıp arkadaş olduğu 38 yaşındaki Nursel Ateş’i bıçaklayarak öldürdü. 
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11 Aralık 2014’te, Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde Şizofren hastası olduğu öğrenilen 43 yaşındaki Doktor Hasan 
Kurtuluş, eşi Ayşegül Kurtuluş'u 35 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Hasan Kurtuluş gözaltına alınarak 
Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
12 Aralık 2014’te, Ankara’da Ayfer Ş. ve polis memuru kocası İ.Ş. arasında tartışma çıktı. Ayfer Ş. 
tartışma sonrası evi terk ederek annesinin Mamak ilçesinde bulunan evine kalmaya gitti. Olayın ardından 
kayınvalidesinin evine giderek, eşiyle konuşmak isteyen ve kendisini dışarı çağıran polis memuru İ.Ş, 
eşiyle ayaküstü bir süre konuştu. Polis memuru, tartıştığı eşi Ayfer Ş.'yi beylik tabancasıyla ateş ederek 
öldürdü. Olaydan sonra kaçan zanlı, bir süre sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne 
giderek teslim oldu. 
 
12 Aralık 2014’te, Karaman'da 3 ay önce evlenen 22 yaşındaki Merve C. isimli kadın, eşi tarafından 9 
yerinden bıçaklanarak ağır yaralandı. İddiaya göre, Tarık C. akşam eve geldiğinde üç ay önce evlendiği 
eşi Merve C. ile tartışmaya başladı. Daha sonra mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşini 9 yerinden 
bıçaklayan Tarık C. olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan Merve C. evden dışarı çıkarak komşularından 
yardım istedi. Genç kadın komşuların yardımıyla ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
12 Aralık 2014’te, Kütahya'da M.Ö. (37) eski karısı Tuğba Arık'ı (28) yolda boğazından, göğsünden ve 
sırtından bıçaklayarak öldürdü. M.Ö.'nün eski karısını barışma teklifini kabul etmediği için öldürdüğü ifade 
edildi. Eski karısını bıçaklarken kendisini de yaralayan M.Ö. cinayetten sonra teslim oldu. 
  
12 Aralık 2014’te, Antalya'da Suriyeli bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. 
 
12 Aralık 2014’te, Adana'da cezaevinden izinli çıkan T.E. (31) boşanmak isteyen karısı M.E.'yi (33) 
sokakta defalarca bıçakladı. T.E.'nin karısını boşanma dilekçesini geri çekmediği için bıçakladığı öğrenildi.  
 
13 Aralık 2014’te, Burdur'da D.D. (40) bir hafta önce evden ayrılan karısı Pınar Duru'yu (36) bıçaklayarak 
öldürdü. D.D. cinayetten sonra polise teslim oldu. 
 
13 Aralık 2014’te, Konya’da A.Ü. komşusu Fatma Geçitli (40) ve komşusunun kızı Betül Geçitli’yi (10) 
bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti tanınmamak için karısının kıyafetlerini giyerek işleyen A.Ü. komşusunu 
karısı hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söyledi. 
 
13 Aralık 2014’te, İstanbul’da G.B. karısının arkadaşı Yüksel Ela D.’yi (23) tabancayla öldürdü. Olay 
sırasında kadının yanında olduğu ifade edilen arkadaşı S.D. adlı erkek yaralı kadını bir hastane önüne 
bırakıp kaçtı. Cinayetten sonra kaçan G.B. ve S.D. gözaltına alındı.  
 
13 Aralık 2014’te, Aydın'da Y.K. (28) karısı O.K.'yi bir erkekle konuştuğu için bıçakladı. O.K. ağır 
yaralandı, Y.K. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
13 Aralık 2014’te, Adana'da M.G. eski karısı S.Ç.'yi takip etti. S.Ç. polisi arayıp şikayetçi oldu ve koruma 
altına alındı, M.G. kaçtı. M.G.'nin evlilikleri sırasında S.Ç.'ye sürekli şiddet uyguladığı boşandıktan sonra 
da kadını takip ve tehdit ettiği öğrenildi. 
 
14 Aralık 2014’te,Adana'da V.T. (23) sevgilisi E.A.'yı bir otelde önce darp etti ardından gasp etmeye 
teşebbüs etti. Para vermeyen E.A.'nın ellerini bağlayıp çıplak fotoğraflarını çekti ve fotoğrafları internette 
yayınlamakla tehdit etti. E.A.,V.T. hakkında şikayetçi oldu. V.T. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından 
tutuklandı. 
  
15 Aralık 2014’te, İstanbul’da D.A. (26) babasının sevgilisine evde tecavüz etti. D.A.’nın babası E.A., 
oğlunu öldürdü. 
  
15 Aralık 2014’te,Trabzon’da erkek ya da erkekler üç üniversite öğrencisi kadına üniversite yolunda cinsel 
tacizde bulundu. Üniversite öğrencisi kadınlar uzun süredir yaşanan cinsel taciz olaylarını protesto etti. 
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15 Aralık 2014’te, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde 44 yaşındaki Ufuk Durmaz, bir yıldır ayrı yaşadığı eşi 41 
yaşındaki Hayriye Durmaz’ı barışma teklifini kabul etmeyince bıçakladı. Karnından yaralanan Hayriye 
Durmaz hastanede tedaviye alınırken, Ufuk Durmaz polis tarafından yakalandı. 
 
16 Aralık 2014’te, Ankara da Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda çay ocağında çalışan Ferit D., isimli personel, 
çay ocağında çalışan meslektaşı Güler isimli kadını bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Güler 
isimli kadın ise daha önce Ferit D.'nin kendisini bir süredir tehdit ettiğini belirtti. Kadını yaralayan Ferit D. 
isimli gözaltına alındı. 
 
16 Aralık 2014’te,Adana’da H.N. evlenme teklifini reddeden eski sevgilisi G.D. (17) ve kadının annesi 
F.D.’yi (41) bıçakladı. 
 
16 Aralık 2014’te, İstanbul’da yaşayan annesini ziyarete gelen Moldovyalı A.G. (21) erkek ya da erkeklerin 
tecavüzüne uğradı. A.G.’nin 7 Aralık’ta metro istasyonunda kaybolduğu iki gün sonra sahilde yürürken 
bulunup polis tarafından kimsesizler misafirhanesine götürüldüğü, kayıtlara göre buradan kendi isteğiyle 
ayrıldığı ve 11 Aralık’ta ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin önünde baygın halde bulunduğu öğrenildi. 
A.G.’nin yapılan muayenede tecavüz bulgusuna rastlandığı, kadının şokta olduğu ve hastane odasına 
“erkek” girdiği zaman tepki gösterdiği ifade edildi.  Soruşturma kapsamında A.G.’yi misafirhaneye götüren 
polislerin kimliği belirlenmeye çalışılıyor. 
 
16 Aralık 2014’te, İzmir’de F.G. (34) ayrı yaşadığı karısı Alev Güven’i (33) barışma teklifini reddettiği için 
17 yerinden bıçaklayarak öldürdü. F.G.’nin karısına sürekli şiddet uyguladığı, Alev Güven’in kardeşinin 
yanına taşındığı ve boşanma davası açtığı öğrenildi. F.G. cinayetten sonra kaçtı. 
 
17 Aralık 2014’te, Antalya’nın Aksu İlçesi’nde Zafer Üstündağ, kız arkadaşı olduğu öne sürülen ve 
kendisinden ayrılmak isteyen Canan Göktaşın çalıştığı markete giderek barışmak istedi. Üstündağ’ın 
barışma teklifini kabul etmeyen Göktaş, görüşmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Zafer 
Üstündağ, yanında taşıdığı bıçakla Göktaşı 4 yerinden bıçakladı. Göktaş, iş arkadaşlarınca çağrılan 112 
Acil Servis ekibinin müdahalelerine rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi.   
 
18 Aralık 2014’te, Konya’da bir erkek karısı P.U.’yu (24) darp etti. Olaydan sonra P.U. ailesinin yaşadığı 
Aksaray’a gitti, darp raporu aldı ve kocası hakkında şikayetçi oldu. 
 
20 Aralık 2014’te, Adana Seyhan ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde iddiaya göre, lise 4. sınıf öğrencisi 
S.Y. (18) annesi S.Y ve babası M.Y. evde olmadığı bir zamanda erkek arkadaşını eve çağırdı. Baba ise 
evde unuttuğu cüzdanını almak için işten eve geri gelip kapıyı açarak içeri girdi. Bu arada içeride kızını bir 
erkekle birlikte otururken gördü. Erkek şahıs evden kaçtı. Baba genç kıza bağırarak, "Bundan sora okula 
gitmek yok, sana ceza veriyorum" dedi. Öfkeli baba, işe gitmeden kızının evden dışarı çıkmaması için 9 
metre zincirle kapıya bağladı. Bunun üzerine psikolojisi bozulan genç kız, annesi gelmeden evdeki 
babasının kuru sıkı tabancasını alarak göğsüne bir el ateş etti. Bu arada, anne S.Y ise pazardan evine 
döndü. Kızını yerde kapının önünde kanlar içinde görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay 
yerine gelen sağlık ekipleri genç kızı ambulansa alıp Dr. Aşkım Tüfekçi Çukurova Devlet Hastanesi’ne 
kaldırdı.  
 
20 Aralık 2014’te, Bursa’da A.A. evden ayrılan karısı Nazmiye Akyol’u (35) tabancayla öldürdü, 
kayınbiraderinin karısı Y.A.’yı yaraladı. A.A. cinayetten sonra teslim oldu. 
 
20 Aralık 2014’te,  Ankara’da S.T. abisi A.T.’nin kayınvalidesi Fatma Olcay’ı, kayınpederi ve 
kayınbiraderini pompalı tüfekle öldürdü. Eski karısıyla yeniden barışan A.T.’nin karısının ailesiyle 
tartışmaya başladıktan sonra kardeşini arayıp olay yerine çağırdığı ifade edildi.  
 
20 Aralık 2014’te, Malatya’da E.Y. (35) bir internet sitesinde tanıştığı ve evlilik teklif ettiği B.K.’ye (37) evde 
tecavüz etti ve kadını darp etti. E.Y. Adana’ya dönüş yolunda B.K.’yi darp etti ve araçtan attı. B.K. 
şikayetçi oldu. 
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20 Aralık 2014’te, Afyon’da bir erkek karısını camii bahçesinde darp etti. Olay yerine gelen polis erkeği 
uyardı, kadın ve erkeği camiden uzaklaştırdı. 
 
20 Aralık 2014’te, Çorum’da A.Y. karısı M.Y.’yi darp etti, kayınvalidesi G.Z.’yi tehdit etti. M.Y. kocası 
hakkında şikayetçi oldu.  
 
21 Aralık 2014’te, İstanbul’da K.Y. (35) annesi Gönül Y’yi (63) defalarca bıçaklayarak öldürdü. K.Y. geçen 
yıl 29 Nisan’da anne ve babasını bıçaklayarak yaralamış ve gözaltına alınmıştı. 
 
22 Aralık 2014’te, Sakarya’da M.Ü. dini nikahlı karısı A.B.’yi darp etti. 
 
22 Aralık 2014’te, Giresun’da T.Y. (75) karısını tabancayla darp etti. T.Y. karısını darp ettikten sonra 
intihar etti. 
 
23 Aralık 2014’te, Kocaeli’nde bir erkek kızını darp etti. Sinir krizi geçiren genç kadın polis tarafından 
ailesine teslim edildi. 
 
23 Aralık 2014’te, Adıyaman’da öğretmen A.G. çalıştığı okulda yedi öğrenciye cinsel tacizde bulundu. A.G. 
çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
23 Aralık 2014’te, Edirne’nin Keşan İlçesi’nde eşi 42 yaşındaki D.D.’nin dövdükten sonra eve kilitlediği 28 
yaşındaki A.D., balkona çıkarak yardım istedi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiyenin merdiveniyle 
binanın ikinci katındaki balkondan alınarak indirilen A.D. ambulansla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
24 Aralık 2014’te, Adana’da, mobilya ustası, eşi ile 4 yaşındaki ve 6 aylık kızlarını öldürüp intihar etti. 
Merkez Seyhan İlçesi Seyhan Mahallesi'nde oturan mobilya ustası Ferhat Ogelge, eşi Sinem ile 4 
yaşındaki kızı Senem ve 6 aylık diğer kızını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla başına 
ateş ederek intihar etti. Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları tarafından cesetler bulundu. Olay yerine 
gelen ekipler, evde inceleme başlattı.  
 
24 Aralık 2014’te, Ankara’da A.B. parkta bulunan F.A.’ya kendini polis olarak tanıttı, aracına binmeye ikna 
etti. Erkek, F.A.’ya tenha bir alanda tecavüz etti ve kadını gasp etti. Olaydan iki gün sonra A.B. ve kendini 
emniyet müdür olarak tanıtan bir erkek F.A.’yı bir parka çağırdı ve diğer erkek kadına tecavüz etti, 
ardından iki erkek kadını gasp etti. F.A.’nın şikayeti üzerine A.B. gözaltına alındı, diğer erkek aranıyor. 
 
24 Aralık 2014’te, Edirne’de D.D. (40) karısı A.D.’yi (28) darp etti ve kadını ikinci kattaki evinde kilitli 
bıraktı. İtfaiye tarafından evden çıkarılan A.D. kocasının sürekli şiddet uyguladığı ve tehdit ettiğini söyledi. 
A.D. ailesinin yanına giderken, gözaltına alınan D.D. serbest bırakıldı. 
 
24 Aralık 2014’te, Kayseri’de G.T. karısı N.T.’yi başına vurarak yaraladı. G.T. gözaltına alındı. 
 
24 Aralık 2014’te, İzmir’de K.K. (41)  eski sevgilisi F.T.’yi (36) sokakta ve kaçtığı bir ofiste defalarca 
bıçaklayarak ağır yaraladı, ardından intihara teşebbüs etti. 
  
25 Aralık 2014’te, Düzce’de İ.U. (65) karısı Feride Usta’yı (63) boğarak öldürdü. İ.U. cinayetten sonra 
teslim oldu. 
 
25 Aralık 2014’te, Trabzon’da N.B. boşanma davası açan karısı L.B.’yi sokakta darp etti. L.B. şikayetçi 
oldu. 
 
25 Aralık 2014’te, Sakarya’da H.E. kızı E.E.’yi sopayla darp etti. 
 
25 Aralık 2014’te, Aksaray’da Y.D. hakkında koruma kararı bulunan eski karısı H.T.’yi adliye önünde 
bıçakladı. Aynı gün görülen davada Y.D.’ye eski karısına nafaka ödemesi yönünde karar verildi, Y.D.’nin 
karısını karardan sonra öldürmekle tehdit ettiği ifade edildi. H.T.’nin eski kocasından sürekli tehdit edildiği 
için şikayetçi olduğu, daha önce de beş kere koruma kararı aldığı öğrenildi. 
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25 Aralık 2014’te, İstanbul’da dizi oyuncusu A.K. bir barda oyuncu bir kadına flört etme teklifini geri 
çevirdiği için kadını küfür ve hakaret ederek taciz etti. 
  
25 Aralık 2014’te, Konya’da B.Ç. (38) iki kadını otobüste elle taciz etti. Bir yıldır toplu taşıma araçlarında 
kadınlara cinsel tacizde bulunan B.Ç.’nin polisteki ifadesinde "Bu iş bende hastalık oldu. Sürekli 
yapıyorum. Yapamadan duramıyorum" dediği öne sürüldü. B.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
 
26 Aralık 2014’te, Mardin’in Derik ilçesinde Kız Meslek Lisesi son sınıf öğrencisi H.Ç. (19) adlı genç kadın, 
okul çıkışı Burç Mahallesi'nde bulunan evine dönerken, servis aracının önünü kesen üç kişi tarafından 
zorla kaçırıldı. Öğrenci taşıyan servis aracının yolu, Yukarı Mezra Mahallesi girişinde üç kişi tarafından 
kesildi. Servis şoförü ve araçta bulunan öğrencilerin gözü önünde lise son sınıf öğrencisi H.Ç. silah zoru 
ile ve darp edilerek araçtan indirildi. H.Ç'yi araçlarına bindiren kişiler, olay yerinden hızla uzaklaştı. Servis 
şoförü ve öğrencilerin ihbarı üzerine, H.Ç'yi kaçıran araç Viranşehir girişinde askerler tarafından 
durduruldu. Araçta bulunan Resul Oruç (21) adlı kişi gözaltına alınırken, yine araçta bulunan H.Ç. 
ifadesinin ardından ailesine teslim edildi.   
 
27 Aralık 2014’te, Çorum’da S.Ç. karısı B.Ç. ve kızı Y.Ç.’yi (7) darp etti. 
 
28 Aralık 2014’te, İzmir’de iki kardeşinin şakalaşmasına sinirlenen Ş.A. (25) annesi A.A.’yı ve kız kardeşi 
S.A.’yı üzerlerine kaynar su dökerek yaraladı, babasını bıçakladı. Ş.A. gözaltına alındı. 
 
29 Aralık 2014’te, İstanbul'un Esenyurt İlçesi'nde Nurten A. isimli kadın, boşandığı Mustafa K. tarafından 
katledildi. Nurten A.'nın iş yerine giden Mustafa K., Nurten A.'ya bıçakla saldırarak yaraladı. Saldırı sonrası 
Nurten A. yaşamını yitirirken, katil zanlısı Mustafa K. gözaltına alındı. 
 
29 Aralık 2014’te, Van merkeze bağlı Vali Mithatbey Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Dilek Ö. adlı bir 
kadın, daha önce boşandığı işe Nihat Ö. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Dilek Ö. olay 
yerin gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 
 
29 Aralık 2014’te İzmir’de gözaltına alınıp Yabancılar Şubesi Geri Gönderme Merkezi’ne konulan 
tüberküloz ve HIV hastası Amina Tou Cady adlı Kamerunlu sığınmacı tutulduğu yerde yaşamını yitirdi. 
Konuyla ilgili açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi, yakalandığında hamile 
olan ve 2014 yılının Ağustos ayında doğum yapan Amina Tou Cady’nin ne doğumu ne de hastalığı 
nedeniyle hastaneye götürülmediğini ve Geri Gönderme Merkezi’nin bodrumundaki bir odaya kapatıldığını 
ileri sürdü. 
 
30 Aralık 2014’te, İstanbul’da M.E. eski karısı Nurten A.’yı kadının çalıştığı dükkanda bıçaklayarak 
öldürdü. M.E. cinayetten sonra teslim oldu. 
 
30 Aralık 2014’te, Ankara’da H.Y. annesi Hediye Y’yi apartman merdivenlerinde boğazını keserek öldürdü. 
 
30 Aralık 2014’te, Antalya’da elleri ve ayak bileklerinden kesik, başı olmayan, 20 yaşlarında kadın cesedi 
bulundu. 
 
30 Aralık 2014’te, Maraş’ta G.K. (32) para vermediği için annesi Z.K.’yi kesici bir aletle yüzünden ağır 
yaraladı. G.K.’nin madde bağımlısı olduğu, uyuşturucu almak için annesinden para istediği ifade edildi. 
 
 30 Aralık 2014’te, Konya’da L.S. karısı Ö.S.’yi (20) kimliğini bulamadığı bahanesiyle darp etti. Kocasının 
sürekli şiddet uyguladığı Ö.S. şikayetçi oldu. 
 
31 Aralık 2014’te, İstanbul’da M.K. (33) karısı Meltem K’yi (25) ve yanında bulunan arkadaşı Adem G’yi 
(33) bir alışveriş merkezinde defalarca ateş ederek öldürdü. Karısının kendisini aldattığı için öldürdüğünü 
söyleyen M.K. cinayetten sonra teslim oldu. 
 
31 Aralık 2014’te, Sivas’ta bir kadın kafasına vurularak öldürüldü, kadının cesedi yol kenarına bırakıldı. 
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31 Aralık 2014’te, İstanbul’da Iraklı üç erkek yılbaşı kutlamaları sırasında sokakta İranlı üç kadına cinsel 
tacizde bulundu. Erkekler gözaltına alındı. 
 
31 Aralık 2014’te, İstanbul’da bir erkek yılbaşı kutlamaları sırasında bir kadını elle taciz etti. Kadın erkeğe 
tekme attı.   
 
31 Aralık 2014’te, Kırklareli’nde son bir haftada 4 üniversite öğrencisi kıza, bıçak zoruyla cinsel saldırıda 
bulunduğu iddiasıyla 25 yaşındaki evli E.G. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mağdur kızlar 
tarafından teşhis edilerek suçunu itiraf eden şüpheli E.G., tutuklanarak cezaevine konuldu. 
 
31 Aralık 2014’te,  Urfa'nın Siverek İlçesi'nde, 15 gün önce cesedi bulunan ve kimliğine belirlenemeyen 
genç kadın kimsesizler mezarlığına defnedildi. 16 Aralık günü 15-20 yaşlarındaki genç kadının cesedi, 
Siverek-Amed karayolunun 30'uncu kilometresinde bulundu. Güvenlik güçleri, bıçaklanarak öldürüldüğü 
saptanan genç kadının kimliğini öğrenemedi. 15 gündür morgta tutulan ceset, kimliğinin belirlenememesi 
ve ailesine ulaşılamaması üzerine savcılık kararıyla dini vecibeleri yerine getirildikten sonra kimsesizler 
mezarlığında toprağa verildi. 
 

16.3. Fuhuşa Zorlanan kadınlar 
 
11 Ocak 2014’te, İstanbul’da Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yaklaşık 6 ay süren telefon dinlemesinin 
ardından belirlenen 31 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Aralarında bazı eğlence mekanlarının da 
bulunduğu baskın yapılan yerlerde polisi görünce hazırlanan gizli sığınaklara saklanan kadınlar polis 
tarafından tek tek bulunarak çıkarıldı. Bir tabanca ile otomatik bir av tüfeğinin ele geçirildiği baskınlarda 
para karşılığı zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 105 kadın yakalandı. Organize fuhuş çetesinin yönetici 
kadrosunda bulunan 4’ü yabancı uyruklu 18 kişi ise evlerinde gözaltına alınarak Asayiş Şube 
Müdürlüğü’ne getirildi. 
 
27 Şubat 2014’te, Alanya’da internet sitesinde buldukları çocuk bakıcısı ilanı üzerine Romanya’dan gelen 
A.A.Z. ve A.M.A. (18) adlı kadınların 112 acil servisi arayarak 4 ay boyunca pasaportlarına el konularak 
fuhuşa zorlandıklarını söylemesi üzerine L.D.G. adlı kadın, eşi Ö.G. ve arkadaşları İ.K. “insan ticareti, 
zorla fuhuş yaptırmak, darp, tehdit ve hürriyeti tehdit” suçlarından adliyeye sevk edildi. Zanlılar fuhuş ve 
uyuşturucu ticaretinden sabıkalıydı. 
 
30 Mayıs 2014’te, Hatay’da Ş.B. (34) Suriyeli D.H.’ye (20) zorlu fuhuş yaptırmak suçlarından adliyeye 
sevk edildi. 
 
3 Haziran 2014’te, Adana'da polise başvuran Bahar D. (21), annesinin kendisine zorla fuhuş yaptırdığını, 
üvey babasının da kendisine müşteri bulunduğu ileri sürerek sığınma evine gitmek istediğini söyledi. 
 
20 Haziran 2014’te, Adana’da C.I. adlı erkek ve G.S. kadın, G. E. (19) ve B. G. (25) adlı kadınları 
kaçırarak fuhşa zorladı; bebeklerini öldürmekle tehdit etti. 
 
25 Haziran 2014’te, Artvin’de dokuz erkek, yurtdışından gelen 17 kadını alıkoydukları mekanda fuhşa 
zorladı. Polis baskını sırasında kadınları yer altı tünellerine saklayan zanlılardan beşi serbest bırakıldı, üçü 
tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 17 kadın ise sınır dışı edildi. 
 
30 Haziran 2014’te, Şırnak’ta İ.K. (63) kömürlüğünde tuttuğu Suriye uyruklu N.H.A. (14)’nın, fuhşa zorladı, 
tecavüz ve darp etti. 
 
8 Ağustos 2014’te, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliğine 9 ay 
önce Ömer B. (45), Mehmet Y. (36) ve Mehmet O.'nun (52) genç kızları ve kız çocuklarını kandırıp 
ağlarına düşürdükten sonra internette kurdukları eskort sitesi üzeriden pazarladığı ihbarı geldi. Bunun 
üzerine polis zanlıları takibe başladı. Yapılan takip sonucunda fuhuş çetesi liderlerinden Ömer B.'nin 
internet sitesine iletişim bilgisi olarak ev telefonunu verdiği belirlendi. Ömer B.'nin bu telefonuna 13 
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yaşındaki kızı E.B.'ye baktırdığı, arayan erkeklere kızının kadın ayarladığı öğrenildi. Polis, bunun üzerine 
zanlıları teknik takibe de başladı. Yapılan teknik takipte çetenin, aralarında bir Gürcistan uyruklu, biri de 17 
yaşında olmak üzere toplam 16 kadına internet üzerinden günlüğü 100 lira ile bin lira arasında değişen 
ücretlerle fuhuş yaptırdığını belirledi. 
 

30 Ağustos 2014’te, Ankara’da sekiz erkek S.T. ve üç kadına zorla fuhuş yaptırdı. S.T.’nin şikayeti üzerine 

sekiz kişi tutuklandı. 

12 Eylül 2014’te, İstanbul’da D.D. (32) sevgilisi E.A.’ya (14) zorla fuhuş yaptırdı, şiddet uyguladı. 
İstanbul’dan Adana’ya gelen E.A.’yı burada tanıştığı A.T. fuhşa zorladı. E.A. iki erkekten de şikayetçi oldu. 
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 
 
20 Eylül 2014’te, Adana’da Y.K. (29) birlikte yaşadığı sevgilisi S.S.’ye (29) silah zoruyla fuhuş yaptırdı ve 
darp etti. S.S. dört yıldan beri Y.K.’nin tehditleriyle zorla fuhuş yaptığını ve şiddet gördüğünü söyledi. Y.K. 
tutuklanırken S.S. kadın sığınma evine yerleştirildi. 
 
2 Ekim 2014’te, Ankara ve Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen operasyonda, fuhşa zorlandığı 
belirlenen 18 kadın kurtarıldı, 11 kişi gözaltına alındı. 
 
22 Ekim 2014’te,  Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 
daha önce sevgilisinin gelini Sümeyye A.’ya (18) fuhuş yaptırırken yakalanan ve 3 ay cezaevinde kalıp 
çıkan Kemal Ç. (27) isimli şahsın bu kez de sevgilisinin askerde olan oğlu Uğur A.’nın (22) eşi 17 
yanındaki Gamze A.’ya fuhuş yaptırdığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis şahsı takip 
etmeye başladı. Yapılan bir takipte Gamze A.’yı otomobil ile ormanlık alana getiren Kemal Ç. burada 
parayı aldıktan sonra Gamze A. ile müşteriye ormanlık alanda buluşturdu. Bunun üzerine polis hemen 
operasyon için düğmeye basarak zanlıyı yakaladı. Şüpheli Kemal Ç. ve Gamze A., Ahlak Büro Amirliğine 
getirilerek sorguya alındı. Kemal Ç fuhuş yaptırdığını kabul etmedi. 
 
7 Kasım 2014’te, Antalya’da Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği’ne ulaşan ihbar üzerine hareket 
geçen polis, belirlenen adresleri 3 ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldı, saat 07.00 sıralarında 
operasyonu başlatan ekipler kent merkezinde 15 ev, 1 işyeri, 3 otel, 9 otomobil, Serik İlçesi’nde 2 ev ve 
Denizli’de 1 eve baskın düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda zorla fuhuş yaptırdıkları belirlenen 3 Türk, 5 
Kırgızistan, 3 Türkmenistan, 3 Moldova, 3 Belarus, 2 Ukrayna, 1 Gürcistan, 1 Paraguay uyruklu toplam 21 
kadın kurtarıldı. 
 
9 Kasım 2014’te, Antalya’da T.C. vatandaşı olmayan dokuz aylık hamile U.J. (22) ve 17 yaşında bir 
kadına zorla fuhuş yaptırıldı. 14 kişi gözaltına alındı. 
 
25 Kasım 2014’te, Antalya’da Moldovalı N.K.’ya (32) zorla fuhuş yaptırıldı. N.K.’nın altı aylık hamile olduğu 
ifade edilirken, 14 kişi gözaltına alındı.  
 
26 Kasım 2014’te,  Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine belirledikleri 
adresleri üç ay boyunca fiziki ve teknik takibe aldı. Önceki gün operasyon için düğmeye basan polis, 
Antalya ve Çorum’daki adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. 21 ev ile 8 otomobilde yapılan 
aramalarda 2 Gürcistan, 6 Moldova, 4 Özbekistan, 2 Kırgızistan uyruklu toplam 14 kadın kurtarıldı. 
Kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 12 şüpheli ise gözaltına alındı.   
 
6 Aralık 2014’te, Yalova'da E.Ş. (65) ve kadın G.Ş. (52) temizlik işçisi, engelli Z.A.'ya (23) Fuhşa zorlama 
yaptırdı ve kadını iki gün alıkoydu. 
 
10 Aralık 2014’te, Zonguldak'ta S.K. (36) iki lise öğrencisi kız çocuğuna zorla fuhuş yaptırdı. Şikayet 
üzerine gözaltına alınan S.K. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 
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19 Aralık 2014’te, Adana’da İ.T. kız yurdundan kaçan C.E.’ye zorla eroin verdi ve Fuhşa zorlama yaptırdı. 
İ.T.’nin birden fazla sayıda genç kadınlara zorla eroin verdiği ve Fuhşa zorlama yaptırdığı iddia edildi. İ.T. 
tutuklandı. 
 
21 Aralık 2014’te, Adana’da Ö.B. (36) iki kadına Fuhşa zorlama yaptırdı. E.B.’nin kızı E.B.’ye (13) 
telefonda fuhuş için pazarlık yaptırdığı öğrenildi. Kadınlar Ö.B. hakkında şikayetçi oldu. 
 
24 Aralık 2014’te, Ankara’da, yabancı uyruklu 74 kadını, fuhşa zorladıkları belirtilen suç örgütü üyesi 17 
şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 4 adet kamera kayıt cihazı ile kadınların çalıştığı günlere ilişkin 
ücret-ceza zarfları, senetler, kadınların menajerlerine ödenen ücretlerin gösterildiği evraklar bulundu. 
 

Davalar (Kadın/Çocuk) 
 
   
 

17. ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 
 
  

 
 

17.1. Çocuk İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 
 
7 Şubat 2014’te, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Taşbasamak (Mirzecan) köyünde, evin tavanına iple asılı 
bulunan ve intihar girişiminde bulunduğu iddia edilen 12 yaşındaki kız çocuğu E.Ö., Diyadin Devlet 
Hastanesi'nden Van'da Özel Lokman Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğum bakım servisine kaldırılan 
E.Ö.'nün, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.   
 
24 Şubat 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Abdulkadirpaşa Mahallesi Büyükkaya Çıkmazı Sokak'ta 
oturan 16 yaşındaki M.G., evlerinin bahçesinde üzerine benzin dökerek kendini yaktığı ve Malatya İnönü 
Üniversitesi Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne sevk edildiği belirtildi. Olayla ilgili polisin soruşturma başlatıldı.   
 
12 Mart 2014’te, Şırnak Dicle Mahallesi'nde 16 yaşındaki Ferhat Uğur’un, mahallede bulunan Orman 
İşletme Müdürlüğü'nün arka bahçesindeki araç garajının tavan demirlerine kendini asarak intihar ettiği 
iddia edildi.     
 
9 Nisan 2014’te, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 10. sınıf öğrencisi 
Ö.Ç. (16) isimli çocuk, eğitim gördüğü okulun yanındaki inşaatın dördüncü katından atlayarak intihar ettiği 
iddia edildi. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nin acil servisine kaldırılan çocuğun yapılan tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadığı belirtildi.   
 
10 Nisan 2014’te, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Atatürk Teknik Endüstri ve Meslek Lisesi 2'inci sınıfta 
okuyan F.S'nin (16), evde bulunan tabanca ile intihar ettiği iddia edildi. Olay sonrası Diyarbakır Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan F.S'nin yaşama döndürülmesi için halen tedavisi 
sürerken, beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.  
 
12 Nisan 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Konak Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ilköğretim 7'nci 
sınıf öğrencisi 11 yaşındaki A.A'nın, evlerinin yan tarafından bulunan ahırda tavanına asılı bulundu. İntihar 
ettiği ileri sürülen A.A., Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen 
kurtarılamadı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
16 Nisan 2014’te,  Eskişehir de saat 15.00 sıralarında Çamlıca Mahallesi Elmalık mevkiindeki DSİ’ye ait 
sulama kanalında Şehit Barış Öztürk Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri olan N.F. ile E.Ç., ’Mutlu değiliz’ 
yazılı not yazıp, içerisinde defter ve kitapların olduğu okul çantaları ile montlarını su kıyısına bıraktıktan 
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sonra, sulama kanalına atladı. Suda çırpınan kızları gören çevredekiler kanala doğru koştu. Kızlardan 
E.Ç.’yi köprü yakınında sudan çekip alarak dışarı çıkardı. Akıntıda çırpınan N.F. ise kısa süre sonra 
gözden kayboldu.  
 
20 Nisan 2014’te, Diyarbakır'ın Kulp ilçesi Akçasır Mahallesi Tekneval Caddesi Kup Sokağı mevkiinde 
bulunan evinin tavanına asılı olarak bulunan 14 yaşındaki Ç.H. adlı çocuğun intihar ettiği iddia edildi.   
 
21 Nisan 2014’te, Urfa’nın Viranşehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 16 yaşındaki lise öğrencisi E.K, 
babasına ait av tüfeği ile intihar ettiği iddia edildi. Kılıç, olay yerinde yaşamını yitirdi.   
  
25 Nisan 2014’te, Sivas’ta Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde eğitim gören 17 yaşındaki R.K., iddiaya 
göre, ders notlarının kötü olması nedeniyle girdiği bunalım sonucu, okulun 3’üncü kat balkonundan 
atlayarak intihara kalkıştı. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldı. 
 
4 Mayıs 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesi Zeynelabidin Mahallesi'nde oturan 16 yaşındaki Serhat Gezer 
isimli çocuk, evin odasında tabancayla intihar girişiminde bulundu. Aile fertleri tarafından Nusaybin Devlet 
Hastanesi Acil Servisi'ne, ardından da Kızıltepe'de özel bir hastaneye sevk edilen S.G.', tedavi altına 
alındı. NOT: Gezer, 11 Mayıs’ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  
  
9 Mayıs 2014’te, Batman'ın Pazaryeri Mahallesi'nde K.Y. (16) adlı genç bir kadın, evinin bulunduğu 
binanın dördüncü katından atlayarak, intihar teşebbüsünde bulundu. Ağır yaralanan K.Y, olaydan sonra 
Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin yoğum bakım ünitesine kaldırıldı.  
 
25 Mayıs 2014’te, Adana’nın Kozan ilçesinde Ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki bir çocuk, aşkına karşılık 
bulamayınca intihar etti. 8 Sınıf öğrencisi çocuk, ölmeden önce kendi fotoğrafını çekerek, "Senin için 
ölüyorum" notuyla sevdiği kıza mesaj gönderdiği öğrenildi. 
 
10 Haziran 2014’te, Sivas’ta 45 gün önce bir kız öğrencinin intihara teşebbüs ettiği Kız Anadolu İmam 
Hatip Lisesi’nde ikinci kez intihar girişimi yaşandı. Üçüncü kattaki mescit balkonundan atlamaya çalışan 17 
yaşındaki B.Y.,yi son anda öğretmenleri yakaladı.  
 
10 Haziran 2014’te, Denizli’de kaldığı ikinci kattaki öğrenci evinden atlayarak yaşamına son veren lise 
öğrencisi 15 yaşındaki Berna Pekakça’nın babası İsmail Pekakça, savcılığa suç duyurusunda 
bulunacağını söyledi. İsmail Pekakça, öğrenci evinin bir cemaate ait olduğunu, kızının hırsızlıkla 
suçlanınca bunalıma girip canına kıydığını ileri sürdü. 
 
11 Temmuz 2014’te,  Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesi'nde, 3 ay önce imam nikahı ile evlendirilen 15 yaşındaki 
Yeter A., av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi. 
 
16 Temmuz 2014’te, "Kristal Kılıç" adlı fantastik romanı sayesinde "Dünyanın en genç ikinci yazarı" olarak 
tanınan 16 yaşındaki Eren Demir'in cesedi, oturduğu apartmanın bahçesinde bulundu. Binanın 10. 
katından düştüğü belirlenen Demir'in kesin ölüm nedeni araştırılıyor. 
 
16 Temmuz 2014’te, Uşak'ta 15 yaşındaki R.G. köpek tasmasına bağladığı iple yaşamına son verdiği 
iddia edildi. Uşak Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi olduğu belirtilen R.G.'nin intiharı sonrası evde inceleme 
yapan polis ekipleri "İntiharımdan kimse sorumlu değildir. Bu hayat çekilmez, yaşamak istemiyorum. 
Anneanneme iyi bakın" notunu buldu. R.G.'nin yakınları sinir krizi geçirirken, olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı. 
 
8 Eylül 2014’te,  Siirt'te Barış Mahallesi'nde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 17 yaşındaki genç kadının 
kendisini odaya kapatarak av tüfeği ile intihar ettiği iddia edildi. Olay ardından genç kadının cenazesinin 
ambulans ile Siirt Devlet Hastanesi morguna oradan da otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp 
Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.   
 
18 Eylül 2014’te, İzmir’in Buca İlçesi’nde, bu eğitim yılında ortaokula başlayan 10 yaşındaki İsa Bilir, 
kendisini gardırobun askı bölümüne iple asarak canına kıydı. Küçük çocuğun cesedini işten dönen annesi 



248 
 

buldu. İsa’nın sır intiharı ailesini şoke etti. İsa’nın okulunda birisiyle mi tartıştığı, yoksa okulunu sevmediği 
için mi intihar ettiği ihtimallerinin araştırıldığı öğrenildi. 
 
10 Ekim 2014’te, İzmir’de saat 22.30 sıralarında Yaylalı Mahallesi’ndeki futbol stadının görevlileri 
tribünlerde bir genç kızın hareketsiz şekilde yattığını görüp, durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. Olay yerine 
gelen sağlık ekipleri, Kırçiçeği Anadolu Lisesi 3’üncü sınıf öğrencisi olduğu belirlenen Seher Sarıgözlü’nün 
tarım ilacı içtiğini belirledi. Sarıgözlü’nün içtiği tarım ilacı kutusu da yanında bulundu. Sarıgözlü’nün cesedi 
polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu 
Morgu’na kaldırıldı. Sarıgözlü’nün 9 aydır ayrı yaşayan anne ve babasının boşanma kararı aldığı öğrenildi. 
 
21 Ekim 2014’te Niğde'de 4 ay önce 23 yaşındaki İslam A. ile evlendirilen 13 yaşındaki Hilal Ünal intihar 
ettiği iddia edildi. Elmalı köyünde meydana gelen olayda, 23 yaşındaki İslam A. ile evlendirilen 13 
yaşındaki Hilal Ünal kayınbabasının evinde tabanca ile kafasına ateş etti. Silah sesini duyan yakınları, 
Hilal Ünal'ı başından vurulmuş bir şekilde yerde yatarken buldu. Niğde Cumhuriyet Savcılığı tarafından 
olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. 
 
25 Ekim 2014’te, Mersin’in Tarsus ilçesinin Fahrettin Paşa Mahallesinde oturan 14 yaşındaki Sinan Nas 
isimli çocuk intihar ederek yaşamını son verdiği iddia edildi. İddiaya göre akşam 20.00 sularında Nas’ın 
annesi evin damına çıktığı esnada oğlunun çardağa asılı halde bulunduğu belirtili.    
 
5 Kasım 2014’te, Batman’ın Belde Mahallesinde 13 yaşındaki N.E. isimli kız çocuğunun, bilinmeyen bir 
nedenle evinin bulunduğu 6. kattan kendini atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Batman Bölge Devlet 
Hastanesi Acil Servisine kaldırılan N.E tüm müdahalelere rağmen, kurtarılmayarak yaşamını yitirdi. 
Cenaze otopsi için hastanenin morguna kaldırırken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.   
 
10 Kasım 2014’te, Malatya’nın Arapgir ilçesinde özel bir yurtta, yurt binasının 5’inci katından atlayan S.T. 
(17), Malatya Devlet Hastanesi’ne getirilmesine rağmen kurtarılamadı 
 
11 Kasım 2014’te, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Çetikli köyünde yaşayan R.Y. (15) isimli genç bir kız, 
evde kimsenin olmadığı sırada silahı kafasına dayayarak intihar etmek istedi. Duydukları silah sesi üzerine 
eve koşan komşuları genç kızı kanlar içerisinde yerde buldu. Hemen özel araçla Bismil Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılan genç, ilk müdahalesinin ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.R.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili 
geniş çapta soruşturma başlatıldı.   
 
21 Kasım 2014’te, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nin Göğüs Hastalıkları Servisi'nde yatan babaannesine 
refakatçilik yapan C.B. (17) adlı genç kadının, bir anda bulunduğu üçüncü katın penceresinden atlayarak 
intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Beton zemine düşerek ağır yaralanan genç kadın, acil 
servise kaldırılarak tedavi altına alındı.    
 
30 Kasım 2014’te, Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Sakaören köyünde ikamet eden Umut Özçelik (17) adlı 
genç, evde kimsenin bulunmadığı bir sırada pompalı tüfekle intihar etti. Özçelik'in 6 ay kadar önce evden 
kaçıp İstanbul'a gittiği ve bonzai adlı uyuşturucu madde kullanmaya başladığı belirtildi.   
 
7 Aralık 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, 13 yaşındaki K.Y. isimli bir kız çocuğunun, bilinmeyen bir 
sebepten dolayı evlerindeki bir odaya kapanıp, ardından ilaç içerek intihar ettiği iddia edildi. Uzun süren 
odadan çıkmayan K.Y'yi merak eden diğer aile bireyleri, seslenmelerine karşılık cevap alamayınca kapıyı 
kırarak odaya girdiklerinde K.Y'yi baygın halde buldu. Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan 
çocuğun midesi yıkandı. Ardından da ambulansla Mardin Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavisine 
devam edildi.   
 
15 Aralık 2014’te, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde eşi tarafından 4 gün önce bıçaklı saldırıya uğrayan ve 
boğazından yaralanan 17 yaşındaki Delal Satiç'in, tedavisinin ardından ailesinin evine gittiği belirtildi. 
Hazro'nun Yerigüzel köyünde bir kaç gün kalan Satiç'in, bugün ailesinin tekrar kendisini eşinin evine 
götürmek istemesi üzerine pompalı tüfekle intihar ettiği iddia edildi. 
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27 Aralık 2014’te, Şırnak'ın Uludere ilçesinin Taşdelen köyünde, E.E. (14) isimli çocuğun evde bulunan av 
tüfeği ile kendini vurarak intihar ettiği iddia edildi. Silah sesi üzerine odaya giren aile fertleri tarafından 
yaralı halde Uludere Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.E., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldı.   
 
30 Aralık 2014’te, Van'ın Muradiye ilçesi Seraç Mahallesi'nde Fettah Sezan (14) isimli bir çocuk, odasında 
bulunan av tüfeği ile kafasına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Sezan’ın 
cenazesi Hastaneye kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.    
 

17.2. Toplumsal Alanda ve Ev İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Tecavüz 
 
1 Ocak 2014’te, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Seyrantepe semtinde bulunan Şehit Baş komiser Fatih Özdil 
İlköğretim Okulu'nun yakınlarında dolaşan 20-25 yaşlarında esmer tenli, uzun boylu, zayıf yapılı 25 
yaşlarında erkek şahıs sabah okula gelen erkek çocuklarını tehditle alıkoyduğu öğrenildi. Çocuklardan 
birinin 3 Aralık'ta okula geç kalması üzerine sınıf öğretmeni Nalan Almakkaya, "Niye geç kaldığını" sordu. 
Bunun üzerine söz konusu çocuk ve 2 arkadaşı yaşadıklarını öğretmenlerine anlattı. Almakkaya, 
çocuklarla birlikte Güven Polis Merkezi Emniyet Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu. Burada ifade veren 
çocuklar, saldırgan şahsın sürekli okul çevresinde dolaştığını, okula geldikleri esnada ellerinden 
yakaladığını 10 dakika çekiştirerek, bir şantiyeye götürdüğünü, burada kendisine pantolonunu çıkarmasını 
söylediğini, kendisinin çıkarmadığını şahsın kendisine "seni köpeklere atarım" dediğini, tekrar çekerek 
götürdüğü sırada elinden kurtulduğunu ve okula gelerek, durumu öğretmenine anlattığını beyan etti.   
 
2 Ocak 2014’te, Adana’da ismi açıklanmayan genç bir kadın (17) şiddet gördüğü için polisi aradı. Kadın 
Çocuk Şube ekibine götürüldü. 
 
2 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran S.İ., şu beyanlarda bulundu: “Benim babam beni 
isteğimin dışında Almanya’da oturan S.İ. adlı akrabamızla zorla nişanlandırdı. Ben 16 yaşındayım, 
evlendirmek istedikleri kişi de benden 14-15 yaş büyüktür. Babam ablalarımı ve halamı da zorla evlendirdi. 
Babam ekonomik çıkarları için bizim mutsuzluğumuzu düşünmeden bizi harcıyor. Ben ısrarla nişanı atmak 
istedim ancak buna izin vermediler. Benden habersiz nüfusta ölümümü göstererek farklı bir isimle yani S. 
olarak değiştirilip sahte resmi nikâh yaptılar. Babam tarafından evlendirmek istenen kişiyi de amcası olan 
Yahya İncekan, nüfusta zihinsel özürlü olarak göstermiştir. Y.İ., sürekli olarak sahtekârlık yaparak kendi 
menfaati doğrultusunda hareket ediyor. Ben babamdan ve beni zorla sahte evlilik evrakları düzenleyip 
Almanya’ya götürmek isteyen Y.İ.’den davacıyım. Şuan bir yakınımın yanında kalmaktayım. Ayrıca en son 
yaptığım kemik testi sonucunda 17 yaş ve üzeri olduğum tespit edildi.  Yakınımın yanında güvendeyim. 
Sığınma evi veya koruma konusunda bir talebim yoktur. Ancak organizasyonu yapan Y.İ. ve S.İ.’den 
şikâyetçiyim. Y. şuanda Erzurum’da, S.’de Almanya’da kalmaktadır. Bu kişilerden şikâyetçiyim. Ayrıca 
evliliğimin iptalini istiyorum. Ben yaşadığım rahatsızlıktan dolayı hafızam çok iyi değil. Ancak ben resmi bir 
kuruma gidip herhangi bir imza atmadım. Bir cafeye bazı evraklar getirdiler bende o evrakları imzaladım. 
Ayrıca Almanca kursuna gitmememe rağmen bu konuda sahte sertifikada düzenlenilmiştir. Erzurum 
İHD’ye başvurduğumu öğrenen Y. İHD’yi arayıp tehdit etmiştir. Ayrıca kaldığım yerin ailem tarafından 
bilinmemesi gerekiyor. Burada olduğumu öğrenirlerse can güvenliğim risk altına girer. Bu konuda sizden 
destek talep ediyorum.”    
 
6 Ocak 2014’te, Aydın'da üç erkek, Yurtlar Kurumu'nda kalan kadın öğrenci E.Ö.'yü taciz etti. 
 
10 Ocak 2014’te, Tekirdağ Gündoğdu Mahallesi’nde oturan F.A. ile D.A. çiftinin 20 yaşındaki kızları G., 
geçen yıl Nisan ayında T.T. ile evlendi. Evliliğin ilk günlerde gelin G.T., eşine itirafta bulunarak babası 
D.A.’nın kendisine 5 yıl önce 2 kez tecavüz ettiğini söyledi. Bunun üzerine damat T.T. polise gitmek istedi, 
ancak eşi kabul etmeyince ailesiyle görüşmesini yasakladı. T.T. bu itirafla sarsılırken, eşinin ailesiyle gizli 
gizli görüştüğünü öğrenince evde tartışma çıktı. Önceki gün yaşanan şiddetli tartışmanın ardından G.T. evi 
terk ederek ailesinin yanına yerleşti. Buna kızan T.T. de Tekirdağ Cumhuriyet Savcılığı’na giderek 
kayınpederi D.A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık talimatıyla Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü 
Asayiş Şubesi ekipleri soruşturma başlatarak anne F.A. ile baba D.A.’yı gözaltına aldı. Öz kızına tecavüz 
etmekle suçlanan D.A. suçlamaları kabul etmezken, anne F.A. ise tecavüz olayından haberi olmadığını 
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söyledi. İfadesi alınan G.T. 15 yaşındayken babasının 2 kez evde kendisine tecavüz ettiğini söyledi. 
İfadelerden sonra adliyeye sevk edilen baba D.A. ’nitelikli cinsel saldırı suçundan tutuklanarak Tekirdağ, T 
Tipi cezaevine gönderildi. 
 
12 Ocak 2014’te, Siirt'te Kader Erten (14), evinde silahla vurulmuş olarak ölü bulundu. 12 yaşında 
evlendirilen ve 13 yaşında bir çocuk doğuran Kader Erten'in ikinci çocuğunu doğum sırasında kaybettiği 
ifade edildi. Koca M.A.'nın ailesi Kader Erten'in bunalımda olduğu için intihar ettiği iddia etti Kader Erten'in 
cesedi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Pervari Cumhuriyet Başsavcılığı ölümü 
şüpheli bularak, soruşturma başlattı. 
 
14 Ocak 2014’te, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Afyonkarahisar İl Müdürlüğü Çocukevleri 
Koordinasyon Müdürlüğü evlerinde geçici süreyle kalan kızların taciz edildiği ve para karşılığı pazarlandığı 
iddiası üzerine düzenlenen operasyonda 4 kişi tutuklandığı öğrenildi. Afyonkarahisar Valisi İrfan 
Balkanlıoğlu, olayın 3 ay öncesine dayandığını belirterek, "Hadiseyi yeni olmuş gibi basına vermek doğru 
değil. Emniyet kayıtlarına göre 2013 yılında ihmal ve istismara uğrayan 3 kızımız var. Son operasyon 16 
Ekim 2013’te yapıldı. Bu olayla ilgili 4 kişi tutuklandı. Yıl boyunca benzer suçlardan ise 12 kişi tutuklandı" 
dedi. 
 
16 Ocak 2014’te, Adana’da darp edilen kız öğrenciyi, erkek arkadaşının elinden sınıf arkadaşları kurtardı. 
Adana’nın Seyhan ilçesinde lise öğrencisi A.L. ile erkek arkadaşı F.Y. okul çıkışında buluştu. Ancak 
aralarında çıkan tartışma büyüyünce F.Y., kız arkadaşını darp etmeye başladı. Z.M. ile M.K., sınıf 
arkadaşları A.L’nin darp edildiğini görünce yanlarına gitti. Öğrenciler sınıf arkadaşları A.L’ye "Ne oldu bu 
adam seni niye dövüyor" diye sordu. F.Y. ise araya girerek, "Siz karışmayın, bu olay ikimizin arasında" 
diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine iki öğrenci, A.L.’yi yanlarına alarak, "Sen bizim sınıf arkadaşımızı 
nasıl döversin?" diye F.Y.’yi darp etmeye başladı. Kavgayı gören çevredeki vatandaşlar polise haber 
verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 1’i kız 3 kişiyi polis merkezine götürdü. 3 kişi, 
ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
 
19 Ocak 2014’te,. 14 yaşındaki B:B. teyzesini arayıp "Annem beni altın için O.K.'nın ailesine sattı. Kabul 
etmesem beni 38 yaşındaki birine verecekti. O.K. ile kalmaya razı oldum" dedi. 3 aydır alıkonulan ve 
tecavüze uğradığını belirten B.B. yardım isteyince teyze hemen polise haber verdi. Panikleyen aile kızı 
annesinin evine gönderirken anne, teyzeye "Sana ne" diyerek hakaret etti. Savcılık soruşturma başlattı  
 
23 Ocak 2014’te, Dersimin Pertek ilçesinde Hamit Polat (40) isimli köy korucusunun, 12 yaşındaki S.A 
isimli çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi. Aynı zamanda Pertek'in Çataksu köyü ve 
mezralarında taşımalı sistemle okula giden öğrencileri, Pınarlar köyündeki Gazi Osman Paşa İlköğretim 
Okulu'ndan alıp aynı güzergâhta bulunan köylere dağıtarak servis şoförlüğü yaptığı öğrenilen Hamit 
Polat'ın, ders bitiminde Çataksu'ya bağlı mezralara uğrayarak öğrencileri bıraktığı ve serviste tek kalan 
S.A'yı Köçekler mezrası yakınına götürerek burada cinsel istismarda bulunduğu belirtildi. S.A'nın 
bağırması üzerine durumu fark eden yurttaşların olaya müdahale ettiği ve Polat'ın olay yerine çağırılan 
jandarmaya teslim ettiği öğrenilirken, Dersim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alınan Polat'ın 
tutuklanarak Elazığ E Tipi Cezaevi'ne gönderildiği bildirildi.   
 
26 Ocak 2014’te, Şanlıurfa’da, 25 Ocak günü kaybolan 6 yaşındaki Zehra Topdağ’ın bu sabah bir çuval 
içerisinde cesedi bulundu. Küçük kızın boğularak öldürüldüğü belirlendi. 
 
27 Ocak 2014’te, Muğla/Fethiye'de işe gelmeyen çırağı 11 yaşındaki B.A.G.'yi, boynundan iple 
motosikletine bağlayarak 1 kilometre boyunca çekerek götürdüğü iddia edilen 43 yaşındaki berber 
gözaltına alındı. Tokat attığı için işe gelmeyen çırağı Patlangıç Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencisi B.A.G.'nin 
internet kafede olduğunu öğrenen berber İsmail A., 20 L 1367 plakalı motosikletiyle çocuğu almaya gitti.  
İnternet kafede bulduğu çocuğu boynundan iple motosikletin arkasına bağlayan İsmail A., işyerine doğru 
hareket etti. Boynundan iple bağlı halde motosikletin arkasından koşmaya çalışan B.A.G.'yi görenler 
polisten yardım istedi. Hızla yol alan motosiklete yetişebilmek için çığlıklar atarak berberden 
yavaşlamasını isteyen çocuk, iple 1 kilometre boyunca yürütüldü. İsmail A., işyerine getirdiği çocuğu 
müşterilerinin gözü önünde tokatlamaya devam etti Olay yerine gelen polis ekipleri gözyaşlarına boğulan 
B.A.G.'yi berberden çıkardıktan sonra İsmail A.'yı gözaltına almak istedi. Şaka yaptığını söyleyip polise 
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direnen İsmail A., gözaltına alınarak polis aracına bindirildi. Yaşananları soran gazetecilere büyütülecek 
bir şey olmadığını söyleyen İsmail A., şaka yaptığını yineledi.  
 
28 Ocak 2014’te,  Kocaeli'nde S.Ş. (33), sözlüsü S.Y.'yi (14) kaçırdı ve tecavüz etti. Jandarmaya teslim 
olan ve tecavüzü kabul eden S.Ş. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme S.Ş.'nin tutuksuz 
yargılanmasına karar verdi. 
 
29 Ocak 2014’te, Erzurum’un Karayazı İlçesi’ne bağlı Kösehasan Köyü’nde 32 yaşındaki Umut K., evli 
olan minibüs sürücüsü 25 yaşındaki Maruf A. ile öpüşürken gördüğü 14 yaşındaki kız kardeşi Havva K.’yı 
av tüfeği ile vurarak öldürdü. Umut K. ilk sorgunun ardından tutuklandı. 
 
31 Ocak 2014’te, Diyarbakır 'ın Ergani ilçesine bağlı Aşağı Kuyular köyünde 3 buçuk yaşındaki çocuğun, 
ailesi tarafından yoğun kanaması olduğu için hastaneye kaldırıldığı ve tecavüze uğradığı anlaşıldığı 
belirtildi. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Jandarma konu ile 
ilgili köyde soruşturma başlattı.   
 
1 Şubat 2014’te, Samsun’da N.A. (42) adlı erkek, C.C. (17) ve S.A. adlı kız çocuklarına tecavüz ettiği 
iddiasıyla gözaltına alındı. C.C. ve S.A. şikayetlerinde N.A. ve bir arkadaşının kendilerini otomobiline 
bindirerek götürdükleri işyerinde tecavüz ettiklerini söyledi. N.A. adliyeye sevk edildi. Diğer şüpheli 
aranıyor. 
 
10 Şubat 2014’te, Bursa’da İ.A. (29), otobüs terminalinde O.B.’ye (16) tecavüz girişiminde bulundu. 
Güvenlik kameralarından olayı gören görevliler İ.A.’yı polise teslim etti. İ.A. çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. 
 
16 Şubat 2014’te, saat 13:00 sıralarında İzmir/Tire’ye bağlı Gökçen Beldesi Kahrat Mahallesinde meydana 
geldi. Aralarında bir süredir problem olduğu ileri sürülen Kostak ailesinin reisi Mehmet Kostak (29) eşi 
Perihan Kostak’ın (24) baba evine gitti. Elinde pompalı tüfekle içeriye giren Mehmet Kostak eşi Perihan 
Kostak’ı balkonda yakalayarak boyun ve baş bölgesine üç el ateş etti. Kanlar içinde balkona yığılan Elvan 
Kostak olay yerinde can verdi. Cinnet geçiren Kostak evden hızla uzaklaşarak kendi yaşadığı çiftlik evine 
gitti. Burada bulunan oğulları Süleyman (5) ve İbrahim'i de (3) öldüren baba Mehmet Kostak daha sonra 
aynı oda da kendi kafasına sıkarak intihar etti. 
 
18 Şubat 2014’te, Bolu'nun Gerede İlçesi’ndeki bir lisede iki öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddia 
edilen İngilizce öğretmeni 25 yaşındaki U.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
20 Şubat 2014’te,Salihli ilçesine bağlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 14 yaşındaki A.Ö. ile para karşılığı 
ilişkiye girildiği iddiaları üzerine 14 kişiye yönelik operasyon düzenlediği öğrenildi. Yapılan çalışmalar 
neticesinde 14 yaşındaki çocukla para karşılığında cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen 14 kişi gözaltına 
alındı. Emniyette sorguya alınan 14 şahıs, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 
14 şüpheliden 9’u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. 
 
21 Şubat 2014’te, Mersin’de amcasının oğluyla zorla evlendirilmek istenmesine karşı çıktığı için şiddet 
gören S.M. (17) adlı kız çocuğu öldürülme korkusuyla evden kaçarak yakınının yanına sığındı. 
 
23 Şubat 2014’te, Yozgat’ta O.G., karısı M.G.’yi ve 7 aylık bebeklerini darp etti. Bebek yoğun bakımda 
tedaviye alınırken, jandarmanın gözaltına aldığı O.G serbest bırakıldı. 
 
24 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran N.Ö., şu beyanlarda bulundu: “Kızım M.Ö., 13 
yaşında olmasına rağmen 3 yaşındaki bir çocuğun zekâsına sahiptir. Yaklaşık 15 gün önce Pazartesi, 
kızım yanımda perdeciye girdim. Perde bakarken kızım para isteyip bakkala gideceğini söyledi. 
Perdecideyken kızım bakkala gitti. Ben perdeciden çıkıp bakkala gittim. Yakındaki bakkalda kızım yoktu. 
Diğer sokaktaki bakkala girdim. Bakkalda kimse yoktu. Dükkânın arka tarafı depoydu ve orada perde 
vardı. Perdenin kıpırdadığını görünce şüphelendim ve perdeyi açtım. Perdenin arkasında kızımın 
pantolonu ve iç çamaşırı aşağı indirilmiş, bakkalcının cinsel organı dışarıdaydı. Kızımın elleri kilitlenmiş, 



252 
 

sımsıkıydı. Ben bağırınca adam iç çamaşırını çekti. Bende kızımı toparladım. Adam ayağıma kapanıp 
yalvardı. O sırada başka adam içeri girdi. Bunlar konuşup, anlatılırsa sen de kızlarında rezil olursunuz 
dedi. Kızımı alıp eve gittim. Korkumdan eşime söyleyemedim. Adama dükkânını kapatıp gideceksin 
dedim. Diğer gün dükkânını açık görünce gidip dükkânı dağıttım. Buradan gideceksin dedim. Aracı olan 
bazı şahıslar benimle görüşüp, olayı kapatmak için 6.000 TL önerdiler. Ben kabul etmedim. Ama adam 
buradan gidecek dedim. Diğer gün adam kolunda eşi ile evin önünden geçtiler. Eşi bana parmak salladı. 
Bende bağırıp hakaret ettim. Bağırıp hakaret etmemi tüm mahalle duydu. Bunun üzerine eşimin arkadaşı 
olan Ş.’yi eve çağırıp olayı anlattım. O da polisi çağırdı ve olayı eşime anlattı. Karakolda ifade verdim. 
Kızım hem hastanede hem de Adli Tıp’ta muayene oldu. Adamın adı Vahap’tır. Şuanda tutukludur. Kızı 
beni aradı. Babamın raporlarını temize çekip, seni de maddi ve manevi bitiririz dediler. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
26 Şubat 2014’te, Aydın’da, tamirat için gittiği bir evde 6 yaşındaki kız çocuğu A.C.’ye cinsel tacizde 
bulunduğu ileri sürülen elektrikçi kalfası B.K., polis tarafından gözaltına alındı. Suçlamaları kabul etmeyen 
24 yaşındaki B.K., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
27 Şubat 2014’te, Manisa Ali Rıza Çevik İlkokulu eğitim gören öğrencilerin 4'ünde, bir süredir durgunluk 
olduğunu fark eden velileri, bir hastanedeki pedagoga götürdü. Öğrencilerle görüşen pedagog, 
psikolojilerinin bozulduğu belirlediği 4 öğrenciyle yaptığı görüşmeler sonucu öğretmenleri E.G. tarafından 
cinsel tacize uğradıklarını öğrenip, durumu velilerle paylaştı. Bunun üzerine veliler savcılığa gidip 
öğretmen E.G.'den şikâyetçi oldu. Savcılığın talimatıyla Manisa Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi'nde, 
pedagog eşliğinde ifadeleri alınan öğrencilerin 1 yıldır, okuldaki bir odada öğretmenleri E.G.'nin 
kendilerine cinsel organını gösterdiğini anlatması polisi harekete geçirdi. E.G., gözaltına alınıp ifadesine 
başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Polisteki sorgusunda 'hastayım ben' diyerek, suçunu itiraf eden 
E.G., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. 
 
3 Mart 2014’te, Kayseri’de inşaat işçisi Nuri Duran (36), eşini ve üç çocuğunu bıçak ve keserle 
öldürdükten sonra, 7 yaşındaki oğlunu 11. kattan aşağı attı. Ardından kendi de 11. kattan atlayan baba, 
oğlu ile birlikte olay yerinde can verdi. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen ve bir süredir işsiz 
olduğu için bunalıma girdiği öne sürülen inşaat işçisi Nuri Duran, oturdukları apartmanın ikinci katındaki 
dairede ve kapının önünde eşi Özlem (30), kızı Rüya (1), oğulları Mert (3) ve Yiğit Taha Duran’ı (5) bıçak 
ve keserle öldürdü. Eşi ve üç çocuğunun cesetlerini eve kapatıp kapıyı kilitleyen Nuri Duran, daha sonra 
ilkokul öğrencisi olan oğlu Kemal’i (7) okuldan alıp apartmana geldi. Apartmanın 11. katına çıkarak, 
merdiven boşluğundan yangın merdivenine geçen Nuri Duran, burada oğlu Kemal’i aşağıya ittikten sonra 
kendisini de boşluğa bıraktı. Baba ve oğul, çakıldıkları zeminde yaşamlarını yitirdi. Komşular, Nuri ve 
Özlem Duran çiftinin iki gündür tartıştığını, Nuri Duran’ın eşini dövdüğünü fakat Özlem Duran’ın eşinden 
şikayetçi olmadığını öne sürdü. Ayrıca Özlem Duran’ın daha önce ilaç içerek, intihara teşebbüs ettiği 
belirlendi. 
 
10 Mart 2014’te, Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde eşi Birgül Ergen’i pompalı tüfekle, 7 aylık kızı Elif Beyza’yı 
ayaklarıyla ezerek öldüren Bayram Ergen,  adliyeye sevk edildi. Cinayetleri, kayınvalide ve kayınpederinin 
kendisine hakaret ettiği için işlediğini söyleyen Bayram Ergen, "Kızınız öldü, üzgün müsünüz?" sorusuna, 
"Değilim" diye yanıt verdi. 
 
16 Mart 2014’te, Bartın’da V.K. (20) sevgilisi T.G. (16) ile girdiği cinsel ilişkiyi kaydetti ve şantajla T.G.'yi 
arkadaşı U.Ç. (19) ile ilişkiye girmesi için zorladı. Tekrar ilişkiye girmek için T.G.’yi sürekli rahatsız eden ve 
görüntüleri yaymakla tehdit eden V.K ve U.Ç., ’küçük yaştaki çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve tehdit’ 
suçlarından tutuklandı.   
 
21 Mart 2014’te, Erzurum’da R.K. evinde karısı Z.K. ve uyuyan torunu B.Y.’yi av tüfeğiyle yaraladı. Olayın 
R.K. silahını temizlerken kaza sonucu meydana geldiği iddia edildi. İfadesi alınan R.K.’nin ruhsatlı 
tabancasına el kondu, R.K. serbest bırakıldı. 
 
26 Mart 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran M.D., şu beyanlarda bulundu: “Ben şuan Kayapınar 
İMKB İmam Hatip Lisesinde okuyorum. 10. Sınıftayım.8. sınıftayken Kayapınar ilköğretim okulundayken, 
İngilizce öğretmenimiz Saadettin Dolas, bana yönelik olarak yakınlık gösterip ilgilenmeye başladı. Beni 
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sevdiğini söyleyince ben de etkilendim ve yakınlık hissettim. Kendisi 35 yaşlarında ve evliydi. Kendisi 
Afyon’luydu. Bana sürekli boşanıp benimle evleneceğini söyledi.  Ben de kendisine inandım. Dışarıda 
görüşmenin tehlikeli olacağını söylediğinden evinde görüşüyorduk. İlk gittiğimde vücuduma dokunmaya 
çalıştı. Ben karşı çıkınca zorla beni yere atıp soymaya başladı. Arkadan ilişki gerçekleşti. 2-3 defa 
gerçekleşti. Okulda proje odasında da birçok kez gerçekleşti. Okuldaki odasında sürekli oluyordu. Beni 
kandırdığını hissedince eşiyle görüşmeye gittim. Eşi ayrılacaklarını söyledi. Ancak isteyerek cevap 
vermiyordu. Hala evleneceğimizi söylüyordu. Ama ben yalan olduğunu öğrendim. Ben rahatsızlanıp 
hastanelik oldum. Adamdan şikâyetçi oldum. Bunun üzerine ailem ile görüşüp benimle evleneceğini 
söyledim. Ancak eşi ayrılmayacağını ve tayinlerinin çıktığını söyledi. Çocuk şubede ifade verdim. 
Ailemden annem ve ablam olayı biliyor. Annem şikâyetten vazgeçmemi istiyor. Babam öğrenirse beni 
öldürür. Yarın beni Bursa’ya gönderiyorlar. Annem şikâyetçi olmadığından dolayı vekâlet vermez. Ben bu 
adamın cezalandırılmasını istiyorum. Tebligatların da verdiğim adrese gelmesini istiyorum. Babam 
öğrenmemeli. Olay savcılığa yansıtıldığından dolayı Aliemiri Anadolu Lisesi müdür yardımcısı olayı biliyor. 
Çünkü en son bu okulda görevliydi. Rehberlik servisi de biliyor. Aramızda duygusal ilişki olduğunu Gurbet 
Karadaş’ta biliyor. Psikolojimin bozulduğunu öğretmenlerim de biliyor. Pınar Hoca’ya konuyu anlatmıştım. 
En son gittiğim gün adamın evinin site kamerasından da tespit edilebilir. Telefonlardan da görüşmelerimiz 
tespit edilebilir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
8 Nisan 2014’te,  saat 16.00 sularında Zonguldak ili Ereğli ilçesi 1 nolu Sakindere Sokak üzerinde Sücüllü 
köyünden 10 gün önce ilçeye taşınan Durukan Akcan (30) cinnet getirdiği iddia edildi.  Evde bulunan av 
tüfeği ile önce çocuğu Resul Kaan Akcan (8), sonra eşi Elif (28) ve daha sonra da kayınvalidesi Nurcan 
Açıkgöz'ü (49) vurdu. Son olarak ise silahı kendisine çeviren Durukan Akcan, tetiği çekerek hayatına son 
verdi.   
 
10 Nisan 2014’te, Trabzon’da A.A. (35) boşanma davası açan karısı G.A. (30), kayınpederi H.A. ve kızı 
D.A.’ya (12) kayınpederinin evinde ateş açtı. G.A. ve H.A. ağır yaralandı. A.A. hakkında uzaklaştırma 
kararı olduğu öğrenildi. 
 
10 Nisan 2014’te, Uşak’ta F.T. (34) öğrencisi S.K.’ye (17) aracında cinsel tacizde bulundu. S.K.’nin 
şikayeti üzerinde gözaltına alınan F.T. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
10 Nisan 2014’te, Bolu’da, 16 yaşındaki C.B. bir ay önce kendisinden 10 yaş büyük erkek arkadaşı 
tarafından kaçırıldı. Baba Mustafa Başaran kızının evlenmesi için erkek arkadaşının ailesinin kendisine 5 
bin lira para ve bir inek teklifinde bulunduğunu belirterek, "O henüz 16 yaşında ve evlenecek yaşta değil. 
Benim kızım hayvan değil ki satayım. Ben kızımın evlenmesini değil, evine gelmesini istiyorum" dedi. 
 
11 Nisan 2014’te, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Tepe beldesinde bulunan Tepe Bucağı İlköğretim 
okulunda okuyan B.V. (14) adlı çocuğun, cinsel istismara maruz kaldığı ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, 
psikolojik sorunlar yaşayan B.V. adlı erkek çocuk, ailesi tarafından Diyarbakır'a psikologa götürüldü. B.V, 
kendisiyle görüşen psikologa, okuduğu okulda ve okul çevresinde bulunan çocuklar tarafından cinsel 
istismara maruz kaldığını anlattı. Yaşananların ortaya çıkması üzerine B.V. adlı çocuğun psikolog 
gözetiminde Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurması üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
Başlatılan soruşturma kapsamında cinsel istismar olayına adı karışan 19 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan çocukların Tepe ve Bismil Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından ifadeleri alındıktan sonra 
Bismil Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildiği öğrenildi. Alınan ifadelerin ardından 10 çocuk serbest 
bırakılırken, 9'u ise tutuklama istemi ile Diyarbakır Çocuk Mahkemesi'ne sevk edildi. Cinsel istismara 
uğradığı iddia edilen B.V. ve annesinin ise koruma altına alındığı öğrenildi.  
 
15 Nisan 2014’te, Adana’da Y.S. (27) dini nikahlı karısı, çocuk gelin G.D.’yi (16) darp etti. İki senedir 
kocasından şiddet gördüğünü söyleyen G.D. şikayetçi oldu. 
 
16 Nisan 2014’te, Antalya’da H.K. (20) çalışmak için ailesiyle Türkiye’ye gelen Suriyeli S.J.’ye (13) tecavüz 
etti. S.J. bir halı saha yakınında baygın halde bulundu. H.K. tutuklandı. 
 
18 Nisan 2014’te, Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Hasırlı Mahallesi'nde, 7 yaşındaki M.S'nin, Bayram A. 
tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. 14 Nisan Pazartesi günü balık avlamak için Dicle Nehri 
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kenarına giden Bayram A, yanına komşusunun çocukları olan 7 yaşındaki M.S.'yi de aldı. Bayram A'nın, 
balık avlama sırasında yanında götürdüğü M.S'ye cinsel istismarda bulunduğu ileri sürüldü. Olay 
esnasında yoldan geçen yurttaşların duruma müdahale ederek M.S'yi kurtardığı öğrenildi. M.S'nin olayı 
ailesine anlatması ve ailenin karakola başvurası üzerine Bayram A. gözaltına alındı. Ailenin anlatımına 
göre, M.S'nin, ilk günler sürekli kusma, karın ağrısı yaşadığı ve uykusunda sürekli "Beni kesme, beni 
bıçaklama" şeklinde sayıkladığı belirtildi. Olayın yaşandığı gün gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 
Bayram A, tahlil sonuçlarının beklenmesi için mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
21 Nisan 2014’te, Adana’da H.Ş. (44) karısı Nazan Şimşek’i (44) ve kızı Ladin Şimşek’i (15) silahla 
öldürdü. H.Ş. cinayetten sonra kaçtı, cesetler cinayetten üç gün sonra battaniyeye sarılmış halde evde 
bulundu. Yakalanan H.Ş., borçları yüzünden evi satmak istediğini, karısının karşı çıkması üzerine karısı ve 
kızını öldürdüğünü söyledi. 
 
24 Nisan 2014’te Bursa’da 12 yaşındaki A.O.E. adındaki erkek çocuğunu ağzını kapatarak kaçırıp evine 
götüren ve tecavüz ettikten sonra 15 lira vererek yolladığı iddia edilen 50 yaşındaki E.Ç. polis tarafından 
gözaltına alındığı öğrenildi.    
 
24 Nisan 2014’te Antalya’nın Kaş ilçesinde, sebze halinde çalışan Suriyeli 13 yaşındaki S.J.’yi kaçırıp 
tecavüz ettiği iddia edilen 20 yaşındaki H.K., çıkarıldığı mahkemece tutulandı. 
 
25 Nisan 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Cami Mahallesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan M.A.Y. (5) adlı 
erkek bir çocuğun 23 Nisan'da, sokakta oyun oynarken rahatsızlanması üzerine annesi tarafından Silvan 
Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yapılan doktor muayenesinde M.A.Y'nin cinsel istismara 
uğradığı tespit edildi ve rapor tutuldu. Hastanede ortaya çıkan olayın ardından 5 yaşındaki çocuğun 
beyanlarına göre, aynı mahallede yaşayan Ö.Y. (14), gözaltına alındı. Mahkeme, suça sürüklenen 
çocuk'un üzerine atılı suçu işlediği hususunda kuvvetli suç şüphesinin hâsıl olduğu" gerekçesiyle Ö.Y.’nin 
tutuklanmasına karar verdi.   
 
25 Nisan 2014’te, Van'ın Başkale ilçesi Esenyamaç Mahallesi’nde, sabah saatlerinde okula giden 7'nci 
sınıf öğrencisi Taner Kaya (12), kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kalaşnikof marka silahla taranarak 
öldürüldü. 16 kurşunun isabet ettiği çocuk, olay yerinde yaşamını yitirdi.  
 
27 Nisan 2014’te,  Adana’da Gizem Akdeniz isimli 6 yaşındaki çocuğun vahşice öldürüldü.  Failin,  Bıçakla 
işkence ettikten sonra, boğarak öldürdüğü, Cinsel taciz eylemini gerçekleştirip cesedini ise yaktığı 
belirlendi. Cinayeti, Gizem’in ablasıyla evlenmesine izin verilmeyen akrabaları 20 yaşındaki S.A.’nın 
intikam için işlediği belirlendi. Adana Halkının büyük tepkisi nedeniyle Dava Manisa Ağır Ceza 
Mahkemesinde görüldü. Fail, neticede Ağırlaştırılmış müebbet ve 33 yıl ağır hapis cezası aldı.   
 
30 Nisan 2014’te, Trabzon’da H.B. (80) 14 yaşında bir kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. Şikayet 
üzerine gözaltına alınan H.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
2 Mayıs 2014’te, Kırklareli’nde M.Ç. arkadaşının sevgilisinin kardeşi S.R.’ye (12)  cinsel tacizde bulundu. 
Ablasının evinde tacize uğrayan S.R. şikayetçi oldu.   
 
2 Mayıs 2014’te öğrenilen olayda Adana'da 41 yaşındaki Murat İ., internette 'Umut Ö.' adını kullanarak lise 
öğrencisi iki kızla tanıştı.Aynı dershaneye giden kız öğrenciler E.G. ile M.K.'ya "Görüştüğümüzü ailene 
söyleri" tehdidiyle çıplak fotoğraflarını göndermelerini istedi. Kızlar da Murat İ.'nin dediğini yaptı. E.G.'nin 
bunu anlattığı M.K. da aynı şeyin kendisine de yapıldığını söylemesi üzerine kızlar durumdan ailelerini 
haberdar etti. Ailelerin şikayeti üzerine harekete geçen polis, Murat İ.'yi yakaladı, telefonunda çocukların 
çıplak görüntüleri ve çocuk pornosu bulundu. Tutuklanan Murat İ. hakkında, 'Şantaj, çocuğun nitelikli 
cinsel istismarı, hile kullanarak cinsel amaçlı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından iki ayrı davada 
73 yıla kadar hapsi istendi. E.G.'ye yönelik suçlamalarla ilgili yargılandığı Adana 1'inci Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde karar duruşmasına çıkan sanığa cinsel istismardan 16, hürriyeti kısıtlama suçlarından 5 
yıl olmak üzere toplam 21 yıl hapis cezası veren mahkeme, cezada herhangi bir indirime gitmedi. Sanığın 
diğer kız çocuğuyla ilgili davası ise sürüyor. 
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3 Mayıs 2014’te,Samsun’da M.K. (23), A.T. (22), Y.K. (20), F.Ş. (19), M.T. (25) yurttan kaçırdıkları T.K.’ye 
(14) tecavüz etti. T.K.’yı sekiz gün süresince alıkoyan zanlılar Bafra Adliyesi Nöbetçi Mahkemesi'nce 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
3 Mayıs 2014’te, Zonguldak’ta B.K. kızı B.K.’ya cinsel tacizde bulunuyordu. Dedesi ile jandarmaya giden 
B.K. babasından şikayetçi oldu. Baba tutuklandı. 
 
5 Mayıs 2014’te, 1 Mayıs eylemleri sırasında gazdan etkilenerek kaldırıldığı Acil Servis'ten gözaltına 
alınan 17 yaşındaki E.S.A Emniyet'te çıplak aramaya maruz kaldığı açıkladı. 
 
5 Mayıs 2014’te, Balıkesir Erdek İlçesi'nde, yaşı küçük çocuklara cinsel organını göstererek tacizde 
bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan astsubay 27 yaşındaki C.K., çıkartıldığı nöbetçi mahkemece 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu kararı duyan çocukların yakınları baygınlık geçirdi.  
 
6 Mayıs 2014’te, Adana’da lise öğrencisi 17 yaşındaki A.A., boğazını sıkıp parasını gasp etmek isteyen 19 
yaşındaki Onur Taşkömür’ün elinden çığlık atarak kurtuldu. 
 
6 Mayıs 2014’te, Konya’da Mustafa Özkaraalp, ayrı yaşadığı ve boşanma davası süren 2 yıllık eşi 9 
yaşındaki Rukiye Özkaraalp ile baldızı 21 yaşındaki Hanife Filiz’i av tüfeğiyle öldürdü, kayınvalidesi Hacer 
Filiz’i ağır yaraladı. Evde bulunan 14 yaşındaki diğer baldız Zehra Filiz ise kaçıp komşulara sığınarak 
canını kurtardı. Olayın ardından annesinde kalan kızı 1 yaşındaki Irmak’ı yanına alıp otomobille kaçan 
Mustafa Özkaraalp, kızını bir akrabasına bıraktıktan sonra ortadan kayboldu. 
 
9 Mayıs 2014’te, Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde market sahibi 59 yaşındaki Y.G., 14 yaşındaki S.Ü. adlı 
kıza cinsel istismarda bulunup, bunu kamerayla kaydettiği iddiasıyla bugün gözaltına alındı.  
 
10 Mayıs 2014’te, Hatay’ın Belen İlçesi’nde 30 yaşındaki Mesut Köroğlu, eşi 28 yaşındaki Feride 
Köseoğlu, kızı 8 yaşındaki İrem Sultan Köseoğlu ile eve kuma olarak getirdiği sevgilisi 43 yaşındaki 
Fevziye Saklar’ı öldürüp, intihar etti. Küçük İrem’in kaçmak için giriş kapısında terliğini alırken vurulduğu 
ortaya çıktı. 
 
11 Mayıs 2014’te, Urfa’da E.Ö. (15) kuzeni S.Ö.’ye (14) tarlada tecavüz etti. S.Ö. yaralı olarak hastaneye 
kaldırılırken E.Ö. tutuklandı.  
 
11 Mayıs 2014’te, Diyarbakır'da 14 yaşında 5 sınıf öğrencisi F. İsimli kız çocuğu, okuldan alınıp zorla 
evlendirilmeye çalışıldı. Mir Yıldız Düğün Salonu'nda düğünün yapıldığı sırada, şikayet üzerine düğün 
salonuna gelen polis ekipleri, F. ve evlendirilmek istenen kişiyi kemik testi yapmak üzere savcılığa 
götürdü. F.'nin kemik yaşının 15'in altında çıkması durumunda, ailesinden alınıp Sosyal Hizmetler 
Kurumu'na verileceği belirtildi.  
 
11 Mayıs 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesinde, 8 yaşında B.K. isimli küçük bir erkek çocuğuna, 
H.G (28) isimli bir şahıs tarafından tecavüz edildiği iddia edildi. Evlerinin bulunduğu sokakta oyun oynayan 
ilkokul öğrencileri M.Y (8), M.Ş.D. (8) ve B.K (8) isimli erkek çocukların yanına aracıyla H.G. isimli şahıs, 
çocuklardan koyunlarını aracına bindirmek için yardım istedi. Kendilerinden yardım isteyen H.G'nin 
çocuklardan M.Y'nin komşusu olması üzerine, çocuklar H.G'nin aracına bindi. H.G, aracına binen 
çocuklardan M.Y. ve M.Ş.D'yi İdil-Cizre Karayolu'nun Düzova (Hoser) Köyü yakınlarında, biraz 
beklemelerini söyleyerek araçtan indirdikten sonra yanına sadece B.K'yi alarak yanlarından uzaklaştı. 
İddiaya göre uzaklaştıktan sonra H.G, B.K'ya tacavüz etti. Tecavüz ettiği ileri sürülen B.K'yi, olayı kimseye 
anlatmaması yönünde tehdit de ettiği belirtilirken, H.G, daha sonra aracına binerek olay yerinden 
uzaklaştı. Tecavüze maruz kaldığı belirtilen B.K. de yürüyerek iki arkadaşının yanına geri geldi. Her üç 
çocuğu, bir süre sonra yoldan aracıyla geçen çocuklardan birinin bir yakını fark ederek, Cizre'ye geri 
getirdi. Yolda başına gelenleri anlatan B.K. ve iki çocuk, geldikleri ilçe merkezinde yaşadıklarını polise 
anlattı. Çocukların anlatımları üzerine harekete geçen polisler, H.G'yi yakalamak için çalışma başlattı. İlk 
olarak MOBESSE kameralarını inceleyen polis, çocuklarının ifadelerini doğrulayan kayıtlara ulaştı ve 
H.G'ye ait aracın plakasını belirledi. Aracın sahibini saptayan polis, bir kişiyi gözaltına aldı. Ancak 
gözaltına alınan kişinin aracını bir başkasına sattığı ortaya çıkınca bu kez de aracı satın alan H.G'nin 
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kimliği belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı. Bir süre sonra yakalanan H.G. ilçe emniyet 
müdürlüğüne getirildi. H.G'yi teşhis eden çocukların beyanı üzerine H.G gözaltına alındı. Olayı duyan 
çocukların yakınları ve ilçe sakinleri ise karakolun önüne gelerek, sanığın kendilerine verilmesini istedi. 
Gösterilen tepkilerin büyümesi üzerine H.G, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden gizlice çıkarılarak başka bir yere 
götürüldü.   
 
12 Mayıs 2014’te Şırnak'ın Cizre ilçesinde 8 yaşındaki B.K. isimli çocuğa tecavüz edildiği yönündeki 
iddialar üzerine, olayını protesto etmek amacıyla yürüyüşe geçen yüzlerce kişiye polis, gaz bombaları ve 
tazyikli su ile müdahalede bulundu.  
 
12 Mayıs 2014’te, Urfa'nın Siverek ilçesinde 14 yaşındaki Z.İ. isimli bir kız çocuğu, üvey annesinden 
gördüğü şiddet nedeniyle sığındığı ve tanıdığı erkeklerin cinsel istismarına maruz kaldığı iddia edildi. 
Kendisi ile bağlantı kuran 4 erkeğinde kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlatan Z.İ., ifadesinde 
erkeklerin aşk ve evlilik vaatleri ile kendisini kandırdığını, takma isim kullandıklarını belirtti. İsimlerini ve 
soy isimlerini doğru olarak bilmediğini söylediği şahısların istismarına maruz kaldığını belirtin Z.İ. 
anlatımlarından yola çıkan polis, M.İ., M.T. ve Ş.Ç. isimli kişileri gözaltına aldı. Siverek Cumhuriyet 
Savcığı'nda ifadeleri alınan zanlılar, Sulh Ceza Mahkemesi'ne tutuklanma istemiyle sevk edildi. Mahkeme 
her 3 zanlıyı da "Çocuğa nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutukladı.   
 
16 Mayıs 2014’te, İzmir’in Menderes İlçesi’nde bulunan bir ilkokulda öğretmenlik yapan 62 yaşındaki A.Ş., 
8 ve 11 yaşlarındaki 5 kız öğrenciye cinsel istismar ve cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla jandarma 
tarafından gözaltına alındı.  
 
16 Mayıs 2014’te, Eskişehir’de S.A. (20) sevgilisi Ö.G.’yi (15) bıçaklayarak ağır yaraladı. 
 
16 Mayıs 2014’te, Urfa'nın Siverek ilçesine bağlı Xırapreş köyünde koyunları otlatmaktan dönen 13 
yaşındaki S.Ö'nün 16 yaşındaki kuzeni E.Ö.'nin cinsel istismarına maruz kaldığı ileri sürüldü. Cinsel 
istismara maruz kalan S.Ö'nün durumunun ailesi tarafından fark edilmesi üzerine Siverek Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. S.Ö.'nün maruz kaldığı cinsel istismar olayını hemşirelere anlatması üzerine 
kuzeni E.Ö. gözaltına alındı. Cinsel istismarın ardından kanaması olan S.Ö. Harran Üniversitesi Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, Çocuk Cerrahi servisinde tedavi altına alındı.   
 
22 Mayıs 2014’te, İstanbul da saat 23.00 sıralarında, Esenler Fevziçakmak Mahallesi, 1102.Sokak’ta 
bulunan Alkan Apartmanı’nın giriş katında iddiaya göre, cinnet getiren 50 yaşlarındaki Erol Ayaz, 1 yıldır 
birlikte yaşadığı imam nikahlı eşi Melek (45) ile, 17 yaşındaki lise ikinci sınıf öğrencisi üvey ikiz kızları Eda 
ve Seda Çapan’a tabancasıyla kurşun yağdırdı. Ayaz’ın daha sonra silahında bulunan son kurşunu 
kafasına sıkarak intihar ettiği belirlendi. 
 
22 Mayıs 2014’te, Aydın’da 12 suçtan aranan C.K. (22) gezmeye götürdüğü kuzeni G.K.’ye (17) tecavüz 
etmeye çalıştı. G.K.’nin direnmesi üzerine kaçan C.K. evine gittiği akrabası N.A.’yı (35) darp ederek 
kolyesini çaldı. C.K. tutuklandı. 
 
23 Mayıs 2014’te, Ordu’nun Fatsa ilçesinde öğrenci servis şoförlüğü yapan evli ve 2 çocuk babası F.Ç.’nin 
serviste taşıdığı lise 1’nci sınıf öğrencisi E.P.’ye tecavüz ettiği iddia edildi. Jandarma tarafından 
yakalanarak gözaltına alınan F.Ç., tutuklanarak Ünye Cezaevi’ne gönderildi.  
 
23 Mayıs 2014’te, Konya’da Orgeneral Bedrettin Demirel İlkokulu öğrencisi R.S., evinden çıkıp, aynı 
sokaktaki okuluna giderken, iddiaya göre 40 yaşlarında bir erkek “Ben senin amcanım” diyerek otomobile 
binmesini istedi. R.S., de “Ben sizi tanımıyorum. Siz benim amcam değilsiniz” diyerek, ayrılmak istedi. 
Bunun üzerine şüpheli tarafından zorla otomobiline bindirilmek istenen R.S., elinden kurtularak 
yakınlardaki bir markete sığındı. 
 
26 Mayıs 2014’te, Adıyaman'ın Besni İlçesi'nde, tarım ilacı içip ardından av tüfeğini karnına ateşleyerek 
intihar ettiği öne sürülen 16 yaşındaki evli Fatma Koçak'ın, annesi ve üvey kardeşi tarafından öldürüldüğü 
ortaya çıktı. Gözaltına alınan anne ve üvey kardeş, tutuklanarak cezaevine konuldu.  
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28 Mayıs 2014’te, Zonguldak'ta lise öğrencisi 16 yaşındaki Ali Kemal Gökdemir, sahilde cep telefonuyla 
fotoğraf çekerken yanına gelen polis memurunun, "Kız arkadaşımın fotoğrafını niye çekiyorsun?" diyerek 
kendisini itip sağ bacağının kırılmasına yol açtığını iddia etti.  Ali kemal Gökdemir, polis memuru S.K.'nın 
olay akşamı hastanede de yanına gelerek tehditlerini sürdürdüğünü söyledi. Gökdemir, polis hakkında 
şikâyette bulundu.  
 
1 Haziran 2014’te, Batman'ın merkez Pınarbaşı Mahallesi'nde 4'üncü sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Ç. T. 
isimli kız çocuğu, evde temizlik yapmadığı gerekçesiyle üvey annesi F.T. tarafından uygulanan şiddet 
sonucu darp edildi. Üvey annesinin elinden güçlükle kurtularak komşularına sığınan ve Ç.T., Batman 
Bölge Devlet Hastane'sinde tedavi altına alındı. Hastanede yapılan ilk müdahalede küçük kızın sopa ile 
darp edilmesinden ötürü kafasında ve sol kolunda kırıkların, sırtında da ısırık izlerinden kaynaklı morluklar 
oluştuğu tespit edildi. Kafasına vurulan sopa darbeleri ile Ç.T'nin kırılan kafasına 12 dikiş atıldı. Şiddete 
maruz kalan Ç.T, hastane polisine verdiği ifade, öz annesi ile babasının ayrılması üzerine bir yıldır birlikte 
yaşadığı üvey annesi F.T tarafından sürekli olarak şiddet gördüğünü belirtti. Ç.T'nin polise verdiği ifade 
üzerine üvey anne F.T., polis tarafından gözaltına alındı.   
 
4 Haziran 2014’te, Kayseri’de yüzü maskeli bir kişi zorla girdiği evde A.U.’yu (14) bıçakladı, kendisine 
müdahale eden babası Cemal Uzun’u (41) tabancayla öldürdü. 
 
6 Haziran 2014’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde ağabeyinin kızı 14 yaşındaki N.E.’ye tecavüz ettiği 
iddiasıyla tutuklanan 34 yaşındaki M.E., askerlerin imza atması için kelepçelerini açmasından yararlanarak 
adliyenin 3’üncü katından atladı. Ağır yaralanan M.E., hastaneye kaldırıldı. 
 
6 Haziran 2014’te, Adapazarı’nda E.A. (17) karısı D.G.’yi (17) bıçaklayarak ağır yaraladı. 
 
10 Haziran 2014’te, Bursa’nın Mustafakemalpaşa İlçesi’nde, 17 yaşındaki liseli kıza tecavüz ettikten sonra 
kamera görüntüleri ile şantaj yapıp fuhuşa zorlayan 4 kişi ile bu kişilerle anlaşıp genç kızla ilişki kuran 7 
kişi tutuklandı.Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 
genç kızı tuzağa düşürüp pazarladığı iddia edilen Şafak D., Kadir T., Rahman D. ve Hasan Z. ile para 
karşılığı birlikte oldukları öne sürülen E.Ü., S.B., T.O., İ.E., L.E., Y.H. ve B.K., çıkarıldıkları nöbetçi 
mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Liseli kız Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nce koruma altına 
alındı. 
 
10 Haziran 2014’te, Kütahya’da Y.H. (45) kızı E.H.’ye (15) cinsel tacizde bulundu. E.H. dört yıldır 
babasının kendisiyle ilişkiye girdiğini söyledi. 
 
11 Haziran 2014’te, Samsun’da Y.K. (19) arkadaşı C.K.’ye (14) bir evin bodrumunda cinsel tacizde 
bulundu. Gözaltına alınan Y.K. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
13 Haziran 2014’te, İstanbul’da bir erkek, kızı Y.T.’yi (15) ve karısını döverek yaraladı, Y.T.’yi öldürmekle 
tehdit etti. Olaydan önce Y.T.’nin babasının okul müdürü M. tarafından okula çağırıldığı ve okulda erkek 
arkadaşı ile sarılma görüntülerinin izletildiği ve müdürün Y.T.’yi babasına şikayet ettiği öğrenildi.. 
 
14 Haziran 2014’te, İstanbul’da R.G. karısı Tayyibe Genç (48) ve kızı Büşra Genç’i (14) bıçaklayarak 
öldürdü. Cinayetten sonra kendisini bıçaklayan R.G. ağır yaralandı. 
 
15 Haziran 2014’te, Bursa’da E.H. (31) parkta oynayan 12 yaşındaki kızı taciz etti. Gözaltına alınan E.H. 
tutuklandı. 
 
16 Haziran 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Eski Karayolları harabelerinde, C.K. (15) aynı 
mahallede oturan 9-10 yaşlarındaki İ.K. isimli erkek çocuğa cinsel istismarda bulundu. İ.K.,’nin durumu 
anlatması üzerine aile şikayetçi oldu. Polis, cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen C.K. ve babası A.K.'yi 
gözaltına aldı.   
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18 Haziran 2014’te, İstanbul’da beş erkek, M.H.İ. (16) kız çocuğuna alıkoydukları mekanda tecavüz etti. 
M.H.İ.’yi üzerinde bluz ve iç çamaşırıyla balkona çıktığı sırada görünce eve giden polisler tecavüzcüleri 
gözaltına aldı. 
 
20 Haziran 2014’te, Aydın’da bir otel çalışanı, 18 yaşından küçük turist bir kız çocuğunu evine götürerek 
tecavüz etti. Çalışan daha sonra tutuklandı. 
 
21 Haziran 2014’te, Adana'da, okumak istediği için anne ve babası tarafından şiddet gördüğü ileri sürülen 
14 yaşındaki kız çocuğu okula sığındı. Olay, merkez Yüreğir ilçesinin Yenidoğan Mahallesi'nde meydana 
geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki F.G., ortaokulu bitirdikten sonra liseye gitmek istedi. Ancak bu duruma 
annesi M.G. ile babası A.G. karşı çıktı. Bunun üzerine kız çocuğu "Arkadaşlarım gibi bende okula gitmek 
istiyorum buna engel olamayacaksınız" dedi. M.G. bunun üzerine hem anne hem de babası tarafından 
darp edildi. Babası "Ben seni okutmuyorum git kim okutacaksa okutsun" diyerek evden kovduğu iddia 
edildi. 
 
21 Haziran 2014’te, Sakarya’da alkollü olduğu belirtilen İ.T. (40), kız çocuğu N.E.(12) ’ye tacizde bulundu. 
 
22 Haziran 2014’te, Tokat’ta 15 erkek, bir kız çocuğuna (14) tecavüz etti. Zanlılar tecavüzü belgeleyen 
Gaziosmanpaşa Üniversite hastanesi raporuna rağmen serbest bırakıldı. 
 
23 Haziran 2014’te, Malatya’da Anafen Dershanesi’nde öğretmen A.K., öğrencisi S.T. (12)’yi taciz etti, 
serbest bırakıldı. 
 
23 Haziran 2014’te, İzmir’in Urla İlçesi’nde ailesiyle yaşayan ortaokul öğrencisi D.B., geçen Nisan ayında 
iddiaya göre bir yakınına, ilçedeki bazı kişilerin cinsel istismarına uğradığını söylediği öğrenildi. 14 
yaşındaki D.B.’ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla tutuklanan 10 kişi hakkında Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 25 ile 75 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Sanıkların genç kızla telefonla ve 
Whatsapp üzerinden bağlantı kurup, ilişkiye girdikleri belirtildi. 
 
25 Haziran 2014’te, Sakarya’nın Erenler İlçesi’nde şiddetli karın ağrısı şikayetiyle annesi tarafından 
hastaneye götürülen 14 yaşındaki B.O.’nun doğum yapmak üzere olduğu belirlendi. Doğumhaneye alınan 
ve erkek bebek dünyaya getiren B.O., annesi evde yokken üvey babasının kendisine cinsel istismarda 
bulunduğunu söyledi. Polis, baba O.K.’yı gözaltına aldı. 
 
28 Haziran 2014’te, Kocaeli’nde M.D. (39) yakın akrabası 13 yaşındaki kız çocuğunu silahla tehdit ederek 
cinsel tacizde bulundu. 
 
30 Haziran 2014’te, Şırnak’ta İ.K. (63) kömürlüğünde tuttuğu Suriye uyruklu N.H.A. (14)’nın, fuhşa zorladı, 
tecavüz ve darp etti. 
 
1 Temmuz 2014’te, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde, 8 yaşındaki kız çocuğunun iki yıl önce "dede" diye hitap 
ettiği 68 yaşındaki P.Ö.A. tarafından taciz edildiği iddia edildi. Küçük İ.'nin korkudan okula gidemediği ve 
ruh sağlığının bozulduğu yönünde rapor olmasına karşın savcılık, tutuklama talebini reddettiği gibi, 
şüphelinin ifadesini dahi almadı. 
 
5 Temmuz 2014’te, Zonguldak’ın Kozlu İlçesi’nde 16 ve 14 yaşındaki iki kız kardeşe cinsel istismarda 
bulundukları iddiasıyla aralarında bir imamın da bulunduğu 11 kişi ile istismara göz yumduğu ileri sürülen 
kızların annesi gözaltına alındı. 
 
6 Temmuz 2014’te, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde 15 yaşındaki S.N.A. adlı genç kız, ayrılmak istediği erkek 
arkadaşı İ. U. (20) tarafından okul bahçesinde 7 yerinden bıçaklandı. 
 
6 Temmuz 2014’te, Hakkari’de F.T.’nin (11) cesedi evlerinin çatısında bulundu. F.T.’nin ön otopsi 
raporunda tecavüz izine rastlandı. Olayla ilgili kimsenin gözaltına alınmadığı öğrenildi. 
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15 Temmuz 2014’te, Antalya Manavgat'ta evde ölü bulunan 17 yaşındaki Dilek Anbar’ı 83 yaşındaki 
anneannesinin öldürdüğü iddia edildi. 
 
15 Temmuz 2014’te, Antalya’da lise öğrencisi D.A. evde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 
 
17 Temmuz 2014’te, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 9 yaşında ki ilköğretim okulu öğrencisine cinsel 
istismarda bulunmaya çalışan 71 yaşındaki İ.M., çocuğun çığlık atıp yardım istemesi üzerine durumu fark 
eden çevredeki esnaf tarafından kurtarıldı. İ. M. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 
 
17 Temmuz 2014’te, İstanbul’da Halk Cephesi üyesi bir grup, çocuklara seks işçiliği yaptıran bir kadını 
darp etti, kadını zorla sokakta tutarak fotoğraflarını çekti ve sosyal medyada paylaştı. 
 
21 Temmuz 2014’te, Burdur’da tecavüz suçundan sabıkası bulunan A.S, M.Ç. ve S.S., lise öğrencisi 
K.S.’yi elleri ve ayaklarını bağlayarak evlerinin yakınından kaçırdı. Ailenin ihbar etmesi üzerine jandarma 
ekipleri K.S.’yi buldu. A.S., M.Ç. ve S.S. tutuklandı. 
 
21 Temmuz 2014’te, Muğla’nın Yatağan İlçesi Madenler Mahallesi’nde yaşayan Fatma A. (55), bitişikteki 
evde oturan eltisi Feriştah A. ile kayınpederlerinden miras olarak kalan evler yüzünden, Cumartesi günü 
tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki kadın karakolluk oldu. Jandarmadaki ifadesinde 
Feriştah A., eltisi Fatma A.’nın Bodrum’daki bir otelde çalışan oğlu U.A.’nın çocukları O.A. ve A.A.’ya 
cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürdü. Feriştah A., çocuklarına 5 aydan bu yana porno film seyrettirerek 
cinsel tacizde bulunduğunu öne sürdüğü U.A.’dan mahalleye rezil olmamak için bugüne kadar şikayetçi 
olmadıklarını da ifadesinde belirtti. Feriştan A.’nın bu ifadesi üzerine harekete geçen jandarma, U.A.’yı 
dün çalıştığı Bodrum’daki otelde yakalayıp, gözaltına aldı. Konuşma güçlüğü çektiği öğrenilen U.A.’nın 
evindeki porno film seyredildiği ileri sürülen bilgisayarın hard diski ile CD’lere de incelenmek üzere el 
konuldu. U.A., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. 
 
22 Temmuz 2014’te, Kocaeli’nde yer alan bir polis lojmanında kalan 39 yaşındaki polis memuru Ş.İ.’nin 
iddiaya göre aynı lojmanda komşusu olan polis ailesinin 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği belirlendi. 
İddialara göre, Ş.İ. adındaki polis, kendisiyle aynı lojmanda bulunan ve kendisiyle aynı yaştaki kızıyla 
oynaması için çağırdığı meslektaşının 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz etmeye başladı. Aralık ayından 
itibaren yaşadıklarını korkudan kimseye anlatamayan 8 yaşındaki kız, olayın duyulmamasından korktuğu 
için Ş.İ.’nin evine gitmeye devam etti. Ş.İ.’nin devam eden tacizlerine dayanamayan kız çocuğu, bir süre 
sonra yaşadıklarını annesine anlattı. Olayı öğrendiğinde sinir krizleri geçiren talihsiz anne, polis eşi ile 
birlikte karakola giderek Ş.İ.’den şikayetçi oldu. Şikayetler üzerine gözaltına alınan Ş.İ., çıkarıldığı nöbetçi 
mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
28 Temmuz 2014’te, Giresun’da bir binanın havalandırma boşluğunda bulunan henüz yeni doğmuş 
bebeğin annesi Ç.A., aynı gün emniyet ekipleri tarafından bulunarak polis nezaretinde doğum 
hastanesinde tedavi altına alındı. Bebek hastanede hayatını kaybetti. 
 
1 Ağustos 2014’te, Antalya’da otel çalışanı E.P. (25) otelde tanıştığı Hollandalı S.M.T.’ye (14) toplantı 
salonunda tecavüz etti. E.P. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
1 Ağustos 2014’te, Adana’da F.D. babasına bakan G.G.’nin (21) evine girerek kadına (21) cinsel tacizde 
bulundu. Tutuklanan F.D. cezaevinde intihar etti. 2013 yılında kuzeni S.D. (15) ile evlenen F.D. küçük 
yaşta kızla evlenmek ve cinsel saldırı suçundan 15 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu. 
 
1 Ağustos 2014’te, Adana’da M.D. (24), C.K. (24) ve O.T. (17) yolda A.D.’yi (14) silah zoruyla kaçırıp 
götürdükleri bir evde silah ve bıçak tehditliyle birçok kez tecavüz etti ve cep telefonuyla kaydetti. Olaydan 
bir hafta sonra tehdit ettikleri A.D.’nin evine geldiler ve görüntüleri A.D.’nin annesine izlettiler. A.D.’nin 
annesi H.D. polise şikayetçi oldu, zanlılar 5 Ağustos’ta tutuklandı. 
 
2 Ağustos 2014’te, Çanakkale’nin Ezine İlçesi’ne bağlı Geyikli Beldesi, Dalyan Köyü Odunluk İskelesi 
yakınlarındaki yazlıklarının önünden 2 gün önce kaçırılan 17 yaşındaki Ege Yurdakul ve kendisini kaçırdığı 
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ileri sürülen 21 yaşındaki C.T., özel olarak oluşturulan Jandarma Timi tarafından Kazdağları’nda bulundu. 
17 Yaşındaki Ege Yurdakul kaçırılmadığını kendi isteğiyle gittiğini ifade etti. 
 
3 Ağustos 2014’te, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde bir kadının cüzdanındaki bin 200 lirayı çaldığı iddiasıyla 
çevredekiler tarafından yakalanan 13 yaşındaki çocuk, gözyaşları içinde hırsızlık yapmadığını söyledi. 
Çocuk, kelepçe takılarak karakola götürüldü. Ancak karakolda, kadının parayı cüzdanının başka bir 
bölümüne koyduğu ortaya çıktı. 
 
3 Ağustos 2014’te, Hatay’da öğretmenlik yapan M.S. 6 kız öğrencisiyle yaşadığı cinsel ilişkiyi gizlice 
kaydettiği öğrenildi. Görüntüleri tehdit olarak kullanan M.S. kızları 5 kişiyle daha ilişkiye girmeye zorladı. 
Yüz karası öğretmen hakkında soruşturma ise kızlardan birinin jandarmaya anlattıkları üzerine açıldı. 
 
6 Ağustos 2014’te Aydın'da, Sabah annesi N.Ç. tarafından, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne 
getirilen 17 yaşındaki K.Ç.’nin 20 haftalık hamile olduğu belirlendi. K.Ç., bebeği istemediğini, kürtaj olmak 
istediğini belirtti. Ancak, kürtaj için yasal sürenin dolması ve K.Ç.’nin yaşının küçük olması nedeniyle, 
hastane yönetimi durumu savcılığa bildirdi. Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından 
ifadesine başvurulan K.Ç., ağabeyi H.Ç.’nin Umurlu Mahallesi’ndeki evlerinde uyurken kendisine tecavüz 
ettiğini anlattı ancak şikayetçi olmadı.  
 
10 Ağustos 2014’te, Edirne’nin Keşan İlçesi’nde İnşaatlarda işçi olarak çalışan N.A., daha önce tanıdığı 14 
yaşındaki B.B.’yi telefonla arayarak buluştu. N.A. iddiaya göre zorla Rasim Ergene Caddesi üzerinde 
bulunan bir inşaata götürdüğü B.B.’yle burada ters ilişkiye girdi. Durumu yakınlarına anlatan B.B., ailesiyle 
birlikte polise giderek N.A.’dan şikayetçi oldu.  N.A. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi 
mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı cezaevi’ne konuldu.   
 
15 Ağustos 2014’te,  19 yaşındaki M.Ü.Ö (19),, park halindeki otomobilinin içinde 13 yaşındaki (S.Y.) kız 
çocuğuna tecavüz etti.   
 
19 Ağustos 2014’te, Kocaeli’nde D.E. (29) adlı kadın, kızı T.E. (9) ve oğlu B.C.’nin (7) cesetleri denizde 
bulundu. D.E.’nin kafasında darp izleri olduğu belirlendi. D.E.’nin kocasından boşandığı ve kardeşinin 
yanına yerleştiği ifade edilirken olay hakkında soruşturma başlatıldı. D.E.’nin babası kızının kocasından 
şiddet gördüğü için boşandığını söyledi. 
 
21 Ağustos 2014’te, Trabzon’un Akçaabat İlçesi’ndeki Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde görev yapan 
öğretmen Yunus D. hakkında, 17 yaşındaki kız öğrencisi Z.C.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla adli ve idari 
soruşturma başlatıldı. 
 
26 Ağustos 2014’te, Antalya’da karısı ve kızına şiddet uyguladığı için evden uzaklaştırma cezası bulunan 
A.A. (51) üvey kızı Dila Furaz Aşuravila’yı (14) bıçaklayarak öldürdü, ayrı yaşadığı karısı N.A.’yı (37) 
bıçaklayarak ağır yaraladı. Evi yakmak için benzin döken A.A. cinayetten sonra kaçtı. 
  
27 Ağustos 2014’te, Konya’da babaları tarafından evde yalnız bırakılan yaşları 1 ile 4 arasında değişen 3 
çocuğun ağlayıp, apartmandan dışarı çıkmak istemesi üzerine, polis sahip çıktı. Polis, ailesine ulaşıncaya 
kadar çocukların başından bir an olsun ayrılmazken, baba İlhan Akın yaklaşık 1 saat sonra elindeki 
cipslerle geldi.   
 
1 Eylül 2014’te, Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde erkek arkadaşı ile birlikte öldürülen 17 yaşındaki 
Ebru Demir’in İstanbul’da kız yetiştirme yurdunda kaldığı ve babasının kızının yurttan ayrılarak 
Kahramanmaraş’a gittiğinden habersiz olduğu ortaya çıktı. Baba Ali Demir, “Jandarma arayıp kızımın 
Kahramanmaraş’ta öldürüldüğünü söyledi, ben inanmadım, kızımın İstanbul’da yurtta kaldığını söyledim. 
İstanbul’daki yurdu aradım, kızımın yurtta olduğunu söylediler. Kızımla görüşmek istedim, 
görüşemeyeceğimi söylediler” dedi. Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı Hasankendi Mahallesi’nde 
29 Ağustos Cumartesi günü Yunus Yıldız (26) adlı genç, tüfekle ateş açarak Aykut Aslan (15) ve Aslan’ın 
kız arkadaşı Ebru Demir’i (17) öldürmüş, ardından aynı silahla intihar etmişti.   
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3 Eylül 2014’te, Erzurum’da 2 yıl önce G.T.’ye (14) “Boşandım. Seninle evleneceğim” diyerek cinsel 
istismarda bulunduğu iddiasıyla 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan S.T.’ye (29) verilen ceza, Yargıtay 
14’üncü Ceza Dairesi tarafından bozuldu. Yargıtay, çocuğun ruh sağlığının cinsel istismardan mı, 
annesinin babasından ayrıldıktan sonra yaptığı evliliklerden dolayı mı bozulduğunun tespitini istedi. Karar 
üzerine, 19 aydır tutuklu sanık tahliye edildi.  

 
4 Eylül 2014’te, Hakkari’de C.Ş. daha önce de şiddet uyguladığı karısı N.Ş.’yi (30)  kürekle ve kızı F.Ş.’yi 
(10) döverek yaraladı. DBP Kadın Meclisi’nden kadınların hastaneye götürdüğü N.Ş. ve kızı yoğun bakıma 
alındı. 
 
5 Eylül 2014’te, Erzincan'da internette kendisini kadın olarak gösterip tanıştığı yaşları 13 ile 15 arasında 
değişen 3 kız çocuğunun çıplak fotoğraflarını çekerek şantajla cinsel istismarda bulunan M.A. tutuklandı. 
 
5 Eylül 2014’te, Adana'daki bir tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan 19 yaşındaki B.S., aynı işyerinde 
çalışan kadının 12 yaşındaki kızı M.S.'ye tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklandı. 
 
5 Eylül 2014’te, Ardahan'ın Hanak ilçesinin Çayağzı Köyünde Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Yurtlu 
ailesinin evine giren kişi yada kişiler ilk önce 2 çocuk babası Gürhan Yurtlu'yu (48) kalbinden ve çeşitli 
yerlerinden bıçakladı. Daha sonra eşi Naşide Yurtlu (40) ve kızları Ezgi Yurtlu'yu (13) defalarca bıçaklayan 
kişi yada kişiler kaçarak evden uzaklaştı. 

6 Eylül 2014’te, Antalya eğitim Araştırma Hastanesi’nde lise öğrencisi 14 yaşındaki R.’ye cinsel istismarda 

bulunduğu iddiasıyla MR teknisyeni 53 yaşındaki F.S. hakkında 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava 

açıldı. 

7 Eylül 2014’te, İstanbul Ümraniye’de 13 yaşındaki henüz liseye yeni başlayacak olan Didar Didem Kutlu, 
bir hafta önce evli ve bir çocuk babası Fatih Güngör tarafından kaçırıldı. Bir haftadır haber alınamayan 
Didar Didem Kutlu’ya son olarak ablası Fatih Güngör’ün telefonundan ulaştı. Didar Didem Kutlu, 
İstanbul’da olmadıklarını söyleyerek telefonu kapattığı öğrenildi. Olayın ardından polise giderek yardım 
isteyen baba Abdulkadir Kutlu, “Bu şahıs tam anlamıyla uyuşturucu bağımlısı. 13 yaşındaki bir çocuğu 
kaçırması ne kadar mantıklı. Ne kadar mantığı alıyor. Onu soruyorum. Benim çocuğum 13 yaşında. Onun 
hiçbir sülalesinin yapmadığını ben yaptım. Onu uyuşturucudan kurtardım. Ona babasının yapmadığını 
yaptım” dedi. (Didar Didem Kutlu, kaçırıldıktan 16 gün sonra bulunarak ailesine teslim edildi) 
 
8 Eylül 2014’te, İddiaya göre Star Tv nin “Kaçak Gelinler” dizisinin set oyuncularını taşıyan 2 prodüksiyon 
şoförü, figürasyon olarak dizide görev alan bir genç kıza tecavüz etti. 17 yaşında olduğu öne sürülen genç 
kız şoförlerin kendisiyle zorla beraber olduğunu belirterek polise şikayetçi oldu. 
 
9 Eylül 2014’te, Adana da aynı apartmanda oturan komşusunun 9 yaşındaki kızı T:A ya 20 yaşındaki K:T 
bindikleri asansörde cinsel istismarda bulundu. K:T hakkında 20 yıla kadar hapis cezası davası açıldı. 
 
9 Eylül 2014’te, İstanbul Beyoğlu’nda Tacizci olduğu iddia edilen şahıs, takip ettiği 4 yaşlarındaki küçük 
kızı 'Sana para vereceğim' diyerek bir apartmana soktu. Apartmanda küçük kızı taciz etmeye çalışan 
zanlı, bir apartman sakini tarafından fark edildi. Apartmanın güvenlik kameralarını izleyen vatandaş, 
kapıya çıkarak "Sen burada ne yapıyorsun?" diye sordu. Şahıs ise, "Ramazan'ı arıyorum, kızı ona 
vereceğim" diyerek olay yerinden uzaklaştı. Olay sonrası apartman sakinleri polisi arayarak şikayetçi oldu. 
 
9 Eylül 2014’te, İki kuzeni tarafından tecavüze uğrayıp hamile kalan 15 yaşındaki Hasret'i amcalarının 
"Doktora götüreceğiz" diye evden alıp katlettiği ortaya çıktı. Ailesi tarafından imam nikâhıyla evlendirildiği 
eşinden ayrılıp köyüne dönen Hasret'in cesedi, 2 yıl önce Batman Çayı'ndaki kum ocaklarında 
bulunmuştu. Soruşturmada, Hasret'in eve dönünce iki kuzenini tecavüzüne uğradığı, hamile olduğu 
anlaşılınca 12 kişilik aile meclisinin toplanarak infaz kararı aldığı belirlendi. Cinayetle birlikte, tecavüzlerin 
üzerini de örtmeye çalışan 12 sanık hakkında, "Töre saikıyla gebe olduğu bilinen kadını öldürmek, 
azmettirmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edildi. 
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10 Eylül 2014’te, Antalya’da otel hamamı işletmecisi B.K. (30) masaj yaptırmak için hamama gelen 
Almanyalı turist V.F.’ye (15) tecavüz etti. V.F.’nin şikayeti üzerine gözaltına alınan B.K. iddiaları kabul 
etmedi ve serbest bırakıldı. B.K.’ya yapılan ilk muayenede tecavüz izine rastlandığı ifade edildi.  
 
12 Eylül 2014’te, Isparta’da O.B. parkta 17 yaşında bir kadına cinsel tacizde bulundu. O.B. nöbetçi 
mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
12 Eylül 2014’te, İstanbul’da D.D. (32) sevgilisi E.A.’ya (14) zorla fuhuş yaptırdı, şiddet uyguladı. 
İstanbul’dan Adana’ya gelen E.A.’yı burada tanıştığı A.T. fuhşa zorladı. E.A. iki erkekten de şikayetçi oldu. 
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 
 
13 Eylül 2014’te, Aydın’da C.K. (58) parkta T.T.’yi (22) ve M.S.’yi (11) taciz etti. Şikayet üzerine yakalanan 
C.K. adliyeye sevk edildi.  
 
18 Eylül 2014’te, Antalya’da 46 yaşındaki E.E.’nin, zihinsel engelli kızı A.E.’ye 3 yıldır tecavüz ettiği ileri 
sürüldü. İsmi gizli tutulan bir komşunun polise ihbarıyla ortaya çıkan olayda, evde doğum yaptırılan kızın 
doğan bebeklerinin evin bahçesine gömüldüğü iddia edildi. 
 
23 Eylül 2014’te, Denizli’de B.K. (23) bir sosyal paylaşım sitesinden tanıştığı A.E.’ye (13) zorla götürdüğü 
bir evde tecavüz etti. B.K. tutuklandı. 
 
26 Eylül 2014’te, Antep’te M.K. (35) birlikte yaşadığı sevgilisi Ayşe Tuna’yı (31), kadının oğlu Özkan B’yi 
(11) bıçaklayarak öldürdü, kızı H.B.’yi yaraladı. Cinayetten sonra kaçan M.K. yakalandı. 
 
26 Eylül 2014’te, Diyarbakır’da akli dengesi yerinde olmadığı ileri sürülen M.M.U. (34) D.K.’ye (12)  bıçakla 
“Allahuekber”  diyerek saldırdı, D.K. yaralandı. M.M.U. yakalandı. 
 
28 Eylül 2014’te, Mersin’de cezaevinden kaçan K.D. (17) imam nikahlı karısı çocuk gelin Berivan K.’yi (16) 
tabancayla öldürdü. K.D. cinayetten sonra intihara teşebbüs etti. 
 
28 Eylül 2014’te, Aydın’da S.T. (59) komşusunun kızı Ö.E.’ye (14) cinsel tacizde bulundu. 
 
30 Eylül 2014’te, Aydın’da okula gitmeyen kız çocuğu 15 yaşındaki Ö.B.’nin bir arkadaşına, 3 yıldır öz 
ağabeyi 17 yaşındaki K.B.’nin ve bir kez de dedesi 60 yaşındaki A.B.’nin tecavüzüne uğradığını anlatması 
üzerine polis harekete geçti. Gözaltına alınan şüphelilerden suçunu itiraf ettiği belirtilen ağabey K.B. 
tutuklandı, iddiayı reddeden dede A.B. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ö.B. ise Sosyal 
Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı İlkadım Yetiştirme Yurdu’na teslim edildi. 
  
30 Eylül 2014’te,  Kırşehir’de bir lisede kız öğrencileri taciz ettikleri ve cep telefonuyla görüntülerini çekip 
şantaj yaptıkları öne sürülen 6 erkek öğrenciden 5’i tutuklandı.  3 kız öğrenciyi taciz ettiği ve görüntülerini  
çekip şantaj yaptığı iddia edilen erkek öğrenciler M.O.B, Y.E.Ö, T.C.K, U.B, N.K  ve H.C.P, kızların 
ailesinin şikâyeti üzerine gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen 
zanlılardan  M.O.B, Y.E.Ö, T.C.K, U.B. ve N.K. “tehdit, şantaj ve cinsel taciz” suçlamasıyla  tutuklandı. 
Şüphelilerden H.C.P ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 
30 Eylül 2014’te, öğrenildiği kadarıyla Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “Abuzettin Can” ve “Abuzettin 
Keskin” isimli kullanıcıların Facebook üzerinden yaşları 12-15 arasında değişen kız çocuklarının 
müstehcen fotoğraf ve videolarını paylaştığını belirledi. Başlatılan soruşturmada, bu kişilerin IP 
numaralarıyla Erzurum’dan siteye giriş yapıldığı tespit edildi.Yapılan araştırmalar sonunda il sağlık 
müdürlüğünde memur olan 35 yaşındaki R.K.’nın Facebook üzerinden küçük kız çocuklarının video ve 
fotoğraflarını listedeki arkadaşlarına gönderdiği ortaya çıktı. R.K.’nın sağlık ocağı lojmanında yapılan 
aramada çocuk pornosu videoları ele geçirildi. Gözaltına alınan R.K. tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakılırken hakkında dava açıldı. Hakim karşısına çıkan ve suçunu kabul eden R.K.’yı mahkeme 
‘çocukların kullanıldığı müstehcen görüntüleri içeren ürünleri bulundurmak ve başkalarının kullanımına 
sunmak’ suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı. 
 



263 
 

30 Eylül 2014’te, Edirne’nin İpsala ilçesine bağlı Esetçe Beldesi’nde 52 yaşındaki Y.Ö., 9 yaşındaki R.K. 
isimli kız çocuğuna öpme ve sürtünme yoluyla cinsel istismarda bulundu. Y.Ö. tutuklanarak cezaevine 
konuldu.  
 
2 Ekim 2014’te, İstanbul’da E.S. (36) karısı Sacide Sargık (38), kardeşi Bayram, çocukları Abidin (5), 
Gülcan (14), Sevda (15), Salih (17) ve Suzan’ı (18) tabancayla öldürdü. E.S. cinayetten sonra intihar etti. 
 
2 Ekim 2014’te,  Trabzon’da İ.S. (54) ara sıra görüştüğü engelli M.S.’yi (17) kaçırdı ve götürdüğü evde 
arkadaşı N.Ç. (39) ile defalarca tecavüz etti. Yakalanan İ.S. ve N.Ç. tutuklandı. 
 
4 Ekim 2014’te, Konya’da Ayşe Polat (39) ve ikiz kızları Melisa Duru ile Hazal Duru  (12) kimliği bıçakla 
öldürülmüş halde evde bulundu. Kadının eski kocasının olay yerinde olmadığı, komşularına “Yoldayım 
geliyorum” dediği fakat kendisinden herhangi bir bilgi alınamadığı iddia edildi. 
 
10 Ekim 2014’te, Konya’da lise öğrencisi 16 yaşındaki Ş.Y., hastanenin acil servis tuvaletinde doğurduğu 
bebeğini çöpe attı. Hastane personeli tarafından son anda fark edilen bebek ve anne aynı hastanede 
tedavi altına alınırken, durumlarının iyi olduğu bildirildi. 
 
11 Ekim 2014’te, Aydın’da 15 yaşındaki R.D.’nin geçen yıl teyzesinin oğlunun kendisine zorla porno film 
izlettirip tecavüz ettiğini ileri sürmesi üzerine 22 yaşındaki O.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen O.Y., 
tutuklandı. 
 
12 Ekim 2014’te, Kocaeli’nde N.D. (17)  annesinin eski kocasının kızı S.Ö.’yü (16) kaçırdı. Şikayetçi olan 
S.Ö.’nün ailesi N.D.’nin 15 gün önce kuzenini kaçırıp tecavüz ettiğini iddia etti.   
 
15 Ekim 2014’te, Sağlık Bakanlığı, "4 yaşındaki çocuğa tecavüz iddiasının yer aldığı  haberler üzerine 
yazılı açıklama yaptı. Habere konu 4,5 yaşındaki erkek çocuğun 13 Ekim'de Haseki eğitim ve  Araştırma 
Hastanesi 29 Mayıs ek hizmet binası çocuk sağlığı ve hastalıkları  kliniğinde tedavi altına alındığı belirtilen 
açıklamada, şu ifadelere yer  verildi:  "Çocuğun annesi, servis sorumlu hemşiresine 'çocuğun amcası' 
olarak  tanıttığı 40 yaşlarındaki şahsı, çocuğun yanına refakatçi olarak bırakmıştır. Hastanın yatışından 
sonra rutin takipleri için odaya giren sağlık personeli, çocuğun annesi tarafından refakatçi bırakılan şahsın 
çocuğa tecavüz girişimine engel olmuştur. Konu derhal savcılık ve emniyet yetkililerine iletilerek ilgili şahıs 
gözaltına alınmıştır." 
 
21 Ekim 2014’te, Kırşehir’de B.A. sevgilisi, evinden kaçtığı iddia edilen O.Y.’ye (16) parkta cinsel tacizde 
bulundu. O.Y. bir parkta kıyafetleri yırtılmış halde bulundu. B.A. küçük yaşta kız çocuğuna cinsel taciz' 
suçlamasıyla sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. 
 
26 Ekim 2014’te Adana’da 2013 yılının Mart ayında yardım istediği polis memuru D.T. (39) ve ekip 
arkadaşı H.İ. (37) tarafından polis aracında tecavüze uğrayan H.P.’nin (17) suç duyurusu üzerine açılan 
davaya devam edildiği öğrenildi. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanık 29 yıl hapis 
cezası istenen polis D.T. ve diğer polis H.İ. ile H.P.’ye tecavüz eden 2 sivil verdikleri ifadede iddiaları 
reddettiler. Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. 
 
28 Ekim 2014’te, Eskişehir'de, babası tarafından darbedilerek eve kilitlendiği iddia edilen kız çocuğu, polis 
ekiplerince kurtarıldı. Belirlenemeyen bir nedenle babası A.İ. tarafından darp edildiği iddia edilen 10'uncu 
sınıf öğrencisi N.İ. (13), Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından polis 
merkezinde çocuğun ifadesine başvuruldu. 
 
30 Ekim 2014’te, Mardin’in Kızıltepe İlçesi Tepebaşı Mahallesi Anafartalar Ortaokulu'nda 5'inci sınıf 
öğrencisi 11 yaşındaki Z.O. adlı öğrencinin öğretmeni A.K. tarafından taciz edildiği iddia edildi. İddia 
üzerine okula gelen öğrenci yakınları ve vatandaşlar, öğretmeni linç etmek istedi. Olay yerine gelen 
polisler öğretmeni gözaltına alırken, kitleyi biber gazı ile dağıtmak istemesi üzerine kitle polise taşlarla 
karşılık verdi. Z.O.'nun dayısı V.A., öğretmenin daha öncede kız öğrencileri bodrum katına indirerek 
tacizde bulunduğu iddiası ile defalarca şikâyette bulunduklarını, ancak yönetimin hiçbir şey yapmadığını 
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söyledi. Bir an önce gerekenin yapılmasını isteyen V.A., öğretmenin gerekli cezayı almasını talep etti. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   
 
1 Kasım 2014’te,  Adana'da G.K. (26) eski sevgilisi M.Y. (38) ile barışmaya gitti ve barışmak istemeyen 
kadının kızı A.Ö.’ye (17) yumruk atarak burnunu kırdı. G.K. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. 
 
1 Kasım 2014’te, Ağrı’da F.N. (15), akrabası Ceylan Kahraman’ı (15) 12 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 
F.N. cinayetten bir gün sonra teslim oldu. 
 
2 Kasım 2014’te, Ankara'da H.K. (18) ve iki erkek arkadaşı, H.K.'nin sevgilisi R.A'yı (16) ve ablası F.A.'yı 
(18) parkta darp etti, darp görüntülerini sosyal medyada yayınladı. Aile ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Emniyet Müdürlüğü'ne konuyla ilgili başvuru yaptı. H.K. tutuklanırken, olayla ilgili gözaltına alınan 18 
yaşından küçük üç erkek ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. H.K.'nin ifadesinde "Beni aldatıyordu, 
intikam aldım" dediği öğrenildi. 
 
4 Kasım 2014’te, Eğitim Sen Kızıltepe Temsilciliği, ilçede 30 Ekim'de 11 yaşındaki bir öğrencinin 
öğretmeni tarafından cinsel istismara uğradığını belirterek, yaşanan olayın adli ve idari takipçisi 
olacaklarını ifade etti.  
 
5 Kasım 2014’te, Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı AKİB Zafer Çağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nden tasdiknamesini almak için okula gelen Ümit Temmur adlı öğrenci, araması olduğu gerekçesi 
ile polisler tarafından okulun kapısı önünde darp edilerek gözaltına alındı. Temmur'un darp dilmesine tepki 
gösteren arkadaşlarına da polisin saldırması üzerine çıkan olaylar okulun bahçesine sıçradı. Olaylar 
sırasında havaya altı el ateş ederek öğrencileri dağıtmaya çalışan polis, öğrencileri dağıtamayınca silah 
dipçikleri 6 öğrenciyi çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaşanan olaylar sırasında okul yönetimi polise herhangi 
bir müdahalede bulunmazken, polisin Temmur'u alıp uzaklaşması ile gerginlik sona erdi.  
 
6 Kasım 2014’te, Niğde'nin Dündarlı Beldesi'nde 12 derslikli 100'üncü Yıl İlkokulu'nda temizlik görevlisi 
olmadığı gerekçesiyle 3 katlı bina temizliğinin öğrencilere yaptırılıyor. Okulda öğrencileri ellerinde fırça ve 
paspaslarla temizlik yaparken gören veli, kameralı cep telefonuyla öğrencilerin fotoğrafını çekip durumu 
belgeledi. Velilerden Resul Göktaş, Dündarlı 100'üncü Yıl İlkokulu'nda çocuklara temizlik yaptırıldığını 
belirterek, "Biz veliler olarak okulumuza temizlik görevlisi göndermelerini istiyoruz. Bu sayede çocuklar da 
temizlik yapmaktan kurtulur. Daha sonra bu okulda hastalıklar çoğalmaya başlayabilir" dedi. Bir diğer veli 
Yakup Elmas ise okulda 2 çocuğunun eğitim gördüğünü belirterek, "Çocuklara temizlik yaptırıyorlar. Bu 
okula veliler olarak Milli Eğitim'den acilen temizlik görevlisi göndermelerini istiyoruz. Biz veliler olarak 
çocuklarımızın okulu temizlemelerini olumlu bakmıyoruz" diye konuştu. Dündarlı 100'üncü Yıl İlkokulu'nda 
öğrencilerin okulu temizlediği iddiaları ve velilerin şikayetleri üzerine Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
duruma el koyarak soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında okula iki müfettiş gönderildi. Öte yandan 
beldedeki 3 okulda sadece kaloriferleri yakmak için bir görevli bulunduğu belirtildi. 
 
9 Kasım 2014’te, Aydın’da D.Y. (37) velayeti Fransa’daki annesinde olan, gizlice Türkiye’ye getirdiği kızı 
E.D.Y.’ye (15) iki ay boyunca zorla tuttuğu evinde tecavüz etti. E.D.Y.’nin evden kaçıp şikayetçi olması 
üzerine gözaltına alınan D.Y. nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
9 Kasım 2014’te, Antalya’da T.C. vatandaşı olmayan dokuz aylık hamile U.J. (22) ve 17 yaşında bir 
kadına zorla fuhuş yaptırıldı. 14 kişi gözaltına alındı. 
 
9 Kasım 2014’te, E.D., yan komşu dükkanda çalışan M.M.’yi eşya taşımaya yardım etmesi için yanına 
çağırdı. İddiaya göre E.D., burada M.M.’nin ağzını kapatarak eşofmanını ve iç çamaşırını zorla çıkardı ve 
cinsel istismarda bulundu. M.M., olayı ailesine anlattı. Şikayet üzerine gözaltına alınan E.D., tutuklandı. 
Mahkeme heyeti, sanık E.D.’nin 20 bin lira kefaletle serbet bırakılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 
  
11 Kasım 2014’te, Iğdır kent merkezindeki bir mahallede yaşayan B.T (18), 7 Kasım Mahallesine gelip 5 
yaşındaki bir erkek çocuğunu kandırarak mahallede bulunan metruk bir binaya götürdü. Daha sonra 
metruk binadan ayrılan B.T. ile çocuğunu yan yana gören anne, durumundan şüphelendiği B.T.'ye 
yaklaşınca şüpheli kaçmaya başladı. Çocuğun annesi, şüphelinin kaçması üzerine durumu polise bildirdi. 
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Olay yerine gelen emniyet ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda bölgede bulunan yaklaşık 20 kişiyi Emniyet 
Müdürlüğü binasına götürdü. Burada çocuğun annesi tarafından teşhis edilen B.T., gözaltına alındı. 
Şüphelinin, küçük çocuğu kandırıp metruk bir binada tecavüz ettiği, 12 yaşındaki kardeşi Ö.T.'yi de 
gözcülük yapması için binanın önünde beklettiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan B.T. adliyeye 
sevk edilirken, hastaneye götürülen küçük çocuğun tecavüze uğradığı doktor raporuyla da tespit edildi.  
 
11 Kasım 2014’te, daha önce resmi nikâh yaptığı Pelin G. (23) ile düğünü olan Hilmi G. (25) durakta okula 
gitmek için bekleyen B.D. (17) isimli kız çocuğuna "Buralarda bildiğin elektrikçi var mı?" diye sordu. 
İddiaya göre, kız çocuğu ise bilmediğini söyleyince Hilmi G. penisini göstererek kız çocuğunu taciz etti. Kız 
çocuğunun bağırması üzerine ise Hilmi G. olay yerinden uzaklaştı. 
 
13 Kasım 2014’te, Osmaniye’de İ.K. (20) ilkokul öğrencisi S.B.’ye (10) dolmuşta taciz etti. S.B.’nin ailesi 
şikayetçi oldu. 
 
13 Kasım 2014’te, Adana’da H.G. (25) otobüs durağında B.D.’ye (17) cinsel tacizde bulundu. B.D. 
şikayetçi oldu, Savcı, düğün günü olan H.G.’yi ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı. Olayın basına 
yansıması üzerine B.Ç. (17) de H.G.’den cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle şikayetçi oldu. H.G. ikinci 
kez gözaltına alındı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
 
15 Kasım 2014’te,  İstanbul'da 13 yaşındaki kızını şiddetli, karın ağrısı nedeniyle hastaneye götürdüğü 
öğrenilen baba, çocuğun 29 haftalık hamile olduğunun anlaşılması üzerine soluğu İstanbul Emniyeti 
Çocuk Şube Müdürlüğü'nde aldı. Psikolog eşliğinde ifade veren küçük kız, internette Facebook'ta tanıştığı 
kişinin önce kendisine hediyeler aldığını, daha sonra tecavüz ettiğini anlattı. Küçük kız ardından başka 
kişilerin de tecavüzüne uğradığını söyledi. İstanbul Çocuk Şube müdürlüğü ekipleri bir yandan kızın 
bilgisayarı ile sosyal medya hesaplarını mercek altına alırken diğer yandan da zanlıları yakalamak üzere 
özel bir ekip kurdu. Ekip, küçük kıza tecavüz eden 8 kişinin kimliklerini kısa sürede belirledi. Eşzamanlı 
operasyonla yaşları 17 ile 50 arasında değişen 6 tecavüz şüphelisi, ruhsatsız 2 tabanca ile yakalandı. 
Kimlikleri belirlenen 2 kişi ise kaçmayı başardı. Yakalananların sosyal medya hesaplarında yapılan 
inceleme sonucu zanlıların 14 ile 16 yaşlarında iki kız çocuğuna daha, benzer yöntemlerle tecavüz 
ettiklerini belirlendi. Hamile kalan kız tarafından teşhis edilen 6 zanlı tutuklandı.  
 
17 Kasım 2014’te, Aksaray'da 17 yaşındaki S.I. yı zorla kaçıran 2 kişi, genç kıza tecavüz ettikten sonra 
çantasını gasp edip boğazından ve kafasından yaralayarak tarlada ölüme terk etti. 
 
18 Kasım 2014’te, Aksaray’da N.K. (22) ve M.P. (34), S.I.’yı (17) iş yerinden çıktıktan sonra bir araca zorla 
bindirerek kaçırdı, boş bir arazide tecavüz etti, erkekler daha sonra S.I.’yı sopayla başından ve bıçakla 
boğazından yaraladı. Yaralı halde yola çıkan S.I. hastaneye kaldırıldı. N.K. ve M.P. tutuklandı. 
 
19 Kasım 2014’te, Kastamonu’da Ş.B. kızı Melek B.’yi (17) tabancayla öldürdü. Ş.B.’nin evde silahını 
temizlerken silahın ateş aldığı iddia edildi.   
 
19 Kasım 2014’te, İstanbul’da L.T., S.K., Ö.T., V.Y., B.İ., Ö.Ö., İ.K. ve M.Ş. bir sosyal paylaşım sitesinde 
tanışıp, arkadaş olduğu 13 yaşındaki kız çocuğuna ormanlık alan ve oto yıkama dükkanında tecavüz etti. 
Olayla ilgili erkekler ve bir kadın gözaltına alındı.  
 
20 Kasım 2014’te, Zonguldak’ta E.K. (19) sevgilisi M.B.E.’ye (15) evinde ve kömürlükte tecavüz etti. 
M.B.E.’nin şikayetçi üzerine gözaltına alınan E.K. tutuklandı. 
 
20 Kasım 2014’te, Manisa’da öğretmen O.S. kız öğrencisine okul laboratuvarında cinsel tacizde bulundu. 
O.S. tutuklandı. 
 
21 Kasım 2014’te, Kayseri’de M.G. (24) sevgilisi Tuğba Garan’ı (17) kendisini aldattığı iddiasıyla 
tabancayla öldürdü. Cinayetin ardından intihar teşebbüs eden M.G. tutuklandı. 
 
27 Kasım 2014’te, Sakarya’da A.B. (17) annesi Gülay B.’yi (47) bıçaklayarak öldürdü, kız kardeşi Z.B.’yi 
ve erkek kardeşi S.B.’yi (11) yaraladı. A.B. cinayetten sonra kaçtı. 
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30 Kasım 2014’te, Bursa’da üvey baba, sosyal paylaşım sitesinde erkeklerle yazıştığını ileri sürdüğü 17 
yaşındaki kızını, kalbinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Genç kız yoğun bakıma alınırken, şahit olarak 
ifadesi alınan 3 çocuk annesi, kocasından şikayetçi olmadığını söyledi.  
 
3 Aralık 2014’te, Sakarya'da M.K. kızı F.K. (13) ve karısı M.K.'yi darp etti. 
 
5 Aralık 2014’te, Adana Merkez Seyhan ilçesi, İstiklal bir tekstil atölyesinde çalışan B.S. (19), aynı iş 
yerinde birlikte çalıştığı ve evine gidip geldiği 32 yaşındaki M.S.'nin 12 yaşındaki kızı M.S.'yi taciz edip, 
"Kimseye anlatma. Anlatırsan senin için iyi olmaz" diyerek tehdit etti. Korkusundan olayı kimseye 
anlatamayan ortaokul öğrencisi küçük kız, tacizlere boyun eğdi. Önceki gün iş yerine gelen anne M.S. 
"Hastaneye gideceğim" diyerek izin aldı. M.S.'nin iş yerinden ayrılmasından kısa süre sonra olayın 
meydana geldiği İstiklal Mahallesi'ndeki eve gelen B.S., küçük kıza tecavüz etti. M.S.'nin çığlıklarını duyan 
komşuları durumu fark edip, eve girdi ve tecavüz zanlısı B.S.'yi suçüstü yakaladı. Vatandaşlar tarafından 
dövülen B.S., olay yerine çağrılan polis ekiplerine teslim edildi. 
 
6 Aralık 2014’te, Hakkari'nin bir köyünde ikamet eden 15 yaşındaki S.K. isimli genç kadının, evli Hazım 
İncin isimli şahıs tarafından tecavüze maruz kaldığı ortaya çıktı. S.K., Ramazan ayından bir hafta önce 
hayvanlarını otlatmak için gittiği köy ormanlığında İncin tarafından darp edilerek tecavüze maruz kaldı. Evli 
ve çocuk sahibi olan İncin'in tecavüzüne maruz kalan S.K. yaşadıklarını toplumun ön yargıları ve aile 
korkusu nedeniyle aylarca kimseye anlatamadı.Tecavüzüne maruz kaldığı İncin tarafından "Olayı birini 
anlatırsan hepinizi öldürürüm" şeklinde tehdit edilen S.K.'nin maruz kaldıkları, kaldırıldığı hastanede ortaya 
çıktı. Rahatsızlanan S.K. tedavi için kaldırıldığı hastanede hamile olduğu ortaya çıktı. Olayın ortaya 
çıkmasının ardından gözaltına alınan İncin, 15 gün önce tutuklanarak Hakkâri Cezaevi'ne gönderildi. 
Hamile olduğu öğrenilen S.K. ise kürtaj olma kararı alırken, Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan DNA testi 
ile tecavüz olayı bir kez daha doğrulandı. Yaşadıklarından dolayı psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan 
S.K. için ise şu ana kadar herhangi bir psikolojik bir destek verilmezken, S.K. aynı köyde yaşamaya 
devam ediyor. Yaşanan tecavüz olayının duyulmaması için İncin ailesinin, S.K.'nin ailesine tecavüzcüsü 
ile evlenmesi ya da para karşılığı susmalarını teklif ettiği iddia edildi. Şu an Hakkari Cezaevi'nde tutulan 
İncin'in kısa bir süre sonra yargılaması beklenirken, S.K.'nin ailesi de İncin'in bırakılacağı endişesi yaşıyor. 
Yaşadığı dehşet anları ile ilgili konuşan S.K., İncin'in kendisini darp ederek zorla tecavüz ettiğini belirterek, 
tecavüz esnasında köylülerin duyması için bağırdığını ancak kimsenin sesini duymadığını kaydetti. S.K., 
"Tecavüzden sonra İncin, kimseye bir şey söylememem için beni ve ailemi ile öldürmekle tehdit etti" dedi.   
 
8 Aralık 2014’te, Y.U. (14) eski sevgilisi E.H. (14) ile sevişme görüntülerini sosyal medyada yayınladı.   
 
11 Aralık 2014’te Tekirdağ’ın Malkara İlçesi’nde özel bir kreşe giden İ.P.’nin (3,5) altını ıslattığı için 
öğretmeni tarafından darp edildiği ve vücudunda morluklar oluştuğu öğrenildi..   
 
12 Aralık 2014’te, Adana'da 10 lise öğrencisi erkek lise öğrencisi C.T.'ye soyunma odasında cinsel tacizde 
bulundu. Çocuk Şube'de ifadesi alınan erkekler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 
 
13 Aralık 2014’te, Sakarya'da market sahibi Y.G. (59) başka bir markette çalışan S.Ü.'ye (14) cinsel 
tacizde bulundu, tacizi kameraya kaydetti. Y.G.'nin S.Ü.'yü üç aydır taciz ettiği ifade edildi. 
 
13 Aralık 2014’te, Konya’da A.Ü. komşusu Fatma Geçitli (40) ve komşusunun kızı Betül Geçitli’yi (10) 
bıçaklayarak öldürdü. Cinayeti tanınmamak için karısının kıyafetlerini giyerek işleyen A.Ü. komşusunu 
karısı hakkında dedikodu yaptığı için öldürdüğünü söyledi. 
 
14 Aralık 2014’te,Trabzon'da N.S. ve İ.Ç. evden ayrılan ve bir arkadaşları tarafından evlerine getirilen, 
engelli M.S.'ye (17) evde tecavüz etti ve bir gün süreyle zorla evlerinde tuttu. M.S.'nin ailesinin şikayeti 
üzerine gözaltına alınan erkekler nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
 
15 Aralık 2014’te,İstanbul’da E.A. (25) yaşları 10 ile 15 arasında değişen sekiz kız çocuğu ve genç kadını 
kandırarak buluştuğu, tehditle çıplak görüntülerini çektiği, daha sonra da bu görüntülerle şantaj yapıp 
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cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Operasyon sosyal paylaşım sitesi Facebook’un ABD’deki 
merkezinden, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine, 12 yaşındaki bir kız çocuğu 
adına açılan hesabın sahte olduğu ve kötü amaçlı kullanıldığı bilgisi ulaşmasıyla başladı. Siber polisi, 
bilgisayarın IP numarasından E.A.’nın adresini belirledi. Yapılan operasyon ile E.A. yakalanarak gözaltına 
alındı. 
 
16 Aralık 2014’te,Adana’da H.N. evlenme teklifini reddeden eski sevgilisi G.D. (17) ve kadının annesi 
F.D.’yi (41) bıçakladı. 
 
17 Aralık 2014’te, Urfa’da 15 yaşlarında bir kadın bıçaklanarak öldürüldü. Kadının cesedi yol kenarında 
bulundu. 
 
18 Aralık 2014’te, Tekirdağ’da M.A. apartman girişinde lise öğrencisi K.T.’ye elle cinsel tacizde bulundu, 
kadını gasp etti. M.A. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
18 Aralık 2014’te, Antalya’da lise öğretmeni bir erkek 6. ve 7. Sınıf öğrencisi üç genç kadına okulda cinsel 
tacizde bulundu. 
 
21 Aralık 2014’te, Adana’da Ö.B. (36) iki kadına Fuhşa zorlama yaptırdı. E.B.’nin kızı E.B.’ye (13) 
telefonda fuhuş için pazarlık yaptırdığı öğrenildi. Kadınlar Ö.B. hakkında şikayetçi oldu. 
 
21 Aralık 2014’te, Adana’da M.Y. lise öğrencisi kızı S.Y.’yi eve zincirle bağladı, genç kadını alıkoydu. S.Y. 
babasının kurusıkı tabancasıyla intihara teşebbüs etti. M.Y.’nin kızını sevgilisiyle görüşmesinin 
engellemek için zorla evde tuttuğu ifade edildi.  Polis S.Y.’nin ebeveynleri hakkında soruşturma başlattı. 
 
23 Aralık 2014’te, Zonguldak’ta E.Ş. (38) halk otobüsünde P.Y.’ye (17) dakikalarca elle ve sözlü cinsel 
tacizde bulundu, kadını otobüsten indikten sonra takip etti ve cinsel ilişki teklif etti. Adliyeye çıkarılan E.Ş., 
tutuklama talebiyle gönderildiği nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. 
 
24 Aralık 2014’te, Adana’da, mobilya ustası, eşi ile 4 yaşındaki ve 6 aylık kızlarını öldürüp intihar etti. 
Merkez Seyhan İlçesi Seyhan Mahallesi'nde oturan mobilya ustası Ferhat Ogelge, eşi Sinem ile 4 
yaşındaki kızı Senem ve 6 aylık diğer kızını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla başına 
ateş ederek intihar etti. Silah sesleri üzerine eve gelen komşuları tarafından cesetler bulundu. Olay yerine 
gelen ekipler, evde inceleme başlattı.  
 
25 Aralık 2014’te, Adana’da mobilyacı S.Ö. (31) boşanmak isteyen ve evden ayrılan karısı Sinem (30), 
kızı Selen (3) ve altı aylık kızı Simge Ögelge’yi uyurken av tüfeğiyle öldürdü. S.Ö. cinayetlerden sonra 
intihar etti. S.Ö ile zorla evlendirilen Sinem Ögelge’nin cinayetten bir gün önce ailesinin zoruyla eve 
döndüğü ifade edildi. 
 
25 Aralık 2014’te, Adana’da okul servisi şoförü M.D. (48) aracına binen öğrenci N.A.’yı (13) elle taciz etti. 
N.A.’yı daha önce de sözle de taciz eden M.D. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
25 Aralık 2014’te, Urfa’da R.Y. (42) kızı M.Y.’ye (14) evde cinsel tacizde bulundu. R.Y.’nin kızını defalarca 
taciz ettiği öğrenildi. R.Y. nitelikli cinsel istismar suçundan adliyeye sevk edildi. 
 
27 Aralık 2014’te, Çorum’da S.Ç. karısı B.Ç. ve kızı Y.Ç.’yi (7) darp etti. 
 
28 Aralık 2014’te, Antalya’da rehber öğretmen M.S. (47) öğrenci E.T.’ye (16) okulda sözlü ve elle cinsel 
tacizde bulundu. E.T. şikayetçi oldu, M.S. hakkında adli ve idaeri soruşturma başlatıldı. M.S. açığa alındı. 
M.S.’nin geçen yıl da başka bir kadın öğrenciyle cinsel tacizde bulunduğu, şikayetçi olan öğrencinin 
okuldan atıldığı ifade edildi. 
 
28 Aralık 2014’te, İzmir’de iki kardeşinin şakalaşmasına sinirlenen Ş.A. (25) annesi A.A.’yı ve kız kardeşi 
S.A.’yı üzerlerine kaynar su dökerek yaraladı, babasını bıçakladı. Ş.A. gözaltına alındı. 
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17.3.Yargılanan/Gözaltınan Alınan/Tutuklanan/Toplumsal Olaylarda Şiddet 
Uygulanan  Çocuklar 
 
  
2 Ocak 2014’te Sincan (Ankara) Gençlik ve Çocuk Cezaevi’nde tutulan 12 çocuğa gardiyanlar tarafından 
işkence yapıldığı ortaya çıktı. Çocuklardan K.Ş. (16) ile görüşen anne Z.Ş., “oğlum gardiyanların ellerini 
kelepçeleyip işkence ettiklerini ardından ise çıplak soyarak su ile ıslattıklarını söyledi” dedi. Z.Ş. uzun 
süredir görmediği çocuğu ile görüşmek üzere sabah saatlerinde cezaevine gittiğini belirterek “açık görüş 
için gittim. Uzun zamandır çocuğumu göremiyordum. Açık görüş salonunda beklerken önce E.T.  adlı 
çocuk geldi. Üzeri yırtılmış vaziyetteydi. Yüzünde de morluklar ve şişkinlikler vardı. E.T.’yi bu şekilde 
görünce korktum. Daha sonra oğlum geldi. Oğlum konuşamıyordu. Sürekli titriyordu. Daha sonra ben de 
ağlamaya başladım. Oğlum daha sonra gardiyanların sayıma geldiğini burada sorun çıkınca saldırmaya 
başladığını söyledi. 50 kişilik bir gardiyan grubu C-12 ve C-10 koğuşunda bulunan 12 çocuğa saldırıyor” 
dedi. Olayın ortaya çıkması üzerine İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi çocuklarla görüşmek 
üzere cezaevine heyet gönderdi. 
 
4 Ocak 2014’te Sincan (Ankara) Gençlik ve Çocuk Cezaevi’nde tutulan 12 çocuğun koğuşlarına gaz 
bombası atılıp, tazyikli suyla ıslatılarak gardiyanlar tarafından darp edilmelerinin 2 Ocak 2014’te ortaya 
çıkmasının ardından 8 çocuk mahpustan 4’ünün Maltepe (İstanbul) Çocuk Cezaevi’ne, 4’ünün de Şakran 
(İzmir) Çocuk Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. Çocukların, sürgüne gönderilmeden önce iki kez 
dövüldükleri de ortaya çıktı. Maltepe Çocuk Cezaevi’ne getirilen 4 çocuğa çıplak arama uygulamasının 
dayatıldığı ve ardından tekli hücrelere konuldukları öğrenildi. Sincan Çocuk Cezaevi’nde, hasta olan bir 
çocuk sayım için ayağa kalkamadığı için gardiyanların saldırısına maruz kalmıştı. Koğuştaki diğer çocuklar 
bu duruma itiraz edince gardiyanlar onlara da saldırmıştı. 
 
6 Ocak 2014’te Sincan (Ankara) Gençlik ve Çocuk Cezaevi’nde tutulan 12 çocuğun koğuşlarına gaz 
bombası atılıp, tazyikli suyla ıslatılarak gardiyanlar tarafından darp edilmelerinin 2 Ocak 2014’te ortaya 
çıkmasının ardından 8 çocuk mahpustan Şakran (İzmir) Çocuk Cezaevi’ne sevk edilen 4 çocuğun da 
Şakran Çocuk Cezaevi’nde işkence gördüğü öğrenildi. Şakran Çocuk Cezaevi’ne getirilen 4 çocuğa çıplak 
arama uygulamasının dayatıldığı ve ardından tekli hücrelere konulduğu; avukatlarıyla görüşen çocukların, 
Sincan Çocuk Cezaevi’nde coplarla ve borularla dövüldüklerini, üzerlerinde sigara söndürüldüğünü, 
süngerli odada tutulduklarını, gardiyanların ise “nereye giderseniz gidin bu yaşadıklarınız 
unutamayacaksınız” dediğini anlattıkları öğrenildi. Sincan Çocuk Cezaevi’nde, hasta olan bir çocuk sayım 
için ayağa kalkamadığı için gardiyanların saldırısına maruz kalmıştı. Koğuştaki diğer çocuklar bu duruma 
itiraz edince gardiyanlar onlara da saldırmıştı. 
 
7 Ocak 2014’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin “sınır hattına 
örülen duvarı protesto gösterilerine katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına aldığı 5 çocuktan üçü “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
7 Ocak 2014’te Mersin’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları 
sonucu 4 çocuk gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
10 Ocak 2014’te Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Ocak 2013’te PKK üyeleri Sakine Cansız, Fidan Doğan ve 
Leyla Şaylemez’in faili meçhul şekilde öldürülmesini protesto etmek amacıyla cinayetlerin yıldönümü olan 
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde eylem yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına 
aldığı 2 çocuktan Y.M. (16) “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
 
24 Ocak 2014’te, 20 Şubat 2014’te İzmir’de okul çıkışın gözaltına alınan 2 çocuk Milli Eğitim Müdürlüğü 
önünde yaptıkları eylemle “devlet büyüklerine hakaret ettikleri” gerekçesiyle tutuklanmaları talebiyle sevk 
edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 
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26 Ocak 2014’te BDP Hakkari İl Örgütü öncülüğünde Cizîrê Kantonu'nun ilan ettiği özerkliği kutlamak ve 
Nusaybin-Qamışlo sınırına örülen duvarı protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe polis müdahale 
etti. Müdahale sırasında ismi öğrenilmeyen bir çocuk polisler tarafından gözaltına alındı.   
 
31 Ocak 2014’te, Van’da 29 Ocak’ta Hacıbekir (Xaçort), Karşıyaka, Kurubaş ve Şabaniye mahallelerinde 
polis tarafından yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 5 çocuktan 2’si Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk 
Şube’de serbest bırakıldı, 3 çocuk ise Van Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından bir çocuk 
serbest bırakılırken, 2’si tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemedeki işlemleri 
tamamlanan R.B. (16) ile M.D. (15), “patlayıcı madde bulundurmak” iddiasıyla tutuklanarak, Van F Tipi 
Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.   
 
10 Şubat 2014’te, İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde seçim çalışması yapmak isteyen AKP taraftarı bir grup 
Gezi Parkı eylemleri döneminde gaz bombasıyla vurulması sonucu hala yoğun bakımda tutulan Berkin 
Elvan için eylem yapmak isteyen bir başka grup tarafından engellendi. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi 
üzerine polis ekipleri Berkin Elvan için toplanan gruptan 2’si çocuk 12 kişiyi gözaltına aldı. 
 
11 Şubat 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla Nur Mahallesi'nde yapılan ev 
baskınlarında Beşir Goral ve M. Y. adlı çocuk gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri biri çocuk 2 kişi, Cizre 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.   
 
12 Şubat 2014’te, Siirt'in Ulus Mahallesi'nden polis aracını taşladığı gerekçesiyle 15 yaşındaki S.T. 
gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye götürüldü.    
 
14 Şubat 2014’te, Van’ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi’nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye 
getirilişinin 15’inci yıldönümü protestoları kapsamında düzenlenen yürüyüşe polisin sert müdahalesi 
sonucu isimleri öğrenilemeyen 5 çocuk ile Savaş Kartal isimli yurttaş gözaltına alındı. Van Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk Şube’ye götürülen 5 çocuk daha sonra serbest bırakıldı.    
 
15 Şubat 2014’te Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim 
edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin Şanlıurfa’nın 
Suruç İlçesi’nde 6 kişiyi gözaltına aldığı ileri sürüldü. V.Ç. (16) adlı çocuk ağır yaralandı. 
 
15 Şubat 2014’te Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim 
edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin Batman’da 6 
kişiyi gözaltına aldığı ileri sürüldü. 18 aylık bir bebeğin gaz bombasından etkilenerek fenalaştığı, sol 
gözüne gaz bombası kapsülü isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan ve gözünü kaybeden Ömer 
Erikmen’in (18) de Diyarbakır’a sevk edildiği öğrenildi. 
 
16 Şubat 2014’te, Batman'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümünde 
yapılan protestolara polisin müdahalesi ile başlayan olaylarda 6 çocuk gözaltına alındı.   
 
17 Şubat 2014’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 15 Şubat 2014’te gözaltına alınan 4’ü çocuk 5 kişi “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları”, “patlayıcı madde bulundurdukları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “polise mukavemet ettikleri” suçlamalarından tutuklandı.  
 
18 Şubat 2014’te, Van'da Erek Lisesi'nde okuyan 15 yaşındaki A.K., okuldan çıktığı sırada polisler 
tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen lise öğrencisi, Van Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü.   
 
18 Şubat 2014’te, Urfa'nın Suruç ilçesinde önceki gece eylem hazırlığında oldukları iddiası ile polis, 15 
yaşındaki V.Ç'yi silahla yaralamış, ağabeyi Mustafa Çelik, Emrah Kurttekin ve Yunsu Acıoğlu'nu da 
gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Suruç Adliyesi’ne sevk edilen 3 kişi, 
"Örgüte üye olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiaları ile tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne götürüldü.   
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19 Şubat 2014’te Mersin’de 17 Şubat 2014’te ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin gözaltına aldığı F.D. (16) “yasadışı eylem yaptığı” iddiasıyla tutuklandı. 
 
8 Mart 2014’te, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 6 Şubat’ta, ilçede bulunan bir internet kafeye baskın 
düzenleyen polisler, daha önce sivil polis aracını taşladıkları gerekçesiyle Y.Ç., B.Ç., M.S., S.U., M.Y., 
F.Y. ve Y.Ö. isimli çocukları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 çocuk, 
Savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.   
 
8 Mart 2014’te, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen eyleme polis 
ekiplerinin saldırması sonucu A.R.E. (13) adlı çocuk başına isabet eden gaz bombası kapsülüyle 
yaralandı. 
 
13 Mart 2014’te Osmaniye’de ev baskınları düzenleyen polis ekipleri “AKP’nin seçim aracına taş attıkları” 
iddiasıyla 15 çocuğu gözaltına aldı. 
 
17 Mart 2014’te, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde Newroz kutlamasına katılan gruba polisin müdahale etmesi 
sonucu H.B. (16) adlı çocuk yaralandı. 
 
25 Mart 2014’te, Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde BDP’nin seçim mitinginin ardından dağılan gruba saldıran 
polisin kullandığı gaz bombası kapsüllerinden birinin başına isabet ettiği M.E. (10) ağır yaralandı. 
 
30 Mart 2014’te, Van’ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde bir grup BDP’li genç, seçim sonuçlarını yolda 
ateş yakarak kutlamak istedi. Kutlamalar sırasında polisler, gençlere müdahalede bulundu. Müdahale 
sırasında İshak Yılmaz, soyadı öğrenilmeyen Murat ve ismi öğrenilemeyen bir genç ile E.Y. isimli bir çocuk 
gözaltına aldı.   
 
2 Nisan 2014’te, Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nde BDP’nin seçim sonuçlarına yaptığı itirazın reddedilmesi 
ardından başlayan protesto gösterilerine saldıran polisin kullandığı gaz bombalarından birinin kapsülünün 
isabet ettiği N.K. (15) adlı çocuk sol gözünü kaybetti. 
 
3 Nisan 2014’te Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde seçim sonuçlarını protesto ettikleri gerekçesiyle 
gözaltına alınan 25 kişinin Emniyet Müdürlüğü’nde darp edildikleri öğrenildi. Olaylar sırasında çalıştığı 
inşaata giderken polisin durdurduğu 15 yaşındaki C. G., isimli bir çocuğun üzerinde kimlik bulunmadığı 
gerekçesi ile polis şiddetine maruz kaldığı öğrenildi. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C. G.’nin 
ayakları, göğsü, kafası ve yüzünden darp edildiği belirtildi.   
 
3 Nisan 2014’te, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, 30 Mart yerel seçimlerinde AKP'nin hile ve usulsüzlük 
yaparak seçimleri kazandığı gerekçesiyle protesto gösterilerinde gözaltına alınan M.G. (17), , polisler 
tarafından kötü muamele, darp ve işkenceye maruz kaldığını belirtti. Markette bulunduğu sırada gözaltına 
alınarak ilçe emniyet karakoluna götürüldüğünü belirten M.G., gözaltında 5-6 polisin kendisine saldırdığını 
söyledi. Üzerinde bulunan bütün kıyafetlerin kanlar içinde kaldığını, bu nedenle polislerin üzerindeki 
elbiseleri soyarak aldığını belirtti.   
 
4 Nisan 2014’te, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Ağrı'da oyların yeniden sayılması ve kentin günlerdir polis 
ablukasına alınmasına tepki gösteren yüzlerce kişiye polisin müdahalesiyle başlayan olaylarda, 1’çocuk 8 
kişi gözaltına alındı.   
 
7 Nisan 2014’te Ağrı’daki seçim sonuçlarının AKP’nin yaptığı itirazlar nedeniyle kesinlik kazanmamasını 
Diyarbakır’da protesto eden gruba polis ekiplerinin saldırdığı esnada akrep tipi zırhlı aracın çarptığı A.O. 
(12) ağır yaralandı. 
 
12 Nisan 2014’te Hakkâri’de bir eyleme müdahale eden polisin attığı plastik mermi olayları evinin 
damından izleyen A.K.’ye isabet etti. Plastik merminin isabet etmesi sonucu damdan düşerek yaralanana 
A.K. kırılan kolunun alçıya alınmasının ardından gözaltına alındı. 
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13 Nisan 2014’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, Rojava sınırına kazılan hendekleri protesto 
eden yüzlerce genç, polis TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlarla olay yerine gelen polisin tazyikli su ile 
gerçekleştirdiği müdahaleye maruz kaldı. Yaklaşık 4 saat süren çatışmada, 1 polis kafasından aldığı taş 
darbesi ile yaralandı. Olaylar sona erdikten sonra mahalleye zırhlı araçlar ve TOMA'larla giren polisler, 
araçlarından inerek 4 çocuğu gözaltına alırken, 5 yaşlarındaki bir çocuğu da feci şekilde darp etti.    
 
17 Nisan 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde eş zamanlı ev baskınları düzenleyen özel harekât ekipleri 4’ü 
çocuk 8 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
17 Nisan 2014’te, Batman'da, Hür Dava Partisi üyeleri tarafından düzenlenen silahlı bir saldırı sonucu 
yaşamını yitiren Özcan Temel’e ilişkin açılan davanın ikinci duruşmasına katılmak için Batman Adliyesi'ne 
gelen Temel'in 17 yaşındaki yeğeni F. Temel, gözaltına alındı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki 
işlemlerden sonra savcılığa çıkarılan F. Temel, "Patlayıcı madde bulundurduğu" iddiasıyla tutuklandı.   
 
21 Nisan 2014’te, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde polis aracına taş atıldığı iddiasıyla polis ekibinin Süleyman 
Demirel İlköğretim Okulu'na gaz bombası atması sonucu 12 çocuk fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. 
 
23 Nisan 2014’te İstanbul’da Vali Hüseyin Avni Mutlu’nun da katıldığı Çocuk Bayramı etkinliğini “Berkin 
Elvan ölümsüzdür” pankartı açarak protesto eden 4 çocuk darp edilerek gözaltına alındı. 
 
26 Nisan 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi Mescit Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde yolu trafiğe 
kapatarak eylem yaptı. Eylemin ardından mahalleyi abluka altına alan polisler, B.M (15), Ö.B.(13) ve E.B. 
(14) isimli çocukları gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklar ifadeleri alınmak üzere Silvan İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
28 Nisan 2014’te, Samsun’da 19 Mayıs Lisesi önünde 1 Mayıs bildirisi dağıttığı gerekçesiyle gözaltına 
alınan bir çocuğun gözaltında darp edildiği öğrenildi. 
 
2 Mayıs 2014’te, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişinin 
tutuklanmasını protesto eden gruba, polisin müdahalesi sonucu yaşanan olaylara karıştıkları iddiasıyla 2'si 
çocuk 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 4’ü serbest 
bırakılırken, Bitlis Eren Üniversitesi Harita Kadastro 1. sınıf öğrencisi Nihat Tarhan, tutuklanarak Bitlis E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
2 Mayıs 2014’te Hakkâri’de 29 Nisan 2014’te eş zamanlı ev baskınları düzenleyen özel harekât timlerinin 
“yasaklı Meskan Dağı bölgesine gittikleri” gerekçesiyle gözaltına aldığı 2’si çocuk 8 kişiden Ramazan 
Duman “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
 

4 Mayıs 2014’te Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nde tutulan ve yaklaşık bir ay önce tahliye olan F.O.’nun 
(15) cezaevinde tutulduğu sürede kaldığı koğuşta M.A. adlı tutuklunun tecavüzüne uğradığı ortaya çıktı. 
M.A.’nın önce sözlü ve fiziksel tacizine maruz kalan ve daha sonra da defalarca tecavüzüne uğrayan F.O., 
korkudan önceleri sadece şiddete maruz kaldığını belirtmesine rağmen gardiyanların koğuş değişikliği 
yapmadıklarını anlattı. 

 
4 Mayıs 2014’te Hakkâri, Diyarbakır ve Tunceli’de yapımları devam eden karakol/kalekol inşaatlarını 
protesto etmek amacıyla Van’da gösteri düzenleyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Gaz bombaları ve 
basınçlı suyla yapılan müdahale sonunda 12 çocuk darp edilerek gözaltına alındı. 
 
4 Mayıs 2014’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, karakol yapımlarını protesto etmek amacıyla 
gösteri düzenleyen gençlere polis müdahalesi gerçekleştir. Müdahale sırasından ismi öğrenilemeyen 10 
çocuk, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.   
 
4 Mayıs 2014’te, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde MOBESE kameralarına taş attıkları iddiasıyla H.B. (13), 
H.K. (13) , D.D. (11) ve B.Y. (11) adlı 4 çocuk polisler tarafından gözaltına alındı. 
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5 Mayıs 2014’te, 1 Mayıs eylemleri sırasında gazdan etkilenerek kaldırıldığı Acil Servis'ten gözaltına 
alınan 17 yaşındaki E.S.A Emniyet'te çıplak aramaya maruz kaldığı açıkladı. 
 
6 Mayıs 2014’te Bingöl’ün Solhan İlçesinde gerçekleştirilen Newroz etkinliğine katıldıkları ve PKK bayrağı 
açtıkları iddiasıyla biri çocuk 24 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.   
 
10 Mayıs 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 8 Mayıs’ta Özel Hareket Polisleri tarafından düzenlenen ev 
baskınlarında S.T. (17), Cüneyt Tayboğa (22), Mehmet Aytu (19) ve ismi öğrenilmeyen bir genç gözaltına 
alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Silopi Adliyesi'ne getirilen gençler, Savcılık 
ifadelerinin alınmasının ardından Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. 4 kişiden 17 yaşındaki S.T., YDG-H üyesi 
olduğu gerekçesiyle tutuklanırken, diğer üç kişi ise serbest bırakıldı.  
 
11 Mayıs 2014’te, Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde sınıra karakol ve hendek yapılmasını protesto eden 
gruba müdahale eden polisin attığı gaz bombalarından birinin isabet ettiği S.A. (10) boğazından yaralandı. 
 
11 Mayıs 2014’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 8 Mayıs 2014’te ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin 
gözaltına aldığı biri çocuk 4 kişiden S.T. (17) “yasadışı gösteriye katıldığı suçlamasıyla tutuklandı. 
 
18 Mayıs 2014’te Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde düzenlenen eyleme 
müdahale eden polisin attığı ses bombasının isabet ettiği A.E.B. (16) adlı çocuk ağır yaralandı. İstanbul’da 
eyleme müdahale edilmesi sonucunda ise 9 kişi gözaltına alındı. 
 
21 Mayıs 2014’te Siirt'te özel tim ve polisler tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı ev baskınlarında, 
Ferhat Çelik, S.B, İ.A, S.Ş, F.B, F.Y, S.G, N.C, A.T, S.D, M.C, O.Ö. ile babası İbrahim Ö. ve isimleri 
öğrenilemeyen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16’sı çocuk 20 kişi Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü.   
 
23 Mayıs 2014’te, Zonguldak’ta sahilde cep telefonuyla fotoğraf çeken A.K.G. (16), polis memuru S.K. 
tarafından “kız arkadaşının fotoğrafını çektiği” iddiasıyla dövüldü. Polis memurunun kayalıklardan ittiği 
A.K.G.’nin düşerek bacağını kırdığı öğrenildi. 
 
28 Mayıs 2014’te, Zonguldak'ta lise öğrencisi 16 yaşındaki Ali Kemal Gökdemir, sahilde cep telefonuyla 
fotoğraf çekerken yanına gelen polis memurunun, "Kız arkadaşımın fotoğrafını niye çekiyorsun?" diyerek 
kendisini itip sağ bacağının kırılmasına yol açtığını iddia etti.  Ali kemal Gökdemir, polis memuru S.K.'nın 
olay akşamı hastanede de yanına gelerek tehditlerini sürdürdüğünü söyledi. Gökdemir, polis hakkında 
şikâyette bulundu.  
 
31 Mayıs 2014’te İstanbul’da aylık yayımlanan Söz Dergisi’nin Beyoğlu’nda bulunan bürosuna baskın 
düzenleyen polis ekipleri büroda bulunan 3’ü çocuk 16 kişiyi gözaltına aldı. 
 
1 Haziran 2014’te, Şırnak'ın Uludere ilçesinde çok sayıda eve düzenlenen baskınlarda, isimleri 
öğrenilemeyen 13 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
 
8 Haziran 2014’te, Diyarbakır/Silvan'da gözaltına alınan 6 kişiden Hanifi Katkat ve Serdar Çeliktemel 
çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diyarbakır'ın Silvan (Farqîn) ilçesinde, 7 Haziran akşamı Lice 
direnişine destek vermek ve karakol inşaatlarını protesto etmek için gençlerle polisler arasından yaşanan 
çatışmaların ardından gözaltına alınan R.C. (16), S.S. (16), B.M (15) ve M.P. (15) isimli çocuklar 
savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hanifi Katkat ve Serdar Çeliktemel adlı gençler ise 
savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri Silvan 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce "polise 
mukavemet" iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
8 Haziran 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde devam eden yol kapatma eylemine destek vermek için  
Silvan İlçesi’nde yürüyüş yapan gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan Ş.T. ve 
B. M. adlı çocuklar “yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “patlayıcı 
madde taşıdıkları” suçlamalarıyla 9 Haziran 2014’te tutuklandılar. 
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9 Haziran 2014’te, Hakkari'de, Lice'de iki yurttaşın asker müdahalesi sonucu yaşamını yitirmesini protesto 
etmek amacıyla yapılan yürüyüşün ardından polisin kitleye müdahalesi sonrasında, 3 çocuk toplam 4 kişi 
gözaltına alındı.   
 
10 Haziran 2014’te, Şırnak’ın Lice’deki saldırıya karşı eylem yapan gruba karşı gaz bombası kullanan 
polis ekiplerinin attığı gaz bombalarından ikisinin isabet ettiği M.B. (15) yüzünden ve kafasından yaralandı. 
Ağır yaralanan ve bilinci kapanan M.B., Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
10 Haziran 2014’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 9 Haziran 2014’te özel harekât timlerinin düzenlediği ev 
baskınları sonu gözaltına alınan 8’i çocuk 11 kişiden Hakim Avcı (19), Şehmuz Barkın (19) ve Veysi 
Timurbağı (18) “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis 
memuruna mukavemet ettikleri” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
10 Haziran 2014’te İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde helikopter desteğiyle 1000 kişilik ekiple ev baskınları 
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi “çeşitli tarihlerde düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları” 
gerekçesiyle ikisi çocuk 14 kişiyi gözaltına aldı. 
 
10 Haziran 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde devam eden yol kapatma eylemine destek vermek için 9 
Haziran 2014’te Silvan İlçesi’nde yürüyüş yapan gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına 
alınan A.H. (17) ve F.Y. (16) adlı çocuklar “yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamasıyla 
tutuklandılar. 
 
10 Haziran 2014’te, Mardin'in Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, düzenlenen yürüyüşe korucular 
tarafından ateş açılmasını protesto eden yurttaşlara polis ve jandarma ekipleri biber gazı, plastik mermi ve 
tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında Şahbedin Akıncı (25) isimli yurttaş ile ismi öğrenilemeyen 
15 yaşlarında bir çocuk gözaltına alındı.   
 
11 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde, Lice'de iki yurttaşın asker müdahalesi sonucu yaşamını 
yitirmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösterilerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına 3'ü çocuk 7 kişinin 
savcılıkta ifadeleri alınan ardından Bismil Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Fırat Ateş 
(16), Mustafa Kırkız (16), Ömer Sallı (16), Ramazan Aksu, Ali Taş, Ramazan Sırımsı ve Deniz Yılmaz 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
11 Haziran 2014’te, Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Lice'de yapılan katliamı protesto eylemine katıldıkları 
gerekçesi ile 4 çocuk gözaltına alındı.  Evlerine yapılan polis baskını ile gözaltına alındıkları öğrenilen A.B 
(17), M.B (16), D.M (17) ve ismi öğrenilemeyen Koton soyadlı 16 yaşındaki çocuk, emniyetteki işlemlerinin 
ardından Ceyhan Adliyesi'ne çıkarıldı. Alınan savcılık ifadelerinin ardından her dört çocuğunda serbest 
bırakıldığı öğrenildi.  
 
14 Haziran 2014’te Hakkâri’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
2’si çocuk 7 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesine dair açıklama yapılmadı. 
 
16 Haziran 2014’te Adana’da 15 Haziran 2014’te polis aracından atıldığı iddia edilen patlayıcının isabet 
ettiği İbrahim Aras’ın (15) öldürülmesini Mersin’de kendilerini okul kapısına zincirleyerek protesto eden 4 
lise öğrencisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Haziran 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abidin Çakar, şu beyanlarda bulundu: “14.06.2014 
tarihinde Silvan Merkez de çıkan olaylarda 12 yaşında olan yeğenim Osman Çakar, gözaltına alındı. 
Gözaltından sonra Diyarbakır’a sevk edildiği bilgisi verildi. Yeğenimin nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  
 
19 Haziran 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dostki alanında bulunan Kelanê tepesinde yapımı 
süren kalekola karşı BDP öncülüğünde toplanan bir grup konvoy halinde bölgeye hareket etti. Yüksekova-
Dağlıca yol ayrımında TEM polisleri tarafından durdurulan konvoy’da bulunanların kimlik tespiti yapıldı. 
Aramada üzerinde kuru sıkı tabanca bulunduğu iddiasıyla S.K. (16) isimli bir çocuk gözaltına alındı.   
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27 Haziran 2014’te, 3 Haziran 2014’te, İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde meskûn mahalde aşırı hız yapan 
Emniyet Genel Müdürlüğü Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürlüğü’nde görevli 
polis memuru Etem Yönet’in kullandığı aracın çarptığı Şerif Ginaz (16) tedavi gördüğü Çapa Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
28 Haziran 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 2013 yılında askerin açtığı ateş sonucu öldürülen Medeni 
Yıldırım’ın ölüm yıldönümü dolayısıyla Diyarbakır’dan Lice’ye gitmek isteyen 2’si çocuk 6 kişi, Hani 
karayolunda kurulan kontrol noktasında polis ekibi tarafından gözaltına alındı. 
 
2 Temmuz 2014’te Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında T.Y. (17) adlı 
çocuk gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesine dair açıklama yapılmadı. 
 
16 Temmuz 2014’te Erzurum’un Palandöken İlçesi’nde sivil plakalı polis otosu, Furkan Çavuş (16) ve 
kardeşinin otlattığı büyükbaş hayvana çarptı. Hayvanın telef olması üzerine adı öğrenilemeyen polisle 
çocuklar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine beylik tabancasıyla ateş açan polis, iki kardeşi ağır 
yaraladı. Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan çocuklardan Furkan Çavuş’un sabah 
saatlerinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
16 Temmuz 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla İzmir’de düzenlenen gösterilere 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında “kamu malına zarar verme”, “memura direnme” ve “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etme” suçlarından dava açılan 24 çocuğun karar 
duruşması görüldü. 15’şer yıla kadar hapis cezası talep edilen 24 çocuğun İzmir 5. Çocuk Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında hâkim, 23 çocuğun beraat ettiğini açıklarken; N.N.Y. adlı çocuğu “memura 
direnme” suçundan 18 ay hapis cezası verdi. N.N.Y.’ye verilen cezada daha sonra hükmün açıklanması 
geriye bırakıldı. 
 
18 Temmuz 2014’te Bir protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan M.D. (15) ve Ş.D. (17) adlı 
kardeşlerin çocuk koğuşu bulunmadığı gerekçesiyle adlî tutukluların bulunduğu koğuşa konulduğu 
öğrenildi. Çocuklarla görüşen anne E.D. , çocuklarının koğuşta tutulan diğer tutuklular ve gardiyanların 
işkencesine maruz kaldığını, çocuğunun “anne beni buradan çıkar, yoksa intihar edeceğim” dediğini 
aktardı. 
 
9 Ağustos 2014’te Van M Tipi Cezaevi’nde tutulan 11 çocuğun gardiyanların işkence ve kötü muamelesine 
maruz kaldığı öğrenildi. İşkence gören çocuklardan R.A.’nın (15) annesi B.A. “çocukları sindirmek için 
cezaevi yönetimi boş sebeplerden hücre cezası veriyor. Gardiyanlar çocukları tehdit edip dövüyor” diye 
konuştu. 
 
19 Ağustos 2014’te Diyarbakır’da Lice’de Mehdi Taşkın’ın askerlerin açtığı ateş sonucu öldürülmesini 
protesto gösterilerine katılarak polislere ses bombası attığı iddiasıyla gözaltına alınan U.Ö. (15) adlı 
çocuğun zırhlı bir aracın içinde dakikalarca dövüldüğü iddia edildi. 
 
29 Ağustos 2014’te, Gaziantep Güçsüzler Yurdu’nda bakıcı olarak çalışan Zeynep Orhan ve A.A., yurtta  
 
30 Ağustos 2014’te, Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan üçü çocuk 5 kişinin yargılandıkları 
dava kapsamında İstanbul Adlî Tıp Kurumu’nda “yüz teşhisi” yapılması amacıyla gönderildikleri Maltepe 
Çocuk ve Gençlik Cezaevi ile Kartal H Tipi Cezaevi’nde darp edildikleri ve yatağı olmayan koğuşlarda 
tutuldukları açıklandı. 
 
31 Ağustos 2014’te, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde polis ekiplerinin slogan attığı iddia edilen bir grup 
çocuğa attığı gaz bombalarından birinin isabet ettiği H.E. (9) yüzünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
 
2 Eylül 2014’te, Diyarbakır’da meskûn mahalde aşırı hız yapan “akrep” olarak tanımlanan zırhlı polis 
aracının çarptığı E.K. (7) ağır yaralandı. 
 
4 Eylül 2014’te, Rojava’nın Efrîn Kantonu’ndan Kilis üzerinden Türkiye’ye geçmek isteyen M.E. (14) adlı 
çocuk askerlerin açtığı ateş sonucu ağır şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 



275 
 

 
3 Eylül 2014’te Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde F.O. (13) adlı çocuğun uyuşturucu madde satıcıları ile 
polisler arasında çıkan çatışmada vurularak ağır yaralanmasını protesto etmek amacıyla gösteri 
düzenleyen gruba müdahale eden polis ekipleri 11 çocuğu gözaltına aldı. 
 
23 Eylül 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen özel harekât ekipleri 3’ü çocuk 7 kişiyi 
gözaltına aldı. Operasyonun gerekçesine dair yetkililer açıklama yapmadı. 
 
24 Eylül 2014’te “Bir eylemde kolluk kuvvetlerine taş attıkları” iddiasıyla 2 Kasım 2013’te tutuklanarak 
Hakkâri Kapalı Cezaevi’ne gönderilen oradan da Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne sevk edilen 5 çocuk 
yargılandıkları dava kapsamında tahliye edildi. Hakkâri 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada parmak 
izlerinin suçlandıkları olayla uyuşmaması üzerine tahliye edilen B.T. (18), H.D. (18), S.D. (16), F.E. (17) ve 
D.A. (17) adlı çocuklar, 9 ay boyunca tutuldukları cezaevinde gardiyanlar ve askerler tarafından darp 
edildiklerini açıkladılar. Çocuklardan B.T. (18), yaklaşık bir yıldır tutuklu olduklarını belirterek, gardiyanların 
kendilerini “Van’a sevkiniz var” diyerek kandırdıklarını söyledi. B.T., Sincan Çocuk Cezaevi’ne 
geldiklerinde kendilerine ilk olarak çıplak arama dayatıldığını ifade etti. 
 
25 Eylül 2014’te Van’da düzenlenen Kobanê halkıyla dayanışma eylemine polis müdahalesi sonucu 
gözaltına alınan H.A. (16) ile A.A.’nın (19) Emniyet Müdürlüğü’nde işkenceye maruz kaldıkları bildirildi. 
 
28 Eylül 2014’te, İzmir’de HDP tarafından Kobanê halkıyla dayanışmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe 
polisin gaz bombaları ve basınçlı suyla saldırması sonucu 8 kişi yaralandı, 9’u çocuk 26 kişi de gözaltına 
alındı.  
 
27 Eylül 2014’te Mersin’de DAİŞ/IŞİD adlı örgütün Kobanê'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 
yapılan yürüyüşün ardından düzenlenen ev baskınlarında 4 çocuk gözaltına alındı. 
 
30 Eylül 2014’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde Dünya Çocuk Günü dolayısıyla 1 Haziran 2014’te 
düzenlenen mitinge polisin müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar nedeniyle 9 çocuk hakkında dava 
açıldığı öğrenildi. “Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme”, “kamu görevlisini yaralama”, 
“kamu malına zarar verme” ve “yasadışı örgüt propagandası yapma” iddialarıyla suçlanan 9 çocuk 
hakkındaki iddianameyi kabul eden Şırnak Çocuk Mahkemesi’nde yargılanmaya önümüzdeki günlerde 
başlanacak. 
 
2 Ekim 2014’te, DBP Van İl Örgütü öncülüğünde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek 
amacıyla AKP İl Örgütü’ne yürümek isteyen ve Feqîyê Teyran Parkı'na bir araya gelen yurttaşlara polis, 
gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında çıkan oylarda 
8'i çocuk 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 çocuğun gece saatlerinde serbest bırakıldı  
 
2 Ekim 2014’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde bir protesto gösterisinin ardından gözaltına alınan T.T.’nin 
(16) götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde copla darp edildiği belirtildi. 
 
2 Ekim 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobane’ye yönelik saldırılarını protesto 
etmek amacıyla Bağlar mahallesi Eğitim caddesinde yürüyüş yapan gençlere polis, polis gaz bombası ve 
tazyikli su ile müdahalede bulundu.  Müdahale sırasında 11'i çocuk 16 kişi darp edilerek gözaltına alındı.   
 
3 Ekim 2014’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik 
saldırılarının protesto edildiği eylemler sırasında, H.S., S.K., Y.D. isimli çocuklarında bulunduğu 4’ü çocuk 
12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından 1 
kişi serbest bırakılırken, 11 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edilenlerden 7'si "örgüt üyesi" olmak iddiasıyla tutuklandı. İsmi öğrenilemeyen 
çocuklardan biri ise, farklı bir dosyadan cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklananların isimleri 
şöyle: Tahir Varlık, Mehmet Ekin, Hasan Sağlık, Yılmaz Akyol, Mehmet Hakkı Kurul, Yunus Doğri, Sercan 
Kartal.    
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3 Ekim 2014’te, Urfa’nın Suruç ilçesi Boyde köyünde, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik saldırılarını 
protesto etmek amacıyla başlatılan nöbet eylemine katılan 17 yaşındaki Rêber Yaşar isimli çocuk askerler 
tarafından gözaltına alınarak, Mürşitpınar Sınır Karakolu'na götürüldü. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.    
 
5 Ekim 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde oyun parkında meydana gelen gondol kazası sonrasında polis 
ekiplerinin olay yerine zırhlı araçlarla gelmesine parkta bulunanların tepki göstermesi üzerine çıkan 
olaylarda 17 çocuk gözaltına alındı. 
 
6 Ekim 2014’te, Siirt'in merkez Barış mahallesinde IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını protesto 
eden gençlere yönelik polis müdahalesi sırasında Cengiz Işık, Cengiz Çelepkolu, Sinan Dayan, Özgür 
Özer ve M.B isimli bir çocuk gözaltına alındı.     
 
11 Ekim 2014’te İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde çıkan eylemler devam ederken polisin ses bombası 
atmasıyla 3 çocuk yaralandı. Olayların ardından gözaltına alınan 4 çocuktan 2’si ise tutuklandı. 
 
11 Ekim 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde devam eden gösteriler esnasında zırhlı polis aracının çarptığı 
bir çocuğun ağır yaralandığı öğrenildi.  
 
11 Ekim 2014’te Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde de devam eden gösteriler esnasında panzerin çarptığı F.T. 
(5) adlı çocuk yaralandı. 
 
13 Ekim 2014’te Iğdır’da eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 5’i çocuk 13 kişiyi, “yasadışı 
gösteriye katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına aldı. 
 
10 Ekim 2014’te Mardin’de gözaltına alınan ve ifade verme işlemi tamamlanan 14 çocuktan 5’i “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” ve “kamu malına zarar verdikleri” iddiasıyla tutuklandı. 
 
11 Ekim 2014’te Batman’da mahkemeye çıkarılan 7’si çocuk 19 kişi tutuklanarak Batman M Tipi 
Cezaevi’ne gönderildi. 
 
11 Ekim 2014’teki Mardin’in Midyat İlçesi’nde gösteriye ateş açan polis, H.B. (7) adlı çocuğu yaraladı. 
 
13 Ekim 2014’te Van’da Kobanê için yapılan destek eyleminde polisler tarafından gözaltına alınan Y.K.’nin 
(13) araç içinde ve götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü’nde işkence gördüğü öğrenildi. Y.K.’nin çene, bel, el 
ve kasık bölgesinin yanı sıra vücudunun çeşitli yerlerine cop darbesi aldığı, gözaltında tutulduğu süre 
boyunca sözlü tacize ve küfürlü ifadelere maruz kaldığı ailesi tarafından açıklandı. Y.K.’nin gözaltında 
tutulduğu Çocuk Şubesi’nde yanındaki 5 çocuğun da işkence gördüğü, bir çocuğu gördüğü işkence 
sonucu kolunun kırıldığı bildirildi. 
 
13 Ekim 2014’te Iğdır’da eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 5’i çocuk 13 kişiyi, “yasadışı 
gösteriye katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına aldı. 
  
14 Ekim 2014’te İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 8 Ekim 2014’te gözaltına alınan Sosyalist Dayanışma 
Platformu (SODAP) üyesi 5’i çocuk 6 kişi, gözaltına işkence gördüklerini belirterek İHD İstanbul Şubesi’ne 
başvurdular ve konuyla ilgili basın açıklaması yaptılar. 
 
14 Ekim 2014’te Batman’daki eylemlerin ardından ev baskını düzenleyen polis ekipleri Mehmet Sıdık 
Karakoç ile 5 çocuğunu “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına aldı. Mahkemeye çıkarılan 6 
kişiden Habip Karakoç aynı suçlamayla tutuklandı. 
 
16 Ekim 2014’te Mardin’in Derik İlçesi’nde kolluk kuvvetlerince gözaltına alınan A.A. (15) çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
14 Ekim 2014’te Ağrı’nın Tutak İlçesi’nde gözaltında tutulan 3’ü çocuk 6 kişide “yasadışı gösteriye 
katıldıkları” gerekçesiyle tutuklandı. 
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15 Ekim 2014’te Kobanê eylemlerine katıldıkları iddia edilen kişilerin evlerine düzenlenen baskınlar 
sonucu Van’da biri çocuk 3 kişi gözaltına alındı. 
 
18 Ekim 2014’te Van’ın Gevaş’ta gözaltına alınan 5 kişiden biri çocuk 3 kişi, Çatak’ta 2 kişi  çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklandı. 
 
18 Ekim 2014’te, Mardin’in Artuklu beldesinde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 14 yaşındaki 
F.T. ile Murat Karaaslan (35) ve Serbest Yavuz (25) Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının 
ardından, götürüldükleri Kızıltepe Adliyesi'nde mahkeme tarafından tutuklandı.   
 
18 Ekim 2014’te, Mardin'in Derik ilçesinde 17 Ekim’de, IŞİD çetelerinin Kobanê Kantonu'na yönelik 
saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlere ilişkin Derik Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Onur Kaya (18), Cano Abdan (24), C.T. (16) ve M.Ş.S. (17) 
isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 
çocuklardan 16 yaşında ki C.T., Onur Kaya ve Cano Abdan "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla mahkemece 
tutuklandı.    
 
Sincan (Ankara) Çocuk ve Gençlik Cezaevi’nde tutulan 11 çocuğun 1 Ocak 2014’te gardiyanların 
işkencesine maruz kaldığı ailelerin yaptığı görüşme sonrasında ortaya çıkmıştı. Olayın duyulmasının 
ardından kamera kaydı görüntülerine rağmen çocukların suç duyurusu sonuçlanmazken 24 gardiyanın 
şikâyeti üzerine 11 çocuk hakkında “kamu görevlisini yaraladıkları ve tehdit ettikleri” ayrıca “kamu malına 
zarar verdikleri” suçlamalarıyla açılan dava 21 Ekim 2014’te başladı. Sincan Çocuk Mahkemesi’ndeki 
duruşmada taraf avukatlarını dinleyen ve şikâyetçi gardiyanların ifadesini alan hâkim, olay günü işkence 
gören çocuklarla ilgili cezaevi kamera kaydı görüntülerinin izlenmesine karar vererek duruşmayı 13 Ocak 
2015’e erteledi. 
 
20 Ekim 2014’te Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde Kobanê Direnişi’ne destek vermek amacıyla düzenlenen 
eyleme polisin gerçek mermili silahlarla ve gaz bombasıyla müdahalesi sonucu 2 çocuk yaralandı. Yaralı 
çocuklardan E.T.’nin (17) silahla vurulduğu ve durumunun ağır olması nedeniyle yoğun bakımda tutulduğu 
belirtildi. 
 
21 Ekim 2014’te Muş’un Bulanık İlçesi’nde düzenlenen ev baskınlarında 3’ü çocuk 5 kişi gözaltına 
alınırken, Korkut İlçesi’ndeki operasyonda da Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ilçe örgütü yöneticisi 
Oğuz Gündoğdu gözaltına alındı. Malazgirt İlçesi’nde ise 4’ü çocuk 5 kişi gözaltına alındı. 
 
22 Ekim 2014’te Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde düzenlenen ev baskınlarında Kobanê eylemlerinde yer 
aldıkları iddiasıyla biri çocuk 3 kişi gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
22 Ekim 2014’te Muş’un Malazgirt İlçesi’nde 21 Ekim 2014’te yapılan ev baskınları sonucu gözaltına 
alınan 6 kişiden 2’si çocuk 5 kişi “kamu malına zarar verdikleri” iddiasıyla tutuklandı. Bulanık İlçesi’nde 
gözaltına alınanlardan biri çocuk 2 kişi ise “yasadışı örgüt adına suç işledikleri” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
22 Ekim 2014’te, Mardin'in Derik ilçesinde, Kobanê'ye destek eylemlerine katıldıkları gerekçesi ile 
gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Derik Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. 
Savcılıkta, ifadesi alınan 3 kişi, daha sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 16 
yaşındaki Z.V. ile Ahmet Dinç (32) ve Baver Beçene (19) "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.   
 
25 Ekim 2014’te,  Ağrı'nın Patnos ilçesinde, IŞİD saldırılarını protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına 
alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından, 3 kişi 
serbest bırakılırken, M.M. (17) adlı çocuk ile Orhan Uğur (20) Cüneyt İlhan (19) ve Abdurrahman Taşçı 
(20) tutuklanma talebiyle gönderildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananların, 
ellerinde limon ve yüzü kapalı olan kişilere benzedikleri gerekçesi ile tutuklandıkları öğrenildi.   
 
26 Ekim 2014’te Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde gözaltına alınan 7 kişiden biri çocuk 4 kişi “ellerinde limon 
olduğu ve yüzü kapalı kişilere benzedikleri” gerekçesiyle tutuklandı. 
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28 Ekim 2014’te, Kuzey Kürdistan’ın sınır kentli Iğdır da merkeze bağlı, Özgür, Karaağaç mahalleleri ile 
Halfeli beldesinde özel hareket timlerinin de katılımıyla eş zamanlı ev baskınları düzenlendi. Operasyonda 
Y.A. (17) isimli çocuk ile Sinan Çelebi (25), Kenan Duman (20) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına 
alındı.   
 
28 Ekim 2014’te, Van'da 2 gün önce özel hareket timleri tarafından Yenimahalle, Sürmeli ve Karşıyaka 
mahallelerine yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan biri çocuk 5 kişi emniyet işlemlerinin ardından dün 
akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından S.M. (17) adlı çocuk ile Şahin Peker 
adlı yurttaş serbest bırakılırken, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen A.K. (15), Ferhat Kaçak (19) 
ile İlhan Tan (18) adlı gençler tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
28 Ekim 2014’te Hakkâri’de 27 Ekim 2014’te polislerce gözaltına alınan N.İ. (17) adlı çocuk “yasadışı 
örgüte üye kazandırdığı” iddiasıyla tutuklandı. 
 
30 Ekim 2014’te Iğdır’da özel harekât ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu “çeşitli tarihlerde 
düzenlenen gösterilere katıldıkları” iddiasıyla gözaltına alınan biri çocuk 5 kişiden K.D. çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
31 Ekim 2014’te Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde yolda gerekçe göstermeden 2’si çocuk 5 kişiyi gözaltına 
alan polis ekibinin 5 kişiyi polis aracında darp ettiği, bir kişiyi öldürmekle tehdit ettiği öğrenildi. 
 
31 Ekim 2014’te Kobanê eylemlerinin ardından düzenlenen operasyonlar sonucu tutuklanarak Van M Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen 8 çocuğa cezaevi girişinde çıplak arama uygulamasının dayatıldığı, çocukların 
itiraz etmesi üzerine darp edildikleri öğrenildi. Olayın ortaya çıkması üzerine 8 çocuğun Sincan (Ankara) 
Çocuk Cezaevi’ne sürgün edildikleri belirtildi. 
 
1 Kasım 2014’te, Hakkâri’de on binlerin Kobanê için gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından polisin gaz 
bombası ile kitleye müdahalesi sonrası 2 çocuğun gözaltına alındığı öğrenildi. A. O. ve soyadı 
öğrenilemeyen R. isimli iki çocuğun zırhlı araçlara bildirilerek Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü 
öğrenildi. Çocukların “polise mukavemet etmek” iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. 
 
1 Kasım 2014’te, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, 1 Kasım Dünya Kobanê Günü nedeniyle yürüyüş 
düzenleyen kitleye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda C.Ö. ile 
isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğun darp edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
1 Kasım 2014’te, İzmir'in Menemen ilçesi Asarlık Mahallesi'nde sabah erken saatlerde polisin yaptığı ev 
baskınlarında, 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Polisin ev baskınlarında kapıları 
kırdığı ve evleri talan ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan Gökhan Yıldız ve Doğan Öznur isimli çocukların 
Menemen Polis Karakolu Çocuk Şube'ye götürüldü. Gözaltına alınan diğer 4 kişinin ise nereye 
götürüldüğü bilinmiyor. 
 
1 Kasım 2014’te, Muş’ta, Dünya Kobanê Günü amacıyla etkinlikler düzenleyen kitleye polis, gaz 
bombaları ile müdahalede bulundu.  Müdahale sırasında, 11 yaşındaki E.A. isimli çocuk ayağına gaz 
kapsülü isabet etmesi sonucu yaralandı. Yaralanan E.A., Muş Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.   
 
1 Kasım 2014’te, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, 1 Kasım Dünya Kobanê Günü nedeniyle yürüyüş 
düzenleyen kitleye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda C.Ö. ile 
isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğun gözaltına alındığı ve gözaltına alırken darp edildiği belirtildi.   
 
2 Kasım 2014’te, 1 Kasım Dünya Kobanê Günü’nde Muşta gözaltına alınan 19 kişiden 14’ü emniyetteki 
ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Savcılığa çıkarılan 5 kişide 2 kişinin ise ifadeleri 
alındıktan sonra serbest bırakılırken, 3 kişi ise “Örgüt üyesi” oldukları gerekçesi ile Sulh Ceza 
Mahkemesine sevk edildi. 3 kişiden Davut Oral (16) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Halil 
Çiçek ve 17 yaşındaki M.K tutuklandı. 
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2 Kasım 2014’te, Muş’ta, Dünya Kobanê Günü etkinliğinin ardından polis müdahalesi sonucu 19 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişiden 14’ü aynı gün serbest bırakıldı. Y.A., D.O., M.K.(17), M.S. 
isimli çocuklar ile Halit Çiçek isimli yurttaş 6-8 Ekim günleri kentte yaşanan Kobanê protestolarına 
katıldıkları gerekçesiyle Muş Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınmasına devam edildi.Tamamlanan 
işlemlerinin ardından 5 kişiden 2’si serbest bırakılarken 3 kişi ise “Örgüt üyesi” oldukları gerekçesi ile Sulh 
Ceza Mahkemesine sevk edildi. 3 kişiden Davut Oral (16) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 
Halil Çiçek ve 17 yaşındaki M.K tutuklandı.   
 
2 Kasım 2014’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Kardeşlik Caddesi üzerinde özel 
harekat polisleri, 2 çocuğu gerekçe göstermeden gözaltına almak istedi. Polisler, çocukları yakalayıp darp 
ederken, darp etmesine engel olmak isteyen yurttaşlara da polisler saldırdı. Bunun üzerinde polisler 
kitleye hakaretler edip, sağa sola ateş açmaya başladı. Cadde üzerinde temizlik yapan belediye 
çalışanları Aziz Dal, Muhammet Güler ve Abdullah Balçık, polisin tutumuna tepki gösterdi. 3 belediye işçisi 
ve isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğu darp eden polis, yurttaşları daha sonra gözaltına aldı.   
 
2 Kasım 2014’te Van’da düzenlenen yürüyüşün ardından evlere baskın düzenleyen polislerin biri çocuk 3 
kişiyi darp ettiği ileri sürüldü. 
 
3 Kasım 2014’te Dünya Kobanê Günü ilân edilen 1 Kasım 2014’te Muş’ta düzenlenen eyleme müdahale 
eden polisin gözaltına aldığı Ö.D.O.’nun (16) ailesi, çocuklarının gözaltında darp edildiğini belirterek suç 
duyurusunda bulundu. 
 
3 Kasım 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kobanê'ye yönelik saldırılara karşı 6-8 Ekim tarihleri 
arasında yapılan protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle biri Suriye vatandaşı 3 çocuk gözaltına 
alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Nusaybin Adliyesi'ne çıkarılan çocuklardan 15 
yaşındaki Suriyeli D.M. serbest bırakılırken, M.A. (16) ile S.D. (15) isimli çocuklar tutuklandı.   
 
3 Kasım 2014’te, Diyarbakır'da 1 Kasım Dünya Kobanê Günü için İstasyon Caddesi'nde yapılan mitingin 
ardından, Emek Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçen kitleye polis, gaz bombası ve tazyikli su ile 
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 8’i çocuk 11 yurttaş gözaltına aldı.  Emniyette tamamlanan 
işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen ve Savcılıkça ifadeleri alınan 11 kişi "yasa dışı" eylemlere 
katıldıkları gerekçesiyle tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemedeki ifadelerinin 
ardından Serkan Özkan, Burhan Atiz ile G.K., M.O., E.D., B.Ç., S.Ç. ve S.A. isimli çocuklar, "yasa dışı" 
eylemlere katıldıkları gerekçesiyle tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 3 çocuk ise mahkeme tarafından 
serbest bırakıldı.    
 
4 Kasım 2014’te, Van’da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında G.T. ve M.K. isimli çocuklar 
gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Çocuklar, emniyette 
tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.   
 
4 Kasım 2014’te, Antep'in Şahinbey İlçesi'ne bağlı Vatan Mahallesi'nde ikamet eden Halime Ataş (38) adlı 
yurttaşın evine baskın düzenleyen yüzü maskeli polislerin, Ataş ve 5 çocuğuna şiddet uyguladığı belirtildi. 
Evinin kapsının polisler tarafından kırıldığını ve Kendisinin ile birlikte çocuklarının yere yatırılarak, 
başlarına silah dayandırıldığını kaydeden Ataş, " Bize küfürler ederek, başımızı dahi kaldırmamıza izin 
vermeden evden çıkana kadar bize silah doğrultular. Sanki çok büyük bir suç işlemişiz gibi davrandılar. 
Bize işkence ettiler. Buna ne hakları var" diye belirtti.   
 
5 Kasım 2014’te Dünya Kobanê Günü ilân edilen 1 Kasım 2014’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 
düzenlenen eyleme müdahale eden polisin gözaltına aldığı C.Ö. (15), Ü.G. (13) ve adı öğrenilemeyen bir 
çocuğun aileleri, çocuklarının gözaltında darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. C.Ö.’nün 
ailesi, çocuklarına doktor tarafından her tarafı morluklar içinde olmasına rağmen “darp bulgusuna 
rastlanılmadı” yönünde rapor verdiğini ifade etti. 
 
5 Kasım 2014’te, Muş'un Zafer Mahallesi'nde 3 Kasım’da, Özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev 
baskınlarında Mesut Toksun, M.S. (17), M.Ş.A. ve M.Ş.A isimli çocuklar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilemeyen 4 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından 
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Muş Adliyesi'ne sevk edilen M.A. (17), Mesut Toksun (21), M.Ş.A. (17) ve kardeşi M.Ş.A. (16), "örgüte üye 
olmak", "örgüte patlayıcı madde temin etmek", "polise mukavemet" iddiaları ile tutuklanarak Muş E Tipi 
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
5 Kasım 2014’te, Muş'un Malazgirt ilçesinde 3 Kasım’de, Kobanê'ye yönelik saldırıları protesto etmek için 
yapılan eylemlere katıldığı gerekçesiyle Danışmentgazi Mahallesi ile çarşı merkezinde ev ve işyerlerine 
yapılan baskında Ekrem Şanci, Murat Tayden, Ö.A. (17), H.G. (16) ve ismi öğrenilemeyen yurttaş 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 yurttaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İlçe Emniyeti 
Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak, Muş E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi. Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilenlerden Murat Tayden'in cezaevi önünden 
kaçarak kayıplara karıştığı ve kendisine halen ulaşılamadığı öğrenildi.   
 
5 Kasım 2014’te İstanbul’da 24 Ocak 2014’te Taksim Meydanı’nda 24 Ocak 2014’te, “Berkin Elvan’ın 
karnesini istiyoruz” yazılı pankartı açtıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan F.A.T. (17) ile Y.E.’nin (17) 
yargılanmasına devam edildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmek”le 
suçlanan çocukların İstanbul 6. Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmasında Y.E.’nin ifadesini alan 
hâkim, sınavı olduğu için duruşmaya gelemeyen F.A.T.’nin ifadesinin alınması amacıyla duruşmayı 3 
Şubat 2015’e erteledi. 
 
5 Kasım 2014’te, Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı AKİB Zafer Çağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nden tasdiknamesini almak için okula gelen Ümit Temmur adlı öğrenci, araması olduğu gerekçesi 
ile polisler tarafından okulun kapısı önünde darp edilerek gözaltına alındı. Temmur'un darp dilmesine tepki 
gösteren arkadaşlarına da polisin saldırması üzerine çıkan olaylar okulun bahçesine sıçradı. Olaylar 
sırasında havaya altı el ateş ederek öğrencileri dağıtmaya çalışan polis, öğrencileri dağıtamayınca silah 
dipçikleri 6 öğrenciyi çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaşanan olaylar sırasında okul yönetimi polise herhangi 
bir müdahalede bulunmazken, polisin Temmur'u alıp uzaklaşması ile gerginlik sona erdi.  
 
6 Kasım 2014’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde gözaltına alınan 3 çocuktan M.A. (16) ile S.D. (15) 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
6 Kasım 2014’te, Muş’un Bulanık ilçesinde polisler tarafından sabah saatlerinde düzenlenen ev 
baskınlarında gözaltına alınan Sadık Çakır (30), Zafer Aydın (18) ve C.D ile D.T adlı çocuklar İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Bulanık Cumhuriyet Savcılığı’na çıkarıldı. Savcılık işlemlerinin 
ardından C.D. ile Zafer Aydemir serbest bırakılırken, D.T ve Sadık Çakır tutuklanmaları talebiyle Sulh 
Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkeme, Çakır ve D.T’nin “Örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 
tutuklanmasına karar verdi.  
 
6 Kasım 2014’te İzmir’de Yükseköğretim Kurulu’nun kuruluş yıldönümünü protesto etmek amacıyla oturma 
eylemi yapan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencisi 12 çocuk coplanarak gözaltına alındı. 
 
6 Kasım 2014’te Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde Yükseköğretim Kurulu’nun kuruluş yıldönümünü protesto 
etmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin 
derslere girmeyerek boykot eylemi yapmasına polisin müdahale etmesi sonucu 14 öğrenci gözaltına 
alındı. 
 
6 Kasım 2014’te Muş’un Bulanık İlçesi’nde polis ekiplerinin ev baskınları sonucu gözaltına alınan 4 kişiden 
biri çocuk 2 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
7 Kasım 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesine 4 kilometre uzaklığında bulunan Silopi Teknik Endrüstri Anadolu 
Meslek Lisesi öğrencilerinden 29'u öğlen saatlerinde ders çıkışı sırasında gözaltına alındı. Okul servisi 
olmayan 29 öğrenci ilçeye gelmek için yoldan geçen bir TIR'ı durdurarak araca bindi. İddiaya göre TIR ile 
ilçe merkezine doğru seyir halindeyken, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın önünde bekleyen akrep tipi zırhlı 
araçlara ve nöbet kulubelerine öğrenciler tarafından taş atıldı. Bunun üzerine TIR'ı durduran polisler 
içersinde bulunan 29 öğrenciyi ve TIR şoförünü gözaltına aldı. Gözaltına alınan 29 öğrenci TIR şoförü 
Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
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8 Kasım 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Orient İş 
Merkezi'ne onlarca zırhlı araç eşliğinde gelen özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. 
Baskında ismi öğrenilemeyen 1 çocuk gözaltına alındı.   
 
8 Kasım 2014’te Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 5 Kasım 2014’te, uzaklaştırıldığı meslek lisesinden 
tasdiknamesini almak için okula geldiği esnada gözaltına alınan Ü.T. “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
 
11 Kasım 2014’te Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekipleri “çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlerde yer aldıkları” iddiasıyla 5’i çocuk 8 kişiyi gözaltına 
aldı. 
 
11 Kasım 2014’te Van’da 2012 yılında düzenlenen bir gösteride “polise taş attıkları” gerekçesiyle 
tutuklanan 8 çocuğun yargılanmasına devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi olmak”, “kamu malına zarar 
vermek”, “polise mukavemet etmek” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
etmek”le suçlanan çocukların yargılandığı davanın Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmasında çocukların savunmasını alan mahkeme heyeti, tutuklu 8 çocuğun tahliye edildiğini 
açıklayarak duruşmayı erteledi. 
 
12 Kasım 2014’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 
S.K., İ.K., D.K. ve A.T. isimli çocuklar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 çocuk Van Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Şubesi’ne götürüldü.   
 
13 Kasım 2014’te, Van'ın Başkale ilçesinde Yenimahalle, Hafıziye ve Tepebaşı mahallelerinde 11 
Kasım’da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında T.A (14) adlı çocuk ile Onur Demir (18), Saim 
Durmaz (24), Şefik Tekin (51), Murat Deniz, İsmail Hakkı Kızılaltun ve Şaban Bozkurt adlı yurttaşlar 
gözaltına alınarak Başkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilen 7 kişiden Onur Demir, Şefik Tekin, Murat Deniz Saim Durmaz ve Şaban Bozkurt tutuklanarak 
Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
14 Kasım 2014’te, Van’da 1 Kasım Dünya Kobanê Günü'nde düzenlenen destek yürüyüşüne katıldığı 
gerekçesiyle, Cumhuriyet Caddesi üzerinde gözaltına alınan G.T. (15) isimli çocuk Van Adliyesi'ne 
çıkarıldı. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen G.T. "örgüt üyesi olmak" 
iddiasıyla tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
17 Kasım 2014’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde bir polis memurunun okuldan evine giderken 
arkadaşıyla şakalaşan S.I.’yı (10) Emniyet Müdürlüğü’ne götürerek darp ettiği iddia edildi. Konuyla ilgili 
açıklama yapan ailesi, polis hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. 
 
20 Kasım 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Kobanê eylemine polisin müdahalesiyle başlayan 
çatışmaların ardından eyleme katıldıkları gerekçesiyle 2 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.S. (16) 
ve F.T. (15) isimli çocuklar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından Savcılıkta alınan 
ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.   
 
21 Kasım 2014’te, Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Kobanê'ye destek eylemlerine katıldıkları gerekçesi ile 
tutuklanarak M Tipi Cezaevi'ne konulan M.A., A.K., İ.T., H.D., F. A., Ş.A., ve M.Y.G. isimli çocuk tutuklular, 
ailelerine haber verilmeden Midyat Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Aileler, görüş için gittikleri cezaevinde 
çocuklarının sürgün edildiğini öğrenirken, cezaevi yönetimi ise "Cezaevi'nde sayısının kapasitesinin 
üstünde" olduğu gerekçesi ile çocukların Midyat'a gönderildiğini savundu.   
 
21 Kasım 2014’te Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bulunan Tevfik Fikret Ortaokulu’na baskın düzenleyen sivil 
polisler M.D.’yi (12) “polise taş attığı gerekçesiyle gözaltına aldı. 
 
22 Kasım 2014’te Kobanê eylemlerinin ardından başlatılan operasyonda tutuklanan ve İskenderun (Hatay) 
T Tipi Cezaevi’ne gönderilen A.A. (15), R.O. (15) ve B.B. (15) adlı 3 çocuğun gardiyanlarca darp edildikleri 
öğrenildi. 
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26 Kasım 2014’te, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Fırat 
Çetinkaya, Nihayi Çetin ve Şehrîban Çetin (16) adlı yurttaşlar Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 
gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Fırat Çetinkaya ve Nihayi Çetin 
tutuklanırken, Şehriban Çetin (16) yaşının küçük olmasından dolayı serbest bırakıldı. Tutuklanan 
yurttaşların Hakkari Kapalı Cezaevine götürülecekleri öğrenildi.   
 
28 Kasım 2014 gecesi Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde avukatlık yapan Fırat İke ve Uğur Yaşar’la 
gazeteci Yılmaz Gözyan, akrep tipi zırhlı polis aracında bulunan polislerce durduruldu. Geç saatte neden 
dışarıda oldukları sorularak hakaret edilen 3 kişiden Fırat İke, avukat kimliğini göstermesi üzerine darp 
edilerek ters kelepçe takıldı ve üç saat boyunca o halde bekletildi. Serbest bırakılan 3 kişiden Fırat İke’ye 
yedi gün iş göremez raporu verildi. 
 
28 Kasım 2014’te, Siirt'in Eruh ilçesinde İbrahim Özdemir (18) isimli bir genç, Dih Mahallesi'nde yer alan 
YİBO Caddesi üzerinde polislerce durdurulup, kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. H.Y. (15) isimli 
çocuk ile Şaban Öner (18) isimli yurttaşlar işyerlerine, B.D. (17) isimli çocuğun ise evine yapılan polis 
baskınında gözaltına alındı.     
 
1 Aralık 2014’te, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 28 Ekim’de, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 
gözaltına alınan Y. A. (15) ve A. G.(16) isimli çocuklar, çıkarıldıkları Nusaybin Adliyesi'ndeki mahkemede 
verdikleri ifadeleri ardından tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 
 
2 Aralık 2014’te, Ağrı'nın Tutak ilçesinde polis ve özel harekât timleri tarafından düzenlenen ev 
baskınlarında, lise öğrencisi olduğu öğrenilen Z.A.B. (16) ve A.A. (17) isimli çocuklar gözaltına alındı.   
 
2 Aralık 2014’te, Ağrı'nın Alparslan ve Kazımkarabekir mahallerinde polis tarafından düzenlenen ev 
baskınlarında, Muhamed Karagöz (18), Berat Karaman (30) ve F. A. (15) isimli çocuk gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
2 Aralık 2014’te, Diyarbakır Silvan ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını protesto 
etmek amacıyla yapılan gösteriye polis müdahalesi ile başlayan olaylara katıldığı gerekçesiyle F.K, H.E, 
A.B, İ.H.E, M.B, H.Y, A.A, A.T ve E.H isimli 9 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra 
götürüldükleri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde nezarete atılan çocuklar, geceyi geçirdikleri emniyette ifadeleri 
alınması sonrası bugün Silvan Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadeleri alınan çocuklar, daha sonra serbest 
bırakıldı. Çocuklar, serbest bırakılmasına rağmen her çocuğun ailesine 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu'nun 32. maddesi ve diğer hükümleri gereğince 189'ar TL para cezası kesildi.   
 
3 Aralık 2014’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde eş zamanlı ev baskınları düzenleyen özel harekât ekipleri 2’si 
çocuk 3 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesine yönelik açıklama yapılmadı. 
 
4 Aralık 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi'nde polislere ait zırhlı araçların geçişi sırasında 
taş attıkları gerekçesiyle E. K (13), S.S (11), B.K (12) ve N.K (15) isimli 4 çocuk gözaltına alındı. Çamlıca 
Restaurant'ta gözaltına alındığı belirtilen 4 çocuğun Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri 
öğrenildi.   
 
4 Aralık 2014’te, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, YPJ'li Fadime Demirkaya'nın cenazesini karşılamak 
isteyen kitleye yönelik müdahalenin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan 16 yaşındaki R.G ile 19 
yaşındaki Ömer Binen isimli yurttaşların ailesine, Kabahatler Kanunu doğrultusunda 189'ar TL para cezası 
kesildi.   
 
4 Aralık 2014’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu biri çocuk 3 kişi gözaltına 
alındı. Operasyonun gerekçesine yönelik açıklama yapılmazken gözaltına alınanların yakınları, 3 kişinin 
gözaltına alınırken yoğun şekilde darp edildiklerini ifade etti. 
 
5 Aralık 2014’te,  Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 Aralık’ta, özel harekat ve sivil polisler tarafından düzenlenen 
ev baskınlarında, M.K. (17), İ.B. (15), M.D. (16) D.B. (15) isimli çocuklar ile Mehmet Çalışkan, Botan Salih 
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(18), Ömer Özenç (32), Ferhat Uygur (19) ve Mehmet İrmez (22) adlı yurttaşlar gözaltına alındı. 
Götürüldükleri emniyette sorguya alınan 9 kişiden İ.B. (15), M.D. (16) D.B. (15) ve Mehmet Çalışkan, sevk 
edildikleri savcılıkta alınan ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece "örgüt üyeliği" ve "gösteri yürüyüşleri 
kanununa muhalefet" "polise mukavemet" suçlamalarıyla tutuklandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve 
adliyeye sevk edilen M.K. (17) isimli çocuk ile Botan Salih (18), Ömer Özenç (32) serbest bırakılırken, 
Ferhat Uygur (19) ve Mehmet İrmez (22) isimli yurttaşlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
6 Aralık 2014’te, Ağrı'ya bağlı Fatih, Yüzüncü Yıl Ve Kazım Karabekir mahallelerinde ikamet eden 
yurttaşlar, polis ve özel harekat timleri tarafından tehdit edildiklerini ileri sürdü. 6-7 Ekim'de Kobanê'ye 
destek amaçlı yapılan eylemler sonrası birçok merkezde olduğu gibi Ağrı'da ev baskınları sonrası 
gözaltılar yaşandı. Gözaltına alınan kişilerin denetim serbestliği ile bırakılmasının ardından, gözaltların 
yaşandığı mahallelerde polisin terör estirdiği belirtildi. Mahallede polis baskısı altında olduklarını dile 
getiren Hayrettin Budak, Muhammet Karagöz (18), Berat Karaman (30) ve F.A (15) DBP İl Başkanlığı'na 
giderek yardım talebinde bulundu. Gece saatlerinde zırhlı araçlarla mahalleye gelen polis ve özel harekat 
timleri tarafından tehdit edildikleri iddia eden Budak, "Bizi ölümle tehdit ediyorlar. Polisler bize 'Sizi 
yaşatmayacağız. Burası size mezar olacak. Ya öleceksiniz yada dağa gidin' diyorlar. Can güvenliğimiz yok 
ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.   
 
6 Aralık 2014’te Ankara’da Milli Eğitim Şurası’nın yapıldığı otele girerek protesto eylemi düzenlemek 
isteyen Genç Umut üyesi 5 çocuk polislerce gözaltına alındı. 
 
7 Aralık 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi Mezbahane Sokak’ta bir araya gelen ve çoğunluğu 
kadınlarından oluşan binlerce kişi, Kobanê’ye yönelik IŞİD çetelerinin saldırılarını protesto etmek amacıyla 
Nusaybin Caddesi üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüşün gerçekleştiği sırada yurttaşlara polis, gaz 
bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında, polisin attığı gaz bombası 9 yaşındaki A.E. isimli 
çocuğun kafasına isabet etti. Yaralanan çocuk, çevredekiler tarafından Cizre Devlet Hastanesi Acil 
Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.  
 
8 Aralık 2014’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla 
Şırnak’ın Cizre ilçesinde Yurtsever Devrimci Genç Kadın Hareketi (YDGK-H) tarafından düzenlenen 
yürüyüşte polisin attığı gaz bombası sonucu A.E. (9) ve S.U. (11) adlı çocuklar yaralandı. 
 
8 Aralık 2014’te İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde düzenlenen bir eyleme katılan eylemciyle kıyafeti 
benzediği için gözaltına alınan kot yıkama atölyesi işçisi R.C.’nin (15) götürüldüğü Karayolları Polis 
Karakolu’nun saatlerce darp edildiği ileri sürüldü. Tutuklanması talebiyle savcılığa sevk edilen R.C. 
serbest bırakıldı. 
 
9 Aralık 2014’te Siirt’in Eruh İlçesi’nde belediye binası çevresinde kimlik kontrolü yapan özel harekât 
polislerinin yoldan geçmekte olan N.A. adlı lise öğrencisini darp ettikleri bildirildi. Aldığı darbeler nedeniyle 
kafatasında çökme meydana gelen N.A. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. 
 
9 Aralık 2014’te Ankara’da düzenlenen 19. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararları protesto etmek 
amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde zincirli eylem yapan 2 çocuk darp edilerek gözaltına 
alındı. 
 
9 Aralık 2014’te, Siirt'in Eruh ilçesinde belediye hizmet binası civarında "kimlik kontrolü" yapan özel 
harekât polisleri, lise öğrencisi Nadir Aksu isimli genci feci şekilde darp etti. Aksu okuldan eve gittiği 
esnada özel harekât polislerinin önünden geçtiğini ve bu sırada sorgusuz-sualsiz kendisine saldırılarak 
darp edilmeye başlandığını söyledi. Feci şekilde darp edilmesi nedeniyle olay yerinde kendisinden 
geçtiğini ve gözlerini Siirt Devlet Hastanesi'nde açtığını belirten Aksu, burada yapılan müdahalenin 
ardından kafatasında meydana gelen çökmeden kaynaklı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 
sevk edildiğini söyledi.   
 
9 Aralık 2014’te Ankara’da Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü önünde kendilerini zincirleyen 8 öğrenci 
gözaltına alındı. 
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9 Aralık 2014’te Mardin’in Derik İlçesi’ndeki eylemlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan A.M.Y. (17) ve 
A.A. (16) adlı çocuklar, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
10 Aralık 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Çanakkale’de düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan B.T.İ.’nin (13) 21 Nisan 2014’te görülen 
duruşması öncesinde Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde slogan atan 4 çocuğun yargılanmasına başlandığı 
öğrenildi. Çanakkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada “kamu görevlisine görevinde dolayı 
hakaret ettikleri” iddiasıyla yargılanan çocukların ifadesini alan hâkim duruşmayı 19 Şubat 2015’e erteledi. 
 
10 Aralık 2014’te, Muş'un Varto ilçesinde özel harekat polisi ve askerlerin düzenlediği ev baskınlarında 
Uygar Yavaş, Umut Han, Recep Bingöl, Zana Ataç, Mehmet Turgut, Bayram Değer ve Bedri Toprak isimli 
yurttaşlar gözaltına alındı.  Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uygar 
Yavaş, Umut Han, Recep Bingöl, Z.A. (17), Mehmet Turgut, Bayram Değer ve Kadri Toprak, "Örgüt 
üyeliği", "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "Kamu malına zarar vermek" ve "Polise 
mukavemet" iddiası ile tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
11 Aralık 2014’te 19. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararları protesto etmek amacıyla Mersin’de bulunan 
Pozcu Anadolu Lisesi önünde kendilerini zincirleyerek eylem yapan 4 çocuk darp edilerek gözaltına alındı. 
 
13 Aralık 2014’te, Ağrı'nın Tutak ilçesinde, 6-8 Kobanê olaylarına katıldıkları gerekçesiyle İlhan Özkartal 
(37), Turan Aydın (36) ve K.Y. (17) isimli yurttaşlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Emniyete giden 3 
kişi gözaltına alındı. Emniyette tamamlan işlemlerin ardından adliyeye getirilen ve savcılık ifadelerinin 
ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen K.Y.(17) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 
Özkartal ve Aydın, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak Ağrı M Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
17 Aralık 2014’te Polisin kullandığı gaz bombası kapsülü nedeniyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın 
ölümünün 40. günü nedeniyle İstanbul’da 20 Nisan 2014’te Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yapmak 
isteyen gruba polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 14 çocuk hakkında açılan davada 
yargılamaya başlandı. “Kamu görevlisine hakaret etmek”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet etmek”, “kamu malına zarar vermek” ve “polise direnmek”le suçlanan 14 çocuğun 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmasında hâkim, “olayda yasadışı örgüt propagandası 
yapıldığını” iddia ederek dava dosyasını ağır ceza mahkemesine gönderdi. Öte yandan olay günü 
gözaltına alınan 56 çocuğun kendilerine işkence yapıldığı gerekçesiyle polisler hakkında yaptıkları suç 
duyurusuna takipsizlik kararı verildiği, karara itirazın da gün içinde reddedildiği ortaya çıktı. 
 
17 Aralık 2014’te, Ankara’da yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde eylem yapan Liseli Genç 
Umut üyesi 7 çocuk, polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
17 Aralık 2014’te, AKP’nin Ankara İl Başkanlığı binası karşısında bulanan Kocatepe Cami avlusundan 
pankart açan Liseli Genç Umut üyesi 3 öğrenciyi polis ekipleri darp ederek gözaltına aldı. 
 
17 Aralık 2014’te, Ankara Kızılay Meydanı’nda ve Güvenpark’ta aynı öğrenci grubu tarafından yapılmak 
istenen eylemlerde de 5 öğrenci gözaltına alındı. 
 
18 Aralık 2014’te Manisa’nın Soma İlçesi’nde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden katliamının 
ardından İzmir’de düzenlenen eylemlere katıldığı gerekçesiyle hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” iddiasıyla dava açılan A.K.’nin (13) yargılanmasına devam edildi. 
“Suça sürüklenen çocuk” sıfatıyla yargılanan A.K.’nin İzmir 3. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmasında ifadesini alan hâkim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. 
 
18 Aralık 2014’te, Mardin'in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde, Kobanê eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle gözaltına alınan 2'si çocuk 6 kişi Mardin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 
adliye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Ö.C. (16), İ.C. (17) adlı çocuklar serbest bırakılırken, 
mahkemeye çıkarılan M.C. (18), W.C. (22), F.C. (18) ve S.C. (18) adlı öğrenciler ise tutuklanarak Mardin E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
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19 Aralık 2014’te, Fatih Emniyeti Çocuk Büro Amirliği tarafından yaşları 6 ile 15 arası değişen 15 Suriye 
asıllı çocuğun bilinmeyen bir nedenden dolayı gözaltına alındığı öğrenildi. Fatih Emniyeti'nde tutulan 
çocukların yemek ve tuvalet gibi zaruri ihtiyaçlarının giderilmesine izin dahi verilmediği ifade edilirken, 
çocukların kaldığı koşulların kötü olduğu belirtildi. Gözaltında bulunan çocuklardan aileleri olanların 
ailelerine teslim edileceği ifade edilirken, ailesi olmayan çocukların ise Urfa'da bulunan kampa 
gönderileceği aktarıldı.  
 
20 Aralık 2014’te, Van’ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi’nde sabah saatlerinde yapılan ev baskınında 15 
yaşındaki A.A. gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen, A.A., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne 
götürüldü.  
 
21 Aralık 2014’te, 1 Şırnak’ın İdil ilçesinin Atakent Mahallesi’nin Adile Naşit Caddesi üzerinde dolaşan 
akrep tipi zırhlı araçlara küçük yaştaki çocukların taş atması üzerine etrafa rastgele gaz bombası atan 
polis 10 yaşındaki Ş.İ.’yi başından yaraladı. Kafatasının kırıldığı belirtiline Ş.İ., ambulansla kaldırıldığı 
Cizre Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.  
 
27 Aralık 2014’te,Hakkâri'nin birçok mahallesinde geç saatlere kadar devam eden Roboski Katliamı ve 
Cizre saldırısı protesto eylemleri sonrasında Berçelan Mahallesi'nde bir eve yapılan baskın sonucu R.E. 
(15) isimli çocuk gözaltına alındı.  
 
29 Aralık 2014’te, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bu sabah bazı evlere polisler tarafından baskın 
düzenlendi. Evlerde yapılan aramaların ardındın Orhan Tekin, Ali Tekin, Diyar Atalay, Ferhat Atalay, 
İbrahim Yalgı, Fesih Acar ve 17 yaşındaki Ö.U. gözaltına alındı.   
 
23 Aralık 2014’te Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 29 Ekim 2014’te düzenlenen Kobanê’ye destek eylem ine 
müdahale eden polislerce gözaltına alındıktan sonra tutuklanan S.T. (15) ve Y.İ.’nin (14) “yasadışı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. 
Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada çocukların savunmalarını alan mahkeme 
heyeti, delil olmaksızın polis tutanakları sonucu tutuklanan ST. Ve Y.İ.’nin tahliye edilmelerine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 
 
24 Aralık 2014’te, Konya’da 23 Aralık 2014’te düzenlenen bir anma töreninde Halkçı Liseliler Grubu adına 
yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen Meram Endüstri 
Meslek Lisesi M.E.A. (16), okulundan alınarak çıkarıldığı mahkemece TCK’nin 299. maddesi uyarınca 
tutuklandı. 
 
24 Aralık 2014’te İzmir’de 20 Haziran 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla düzenlenen 
gösterilere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 5 çocuğun karar duruşması görüldü. İzmir 4. 
Çocuk Mahkemesi’ndeki duruşmada çocukların avukatının mütalaaya karşı son sözlerini dinleyen hâkim, 
M.A.T., B.S., Z.M.K. ve M.E.’ye “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” 
ve “polise direndikleri” suçlamalarından 3’er ay 10’ar gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını 
geriye bıraktı C.A.U.’ya da aynı cezayı veren hâkim, başka bir davadan böyle bir kararı olduğu için 
C.A.U.’nun cezasında hükmün açıklanmasını geriye bırakmadı. 
 
25 Aralık 2014’te “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla Konya’da M.E.A. (16) adlı çocuğun 
okulundan alınarak tutuklanmasını Ankara’da protesto etmek için Adalet Bakanlığı önünde pankart açan 
2’si çocuk 3 kişi polisler tarafından coplanarak gözaltına alındı. 
 
25 Aralık 2014’te Erzurum’un Hınıs İlçesi’nde düzenlenen Kobanê’ye destek eylemine müdahale eden 
polislerce gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 12 kişinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
yargılanmasına devam edildi. Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların 
savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıklardan DİHA muhabiri Mensur Küçükkarga ile Selami 
Üstündağ’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 12 Şubat 2015’e erteledi. 
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27 Aralık 2014’te Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde operasyon düzenleyen özel harekât ekipleri, biri çocuk 4 
kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesine dair açıklama yapılmadı. 
 
27 Aralık 2014’te, Diyarbakır'da Sento Caddesi'nde  13 yaşındaki R.C., Bağlar Kuruçeşme'de bulunan 
ablasının evine giderken TOMA aracına taş attığı iddiasıyla polisler tarafından gözaltına alındı. Diyarbakır 
Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi nezarethanesinde bir gece tutulan R.C., çıkarıldığı savcılıkça serbest 
bırakıldı.   
 
30 Aralık 2014’te İzmir’de 13 Mart 2014’te Konak Meydanı’nda toplanarak Berkin Elvan’ı anan lise 
öğrencisi 11 çocuk hakkında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla 
açılan davaya devam edildiği öğrenildi. İzmir 4. Çocuk Mahkemesi’ndeki duruşmada “kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret etmek” suçunu düzenleyen TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanan 
çocukların avukatlarının taleplerini dinleyen hâkim duruşmayı erteledi. Aynı eylemde 11 çocukla beraber 
gözaltına alınan ve haklarında aynı suçlamayla dava açılan 2 kişinin yargılanmasına da 30 Aralık 2014’te 
İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıkların avukatını dinleyen hâkim, bu duruşmayı da 
erteledi. 
 
31 Aralık 2014’te, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “Berkin Elvan ölümsüzdür” yazılı pankart açan 
sol görüşlü liseli 7 kişi TEM polislerince gözaltına alındı. 
 
31 Aralık 2014’te, Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde düzenlenen Roboski katliamı protesto eylemine 
katıldığı gerekçesi 28 Aralık'ta gözaltına alınan R.E. (16) adlı çocuk, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme 
tarafından tutuklandı. R.E'nin babası Hasan E., gözaltı aşamasında psikolojik ve fiziki işkence 
uygulandığını söyledi. Baba Engin E., "Polis, eyleme katılan çocukların isimlerini vermesi için tehdit 
etmişler. Oğluma 'Eğer isimleri vermezsen, seni IŞİD'e vereceğiz' denmiş" diye konuştu.   
 

KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ 
 
Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında 
yaşanan ihlaller ile keyfi gözaltılar olarak değerlendirilmektedir.  
 
 
2 Mart 2014’te Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamayla, Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’ne bağlı Çığlı 
Köyü’nün muhtarı A.E.’nin PKK militanı oldukları iddia edilen kişilerce alıkonduğunu duyurdu. 
 
24 Mart 2014’te, Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Tanzih (Kavaközü) Köyü’nün muhtarı Fahrettin Kayar kimliği 
belirsiz silahlı 4 kişi tarafından alıkondu. Muhtarın 25 Mart 2014’te Beson Mezrası’nın yakınlarında serbest 
bırakıldığı öğrenildi. 
 
6 Nisan 2014’te, Şırnak'ın Güçlükonak (Basa) ilçesine bağlı Çevrimli (Gêrê) köyünde ikamet eden ve 6 
Nisan’da Gabar dağı eteklerindeki Koçer yurttaşlardan alacaklarını tahsil etmek için evlerinden ayrılan köy 
korucusu Nimet Özbey ve yakınları Emin Özbey ile Abdullatif Özbey, HPG militanları tarafından 
alıkonulduğu iddia edildi.   NOT: Alıkonulan 3 kişinin, 12 Nisan’da serbest bırakıldığı ve sağlık 
durumlarının iyi olduğu öğrenildi.  
 
15 Nisan 2014’te Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’ne bağlı Fındıklı Beldesi’nde yol yapımında çalışan 3 işçinin 
PKK militanları tarafından alıkonduğu ileri sürüldü. 
 
17 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mustafa Açmaz, şu beyanlarda bulundu:  
“Yeğenlerim olan Arif ve Abdurrahman Gülşen, Arıcak/Bukardi Beldesinde oturmaktalar. Diyarbakır’a 
16.04.2014 tarihinde taziye için gelmiştiler. Diyarbakır’dan Dicle’ye yani köylerine dönerlerken köy 
girişinde silahlı PKK Militanları tarafından alıkonuldular. Yeğenlerimin yanında bulunan ve isimleri Abid 
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Doğrul-Hasan Temizsoylu olan kişileri de aldılar. Bizler aileleri olarak endişe ediyoruz. Yeğenlerimin ve 
yanlarında bulunan kişilerin serbest bırakılması için sizden bir çağrıda bulunmanızı talep ediyoruz.”   
 
22 Nisan 2014’te, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Abalı köyünde yapımı tamamlanan "Kalekol" ve 
karakolların güvenlik yolu çalışmalarında bulunan iş makinelerin sahibi olan ve Hani ilçesi nüfusuna kayıtlı 
Fevzi Demir isimli yurttaşın, Hani'ye bağlı Turalı köyünde HPG militanları tarafından alıkonulduğu iddia 
edildi.   
 
24 Nisan 2014’te, Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde bir cep telefonu operatörüne ait baz istasyonu inşaatında 
çalışan 7 kişi PKK militanı oldukları iddia edilen kişilerce alıkondu. Kimliği belirsiz grubun 5 kişiyi serbest 
bıraktıktan sonra 2 kişiyi yanlarında götürdükleri bildirildi. 
 
27 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ali Yiğitoğlu, şu beyanlarda bulundu: “23.04.2014 
tarihinde oğlum olan Tamer Yiğitoğlu, Akça İnşaatta tarafından Lice’ye bağlı Dolunay Köyünde Baz 
İstasyonu sökmek için gittikleri yolda 2 sivil kişi tarafından oğlumu ve yanında bulunan 6 arkadaşını da 
alarak bulundukları yerden ayrılıyorlar. Bir süre sonra bunlardan 5 kişi serbest bırakılıyor. Bırakılan 
kişilerin söylediklerine göre oğlumu ve diğer arkadaşını PKK Militanları alıkoyduğunu belirttiler. O günden 
beri kendilerinden bir daha haber alamadık. Yaşamlarından endişe ediyoruz. Ne yapacağımızı 
bilemiyoruz. Bu konuda sizden destek talep ediyoruz.”   
 
12 Mayıs 2014’te İHD Diyarbakır başvuran Mustafa Adli, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim M. İhsan Adli, 
“Yenifidan” isimli bir inşaat şirketinde çalışmaktadır. İhale usulü şirket tarafından alınan inşaat 
çalışmalarında inşaat mühendisi olarak görev almaktaydı. En son aldığı bir karakol yapımında çalışmak 
üzere bulundu. Bildiğimiz kadarıyla bu karakollar Hazro’da Bağdere, Lice’de Abalı isimli karakollardır. En 
son 19 Nisan 2014 günü ağabeyim kendi özel aracıyla sabah saat 9.00’da evden çıktı ve işyerine 
varmadan kendisinden ve aracından bir daha haber alınamadı. Ağabeyimin akıbetine endişeyle merak 
etmekteyiz. Bizim tahminimize göre ağabeyimi karakol inşaatında çalıştığı için örgüt (PKK) tarafından 
götürüldüğüdür. Biran evvel ağabeyime kavuşmak istiyoruz. Bu konuda destek sunmanız talep ediyoruz.”    
 
12 Mayıs 2014’te İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Osman Şeker, şu beyanlarda bulundu: “Muhtarlık 
mesleğimden dolayı 4 Mayıs 2014 günü PKK militanları olduğunu söyleyen kişiler beni alıkoydular. Beni 
tehdit ettiler. 75 bin TL para istediler. Dayımdan da 125 bin TL para istediler. Çarşamba günü vermediğim 
taktir de beni öldüreceklerini söylediler. Derneğinizden yardım talebinde bulunuyorum”  
 
15 Mayıs 2014’te Şırnak'ın Görmeç köyü yakınlarında bulunan Şırnak 23. Sınır Tümen Komutanlığı 
Görmeç 4. Motorize Piyade Taburu'na bağlı askeri üs bölgesinin yol yapımını üstlenen firmaya ait bir 
servis aracı, Görmeç köyü yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Araçta yer alan 9 işçinin ise HPG 
militanları tarafından alıkonulduğu iddia edildi.   NOT: Alıkonulanların 17 Mayıs’ta serbest bırakıldığı 
belirtildi. 
 
26 Mayıs 2014’te İHD Bitlis temsilciliğimize başvuruda bulunan Divan Bulut, şu beyanlarda bulundu: 
“Yeğenim Zeki Siner, Merkeze bağlı Konalga Köyünde ağaç kestiği için PKK militanları tarafından 
kaçırıldı. Derneğinizin yeğenimin akıbetini araştırması ve gereken girişimlerde bulunması için yardım 
talebinde bulunuyorum”  
 
26 Mayıs 2014’te, Ağrı Valiliği Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Çiftlik Köyü’nde elektrik altyapı çalışması yapan 
6 işçinin kimliği belirsiz kişilerce alıkonulduğu açıkladı. 
 
27 Mayıs 2014’te Diyarbakır-Bingöl karayolunda Hani-Lice karayolu ayrımında araçları durduran kimliği 
belirsiz silahlı bir grubun bir araçta bulunan İlhan Çalışkan adlı uzman çavuşu alıkoyduğu öğrenildi. 
 
28 Mayıs 2014’te, Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde işinden ev dönerken aracı durdurulan HÜDA-PAR İlçe 
Örgütü Başkanı Ercan Alparslan kimliği belirsiz silahlı bir grup tarafından alıkondu. 
 
28 Mayıs 2014’te, Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde Diyarbakır-Bingöl karayolunu trafiğe kapatan grupların biri 
inşaat mühendisi olmak üzere çeşitli özel şirketlerde çalışan 4 işçiyi alıkoyduğu bildirildi. 
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1 Haziran 2014’te Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesi’nde yapımı devam eden askerî inşaata malzeme taşıyan 3 
aracı durduran ve HPG militanı oldukları iddia edilen silahlı grubun 3 işçiyi alıkoyduğu öğrenildi. 
 
3 Haziran 2014’te, Siirt’in Eruh İlçesi’ne bağlı Yerli Çoban Köyü’nün muhtarı İzzettin Yardım’ın (55) 
kimlikleri belirlenemeyen silahlı 2 kişi tarafından alıkonduğu açıklandı. 
 
8 Haziran 2014’te Kars’ın Kağızman İlçesi’nde yol yapım şantiyesinde çalışan 2 işçi HPG militanı oldukları 
iddia edilen silahlı bir grup tarafından alıkondu. 
 
17 Haziran 2014’te, Dersim’in Pülümür ilçesi Kırmızıköprü köyündeki yapımına devam eden edilen karakol 
inşaatına hazır beton taşıyan 5 şoför ile 1 firma yetkilisinin HPG militanları tarafından alıkonulduğu iddia 
edildi.   
 
17 Haziran 2014’te, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesi Besta bölgesinde, ormanlık alanda 
ağaç kesimi yapan 5’i aynı aileye mensup 7 kişinin, HPG militanları tarafından alıkonuldu. NOT: 
Alıkonulan 7 kişi, 25 Haziran tarihinde serbest bırakıldı. 
 
4 Temmuz 2014’te, Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Tanyolu Mezrası’nda 2’si emekli geçici köy 
korucusu 3 kişinin HPG militanı oldukları iddia edilen silahlı kişilerce alıkondukları öğrenildi. 
 
31 Temmuz 2014’te Siirt’in Şirvan İlçesi’nde yapımı devam eden baraj inşaatını basan ve HPG militanı 
oldukları iddia edilen silahlı bir grubun iş makinelerini ateşe verdikten sonra özel güvenlik görevlisi 3 kişiyi 
alıkoyduğu öğrenildi. 
 
20 Ağustos 2014’te Elazığ’ın Arıcak İlçesi’nde geçici köy koruculuğu yapan Sıtkı Yazar köyleri gezerken 
PKK militanı oldukları iddia edilen silahlı bir grup tarafından alıkondu. 
 
22 Ağustos 2014’te, Siirt’in Baykan İlçesi’ne bağlı Yarımca Köyü’nde Haydar Noyan ve Nezir Noyan adlı 
iki kişi kendilerine ait meyve bahçesine giderken PKK militanı oldukları iddia edilen silahlı bir grup 
tarafından alıkondu. 
 
23 Ağustos 2014’te, Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Servi Köyü’nde yol yapım çalışması yapan bir firmaya 
ait de şantiyeye gelen PKK militanlarının 2 iş makinesini ateşe verdikten sonra 2 işçiyi alıkoydukları 
öğrenildi. 
 
24 Ağustos 2014’te, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde bir inşaatta çalışan Çinli 3 işçi alışveriş yaptıkları sırada 
yanlarına gelen PKK militanlarınca alıkondu. 
 
27 Ağustos 2014’te, Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde İlke Haber Ajansı muhabiri Ali Adıyaman’ın PKK 
militanı oldukları iddia edilen silahlı bir grup tarafından alıkonduğu ileri sürüldü. 
 
1 Eylül 2014’te, Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’ne bağlı Bulmuşlar Köyü’nde köye gelen ve PKK militanı 
oldukları ileri sürülen silahlı grubun 4 köylüyü alıkoydukları açıklandı. 
 
12 Eylül 2014’te Bingöl’ün Yedisu İlçesi’nde aldığı orman kesim ihalesi kapsamında Akınlı Köyü’ne bağlı 
Perçivan Mezrası yakınlarında ormanlık alandaki ağaçları kesen müteahhit İsmail Hakkı Atilla (60), HPG 
militanı oldukları ifade edilen silahlı kişilerce alıkondu. 
 
10 Ekim 2014’te Rojava’nın Kobanê Kantonu’ndaki çatışmalarda yaralanarak Suruç (Şanlıurfa) Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılan bir Kobanêli’nin, hastaneyi basan polislerce alınarak bilinmeyen bir yere 
götürüldüğü iddia edildi. 
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I8. GÖZALTINA ALINANLAR, TUTUKLANANLAR ve SEYAHAT 
HAKKI ENGELLENENLER 

 
 
15 Mayıs 2014’te, Ankara, İstanbul, İzmir, Tunceli, Artvin, Kocaeli, Aydın, Adana gibi şehirlerdeki 
eylemlere müsamaha göstermeyen polis eylemcilere gaz bombaları, basınçlı su ve plastik mermilerle çok 
sert şekilde saldırdı. Saldırılar nedeniyle Ankara, Kocaeli ve İstanbul’da 11 kişi yaralanırken, polisin 
eylemlere saldırdığı kentlerde toplam 62 kişi gözaltına alındı. Adana’da ise yola Soma’yla ilgili yazı yazan 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne Büyükşehir Belediyesi’nin 762 TL para cezası verdiği açıklandı. 
 
15-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında Soma’daki katliamı protesto etmek için çeşitli kentlerde protesto 
eylemleri düzenlendi. Tüm gösterilere biber gazı, basınçlı su ve plastik mermilerle saldıran polis İzmir’de 
15 Mayıs 2014’te 40 kişiyi, Van’da 6 çocuğu, Erzurum’da 2 kişiyi, Adana’da ise 7 kişiyi gözaltına aldı. 
Ankara’da 12 kişi gözaltına alınırken O.K. (17) adlı çocuk da başına isabet eden gaz bombası kapsülüyle 
yaralandı. Adana’da da D.Y. (16) adlı çocuğun yüzüne isabet eden plastik mermiyle yaralandığı öğrenildi. 
13 kişinin gözaltına alındığı Mersin’de 2 kişinin de plastik mermiyle yaralandığı öğrenildi. 
 
16 Mayıs 2014’teki Soma’daki katliamı protesto eden gösteriler sonunda İzmir’de 77 kişinin, Ankara’da 50 
kişinin, İstanbul’da 22 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Aynı gün katliamın meydana geldiği Soma’da 
düzenlenen eyleme saldıran polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Siirt’teki eyleme müdahale edilmesi 
sonucu 5 kişinin yaralandığı, 2 kişinin de gözaltına alındığı ileri sürüldü. 
 
1 Kasım 2014’te Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde ve Bingöl’de operasyon düzenleyen polis ekipleri toplam 12 
kişiyi gözaltına aldı. 
 

Adana 
 
  
5 Ocak 2014’te, Adana’da “kurtuluş günü” törenleri esnasında Vali Hüseyin Avni Coş aleyhine slogan atan 
gruplara müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
16 Ocak 2014’te Adana’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri bir eve baskın düzenledi. 
Baskın sonunda biri çocuk 2 kişi gözaltına alındı.  
 
16 Ocak 2014’te Adana’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri bir eve baskın düzenledi. 
Baskın sonunda biri çocuk 2 kişi gözaltına alındı.   
 
24 Şubat 2014’te, Adana’da “Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi”nin tanıtımını ve 
satışını yapan iki kişi dergi hakkında toplatma kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
11 Mart 2014’te Adana’da Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemine saldıran polis 2 kişiyi gözaltına aldı. 
Polisin kullandığı akrep tipi zırhlı aracı çarptığı Dicle Haber Ajansı muhabiri Hamdullah Yağız Kesen’in 
bacağı kırıldı. 
 
23 Mart 2014’te Adana’da Newroz kutlamaları kapsamında düzenlenen mitingin ardından katılanlara 
müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
24 Mart 2014’te, Adana’da aralarında HDP’nin Yüreğir Belediyesi meclis üyesi adaylarının da bulunduğu 5 
kişi, “Abdullah Öcalan’ın savunmalarını bulundurdukları” iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına 
alındı. 
 
9 Mayıs 2014’te, Adana’da 8 Mayıs 2014’te evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan BDP’nin 
eski il yöneticisi Mehmet Halit Demir (60) “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” iddiasıyla tutuklandı. 
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31 Mayıs 2013’te Adana’da Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü dolayısıyla yapılmak istenen gösterilere 
polisin yaptığı saldırılarda gaz bombaları, basınçlı su, cop ve plastik mermi kullanılarak çeşitli semtlerde 
düzenlenen tüm eylemlere müdahale edildi. 27 kişi gözaltına alındı. 
 
11 Haziran 2014’te, Adana'nın Ceyhan ilçesinde, Lice'de yapılan katliamı protesto eylemine katıldıkları 
gerekçesi ile 4 çocuk gözaltına alındı.  Evlerine yapılan polis baskını ile gözaltına alındıkları öğrenilen A.B 
(17), M.B (16), D.M (17) ve ismi öğrenilemeyen Koton soyadlı 16 yaşındaki çocuk, emniyetteki işlemlerinin 
ardından Ceyhan Adliyesi'ne çıkarıldı. Alınan savcılık ifadelerinin ardından her dört çocuğunda serbest 
bırakıldığı öğrenildi.  
 
11 Haziran 2014’te, Adana’da Seyhan İlçesi'nin Barbaros Mahallesi'nde yapılan yürüyüşe polis 
müdahalesiyle başlayan çatışmalar uzun süre devam etti. Polisin gaz bombası ve tazyikli suyla yaptığı 
müdahaleye göstericiler taş, molotofkokteyli ve havai fişeklerle karşılık verdi. Zaman zaman dağılan 
gruplar, tekrar ara sokaklarda bir araya gelerek polisle saatlerce çatıştı. Çatışmalar arasında polisin 
kullandığı gaz bombalarından çok sayıdan vatandaş etkilenirken, TOMA'lardan evlerin balkonlarına su 
sıkılması tepkilere neden oldu. Olaylarda soyadı öğrenilemeyen Mehmet isimli bir yurttaş yaralandı.   
 
16 Haziran 2014’te Adana’da İbrahim Aras için kurulan taziye çadırına ziyarete gelenlere gaz bombaları, 
plastik mermi ve basınçlı suyla saldıran polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
3 Eylül 2014’te Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nde F.O. (13) adlı çocuğun uyuşturucu madde satıcıları ile 
polisler arasında çıkan çatışmada vurularak ağır yaralanmasını protesto etmek amacıyla gösteri 
düzenleyen gruba müdahale eden polis ekipleri 11 çocuğu gözaltına aldı. 
 
9 Ekim 2014’te Adana’da düzenlenen Kobane katliamları protesto gösterilerine polisin müdahalesinin 
ardından 10 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 
 
12 Ekim 2014’te Adana’da gözaltında tutulan 11 kişiden Mehmet Çokluk ve Ahmet Cumali Aslan “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “kamu 
malına zarar verdikleri” suçlamalarıyla tutuklandı. 
 
14 Ekim 2014’te, Adana’da akademik yıl açılışı yapılan Çukurova Üniversitesi’nde yaklaşık 200 kişilik 
öğrenci grubu IŞİD’in Kobani’ye saldırılarını protesto etti. Protesto eylemleri sırasında 25 kişilik öğrenci 
grubu gözaltına alındı 3 öğrenci yaralandı.  
 
19 Ekim 2014’te,  Adana'da, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Tayyip 
Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu ve AK Parti'ye yönelik hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla gazeteci-
yazar Aytekin Gezici gözaltına alındı.  
 
5 Kasım 2014’te, Adana merkez Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'ndeki Akkapı Endüstri Meslek Lisesi 
önünde toplanan bir grup genç, 'Berkin Elvan İçin Adalet İstiyoruz, Boykottayız!' yazılı Dev-Genç imzalı 
pankart açtı. Slogan atıp, okula gelen öğrencilere 'derse girmeyin' çağrısı yapan gruba polis müdahale etti. 
Terörle Mücadele ile Güvenlik Şube Müdürlüğü polislerinin müdahale ettiği 3'ü kız 6 kişi gözaltına alındı. 
 
19 Kasım 2014’te Adana’da Çukurova Üniversitesi’nin kampusunda aşırı sağcı bir grupla öğrenciler 
arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine üniversiteye giren çevik kuvvet ekipleri 10 
öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
13 Aralık 2014’te AKP’nin il örgütü kongresi için Adana’ya gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu protesto 
eden Halkevleri üyelerine polisin müdahale etmesi sonucu 12 kişi gözaltına alındı, 1 kişi de yaralandı. 
 
14 Aralık 2014’te,  Adana’da İnönü Parkı’nda Adana İHD yöneticileri,  SYKP ve ESP üyelerince açılmak 
istenen çadıra müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Gözaltında tutuldukları 5 
Ocak Polis Karakolu’nda işkence gören 10 kişiden ikisinin fenalaşarak hastaneye kaldırılmışlardır.  
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15 Aralık 2014’te Adana’da İnönü Parkı’nda yine ESP üyelerince açılmak istenen çadıra müdahale eden 
polis ekipleri 10 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Gözaltında tutuldukları 5 Ocak Polis Karakolu’nda 
işkence gören 10 kişiden ikisinin fenalaşarak hastaneye kaldırıldıkları öğrenildi.  
 
25 Aralık 2014’te Roboskî Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla Adana’da Çukurova Üniversitesi’nde anma 
etkinliği düzenlemek isteyen öğrencilere önce aşırı sağcı gruplar saldırdı. Saldırının ardından saldırganlar 
yerine etkinliğe müdahale eden polis ekipleri 96 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
25 Aralık 2014’te Roboskî Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla Adana’da Çukurova Üniversitesi’nde anma 
etkinliği düzenlemek isteyen öğrencilere önce aşırı sağcı gruplara saldırmıştı. Saldırının ardından çıkan 
olaylar üzerine anma etkinliğine müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı öğrencilerden Abdulaziz 
Kandemir hakkında açılan bir davada “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla verilen hapis cezasının 
onanması nedeniyle 27 Aralık 2014’te tutuklandı. 

  

Adıyaman 
 
  
 

Afyon 
  
 

Ağrı 
 
28 Ocak 2014’te, Ağrı’dan, Doğubayazıt ilçesine giden ve soyadı öğrenilemeyen Sinan isimli BDP Gençlik 
Meclisi çalışanının yolda, TEM Şube polisleri tarafından Erzurum Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla 
gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
30 Ocak 2014’te, Erzurum Cumhuriyet Savcısı'nın açtığı soruşturma kapsamında Ağrı ve Doğubayazıt'ta 
ev baskınları gerçekleştirildi. Ağrı kent merkezinde bulunan Cezaevi Mahallesi'nde Baran Acar ve Çetin 
Çelik, Doğubayazıt'ta ise BDP Gençlik Meclisi çalışanı Sinan Can isimli yurttaşlar gözaltına alındı.   
 
21 Mart 2014’te, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü bağlı polisler tarafından 
gerçekleştirilen ev baskınlarında Mehmet Aslan, Ferhat Bozdemir, Mehmet Şahin ve Şahin Akkurt isimli 
yurttaşlar gözaltına alındı.   
 
4 Nisan 2014’te, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Ağrı'da oyların yeniden sayılması ve kentin günlerdir polis 
ablukasına alınmasına tepki gösteren yüzlerce kişiye polisin müdahalesiyle başlayan olaylarda, 1’çocuk 8 
kişi gözaltına alındı.   
 
5 Nisan 2014’te, Ağrı ve Ceylanpınar başta olmak üzere birçok il ve ilçedeki seçim hilelerini yapıldığı 
iddiaları üzerine, Lice-Bingöl karayolunu trafiğe kapatarak protesto gösterisi düzenleyen yüzlere genç, 
bölgeye çok sayıda askeri zırhlı araçla sevk edilen askerlerin gaz bombalı müdahalesine maruz kaldı. 
Müdahale sırasında 25 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan 15'i Lice askeri 
birliklerine götürülürken, 10 kişi ise askeri araçlarda bekletildikleri bildirildi 
 
25 Nisan 2014’te, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 
soruşturmada, "Karlıdağ" adlı gizli tanığın beyanları doğrultusunda 22 Nisan günü 17 eve düzenlenen 
baskınlarda 12 yurttaş gözaltına alındı. Baskınlarında gözaltına alınan İsa Dursun, Kemal Demir ve 
Mehmet Demir adlı yurttaşlar, Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 
Adliyeye sevk edilen diğer yurttaşlardan bir kısmı adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, İsa Demir, 
Bahattin Demir, Mehmet Demir, Ahmet Dursun ve Ahmet Taşçı isimli yurttaşlar ise "örgüte yardım etmek" 
ve "örgüte lojistik destek" iddiaları ile tutuklandı. Tutuklananlar M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
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7 Mayıs 2014’te, Ağrı'nın Diyadin ilçesi ile ilçeye bağlı Boyalan (Kurtika) köyünde Doğubayazıt 
Savcılığı'nın talimatıyla polis ve asker tarafından eş zamanlı ev baskınlarında, Yavuz Aslan (25), Yakup 
İdacı (23) ile annesi Zübeyde İdacı (52), Zorbey Çiftçi (27), Fatih Demir ve aynı soruşturma kapsamında 
Taşlıçay ilçesinde BDP İlçe Yöneticisi İdris Işık isimli yurttaşlar gözaltına alındı.   
 
13 Mayıs 2014’te, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde "Örgütün gençlik yapılanmasına üye olma", "Örgüt 
üyeliği" ve "Kamu malına zarar verme" iddiasıyla polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Mehmet 
Arslan, Umut Örs, Feyzi Özhan, Muhammet Güven, Adem Öztürk, Ünal Aydemir, Ömer Avcı ve Köksal 
Koç isimli yurttaşlar gözaltına alındı.   
 
22 Mayıs 2014’te Ağrı’nın Tererzan köyünde seçim çalışması yürüten BDP müşahidi Nevzat Coşkun, 
AKP’li olduğu belirtilen bir grubun saldırısına uğradı. Grubun ardından jandarmayı köye çağırarak BDP'li 
Coşkun'u şikayet etmesi üzerine, jandarma Çoşkun’u "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla gözaltına 
aldı. 
 
1 Haziran 2014’te, Ağrı'da, iptal edilen ve 1 Haziran’da tekrar yapılan yerel seçimlerin gerçekleştiği sırada, 
görevli oldukları 100. Yıl Mahallesi'ndeki İsmet Ömer İlköğretim Okulu'na gitmek isteyen BDP müşahitleri 
Ali Çarboğa ve Mehmet Çarboğa, polisler tarafından engellendi. Engellemeye karşı çıkan BDP 
müşahitlerin polis tarafından darp edildiği öğrenildi. Yüzlerinden aldıkları darbelerle yaralandıklarını 
belirten Ali Çarboğa, "Önce içeriye girebilirsiniz dediler, ama daha sonra tekrar engellendim. Orada 
vekiller vardı. AKP Grup Başkan Vekili Süleyman Soylu vardı. Onların hedef göstermesiyle polisler 
saldırdı" diye konuştu. Ağrı Devlet Hastanesi'nde gördükleri tedavinin ardından Ali ve Mehmet Çarboğa 
isimli yurttaşlar, polis tarafından gözaltına alındı.   
 
9 Haziran 2014’te Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde kalekol inşaatlarını protesto eden gruba müdahale eden 
polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
10 Ekim 2014’te Kobane saldırıları ile ilgili düzenlenen eylemlerin ardından yapılan operasyonlar sonucu 
Ağrı’nın Tutak İlçesi’nde gözaltına alınanlardan 5 kişi “yasadışı eyleme katıldıkları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
13 Ekim 2014’te Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan 40 kişiden 30’u 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından “kamu malına zarar verdikleri” ve “polise direndikleri” suçlamasıyla 
tutuklandı. 
 
14 Ekim 2014’te Ağrı’nın Tutak İlçesi’nde gözaltında tutulan 3’ü çocuk 6 kişide “yasadışı gösteriye 
katıldıkları” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
25 Ekim 2014’te, Ağrı'nın Patnos ilçesinde 23 Ekim’de düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 3 
yurttaş işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından ismi 
öğrenilemeyen 2 kişi serbest bırakılırken, Davut Yavuz (22) isimli genç ise "örgüt üyesi olduğu" iddiasıyla 
tutuklandı.   
 
25 Ekim 2014’te, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında çoğu lise 
öğrencisi 18 kişi gözaltına alındı.   
 
25 Ekim 2014’te,  Ağrı'nın Patnos ilçesinde, IŞİD saldırılarını protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına 
alınan 7 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından, 3 kişi 
serbest bırakılırken, M.M. (17) adlı çocuk ile Orhan Uğur (20) Cüneyt İlhan (19) ve Abdurrahman Taşçı 
(20) tutuklanma talebiyle gönderildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananların, 
ellerinde limon ve yüzü kapalı olan kişilere benzedikleri gerekçesi ile tutuklandıkları öğrenildi.   
 
28 Ekim 2014’te, Ağrı Doğubayazıt’ta sabah erken saatlerde birçok eve eş zamanlı baskın düzenledi. 
Operasyonun gerekçesi öğrenilemezken, Resul Taşdemir, Murat Nakuş ve Murat Polat adlı yurttaşlar 
gözaltına alındı.  
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12 Kasım 2014’te, Ağrı'nı Patnos ilçesine bağlı Pirömer, Gökoğlu ve Dedeli köylerine 11 Kasım’da, 
askerler tarafından eş zamanlı düzenlenen ev baskınlarında Ahmet Ege (47), Metin Sezer (45) ve Menaf 
Aydın (40) isimli yurttaşlar ile A.Y. (16) ve isimleri öğrenilemeyen yaşları 15 ila 17 arasında değişen 4 
çocuk gözaltına alındı. Operasyonun nedeni öğrenilemezken, gözaltına alınanlar Patnos İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü. 6 kişiden 2'si emniyet işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin 
ardından tutuklanma talebiyle Patnos Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Azad Pala (20) ile Metin 
Özdek (35) isimli yurttaşlar, "Örgüt propagandası yapmak" ve "Kamu malına zarar vermek" suçlamasıyla 
tutuklanarak, Patnos Cezaevi'ne gönderildi.   
 
15 Kasım 2014’te, Ağrı’nın Tutak ilçesinde, Kobanê protestolarına katıldıkları gerekçesiyle Yakup Gümüş 
(25), İlhami Kaya (28) ve Önal Erkul (23) isimli yurttaşlar gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki 
işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi serbest bırakıldı.   
 
17 Kasım 2014’te, Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde ifade vermek üzere çağrıldıkları İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 
gözaltına alınan ve ardından Taşlıçay Adliyesi'nde savcılığa sevk edilen İlhan Budak (37), Tahsin 
Taşdemir (42) ve Aydın Kuş (25) tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Kobanê eylemlerinde, 
"Kamu malına zarar verdikleri" iddiasıyla tutuklanmaları istenen 3 kişi, Sulh Ceza Hakimliği tarafından 
"Denetimli serbestlik" koşuluyla serbest bırakıldı. 
 
17 Kasım 2014’te, Ağrı’nın Tutak ilçesinde, Kobanê'ye destek eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle Enver 
Kutlu (36), Ercan Tosun (20) ve Sezai Kotan adlı yurttaşlar polis tarafından gözaltına alındı. Mobese 
kameralarına görüntüleri yansıdığı iddia edilen 3 yurttaş, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
18 Kasım 2014’te, Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde Kobanê’ye destek eylemlerinde yer aldığı gerekçesiyle 
gözaltına alınan Vedat Durdu “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı. 
 
19 Kasım 2014’te, Ağrı’nın Patnos, Taşlıçay ve Tutak ilçelerinde “yasadışı eyleme katıldıkları” iddiasıyla 
polis ekiplerinin düzenledikleri operasyonlarda toplam 17 kişi gözaltına alındı. 
 
19 Kasım 2014’te, Ağrı’nın Taşlıçay ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Yusuf Aladağ 
(60), Erol Işık (40), Sevdin Taşdemir (51), HDP Yöneticisi Haci Murat (45) ve Fevzi Dağ (29) isimli 
yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi, denetimli 
serbestlik şartıyla bırakıldı  
 
19 Kasım 2014’te, Ağrı’nın Patnos ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ramazan 
Uygar (65), DBP'li İl Genel Meclis üyesi Atilla Uygar (45), Cahit Uygar (18), Abdullah Uygar (24), Sefa 
Başboğa (19), Nasır Çakan (22), Behçet Usboğa (20), Ali İhsan Karakurt (18) isimli yurttaşlar gözaltına 
alındı. Kurdegöz köyündeki ev baskınlarında ise İ.S. (17) ve İ.S. (17) adlı çocuklar gözaltına alındı.   
 
20 Kasım 2014’te Ağrı’nın Tutak İlçesi’nde “yasadışı eyleme katıldıkları” iddiasıyla gözaltına alınanlardan 
Ferdi Dinç (36) ve Kasım Şafi (37) “kamu malına zarar verdikleri” iddiasıyla tutuklandı. 
 
21 Kasım 2014’te, Ağrı'nın Tutak ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında M. Reşit Kutluay 
(19) ve İ.B. (17) isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin 
ardından adliyeye çıkarılan biri çocuk 2 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
25 Kasım 2014’te, Ağrı’nın Tutak ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında İsmail Başboğa 
(24) ve Önder Tosun (18) isimli gençler gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından 
Ağrı Adliyesi’ne getirilen Başboğa ve Tosun, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklanarak, Ağrı M Tipi Kapalı 
Cezaevi’ne götürüldü.    
 
2 Aralık 2014’te, Ağrı'nın Tutak ilçesinde polis ve özel harekât timleri tarafından düzenlenen ev 
baskınlarında, lise öğrencisi olduğu öğrenilen Z.A.B. (16) ve A.A. (17) isimli çocuklar gözaltına alındı.   
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2 Aralık 2014’te, Ağrı'nın Alparslan ve Kazımkarabekir mahallerinde polis tarafından düzenlenen ev 
baskınlarında, Muhamed Karagöz (18), Berat Karaman (30) ve F. A. (15) isimli çocuk gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlar İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
6 Aralık 2014’te Ağrı’da “çeşitli tarihlerde düzenlenen yasadışı gösterilere katıldıkları” iddiasıyla polisin 
operasyonu sonucu gözaltına alınan Cem Kapucu (23) ile Fatih Ayyıldız (20) “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
11 Aralık 2014’te Ağrı’nın Göle İlçesi’nde PKK militanlarına ait mezarlığın açılışına katılan gruba müdahale 
eden polis ekipleri 19 kişiyi gözaltına aldı. 
 
13 Aralık 2014’te, Ağrı'nın Tutak ilçesinde, 6-8 Kobanê olaylarına katıldıkları gerekçesiyle İlhan Özkartal 
(37), Turan Aydın (36) ve K.Y. (17) isimli yurttaşlar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. Emniyete giden 3 
kişi gözaltına alındı. Emniyette tamamlan işlemlerin ardından adliyeye getirilen ve savcılık ifadelerinin 
ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen K.Y.(17) ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 
Özkartal ve Aydın, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak Ağrı M Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
15 Aralık 2014’te Ağrı’nın Göle İlçesi’nde ev baskını düzenleyen polis ekipleri, “PKK militanlarına ait 
mezarlığın açılışına katıldığı” gerekçesiyle Mehmet Zülfü Tuna’yı gözaltına aldı. 
 
16 Aralık 2014’te Kobanê eylemlerine katılanlara yönelik operasyonlar kapsamında Ağrı’nın Tutak 
İlçesinde gözaltına alınan İlyas Bilici (29) yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı. 
 

Aksaray 
 
25 Aralık 2014’te Sendikalı oldukları gerekçesiyle işten çıkarılan ve 275 gündür eylem yapan SÜTAŞ 
işçilerinden 23’ü, Aksaray’da bildiri dağıttıkları sırada gözaltına alındı. 
  
 
  
 

Amasya 
 

Ankara 
 
  
  
24 Ocak 2014’te Ankara’da yoğun bakımda tutulan Berkin Elvan için Milli Eğitim Bakanlığı önünde eylem 
yapmak isteyen 10 öğrenci darp edilerek gözaltına alındı. 
 
11 Şubat 2014’te Cezaevlerinde tutulan hasta yakınlarının durumuna dikkat çekmek amacıyla Ankara’da  
Adalet Bakanlığı’na yürümek ve TBMM’de milletvekilleriyle görüşmek isteyen Tecrite Karşı Mücadele 
Platformu üyelerine polis ekipleri, Yüksel Caddesi’nde biber gazı ve coplarla saldırdı. Müdahale sonucu 6 
kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
  
19 Şubat 2014’te, Ankara’da eğitimi sistemini protesto etmek için AKP’nin il binasına yürümek isteyen 
Devrimci Liseliler (DEV-LİS) üyesi gruba müdahale eden polis ekipleri 8 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
1 Mart 2014’te Ankara’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la arasında geçtiği ileri 
sürülen ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine yolsuzluk ve rüşvet iddialarını protesto etmek amacıyla 
eylem yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 25 kişiyi gözaltına aldı.  
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11 Mart 2014’te, Ankara’da Kızılay Meydanı’ndan Tuzluçayır Mahallesi’ne oradan Tunalı Hilmi Caddesi’ne 
kadar yayılan Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemlerine polisin saldırması sonucu gece sonunda 15 
kişinin gaz bombası fişeğinden veya plastik mermiden kaynaklı yaralandığı, 70 kişinin gözaltına alındığı 
ileri sürüldü.  
 
12 Mart 2014’te, Ankara’da gündüz saatlerinde Güvenpark’ta toplanmak istenen gruplara polisler gün 
boyunca saldırdı. Cebeci kampusundan Kızılay’a yürümek isteyen gruplara da saldıran polis kampusta 
bulunan fakülte binalarına da gaz bombası attı. Polisin saldırıları sonucu resmi veya kayıt dışı şekilde 74 
kişinin gözaltına alındığı, 15 kişinin yaralandığı ileri sürüldü. Mamak İlçesi’nin Tuzluçayır Mahallesi’ndeki 
eyleme polisin saldırması sonucu 2 kişi yaralandı. 
 
13 Mart 2014’te, Ankara’da gündüz saatlerinde Güvenpark’ta toplanmak isteyen çoğu lise öğrencisi 
gruplara polisler gün boyunca saldırdı. Polisin saldırıları sonucu resmi olarak veya kayıt dışı şekilde en az 
40 kişinin gözaltına alındığı, bir kişinin yaralandığı ileri sürüldü. Mamak İlçesi’nin Tuzluçayır 
Mahallesi’ndeki eyleme polisin saldırması sonucu 4 çocuk yaralandı. 
 
14 Nisan 2014’te Muğla’da bulunan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ve kömür 
ocaklarının Özelleştirme İdaresi’ne bağlanarak ihaleye çıkarılmasının iptal edilmesi için Ankara’da 
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın demir korkuluklarına kendilerini zincirleyen işçilere polis ekipleri 
müdahale ederek 10 işçiyi gözaltına aldı. 
 
18 Nisan 2014’te Muğla’da bulunan termik santrallerin ve kömür ocaklarının Özelleştirme İdaresi’ne 
bağlanarak ihaleye çıkarılmasının iptal edilmesi için Ankara’da bulunan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
önünde işçiler bir süredir eylem yapıyordu. Eylemlerine de devam eden işçilere polisin gün boyu Kurtuluş 
Parkı’nda ve Sakarya Meydanı’nda gaz bombası, basınçlı su ve plastik mermili silahlarla saldırması 
sonucu 8 işçi gözaltına alındı, 12 işçi de yaralandı. 
 
1 Mayıs 2014’te, Ankara’da Kızılay Meydanı’nı içinde seyyar nezarethanenin de bulunduğu çelik 
duvarlarla kapatan polis, Gezi Parkı eylemleri sırasında polis Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen Ethem 
Sarısülük’ün vurulduğu yere de kimsenin gelmesine izin vermedi. Sıhhiye Meydanı’ndaki kutlamaların 
sona ermesinin ardından Kızılay Meydanı’na gitmek isten gruplara çok sert şekilde saldıran polis cop, 
basınçlı su, gaz bombası ve plastik mermi kullanarak birçok eylemcinin yaralanmasına neden oldu. 
Ankara’daki saldırılara dair açıklama yapan Çağdaş Hukukçular Derneği gün boyunca 76 kişinin darp 
edilerek gözaltına alındığını ileri sürdü. 
 
30 Nisan 2014’te Muğla’da bulunan termik santrallerin ve kömür ocaklarının Özelleştirme İdaresi’ne 
bağlanarak ihaleye çıkarılmasının iptal edilmesi için Ankara’da bulunan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
önünde işçiler bir süredir eylem yapıyordu. Eylemlerine devam eden işçilerin kendilerini Maliye Bakanlığı 
önünde zincirlemek istemeleri üzerine işçilere saldıran polis ekipleri 17 işçiyi gözaltına aldı. 
 
17 Mayıs 2014’te Ankara’da Güvenpark’ta Soma’daki katliamı protesto eylemi yapmak isteyen gruba 
müdahale eden polis ekipleri Ankara Valiliği’nin kentte eylem yapılmasını yasakladığını iddia etti. 
İstanbul’daki eyleme de saldıran polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. 
 
18 Mayıs 2014’te Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde düzenlenen eyleme 
müdahale eden polisin attığı ses bombasının isabet ettiği A.E.B. (16) adlı çocuk ağır yaralandı. İstanbul’da 
eyleme müdahale edilmesi sonucunda ise 9 kişi gözaltına alındı. 
 
18 Mayıs 2014’te, Ankara’da, gözaltında gördüğü işkence sonucu yaşamını yitiren İbrahim Kaypakkaya’yı 
ölüm yıldönümünde anmak için yürüyüş yapmak isteyen gruba polisin müdahale etmesi sonucu 6 kişi 
yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı. 
 
22 Mayıs 2014’te, İstanbul’da Uğur Kurt’un polisin Okmeydanı’nda bir eyleme müdahale ettiği esnada 
silahla vurulmasını protesto etmek amacıyla Ankara’da eylem yapan 5 kişilik grup polislerce darp edilerek 
gözaltına alındı. 
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31 Mayıs 2013’te Ankara’da Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü dolayısıyla yapılmak istenen gösterilere 
polisin yaptığı saldırılarda gaz bombaları, basınçlı su, cop ve plastik mermi kullanılarak çeşitli semtlerde 
düzenlenen tüm eylemlere müdahale edildi. 71 kişi gözaltına alındı. 
 
30 Mayıs 2014’te Muğla’da bulunan Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ve kömür 
ocaklarının Özelleştirme İdaresi’ne bağlanarak ihaleye çıkarılmasının iptal edilmesi için Ankara’da 
kendilerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın girişindeki demir korkuluklarına zincirleyen işçilere biber 
gazıyla saldıran polis ekipleri 15 işçiyi gözaltına aldı.  
 
1 Haziran 2014’te Ankara’da devam eden Gezi Parkı eylemine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 
ise 30 kişi gözaltına alındı. 
 
14 Haziran 2014’te, Ankara'da, BDP Yenimahalle İlçe Eş Başkanı Ferhat Baran Yiğit'in de aralarında 
bulunduğu 8 kişinin Lice katliamını protestoları sırasında bir otobüsün yakılması nedeniyle gözaltına 
alındığı öğrenildi. Ferhat Baran Yiğit ve Remzi Kaya tutuklandı. 
 
16 Haziran 2014’te Ankara’da Cebeci Semtinde Kürt öğrencilerin yaşadığı evlere baskın düzenleyen 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 8 kişiden Ö.F.A. ve R.K. “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
18 Haziran 2014’te Ankara’da Kürt öğrencilerin kaldıkları evlere baskın düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 4 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
20 Haziran 2014’te Ankara’da Kürt öğrencilerin kaldıkları evlere baskın düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 4 öğrenci “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla tutuklandıkları öğrenildi. Tutuklanan öğrencilerden 
Muhammed Kaya ve Adnan Dural bir süre önce aşırı sağcı grupların satırlı saldırısına uğrayarak 
yaralanmışlardı. Tutuklama kararının saldırıyı düzenleyenlerin “tutuklanan öğrenciler tarafından tehdit 
edildikleri” yönünde yaptıkları suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma kapsamında alındığı iddia 
edildi. 
 
25 Haziran 2014’te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen ve taşeron çalışma sistemini 
yaygınlaştırdığı ileri sürülen Torba Yasa Tasarısı’nı protesto etmek amacıyla Ankara’da TBMM önünde 
çadır kurarak oturma eylemi yapan DİSK’e bağlı Dev Sağlık-İş üyesi 17 sendikacı polis ekipleri tarafından 
darp edilerek gözaltına alındı. Polisin müdahalesi nedeniyle 2 sendikacının yaralandığı öğrenildi. 
 
26 Haziran 2014’te Bir eylem nedeniyle haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “kamu malına zarar 
verdikleri” ve “polis memuruna mukavemet ettikleri” suçlamalarıyla dava açılan 12 kişiye destek vermek 
amacıyla Ankara Adliyesi’nde pankart açan 4 kişi polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
4 Temmuz 2014’te Mamak’ın Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin otobüs seferlerini iptal etmesini protesto 
etmek amacıyla Tuzluçayır Mahallesi’ndeki otobüs duraklarında eylem yapan gruplara gaz bombası ve 
coplarla saldıran polis ekipleri 7 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. Temmuz 2014’te devam eden eyleme de 
saldıran polis ekipleri bu kez 8 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
6 Temmuz 2014’te Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’ne bağlı Batıkent Semti’nde “Hasan Polat’a özgürlük” 
yazılı afişleri asan Ezilenleri Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 3 kişi gözaltına alındı. 
 
9 Temmuz 2014’te, Ankara’da Mamak’taki mahallelere sefer yapan otobüslerin güzergâhlarının 
değiştirilmesine karşı Kızılay Meydanı’ndaki otobüs duraklarında eylem yapan gruplara saldıran polis 
ekibinin iş çıkışı sırada bekleyen Faik Hamarat’ı amirlerinin “alın bunu” talimatıyla gözaltına aldığı ve 
Selanik Caddesi’nde bir binanın arka bahçesinde dakikalarca darp ettiği öğrenildi. Polis copu ve 
kalkanlarıyla darp edilerek kafasına gaz bombası tüfeğinin dipçiğiyle vurulan ve tekmelenen Faik Hamarat 
daha sonra aynı polis ekibi tarafından gözaltına alındı. 
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12 Ağustos 2014’te Halkın Emek Partisi (HEP) eski Şırnak İl Başkanı olan ve uzun yıllar Avrupa’da 
yaşamak zorunda kalan bulunan Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) üyesi Mesut Uysal, Türkiye'ye giriş 
yaptığı Esenboğa Havalimanı’nda (Ankara) gözaltına alındı. Karakolda bekletilen Mesut Uysal hakkında 
herhangi bir yakalama kararı olmaması üzerine akşam saatlerinde serbest bırakıldı. 
 
10 Eylül 2014’te Kapatılan Halkın Emek Partisi (HEP) üyesi olan ve uzun yıllar Avrupa’da yaşamak 
zorunda bırakılan Kürdistan Ulusal Kongresi (KNK) temsilcileri Mahmut Kılınç ve Necdet Buldan, 
Türkiye'ye giriş yaptığı Esenboğa Havalimanı’nda (Ankara) gözaltına alındı. Karakolda bekletilen Mahmut 
Kılınç ve Necdet Buldan, haklarında herhangi bir yakalama kararı olmaması üzerine akşam saatlerinde 
serbest bırakıldı. 
 
17 Ekim 2014’te, Ankara’da Hacettepe Üniversitesi’ne düzenlenen otobüs seferlerinin yetersiz olduğu 
gerekçesiyle eylem düzenleyen öğrencilere müdahale eden polis 16 kişiyi gözaltına aldı. 
 
20 Ekim 2014’te Ankara’da üniversite öğrencilerinin yaşadığı evlere baskın düzenleyen polis ekipleri 
“Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi üyesi oldukları” gerekçesiyle Ömer Akbulut, Çetin Güven, Fatih 
Barsak, Rozerin İldan, Duygu Erol, Tekin Kalın ve Hamit Acır adlı 7 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
29 Ekim 2014’te Karaman’ın Ermenek İlçesi’nde meydana gelen maden kazasını Ankara’da protesto 
etmek için Olgunlar Sokak’tan Güvenpark’a yürümek isteyen Halkevleri üyesi gruba müdahale eden polis 
ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. 
 
29 Ekim 2014’te Kobanê’de IŞİD saldırısı sonucu yaralanan ve tedavi edilmek için Ankara’ya götürülen bir 
Rojavalı tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesi’nden gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Rojavalı kişi 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
5 Kasım 2014’te Ankara’da DİSK’e bağlı sendikaların üyesi işçiler iş cinayetlerini protesto etmek amacıyla 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın önünde eylem yaptı. Bakanlık kapısının mühürlendiği eylemin 
ardından işçilere müdahale eden polis ekipleri 18 işçiyi gözaltına aldı. 
 
6 Kasım ve 8 Kasım 2014’te Ankara’da Yükseköğretim Kurulu’nun kuruluş yıldönümünü protesto etmek 
amacıyla düzenlenen eylemlere polisin müdahalesiyle 4 kişi yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı. 
 
8 Kasım 2014’te, Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’nde bir etkinlik duyurusu için afiş asan Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) aktivisti 3 kişi gözaltına alındı. 
 
15 Kasım 2014’teki Ankara’da her cumartesi Güvenpark’ta hasta tutsakların serbest bırakılması için eylem 
yapan gruba, eylem sırasında polis ekipleri coplu müdahalede bulundu. Ankara Valiliği’nin Güvenpark’ta 
hiçbir basın açıklamasına yer verilmeyeceği yönündeki kararı gerekçe göstererek Hasta Mahpuslara 
Özgürlük İnisiyatifi üyelerini darp eden polis bir kişiyi de gözaltına aldı. 
 
17 Kasım 2014’te, Üniversite girişinde üzerlerini aratmak istemeyen öğrencilere polisin müdahale 
etmesinin ardından başlayan olaylar sebebiyle Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde 
eğitime 3 ara verildi.   6 öğrenci de gözaltına alındı. 
 
20 Kasım 2014’te TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen 2015 yılı sağlık bütçesini protesto 
Etmek amacıyla Ankara’da TBMM önünde açıklama yapmak isteyen Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES) üyeleri ve yöneticilerinden oluşan gruba müdahale eden polis ekipleri 16 sendikacıyı 
gözaltına aldı. Müdahalede 4 kişi de yaralandı. 
 
27 Kasım 2014’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Dikmen Vadisi’nin şirketlere satışı için başlattığı ihale 
sürecini belediye binası önünde toplanarak protesto eden Dikmen Vadisi halkına biber gazıyla müdahale 
eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Protesto nedeniyle ihalenin ertelendiği bildirildi. 
 
28 Kasım 2014’te, Ankara’nın Mamak İlçesi’nde PKK’nin 36. kuruluş yıldönümünü kutlamak için yapılmak 
istenen yürüyüşe polisin müdahale etmesi sonucu 14 kişi gözaltına alındı. 
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29 Kasım 2014’te, Ankara’da yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yürümek isteyen Öğrenci 
Kolektifleri üyesi 22 kişi polisin gaz bombalı müdahalesinin ardından gözaltına alındı. 
 
6 Aralık 2014’te Ankara’da Milli Eğitim Şurası’nın yapıldığı otele girerek protesto eylemi düzenlemek 
isteyen Genç Umut üyesi 5 çocuk polislerce gözaltına alındı. 
 
9 Aralık 2014’te Ankara’da düzenlenen 19. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararları protesto etmek 
amacıyla İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde zincirli eylem yapan 2 çocuk darp edilerek gözaltına 
alındı. 
 
9 Aralık 2014’te Ankara’da Çankaya Milli Eğitim Müdürlüğü önünde kendilerini zincirleyen 8 öğrenci 
gözaltına alındı. 
 
9 Aralık 2014’te Ankara’da Halk Cephesi üyelerine yönelik operasyon düzenleyen polis ekipleri Cebeci 
Mahallesi’nde Bayram Dalyan, Eren Baş, İsmail Cengiz Mumcu, Başak Kavruker ve Ali Sinan Çağlar adlı 
5 kişiyi gözaltına aldı. 
 
15 Aralık 2014’te Ankara’da Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Heykeli önünde Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) üyelerinin açtığı çadırı abluka altına alan polis ekipleri, çadırın kaldırılmaması 
üzerine 16 kişiyi gözaltına aldı.  
 
15 Aralık 2014’te, Ankara da, 9 Aralık Salı günü başlayan gözaltılar da ilk önce Songül Arar gözaltına 
alınırken, Çarşamba günü Güvercin Aras, Hatice Çevik, Hacer Özmen, Cuma günü Meral Vuralok bugün 
ise Feryal Yazıcı ve Makbule Altur isimli kadınlar gözaltına alındı.   
 
16 Aralık 2014’te Ankara’nın Sincan İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin “PKK’nin 36. 
kuruluş yıldönümünü etkinliklerine katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına aldığı 8 kişinin “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” suçlamasıyla tutuklandıkları öğrenildi. 
 
17 Aralık 2014’te, Ankara’da yeni yapılan Cumhurbaşkanlığı Sarayı önünde eylem yapan Liseli Genç 
Umut üyesi 7 çocuk, polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
17 Aralık 2014’te, AKP’nin Ankara İl Başkanlığı binası karşısında bulanan Kocatepe Cami avlusundan 
pankart açan Liseli Genç Umut üyesi 3 öğrenciyi polis ekipleri darp ederek gözaltına aldı. 
 
17 Aralık 2014’te, Ankara Kızılay Meydanı’nda ve Güvenpark’ta aynı öğrenci grubu tarafından yapılmak 
istenen eylemlerde de 5 öğrenci gözaltına alındı. 
 
20 Aralık 2014’te, Kobanê direnişinde çıkan çatışmalar sonucu ağır yaralanan Esra Yakar adlı tıp 
öğrencisi, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde tedavi altına alınmıştı. İki gün önce Diyarbakır 
Savcılığı tarafından hakkında "örgüt üyesi" olduğu iddiasıyla soruşturma açıldı. Açılan soruşturma 
kapsamında Yakar, mahkemece "örgüt üyesi" olduğu iddiası ile tutuklandı. Yakar'ın durumunun ağır 
olmasından kaynaklı tedavisi için Ankara'da özel bir hastaneye sevk edilmişti. Ankara'ya sevkine karar 
veren savcı Yakar'ın tedavi işlemlerinin bitmesinden sonra tutuklanmasını talep ederken, aynı savcı bugün 
Yakar'ın direkt tutuklanması talebinde bulundu. Ankara'da bulunduğu özel hastanede segbis sistemi ile 
duruşmaya katılan Yakar, mahkeme tarafından tutuklanarak Sincan Kapalı Ceza Evi'ne gönderildi. 
Yakar'ın başında şarapnel parçaları bulunurken, doktorlar tarafından verilen raporlarda, durumunun ağır 
olduğu belirtilerek, tedavisinin acil bir şekilde yapılması gerektiği kaydedildi.  
 
20 Aralık 2014’te Ankara’da “Laik Eğitim ve Emeğe Saygı” sloganıyla Tandoğan Meydanı’nda toplanarak 
Kızılay Meydanı’na yürümek isteyen Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş) üyelerine basınçlı su 
ve gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 89 sendika üyesini gözaltına aldı. Gözaltına alınanlar arasında 
Eğitim-İş Genel Başkanı Veli Demir de bulunurken bir öğretmenin polisin tekmesiyle burnunun kırıldığı 
bildirildi. 
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25 Aralık 2014’te “Cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla Konya’da M.E.A. (16) adlı çocuğun 
okulundan alınarak tutuklanmasını Ankara’da protesto etmek için Adalet Bakanlığı önünde pankart açan 
2’si çocuk 3 kişi polisler tarafından coplanarak gözaltına alındı. 
 

Antalya 
 
  
 
23 Şubat 2014’te Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Antalya’nın Serik İlçesi’nde AKP’nin seçim 
bürosunun açılışında yaptığı konuşmayı protesto eden Türkiye Gençlik Birliği üyesi 5 kişi jandarma ekibi 
tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Mart 2014’te,Antalya’nın Kepez İlçesi’nde CHP’nin Belediye Meclisi üyeliği adayı olan Eren Kurt’un 
sosyal paylaşım sitesi facebook.com adresindeki kişisel hesabından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile 
AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Menderes Türel hakkında kullandığı ifadelerle “devlet 
büyüklerine hakaret ettiği” gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
7 Nisan 2014’te, Antalya’nın Alanya İlçesi’nde Dev Sağlık-İş Genel Sekreteri Gürsel Kaya ile Mahmut 
Ayata, iş yeri temsilcisinin işten atılmasının ardından yönetimle görüşmek için gittiği Alanya Devlet 
Hastanesi’nde başhekimin şikâyeti üzerine polisler tarafından gözaltına alındı. 
 
23 Nisan 2014’te Antalya’da 1 Mayıs çalışması yapan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyelerine yöne lik 
düzenlenen ev baskınlarında 6 kişi gözaltına alındı. 
 
12 Haziran 2014’te Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nde öğrenim gören Kürt öğrencilerin kadılıkları evlere 
baskın düzenleyen polis ekipleri Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Feyyaz İmrak’ında arasında 
bulunduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.   
  
8 Temmuz 2014’te Antalya’da ev baskını düzenleyen polis ekipleri Sosyalist Gençlik Dernekleri 
Federasyonu Başkanı İlke Başak Baydar’ı gözaltına alırken, operasyonun gerekçesine dair açıklama 
yapılmadı. 
 
16 Ekim 2014’te Antalya’da düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu 22 kişi gözaltına alındı.  
 
16 Ekim 2014’te Antalya’da düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınanlardan Sosyalist 
Demokrasi Partisi (SDP) üyesi Ali Çalışkan, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
 

Ardahan  
  
11 Ekim 2014’te Ardahan’da gözaltına alınan Burhan Dursun, Necati Doğan, Taner Keleş, Serkan Balcı, 
Burhan Uymaz adlı 5 kişi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
11 Aralık 2014’te, Ardahan'ın Göle ilçesinde, çeşitli tarihlerde yaşamını yitiren PKK militanlarının 
defnedilmesi için yapılan "Şehit Ahmet Güler Şehitlik Mezarlığı”nın duvarlarını yıkan askerler tepki 
göstermek amacıyla, Ardahan merkez, Göle ve köylerden mezarlığın bulunduğu alana doğru yola çıkan 
yurttaşlar, Ardahan'ın girişinde askerler tarafından durduruldu. Yurttaşların geçişine izin verilmemesi 
üzerine araçlardan inen yurttaşlar, yürüyüşe geçti. Yurttaşlar yürüyüşü engellemeye çalışan askerler, gaz 
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Araçlara el koyan askerler, aralarında DBP MYK Üyesi 
Selçuk Aktürk, HDP İl Eş Başkanı Ercan Karagöz ile DBP İl Eş Başkanı Hakan Demirbaş'ın da bulunduğu 
19 kişiyi gözaltına aldı.    
 
15 Aralık 2014’te, Ardahan'da, Ardahan Üniversitesi öğrencisi ismi öğrenilemeyen bir yurttaş evine 
giderken gözaltına alındı. Gözaltına alınan üniversite öğrencisinin il emniyet müdürlüğüne götürüldü. 17 
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Aralık 2014’te, Muş'un Malazgirt ilçesinde Kobanê'ye destek eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ilçe 
merkezinde gözaltına alınan Bülent Tunç isimli yurttaş, İlçe Emniyeti Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen 
Tunç, "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Örgüt propagandası yapmak" 
iddiasıyla tutuklandı. Tunç, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 

Artvin 
 
21 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Artvin’de düzenlediği mitingi protesto edecekleri 
gerekçesiyle Halkevleri üyesi 11 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 

Aydın 
 
14 Mart 2014’te, Aydın’ın Didim İlçesi’nde Berkin Elvan için kurulan çadıra baskın düzenleyen polis 
ekipleri 30 kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’da düzenlediği mitingi protesto edecekleri 
gerekçesiyle polis ekipleri 20 kişiyi gözaltına aldı. 
 
6 Ağustos 2014’te AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın’da 
düzenlediği miting öncesinde düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekipleri Türkiye 
Gençlik Birliği üyesi 6 kişiyi gözaltına aldı. 
  
30 Ekim 2014’te, Aydın'ın Ortaklar ilçesinde sabah saatlerinde evlere baskın düzenleyen polis ekipleri, 
Kobané protestolarına katıldığı iddia edilen Ramazan Picil, Remzi Kaya, Aziz Kaya, Serkan Tekçe ve 
Aydın Özdemir gözaltına alındı.  
 
31 Ekim 2014’te Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde 8 kişi gözaltına alındı. 
 
1 Kasım 2014’te Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde 30 Ekim 2014’te gözaltına alınan 8 kişiden 6’sı “kamu malına 
zarar verdikleri” iddiasıyla tutuklandı. 
 
 

Balıkesir 
 
15 Aralık 2014’te 1997 yılında katıldığı bir eylem nedeniyle “yasadışı İBDA-C Örgütü üyesi olduğu” 
suçlamasıyla 14 yaşındayken tutuklanan Gazeteci Yakup Köse, Bandırma (Balıkesir) Cezaevi’ndeyken 
düzenlenen bir operasyonda “kolluk görevlilerine direndiği” suçlamasıyla verilen hapis cezasının onanması 
üzerine İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde evine giderken gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Yakup 
Köse aldığı 6 yıl 8 aylık hapis cezası nedeniyle tutuklanarak Metris T Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
  

Bartın 
 
25 Mart 2014’te, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Bartın’da düzenlediği mitingi protesto edecekleri 
gerekçesiyle 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 

Batman 
 
  
15 Şubat 2014’te Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim 
edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin Batman’da 6 
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kişiyi gözaltına aldığı ileri sürüldü. 18 aylık bir bebeğin gaz bombasından etkilenerek fenalaştığı, sol 
gözüne gaz bombası kapsülü isabet etmesi nedeniyle ağır yaralanan ve gözünü kaybeden Ömer 
Erikmen’in (18) de Diyarbakır’a sevk edildiği öğrenildi. 
 
16 Şubat 2014’te, Batman'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesinin yıldönümünde 
yapılan protestolara polisin müdahalesi ile başlayan olaylarda 6 çocuk gözaltına alındı.   
 
30 Mart 2014’te, Batman'da oy vermek için sandık başına giden Mesut Şen, Zeki Tekin isimli yurttaşlar ile 
ismi öğrenilemeyen bir yurttaş, oy kullanma işlemi sırasından çeşitli gerekçelerle gözaltına alındılar.   
 
17 Nisan 2014’te, Batman'da, Hür Dava Partisi üyeleri tarafından düzenlenen silahlı bir saldırı sonucu 
yaşamını yitiren Özcan Temel’e ilişkin açılan davanın ikinci duruşmasına katılmak için Batman Adliyesi'ne 
gelen Temel'in 17 yaşındaki yeğeni F. Temel, gözaltına alındı. Batman İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki 
işlemlerden sonra savcılığa çıkarılan F. Temel, "Patlayıcı madde bulundurduğu" iddiasıyla tutuklandı.   
 
14 Mayıs 2014’te, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Dereiçi (Bilexşê) köyünde asker ve özel hareket timleri 
tarafından düzenlenen ev baskınında Mehmet Gelir ve eşi Saadet Gelir gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
Gelir çifti, Gercüş Jandarma Komutanlığı'na götürüldüğü öğrenildi. 
 
20 Mayıs 2014’te Batman Petrol Mahallesi Cizre Caddesi'nde 18 Mayıs’ta yapılan yürüyüşe yönelik 
gerçekleştirilen polis müdahalesinin ardından Ahmet Arif Yöyler isimli bir genç polisler tarafından gözaltına 
alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Savcılığa çıkarılan Yöyler, tutuklama istemiyle Sulh 
Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. "Kuvvetli suç şüphesi olması" ve "Örgüt üyeliği" suçlamalarıyla tutuklanan 
Yöyler, Batman M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
8 Haziran 2014’te Kalekol inşaatlarını ve kolluk kuvvetlerinin protestocu gruplara yönelik müdahalelerini 
protesto etmek amacıyla Batman’da eylem yapan gruba polis ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale 
etmesi sonucu 8 kişi gözaltına alınırken, müdahaleyi engellemek isteyen BDP İl Eşbaşkanı Serdar Atalay 
polislerce darp edildi. 
 
1 Ekim 2014’te, Batman’da düzenlenen yürüyüşe gaz bombaları ve basınçlı suyla saldıran polis 11 kişiyi 
gözaltına alırken, bir kişi de başına isabet eden gaz bombası fişeğiyle yaralandı. 
 
6 Ekim 2014’te Batman’da IŞİD’in Kobanê’ye saldırılarını protesto eylemlerine katılanlara yönelik gözaltı 
operasyonları kapsamında 6 kişi gözaltına alındı. 
 
11 Ekim 2014’te, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Koçkaya köyünün Uluağaç mezrasına asker, korucu ve 
özel harekât timleri tarafından baskın düzenlendi. Kardeş olan Mehmet Şirin Çakıcı ve Enver Çakıcı isimli 
yurttaşların evlerine düzenlenen baskında, Mehmet Şirin Çakıcı (42) gözaltına alınarak Sason Jandarma 
Karakolu'na götürüldü.   
 
11 Ekim 2014’te Batman’da mahkemeye çıkarılan 7’si çocuk 19 kişi tutuklanarak Batman M Tipi 
Cezaevi’ne gönderildi. 
 
14 Ekim 2014’te, Batman'ın Yeşiltepe mahallesinde bulunan Mehmet Sıdık Karakoç adlı yurttaşın evine 
çok sayıda polis ve özel harekat timleri tarafından baskın düzenlendi. Düzenlenen operasyonda ev didik 
didik aranırken baba Mehmet Sıdık Karakoç ile birlikte çocukları Habip, Ebubekir, Hasan, Mensur ve 
Yusuf gözaltına alındı. Gözaltına alınan aile, Batman Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyette ifadeleri 
ardından baba ve üç çocuğu serbest bırakılırken, Habip Karakoç "Örgüt üyeliği" iddiasıyla gözaltında 
tutuldu.   
 
21 Ekim 2014’te, Batman'ın merkez Bağlar ve Çay mahallesinde bulunan çok sayıda eve, polis ve özel 
harekat timleri tarafından düzenlenen baskınlarda, Rizgar Koç, Mehmet Arslan, Edip Uyur ve Erkan Ak, 
Çelebi Gümüş, Mesut Uçar, Tahir Ölmez, Abdurrahman Eser, Şakir Can, Şehmus Mızrak, Ahmet Argış ve 
Mensur Karakoç'un isimli yurttaşlarında aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı. adlı gençler 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 13 kişi, Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
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7 Kasım 2014’te, Batman'da 5 Kasım’da, polisler ve özel hareket timleri tarafından düzenlenen ev 
baskınlarında Delil Doğan, Nevzat Akkoyun, Hasan Tunç, Adnan Onat, Ramazan Elibol ve ismi 
öğrenilmeyen 1 kişi gözaltına alındı. Batman Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de ifadeleri alınan 6 genç 
adliyeye çıkarıldı. 6 kişiden 3’ü serbest bırakılırken, Delil Doğan, Nevzat Akkoyun ve Hasan Tunç "Kobanê 
olaylarına katılmak" ve "örgüt üyesi olmak" iddialarıyla tutuklanarak Batman M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
20 Kasım 2014’te Kobanê eylemlerinin ardından Batman’da düzenlenen ev baskınlarında 8 kişinin 
gözaltına alındığı belirtildi. 
 
21 Kasım 2014’te, Batman'da,  polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Aziz Okay, İbrahim 
Bağrıyanık, İbrahim Bulut, Erkan Aktı, İslam Sevgi, Mehmet Tatar, Zehra Sudemir "Kobanê eylemlerine 
katıldıkları" iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 kişi Batman Emniyet Müdürlüğü siyasi şubeye 
götürüldü. Batman Emniyet Müdürlüğü TEM Şube'de ifade işlemleri tamamlanan 7 kişi bugün savcılığa 
çıkarıldı. Savcılık ifadeleri ardından Z.S. ve İslam Sevgi serbest bırakılırken, diğer isimler tutuklama 
talebiyle 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 5 kişi "örgüt üyeliği" ve "örgüt 
adına suç işlemek" iddialarıyla tutuklanarak, Batman M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
12 Aralık 2014’te, Batman'ın Gercüş ilçesinde, polis tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında Ertan 
Aslan, Veysel Kunkul, Kerem Üner ve Musa Üner adlı gençler Kobanê eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençler Gercüş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
25 Aralık 2014’te, Batman'da "Öcalan'a Özgürlük" kampanyasının çalışmasını yürüttükleri esnada, "Suç 
ve suçluyu övmek" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla DBP Batman İl Eş Başkanı Ayşe Ağılgat, 
HDP İl Başkanı Mahmut Çifçi, HDP il yöneticisi Selma Kaya, DBP Mahalle Komisyonu üyesi Şerif Dursun 
ve DBP üyesi Mehmet Demir isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Batman Emniyet 
Müdürlüğü TEM Şube'deki işlemlerin ardından serbest bırakıldı.   
 
 
 

Bayburt 
 

Bilecik 
 

Bingöl 
 
 
9 Ekim 2014’te Bingöl’de 2 polisin ölümüyle ve sonrasında düzenlenen operasyonda sivil oldukları ileri 
sürülen 4 kişinin öldürülmesiyle sonuçlanan İl Emniyet Müdürü’ne yönelik silahlı saldırının ardından 
düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 7 kişiden Ali Kılıçgedik tutuklandı. Tutuklama kararını veren 
hâkim ayrıca davaya da gizlilik kararı getirdi. 
 
10 Ekim 2014’te, Bingöl'de Emniyet yetkililerine düzenlenen saldırı ile ilgileri olduğu gerekçesiyle, kentte 
düzenlenen operasyon kapsamında bazı öğrenci evlerine baskın düzenleyen polis, Murat Karaca, Yunus 
Bulut ve Necmetin Demir isimli öğrenciler gözaltına alındı.   
 
18 Ekim 2014’te, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yaşayan Selahattin Baran ve Aziz Harmancı isimli iki yurttaş, 
evlerine yapılan baskın sonrası Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.     
 
19 Ekim 2014’te, 9 Ekim 2014’te Bingöl’de İl Emniyet Müdürü’ne yönelik silahlı saldırının ardından 
Mersin’de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Umut Savaş K. tutuklandı. 
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28 Ekim 2014’te, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, Erzurum Hınıs ilçesine kayıtlı Burhanettin Şen, Menduh 
Değer ve Namet Çeto adlı yurttaşlar polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 yurttaş, 
emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık tarafından alınan ifadelerinin ardından 3 
yurttaş, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemedeki ifadelerinin ardından 3 kişi "örgüte 
yardım etmek" iddiasıyla tutuklanarak, Bingöl Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
1 Kasım 2014’te, Bingöl merkez ve Adaklı ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 
Necmettin Demir, Zülküf Tunç, Ali Cemgil Kişi, İsmail Barası, Vedat Mert, Abdullah Başlık, HDP Bingöl il 
yöneticisi Songül Barcadurmuş Solmaz, DBP Adaklı ilçe başkanı Selim Güvenç ve ismi öğrenilemeyen bir 
yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan 9 yurttaş Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
4 Kasım 2014’te, 1 Kasım Uluslararası Kobanê ile Dayanışma Günü sabahı Bingöl kent merkezi ve Adaklı 
ilçesinde polis tarafından yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 9 kişi serbest bırakıldı. 
 
5 Kasım 2014’te Bingöl’de 9 Ekim 2014’te İl Emniyet Müdürü’ne yönelik silahlı saldırının ardından kent 
merkezinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Erhan Şenyuva “yasadışı örgüte yardım ve yataklık 
ettiği” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
7 Kasım 2014’te, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından vurulan HÜDA PAR üyesi 
Fethi Yalçın'ın öldürülmesi ile ilgili Karlıova İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma 
kapsamında DBP Karlıova İlçe Başkanı Halil Kala ve ağabeyi Celalettin Kala İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
çağırılarak gözaltına alındı.   
 
25 Aralık 2014’te, Bingöl'de,  DBP yöneticileri ve üniversite öğrencilerinin kaldığı evlere polis tarafından 
düzenlenen baskınlarda, DBP il yöneticileri Ünal Düz, Mesut Erdoğan ve Ferhat Özek ile Bingöl 
Üniversitesi Öğrencileri Derneği üyeleri Mehmet Şirin Baycu, Halil Kaya, M. Ali Çelebi ve ismi 
öğrenilmeyen bazı öğrenciler gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
Operasyonun gerekçesi ise öğrenilemedi. Gözaltıları protesto etmek isteyen bir grup BÜ önünde basın 
açıklaması yaptı. Basın açıklamasının ardından yürüyüşü geçen gruba polis, biber gazı ve tazyikli su ile 
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 3 öğrenci gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan 
işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen 10 kişiden, DBP İl Yöneticisi Ferhat Özek ile M. Şirin Baycu, 
Mustafa Kaya, Jiyan Tanrısever, "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 4 kişi 
Bingöl Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
 

Bitlis 
  
  
24 Ocak 2014’te Bitlis’in Hizan ilçe merkezinde gözaltına alınan Bayram Çelik adlı yurttaş, Hizan 
Cumhuriyet Savcılığı’ndaki işlemlerinin ardından Van’a sevk edildi. Van Adliyesi’nde mahkemeye çıkarılan 
Çelik, 2012 Newroz’unda hakkında açılan bir davada verilen cezanın Yargıtay tarafından onanması 
sonucu tutuklanarak, cezaevine gönderildi.   
 
27 Şubat 2014’te, Fırat Haber Ajansı (ANF) Bitlis Muhabiri Hişyar Barzan Şerefhanoğlu, Bitlis merkezde 
haber takibi sırasında Bitlis Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi’ne bağlı olduklarını belirten sivil polisler 
tarafından gözaltına alındı.   
 
5 Mart 2014’te, Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören Çetin Altay, Aysun 
Gücüyener, Muzaffer Ödük, Sami Karaçay, Ferit Karabulut ve Fırat Durmuş gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan öğrenciler, Ahlat Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.   
 
30 Mart 2014’te, Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde, bir okuldaki sandıklara çevik kuvvet ekiplerinin el koymak 
istemesi üzerine çıkan arbede sonucu 22 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı. 
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3 Nisan 2014’te Bitlis’in Ahlat İlçesi’nde, BDP’nin kazandığı seçimin sonuçlarına AKP’nin itiraz etmesi 
sonucu belediyenin el değiştirmesini protesto ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 38 BDP taraftarından 
9’u “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
29 Nisan 2014’te Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu “Abdullah Öcalan’ın 
Türkiye’ye teslim edilmesinin yıldönümü nedeniyle 15 Şubat 2014’te eylem yaptıkları” iddiasıyla BDP üyesi 
veya yöneticisi 7 kişi gözaltına alındı. 
 
30 Nisan 2014’te Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde BDP yönetici ve üyelerinin tutuklanmasını protesto etmek 
isteyen gruba gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
30 Nisan 2014’te Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde 29 Nisan 2014’te düzenlenen ev baskınları sonucu “Abdullah 
Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesinin yıldönümü nedeniyle 15 Şubat 2014’te eylem yaptıkları” iddiasıyla 
gözaltına alınan BDP üyesi veya yöneticisi 7 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” gibi suçlamalarla tutuklandı. 
 
2 Mayıs 2014’te Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde BDP yönetici ve üyelerinin tutuklanmasını 30 Nisan 2014’te 
protesto etmek isteyen gruba gaz bombalarıyla saldıran polis ekiplerinin gözaltına aldığı 10 kişiden Nihat 
Tarhan “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
9 Ekim 2014’te, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kişi, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 
Suriye’den çıkışının yıldönümünü olması nedeniyle protesto amaçlı basın açıklaması düzenledi. Basın 
açıklaması düzenleyen kitleye polis, gaz bombası ve biber gazı ile müdahalede bulundu. Müdahale 
sırasında Muhyettin Taş, Musa Talu ve Muhyettin Pagaylı isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyette 
tamamlanan işlemlerinin Mahkemeye çıkarılan 3 yurttaş tutuklandı.   
 
12 Ekim 2014’te Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde gözaltına alınanlardan 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemelerce 
çeşitli gerekçelerle tutuklandı. 
 
19 Ekim 2014’te, Bitlis'in Hizan ilçesinde Kobanê’ye destek eylemlerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına 
alınan Ş.E. (21), S.Ö. (19), M.Ç. (21) ve Ö.K. (18) Hizan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinden sonra 4 genç tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk 
edildi. Mahkemeye sevk edilen gençlerden ikisi serbest bırakılırken, M.Ç. ve Ö.K. ise tutuklanarak Bitlis E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
 
22 Ekim 2014’te, Bitlis'in Güroymak ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında S.A. (15), 
Müslüm Aysoy (18) ve Taner Aysoy (18) isimli yurttaşlar ile ismi öğrenilemeyen bir genç gözaltına alındı.   
 
12 Kasım 2014’te, Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde IŞİD’in Kobanê’ye saldırılarını protesto eylemlerine katıldığı 
gerekçesiyle düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 10 kişiden Yılmaz Eskin, Burhan Hulagi ve Ahmet 
Beyhan aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
9 Aralık 2014’te, Bitlis'in Hizan ilçesinde, polis tarafından 30 eve düzenlenen baskınlarda, 6-8 Ekim 
Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 5’ çocuk 14 kişinin gözaltına alınarak emniyete götürüldüğü 
öğrenildi. 14 kişiden 2'si Bitlis Emniyet Müdürlüğü'nde serbest bırakılırken, 12'si işlemlerinin ardından 
adliyeye getirildi. Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadelerinin ardından bir kişi serbest 
bırakılırken, 11 kişi tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edildi. Gece saatlerine kadar süren ifade 
işlemleri sonucunda 11 kişi Kobanê eylemlerine katılarak, "örgüt propagandası yapmak" suçlaması ile 
tutuklanarak Bitlis E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  
 
22 Aralık 2014’te, Bitlis'in Ahlat ilçesinde, polis tarafında düzenlenen ev baskınlarında Necat Oruç, Hakan 
Elmas, Emrah Uslu, Ergün Yüzücü, Ersin Elçi, Murat Gözücü ile ismi öğrenilemeyen bir yurttaş gözaltına 
alındı. Ahlat İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından 7 yurttaştan 4’ü serbest 
bırakılırken, Necat Oruç, Engin Yüzücü ve Murat Gözücü isimli yurttaşlar ise çıkarıldıkları adliyede, 
tutuklanarak Bitlis E tipi cezaevine gönderildi.   
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24 Aralık 2014’te Kobanê eylemlerine katılanlara yönelik operasyonlar kapsamında Bitlis’in Ahlat 
İlçesi’nde baskın düzenleyen polislerin gözaltına aldığı 9 kişiden 5’i aynı gün çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet ettikleri” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” 
iddialarıyla tutuklandı. 
 
 

Bolu 
  
5 Mart 2014’te, Bolu’da son dönemde Kürt öğrencilere yönelik sözlü saldırılar fiziki saldırılara dönüştü. 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okuyan Kürt öğrencilerin ırkçı grubun saldırısına uğraması sonucu 3 
öğrenci yaralandı. Polis ekipleri ise saldırıya uğrayan Kürt öğrencilerden 23’ünü gözaltına aldı. 
 
17 Haziran 2014’te Bolu’nun Mudurnu İlçesi’nde faaliyet yürüten bir taş ocağının “çevreye zarar verdiği” 
gerekçesiyle kapatılmasını isteyen köylülerin yaptıkları yol kapatma eylemine müdahale eden jandarma 
ekipleri 35 köylüyü gözaltına aldı. 
 
17 Kasım 2014’te, Irkçı saldırılar ile hukuksuz soruşturma ve cezalara karşı Gölköy Kampusu içinde 
bulunan Aktivite Merkezi içinde oturma eylemine başlayan Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencilerine 
polis tarafından müdahale edildi. Kampus içine girerek oturma eylemi yapan öğrencilere biber gazı ve 
copla müdahale eden polis, 44 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı. Polisin oturma eylemi yapan 
öğrencilerin darp edilmesine tepki gösteren diğer öğrencilere de müdahale ettiği öğrenildi. Göz altına 
alınan öğrencilerin 18 Kasım gecesi serbest bırakıldığı ancak gözaltına alınırken gördükleri işkence ve 
kaba muamele ile ilgili savcılığa başvuru yapacakları öğrenildi. 
 
21 Aralık 2014’te AKP’nin il örgütü kongresine katılmak için Bolu’ya giden Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu 
protesto edecekleri gerekçesiyle polis ekipleri Halkevleri aktivisti 3 kişiyi “önleme amaçlı” gözaltına aldı. 
 

Burdur  
 
  
 

Bursa 
 
11 Mart 2014’te Bursa’da Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemine saldıran polis 40 kişiyi, gözaltına 
aldı. 
 
11 Haziran 2014’te Bursa’nın Yıldırım İlçesi ile Nilüfer İlçesi’ne bağlı Görüklü Beldesi’nde Kürt öğrencilerin 
evlerine baskın düzenleyen polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında 
açıklama yapılmadı. 
 
10 Temmuz 2014’te Manisa’nın Soma İlçesi’nde en az 301 işçinin ölümüne neden olan kömür 
madenindeki kazayı protesto etmek amacıyla Bursa’da düzenlenen eylemde çıkan olaylardan sorumlu 
tutulan Bursa Anarşist Karnaval aktivisti 3 kişi düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alındı. 
 
18 Temmuz 2014’te Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa’da düzenlediği miting 
öncesinde mikroblog sitesi twitter.com adresindeki hesabından attığı mesajla “halkı suç işlemeye alenen 
tahrik ettiği” suçlamasıyla gözaltına alınan Kudret Kaçar çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
12 Ekim 2014’te Bursa’da gözaltına alınan 17 kişiden mahkemeye çıkarılan 6’sı “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” ve “patlayıcı madde bulundurdukları” iddiasıyla tutuklandı. 
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15 Ekim 2014’te Kobanê eylemlerine katıldıkları iddia edilen kişilerin evlerine düzenlenen baskınlar 
sonucu Bursa’da da 3 kişi gözaltına alındı. 
 
16 Aralık 2014’te Bursa’da işten çıkarılan arkadaşları için fabrika önünde eylem yapan Türkiye Tütün 
Müskirat Gıda ve Yardımcı İşçileri (Tek Gıda-İş) Sendikası üyesi işçilere müdahale eden polis ekipleri 29 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Aralık 2014’te Bursa’da işten çıkarılan arkadaşları için fabrika önünde eylem yapan Tek Gıda-İş üyesi 
işçilere müdahale eden polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı. 
 

Çanakkale 
 
16 Şubat 2014’te, Çanakkale’de Kordon Boyu’nda AKP’nin kurduğu tanıtım standına saldırı girişiminde 
bulundukları iddiasıyla polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. 
  
18 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Çanakkale’de düzenlediği mitingi protesto edecekleri 
gerekçesiyle Türkiye Komünist Partisi’ne baskın düzenleyen polis ekipleri 34 kişiyi gözaltına aldı. 
 
22 Ağustos 2014’te Çanakkale’de Öğretmenevi’nde telefonla konuşurken hükümet politikalarını ve Milli 
Eğitim Bakanlığı’nın yaklaşık 7 bin idareciyi görevden almasını eleştiren Çanakkale Demokrat 
Gazetesi’nin sahibi İlhan Kaya, yan masada oturan öğretmenevinin müdür yardımcısının şikâyeti üzerine 
“devlet büyüklerine hakaret ettiği” iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
17 Kasım 2014’te, Çanakkale Biga Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan Selahattin Öztekin ve Volkan Tan 
isimli Kürt öğrenciler, ırkçı grubun saldırısı sonucu yaralandı. Saldırıya uğrayan öğrencilerden Tan, 
gözaltına alındı.   
 
22 Kasım 2014’te, Çanakkale’de bir etkinlik duyurusu için afiş asan ESP aktivisti İlknur Özçelik, Meral 
Demir, Faruk Karakaya ve Musa Yüce adlı 4 kişi polislerce gözaltına alındı. 
 

Çankırı 
 

Çorum 
  
  
 

Denizli 

  

11 Mart 2014’te, Denizli’de Berkin Elvan’ın öldürülmesi protestolarında 3 kişinin yaralandığı polis saldırısı 
sonunda 28 kişi gözaltına alınırken, Hatay’da 3 kişinin yaralandığı eylemler nedeniyle 15 kişinin gözaltına 
alındığı iddia edildi. 
  
12 Mart 2014’te, Denizli’de Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eden Pamukkale Üniversitesi öğrencilerinin 
düzenlediği eyleme saldıran polisin ise 6 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.  
 
25 Nisan 2014’te, Denizli’de Berkin Elvan’ın ölümünü protesto etmek isteyen Devrimci Gençlik (Dev-Genç) 
üyesi 11 kişi polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
29 Haziran 2014’te Denizli’de maaş alacakları ve kıdem tazminatları için yaklaşık 3 aydır işverenleri Esat 
Sivri’nin evinin önünde oturma eylemi yapan Denizli Basma Sanayi işçisi 30 kişi polis ekipleri tarafından 
“çevreyi rahatsız ettikleri” iddiasıyla gözaltına alındı. 
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12 Temmuz 2014’te Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde trafikte iki araç sürücüsü arasında çıkan tartışmaya 
müdahale eden polis ekiplerinin araçlardan birinin sürücüsü Ramazan Dinç’i, eşi Emanet Dinç’i ve ağabeyi 
Muharrem Dinç’i darp ettiği, iki kardeşi daha sonra kelepçeleyerek gözaltına aldığı bildirildi. 
 

Diyarbakır 
 
8 Ocak 2014’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 8 Ekim 2009’da bir halı sahaya Molotof kokteyli atarak zarar 
verdikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuklu 7 kişinin karar duruşması görüldü. Diyarbakır 6. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
E.T., E.B., M.M., F.E., B.Y., Ş.G. ve M.K.’ye “yasadışı örgüte üye olmamakla beraber yasadışı örgüt adına 
suç işledikleri”, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”, “tehlikeli maddeleri izinsiz kullandıkları” ve “mala 
zarar verdikleri” gerekçesiyle 15’er yıl 8’er ay hapis cezası verdi. 
 
9 Ocak 2014’te Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 8 Ocak’ta, BDP Silvan Belediyesi Eş Başkanları aday 
tanıtımı mitingi öncesinde Malabadi Anadolu Lisesi öğrencileri ve polisler arasında çıkan gerginlik yaşandı. 
Çıkan olaylarda Ahmet Solmaz (19) gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından Silvan Adliyesi’ne 
çıkarılan Solmaz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
10 Ocak 2014’te Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Ocak 2013’te PKK üyeleri Sakine Cansız, Fidan Doğan ve 
Leyla Şaylemez’in faili meçhul şekilde öldürülmesini protesto etmek amacıyla cinayetlerin yıldönümü olan 
Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde eylem yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına 
aldığı 2 çocuktan Y.M. (16) “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
  
11 Ocak 2014 te, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde Paris katliamını kınamak için yapılan eylem sonrası çıkan 
olaylara karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı. 
 
14 Ocak 2014’te İzmir’de 2013 yılının Mart ayında verdiği bir konserde “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan sanatçı Seyda Perinçek Ankara’ya gitmek için 
geldiği Diyarbakır Havaalanı’nda polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. 
 
16 Ocak 2014’te Dicle Üniversitesi (DÜ) Veterinerlik Bölümü son sınıf öğrencisi Müjdat Yakut, arkadaşı ile 
görüşmek için Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne gitti. Tutuklu arkadaşıyla görüşen Yakut, cezaevi çıkışında 
polisler tarafından gözaltına alındı. Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen Yakut, daha önce hakkında açılan 
ve sonuçlanan davadan aldığı cezası onandığı gerekçesiyle tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
7 Şubat 2014’te, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan babası Murat O.'yu ziyaret eden 
oğlu A.O (14), hakkında daha önce açılmış bir davadan dolayı ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan A.O. Diyarbakır Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
9 Şubat 2014’te Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 7 Şubat 2014’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri tarafından düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 6 kişiden Nurullah Kara, Abbas 
Akhatun ve Şadi Yaman adlı 3’ü “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
12 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hanım Kumral, şu beyanlarda bulundu: “Yakınlarım 
olan Azmi, M. Emin ve Ümit Kumral bugün 12.02.2014 tarihinde ikamet ettikleri evlerine polisler tarafından 
gözaltına alındılar. Önce Lice Emniyet müdürlüğüne, oradan da saat 11.00- 11.30’da Diyarbakır Emniyet 
müdürlüğüne gönderildiler. Neden, niçin alındığını bilmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”    
 
14 Şubat 2014’te, Diyarbakır'dan Malatya'ya gitmekte olan yolcu otobüsünde bulunan Yasin Ertaş adlı 
yurttaş, Baskil-Keban yol ayrımında yol kontrolü yapan askerler tarafından gözaltına alındı. Askerlerin 
Ertaş'ı, araması olduğu gerekçesiyle gözaltına aldığı belirtildi.   
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15 Şubat 2014’te Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim 
edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin Diyarbakır’da 4 
kişiyi gözaltına aldığı ileri sürüldü. 
 
16 Şubat 2014’te, Diyarbakır'ın Çermik, Çüngüş, Eğil ve Ergani ilçelerinde seçim çalışmaları yürüten BDP 
Diyarbakır İl Yöneticisi Yaşar Topdemir, Çermik'ten Çüngüş'e geçerken ilçe çıkışında polis tarafından 
gözaltına alındı. Gözaltına alınma gerekçesi ise üzerinde çıkan 8 bin TL olduğu belirtilen Topdemir'in 
Çermik Emniyet Müdürlüğü'nde tutulduğu bildirildi.   
   
17 Şubat 2014’te, Bağlar Belediyesi Basın Birimi'nde çalışan Merdan Berk'e, hakkında İstanbul 10. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından açılmış davası olduğu gerekçesiyle yol tutuklaması verildi. İfade vermek için 
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giden Berk, hakkında verilmiş yol tutuklaması kararı nedeniyle 
tutuklanarak İstanbul'a gönderildi. Berk'in hakkında "Örgüt üyeliği" iddiasıyla dava açıldı.   
 
11 Mart 2014’te, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde evine düzenlenen polis baskını sonucu, BDP üyesi M. 
Tahir Eleftoz'un gözaltına aldı. Gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilemeyen Eleftoz, Şehitlik Polis 
Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.   
 
18 Mart 2014’te, Diyarbakır'da 21 Mart'ta yapılacak olan Newroz Bayramı'na katılmak için İsviçre'den 
Türkiye'ye gelen 9 kişilik heyet, Antep'in Yavuzeli İlçesi'nde kurulan polis arama noktasında, çantalarında 
üzerinde "Kürdistan" yazılı atkılar bulundurdukları gerekçesiyle gözaltına alındı.   
 
26 Mart 2014’te, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde MEGAM-DER ve DÜO-DER üyesi öğrenciler, 6 PKK 
militanı için yapılan taziyeyi ziyaret etmek amacıyla Bismil Belediyesi önünde toplanarak, taziye yerine 
doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş güzergâhında öğrencilerin geçişine izin vermeyen polis, havaya ateş 
açarak öğrencilere gaz bombalarıyla müdahale etti. Bir süre devam eden müdahalenin sonunda 2 öğrenci, 
polis tarafından gözaltına alındı.   
 
28 Mart 2014’te, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde çatışmalarda yaşamını yitiren PKK militanlarının bulunduğu 
mezarlıkta düzenlenen bir etkinliğe katılmak üzere seyahat eden yurttaşlar, Lice-Bingöl karayolunda 
jandarma ve polisler tarafından kurulan arama noktasında durduruldu. GBT sorgulamasına tabi tutulan iki 
yurttaş hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı.   
 
30 Mart 2014’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Atatürk Lisesi'nde oy kullandıktan sonra dışarı çıkan 
Ferfure Özbay isimli yurttaş, arama kararı olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan Özbay'ın 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.   
 
5 Nisan 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde yapılan eylemlere müdahaleler sonucu ise 25 kişi darp 
edilerek gözaltına alındı. 
 
10 Nisan 2014’te, Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan mahpus yakını ile görüşmek isteyen ve 
ismi öğrenilmeyen bir yurttaş, "gardiyanlar ile tartıştığı" gerekçesi ile polisler tarafından tartaklanarak 
gözaltına alındı. Cezaevi ziyaretçi girişi kapısında yaşanan polis şiddetini cep telefonu ile çekmek isteyen 
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Dilovan Bulut ise, polislerce darp edilerek gözaltına alındığı 
belirtildi. Gözaltına alınan 2 kişinin Bağlar Polis Karakolu'na götürüldüğü öğrenildi.   
 
15 Nisan 2014’te, Dicle üniversitesinde, Hüda-par üyesi oldukları iddia edilen bir grup tarafından üniversite 
içersinde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyı protesto etmek amacıyla basın açıklaması düzenleyen 
öğrencilere polis, coplarla müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 62 öğrenci darp edilerek gözaltına 
alındı.   
 
26 Nisan 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi Mescit Mahallesi Gazi Caddesi üzerinde yolu trafiğe 
kapatarak eylem yaptı. Eylemin ardından mahalleyi abluka altına alan polisler, B.M (15), Ö.B.(13) ve E.B. 
(14) isimli çocukları gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklar ifadeleri alınmak üzere Silvan İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
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30 Nisan 2014’te Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi kampusuna giren polis ekipleri Hür Dava Partisi’ne 
yakınlığıyla bilinen Bilge Gençlik Kulübü üyeleriyle kavga ettikleri gerekçesiyle 11 öğrenciyi darp ederek 
gözaltına aldı. 
 
2 Mayıs 2014’te, Diyarbakır Dicle Üniversitesi'nde, Veterinerlik Fakültesi'ne zorla girmeye çalışan 
polislerle bu duruma tepki gösteren öğrenciler arasından gerginlik çıktı. Gerginlik sırasında Veterinerlik 
Fakültesi 2. sınıf öğrencisi Mehmet Reşat Akçan isimli öğrenci, polisler tarafından gözaltına alınarak Sur 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
15 Mayıs 2014’te, Diyarbakır’da, Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan maden ocağında meydana gelen 
facia tepki göstermek amacıyla yürüyüş gerçekleştirmek isteyen gençlere polis, müdahale bulundu. 
Gençlerinde polise karşılık vermesi ile çatışmanın dönüşen olaylarda ismi öğrenilemeyen bir genç, polisler 
tarafından gözaltına alındı. 
 
1 Haziran 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 31 Mayıs 2014’te düzenlenen ev baskınında gözaltına 
alınan BDP üyesi Niyazi Erdoğan çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı örgüte yardım ve yataklık 
ettiği” iddiasıyla tutuklandı. 
 
1 Haziran 2014’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 30 Mayıs 2014’te düzenlenen ev baskınında gözaltına 
alınan Müslüm Tayar (19) çıkarıldığı mahkemece “bir eylemde görevli polis memuruna mukavemet ettiği” 
iddiasıyla tutuklandı. 
 
2 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Şenlik köyünden Lice'ye doğru seyir halinde  olan bir 
araç,  Abalı Jandarma Karakolu'na yakın bir bölgede askerler tarafından durduruldu. Durdurulan araçta 
yapılan aramanın ardından, araç içersinde seyahat eden BDP Lice Belediye Meclis üyesi Arif Önkol, 
Ekrem Önkol ve Süphi Özbek isimli yurttaşlar gözaltına alındı. "Silahla askere taciz ateşi açtığı" iddiasıyla 
gözaltına alındıkları öğrenilen 3 kişi, Lice Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  Emniyetteki işlemlerinin 
ardından savcılığa sevk edilen 3 kişiden 2’si savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Ekrem Önkol 
"yürüyüş kanununa muhalefet" gerekçesiyle sevk edildiği Mahkeme tarafından tutuklandı.   
 
2 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice ilçesindeki yapılan asker müdahalesini protesto 
etmek amacıyla yapılan yürüyüşe gaz bombaları ile müdahale eden polis ile tartışan Müslüm Tayar (19) 
ile Erman Ölçer (30) isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Yurttaşlardan Ölçer, savcılıktaki ifadesinin ardından 
'Adli kontrol' uygulamasıyla serbest bırakılırken, Tayar ise sevk edildiği Silvan Sulh Ceza Mahkemesi'ne 
tarafından 'Polise mukavemet' iddiasıyla tutuklandı. 
 
8 Haziran 2014’te, Diyarbakır/Silvan'da gözaltına alınan 6 kişiden Hanifi Katkat ve Serdar Çeliktemel 
çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diyarbakır'ın Silvan (Farqîn) ilçesinde, 7 Haziran akşamı Lice 
direnişine destek vermek ve karakol inşaatlarını protesto etmek için gençlerle polisler arasından yaşanan 
çatışmaların ardından gözaltına alınan R.C. (16), S.S. (16), B.M (15) ve M.P. (15) isimli çocuklar 
savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Hanifi Katkat ve Serdar Çeliktemel adlı gençler ise 
savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri Silvan 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nce "polise 
mukavemet" iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
8 Haziran 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde askerin açtığı ateş sonucu 2 kişinin öldürülmesini protesto 
etmek amacıyla Bismil’den Lice’ye gitmek isteyen 10 kişi, Kocaköy İlçesi’nde kurulan kontrol noktasında 
jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı. 
 
8 Haziran 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde devam eden yol kapatma eylemine destek vermek için  
Silvan İlçesi’nde yürüyüş yapan gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan Ş.T. ve 
B. M. adlı çocuklar “yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “patlayıcı 
madde taşıdıkları” suçlamalarıyla 9 Haziran 2014’te tutuklandılar. 
 
8 Haziran 2014’te, Çocukları PKK saflarına katılan ailelerin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi önünde 
yaptığı eyleme, tepki göstermek isteyen bir yurttaş polisler tarafından gözaltına alındı.   
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9 Haziran 2014’te,  Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapılan Lice protestosunda polis müdahalesiyle başlayan 
çatışmalarda 1 kişi yaralandı, 1 kişi de gözaltına alındı.   
 
9 Haziran 2014’te,  Dersim'deki Lice protestosuna polis müdahalesiyle başlayan çatışmaların ardından 3 
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
10 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan İlçesi'nde,  Lice'de iki yurttaşın asker müdahalesi sonucu 
yaşamını yitirmesini amacıyla yapılan protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle Suriye uyruklu A. H. 
(15) ikamet ettiği evinde, F. Y. (16) ise ilçe merkezindeki babasına ait işyerinde gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan çocuklar, Silvan Sulh Ceza Mahkemesi'nce "Örgüt üyesi olmamakla beraber örgüt adına eylem 
yapma", "Taş ve molotofkokteyli atma" iddialarıyla tutuklandı.  
 
10 Haziran 2014’te, Diyarbakır’da, Eğitim Sen Diyarbakır Şube Eş Başkanı Yıldırım Arslan ile SES 
Diyarbakır Şube Eş Başkanı Ramazan Kaval, Kayapınar ilçesi Memorial Hastanesi yakınında "Barış 
istiyoruz", "Lice katliamı aydınlansın" pankartları astıkları sırada polis tarafından gözaltına alındı.   
 
11 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Bismil İlçesi'nde, Lice'de iki yurttaşın asker müdahalesi sonucu yaşamını 
yitirmesini protesto etmek amacıyla yapılan gösterilerine katıldıkları iddiasıyla gözaltına 3'ü çocuk 7 kişinin 
savcılıkta ifadeleri alınan ardından Bismil Asliye Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkeme, Fırat Ateş 
(16), Mustafa Kırkız (16), Ömer Sallı (16), Ramazan Aksu, Ali Taş, Ramazan Sırımsı ve Deniz Yılmaz 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
16 Haziran 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abidin Çakar, şu beyanlarda bulundu: “14.06.2014 
tarihinde Silvan Merkez de çıkan olaylarda 12 yaşında olan yeğenim Osman Çakar, gözaltına alındı. 
Gözaltından sonra Diyarbakır’a sevk edildiği bilgisi verildi. Yeğenimin nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  
 
17 Haziran 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nedime İpek, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  
Recep İpek, 31.05.2014 tarihinde saat 16.00 civarında 5 Nisan Mah.de bulunan parkta otururken polisler 
tarafından etrafı sarılarak gözaltına alındı. Gözaltındayken polislerce darp edildi. Bir gece gözaltında 
kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Diyarbakır E Tipi Cezaevine gönderildi.    
 
22 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Lice direnişine destek vermek ve karakol inşaatlarını 
protesto etmek için yapılan eylemlere katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mikail Gülmez (20) isimli 
yurttaş, çıkarıldığı mahkeme tarafından "yardım ve yataklık" suçlamasıyla tutuklandı.   
 
23 Haziran 2014’te, Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde yol vermediği iddiasıyla bir otobüsü durduran polis 
ekibinin otobüs çalışanlarını darp ettiği, bu duruma yolcuların karşı çıkması üzerine de 3 kişiyi gözaltına 
aldığı iddia edildi. 
 
28 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 2013 yılında Kayacık Karakolu'nun yapımını protesto ettiği 
sırada askerler tarafından vurularak yaşamını yitiren 19 yaşındaki Medeni Yıldırım'ı anmak için Lice’ye 
gitmek isteyen yurttaşlar Diyarbakır-Hani yol ayrımında durduruldu. Savcılık talimatıyla oluşturulan kontrol 
noktasında araçlarda bulananları tek tek GBT kontrolünden geçiren polisler, üzerinde kimlikleri olmadıkları 
gerekçesiyle 2'si çocuk 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan İbrahim Yıldız, Saniye Yıldız, Muhammed 
Yapsün ve soy isimleri öğrenilemeyen Adnan ve 18 yaşından küçük  F. ve Y. isimli çocuklar Diyarbakır 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
19 Ağustos 2014’te Diyarbakır’da Lice’de Mehdi Taşkın’ın askerlerin açtığı ateş sonucu öldürülmesini 
protesto gösterilerine katılarak polislere ses bombası attığı iddiasıyla gözaltına alınan U.Ö. (15) adlı 
çocuğun zırhlı bir aracın içinde dakikalarca dövüldüğü iddia edildi. 
 
21 Ağustos 2014’te Mahsum Korkmaz adına dikilen heykelin askerî birlikler tarafından yıkılmasının 
ardından Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde gelişmeleri protesto etmek amacıyla eylem yapan gruba müdahale 
eden polislerin gözaltına aldığı 9 kişinin İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde yoğun işkenceye maruz kaldıkları ileri 
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sürüldü. Konuya dair açıklama yapan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Genel Başkan Yardımcısı 
Mehmet Aslan, işkence gören 9 kişinin yürüyemez hale geldiğini söyledi. 
 
28 Ağustos 2014’te, Diyarbakır’da, Yenişehir'in Fiskaya semtinde yapılan ev baskınlarında Mehmet Akgök 
(23) ve Süleyman Ayhan isimli gençler, evlerinde yapılan aramalar sırasında darp edilerek gözaltına 
alındı. Bağlarda ise, Murat Yapsur, Murat Çiçek ve Mehmet Şah Selli gözaltına alındı. 
 
29 Ağustos 2014’te, Diyarbakır’da özel harekât ekiplerinin düzenlediği ev baskını sonucu Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Adem Özkan gözaltına alınırken, yetkililer operasyonun gerekçesine 
dair açıklama yapmadı. 
 
9 Eylül 2014’te Diyarbakır’da “şüpheli kişi olduğu” iddiasıyla sivil polis ekibince gözaltına alınan Süleyman 
Atagün (19), götürüldüğü Emniyet Müdürlüğü’nde “akşam nerede olduğunu anlatması için” dövüldüğünü 
ifade ederek konuyla ilgili polislerden şikâyetçi oldu. 
 
13 Eylül 2014’te Kürtçe eğitimin yer almaması nedeniyle 15 Eylül 2014’te başlayan yeni eğitim-öğretim 
dönemini boykot etme çağrıları üzerine Diyarbakır’da yapılan gösteriye polis ekipleri müdahale etti. 
Gerçek mermili silahların da kullanıldığı eylemde polisin müdahalesi sonucu 2 kişi vurularak yaralandı, 4 
kişi de gözaltına alındı. 
 
17 Eylül 2014’te Diyarbakır’da Kürtçe eğitim vermesi amacıyla açılan fakat 15 Eylül 2014’te mühürlenen 
Ferzad Kemanger Eğitime Destekevi’ni yeniden kullanıma açan ve eylem yapan halka polis ekipleri 
müdahale etti. Gaz bombası, cop ve basınçlı suyun kullanıldığı müdahale sonunda bina yeniden 
mühürlenirken polisin de 50 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi. 
 
27 Eylül 2014’te, DAİŞ/IŞİD’e silah yardımı yapıldığı iddia edilen Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’ndeki 
mühimmat deposuna yürümek isteyen gruba müdahale eden polisin gözaltına aldığı 28 kişiden üçü 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 28 Eylül 2014’te tutuklandı. 
 
2 Ekim 2014’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde bir protesto gösterisinin ardından gözaltına alınan T.T.’nin 
(16) götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde copla darp edildiği belirtildi. 
 
2 Ekim 2014’te, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê Kantonu'na yönelik saldırılarını 
protesto etmek amacıyla, Nafiye-Ömer Şevki Cizrelioğlu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyan bir 
grup öğrenci okul bahçesinde toplanarak slogan atmaya başladı. Açıklama yapmak isteyen öğrencilere, 
okula gelen polislerce müdahale edildi. Müdahale üzerine yaklaşık 13 öğrencinin gözaltına alındı. Çocuk 
Şube Müdürlüğü'ne götürülen öğrenciler, daha sonra serbest bırakıldı.   
 
2 Ekim 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobane’ye yönelik saldırılarını protesto 
etmek amacıyla Bağlar mahallesi Eğitim caddesinde yürüyüş yapan gençlere polis, polis gaz bombası ve 
tazyikli su ile müdahalede bulundu.  Müdahale sırasında 11'i çocuk 16 kişi darp edilerek gözaltına alındı.   
 
3 Ekim 2014’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik 
saldırılarının protesto edildiği eylemler sırasında, H.S., S.K., Y.D. isimli çocuklarında bulunduğu 4’ü çocuk 
12 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından 1 
kişi serbest bırakılırken, 11 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edilenlerden 7'si "örgüt üyesi" olmak iddiasıyla tutuklandı. İsmi öğrenilemeyen 
çocuklardan biri ise, farklı bir dosyadan cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Tutuklananların isimleri 
şöyle: Tahir Varlık, Mehmet Ekin, Hasan Sağlık, Yılmaz Akyol, Mehmet Hakkı Kurul, Yunus Doğri, Sercan 
Kartal.    
 

6-13 Ekim 2014 tarihlerinde ( İHD Diyarbakır Şubesi tarafından hazırlanan  “Kobanê’ye Destek eylemleri 
Sırasında Bölgede Yaşanan Olaylara İlişkin Araştırma Raporu”) Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Hakkari, 
Van, Ağrı, Eruzurum, Ardahan, Urfa, Muş, Dersim kent merkezlerinde ve ilçelerinde, IŞİD çetelerinin 
Kobanê’ye yönelik saldırıları protesto eylemlerine yönelik başlayan olaylar ile ilgili, İHD Diyarbakır Şubesi 
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tarafından hazırlanana araştırma raporunun verilerine göre 56’sı çocuk 1128 kişi gözaltına alınmış, 34’ü 
çocuk 221 kişi tutuklanmıştır.  

 
11 Ekim 2014’te Diyarbakır’daki eylemlerin ardından gözaltına alınan 99 kişiden 2’si çocuk 45 kişi 
çıkarıldıkları mahkemece “kamu malına zarar verdikleri” iddiasıyla tutuklandı. 
 
12 Ekim 2014’te Diyarbakır’da haber takibi yapan 5 Alman gazetecinin gözaltına alındığı bildirildi. 
 
12 Ekim 2014’te, Diyarbakır’da IŞİD saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Barış Anneleri ve Demokratik 
Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) üyesi kadınlar, TRT binasını işgal etti. Eyleme müdahale eden polis, 25 
kadın ile eylemi takip eden 3 muhabiri gözaltına aldı. 
 
13 Ekim 2014’te Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’nde operasyon düzenleyen polis ekipleri, Kobanê eylemlerine 
katıldıkları gerekçesiyle Hakan Toptaş, Zeydin Karakaş ve Mehmet Zeyat Gökçe adlı 3 kişiyi gözaltına 
aldı. 
 
17 Ekim 2014’te Kobanê direnişine destek vermek amacıyla eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 
düzenlenen operasyonlar sonucu Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 3 kişi gözaltına alındı. 
 
20 Ekim 2014’te, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Kobanê direnişine destek vermek amacıyla yapılan yürüyüş 
sonrası polis müdahalesi ile çıkan olayların ardından özel harekat polisleri, Hasırlı Mahalle Meclisi ve 
Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çamaşırhaneye baskın düzenledi. Gece saatlerinde düzenlenen baskında, 
Hasırlı Mahalle Meclisi'nde tedavi gören 13 yaralı Rojavalı ve Rojavalılara refakatçılık eden Rahşan adlı 
bir kadın gözaltına alındı.   
 
23 Ekim 2014’te Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’nde mezarlık ziyaretinden dönen Temirhan Bulut (35) ve Metin 
Bulut’un (25) kendilerini durduran jandarma ekibi tarafından gözaltına alındıkları öğrenildi. Jandarmalar 
tarafından yüzlerine biber gazı sıkılarak darp edildiklerini ve saatlerce kelepçeli halde bekletildiklerini 
savunan iki kardeş suç duyurusunda bulundu. 
 
23 Ekim 2014’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde birçok eve özel hareket polisleri tarafından düzenlenen ev 
baskınlarında, Abdurezak Sabrioğlu isimli yurttaş gözaltına alındı. "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt 
adına suç işlemek" iddiasıyla gözaltına alınan Sabrioğlu, Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
29 Ekim 2014’te, Diyarbakır girişinde polisler tarafından gözaltına alınan DBP PM üyeleri Ayşegül Çoban 
ve Bilmez Cengiz, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen Çoban 
ve Bilmez, emniyetteki işlemlerin ardından sabah saatlerinde serbest bırakıldı.   
 
29 Ekim 2014’te, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bulunan Şirinevler Mahallesi'nde polis tarafından 
düzenlenen ev baskınlarında Taner Çalışkan, Şahan Çalışkan ve Abdullah Duman isimli gençler gözaltına 
alındı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi mahkemece tutuklanarak Diyarbakır D Tipi cezaevine gönderildi.   
 
30 Ekim 2014’te, Diyarbakır'da, merkez Bağlar ilçesine bağlı Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan bazı 
evlere sabah saatlerinde eş zamanlı polis baskınları yapıldı. Baskınlar da özel harekat timleri de yer aldı. 
Baskın yapılan evlerde aramalar yapılıp, evlerin altı üstüne getirildi. Baskın yapılan adreslerde şu ana 
kadar edinilen bilgilere göre, Abdullah Topdemir isimli bir genç polislerce gözaltına alındı.   
 
31 Ekim 2014’te Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde yolda gerekçe göstermeden 2’si çocuk 5 kişiyi gözaltına 
alan polis ekibinin 5 kişiyi polis aracında darp ettiği, bir kişiyi öldürmekle tehdit ettiği öğrenildi. 
 
31 Ekim 2014’te, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Körhat Mahallesi'ndeki semt pazarında alış-veriş yaptığı 
sırada kimliği belirsiz 2 kişinin silahlı saldırısına uğrayarak yaralanan 8'inci Ana Jet Üssü'nde görevli 
Astsubay Necdet Aydoğdu'nun yaşamını yitirmesinin ardından, saldırıyla bağlantılı oldukları gerekçesi ile 
9 kişi gözaltına alınmıştı. Özel Harekât Polislerinin de içerisinde bulunduğu polislerin evlere yaptıkları 
baskınlarda gözaltına alınan 9 kişinin, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.   
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31 Ekim 2014’te, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde 14 Ekim 2014’te Kobanê’ye destek amacıyla yapılan 
eylemlerde polisin açtığı ateş sonucu yaralanan ve Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 
Emrullah Tohumcu gözaltına alındı. Tedavisi tamamlanmayan Emrullah Tohumcu aynı gün çıkarıldığı 
mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” ve “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” iddiasıyla tutuklandı. 
 
1 Kasım 2014’te, Diyarbakır’ın İstasyon Meydanı’nda, 1 Kasım Dünya Kobanê Günü dolayısıyla 
gerçekleştirilen mitingin ardından yürüyüşe geçen kitleye, polis Emek Caddesi'nde gaz bombaları ve 
tazyikli su ile müdahale etti. Kitlenin karşılık vermesi üzerine çatışmalar, Kızılay Caddesi, Kuruçeşme, 
Bağlar Dörtyol, Göçmenler ve Sento caddelerine yayıldı. Kitleye gaz bombaları ve tazyikli su ile saldıran 
polis, Emek Caddesi'nde evlerinin balkonlarına çıkan yurttaşlara hedef gözeterek plastik mermi sıktı. Ara 
sokaklarda eylemci avına çıkan polis, Emek Caddesi'nde 2 kişiyi, Kuruçeşme'de 11 kişiyi gözaltına aldı.  
 
1 Kasım 2014’te, Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu Astsubay Necdet Aydoğdu'nun ölümüyle 
ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 8'i serbest bırakıldı. Bir kişi ise tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 
 
1 Kasım 2014’te Dünya Kobanê Günü ilân edilen 1 Kasım 2014’te, IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırılarını 
protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlere polis ekipleri müdahale etti. Diyarbakır’da yapılan yürüyüş 
öncesinde ev baskınları düzenleyen polis ekipleri “makul şüphe” iddiasıyla 28 kişiyi gözaltına aldı. 
Düzenlenen eyleme yönelik müdahalenin ardından ise 13 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 6’sı 
çocuk 8 kişi “yasadışı eyleme katıldıkları” iddiasıyla 3 Kasım 2014’te tutuklandı. 
 
1 Kasım 2014’te, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, Bismil Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı şantiyeye 
polis tarafından düzenlenen baskında, şantiyede bekçilik görevini yapan Nizam İpek isimli yurttaş 
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilmeyen İpek'in Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
2 Kasım 2014’te, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesine bağlı Koşuyolu Parkı'nda oturan ve isimleri 
öğrenilemeyen iki genç, kendi aralarında kavgaya tutuştu. O sırada parkın yakınından geçmekte olan bir 
sivil polis aracından inen ellerinde uzun namlulu silah bulunan iki sivil polis, yanlarına geldiği gibi gençleri 
bir anda dövmeye başladı. Yere yatırılan gençler, polisler tarafından uzun bir süre sopalarla dövüldükten 
sonra gözaltına alındı.   
 
2 Kasım 2014’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Kardeşlik Caddesi üzerinde özel 
harekat polisleri, 2 çocuğu gerekçe göstermeden gözaltına almak istedi. Polisler, çocukları yakalayıp darp 
ederken, darp etmesine engel olmak isteyen yurttaşlara da polisler saldırdı. Bunun üzerinde polisler 
kitleye hakaretler edip, sağa sola ateş açmaya başladı. Cadde üzerinde temizlik yapan belediye 
çalışanları Aziz Dal, Muhammet Güler ve Abdullah Balçık, polisin tutumuna tepki gösterdi. 3 belediye işçisi 
ve isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğu darp eden polis, yurttaşları daha sonra gözaltına aldı.   
 
3 Kasım 2014’te Diyarbakır’da 1 Kasım 2014’te düzenlenen yürüyüşün ardından gözaltına alınanlardan 5’i 
çocuk 8 kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 
tutuklandı. 
 
3 Kasım 2014’te, Diyarbakır'da 1 Kasım Dünya Kobanê Günü için İstasyon Caddesi'nde yapılan mitingin 
ardından, Emek Caddesi'ne doğru yürüyüşe geçen kitleye polis, gaz bombası ve tazyikli su ile 
müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 8’i çocuk 11 yurttaş gözaltına aldı.  Emniyette tamamlanan 
işlemlerin ardından savcılığa sevk edilen ve Savcılıkça ifadeleri alınan 11 kişi "yasa dışı" eylemlere 
katıldıkları gerekçesiyle tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Mahkemedeki ifadelerinin 
ardından Serkan Özkan, Burhan Atiz ile G.K., M.O., E.D., B.Ç., S.Ç. ve S.A. isimli çocuklar, "yasa dışı" 
eylemlere katıldıkları gerekçesiyle tutuklandı. Gözaltına alınan diğer 3 çocuk ise mahkeme tarafından 
serbest bırakıldı.    
 
5 Kasım 2014’te, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde sabah saatlerinde Özel Hareket Polisleri tarafından evlere 
yapılan baskınlarda gözaltına alınan Hakan Mercan, Mehmet Baygeldi, Efendi Orakçı, İdris Özbahçivan ve 
Reşat Taşdemir emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken Ali Ceylan isimli yurttaş ise Lice 
Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Ceylan, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
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6 Kasım 2014’te Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde Yükseköğretim Kurulu’nun kuruluş yıldönümünü protesto 
etmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kiptaş Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinin 
derslere girmeyerek boykot eylemi yapmasına polisin müdahale etmesi sonucu 14 öğrenci gözaltına 
alındı. 
 
12 Kasım 2014’te, Diyarbakır'da 22 Kasım'da yapılacak 20. kuruluş yılı kutlaması için afiş çalışması yapan 
5 ESP üyesi Jülide Ateş, Betül Yıldırım, Robin Salmi, İrfan Gül ve Ali Haydar Aksu polislerce gözaltına 
alınıp, "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla 189'ar TL ceza kesildikten sonra serbest bırakıldı. 
 
12 Kasım 2014’te Ahmet Boltan adlı gazete dağıtımcısı Diyarbakır terminalinde Özgür Gündem 
Gazetesi’nin ve Azadiya Welat Gazetesi’nin dağıtımını yaparken polislerce gerekçe göstermeksizin 
gözaltına alındı. 
 
12 Kasım 2014’te, Diyarbakır’da daha önce de IŞİD’in Kobanê’ye saldırılarını protesto eylemlerine 
katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan fakat serbest bırakılan Abdullah Topdemir ile adı öğrenilemeyen bir 
kişi düzenlenen baskın sonucu yeniden gözaltına alındı. 
 
15 Kasım 2014’te Diyarbakır terminalinde 12 Kasım 2014’te Özgür Gündem Gazetesi’nin ve Azadiya 
Welat Gazetesi’nin dağıtımını yaparken gözaltına alınan Ahmet Bolkan adlı gazete dağıtımcısı “yasadışı 
örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
17 Kasım 2014’te, Diyarbakır'da Hasanpaşa Hanı yakınında alış-veriş yapan Nova South Earstern 
Üniversitesi öğrencisi Thoreau Rederow sivil polisler tarafından gözaltına alındı. 24 Eylül'deki Kobanê 
eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Rederow, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 
götürüldüğü TEM Şube Müdürlüğü'nde yapılan sorgusunun ardından serbest bırakıldı.  
 
18 Kasım 2014’te, Diyarbakır'ın Kocaköy (Karaz) ilçesinde, Kobanê için yapılan eylemlere katıldıkları 
gerekçesiyle polisler tarafından birçok eve baskın düzenledi. Yapılan ev baskınlarında 4 kişi gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan Mehmet Öztürk, Mehmet Veysi Demircan, Hasan Filiz ve Mehmet İşli Kocaköy, 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
18 Kasım 2014’te, 7 Ekim 2014’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde düzenlenen Kobanê’ye destek eylemine 
katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Onur Kamiloğlu tutuklandı. Aynı gerekçeyle Silvan Emniyet 
Müdürlüğü’nün düzenlediği ev baskınlarında ise 2 kişi, Kocaköy İlçesi’ndeki ev baskınlarında ise 4 kişi 
gözaltına alındı. 
 
19 Kasım 2014’te Diyarbakır’ın Kocaköy İlçesi’nde düzenlenen operasyonda gözaltına alınanlardan 
Mehmet Öztürk, Mehmet Vasfi Demircan, Hasan Filiz “kolluk kuvvetlerine mukavemet ettikleri” ve 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
21 Kasım 2014’te Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde bulunan Tevfik Fikret Ortaokulu’na baskın düzenleyen sivil 
polisler M.D.’yi (12) “polise taş attığı gerekçesiyle gözaltına aldı. 
 
24 Kasım 2014’te Diyarbakır’da özel harekât ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda gözaltına alınan 12 
kişiden Şeyhmus Çakar, Mustafa Çakar ve Aysel Baran adlı 3 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
iddiasıyla tutuklandı. 
 
24 Kasım 2014’te, Diyarbakır'da 19 Kasım’da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında "Öz Savunma 
Birliği" üyesi oldukları iddiasıyla Gün TV muhabiri Kübra Söylemez'in ile 18 yaşından küçük M.F.Ç. isimli 
bir çocuğun da aralarında bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan M.F.Ç. sorgulanmak 
üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne, diğerleri ise TEM Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. TEM Şube 
Müdürlüğü'ndeki sorguları sonrası 4 kişi serbest bırakıldı. Diğer 8 kişi ise adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki 
ifadelerinin ardından Gün TV çalışanı Kübra Söylemez ve Ruken Çelik, Osman Seydaoğlu ile adı 
öğrenilemeyen bir kişi serbest bırakılırken, 4 kişi ise tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 
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Mahkemeye sevk edilen 4 kişiden Şeyhmus Çakar, Mustafa Çakar ve Aysel Baran tutuklanırken, ismi 
öğrenilemeyen bir kişide serbest bırakıldı.   
 
 
29 Kasım 2014’te, Diyarbakır Ergani ilçesinde 26 Kasım’da, Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 
gözaltına alındıktan sonra Ergani Asliye Hukuk Mahkemesi'nde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıl 
Helime Erdem, Ersin Azak, Mehmet Karakoç, Eğitim-Sen Üyesi Ergin Bayar ve Nurullah Taş isimli 
yurttaşlar savcılığın itirazı gerekçe gösterilerek TEM Ekiplerince evlere ikinci kez düzenlenen baskınla 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 kişi savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece, 
Kobanê eylemlerine katıldıkları iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderildi.   
 
30 Kasım 2014’te Diyarbakır’da Kabane eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 kişi 
tutuklandı.  
 
1 Aralık 2014’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde düzenlenen gösteriye müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
1 Aralık 2014’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde düzenlenen gösteriye müdahale eden polis ekiplerinin 
gözaltına aldığı 9 çocuğa “Kabahatler Yasası’na aykırı hareket ettikleri” gerekçesiyle 189’ar lira para 
cezası kesildi.  
 
2 Aralık 2014’te Kobanê’deki çatışmalarda yaşamını yitiren Jinda Delila (Fadime Demirkaya) adlı militan 
için Diyarbakır/Silvan’da düzenlenen cenaze törenine müdahale eden polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. 
 
2 Aralık 2014’te, Diyarbakır Silvan ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını protesto 
etmek amacıyla yapılan gösteriye polis müdahalesi ile başlayan olaylara katıldığı gerekçesiyle F.K, H.E, 
A.B, İ.H.E, M.B, H.Y, A.A, A.T ve E.H isimli 9 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra 
götürüldükleri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde nezarete atılan çocuklar, geceyi geçirdikleri emniyette ifadeleri 
alınması sonrası bugün Silvan Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadeleri alınan çocuklar, daha sonra serbest 
bırakıldı. Çocuklar, serbest bırakılmasına rağmen her çocuğun ailesine 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu'nun 32. maddesi ve diğer hükümleri gereğince 189'ar TL para cezası kesildi.   
 
3 Aralık 2014’te Diyarbakır’da polisin düzenlediği eş zamanlı ev baskınları sonucu 10’u çocuk 24 kişi 
“eylemlerde yer aldıkları” gerekçesiyle gözaltına alındı. Gözaltında tutulan kişilerin olaylarda öldürülen 
HÜDA-PAR aktivisti 4 kişinin faili oldukları iddia edildi. 
 
4 Aralık 2014’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Bağlar Mahallesi'nde bulunan Eğitim Caddesi ve 830 nolu 
sokakta bulunan iki ayrı eve özel hareket timleri tarafından düzenlenen baskınlarda, Azadiya Welat ve 
Özgür Gündem gazeteleri dağıtımcısı olduğu öğrenilen Abdulmelik Akın (20) ile Emin N. (39) ve 15 
yaşlındaki oğlu M.N. gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
Götürüldükleri emniyette alınan ifadelerinin ardından gözaltına alınanlar Silvan Adliyesi'ne getirildi. Emin 
N.ve oğlu M.N. isimli yurttaşlar alınan ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Akın ise savcılık 
tarafından ifadesi alındıktan sonra "Örgüt üyeliği", "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek", 
"Yağma" iddialarıyla tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akın, 
ifadesi alındıktan sonra tutuklanarak Silvan Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.    
 
4 Aralık 2014’te, Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde, YPJ'li Fadime Demirkaya'nın cenazesini karşılamak 
isteyen kitleye yönelik müdahalenin ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan 16 yaşındaki R.G ile 19 
yaşındaki Ömer Binen isimli yurttaşların ailesine, Kabahatler Kanunu doğrultusunda 189'ar TL para cezası 
kesildi.   
 
5 Aralık 2014’te Diyarbakır’da 3 Aralık 2014’te polisin düzenlediği eş zamanlı ev baskınları sonucu 
gözaltına alınan 10’u çocuk 24 kişiden biri çocuk 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltına 
alınan kişilerin olaylarda öldürülen HÜDA-PAR aktivisti 4 kişinin faili oldukları iddia edilmişti. Aynı 
gerekçeyle 6 Aralık 2014’te yine Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 kişi ise 17’si 
çıkarıldıkları mahkemece 8 Aralık 2014’te tutuklandı. 
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5 Aralık 2014’te Diyarbakır’ın Eğil İlçesi’nde düzenlenen ev baskını sonucu DBP üyesi Ramazan Köksal 
gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesine dair açıklama yapılmadı. 
 
6 Aralık 2014’te, Diyabakır Merkez Yenişehir ilçesi Eski Hal mevkisinde, seyir halindeki bir aracı ihbar 
olduğu gerekçesiyle durduran polisler, araç arama yaptı. Araçta herhangi bir şey bulunamamasına 
rağmen polisler Muhammed Ali ve Rıdvan Salih isimli iki Kobanêli yaralı ile Baki Öztürk ve Mustafa Daya 
isimli gençleri gözaltına aldı. Gözaltına alınan gençler geceyi emniyette geçirdikten sonra ifadeleri alınarak 
serbest bırakıldı. Yine aynı şekilde "Araçlarında bomba olduğu" ihbarı ile Tarık Arslan ve kardeşi Semra 
Arslan ile arkadaşları Fırat Taş'ın içinde bulunduğu aracı da durduran polisler, 3 kişiyi gözaltına aldı.   
 
9 Aralık 2014’te Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde ev baskını düzenleyen polis ekipleri “PKK militanlarına ait 
mezarlığın açılışına katıldığı” gerekçesiyle Cihan Biroğlu adlı kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Aralık 2014’te, Diyarbakır'da KESK Şubeler Platformu bileşenleri tarafından 17 Aralık yolsuzluk 
operasyonun yıldönümü nedeniyle yolsuzluğu protesto etmek amacıyla AKP il binasına yapılmak istenen 
yürüyüş esnasında 21 kişi polisler tarafından gözaltına alındı. KESK'liler ile görüştürülmesi polisler 
tarafından engellenirken, avukatlar, polisin tutumuna ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na suç 
duyurusunda bulunacak. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Eğitim Sen Şube Eş Başkanı Yıldırım Arslan, 
SES Şube Eş Başkanı Selma Atabay, Tüm Bel-Sen Şube Eş Başkanı Gülay Tekin, Tüm Bel-Sen Şube Eş 
Başkanı Muhsin Uyanık, Tarım Orkam Sen Şube Eş Başkanı Serap Akçadağ Yıldız ile Sedat Seven, İnan 
Yoldaş, Cihan Andiç, Mesup Kılıçarslan, Baki Önder, Remzi Aydın, Sadrettin Kaya, Erkan Keskin, Mehmet 
Karayel, Davut Balıkçı, Bedirhan Çetinkaya, Fuat Sandık, Eyüp Ay, Vahap Günay, Medeni Tutşi, Barış 
Kaya. 
 
23 Aralık 2014’te Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 29 Ekim 2014’te düzenlenen Kobanê’ye destek eylemine 
müdahale eden polislerce gözaltına alındıktan sonra tutuklanan S.T. (15) ve Y.İ.’nin (14) “yasadışı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. 
Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada çocukların savunmalarını alan mahkeme 
heyeti, delil olmaksızın polis tutanakları sonucu tutuklanan ST. Ve Y.İ.’nin tahliye edilmelerine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 
 
24 Aralık 2014’te Diyarbakır’da polisin düzenlediği ev baskını sonucu gözaltına alınan M.A., Diyarbakır’da 
çıkan olaylarda öldürülen HÜDA-PAR aktivisti 4 kişinin faillerinden olduğu iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklandı. 
 
27 Aralık 2014’te, Diyarbakır'da Sento Caddesi'nde  13 yaşındaki R.C., Bağlar Kuruçeşme'de bulunan 
ablasının evine giderken TOMA aracına taş attığı iddiasıyla polisler tarafından gözaltına alındı. Diyarbakır 
Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi nezarethanesinde bir gece tutulan R.C., çıkarıldığı savcılıkça serbest 
bırakıldı.   
 
30 Aralık 2014’te, Şırnak’ın Cizre ilçesinde yaşanan olayları protesto etmek amacıyla, Diyarbakır'ın Lice 
ilçesinde yapılan eylemde Bilal Balkış isimli genç gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde 
tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Balkış, "patlayıcı madde bulundurmak" iddiasıyla 
tutuklandı.   
 
31 Aralık 2014’te,  Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Ofis semtinde alınan yoğun polisiye önlemler halkın 
tepkisine neden olurken, kalabalık bir grup ile polis arasında ise çatışma yaşandı. Polisin yer yer kutlama 
yapan kitleye müdahale etmesi üzerine bir grup taşlarla karşılık verdi. Polisin tazyikli su kullandığı 
müdahalede 4 kişi gözaltına alındı.  
 

Düzce  
 
25 Ağustos 2014’te, Düzce’de yasal hakları verilmeden işten çıkarılan M&T Reklam işçilerinin kendilerini 
fabrika kapısına zincirleyerek yaptıkları eyleme müdahale eden jandarma ekipleri 4 işçiyi gözaltına aldı. 
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Edirne 
  
  
19 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Edirne’de düzenlediği mitingi protesto edecekleri 
gerekçesiyle Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) ile Türkiye Komünist Partisi’ne (TKP) baskın 
düzenleyen polis ekipleri ÖDP üyesi 14 kişi ile TKP üyesi 3 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 

Elazığ 
 
 
14 Haziran 2014’te, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıbaşak köyünde gerçekleştirilen yol kapatma 
eylemini gerekçe gösteren askerler, aralarında BDP Karakoçan İlçe Eş Başkanı Efraim Gündüz'ün de 
bulunduğu 15 kişiyi gözaltına aldı. Sarıbaşak Jandarma Karakolu’na götürülen 15 kişi işlemlerin ardından 
serbest bırakıldı.   
 
17 Haziran 2014’te Elazığ’ın ev baskınları düzenleyen polis ekipleri kalekol inşaatlarına karşı eylem 
yaptıkları gerekçesiyle BDP’nin İl Eş Başkanı Turan Çelik’in de arasında bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.  
 
18 Haziran 2014’te, Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıbaşak köyünde karakol yapımlarını protesto 
etmek amacıyla gerçekleşen eylemlerin ardından, aralarında BDP Elazığ İl Eş Başkanı Turan Çelik’inde 
bulunduğu 8 kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Karakoçan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin 
ardından savcılığa çıkarılan 8 kişiden BDP Karakoçan İlçe Başkanı Efraim Gürbüz, BDP İlçe Gençlik 
Meclisi üyeleri Oğur Faikoğlu, Kadir Kevser ve Düzgün Aydın, parti üyesi Mehmet Yalçın "Örgüt üyeliği" 
suçlamasıyla tutuklanarak Elazığ E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
 
18 Haziran 2014’te Elazığ’ın Karakoçan İlçesi’nde bazı köylerde 15 Haziran 2014’te ev baskınları 
düzenleyen jandarma ekiplerinin gözaltına aldığı 18 kişiden 5’i “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
 
Elazığ’ın Karakoçan İlçesi’nde 2 Eylül 2014’te düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında “kalekol 
inşaatlarına yönelik protesto gösterilerine katıldıkları” gerekçesiyle Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) 
Karakoçan Gençlik Meclisi üyesi 6 kişi polislerce gözaltına alındı. 
 
5 Kasım 2014’te, Elazığ Fırat Üniversitesi, Musa Anter Kültür ve Sanat Derneği üye öğrencileri, Kobanê'ye 
yönelik devam eden DAİŞ saldırılarını protesto etmek amacıyla üniversite içerisinde basın açıklaması 
gerçekleştirmek isteyince ırkçı bir grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. Kısa sürede çatışmaya dönen 
saldırıda 2 yurtsever öğrencinin başından aldıkları taş darbesiyle yaralanarak Harput Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldığı öğrenilirken, 3 öğrencinin de gözaltına alındığı belirtildi. 
 
31 Aralık 2014’te, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “Berkin Elvan ölümsüzdür” yazılı pankart açan 
sol görüşlü liseli 7 kişi TEM polislerince gözaltına alındı. 
 

Erzincan 
  
19 Ağustos 2014’te Erzincan’da ev baskını düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri Pir 
Sultan Abdal Kültür Derneği yöneticisi Hasan Sınırtaş’ı gözaltına alırken, operasyonun gerekçesine 
yönelik yetkililerden bir açıklama yapılmadı. 
  
30 Ekim 2014’te, Erzincan'da 8 Ekim günü Kobanê’ye destek amaçlı düzenlenen eyleme katıldıkları 
gerekçesiyle, polis tarafından Yeni Mahalle ve Yavuz Selim mahallelerinde düzenlenen ev baskınlarında 3 
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kişi gözaltına alınırken, KYK yurduna yapılan baskında ise bir öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanların götürüldüğü Erzincan TEM Şubesi önünde toplanan ve aralarında öğrencilerin de bulunduğu 
onlarca kişinin fotoğraflarını çeken polis, ardından GBT kontrolü yaparak 7 öğrenciyi daha gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilebilen 10 kişi şöyle: Burak Nergiz, Ali Atmaca, Vedat Demir, Remzi 
Durmaz, Ersin Turhan, Mahsun Oğurlu, Ahmet Çakmak, Ercan Ekmekçi, Doğan Ataç, Özel Kaya. 
Gözaltında alınanlar önce sağlık kontrolü için hastaneye, ardından TEM Şubesi'ne götürüldü. 
 
30 Aralık 2014’te, Erzincan'da 26 Aralık'ta, Maraş katliamında yaşamını yitirenleri anmak amacıyla 
yapılmak istenen yürüyüşe ırkçı grup saldırısı sonrası çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla, Erzincan 
Üniversitesi öğrencisi 8 kişi çarşı merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Burak 
Nergiz, Remzi Durmaz, Velat Demir, Gökhan Key ve isimleri öğrenilemeyen 4 kişi öğrenci, İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 

Erzurum 
  
8 Mayıs 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya bölümü birinci sınıf öğrencisi 
Vedat Yılmaz, fakültede Siyasi Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden 
yaka paça gözaltına alındı.  
 
15 Mayıs 2014’te, Erzurum'da, Soma'daki maden faciasında yaşamını yitirenler için yapılan eyleme destek 
veren Atatürk Üniversitesi öğrencileri Fatih Yılmaz ve İbrahim Bingöl, evlerine gitmek üzere bindikleri ticari 
taksiden indirilerek polis tarafından gözaltına alındı.   
 
10 Haziran 2014’te, Erzurum’daki Lice protestosuna müdahale eden polisin tekme, tokat ve copla darp 
ederek gözaltına aldığı 4 kişiden İmdat Candan, hastaneden aldığı darp raporuna polislerin el koyduğunu 
söyledi. İmdat Candan, gözaltına alınmasının ardından polis otosuna götürülene kadar polisler tarafından 
tekme, tokat ve coplarla darp edildiğini söyledi. Darp raporunun kendisine verilmediğini söyleyen Candan, 
“Arabaya alındığımda polisler tarafından sürekli küfür ve hakaretlere maruz kaldım. Palandöken Devlet 
Hastanesi’ne gittiğimizde kaşıma 3 dikiş attılar ve darp raporu verdiler. Fakat polis darp raporunu bana 
vermedi. Götürüldüğüm emniyete daha girmeden içerdeki polisler üzerime saldırarak yüzüme tükürdü” 
diye konuştu. 
 
12 Haziran 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne giren ülkücü bir grubun Kürt öğrencilere saldırması ile 
çıkan olaylar gece boyunca devam ederken, olaylar sırasında gözaltına alınan 42 öğrenci ise serbest 
bırakıldı.   
  
8 Eylül 2014’te Erzurum Hınıs İlçesi’nde 4 Eylül 2014’te özel harekât ekiplerinin düzenlediği ev baskınları 
sonucu “çeşitli tarihlerde düzenlenen gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 11 kişiden Naim 
Küçükkaya “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı. 
 
18 Eylül 2014’te, Erzurum’da Atatürk Üniversitesi öğrencileri Ersin Bazyel ile Zelal Karabalık, kendilerini 
durduran sivil polislerce “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
17 Ekim 2014’te Kobanê direnişine destek vermek amacıyla eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 
düzenlenen operasyonlar sonucu Erzurum’un Hınıs İlçesi’nde 11 kişi gözaltına alındı. Tutuklanan 11 kişi 
18 Ekim 2014’te tutuklandı. 
 
22 Ekim 2014’te Erzurum’da 21 Ekim 2014’te evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan Dicle Haber 
Ajansı (DİHA) muhabiri Mensur Küçükkarga “yasadışı gösteriye katıldığı” iddiasıyla tutuklandı. 
 
23 Ekim 2014’te Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 19 Ekim 2014’te düzenlenen operasyonlar 
sonucu Erzurum’un Hınıs İlçesi’nde gözaltına alınan 12 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından “kamu 
malına zarar verdikleri” iddiasıyla tutuklandı. 
 



319 
 

23 Ekim 2014’te Erzurum’un Karayazı İlçesi’nde gözaltına alınan İzzet Kırtıl (26) “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
24 Ekim 2014’te, Erzurum'un Karaçoban ilçesinde sabah saatlerinde polis tarafından düzenlenen ev 
baskınlarında Zülküf Tuz, Serdar Derdiyok, Murat Aybil, Turgut Erhan ve Selim Sarı isimli yurttaşlar 
gözaltına alındı.  Gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü “eylemlere katıldıkları” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
27 Ekim 2014’te, Erzurum'un Karayazı İlçesinde Kobanê'ye destek vermek amacıyla düzenlenen 
eylemlere katıldığı gerekçesiyle, Karayazı ilçe Emniyet amirliğine ifade için çağrılan İzzet Kırtıl (26) 
emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle 
mahkemeye sevk edilen Kırtıl, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak Erzurum H Tipi Ceza evine 
gönderildi.   
 
31 Ekim 2014’te, Erzurum'un Tekman ilçesinde, polis ve özel harekat timleri tarafından köy ve mahallelere 
düzenlenen ev baskınlarında Fırat Koçak, Musa Memişoğlu, Yahya Kemal Doğan, Recep Tepe, Murat 
Tepe, Beytullah Tepe, Metin Özkurt, Ferit Bulak, Sinan Bulak, Recep Turan, Recep Sarıkan isimli 
yurttaşlar gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 11 yurttaşın, Kobanê saldırılarını 
protesto etmek için 27 Eylül’de ilçede yapılan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı 
kaydedildi. Gözaltına alınan 11 kişiden 9’u çıkarıldıkları mahkemece “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
 
11 Kasım 2014’te Erzurum’da özel harekât ekipleri tarafından düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına 
alınan 8 kişiden Sedat Yıldız ile İmdat Candan kalekol yapımlarına karşı 9 Haziran 2014’te düzenlenen 
eyleme katıldıkları gerekçesiyle aynı gün tutuklandı. 
 
11 Kasım 2014’te, Erzurum'da çoğu üniversite öğrencisi 17 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, özel 
harekat timlerinin kimi öğrencileri, kendileri hakkında şikayetçi olmamaları konusunda uyararak, ölümle 
tehdit ettiği ileri sürüldü. Can güvenliklerinin olmadığı belirten İ.B, polisin kendileri için bir tehdit unsuru 
oluğunu söyledi. İ.B. "Can güvenliğimiz yok. Sadece benim değil, 'Ben Kürt'üm' diyebilen kimsenin can 
güvenliği yok. Polis bizlerin can güvenliği konusunda bir tehdittir. Beni tekme tokat döverek kendileri 
hakkında şikayetçi olursam, öldürüleceğimi ima ettiler. 'Üzerine bir şarjör boşaltırım senin', 'Dağa çıkarken 
ailenle vedalaş' gibi sözler kullandılar" diye konuştu. 
 
12 Kasım 2014’te, Erzurum’da, özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında Sedat Yıldız, 
İmdat Candan, Mehmet Emin Göksu, Fırat Aydın, Zelal Karabalık, Erkan Karayel, Orhan Gündüz ve ismi 
öğrenilemeyen 1 yurttaş gözaltına alındı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 
yurttaşlardan Sedat Yıldız, İmdat Candan ve isim öğrenilemeyen 1 kişi 9 Haziran’da gerçekleşen Lice 
protestolarına katıldıkları gerekçesi ile tutuklandı.   
 
8 Aralık 2014’te Erzurum H Tipi Cezaevi’ne yakınlarını ziyarete gelen grup arasında yer alan Abdulcebbar 
Tuz’u polisin gözaltına almak istemesi üzerine çıkan olaylarda grupta yer alan kadın ve yaşlılar elektrikli 
coplarla darp edildi. Polis saldırının ardından Abdulcebbar Tuz’u da gözaltına aldı. 
 
9 Aralık 2014’te Erzurum’un Karayazı İlçesi’nde ve Bitlis’in Hizan İlçesi’nde polislerin düzenledikleri 
baskınlarda toplam 31 kişi gözaltına alındı. Karayazı’da gözaltına alınan 15 kişiden 9’u aynı gün 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olmak”la suçlanarak tutuklandı.  
 
11 Aralık 2014’te Kobanê eylemlerine katılanlara yönelik gözaltı operasyonlarını sürdüren polis ekipleri bu 
gerekçeyle Erzurum’un Hınıs İlçesi’nde Melih Özkul’u gözaltına aldı. 
 
15 Aralık 2014’te Erzurum’un Hınıs İlçesi’nde ev baskını düzenleyen polis ekipleri, İbrahim Güzelbaba’yı 
gözaltına aldı. Hüseyin Çiçek aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 
iddiasıyla tutuklandı. 
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18 Aralık 2014’te Erzurum’un Palandöken İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekipleri Atatürk Üniversitesi öğrencileri Fatih Yılmaz ve İbrahim Bingöl’ü gözaltına aldı. 
Operasyonun gerekçesine yönelik yetkililer açıklama yapmadı. 
 
19 Aralık 2014’te, Erzurum'da, ülkücü bir grubun, Atatürk Üniversitesi öğrencisi Faysal Alma isimli 
öğrenciyi alıkoyması üzerine çıkan olaylar sonrası 51 Kürt öğrencinin gözaltına alınmasını protesto eden 
halk, Emniyet Müdürlüğü önünde toplandı. Gözaltına alınan öğrencilerin serbest bırakılmasını isteyen 
halka burada ırkçı bir grup saldırıda bulundu.  
 
29 Aralık 2014’te, Erzurum'un Palandöken ilçesi Telsizler Semti'nde öğle saatlerinde evine yapılan baskın 
sonucu gözaltına alınan M.A. isimli kadın öğrenci, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında, yapılan eylemde basın metnini okuduğu gerekçesiyle 
hakkında Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava sonucunda ifade vermediği için gözaltına 
alınan M.A., mahkemeye verdiği ifade sonrasında serbest bırakıldı.  
 

Eskişehir 
 
  
7 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Eskişehir’de düzenlediği mitingi protesto eden 
gruplara gaz bombaları, plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 183 kişiyi gözaltına 
aldı. 
  
21 Mayıs 2014’te, Manisa’nın Soma İlçesi’nde en az 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden ocağı 
katliamını Eskişehir’de düzenlenen eylemlerle protesto ettikleri gerekçesiyle polis ekiplerinin düzenledikleri 
ev baskınları sonucu 6 kişi gözaltına alındı. 
 
19 Aralık 2014’te Eskişehir’de adliye binası içerisinde hasta tutukluların serbest bırakılması için eylem 
yapmak istedikleri öne sürülen 4 kişi “makul şüphe” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
22 Aralık 2014’te Erzurum’un Tekman İlçesi’nde 21 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasında 
yaptığı konuşma nedeniyle hakkında dava açılan Orhan Özdemir Eskişehir’de gözaltına alındıktan sonra 
aynı gün “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne 
gönderildi. 
 
28 Aralık 2014’te Eskişehir’de polisin yolda kimlik sorduğu Kürt öğrencilerin “gerekçesiz kimlik 
göstermeyeceklerini” belirterek uygulamaya karşı çıkmaları üzerine polis ekipleri öğrencilere biber gazı 
sıkarak havaya ateş açtı. Müdahalenin ardından 8 öğrenci gözaltına alındı. 
 

Gaziantep 
 
18 Mart 2014’te Diyarbakır’da 21 Mart 2014’te yapılacak olan Newroz kutlamasına katılmak için 
İsviçre'den Türkiye’ye gelen 9 kişilik heyet, Gaziantep’in Yavuzeli İlçesi’nde oluşturulan arama noktasında 
çantalarında “Kürdistan” yazılı atkı taşıdıkları gerekçesiyle polislerce gözaltına alındı. 
 
17 Ağustos 2014’te Gaziantep’in Çıksorut Mahallesi’ndeki parka bakım yapılması ve temizlenmesi için 
eylem yapan mahalle sakinlerine biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri bir kişiyi gözaltına aldı. 
 
1 Kasım 2014’te Gaziantep’te Dünya Kobanê Günü ilân edilen 1 Kasım günü yapılan eyleme polisin 
müdahalesi sonucu 7 kişi, gözaltına alındı. 
 
29 Aralık 2014’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin Roboskî Köyü’nde çoğu çocuk 34 kişinin Türk Silahlı 
Kuvvetlerine ait savaş uçaklarınca sınırda bombalanarak öldürüldüğü Roboskî Katliamı’nın (28 Aralık 
2011) yıldönümü dolayısıyla Gaziantep’teki anmaya polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 12 kişiden 
HDP İl Yöneticisi Soner Çadır ile Erol Akdoğan tutuklandı. 
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Giresun 
  
  
 
 

Gümüşhane 
 

Hakkari 
 
  
7 Ocak 2014’te Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yapılan ev baskınlarında, BDP 
Hakkari il yöneticisi Savaş Şahin, Hakkari Belediyesi Meclis Üyesi Ramazan Buzan, Nasır Dönder ve 
Bünyamin Dönder isimli yurttaşlar, ‘örgüte yardım ettikleri’ gerekçesi ile gözaltına alındı.   
 
26 Ocak 2014’te BDP Hakkari İl Örgütü öncülüğünde Cizîrê Kantonu'nun ilan ettiği özerkliği kutlamak ve 
Nusaybin-Qamışlo sınırına örülen duvarı protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşe polis müdahale 
etti. Müdahale sırasında ismi öğrenilmeyen bir çocuk polisler tarafından gözaltına alındı.   
 
6 Şubat 2014’te, Hakkâri'nin Şemdinli ilçesine içinde BDP'li bir grubun bulunduğu araç, ilçe çıkışında 
bulunan Hayal Köprüsü'nde polisler tarafından durduruldu. Kimlik kontrolü yapan polis, grupta yer alan 
Hasan Erduran isimli yurttaşı gözaltına aldı.   
 
8 Şubat 2014’te, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesinde bulunan Esentepe Mahallesi’nde polis tarafından 
yapılan ev baskınlarında, Ğusret Elter, Ömer Çetinkaya ve Harun Akçiçek adlı yurttaşlar gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlar Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.   
 
8 Şubat 2014’te, Hakkâri’ninYüksekova İlçesinde, Yüksekova Belediyesi’nde zabıta olarak çalışan Cumali 
Tekinalp 2006 yılında açılan davada hakkında “PKK'ye yardım yataklık” gerekçesiyle verilen ve Yargıtay 
tarafından onaylanan 3 yıl 6 aylık ceza nedeniyle tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.   
 
9 Şubat 2014’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 8 Şubat 2014’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri tarafından düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 3 kişiden Ömer Çetinkaya “yasadışı 
örgüte eleman kazandırdığı” iddiasıyla tutuklandı. 
 
15 Şubat 2014’te Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim 
edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin Hakkâri’de 7 
kişiyi gözaltına aldığı ileri sürüldü. Hakkâri/Yüksekova’da ise 10 kişinin yaralandığı öğrenildi. 
  
16 Şubat 2014’te İstanbul’da 2011 yılında çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonlar sonucu 70’i tutuklu 205 kişinin yargılandığı davada tutuksuz yargılanan Sabriye Orak, 
İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı doğrultusunda Hakkâri’de tutuklandı. 
 
17 Şubat 2014’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen özel harekât ekipleri 3 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
20 Şubat 2014’te, Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Yeşildere ve Esentepe mahallelerinde yapılan 
ev baskınları sonucu gözaltına alınan 3 kişi, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk 
edildi. Bahar Aslan isimli yurttaş serbest bırakılırken,  14 yıl kesinleşmiş cezası bulunduğu belirtilen Zeki 
Karagöz ile 6 yıl 3 ay hapis cezası kesinleştiği belirtilen Avdi Tekin ise tutuklanarak Hakkari Kapalı 
Cezaevi’ne gönderildi.   
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27 Şubat 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Yeşildere Mahallesi'nde düzenlenen baskınlarında, 
Miraç Öztunç, Abdullah Öztunç ve soyadı öğrenilemeyen Alaaddin adlı yurttaş gözaltına alındı. Yüksekova 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 3 kişiden Miraç Öztunç hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası 
bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak, Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 2 yurttaş ise Emniyetteki 
işlemelerinin ardından serbest bırakıldı. 
 
8 Mart 2014’te, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 6 Şubat’ta, ilçede bulunan bir internet kafeye baskın 
düzenleyen polisler, daha önce sivil polis aracını taşladıkları gerekçesiyle Y.Ç., B.Ç., M.S., S.U., M.Y., 
F.Y. ve Y.Ö. isimli çocukları gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 çocuk, 
Savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.   
 
12 Nisan 2014’te Hakkâri’de bir eyleme müdahale eden polisin attığı plastik mermi olayları evinin 
damından izleyen A.K.’ye isabet etti. Plastik merminin isabet etmesi sonucu damdan düşerek yaralanana 
A.K. kırılan kolunun alçıya alınmasının ardından gözaltına alındı. 
 
21 Nisan 2014’te, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Rojava'nın Federal Kürdistan sınırına KDP tarafından 
hendek kazılmasını protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen gençlere polis, gaz bombası ve plastik 
mermilerle müdahale etti. Müdahale sırasında Y.Ç. ve ismi öğrenilemeyen bir çocuk gözaltına aldı.   
 
29 Nisan 2014’te, Hakkari'nin Kıran, Berçelan, Yenimahalle, Pehlivan, Tekser, Keklikpınar mahallelerinde 
bulunan çok sayıda eve eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis, Meskan Dağı'na gittikleri gerekçesiyle 
Azat Kurt, Rojhat Akdağ, Menav Biçer, Ramazan Duman, F.Z. (14), Y.Ö. (16) isimli yurttaşlar ile ve ismi 
öğrenilemeyen 2 genç yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençler Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü.   
 
2 Mayıs 2014’te, Hakkari'de, karakol yapımını protesto etmek amacıyla düzenlenen etkinliklere katılmak 
amacıyla Meskan Dağı'na gitmek isteyen Yüksekova Belediyesi meclis üyesi Erol Aydın ile Fehim Kına 
adlı yurttaşlar Hakkari girişinde bulunan Depin polis arama noktasında, isimleri öğrenilemeyen 3 yurttaş 
ise Yeniköy arama noktasında askerler tarafından gözaltına alındı.   
 
2 Mayıs 2014’te Hakkâri’de 29 Nisan 2014’te eş zamanlı ev baskınları düzenleyen özel harekât timlerinin 
“yasaklı Meskan Dağı bölgesine gittikleri” gerekçesiyle gözaltına aldığı 2’si çocuk 8 kişiden Ramazan 
Duman “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
4 Mayıs 2014’te, Dicle Haber Ajansı (DİHA) İngilizce servisi editörü Nedim Türfent Hakkâri’nin Yüksekova 
İlçesi’nin girişinde yapılan yol kontrolünde polislerce hakkında “arama” kararı olduğu gerekçesiyle 
gözaltına alındı. 
 
5 Haziran 2014’te, Hakkari'nin Meskan Dağı'nda yapımına devam edilen karakol ve askeri yığınağa karşı 
protesto amaçlı kurulan çadırlarda nöbet eyleminin tutulduğu alandan dönen Metin Korkmaz, İsmail 
Güldal, Cabbar Akar, Kemal Duman, Mervan Duman, Mustafa Duman, Hasan Yetiş, Hamit Korkmaz, 
Emin Akuş, Ali Şimşek, Selman Şimşek, Halit Akar, Neriman Kanat, Süleyman Kanat ile ismi 
öğrenilemeyen bir kadın, "slogan attıkları" gerekçesi ile Hakkari-Çukurca yolu üzerinde bulunan Üzümcü 
Karakolu askerleri tarafından gözaltına alındı.   
 
7 Haziran 2014’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 5 Haziran 2014’te ev baskınları düzenleyen Terörle 
Mücadele Şubesi ekipleri ve özel harekât timlerinin gözaltına aldığı 5 kadından Seher Karagöz “yasadışı 
örgüte yardım ve yataklık yaptığı” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
7 Haziran 2014’te, Hakkari'de 5 Haziran’da, Yeniköprü Jandarma Karakolu'na bağlı askerlerce yapılan yol 
kontrolleri sırasında gözaltına alınan 3 kişiden Yaşar Gümüş “Örgüt üyesi olmak” ve “Örgüte eleman 
kazandırmak” iddialarıyla tutuklandı.  
 
7 Haziran 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde, 4 Haziran günü polis ve özel 
harekat polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 5 kadın 4’ü serbest bırakılırken, 
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6 çocuk annesi Seher Karagöz "Örgüte yardım yataklık ve örgüte eleman kazandırmak" iddialarıyla 
tutuklandı.   
 
9 Haziran 2014’te, Hakkari’nin bir çok mahallesinde, Lice’de 2 kişinin asker müdahalesi sonucu yaşamını 
yitirmesi protesto edildi. Protesto gösterilerini müdahale eden polis, Pehlivan Mahallesi'nde S.Ö. (17) isimli 
bir çocuğu gözaltına aldı.   
 
9 Haziran 2014’te, Hakkari'de, Lice'de iki yurttaşın asker müdahalesi sonucu yaşamını yitirmesini protesto 
etmek amacıyla yapılan yürüyüşün ardından polisin kitleye müdahalesi sonrasında, 3 çocuk toplam 4 kişi 
gözaltına alındı.   
 
10 Haziran 2014’te, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin çıkışında kurulan polis kontrol noktasında durdurulan 
Ömer Uçar, Yılmaz Uçar ve soyadları öğrenilemeyen Nejdet ve Zeki isimli yurttaşlar gözaltına alındı.   
 
14 Haziran 2014’te Hakkâri’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
2’si çocuk 7 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesine dair açıklama yapılmadı. 
 
19 Haziran 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Dostki alanında bulunan Kelanê tepesinde yapımı 
süren kalekola karşı BDP öncülüğünde toplanan bir grup konvoy halinde bölgeye hareket etti. Yüksekova-
Dağlıca yol ayrımında TEM polisleri tarafından durdurulan konvoy’da bulunanların kimlik tespiti yapıldı. 
Aramada üzerinde kuru sıkı tabanca bulunduğu iddiasıyla S.K. (16) isimli bir çocuk gözaltına alındı.   
 
14 Ağustos 2014’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Derecik Beldesi’nden ilçeye gelen M. Sadık 
Geylani ve İslam Geylani’nin içinde bulunduğu araç, yol kontrolü yapan polis ekipleri tarafından 
durduruldu. Kimlik kontrolünün ardından gözaltına alınan 2 kişiden M. Sadık Geylani “yasadışı örgüte 
yardım ve yataklı ettiği” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
14 Eylül 2014’te Hakkâri’de 13 Eylül 2014’te yapılan ev baskınında gözaltına alınan Seyvan Kaya (18), 
çıkarıldığı mahkemece “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” ve “görevli 
polise mukavemette bulunduğu” iddialarıyla tutuklandı. 
 
14 Eylül 2014’te Van’dan Hakkâri’ye giden Özgür Halk Dergisi çalışanı Fırat Keser kent girişinde yapılan 
kimlik kontrolü sonucu gözaltına alınırken, gözaltı işleminin hangi gerekçeyle yapıldığına dair açıklama 
yapılmadı. 
 
1 Ekim 2014’te, Hakkari'nin Geçitli köyüne taziye ziyaretinde bulunmak üzere seyir halinde olan ve 
içerisinde BDP ve HDP'li yöneticilerinde de bulunduğu araçlar Depin bölgesinde polis tarafından 
durduruldu. Polis tarafından araçlarda bulunan yurttaşlara kimlik kontrol’ünün ardından Bedrettin Erdoğan 
isimli yurttaş gözaltına alındı.   
 
11 Ekim 2014’te, Hakkari'de DBP'nin resmi anons aracı Yenimahalle'ye gittiği sırada, MİT binası önünde 
polis tarafından durduruldu. Polis, 6 DBP yöneticisi ile DİHA muhabiri Nilgün Yıldız'ı gözaltına aldı.   
 
25 Ekim 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün kimliği belirsiz kişilerce Cengiz Topel Caddesi 
üzerinde silahlı saldırı sonucu 3 uzman çavuşun öldürülmesinin ardından gece kent merkezinde 
operasyon başlatıldı. Yeşildere Mahallesi'nde seyir halindeki bir aracı durduran polis, araçta bulunan 
Mesut Kutluk, Erdal Kutluk ve İslam Bakar adındaki yurttaşları gözaltına aldı. Sabah saatlerinde de 
Yeşildere ve Güngör mahallelerinde evlere baskın düzenleyen polis, M. Ali Abasıyanık, Orhan Beşer ve 
Bayram Ayhan adlı yurttaşları gözaltına aldı.   
 
27 Ekim 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, özel harekat timleri ile polisler tarafından Güngör ile 
Kışla mahallelerinde düzenlenen ev baskınlarında Karani Tekin, Ozan Canan isimli gençler ile ismi 
öğrenilemeyen 1 kişi gözaltına alındı.   
 
27 Ekim 2014’te, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Harunan Karakolu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş 
Ramazan Gülle, erler; Ramazan Köse ile Yunus Yılmaz, Cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Cengiz 
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Topel Caddesi'ndeki bir iş merkezinin önünde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısı sonucu yaşamını 
yitirdi. Olayın ardından 25 Ekim’de Yeşildere Mahallesi'nde seyir halinde bulunan bir otomobilde yapılan 
arama ve kimlik kontrollerinde M.K., E.K., İ.B. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan kişilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından E.K. ve B.A. serbest bırakıldı.   
 
28 Ekim 2014’te Hakkâri’de 27 Ekim 2014’te polislerce gözaltına alınan N.İ. (17) adlı çocuk “yasadışı 
örgüte üye kazandırdığı” iddiasıyla tutuklandı. 
 
1 Kasım 2014’te, Hakkâri’de on binlerin Kobanê için gerçekleştirdiği yürüyüşün ardından polisin gaz 
bombası ile kitleye müdahalesi sonrası 2 çocuğun gözaltına alındığı öğrenildi. A. O. ve soyadı 
öğrenilemeyen R. isimli iki çocuğun zırhlı araçlara bildirilerek Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü 
öğrenildi. Çocukların “polise mukavemet etmek” iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. 
 
1 Kasım 2014’te Hakkâri’de ve Şemdinli İlçesi’ndeki Dünya Kobanê Günü ilân edilen 1 Kasım günü 
yapılan eyleme polisin müdahalesi sonucu 5 çocuk, gözaltına alındı. 
 
1 Kasım 2014’te, Hakkari’de 1 Kasım Dünya Kobanê Günü dolayısıyla çok sayıda ev ve iş yeri camlarına 
Kobanê’de yaşamını yitiren YPG ve YPJ üyelerinin fotoğraflarının bulunduğu posterler asıldı. Bulvar 
Caddesi üzerinde ismi öğrenilemeyen bir ev sahibinin binaya astığı poster nedeniyle gözaltına alındığı 
öğrenildi. Zırhlı araç ve özel harekat timleri ile evi kuşatan polislerin ev sahibini gözaltına aldıkları ve 
ifadesini almak üzere Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne götürdükleri belirtildi.   
 
1 Kasım 2014’te, Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde, 1 Kasım Dünya Kobanê Günü nedeniyle yürüyüş 
düzenleyen kitleye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Çıkan olaylarda C.Ö. ile 
isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğun darp edilerek gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
8 Kasım 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi, Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Orient İş 
Merkezi'ne onlarca zırhlı araç eşliğinde gelen özel harekat polisleri tarafından baskın düzenlendi. 
Baskında ismi öğrenilemeyen 1 çocuk gözaltına alındı.   
 
12 Kasım 2014’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde ve köylerinde özel harekât ekipleri tarafından 
düzenlenen ev baskınları sonucu 4 kişi gözaltına alındı.   
 
15 Kasım 2014’te, Hakkari'nin Şemdinli ilçe merkezine ve Altınsu köyüne 12 Kasım’da, özel harekat 
polisleri tarafından düzenlenen ev baskınlarında, M.A.T., P.G., M.E. ve S.E. isimli yurttaşlar gözaltına 
alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Şemdinli Adliyesi’ne çıkarılan 4 kişi, “örgüt üyesi 
oldukları” iddiasıyla tutuklandı.    
 
17 Kasım 2014’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde bir polis memurunun okuldan evine giderken 
arkadaşıyla şakalaşan S.I.’yı (10) Emniyet Müdürlüğü’ne götürerek darp ettiği iddia edildi. Konuyla ilgili 
açıklama yapan ailesi, polis hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. 
 
18 Kasım 2014’te, Kobanê'ye yönelik saldırılara karşu 6-9 Ekim tarihleri arasında yaşanan protestolara 
katıldıkları gerekçesiyle Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ve bağlı bazı köylerde 14 Kasım günü yapılan ev 
baskınlarda gözaltına alınan 4 genç çıkarıldıkları mahkemece "örgüt üyeliği" ve "kamu güvenliğini 
bozmak" suçlamalarıyla tutuklandı. Yoğun güvenlik önlemleri altında dün sabah saatlerinde emniyetten 
savcılığa getirilen Rojbin Kırdar, Numan Bozkurt, Ferda Avcı ve Kerem Karagöz isimli gençler, akşam 
saatlerine kadar süren sorguları sonrası tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede 
haklarında tutuklama kararı verilen gençler Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Aynı operasyonda 
gözaltına alınan Hacı Tokçu adlı yurttaş da hakkındaki başka bir davadan 9 aylık kesinleşmiş hapis cezası 
olduğu için daha tutuklanmıştı. 
 
18 Kasım 2014’te, Hakkari Yüksekova ilçe merkezi ve köylerinde 14 Kasım’da, polis ve askerler tarafından 
düzenlenen ev baskınlarında Rojbin Kırdar, Emrah Çapa, Müslim Manda, Sait Akbaş, Hacı Tokçu, Kamışlı 
köyünde Numan Bozkurt, Kadıköy  köyünde Ferda Avcı, Kuruköy  köyünde Kerem Karagöz adlı yurttaşlar 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü’nde 
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tamamlanan işlemlerin adliyeye sevk edilen Rojbin Kırdar, Numan Bozkurt, Ferda Avcı ve Kerem Karagöz 
isimli gençler, "örgüt üyeliği" ve "kamu güvenliğini bozmak" suçlamalarıyla tutuklanarak, Hakkari Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi. Aynı operasyonda gözaltına alınan Hacı Tokçu adlı yurttaş ise hakkındaki başka bir 
davadan 9 aylık kesinleşmiş hapis cezası olduğu için tutuklandı.   
 
26 Kasım 2014’te, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında Fırat 
Çetinkaya, Nihayi Çetin ve Şehrîban Çetin (16) adlı yurttaşlar Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 
gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Fırat Çetinkaya ve Nihayi Çetin 
tutuklanırken, Şehriban Çetin (16) yaşının küçük olmasından dolayı serbest bırakıldı. Tutuklanan 
yurttaşların Hakkari Kapalı Cezaevine götürülecekleri öğrenildi.   
 
27 Kasım 2014’te, Hakkari kent merkezinde, Özatak adlı yurttaş polisler tarafından gözaltına alındı. 
Gözaltının gerekçesi öğrenilemedi.   
 
8 Aralık 2014’te, Hakkâri’de polis tarafından öldürülen Rojhat Özdel için yapılan yürüyüşün ardından çıkan 
olayları takip eden Dicle Haber Ajansı stajyer muhabiri Beritan Yıldıztan gözaltına alındı. 
 
7 Aralık 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova'da ilçesinde polis kurşunu ile katledilen Rojhat Özdel isimli yurttaş 
için yapılması planlanan protesto yürüyüşü için, kent merkezinde anons aracıyla duyuru yapan 3 genç 
polis tarafından durdurularak, önce darp edildi ardından da gözaltına alındı. Polis ayrıca, anons aracına 
da el koydu. Gençlerin darp edilişine tepki gösteren yurttaşlara da polis, gazlı müdahalede bulundu.   
 
8 Aralık 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polis kurşunu ile yaşamını yitiren Rojhat Özdel isimli 
yurttaş için BDP öncülüğünde Hakkari’de yapılan protesto yürüyüşünde haber takibi yapan Dicle Haber 
Ajansı Stajyer Muhabiri Beritan Yıldıztan polis tarafından gözaltına alındı. Yıldıztan gözaltına alındığı 
sırada, gözaltına alınmasına karşı çıkan basın çalışanlarına ise polis silah çekerek tehdit etti.   
 
8 Aralık 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 6-7 Aralık 2013 tarihinde polis kurşunu ile yaşamını 
yitiren M. Reşit İşbilir, Veysel İşbilir ve Bemal Tokçu'nun ölüm yıl yıldönümünün de düzenlenen protesto 
gösterilerinde Jehat Keskin, Erkan Çoruh, Doğan Akın, Tarık Tire ve Miraz Koyu isimli yurttaşlar gözaltına 
alındı. Yüksekova Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişiden 4’ü serbest bırakılırken, Jehat Keskin, "örgüt üyesi 
olmak" iddiası ile tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
9 Aralık 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 Aralık'ta, Yeşildere, Mezarlık ve Esentepe 
mahallelerine polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 9 genç gözaltına alındı. Hakkari Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Yüksekova Adliyesi'ne getirilen 9 gençten 2’si savcılık ifadelerinin 
ardından serbest bırakılırken, 7 genç ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Erdem 
Kızıldoğan, Zafer Dara, Gökhan Saygı, Ekrem Yiğit, Vedat Orhan, Veli Cindal ve Uğur Sürucüoğlu isimli 
gençlerin "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan gençler, Hakkari Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi.  
 
9 Aralık 2014’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde özel harekât ekiplerinin bir eve düzenlediği baskında 
Nedim Atak ve Serdar Atak adlı kardeşler darp edilerek gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesine 
yönelik açıklama yapılmadı. 
 
9 Aralık 2014’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin “KCK’nin 
gençlik yapılanmasında yer aldıkları” iddiasıyla gözaltına aldığı 8 kişiden 7’si “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” suçlamasıyla tutuklandı.  
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11 Aralık 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, zırhlı araç konvoyunun ilçeye girişinden önce, akrep 
ve TOMA'lar eski cezaevi kavşağına konuşlandırıldı ve onlarca zırhlı araçtan oluşan askeri konvoyun 
ilçeye girmesiyle beraber polis de, onlarca zırhlı araçla halka plastik mermi ve tazyikli suyla saldırıda 
bulundu. Çıkan olaylar esnasında, 3 genç de eski sebze hali civarında gözaltına aldı.   
 
13 Aralık 2014’te, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu (Şapatan) köyünde sabaha karşı düzenlenen 
ev baskınında A.K. isimli yurttaş gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen A.K., İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’nde getirildi.   
 
15 Aralık 2014’te, Hakkari’de zırhlı araçlarla Feqiyê Teyran Kültür ve Sanat Merkezi önüne gelen özel 
harekât ekipleri, H.A. adlı kişiyi hakkında ihbar olduğu iddiasıyla gözaltına aldı. 
 
18 Aralık 2014’te, Hakkari Bulak Mahallesi'nde gençler, Diyarbakır ve Yüksekova'da polis kurşunlarıyla 
katledilen A. Kadir Çakmak ve Rojhat Ozdel için protesto eylemi gerçekleştirdi. Eylem yapan gençlere 
polis gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Zırhlı araçlı polis müdahalesine grubun karşılık vermesi 
sonucu çatışma çıktı. Müdahalede sırasında Hayati Erdem, Sabri Dicle ve Emin İlhan'ın isimli kişiler 
gözaltına alındı.   
 
19 Aralık 2014’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polislerin Devlet Hastanesi'ne uzun namlulu silahlarla 
yaptığı baskın sonucu gözaltına alınan hastane aşçısı Abdurrahman Atılgan, emniyet işlemlerinin 
ardından adliyeye getirildi. Savcılık ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'nde 
sevk edilen Atılgan, "Alıkoyma" iddiasıyla tutuklanarak Hakkari Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 
 
27 Aralık 2014’te,Hakkâri'nin birçok mahallesinde geç saatlere kadar devam eden Roboski Katliamı ve 
Cizre saldırısı protesto eylemleri sonrasında Berçelan Mahallesi'nde bir eve yapılan baskın sonucu R.E. 
(15) isimli çocuk gözaltına alındı.  
 
28 Aralık 2014’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Yeniköprü Arama Noktası'nda polislerce gözaltına 
alınan Binnur Yıldız “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
31 Aralık 2014’te, Hakkari'nin Berçelan Mahallesi'nde düzenlenen Roboski katliamı protesto eylemine 
katıldığı gerekçesi 28 Aralık'ta gözaltına alınan R.E. (16) adlı çocuk, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme 
tarafından tutuklandı. R.E'nin babası Hasan E., gözaltı aşamasında psikolojik ve fiziki işkence 
uygulandığını söyledi. Baba Engin E., "Polis, eyleme katılan çocukların isimlerini vermesi için tehdit 
etmişler. Oğluma 'Eğer isimleri vermezsen, seni IŞİD'e vereceğiz' denmiş" diye konuştu.   
 

Hatay 
 
12 Şubat 2014’te Hatay’da 9 Eylül 2013’te düzenlenen protesto gösterilerine polis ekiplerinin saldırdığı 
esnada 5 katlı bir binadan şüpheli şekilde düşerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın 
(22) doğum günü dolayısıyla tanıtım yapan ailesi ve yakını 7 kişiyi polis ekiplerinin durdurarak gözaltına 
aldığı öğrenildi. Karakola götürülen ve darp edilen 7 kişiye afiş astıkları gerekçesiyle Kabahatler Kanunu 
uyarınca 200’er TL para cezası verildi. 
  
22 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Hatay’da düzenlediği mitingi protesto edecekleri 
gerekçesiyle Halkevleri üyesi 4 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
  
20 Mayıs 2014’te, Manisa’nın Soma İlçesi’nde Soma Holding’e ait kömür ocağında en az 301 işçinin 
ölümüyle sonuçlanan katliamı protesto etmek için Hatay’da pankart asan Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi 
(SYKP) üyesi Sevgi Kurtdere, Mahir Gülbul, Serkan Yıldırım ve Mert Aslanyürek adlı 4 kişi polislerce 
gözaltına alındı. 
 
28 Mayıs 2014’te Hatay’da Saray Caddesi’nde müzik yapan Praksis Müzik Grubu üyeleri ile grubu 
dinleyen toplam 8 kişi çevik kuvvet ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Güvenlik Şube 
Müdürlüğü’ne götürülen 8 kişinin polis aracında da darp edildiği ileri sürüldü. 
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26 Haziran 2014’te, Hatay’daki Gezi Parkı eylemlerinde polisin kullandığı gaz bombası kapsülünün isabet 
etmesi sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert’in ağabeyi Zafer Cömert Sarp Sınır Kapısı’ndan 
Türkiye’ye giriş yaparken “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” 
gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
16 Eylül 2014’te Hatay’ın Erzin İlçesi’nde 14 Ağustos 2014’te, oğlu ile birlikte eve dönen Medain 
Eryılmaz’ın evinin önüne geldiğinde kendileri durduran polis ekibi tarafından darp edildiği öğrenildi. 
“Durmadıkları” iddiasıyla baba-oğlu darp eden polislere ailenin diğer 3 üyesinin tepki göstermesi üzerine 
havaya ateş açarak biber gazı sıkan polis ekibinin 5 kişiyi darp ederek gözaltına aldığı öğrenildi. Mahkeme 
çıkarılan Eryılmaz ailesi denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılırken Medain Eryılmaz’ın hamile olan 
eşinin olaydan iki gün sonra aldığı darbeler sonucu düşük yaptığı ortaya çıktı. 
 
26 Eylül 2014’te Hatay’da düzenlenen ev baskını sonucu “Abdullah Cömert’in ölümüyle ilgili düzenlenen 
eyleme katıldığı” gerekçesiyle Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Ozan Uğur Taş polislerce gözaltına 
alındı. 
 
11 Ekim 2014’te Hatay’da IŞİD’in Kobanê saldırılarını protesto etmek için pankart asmak isteyen 
Mücadele Birliği üyesi 12 kişi gözaltına alındı. Dörtyol İlçesi’nde 10 Ekim 2014’te gözaltına alınan 3 kişi de 
“kamu malına zarar verdikleri” iddiasıyla tutuklandı. 
 
22 Ekim 2014’te Kobanê eylemlerinde yer aldıkları iddiasıyla Hatay’ın Dörtyol İlçesi’ndeki operasyonda 
gözaltına alınan 5 kişi aynı gün çıkarıldıkları mahkemece “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
tutuklandı. 
 
8 Kasım 2014’te, Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde sığınmacı olduğu belirtilen ve adı öğrenilemeyen bir kişi 
“yasadışı örgüt adına suç işlediği” gerekçesiyle polislerce gözaltına alındı. 
 
17 Kasım 2014’te, Hatay’ın Samandağı İlçesi’nde bir etkinlik duyurusu için afiş asan Ezilenlerin Sosyalist 
Partisi (ESP) üyesi Seda Baykan hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle polislerce gözaltına 
alındı. 
 

İçel 
 

Iğdır 
 
9 Ocak 2014’te Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde polisler tarafından yapılan ev baskınlarında Erdoğan ile Ayşe 
Gültekin, Ayşegül Parlak ve Hasan Bozkurt isimli 4 yurttaş gözaltına alındı. Paris'te katledilen 3 Kürt kadın 
siyasetçi için yapılan anmaya katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenilen 4 kişi, Iğdır Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
23 Ocak 2014’te Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince sabah saatlerinde bazı evlere operasyon 
düzenlendi. Baskınlarda M.İ., B.Y. ve F.G. gözaltına alındı. 3 yurttaşın " Örgütsel faaliyetlere katıldıkları" 
iddiasıyla gözaltına alındığı iddia edildi.  
 
26 Eylül 2014’te Iğdır’da sabaha karşı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonun gerekçesine yönelik açıklama yapılmadı. 
 
29 Eylül 2014’te, Iğdır’da 27 Eylül 2014’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleriyle özel harekât 
ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına alınan 9 kişiden 5’i “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
 
13 Ekim 2014’te Iğdır’da eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 5’i çocuk 13 kişiyi, “yasadışı 
gösteriye katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına aldı. 
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16 Ekim 2014’te Iğdır’da sona eren eylemlerin ardından düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 13 
kişiden 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
17 Ekim 2014’te, Iğdır Cumhuriyet caddesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle açılan 
standın bulunduğu alana gelen polisler, mahkeme kararını gerekçe göstererek standa el koydu. Polis, 
stant görevlisi olarak bekleyen Iğdır Belediyesi meclis üyesi Saniye Çark, Iğdır İl Genel Meclisi Eş Başkanı 
Dilek Yanardağ ve Oya Malgaz'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan yurttaşlar ifadeleri alınmak üzere Iğdır 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
 
28 Ekim 2014’te, Kuzey Kürdistan’ın sınır kentli Iğdır da merkeze bağlı, Özgür, Karaağaç mahalleleri ile 
Halfeli beldesinde özel hareket timlerinin de katılımıyla eş zamanlı ev baskınları düzenlendi. Operasyonda 
Y.A. (17) isimli çocuk ile Sinan Çelebi (25), Kenan Duman (20) ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına 
alındı.   
 
30 Ekim 2014’te, Iğdır'da merkeze bağlı Özgür, Karaağaç mahalleleri ile Halfeli beldesinde 28 Ekim’de, 
özel hareket timlerinin de katılımıyla eş zamanlı düzenlenen ev baskınlarında Y.A. (17) isimli çocuk ile 
Sinan Çelebi (25), Kenan Duman (20) ve ismi öğrenilemeyen 2 yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 
kişinin çeşitli zamanlarda düzenlenen eylem ve etkinliklere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları 
ileri sürüldü. 5 kişi Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 5 kişiden 2'si Iğdır Emniyet Müdürlüğü'ndeki 
işlemlerin ardından serbest bırakılırken, Adliyeye çıkarılan 3 yurttaş 2’si savcılık işlemlerinin ardından 
serbest bırakıldı. Tutuklanması istemiyle mahkemeye sevk edilen Kenan Duman ise, mahkeme tarafından 
tutuklanarak Iğdır Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
7 Kasım 2014’te IŞİD’in Kobanê’ye saldırılarını protesto eylemlerine katılanlara yönelik gözaltı 
operasyonları kapsamında Iğdır’da polislerce gözaltına alınan Çetin Yiğit (25) aynı gün çıkarıldığı 
mahkemece “yasadışı eyleme katıldığı” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
11 Kasım 2014’te, 6 Ekim 2014’te IŞİD’in Kobanê’ye saldırılarını protesto eylemlerine katılanlara yönelik 
gözaltı operasyonları kapsamında Iğdır’da düzenlenen operasyonda Fırat Bozkurt (18) ve Erşan Bozkurt 
(19) gözaltına alındı. Daha önce gözaltına alınan Agit Yelbakan da yine 11 Kasım 2014’te tutuklandı. 
 

Isparta  
 

İstanbul 
 
1 Ocak 2014’te İstanbul’da 30 Aralık 2013’te, Taksim Metro İstasyonu’na akıllı biletlerinin (AKBİL) bitmesi 
ve paralarının olmaması nedeniyle biletsiz girmeye çalışan iki kardeşten Aykut Kelek’in (20) tartıştığı özel 
güvenlik görevlisinin metal detektörü başına vurması sonucu yaralanmasını protesto etmek amacıyla 
Taksim Metro İstasyonu önünde basın açıklaması yapmak isteyen Halk Cephesi üyesi 5 kişi polis ekipleri 
tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
2 Ocak 2014’te İstanbul’da 31 Aralık 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından 
gözaltına alınan Şerife Erbay, Erkan Salduz, Cebrail Gündoğdu ve Barış Boğazkaya çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından “yasadışı MLKP Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
3 Ocak 2014’te Rüşvet ve yolsuzluk operasyonları nedeniyle İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde Recep 
Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 61. Hükümet’in istifası talebiyle protesto gösterisi yapan Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Aykut Kaplan ve Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üyesi Berfu Canbay özel 
güvenlik görevlileri tarafından darp edilerek polis ekibine teslim edildi. Aykut Kaplan ve Berfu Canbay, 
çıkarıldıkları savcılık tarafından 200’er TL para cezası kesilmesinin ardından serbest bırakıldı. 
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5 Ocak 2014’te, İki grup arasında çıkan kavga üzerine İstanbul İstanbul/Taksim Mis Sokağa gelen polisler 
terör estirdi. Kavga eden gençleri duvarlara çarparak gözaltına alan sivil polisler, yaşı 18’den küçük iki 
çocuk ile olayı cep telefonuyla görüntüleyen bir kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
6 Ocak 2014’te, Doğum gününü yoğun bakımda karşılayan 15 yaşındaki Berkin Elvan için Taksim'de 
yapılmak istenen eyleme polis müdahale etti.  Halk Cephesi üyesi 3 kişiyi gözaltına aldı.  
 
9 Ocak 2014’te Fransa’nın başkenti Paris’te 9 Ocak 2013’te PKK üyeleri Sakine Cansız, Fidan Doğan ve 
Leyla Şaylemez’in faili meçhul şekilde öldürülmesini protesto etmek amacıyla cinayetlerin yıldönümü olan 
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Fransa’nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde eylem yapmak isteyen HDP 
Eş Başkanı Sebahat Tuncel’in de bulunduğu gruba polis ekiplerinin biber gazı ve basınçlı suyla müdahale 
etmesi sonucu üç kadın yaralandı, 3 kişi de gözaltına alındı. 
 
13 Ocak 2014’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle başından vurarak yaraladığı ve hala komada olan Berkin Elvan 
(14) için Taksim Meydanı’nda açıklama yapmak isteyen Halk Cephesi üyesi 11 kişi polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
14 Ocak 2014’te İstanbul’da Maltepe Meydanı’nda tek kişilik yürüme eylemi yaparak Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’ın makam arabasında oğlu Bilal Erdoğan’ı gezdirmesini protesto eden Abidin Sarı 10 
kişilik sivil polis ekibi tarafından gözaltına alındı. 
  
14 Ocak 2014’te, İstanbul’da “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklu yargılanan 12 
kişinin Çağlayan Adliyesi’nde görülecek duruşma öncesinde eylem yapmak isteyen Halk Cephesi üyesi 
gruba müdahale eden polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Ocak 2014’te İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde polis ekipleri Yürüyüş Dergisi okuru Hasan Çoban’ı darp 
ederek gözaltına aldı. 
 
17 Ocak 2014’te İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 10 eve 
helikopter destekli baskın düzenledi. Baskın sonunda 7 kişi gözaltına alındı. Operasyonun “DHKP/C 
Soruşturması” kapsamında düzenlendiği ileri sürüldü. 
 
18 Ocak 2014’te Telekomünikasyon İletişim Dairesi Başkanlığı’na (TİB) internet sitelerine ait sayfaları 4 
saat içinde engelleme yetkisi veren yeni internet yasa tasarısına karşı sosyal medya üzerinden örgütlenen 
eylemler çeşitli kentlerde yapıldı. İstanbul’da Taksim Meydanı’nda ve İstiklal Caddesi’nde yapılmak 
istenen eylemlere polis ekipleri gece boyunca gaz bombaları, plastik mermili silah, basınçlı su ve coplarla 
saldırdı. Polisin eylem sona erene kadar yaptığı saldırılar sonucu 2 kişi plastik mermi isabet etmesi 
sonucu yaralanırken, 25 kişinin de gözaltına alındığı ileri sürüldü.  
 
21 Ocak 2014’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle başından vurarak yaraladığı ve hala komada olan Berkin Elvan 
(14) için Taksim Meydanı’nda eylem yapmak isteyen Halk Cephesi üyesi 2 kişi polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
24 Ocak 2014’te, İstanbul’da Anadolu Adliyesi’nde Terörle Mücadele Yasası’nın ve özel yetkili 
mahkemelerin kaldırılması talebini içeren bir pankartı asan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyeleri Fırat 
Kınalı ve Bersu Eroğlu gözaltına alındı. 
 
27 Ocak 2014’te, Gezi Parkı eylemleri döneminde gaz bombasıyla vurulması sonucu hala yoğun bakımda 
tutulan Berkin Elvan (15) için İstanbul’da Taksim Meydanı’nda eylem yapmak isteyen 6 kişi darp edilerek 
gözaltına alındı. 
 
27 Ocak 2014’te İstanbul’da oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçı sonrasında “hükümet aleyhinde 
slogan attıkları” iddiasıyla Fenebahçe taraftarı 8 kişi gözaltına alındı. 
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8 Şubat 2014’te Kullanıcıların internete erişimlerine dair tüm denetimi ve yetkiyi Telekomünikasyon İletişim 
Başkanlığı’na veren yasal düzenlemeyi protesto etmek amacıyla İstanbul’da Taksim Meydanı’nda eylem 
yapmak isteyen gruba polis ekipleri plastik mermi, gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale etti. Gece 
boyu devam eden müdahale nedeniyle arasında bir bebeğinde bulunduğu en az 30 kişi ya gaz 
bombasından etkilendi ya da yaralandı, 10 kişi de gözaltına alındı. 
 
10 Şubat 2014’te, Gezi Parkı eylemleri döneminde gaz bombasıyla vurulması sonucu hala yoğun bakımda 
tutulan Berkin Elvan (15) için İstanbul’da Taksim Meydanı’nda eylem yapmak isteyen 6 kişi darp edilerek 
gözaltına alındı. 
 
13 Şubat 2014’te İstanbul’un Bakırköy İlçesi’nde açılışı yapılan 2. Barajlar Kongresi’nin protesto eden 
çevre örgütlerine polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale ederek bir kişiyi gözaltına aldı. 
 
15 Şubat 2014’te İstanbul’da, Okmeydanı Semti’nde Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da 
yakalanarak Türkiye’ye teslim edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösteriye polis ekiplerinin 
müdahale etmesi sonucu Cihat Özkan başına gaz bombası isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. 
Müdahale nedeniyle 8 kişi gözaltına alındı. 
 
20 Şubat 2014’te, İstanbul’un Şişli İlçesi’nde tutuklu öğrencilerin serbest bırakılması talebiyle oturma 
eylemi yapan Devrimci Gençlik (Dev-Genç) üyesi 3 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. 
 
20 Şubat 2014’te, İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde seçim çalışmaları kapsamında afiş asan 5 kişiye 
gözaltına alındıktan sonra Kabahatler Yasası uyarınca 189’ar TL para cezası verildi. 
 
21 Şubat 2014’te Dünya Ana Dil Günü dolayısıyla İstanbul’da Galatasaray Meydan’ında toplanarak 
Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruba gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 
bir kişiyi gözaltına aldı. 
 
22 Şubat 2014’te Kullanıcıların internete erişimlerine dair tüm denetimi ve yetkiyi Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı’na veren yasal düzenlemeyi protesto etmek amacıyla İstanbul’da Taksim Meydanı’nda 
eylem yapmak isteyen gruba polis ekipleri plastik mermi, gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale etti. 
Gece boyu devam eden müdahale nedeniyle gözaltına alınan 46 kişiden Veysel Beyazçiçek “üzerinde 
patlayıcı niteliği belli olmayan maddelerden çok sayıda bulunduğu” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
2 Mart 2014’te İstanbul’un Fatih İlçesi’nde Demokratik Yurtsever Öğrenci Meclisi tarafından hak ihlallerine 
karşı kurulan çadıra gaz bombaları ve plastik mermilerle baskın düzenleyen polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına 
aldı. 
 
10 Mart 2014’te Gezi Parkı eylemleri döneminde gaz bombasıyla vurulması sonucu hala yoğun bakımda 
tutulan ve durumu ağırlaşan Berkin Elvan’ın (15) tedavisinin sürdüğü Okmeydanı Devlet Hastanesi’nin 
önünde bekleyen gruba gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
11 Mart 2014’te, Berkin Elvan’ın ölümünü protesto etmek için İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde afiş asan 5 
kişi gözaltına alındı.   
 
11 Mart 2014’te, İstanbul’da Berkin Elvan’ın öldürülmesini protesto eden gruplara ve çeşitli toplanma 
alanlarında bulunan herkese karşı gaz bombası ve plastik mermi kullanan polis Kadıköy’de de aynı 
yöntemlerle eylemcilere saldırdı. Polisi yakın mesafeden gaz bombası kullandığı bir kişi ise başından 
yaralandı. Gece sonunda ise en az 20 kişinin yaralandığı, 45 kişinin de gözaltına alındığı ileri sürüldü. 
 
12 Mart 2014’te, İstanbul’da Berkin Elvan’ın cenaze töreninden dönen halka Şişli’de ve Taksim 
Meydanı’nda polis gaz bombaları, plastik mermi ve basınçlı suyla saldırdı. Gece boyu devam eden 
saldırılar sonucu 51 kişinin gözaltına alındığı, 16 kişinin yaralandığı öğrenildi. 
 
14 Mart 2014’te İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde Berkin Elvan’ın polis tarafından öldürülmesine tepki olarak 
oturma eylemi yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 30 kişiyi gözaltına aldı. 
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20 Mart 2014’te İstanbul’da ev baskını düzenleyen polis ekipleri BDP üyesi Dilan Bilken gözaltına 
alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
25 Mart 2014’te, İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin Beyoğlu, Sultangazi ve 
Şişli’de düzenledikleri ev baskınları sonucu aralarında Berkin Elvan cinayetinin görgü tanığının da 
bulunduğu 8 kişi “Burakcan Karamanoğlu cinayetinde yer aldıkları” iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
26 Mart 2014’te, İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde seçim çalışması yapan HDP’ye ait araç bir kamyonet 
tarafından sıkıştırıldı ve aracın şoförü tehdit edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri ise HDP’ye ait aracın 
şoförü Hüseyin Bulut’u gözaltına aldı. 
 
29 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da düzenlediği mitingi protesto eden bir kişi 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
29 Mart 2014’te İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmasını 
izleyen Zaman Gazetesi muhabiri Derviş Genç, Başbakan’ın danışmanı Mustafa Varank’ın fotoğrafını 
çektiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
3 Nisan 2014’te İşverenlerinin toplu iş sözleşmesin sürecinde sorun çıkarması nedeniyle 10 Şubat 
2014’ten beridir eylem yapan Greif Esnek Ambalaj Ürünleri ve Hizmetleri’nde çalışan işçilerin İstanbul’da 
Boğaziçi Köprüsü’nde yapmak istedikleri eyleme müdahale eden polis ekipleri 13 işçiyi gözaltına aldı. 
 
10 Nisan 2014’te İşverenlerinin toplu iş sözleşmesi sürecinde sorun çıkarması nedeniyle 10 Şubat 
2014’ten beridir eylem yapan Greif Esnek Ambalaj Ürünleri ve Hizmetleri’nde çalışan işçilerin fabrikada 
sürdürdükleri eyleme polis ekipleri müdahale etti. Gaz bombalı ve coplu müdahale sonucu 91 işçi 
gözaltına alınırken, saldırıda 6 kişinin de yaralandığı ileri sürüldü. 
 
12 Nisan 2014’te, İş kazalarındaki işçi ölümlerini protesto etmek için İstanbul’da kendilerini İstanbul Sosyal 
Güvenlik Kurumu kapısına zincirleyen Devrimci Liseliler üyesi 3 öğrenci polis ekipleri tarafından darp 
edilerek gözaltına alındı. 
 
12 Nisan 2014’te Ağrı, Ceylanpınar, Güroymak gibi kentlerde “seçim sonuçlarında hile yapıldığı” iddiaları 
nedeniyle İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Mecidiyeköy Semti’nde eylem yapan gruba basınçlı su ve plastik 
mermili silahlarla müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. 
 
20 Nisan 2014’te Polisin kullandığı gaz bombası kapsülü nedeniyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın 
ölümünün 40. günü nedeniyle İstanbul’da Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yapmak isteyen gruba polis 
ekipleri gün boyunca saldırdı. Ellerinde ekmek bulunan gruba sert şekilde müdahale eden polis ekipleri 61 
kişiyi gözaltına alırken saldırı nedeniyle 6 kişi de yaralandı. Gözaltına alınanların polis araçlarının içinde 
de darp edildiği ileri sürüldü. Aynı gerekçeyle Boğaziçi Köprüsü’nde de kendilerini zincirleyerek eylem 
yapan 7 kişi de gözaltına alındı. 
 
20 Nisan 2014’te, İstanbul’da taraftar grupları yeni bir uygulama olan ve “fişleme yapıldığı” iddia edilen e-
bilet uygulamasını protesto etmek için Galatasaray Meydanı’nda toplandı. Yürüyerek gitmek istedikleri 
Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yapmak isteyen gruplara biber gazı ve basınçlı suyla müdahale 
eden polis ekipleri 14 kişiyi gözaltına aldı. 
 
21 Nisan 2014’te, 1 Mayıs 2014’te kutlanacak olan İşçi Bayramı dolayısıyla İstanbul’da Taksim 
Meydanı’ndaki Gezi Parkı’nın merdivenlerinde açıklama yapmak isteyen sendikacılara müdahale eden 
polis ekipleri 12 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
21 Nisan 2014’te, 18 Nisan 2014’te İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’ne bağlı Sarıgazi Mahallesi’nde 
düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan Halk Cephesi üyesi 11 kişiden Ramazan Anik, 
Muammer Sarı, Erkan Sülü ve İlker Yıldız adlı 4’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
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23 Nisan 2014’te İstanbul’da Vali Hüseyin Avni Mutlu’nun da katıldığı Çocuk Bayramı etkinliğini “Berkin 
Elvan ölümsüzdür” pankartı açarak protesto eden 4 çocuk darp edilerek gözaltına alındı. 
 
25 Nisan 2014’te, İstanbul’da devam eden “DHKP-C Soruşturmalarını” protesto etmek amacıyla Taksim 
Meydanı’nda pankart açan Halk Cephesi üyesi 2 kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
 
26 Nisan 2014’te “DHKP-C Soruşturması” kapsamında tutuklanan Egemen Akkuş’un durumuna dikkat 
çekmek amacıyla İstanbul’da Taksim Meydanı’nda oturarak eylem yapmak isteyen Halkın Mühendis ve 
Mimarları üyelerine müdahale eden polis ekipleri 11 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
1 Mayıs 2014’te, İstanbul’da olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Metro, metrobüs, otobüs, vapur seferleri 
durdurulurken, İstanbul üzerinde yapılacak uçuşların da yasaklandığı açıklandı. Taksim Meydanı’na çıkan 
tüm yolları kapatan ve kimsenin meydana ve çevresine girişine izin vermeyen polis, gece başlayarak 
sabahın ilk saatlerinde Beşiktaş’ta, Cihangir’de, Tarlabaşı’da, Mecidiyeköy’de ve Okmeydanı’nda bulunan 
veya toplanan gruplara basınçlı su, gaz bombası ve plastik mermilerle müdahale etti. Devam eden 
saldırılar nedeniyle DİSK Genel Merkezi’nin ve Okmeydanı Devlet Hastanesi’nin de polisin gaz bombalı 
saldırısının hedefi haline geldiği öğrenildi. Saldırıyı takip etmek ve kayıt altına almak isteyen basın yayın 
çalışanlarının saldırıların olduğu bölgelere ve Taksim Meydanı’na girişlerine izin verilmedi. Sarı basın 
kartlarını göstermelerine rağmen basın yayın çalışanları, Valilik’ten izin kâğıdı almadıkları gerekçesiyle 
geri gönderildiler. Gün boyunca polisin hedefi de olan basın yayın çalışanlarından 9’u yaralandı. Havanın 
kararmasıyla beraber polisin saldırısını azaltarak sona erdirmesiyle açıklama yapan İstanbul Valisi, gün 
boyunca 142 kişinin gözaltına alındığını, 90 kişinin yaralandığını iddia etti. Çağdaş Hukukçular Derneği ise 
resmi veya gayri resmi 266 gözaltı uygulamasının yapıldığını ileri sürerken İstanbul Tabip Odası da biber 
gazı kullanımından binlerce insanın etkilendiğini ifade etti. 
 
1 Mayıs 2014’te İstanbul’un Sarıyer İlçesi’ne bağlı Küçükarmutlu Mahallesi’nde 28 Nisan 2014’te “DHKP-C 
Soruşturması” kapsamında ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Halk Cephesi üyesi 
18 kişiden 3’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
6 Mayıs 1972’de Ankara’da idam edilen Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ı anmak amacıyla 
İstanbul’da Taksim Meydanı’nda pankart açan 3 kişi “meydanda eylem yapmanın yasak olduğu” 
gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
16 Mayıs 2014’te, İstanbul’da 1 Mayıs 2014’te yasaklı Taksim Meydanı’nda kutlanmak istenen İşçi 
Bayramı’nda çıkan olaylarda yer aldıkları gerekçesiyle ev baskınları düzenleyen polis ekipleri Toplumsal 
Özgürlük Parti Girişimi (TÖPG) üyesi Barış Özer ile Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) üyeleri 
Melih Anlama ve Eren Can Duran’ı gözaltına aldı. 
 
18 Mayıs 2014’te, İstanbul’da Taksim Meydanı’na yürüyüş yaparak gözaltında gördüğü işkence sonucu 
yaşamını yitiren İbrahim Kaypakkaya’yı ölüm yıldönümünde anmak isteyen gruba polis ekipleri İstiklal 
Caddesi’nin eylemlere yasaklanmasını gerekçe göstererek gaz bombası, cop, plastik mermi ve basınçlı 
suyla müdahale ederek 17 kişiyi, gözaltına aldı. 
 
20 Mayıs 2014’te, İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde sivil polis ekibi tarafından gözaltına alınan Hasan Atlas 
ve Şaban Kaya PKK soruşturması kapsamında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 22 Mayıs 
2014’te tutuklandı. 
 
25 Mayıs 2014’te, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Tünel Meydanı’nda Türkiye’deki insan hakları ihlallerine 
dikkat çekmek için “özgürlük için insan zinciri” oluşturan turistlerden oluşan gruba müdahale eden polis 
ekipleri 4 turisti gözaltına aldı. 
 
25 Mayıs 2014’te, İstanbul’da tutuklu öğrencilerin durumuna dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması 
yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. 
 
25 Mayıs 2014’te, İstanbul’un Çekmeköy ve Sancaktepe ilçelerinde düzenlenen ev baskınları sonucu BDP 
Gençlik Meclisi üyesi 12 kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
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25 Mayıs 2014’te, İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde bir süredir devam eden polis 
saldırılarına yönelik protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle düzenlenen eş zamanlı ev baskınları 
sonucu 30 kişi gözaltına alındı. 
 
29 Mayıs 2014’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde bir süredir devam eden polis 
saldırılarına yönelik protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 26 Mayıs 2014’te düzenlenen ev 
baskınları sonucu gözaltına alınan 31 kişiden 5’i “yasadışı örgüt adına suç işledikleri” gerekçesiyle 
tutuklandı. 
 
31 Mayıs 2013’te İstanbul’da saat 19.00’da başlayan polis saldırıları öncesinde Gezi Parkı halkın 
kullanımına kapatıldı. Sadece İstanbul’da toplam 25 bin polisin ve 50 TOMA’nın görevlendirildiği 
saldırılarda gaz bombaları, basınçlı su, cop ve plastik mermi kullanılarak çeşitli semtlerde düzenlenen tüm 
eylemlere müdahale edildi. Gece sonunda İstanbul’da resmî veya kayıt dışı toplam 203 kişinin gözaltına 
alındığı ileri sürüldü.  
 
31 Mayıs 2014’te İstanbul’da aylık yayımlanan Söz Dergisi’nin Beyoğlu’nda bulunan bürosuna baskın 
düzenleyen polis ekipleri büroda bulunan 3’ü çocuk 16 kişiyi gözaltına aldı. 
 
31 Mayıs 2014’te İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde Ezilenlerin Sosyalist Partisi 
üyelerinin evlerine eşzamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına alırken, 
operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
1 Haziran 2014’te İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirenleri kızıl 
maske takarak anmak isteyen Halk Cephesi üyesi 15 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
10 Haziran 2014’te İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde helikopter desteğiyle 1000 kişilik ekiple ev baskınları 
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi “çeşitli tarihlerde düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları” 
gerekçesiyle ikisi çocuk 14 kişiyi gözaltına aldı. 
 
12 Haziran 2014’te, İstanbul/Küçükçekmece'de gözaltına alınan 8 kişi serbest bırakıldı. Küçükçekmece 
Kanarya Mahallesi'nde dün gece Lice'deki katliamı protesto eden gençlere polis müdahalesinde gözaltına 
alınan 4’ü çocuk 8 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.     
 
14 Haziran 2014’te Kalekol inşaatlarına karşı yol kapatma eylemi yapan gruplara karşı kolluk kuvvetlerinin 
müdahalesini protesto etmek amacıyla İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde eylem yapan gruba müdahale eden 
polis ekipleri HDP üyesi 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
14 Haziran 2014’te, Karakol ve baraj yapımlarına, ırkçılığa ve milliyetçiliğe karşı Tünel'den Taksim'e 
yürümek isteyen HDK ve HDP üyesi gençlere engel olan polis, 4 genci gözaltına aldı.  
 
27 Haziran 2014’te İstanbul’un Ataşehir İlçesi’ne bağlı 1 Mayıs (Mustafa Kemal) Mahallesi’nde bulunan 
Anadolu Haklar Derneği’ne baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri en az 10 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
7 Temmuz 2014’te İstanbul’da uzun süredir İstiklal Caddesi’nde Kürtçe müzik yapan grubun üyesi 3 kişi, 
yanlarına gelen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından “burada Kürtçe müzik 
söyleyemezsiniz” denerek gözaltına alındı. 
 
11 Temmuz 2014’te İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde 30 Eylül 2013’te Halk 
Cephesi üyelerine uyuşturucu satıcısı kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırılar sonucu yaşamını 
yitiren Hasan Ferit Gedik’in ölümüyle ilgili görülecek olan davanın duyurusunu yapmak amacıyla  Taksim 
Meydanı’nda eylem yapan 20 kişi polis ekiplerince darp edilerek gözaltına alındı. Müdahalede Doğan 
Haber Ajansı (DHA) Muhabiri Zeki Günal da polislerce darp edildi. 
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2 Ağustos 2014’te, İstanbul’da Büyükada’da çocuklarla sanat atölyeleri yürüten heykeltıraş Necdet 
Kutlucan ve iki öğrencisi, bir duvara sprey boyayla “barış” yazdıkları gerekçesiyle polislerce gözaltına 
alındı. Kabahatler Kanunu’nun “afiş asma” maddesi gereğince 189’ar TL para cezası kesilen 3 kişi daha 
sonra serbest bırakıldı. 
 
9 Ağustos 2014’te, İstanbul’da gözaltına alınan gazeteci Mehmet Baransu gözaltında darp edildiğini 
sosyal medyaya görüntüleri ile duyurdu. 
 
19 Ağustos 2014’te İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 17 Ağustos 2014’te düzenlenen Gülsuyu Sanat ve 
Hayat Festivali sonrasında gözaltına alınan 5 kişiden Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Uğur Tuncer 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Metris T Tipi 
Cezaevi’ne gönderildi. 
 
28 Ağustos 2014’te, İstanbul’da operasyon düzenleyen polis ekipleri “katıldıkları 1 Mayıs kutlamaları 
sırasında çıkan olaylar esnasında bulunan barette parmak izleri bulunduğu” gerekçesiyle Cem Madendere 
ve Duygu Okay’ı gözaltına aldı. 
 
28 Ağustos 2014’te, Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olmasını protesto etmek amacıyla 
İstanbul'da İstiklal Caddesi’ndeki Tünel Meydanı’nda toplanarak Galatasaray Meydanı’na yürümek isteyen 
gruba basınçlı su, gaz bombası ve plastik mermili silahlarla müdahale eden polis ekipleri bir kişiyi de 
gözaltına aldı. 
 
29 Ağustos 2014’te, İstanbul’da Esenyurt Belediyesi önünde ücretleri iki yıldır ödenmediği için oturma 
eylemine başlayan inşaat işçilerine müdahale eden polis ekipleri aralarında eyleme destek verenlerin de 
bulunduğu 20 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
2 Eylül 2014’te, İstanbul’da CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı BELTAŞ’ta sendikal haklarını almak ve 
239 işçinin işten çıkarılmasını protesto etmek için CHP Beşiktaş ilçe binasını işgal ederek eylem yapan 
işçilere müdahale eden polis ekipleri 10 işçiyi gözaltına aldı. 
 
2 Eylül 2014’te,  İstanbul’da DBP Gençlik Meclisi'nin Kanarya mahallesinde uyuşturucu, fuhuş ve 
asimilasyona karşı kurduğu çadıra sabah saatlerinde yapılan polis baskınında 4 genç gözaltına alındı.  
DBP Gençlik Meclisi'nin Kanarya mahallesinde uyuşturucu, fuhuş ve asimilasyona karşı geçtiğimiz hafta 
kurduğu çadıra sabah saatlerinde polisler tarafından baskın düzenlendi. Çadırda bulunan Fuat Sevinç, 
Şirin Baloz ve soyadları öğrenilemeyen Bayram ve Kemal isimli 4 genci gözaltına alan polis çadıra ve 
içindeki malzemelerin tümüne de el koydu.  
 
4 Eylül 2014’te İstanbul’un Esenyurt İlçesi’ne bağlı Kıraç Mahallesi’nde Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) 
Gençlik Meclisi’nin Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle kurduğu çadıra baskın düzenleyen 
polis ekipleri 18 kişiyi gözaltına aldı. 
 
6 Eylül 2014’te İstanbul’un Şişli İlçesi’nde Torunlar İnşaat’a ait rezidans inşaatında asansörün 32. kattan 
düşmesi sonucu 10 işçinin yaşamını yitirmesini protesto etmek amacıyla 7 Eylül 2014’te düzenlenen 
gösterilere ve iş cinayetinin meydana geldiği yeri görmek isteyen işçi yakınlarına izin vermeyen polis 
ekipleri Cevahir Alışveriş Merkezi’nin önünde toplanan gruplara da gaz bombaları, basınçlı su ve plastik 
mermilerle müdahale etti. Polis müdahalesi sonucu 12 kişinin gözaltına alındığı ileri sürüldü. 
 
9 Eylül 2014’te İstanbul’un Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Arnavutköy ilçelerinde HDP ve DBP üyelerinin 
de yaşadığı evlere operasyon yapıldı. Özel harekât ekiplerinin de yer aldığı ev baskınlarında 7’si çocuk 15 
kişi gözaltına alındı. Yetkililer 15 kişinin hangi gerekçeyle gözaltına alındığına dair açıklama yapmadı. 
 
10 Eylül 2014’te İstanbul’da iş cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla Sosyal Güvenlik Kurumu’nun Beyoğlu 
Sosyal Güvenlik Merkezi’nin işgal ederek eylem yapan işçilere müdahale eden polis ekipleri 12 işçiyi 
gözaltına aldı. 
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10 Eylül 2014’te İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde Demokratik Haklar 
Federasyonu’nun binasına baskın düzenleyen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
12 Eylül 2014’te İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde “DHKP-C Soruşturması” 
kapsamında ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı. 
 
İstanbul’da çeşitli silahlı ve bombalı eylemleri düzenledikleri iddiasıyla aranan DHKP/C üyeleri Sultan Işıklı 
ile Hasan Selim Gören’in bulunduğu ticarî taksiyi 20 Temmuz 2012’de Gazi Mahallesi’nde polis ekiplerinin 
durdurmak istemesi üzerine çıkan çatışmada Hasan Selim Gören yaşamını yitirmişti. Olayda omzundan 
yaralanan Sultan Işıklı ise tedavisi tamamlanmadan 23 Temmuz 2012’de tutuklanmıştı. Olayın ardından 
24 Eylül 2014’te yargılanmasına devam edilen Sultan Işıklı’ya destek vermek amacıyla Çağlayan 
Adliyesi’nin önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri Halk Cephesi 
üyesi 15 kişiyi gözaltına aldı. 
 
30 Eylül 2014’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ndeki Kobanê halkıyla dayanışmak ve DAİŞ/IŞİD üyelerinin 
Türkiye sınırından geçişlerini engellemek amacıyla düzenlenen gösterilere de basınçlı su ve gaz 
bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldıktan sonra eylem için toplanan grupları da 
dağıtarak eylemi sonlandırdı.   
 
29 Eylül 2014’te İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’nde “arama yapılacağı” gerekçesiyle Demokratik Haklar 
Derneği’ne baskın düzenleyen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
11 Ekim 2014’te İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde çıkan eylemler devam ederken polisin ses bombası 
atmasıyla 3 çocuk yaralandı. Olayların ardından gözaltına alınan 4 çocuktan 2’si ise tutuklandı. 
 
11 Ekim 2014’te İstanbul’un Şişli İlçesi’nden Kobanê eylemlerine destek vermek amacıyla Taksim 
Meydanı’na yürümek isteyen Halk Cephesi üyelerine gaz bombası ve plastik mermilerle saldıran polis 
ekipleri 50 kişiyi gözaltına aldı. 
 
12 Ekim 2014’te İstanbul’un Esenler İlçesi’nde eylemlere katılanlara yönelik operasyon düzenleyen polis 8 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
13 Ekim 2014’te İstanbul Üniversitesi’nde IŞİD yanlılarının Fen Fakültesi binasına girerek öğrencilere 
saldırmasıyla çıkan çatışma üzerine polisin binaya girerek gözaltına aldığı 33 öğrenciye çıplak arama 
uygulamasının dayatıldığı iddia edildi. 
 
14 Ekim 2014’te Eylemlere ilişkin açıklama yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 6 Ekim-13 Ekim 2014 
tarihleri arasında düzenlenen eylemler nedeniyle gözaltına alınan 348 kişiden 10’unun tutuklandığını 
duyurdu. 
 
19 Ekim 2014’te, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde haftalık yayımlanan Atılım Gazetesi’nin sahibi Mehmet Ali 
Genç kimlik kontrolü yapan polislerce gözaltına alındı. 
 
19 Ekim 2014’te, Hatay’daki Gezi Parkı eylemlerinde polisin kullandığı gaz bombası kapsülünün isabet 
etmesi sonucu yaşamını yitiren Abdullah Cömert’in ağabeyi Zafer Cömert İstanbul’daki Atatürk 
Havaalanı’ndan Türkiye’ye giriş yaparken “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet ettiği” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
23 Ekim 2014’te İstanbul’da 5 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlar sonucu Yurtsever Demokratik 
Gençlik üyesi 16 kişi gözaltına alındı. 
 
23 Ekim 2014’te İstanbul’da Üsküdar Belediyesi tarafından Validebağ Korusu’na yaptırılmak istenen inşaat 
alanı için ağaç kesimine gelen ekiplere karşı eylem yapan 5 kişi polisler tarafından darp edilerek gözaltına 
alındı. 
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24 Ekim 2014’te İstanbul’un bazı ilçelerinde operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekipleri “eylemlerde yer aldıkları” gerekçesiyle 16 kişiyi gözaltına aldı. Sorguları tamamlanan 16 
kişiden 5’i “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
24 Ekim 2014’te İstanbul Üniversitesi’nde IŞİD yanlılarının Fen Fakültesi binasına girerek öğrencilere 
yönelik saldırıları devam etti. Saldırıya müdahale eden polis ekipleri saldırganların yanı sıra saldırıya 
uğrayan 12 öğrenciyi de gözaltına aldı. 
 
24 Ekim 2014’te, İstanbul’un Sarıyer İlçesi’ne bağlı Armutlu Mahallesi’nde “DHKP-C Soruşturması” adı 
altında ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. 
 
2 Kasım 2014’te İstanbul’da ev baskını düzenleyen polis ekipleri “eylemlere katıldığı” gerekçesiyle 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Gökhan Değirmenci’yi gözaltına aldı. 
 
1 Kasım 2014’te İstanbul’da Dünya Kobanê Günü ilân edilen 1 Kasım günü yapılan eyleme polisin 
müdahalesi sonucu 6 kişi, gözaltına alındı. 
 
2 Kasım 2014’te, İstanbul Küçükçekmece'ye bağlı Kanarya Mahallesi'nde 1 Kasım Dünya Kobanê Günü 
dolayısıyla dün yapılan yürüyüşe polis müdahalesinin ardından Servet Pişkin ile Rojavalı olduğu öğrenilen 
Rahman Celal gözaltına alınarak Kanarya Mahallesi Polis Karakolu'na götürülmüştü. Yürüyüşe katıldıkları 
gerekçesiyle gözaltına alınan iki kişi Karakol'daki işlemlerini ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirildi. 
Küçükçekmece Savcılığı tarafından ifadeleri alınarak tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 
2 kişi "denetimli serbestlik" şartıyla serbest bırakıldı.  
 
3 Kasım 2014’te Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Gökben Keskin hakkında “yasadışı örgüt üyesi 
olduğu” iddiasıyla verilen 6 yıl 3 aylık hapis cezasının kesinleştiği gerekçesiyle İstanbul’da mahkemeye 
çıkarılmak üzere polislerce gözaltına alındı. 
 
5 Kasım 2014’te, İstanbul'un Sultanbeyli ve Ümraniye ilçelerinde düzenlenen ev baskınlarında 7 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Emrah Değirmenci, Özkan Bayhan, Kenan Oral, 
Ahmet Faik Tan, Yeter İldaş, Turgay Deniz ve soy ismi öğrenilemeyen Necla adında 1 kadın. 
 
6 Kasım 2014’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde Yükseköğretim Kurulu’nun kuruluş 
yıldönümünü protesto etmek amacıyla düzenlenen eyleme polisin müdahalesi sonucu 9 kişi gözaltına 
alındı. 
 
7 Kasım 2014’te Askerin açtığı ateş sonucu Kobanê sınırında vurularak yaşamını yitiren Kader Ortakkaya 
adına İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde anma töreni yapmak isteyen gruba gaz bombalarıyla saldıran polis 2 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
10 Kasım 2014’te İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde bulunan Validebağ Korusu’nun yanında sürdürülen 
inşaata tepki göstermek amacıyla yapılan eyleme polis ekiplerinin biber gazı ve plastik mermili silahlarla 
müdahale etmesinin ardından 15 kişi de gözaltına alındı. 
 
15 Kasım 2014’te, İstanbul’un Arnavutköy İlçesi’nde HDP ilçe binasından çıkan 2 kişi sivil polislerce 
gözaltına alındı. 
 
18 Kasım 2014’te İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde narkotik madde araması yapan polis ekipleri, 
Abdullah Dadaş adlı kişiyi kaçtığı gerekçesiyle darp etti. Kaçması gerekçe gösterilerek “makul şüpheli” 
sıfatıyla olay yerinde sorgulanan Abdullah Dadaş daha sonra serbest bırakıldı. 
 
19 Kasım 2014’te İstanbul’un Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde evlere ve Ezilenlerin Sosyalist 
Partisi’nin (ESP) ilçe binalarına baskınlar düzenleyen polis ekipleri ESP üyesi veya aktivisti olan 19 kişiyi 
gözaltına aldı. 
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20 Kasım 2014’te, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle 
İstanbul’un Kartal İlçesi’nde afiş asan 3 kadın, polislerce gözaltına alındı. 
 
21 Kasım 2014’te Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’ne (PTT) ait İstanbul’daki Sirkeci 
Başmüdürlüğü’nün ek hizmet binası inşaatında çalışan işçiler beş aylık ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle 
eylem yaptı. Sirkeci binasının önünde oturma eylemi yapan 5 işçi ile onlara destek veren gruba müdahale 
eden polis ekipleri toplam 18 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale esnasında polisler tarafından darp edilen 
İnşaat İşçileri Sendikası (İNŞAAT-İŞ) Genel Başkanı Mustafa Adnan Akyol yaralanarak hastaneye 
kaldırıldı. 
 
22 Kasım 2014’te İstanbul’un Sultangazi ve Sancaktepe ilçelerinde 19 Kasım 2014’te evlere ve Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi’nin (ESP) ilçe binalarına baskınlar düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı ESP üyesi 
veya aktivisti olan 22 kişiden 14’ü çıkarıldıkları mahkemeler tarafından çeşitli suçlamalarla tutuklandı. 
 
22 Kasım 2014’te İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde bulunan Validebağ Korusu’nun yanında sürdürülen 
inşaata tepki göstermek amacıyla yapılan eyleme polis ekiplerinin biber gazı ve plastik mermili silahlarla 
müdahale etmesi sonucu 18 kişi gözaltına alındı. 
 
24 Kasım 2014’te, İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde Ezilenlerin Sosyalist Partisi 
(ESP) üyesi Ruhat Aşkara’nın akşam saatlerinde önünü kesen bir araçtan inen sivil polislerce kaçırılarak 
gözaltına alındığı ileri sürüldü. 
 
1 Aralık 2014’te İstanbul’da Tünel Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na yürüyüş yapmak isteyen gruba 
polisin saldırması sonucu 7 kişi gözaltına alındı, 2 kişi de yaralandı. 
 
4 Aralık 2014’te İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde “İş Sağlığı ve Güvenliği” adıyla düzenlenen 
konferansı yaşamını yitiren maden işçilerini anmak amacıyla protesto eden Sosyalist Demokrasi Partisi 
(SDP) üyesi 6 kişi polislerce gözaltına alındı. 
 
8 Aralık 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında mikroblog sitesi twitter.com adresi üzerinden 
attığı mesajlar nedeniyle İstanbul’da gözaltına alınan AKP’li eski milletvekili Feyzi İşbaşaran 
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla TCK’nin 299. maddesi uyarınca aynı gün çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. 
 
8 Aralık 2014’te İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde düzenlenen bir eyleme katılan eylemciyle kıyafeti 
benzediği için gözaltına alınan kot yıkama atölyesi işçisi R.C.’nin (15) götürüldüğü Karayolları Polis 
Karakolu’nun saatlerce darp edildiği ileri sürüldü. Tutuklanması talebiyle savcılığa sevk edilen R.C. 
serbest bırakıldı. 
 
11 Aralık 2014’te İstanbul’da kendilerine saldıran ve bazı arkadaşlarını yaralayan aşırı sağcı öğrenci 
grubunu protesto ederek üniversite kampusuna girmek isteyen Marmara Üniversitesi öğrencilerine 
müdahale eden polis ekipleri 16 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
13 Aralık 2014’te İstanbul’da Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen Şeb-i Arus törenine katılan 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto ederek pankart açmak isteyen 2 kişi polislerce darp 
edilerek gözaltına alındı. 
 
13 Aralık 2014’te Almanya’dan Türkiye’ye dönen TV10 Genel Yayın Müdürü Nevin Yıldız kanalda 
yayınlanan kliplerle ilgili başlatılan soruşturma nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda (İstanbul) gözaltına 
alındı. 
 
14 Aralık 2014’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Zaman Gazetesi’nin de içinde yer aldığı 
Samanyolu Yayın Grubu’na polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda arasında Samanyolu Yayın 
Grubu’nun Başkanı Hidayet Karaca ile Zaman Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı’nın da 
bulunduğu 31 kişi gözaltına alınmıştı. Operasyonun ardından 19 Aralık 2014’te tutuklanmaları talebiyle 
mahkemeye sevk edilen 12 kişiden Hidayet Karaca “yasadışı örgüt yöneticisi olduğu” iddiasıyla, eski polis 
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amirleri Tufan Ergüder, Ertan Erçıktı ve Mustafa Kılıçaslan ise “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 
tutuklandı. Ekrem Dumanlı ve diğer 7 kişi ise yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. 
 
14 Aralık 2014’te İstanbul’da HDP Arnavutköy İlçe Örgütü yöneticisi Yavuz Kahraman, gözaltına alındı. 
 
17 Aralık 2014’te, İstanbul’da bir Halkbankası şubesi önünde eylem yapan SDP üyesi 5 kişi polislerce 
gözaltına alındı. Yine İstanbul’da operasyonu temsilen saat 17:25’te Sabah Gazetesi’nin önünde yapılan 
eylemde ise 2 kişi gözaltına alındı. 
 
19 Aralık 2014’te, Fatih Emniyeti Çocuk Büro Amirliği tarafından yaşları 6 ile 15 arası değişen 15 Suriye 
asıllı çocuğun bilinmeyen bir nedenden dolayı gözaltına alındığı öğrenildi. Fatih Emniyeti'nde tutulan 
çocukların yemek ve tuvalet gibi zaruri ihtiyaçlarının giderilmesine izin dahi verilmediği ifade edilirken, 
çocukların kaldığı koşulların kötü olduğu belirtildi. Gözaltında bulunan çocuklardan aileleri olanların 
ailelerine teslim edileceği ifade edilirken, ailesi olmayan çocukların ise Urfa'da bulunan kampa 
gönderileceği aktarıldı.  
 
19 Aralık 2014’te, İstanbul’da “Hayata Dönüş” adı verilen 19 Aralık 2000’deki 32 kişinin öldürülmesiyle 
sonuçlanan cezaevleri operasyonunu protesto etmek için Taksim Meydanı’nda toplanmak isteyen gruba 
müdahale eden polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı. 
 
24 Aralık 2014’te Yıldız Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen “Geleceğin Şehirleri” adlı sempozyuma 
katılmak için İstanbul’a gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu protesto etmek isteyen 22 öğrenci darp 
edilerek gözaltına alındı. 
 
24 Aralık 2014’te Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin “Devrimci Karagâh Örgütü Davası”nda yerel mahkemenin 
verdiği cezaları onamasını İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde protesto eden gruba plastik mermili silahlarla ve 
gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. 
 
26 Aralık 2014’te Roboskî Katliamı’nın (28 Aralık 2011) yıldönümü dolayısıyla İstanbul’da Anadolu Adliyesi 
önünde pankart açan Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Kadıköy Gençlik Meclisi üyesi 3 kişi gözaltına 
alındı. 
 
30 Aralık 2014’te Gazeteci Sedef Kabaş, İstanbul’un Çekmeköy’deki evine baskın düzenleyen polis 
ekipleri tarafından, yolsuzluk soruşturmalarına takipsizlik kararı veren savcıyla ilgili twitter’da yazdığı 
mesaj nedeniyle gözaltına alındı. Bilgisayarına da el konan Sedef Kabaş’ın Bilişim Suçları Şubesi’ne 
götürüldüğü öğrenildi. 
 

İzmir 
 
16 Ocak 2014’te Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali 
Yıldırım, Dikili’ye geldiğinde “hırsız var” diye bağıran Ayten Ülker polis ekibi tarafından gözaltına alındı. 
 
17 Ocak 2014’te İzmir’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri Ege Üniversitesi öğrencisi B.S.’yi 
hakkında açılan eski bir dava nedeniyle gözaltına aldı. 
 
18 Ocak 2014’te Telekomünikasyon İletişim Dairesi Başkanlığı’na (TİB) internet sitelerine ait sayfaları 4 
saat içinde engelleme yetkisi veren yeni internet yasa tasarısına karşı İzmir’deki eyleme de müdahale 
eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. 
 
4 Şubat 2014’te, İzmir’in Çeşme İlçesi’nde Sürdürülebilir Yaşam Platformu üyelerinin Çeşme’ye kurulması 
planlanan rüzgâr enerjisi santraline tepki amacıyla yaptıkları eyleme müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi 
gözaltına aldı. 
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24 Ocak 2014’te, 20 Şubat 2014’te İzmir’de okul çıkışın gözaltına alınan 2 çocuk Milli Eğitim Müdürlüğü 
önünde yaptıkları eylemle “devlet büyüklerine hakaret ettikleri” gerekçesiyle tutuklanmaları talebiyle sevk 
edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 
 
26 Şubat 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la arasında geçtiği ileri sürülen 
ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine yolsuzluk ve rüşvet iddialarını protesto etmek amacıyla İzmir’de 
eylem yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 22 kişiyi gözaltına aldı. 
 
6 Mart 2014’te İzmir’in çeşitli ilçelerinde ev baskınları düzenleyen polis ekipleri HDP veya BDP üyesi 18 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
26 Nisan 2014’te, İzmir/Urla’da, Başbakan’ın olduğu iddia edilen ve sit alanına yapılan villalara incelemeye 
yapmaya giden 20 avukat jandarma tarafından 3 saat boyunca fiili olarak gözaltına alındı. 
 
11 Mart 2014’te, İzmir’deki Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemlerine şiddetle saldıran polisin gece 
sonunda 5 kişiyi yaraladığı, 102 kişiyi gözaltına aldığı ileri sürüldü. 
 
12 Mart 2014’te, İzmir’de düzenlenmek istenen gösterilere de gruplar toplanır toplanmaz saldıran polis 12 
kişiyi gözaltına alırken 6 kişiyi de yaraladı. Saldırıyı görüntüleyen kameralar 3130 kask numaralı bir polisin 
kaskını bir eylemciye fırlattıktan sonra dövdüğünü görüntüledi. 
 
13 Mart 2014’te, İzmir’de gündüz saatlerinde Konak Meydanı’nda eylem yapan liseli öğrencilerden 13’ü 
“Başbakan’a hakaret ettikleri” iddiasıyla polis ekiplerince gözaltına alındı. Akşam düzenlenen eylemlerin 
sonunda ise 22 kişinin gözaltına alındığı ileri sürüldü. 
 
13 Mart 2014’te, İzmir’in Bayraklı İlçesi’ne bağlı Yamanlar Mahallesi’nde Berkin Elvan’ın ölümü nedeniyle 
eylem yapmak isteyen lise öğrencisi 14 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. 
 
14 Mart 2014’te, İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi’nde “Öcalan’a Özgürlük” kampanyası için imza standı 
açan öğrencilerden 9’u polis ekiplerince gözaltına alındı. 
 
10 Nisan 2014’te, İstanbul’da sendikal hakları için eylem yapan Greif işçilerine polis müdahalesini protesto 
etmek amacıyla İzmir’de İzmir Valiliği önünde oturma eylemi yapan 28 kişi gözaltına alındı. 
 
18 Nisan 2014’te İzmir’de Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üye ve yöneticilerine yönelik ev baskınları 
düzenleyen polis ekipleri aralarında İl Eş başkanları Pınar Türk ve Kerim Altınmakas’ın da bulunduğu 9 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
19 Nisan 2014’te, 1 Mayıs 2014’te kutlanacak olan İşçi Bayramı dolayısıyla İzmir’in Yamanlar 
Mahallesi’nde afiş asarak bildiri dağıtan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 3 kişi polis ekiplerince 
gözaltına alındı. 
 
22 Nisan 2014’te İzmir’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri Ege Üniversitesi ve 9 Eylül 
Üniversitesi öğrencisi 6 kişiyi gözaltına alırken operasyonun gerekçesine dair açıklama yapılmadı. 
 
1 Mayıs 2014’te, İzmir’de miting sırasında AKP il binasına yürümek isteyen eylemcilere müdahale eden 
polis ekipleri 37 kişiyi gözaltına aldı. 
 
19 Mayıs 2014’te, İzmir’de 10. Canan Kulaksız Anma Şenliği düzenlemek isteyen Ege Üniversitesi 
öğrencisi 24 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. 
 
23 Mayıs 2014’te, İzmir’de Ege Üniversitesi kampusu içinde yer alan Yabancı Diller Bölümü ek binasını 
bahar şenliklerinin iptal edilmesini protesto etmek amacıyla işgal eden öğrenci grubuna sabahı binaya 
helikopterli baskın düzenleyerek müdahale eden polis ekipleri 38 kişiyi gözaltına aldı. 
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28 Mayıs 2014’te İzmir’de sabah saatlerinde şehirlerarası otogara operasyon düzenleyen polis ekipleri 
“yasadışı örgüte katılacakları” iddiasıyla 5’i üniversite öğrencisi 6 kişiyi gözaltına aldı. İfadeleri alınan 6 
kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi. 
 
31 Mayıs 2013’te İzmir’de Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü dolayısıyla yapılmak istenen gösterilere 
polisin yaptığı saldırılarda gaz bombaları, basınçlı su, cop ve plastik mermi kullanılarak çeşitli semtlerde 
düzenlenen tüm eylemlere müdahale edildi. 76 kişi gözaltına alındı. 
 
13 Haziran 2014’te, Lice katliamı için 12 Haziran günü bir günlük oturma eylemi başlatan İzmir Barış 
Anneleri Meclisi aktivistleri, gözaltına alındıktan sonra Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca 189 
TL para kesilerek serbest bırakıldı.      
 
15 Haziran 2014’te, İzmir/Ege Üniversitesi'nde Soma'da yaşanan maden faciasının ardından öğrencilerin 
başlattığı fakülte işgali eylemine özel harekat polisleri tarafından yapılan operasyonda 38 öğrenci 
gözaltına alındı. Öğrenciler darp edildi bir öğrencinin gözaltına alındığı sırada kolu kırıldı.  
 
2 Temmuz 2014’te, Sivas’ta 2 Temmuz 1993’te 35 kişinin yakılarak öldürüldüğü Madımak Katliamı’nın 
yıldönümü dolayısıyla İzmir’de anma toplantısı yapmak amacıyla Basmane Meydanı’nda toplanan 
gruplara basınçlı su ve biber gazıyla saldıran polis ekipleri arasında HDP İzmir İl Eş Başkanı Cavit 
Uğur’un da olduğu 9 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
2 Ağustos 2014’te AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın İzmir’de 
düzenlediği mitingi protesto eden gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu Türkiye Gençlik Birliği 
üyesi 10 kişi gözaltına alındı. 
 
1 Eylül 2014’te, İzmir’de Halk Cephesi üyelerinin Berkin Elvan için düzenlediği yürüyüşe polis gaz 
bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. 
 
İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde 12 Ağustos 2012’de bir polis aracı ile sivil aracın kaza yapmasının ardından 
çıkan kavgada polis aracında bulunan polis memuru sivil araçta bulunanlara ateş açmış, yaralanan 4 
kişiden Emrah Barlak (26) yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili polis memuru İmran Kâhya hakkında açılan dava 
26 Eylül 2014’te görülecek olan karar duruşması öncesinde 50 kişilik polis ekibinin “uyuşturucu madde 
bulundurdukları” iddiasıyla 24 Eylül 2014’te Barlak ailesinin evine baskın düzenlediği ortaya çıktı. Evde 
yapılan aramanın ardından yine aynı olayda İmran Kahya tarafından vurularak yaralanan Erhan Barlak ve 
diğer kardeşi gözaltına alındı. 
 
26 Eylül 2014’te İzmir’de Ege Üniversitesi öğrencilerinin Kobanê halkına yönelik saldırıları protesto etmek 
için yaptığı açlık grevi eylemine polisin müdahalesi sonucu 22 kişi gözaltına alındı. 
 
28 Eylül 2014’te, İzmir’de HDP tarafından Kobanê halkıyla dayanışmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe 
polisin gaz bombaları ve basınçlı suyla saldırması sonucu 8 kişi yaralandı, 9’u çocuk 26 kişi de gözaltına 
alındı.  
 
2 Ekim 2014’te Sınır ötesi askerî operasyon yapılabilmesi amacıyla TBMM tarafından kabul edilen 
tezkereyi protesto etmek amacıyla İzmir’de düzenlenen basın açıklamasına müdahale eden polis ekipleri 
12 kişiyi gözaltına aldı. 
 
9 Ekim 2014’te İzmir’de düzenlenen Kobane katliamları protesto gösterilerine polisin müdahalesinin 
ardından 35 kişinin, gözaltına alındığı bildirildi. 
 
15 Ekim 2014’te İzmir’de gözaltına alındıktan sonra 9 kişinin serbest bırakılmasına savcının itiraz etmesi 
üzerine 9 kişinin durumunu yeniden görüşen ilgili hâkimlik, 3 kişinin tutuklanmasına karar verdi. 
 
23 Ekim 2014’te İzmir’de Asil Benler adlı kişi evinden çıktığı esnada Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polislerce gözaltına alındı. 
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24 Ekim 2014’te İzmir’de 23 Ekim 2014’te evlerinden çıktıkları esnada Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polislerce gözaltına alınan 2 kişiden Asil Benler serbest bırakıldı, Özgür Çınar ise mahkemece tutuklandı. 
 
29 Ekim 2014’te,  İzmir Adnan Menderes Havaalanı'nda Ortadoğu'daki kadın katliamlarını protesto etmek 
için basın açıklaması yapmak isterken gözaltına alınan Özlem Gündüz, Zeynep Can ve Sultan Keleş isimli 
kadınlar, serbest bırakıldı 
 
1 Kasım 2014’te, İzmir'in Menemen ilçesi Asarlık Mahallesi'nde sabah erken saatlerde polisin yaptığı ev 
baskınlarında, 2'si çocuk olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı. Polisin ev baskınlarında kapıları 
kırdığı ve evleri talan ettiği öğrenilirken, gözaltına alınan Gökhan Yıldız ve Doğan Öznur isimli çocukların 
Menemen Polis Karakolu Çocuk Şube'ye götürüldü. Gözaltına alınan diğer 4 kişinin ise nereye 
götürüldüğü bilinmiyor. Gözaltına alınan 6 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.  
 
6 Kasım 2014’te, İzmir'in Güzeltepe semtinde bulunan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi'ndeki 
öğrenciler, YÖK'ün kuruluş yıldönümünü protesto etmek ve Berkin Elvan'ı gaz kapsülüyle vuran polislerin 
yargılanması talebiyle dersleri boykot etti. Okulun önünde oturma eylemi yapan öğrencilere polis coplarla 
müdahale etmesi sonucu 4'ü çocuk toplam 12 öğrenci gözaltına alındı.  
 
6 Kasım 2014’te İzmir’de Yükseköğretim Kurulu’nun kuruluş yıldönümünü protesto etmek amacıyla oturma 
eylemi yapan Necip Fazıl Kısakürek Anadolu Lisesi öğrencisi 12 çocuk coplanarak gözaltına alındı. 
 
11 Kasım 2014’te İzmir’in Torbalı İlçesi’ndeki IŞİD’in Kobanê’ye saldırılarını protesto eylemlerine 
katılanlara yönelik gözaltı operasyonları kapsamında eylemlere katıldıkları iddia edilen kişilerin evlerine ev 
baskınları düzenleyen polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. 
 
18 Kasım 2014’te İzmir’de PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın serbest kalması için 9 Eylül Üniversitesi’nin 
bahçesinde yürüyüş düzenleyen öğrencilere plastik mermili silah ve gaz bombalarıyla müdahale eden 
polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. 
 
15 Aralık 2014’te İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde ESP ilçe örgütü binası önünde yapılmak istenen eyleme 
müdahale eden polis 5 kişiyi gözaltına aldı. Aynı yerde 2. kez yapılmak istenen eyleme yapılan 
müdahalede de 8 kişi gözaltına alındı. 
 
16 Aralık 2014’te İzmir’in Balçova İlçesi’nde Balçova Yaşamspor-Galatasaray arasında oynanan Türkiye 
Kupası maçında “E-Bilete Hayır” yazılı pankart açan Tekyumruk adlı taraftar grubunun üyesi 10 kişiyi 
polisler gözaltına aldı. Haklarında 6222 sayılı yasayı ihlal etmekten işlem yapılan 10 kişiye savcılığın 
vereceği karara kadar spor müsabakalarından men cezası verildiği öğrenildi. 
 
25 Aralık 2014’te Yolsuzluk yaptıkları ve rüşvet aldıkları iddiasıyla kamu görevlilerine yönelik yapılan 
operasyonun yıldönümü dolayısıyla İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde bir banka önünde eylem yapan Sosyalist 
Demokrasi Partisi (SDP) aktivisti 6 kişi gözaltına alındı. Aynı eylemi Alsancak’ta yine bir banka önünde 
yapan SDP aktivisti 6 kişi daha gözaltına alındı. 
 
27 Aralık 2014’te İzmir’in Buca İlçesi’nde düzenlenen Roboskî Katliamı’nın anma etkinliğine müdahale 
eden polis ekipleri 20 kişiyi gözaltına aldı. 
 

Kahramanmaraş 
  
 
10 Haziran 2014’te, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan Kürt 
öğrenciler ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Maraş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, yurtta kalan 54 
Kürt öğrenciyi gözaltına aldı.   
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15 Haziran 2014’te,  Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde de öğrenciler bir piknik sırasında Kürtçe şarkı 
söyledikleri gerekçesiyle 50 kişilik bir ülkücü grubun saldırısına uğradı. Saldırı sonrası saldırıya uğrayan 
50'ye yakın öğrenci gözaltına alındı.     
 
22 Ekim 2014’te, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde akşam saatlerinde ikinci öğretimde okuyan Kürt 
öğrencilerin bindiği otobüse binen ülkücü bir grup telefonla arkadaşlarını arayarak, "Teröristlerin bindiği 
otobüse bindik çarşıya gelin" diyerek, öğrencilere saldırıda bulundu. Saldırgan gruba her hangi bir 
müdahalede bulunmayan polis, 16 Kürt öğrenciyi gözaltına aldı.   
  
26 Aralık 2014’te,  Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Yüksel Tekin isimli öğrencinin yaralanması ile 
başlayan olaylar sonucunda 71 öğrencinin göz altına alındığı öğrenildi. 
 

Karabük 
 

Karaman 
 

Kars 
 
31 Mart 2014’te, Kars’ın Kağızman İlçesi’nde seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından hile yapıldığı 
iddialarını protesto etmek isteyen gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 12 kişi yaralandı, 15 kişi 
de gözaltına alındı. 
  
1 Nisan 2014’te, Kars’ın Kağızman İlçesi’nde seçim sonuçlarında hile yapıldığı iddiasıyla eylem yapan 
BDP’li gruba polis ekiplerinin saldırması sonucu 5 kişi yaralandı, 15 kişi de gözaltına alındı. 
 
12 Nisan 2014’te, Kars Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Rahmi Kaya ve Emrullah Pişkin isimli Kürt 
öğrencilere yönelik ülkücü bir grup tarafından gerçekleştirilen bıçaklı saldırıyı protesto etmek amacıyla 
yürüyüş gerçekleştiren yüzlerce öğrenciye polis, tarafından müdahale edildi. Çıkan arbedede ismi 
öğrenilemeyen 2 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrenciler Kars Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürüldü.  
 
13 Nisan 2014’te, Kars Kafkas Üniversitesi'nde ülkücü bir grubun tarafından gerçekleşen saldırıyı protesto 
etmek isteyen Kürt öğrencilere müdahale eden polisin, müdahalesini protesto etmek isteyen öğrencilere, 
ülkücü bir grup bıçak ve satırlarla saldırdı. Saldırıda aldığı bıçak darbeleri sonucu yaralanan Güven 
Kerenciler isimli bir öğrenci, Kars Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Saldırının gerçekleştiği sırada 
ülkücü gruba herhangi bir müdahalede bulunmayan polis, Kürt öğrencilere coplarla müdahalede bulundu. 
Müdahale 20'de yakın öğrenci gözaltına alındı.   
  
14 Nisan 2014’te, Kars Kafkas Üniversitesi'nde, polis müdahalesinde gözaltına alınan Barış Altunel isimli 
öğrenci, “adam yaralamak” iddiasıyla tutuklandı.   
 
28 Haziran 2014’te Kars’ın Kağızman İlçesi’nde kimlik kontrolü yapan polis ekibinin gözaltına aldığı 3 kişiyi 
araç içinde ve götürdükleri İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde coplayarak darp ettikleri öğrenildi. 
 
16 Eylül 2014’te Kars’ta 1998 yılında meydana gelen bir olayda polis memuruna hakaret ettiği iddiasıyla 
hakkında açılan davada verilen 14 ay 17 günlük hapis cezasının onanması üzerine eski milletvekili 
Mahmut Alınak tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahmut Alınak böylelikle hakkında açılan davalar 
nedeniyle 9. kez cezaevine girmiş oldu. 
 
8 Aralık 2014’te Kars’ın Kağızman İlçesi’nde düzenlenen ev baskını sonucu Kafkas Üniversitesi öğrencisi 
4 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alındı. 
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9 Aralık 2014’te, Kars'ın Kağızman İlçesi'nde 8 Aralık'ta, öğrenci evlerine yapılan baskında gözaltına 
alınan Kars Kafkas Üniversitesinde okuyan 5 öğrenci, emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edildi. 
Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından tutuklama istemi ile mahkemeye sevk edilen Mehmet Boztaş ve 
Burhan Gezici serbest bırakılırken Kemal Gündüz, Alper Aladağ ve Asım Yel ise tutuklandı. Tutuklanan 
öğrencilerin Kars Cezaevine gönderildiği öğrenildi.   
 
11 Aralık 2014’te Kars’ın Kağızman İlçesi’nde düzenlenen ev baskınında Demokratik Bölgeler Partisi 
(DBP) İlçe Örgütü Eş Başkanı Turan Gündoğan gözaltına alındı.   
 
 

Kastamonu  

Kayseri 
 
 
23 Mayıs 2014’te,  Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde ülkücü öğrenciler Kürt öğrencilere saldırdı. 2 öğrenci 
yaralandı. Evrensel Gazetesinin haberine göre, Kürt öğrencilerin yoğun yaşadığı Talas ilçesi Anayurt 
Mahallesi’nde pusu kuran ülkücü grubun silahlı saldırısında öğrencilerin taş ve demir sopalarla, baş, 
kaburga ve ayak bölgelerinden yaralandığı öğrenildi. Kürt öğrenciler, HDP, EMEP ve Eğitim Sen 
yöneticileri yaralı öğrencilerin kaldırıldığı hastanede bekledi. Saldırı sonrasında 60’a yakın Kürt öğrenci 
“güvenlik” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
6 Haziran 2014’te Kayseri’de 5 Haziran 2014’te ev baskını düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin gözaltına aldığı Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) temsilcisi Muharrem Demirkıran 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
 

Kırıkkale 

Kırklareli 
  
 

Kırşehir 
 

Kilis 
 
14 Ağustos 2014’te Kilis’in sınıra yakın Deliorman Köyü’ne gelerek Suriyeli sığınmacıların Türkiye’ye 
geçişlerini izleyen Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Nazım Daştan, askerler tarafından gözaltına alındı. 
Fotoğraf makinesine el konan Nazım Daştan daha sonra serbest bırakıldı. 
 

Kocaeli 
 
11 Mart 2014’te, Kocaeli’de Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemine saldıran polis 22 kişiyi göz altına 
aldı. Kocaeli Üniversitesi’ndeki eylem nedeniyle 3 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı. 
 
12 Mart 2014’te, Kocaeli’de Berkin Elvan’ın ölümünü protesto ederek AKP’nin il binasına yürümek isteyen 
gruba saldıran polis 5 kişiyi gözaltına alırken Hatay’da düzenlenen eyleme de saldıran polis 3 kişiyi 
yaraladı. 
 
23 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Kocaeli’de düzenlediği mitingi protesto edecekleri 
gerekçesiyle çoğu Halkevleri üyesi 29 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
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9 Haziran 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde askerin açtığı ateş sonucu 2 kişinin öldürülmesiyle 
sonuçlanan saldırıyı protesto etmek amacıyla Kocaeli Üniversitesi’nde İletişim Fakültesi’nin işgal ederek 
eylem yapan öğrencilere Rektörlüğün çağrısıyla müdahale eden polis ekipleri 20 öğrenciyi darp ederek 
gözaltına aldı. 
 
13 Haziran 2014’te Üniversiteye giriş sınavlarını ve eğitim sistemini protesto etmek için Kocaeli’de pankart 
asan Sosyalist Gençlik Derneği üyesi 5 kişi polislerce gözaltına alındı. 
 
16 Haziran 2014’te,  Kocaeli Üniversitesi'nde Lice'de karakol yapımına karşı direnen yurttaşlara ateş 
açılması sonucu iki yurttaşın yaşamını yitirmesini protesto etmek için İletişim Fakültesi'ni işgal eden ve 
gözaltına alınan 24 öğrenciye soruşturma açıldığı öğrenildi.    
 
20 Temmuz 2014’te Zorunlu askerlik hizmetine karşı çıkan ve birliğinden 3 defa firar eden Cumali 
Özdemir’in yapılan Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması sırasında yakalanıp askeri mahkemeye 
çıkarılmasının ardından tutuklanıp Kocaeli Askeri Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi. 
 
12 Ağustos 2014’te Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde sendika hakkı ve toplu sözleşme hakkı 
talebinde bulundukları için işten atılan Dev Sağlık-İş Sendikası üyesi işçilerin hastane bahçesine çadır 
kurarak yaptıkları eyleme müdahale eden polis ekipleri 2 işçiyi gözaltına aldı. 
 
25 Eylül 2014’te Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan ESP 
üyeleri Dilek Geçgin ve Zeynep Yeter Gerçek “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla çıkarıldıkları 
mahkemece tutuklandı. Gözaltında tutuldukları Terörle Mücadele Şubesi’nde darp edilen 2 kişiden Zeynep 
Gerçek Yeter’in ayrıca çıplak arama uygulamasına zorla tabi tutulduğu da öğrenildi. 
 
24 Aralık 2014’te,  Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü Sosyal Tesisleri'nde Anadolu Gençlik Derneği 
(AGD) isimli gerici grubun Noel bahanesi ile gerici propagandasına tepki gösteren öğrenciler, polis 
saldırısına uğradı. Gözaltına alınan 19 öğrenci, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Üniversiteliler 
mahkeme sorgusunun ardından serbest bırakıldı. 
 

Konya 
 
24 Aralık 2014’te, Konya’da 23 Aralık 2014’te düzenlenen bir anma töreninde Halkçı Liseliler Grubu adına 
yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen Meram Endüstri 
Meslek Lisesi M.E.A. (16), okulundan alınarak çıkarıldığı mahkemece TCK’nin 299. maddesi uyarınca 
tutuklandı. 
 

Kütahya 
  
 

Malatya 
  
4 Mart 2014’te, Malatya İnönü Üniversitesi'nde MÖDER tarafından düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü etkinliğine, ülkücü bir grubun saldırması sonucunda çıkan olaylara polisin müdahale etmesi sonucu 
50 üniversite öğrencisi gözaltına alındı. TMK 10. Madde ile Yetkili Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen 
öğrenciler, ifade işlemlerinin ardından Malatya Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrollerinin ardından 
serbest bırakıldı.   
 
10 Aralık 2014’te, İnönü Üniversitesi'nden eve dönen 6 öğrenci, ırkçı bir grup öğrenci ve esnafın 
saldırısına maruz kaldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü önünde gerçekleşen 
saldırıda polis saldırganlara yönelik bir girişimde bulunmazken, saldırıya uğrayan 6 Kürt öğrencinin 
gözaltına alındığı belirtildi.   
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Manisa  
 
17 Mayıs 2014’te Manisa/Soma’da ev ve otel baskınları düzenleyen polis ekipleri ÇHD üyesi 8 avukatın da 
bulunduğu 36 kişiyi gözaltına aldı. Spor salonuna götürülen 32 kişinin gözaltında işkence gördüğü ortaya 
çıktı.  
 
23 Ekim 2014’te Manisa’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 15 kişiden Doğan Karan “yasadışı 
örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
  

Mardin 
 
7 Ocak 2014’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin “sınır hattına 
örülen duvarı protesto gösterilerine katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına aldığı 5 çocuktan üçü “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
27 Ocak 2014’te Mardin'in Midyat ilçesinde 22 Ocak 2013 tarihinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG 
militanı İdris Turan'ın (Norşin Bagok) ailesinin evine baskın düzenleyen polisler, Turan'ın annesi Naciye ve 
babası Sadık Turan’ı gözaltına alındı. Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Turan çiftinin, çocukları 
olan HPG militanı İdris Turan için yaptırılan anıt mezarla "Örgüt propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 
gözaltına alındığı belirtildi.   
 
29 Ocak 2014’te Mardin’in Dargeçit İlçesi ile Nusaybin İlçesi’ne bağlı Marine (Eskihisar) Köyü’ne 27 Ocak 
2014’te düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 6 kişiden 5’i “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla tutuklanarak Midyat M Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
29 Ocak 2014’te Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde düzenlenen gözaltı operasyonlarını protesto etmek için 
eylem yapan gruba polis ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucu bir kişi yaralandı, iki kişi de 
gözaltına alındı. 
 
29 Ocak 2014’te, Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesi Bahçebaşı Mahallesi'nde düzenlenen ev 
baskınlarında gözaltına alınan Siraç Çetin, Ferhat oğuz, Abdurrahman Ağırman, Mehmet Çelik, Emrullah 
Alpaydın isimli yurttaşlar "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananlar Midyat M Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi. Yapılan tutuklamaları protesto etmek amacıyla adliye binası önünde bekleyen 
kitleye polis müdahalesi gerçekleşirken, müdahale sırasında ismi öğrenilemeyen iki yurttaş gözaltına 
alındı.   
 
9 Şubat 2014’te, Mardin’in Midyat İlçesinde, BDP Midyat İlçe yöneticisi Yusuf Akyüz, TEM şubeye bağlı 
polisler tarafından, "araçta bomba var" ihbarı üzerine aracı durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramanın 
ardından Akyüz'ün aracında bir adet tabanca şarjörü bulundu. Akyüz Midyat ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde 
alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.   
 
13 Şubat 2014’te Mardin’in Dargeçit İlçesi’ndeki Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da 
Yakalanarak Türkiye’ye Teslim Edilmesinin Yıldönümünde yapılmak istenen gösteriye müdahale eden 
polis ekiplerinin 4 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. 
 
15 Şubat 2014’te, Mardin'in Derik ilçesinden Diyarbakır'a, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getirilişinin yıl dönümünü protesto etmek amacıyla gerçekleştirilecek protesto eylemine katılmak amacıyla 
gelen Hüseyin Akay (24), Ramazan Güray (27), Veysi Kılınç (22) ve Nevroz Kılınç'ın (18) içersinde 
bulunduğu araç polisler tarafından kent girişinde durduruldu. Yurttaşlar ve polisler arasında yaşanan 
tartışmanın ardından 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldüğü bildirildi.   
 
31 Mart 2014’te, Mardin'in Midyat ilçesinde şehir turu atan AKP'lilerin BDP'li gençlere sözlü tacizi ile 
başlayan tartışma ve sonrasında kavgaya dönüşen olaya, olay yerine gelen polisler BDP’li gençlere 
tazyikli su ve gaz bombası müdahale etti. Cumhuriyet Mahallesi ve Midyat Dörtyol'da başlayan olaylarda 
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polis müdahalesine gençlerinde karşılık vermesi sonucu çatışma çıktı. Olaylarda isimleri öğrenilemeyen 6 
kişi gözaltına alındı.   
 
4 Mayıs 2014’te, Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde MOBESE kameralarına taş attıkları iddiasıyla H.B. (13), 
H.K. (13) , D.D. (11) ve B.Y. (11) adlı 4 çocuk polisler tarafından gözaltına alındı. 
 
6 Haziran 2014’te, Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde Safa ve Saray mahallelerinde polis tarafından 
düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan Dargeçit Belediye Meclis üyesi Mehmet Şerif Toprak ile oğlu 
Ömer Toprak (18) ve Mehmet Emin Oğuz (20),  28 Mayıs günü eski korucu başı Mehmet Uğurtay'ın 
öldürülmesiyle ilgili haklarında gizli tanık ifadeleri olduğu gerekçesiyle tutuklandı.   
 
7 Haziran 2014’te, Rojava’nın Dirbesiye Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye geçiş yapan, Suriye’yi 
Demokratikleştirme Kürt İnisiyatifi üyeleri Rojava Halk Meclisi Eş Başkanı Abdulselam Ehmed, Suriye 
Kürtleri Sol Partisi Genel Sekreteri Mehemede Muse, TEV-DEM Dış İlişkiler üyesi Çınar Salih ve 
Beşira’dan oluşan heyet pasaportları olmadığı gerekçesiyle gözaltına alınarak Mardin Emniyet Müdürlüğü 
Yabancılar Şube’ye götürüldü.   
 
8 Haziran 2014’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 7 Haziran 2014’te polis ekiplerinin düzenlediği ev polisler 
tarafından düzenlenen baskınlarda, Gule Çelik ile kızı Ğelat Çelik, Hükmiye Acar ve kızı Ruken Acar, 
Nevaf Akbaş ve kızı Şehriban Akbaş gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Nusaybin İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından 6 kişi Nusaybin Nöbetçi Cumhuriyet 
Savcılığı’nca sevk edildi. Alınan ifadelerinin ardından Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 6 kişiden 5’i 
serbest bırakılırken, Nevaf Akbaş isimli yurttaş "Örgüte yardım ve yataklık yapmak" iddiasıyla tutuklandı.   
 
10 Haziran 2014’te, Mardin'in Midyat ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, düzenlenen yürüyüşe korucular 
tarafından ateş açılmasını protesto eden yurttaşlara polis ve jandarma ekipleri biber gazı, plastik mermi ve 
tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında Şahbedin Akıncı (25) isimli yurttaş ile ismi öğrenilemeyen 
15 yaşlarında bir çocuk gözaltına alındı.   
 
10 Temmuz 2014’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 9 Temmuz 2014’te polis ekiplerinin düzenlediği 
operasyon sonucu gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
11 Temmuz 2014’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde böbrek yetmezliğinden dolayı haftanın 3 günü diyalize 
bağlı olarak yaşamını sürdüren Hasan Aşa’nın (44) hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla verilen hapis cezasının kesinleşmesi ve avukatının 15 gün içinde karara itiraz etmemesi 
nedeniyle tutuklandığı öğrenildi. 
 
1 Eylül 2014’te, Barış Günü dolayısıyla Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde ve Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 
düzenlenen eylemlere polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı sularla müdahale etti. Müdahaleler sonunda 
Nusaybin’de bir eylemci gözaltına alındı. 
 
9 Ekim 2014’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde düzenlenen Kobane katliamları protesto gösterilerine polisin 
müdahalesinin ardından 5 kişinin, gözaltına alındığı bildirildi. 
 
10 Ekim 2014’te Mardin’de gözaltına alınan ve ifade verme işlemi tamamlanan 14 çocuktan 5’i “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” ve “kamu malına zarar verdikleri” iddiasıyla tutuklandı. 
 
11 Ekim 2014’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde sivil polisler tarafından gözaltına alınan Tenzile Irmak ve 
Mesut Aslan “yasadışı örgüt adına suç işledikleri” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
15 Ekim 2014’te, Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bulunan Yalım, Trafo ve Saraçoğlu mahallelerine sivil 
polis ve özel harekat polisleri tarafından birçok eve, kapıları balyozlarla kırılarak baskın düzenlendi. Şahin 
Baydağ, Ramazan Akman, Veysi Bingül, Cebrail Bingül, Ahmet Bingül, Şeyhmus Bingül, Ali Bingül, 
Nurullah Yılmaz, Ruken Yılmaz, Gülbin Günay ile isimleri öğrenilemeyen Akar ve Kurt soy isimli iki yurttaş 
baskınlarda gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Kobanê’ye destek eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 
gözaltına alındıkları ileri sürüldü.  
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16 Ekim 2014’te Mardin’in Derik İlçesi’nde kolluk kuvvetlerince gözaltına alınan A.A. (15) çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
16 Ekim 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, düzenlenen ev baskınlarında Zeynel Abidin Mahallesi 
muhtarı Hurşit Elçioğlu, İrfan Aktaş ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi, Kobanê protestolarına katıldıkları 
iddiasıyla gözaltına alındı.   
 
17 Ekim 2014’te Mardin’in Artuklu, Derik ve Kızıltepe ilçelerinde düzenlenen ev baskınları sonrasında 
gözaltına alınanlardan 22’si “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
18 Ekim 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçelerinde, Kobanê'ye yönelik saldırılara karşı yapılan protesto 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle bazı evlere yapılan baskınlarda gözaltına alınan 5 kişi, Nusaybin 
Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları sonrası Nusaybin Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık soruguları yapılan 
gözaltılardan Hurşit Elçioğlu isimli bir yurttaş, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.   
 
18 Ekim 2014’te, Mardin’in Artuklu beldesinde düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 14 yaşındaki 
F.T. ile Murat Karaaslan (35) ve Serbest Yavuz (25) Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının 
ardından, götürüldükleri Kızıltepe Adliyesi'nde mahkeme tarafından tutuklandı.   
 
18 Ekim 2014’te, Mardin'in Derik ilçesinde 17 Ekim’de, IŞİD çetelerinin Kobanê Kantonu'na yönelik 
saldırılarını protesto etmek amacıyla düzenlenen eylemlere ilişkin Derik Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Onur Kaya (18), Cano Abdan (24), C.T. (16) ve M.Ş.S. (17) 
isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen 
çocuklardan 16 yaşında ki C.T., Onur Kaya ve Cano Abdan "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla mahkemece 
tutuklandı.    
 
21 Ekim 2014’te Mardin’in Derik İlçesi’nde 20 Ekim 2014’te yapılan ev baskınları sonucu Kobanê 
eylemlerinde yer aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden Uğur Özbahçeci (21) ve Ömer Başakçı (21) 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
22 Ekim 2014’te, Mardin'in Derik ilçesinde, Kobanê'ye destek eylemlerine katıldıkları gerekçesi ile 
gözaltına alınan 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Derik Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. 
Savcılıkta, ifadesi alınan 3 kişi, daha sonra tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 16 
yaşındaki Z.V. ile Ahmet Dinç (32) ve Baver Beçene (19) "örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.   
 
23 Ekim 2014’te, Mardin'in Derik ilçesinde yapılan Kobanê protestolarına katıldıkları iddiasıyla Mazlum 
Emek (22) ve Özgür Aktay (21) adlı iki genç polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Emek ve 
Aktay, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olaylarla ilgili ifadeleri alınan gençler, daha sonra serbest 
bırakıldı.   
 
23 Ekim 2014’te Mardin’in Derik İlçesi’nde yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 27 ve 28 Ekim 2014’te tutuklandı.  
 
27 Ekim 2014’te, Mardin'in Derik ilçesinde, Derik İlçe Emniyet Amirliğine ifade için çağrılan 4 kişi, buradaki 
işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılık ifadesinin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk 
edilen İcret Atalay(40) ile Abdulkadir Erbek (43) "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak cezaevine 
gönderilirken, Yunus Dağ ve Maşallah Geyikoğulları adlı kişiler ise serbest bırakıldı.   
 
30 Ekim 2014’te Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde 8 kişiyi, “eylemlere katıldıkları ve yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddialarıyla gözaltına aldı. 5 Kişi tutuklandı. 
 
30 Ekim 2014’te Mardin’in Derik İlçesi’nde 3 kişiyi, “eylemlere katıldıkları ve yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddialarıyla gözaltına aldı. 3 kişi tutuklandı. 
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31 Ekim 2014’te, Mardin'in Derik İlçesi'nde Kobanê eylemlerine katıldıkları iddiasıyla İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne çağrılan 3 yurttaştan Mazlum Emek ve Özgür Aktay, adliyeye sevk edildi. Savcılık 
tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderilen 2 kişi, gösterilere katıldıkları iddiasıyla tutuklandı.   
  
31 Ekim 2014’te, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde, Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek amacıyla 
düzenlenen eylemlere katıldıkları gerekçesiyle, polis tarafından evlerine baskın düzenlenen Hamit Çoko, 
Serkan Akkuş (22), Nezir İlek (50), Doğukan Çavlı (20), Nejat Titiz (30), Ekrem Yüş (35), J.K. (15) ve R.D. 
(17) isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ekrem 
Yüş (39), Nezir İlek ( 50 ), Nejat Titiz (30), Doğukan Çavlı (20) ve Serkan Akkuş (22) "Örgüt üyesi olmak" 
iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi'ne gönderilirken, Hamit Çoko, J.K. (15) ve R.D. (17) adlı 
kişiler serbest bırakıldı. 
 
31 Ekim 2014’te, Mardin'in Derik ilçesinde de Kobanê eylemlerine destek verdikleri gerekçesiyle ifadeleri 
alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Vedat Erol, Abdulkadir Ödünç ve M. Salih Aydın isimli 
belediye çalışanları, gözaltına alındı.   
 
1 Kasım 2014’te, Mardin Derik ilçesinde, Kobanê eylemlerine katıldığı iddiasıyla ifadesi alınmak üzere İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Nurettin Ekinci isimli yurttaş gözaltına alındı. İşlemlerinin tamamlanması 
ardından adliyeye sevk edilen Ekinci, "örgüt üyeliği" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
6 Kasım 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kobanê'ye yönelik saldırılara karşı 6-8 Ekim tarihleri 
arasında yapılan protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle biri Suriye vatandaşı 3 çocuk gözaltına 
alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Nusaybin Adliyesi'ne çıkarılan çocuklardan 15 
yaşındaki Suriyeli D.M. serbest bırakılırken, M.A. (16) ile S.D. (15) isimli çocuklar tutuklandı.   
 
13 Kasım 2014’te Mardin’de Bitlis’e giderken gözaltına alınanlardan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri 
Sendikası (SES) Bitlis Şubesi yöneticisi Erkan Yılmaz ve eski Şube Başkanı Sedat Güler serbest 
bırakırken, Kayapınar Belediyesi işçisi Hakkı Azarak ise “yasadışı örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı. 
 
20 Kasım 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Kobanê eylemine polisin müdahalesiyle başlayan 
çatışmaların ardından eyleme katıldıkları gerekçesiyle 2 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.S. (16) 
ve F.T. (15) isimli çocuklar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınmasının ardından Savcılıkta alınan 
ifadelerinden sonra serbest bırakıldı.   
 
21 Kasım 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 19 Kasım’da, Kobanê için yapılan eylemlere katıldıkları 
gerekçesiyle polisler tarafından düzenlenen ev baskınlarında Ramazan Arı, Orhan Kaya isimli yurttaşlar ile 
ismi öğrenilemeyen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Nusaybin Adliyesi'ne çıkarılan 3 kişi, "örgüt 
üyeliği", "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla tutuklanarak Mardin E tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
1 Aralık 2014’te, Mardin’in Nusaybin ilçesinde 28 Ekim’de, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 
gözaltına alınan Y. A. (15) ve A. G.(16) isimli çocuklar, çıkarıldıkları Nusaybin Adliyesi'ndeki mahkemede 
verdikleri ifadeleri ardından tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 
 
9 Aralık 2014’te, Mardin'in Derik ilçesinde, 6-7 Ekim olaylarına katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 
A.M.Y. (17) ve A.A. (16) adlı çocuklar, emniyetteki işlemlerinin ardından Derik Adliyesi'ne çıkarıldı. 
Savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen A.M.Y. ve A.A. adlı çocuklar, 
"örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.   
 
15 Aralık 2014’te Mardin’in Derik İlçesi’nde ev baskını düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 
Mehmet Geyikoğlu aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 
tutuklandı. 
 
16 Aralık 2014’te, Mardin'in Derik ilçesinde Kobanê direnişine destek vermek amacıyla 6-8 Ekim de 
düzenlenen eylemlere katıldıkları gerekçesiyle, Derik İlçe Emniyet Amirliği'ne ifade vermek için çağrılan 
Mehmet Geyikoğlu adlı yurttaş, buradaki işlemlerinin ardından Derik Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık 
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ifadesinin ardından, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Geyikoğlu, "örgüt üyeliği" iddiasıyla 
tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Ağrı'nın Tutak ilçesinde, Kobanê eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 
sabah saatlerinde polisler tarafından gözaltına alınan İlyas Bilici (29), tutuklandı. İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Bilici, tutuklanma talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza 
Mahkemesi'nce, "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak Ağrı M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
18 Aralık 2014’te, Mardin'in Artuklu ilçesi Yalım Mahallesi'nde, Kobanê eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle gözaltına alınan 2'si çocuk 6 kişi Mardin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 
adliye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan Ö.C. (16), İ.C. (17) adlı çocuklar serbest bırakılırken, 
mahkemeye çıkarılan M.C. (18), W.C. (22), F.C. (18) ve S.C. (18) adlı öğrenciler ise tutuklanarak Mardin E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
18 Aralık 2014’te Mardin’in Artuklu İlçesi’nde gözaltına alınan 6 kişiden 4’ü “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
24 Aralık 2014’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen özel harekât ekipleri 15 kişiyi 
gözaltına alırken, operasyonun gerekçesine dair açıklama yapılmadı.   
 
27 Aralık 2014’te Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde operasyon düzenleyen özel harekât ekipleri, biri çocuk 4 
kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesine dair açıklama yapılmadı. 
  
27 Aralık 2014’te, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 24 Aralık’ta, Atatürk ve Turgut Özal mahallelerinde polis 
tarafından düzenlenen ev ve iş baskınlarında Ramazan Gültekin, Mehmet Gültekin, Rıfat Gültekin, Çelebi 
Acar, Abdulkadir Kuday, Ramazan Bilge, Alaattin Bulut ve ismi öğrenilemeyen 8 yurttaş gözaltına alındı. 
6-8 Ekim Kobanê'ye eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 16 yurttaş, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri biten 16 kişiden 9'u serbest bırakılırken 7'si Mardin 
Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılıkta ifadeleri alınan iki kişi de serbest bırakılırken 5 kişi tutuklama talebiyle 
mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen, Yavuz Aral, Mehmet Gültekin, Abdülkadir Hüday isimli 
üç yurttaş tutuklandı. Tutuklananlar Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.    
 
29 Aralık 2014’te, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bu sabah bazı evlere polisler tarafından baskın 
düzenlendi. Evlerde yapılan aramaların ardındın Orhan Tekin, Ali Tekin, Diyar Atalay, Ferhat Atalay, 
İbrahim Yalgı, Fesih Acar ve 17 yaşındaki Ö.U. gözaltına alındı.   
 
30 Aralık 2014’te, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde polis tarafından düzenlenen ev baskınında, Savaş Temel 
isimli yurttaş gözaltına alındı. Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerin ardından 
adliyeye sevk edilen Temel, "patlayıcı madde bulundurma" iddiası ile tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi.   
 

Mersin 
 
7 Ocak 2014’te Mersin’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları 
sonucu 4 çocuk gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
  
12 Ocak 2014’te Mersin’in bir kahvehaneye baskın düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri Şahin İlhan adlı kişiyi darp ederek gözaltına alırken, gözaltının gerekçesi hakkında açıklama 
yapılmadı. 
 
17 Şubat 2014’te Mersin’de ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
gözaltına aldığı 6 kişiden 4’ü “yasadışı eylem yaptıkları” iddiasıyla aynı gün tutuklandı. 
 
19 Şubat 2014’te Mersin’de 17 Şubat 2014’te ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin gözaltına aldığı F.D. (16) “yasadışı eylem yaptığı” iddiasıyla tutuklandı. 
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11 Mart 2014’te, Mersin’de Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemlerinde, eylemcilere saldıran polisin 
kullandığı Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) iki kişiyi ezme girişiminde bulundu. Yaralanan iki 
kişi hastaneye kaldırılırken 52 kişinin de gözaltına alındığı ileri sürüldü. 
 
13 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Mersin’de düzenlediği mitingi protesto eden gruplara 
gaz bombaları, plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı. 
 
2 Mayıs 2014’te Mersin Üniversitesi öğrencilerinin kaldıkları evlere baskın düzenleyen polis ekipleri 
Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi üyesi 9 öğrenciyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesine dair 
açıklama yapılmadı. 
 
23 Mayıs 2014’te, düzenlenen eylemlere müdahale eden polis ekipleri Mersin’de 8 kişiyi gözaltına alındı.  
 
10 Haziran 2014’te, Mersin'in Tarsus İlçesi'nde ise sabah saatlerinde evlere baskın düzenleyen polis, 
eylemlere katıldıkları iddiasıyla Vedat Akbıyık, Hakan İldeniz ve Naim Özçiftçi gözaltına aldı.   
 
16 Haziran 2014’te Adana’da 15 Haziran 2014’te polis aracından atıldığı iddia edilen patlayıcının isabet 
ettiği İbrahim Aras’ın (15) öldürülmesini Mersin’de kendilerini okul kapısına zincirleyerek protesto eden 4 
lise öğrencisi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Haziran 2014’te Mersin’in Tarsus İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen polis ekipleri bir süre önce polis 
tarafından darp edildikten sonra Berdan Irmağı’nda cesedi bulunan Rıza Bayram’ın cenaze töreninde 
çıkan olaylarda yer aldıkları iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. 
 
19 Ağustos 2014’te Farklı tarihlerde çıkan çatışmalarda ölen PKK militanı 3 kişi için Mersin’de kurulan 
taziye çadırı yakınında ses bombası patlaması sonucu olay yerine giden Dicle Haber Ajansı (DİHA) 
muhabirleri Ahmet Kanbal ile Ozan Eye polislerce gözaltına alındı. 
 
27 Eylül 2014’te Mersin’de DAİŞ/IŞİD adlı örgütün Kobanê'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için 
yapılan yürüyüşün ardından düzenlenen ev baskınlarında 4 çocuk gözaltına alındı. 
 
11 Ekim 2014’te Mersin’in Tarsus İlçesi’nde gözaltına alınan 12 kişiden 10’u “yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” ve “kamu malına zarar verdikleri” iddiasıyla 
tutuklandı. 
 
13 Ekim 2014’te Mersin’de eylemler nedeniyle gözaltına alınan 102 kişiden 32’si “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla tutuklandı. 
 
15 Ekim 2014’te Kobanê eylemlerine katıldıkları iddia edilen kişilerin evlerine düzenlenen baskınlar 
sonucu İzmir’in Menemen İlçesi’nde 5 kişi gözaltına alındı.   
 
22 Ekim 2014’te Kobanê eylemlerinde yer aldıkları iddiasıyla Mersin’deki operasyonda 7 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. 
 
28 Ekim 2014’te, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında TEM şubesi 
tarafından aralarında emniyet çalışanı, vali, siyasetçi ve iş adamlarının bulunduğu 123 kişinin yasa dışı 
yollarla dinlendiği gerekçesiyle sabah saatlerinde çok sayıda polisin evine operasyon düzenlendi. Yapılan 
operasyonlarda aralarında eski İstihbarat Dairesi müdürlerinin de olduğu 20 polisin şüpheli olarak 
gözaltına alındığı öğrenilirken, gözaltındakilerin sağlık kontrollerinden geçirildiği bilgisi aktarıldı.  
 
29 Ekim 2014’te, Mersin'in Mezitli ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü talebiyle sürdürülen 
"Abdullah Öcalan'a özgürlük" imza kampanyası çerçevesinde yurttaşlardan imza toplayan Mersin 
Üniversitesi öğrencileri Oktay Demir ve Çekdar Alpergin, polislerce gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan 
sonra Mezitli Karakolu'na götürüldükleri öğrenilen öğrencilerin topladıkları imza föylerine de el konuldu. 
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5 Kasım 2014’te, Mersin'in Akdeniz ilçesine bağlı AKİB Zafer Çağlayan Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi'nden tasdiknamesini almak için okula gelen Ümit Temmur adlı öğrenci, araması olduğu gerekçesi 
ile polisler tarafından okulun kapısı önünde darp edilerek gözaltına alındı. Temmur'un darp dilmesine tepki 
gösteren arkadaşlarına da polisin saldırması üzerine çıkan olaylar okulun bahçesine sıçradı. Olaylar 
sırasında havaya altı el ateş ederek öğrencileri dağıtmaya çalışan polis, öğrencileri dağıtamayınca silah 
dipçikleri 6 öğrenciyi çeşitli yerlerinden yaraladı. Yaşanan olaylar sırasında okul yönetimi polise herhangi 
bir müdahalede bulunmazken, polisin Temmur'u alıp uzaklaşması ile gerginlik sona erdi.  
 
8 Kasım 2014’te Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde 5 Kasım 2014’te, uzaklaştırıldığı meslek lisesinden 
tasdiknamesini almak için okula geldiği esnada gözaltına alınan Ü.T. “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
 
16 Kasım 2014’te Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde askerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Toplumsal 
Özgürlük Parti Girişimi (TÖPG) aktivisti Kader Ortakkaya için Mersin’de afiş asan TÖPG’lü Ali Haydar 
Buluş, polislerce darp edilerek gözaltına alındı. 
 
11 Aralık 2014’te 19. Milli Eğitim Şurası’nda alınan kararları protesto etmek amacıyla Mersin’de bulunan 
Pozcu Anadolu Lisesi önünde kendilerini zincirleyerek eylem yapan 4 çocuk darp edilerek gözaltına alındı. 
 
15 Aralık 2014’te Mersin’in Tarsus İlçesi’nde ev baskını düzenleyen polis ekipleri, Hüseyin Çiçek adlı 
kişiyi,  
 
16 Aralık 2014’te Mersin’de Terörle Mücadele Şubesi’nin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu’yu 
“makul şüpheli” sıfatıyla gözaltına alarak özel yetkili mahkemelerin yargılama yaptığı dönemde açılan bir 
KCK soruşturması nedeniyle ifadesini aldığı öğrenildi. 
 
17 Aralık 2014’te Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarılan işçilere destek vermek amacıyla Genel-
İş tarafından yapılan eyleme müdahale eden polis ekipleri 20 kişiyi gözaltına aldı. 
 
28 Aralık 2014’te, Mersin'de gece Mersin Otoban Gişelerinde araçları durulan Cemil Sayın ve Jiyan Orhan 
isimli iki kişi gözaltın alındı. Kuvvetli suç şüphesi olduğu iddiası ile gözaltına alınan Sayın ve Orhan, 
Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 
 

Muğla 
  
11 Mart 2014’te Muğla’da Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemine saldıran polis 22 kişiyi gözaltına aldı. 
Gözaltına aldı. 
  
1 Kasım 2014’te, Muğla Marmaris'te 1 Kasım Dünya Kobanê Günü etkinliği yapmak istediği için gözaltına 
alınan 15 kişi, savcılık ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.  
 

Muş 
 
9 Mart 2014’te, Muş'un Bulanık İlçesi'ne bağlı Erentepe (Liz) Beldesi'nde, jandarma ekipleri tarafından 
evine yapılan baskın sonucu gözaltına alınan Metin Baltık isimli yurttaş, önceden kesinleşmiş cezası 
nedeni ile tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
3 Nisan 2014’te Muş’tan Abdullah Öcalan’ın doğum günü dolayısıyla Şanlıurfa’nın Ömerli Köyü’ne gitmek 
üzere otobüse binen BDP çalışanı Ömer Faruk Çalışkan, otobüsü durduran polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
30 Nisan 2014’te Nevşehir’de ev baskınları düzenleyen polis ekipleri, Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde 
eğitim gören 14 Kürt öğrenciyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
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6 Ağustos 2014’te Bulanık’ta çok sayıda özel hareket timi ve çevik kuvvet polisi tarafından kahvehanelere 
yapılan baskınlarda 3 kişi gözaltına alındı. 
 
10 Ekim 2014’te, Muş'un Varto ilçesinde gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü tutuklandı. Varto'da çıkan olayların 
ardından düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye 
sevk edildi. Şahıslardan Deniz D. Naim Ö. Savaş B. ve Necati A. “Örgüt üyesi olma ve devlet malına zarar 
verme” iddiasıyla tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Diğer 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı.  
 
14 Ekim 2014’te Muş’un Malazgirt İlçesi’nde gözaltına alınan 6 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “kamu 
malına zarar verdikleri” ve “polise direndikleri” suçlamalarından tutuklandı. 
 
21 Ekim 2014’te Muş’ta gözaltına alınan Fuat Şeker, İbrahim Emre, Mücahit Kırgeç, Recep Akkuş, Halil 
Çiçek ve Deniz Tarhan “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı. 
 
22 Ekim 2014’te, Muş'un Malazgirt ilçesinde, Kobanê'ye yönelik saldırıları protesto etmek için yapılan 
eylemlere katıldıkları gerekçesiyle V. S. (16), Devrim Çelik, D.S. (14), Ferit Deniz ve Samet Sabuncu isimli 
yurttaşlar gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerin 
ardından adliyeye sevk edilen V.S. (16) ve D.S. (14) adlı çocuklar ile Devrim Çelik, Ferit Deniz ve Samet 
Sabuncu adlı yurttaşlar savcılık tarafından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. "Kamu malına 
zarar vermek" iddiasıyla tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen 5 kişi, aynı iddiayla 
tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.    
 
22 Ekim 2014’te, Muş'un Malazgirt ilçesinde, Kobanê'ye yönelik saldırıları protesto etmek için yapılan 
eylemlere katıldıkları gerekçesiyle isim öğrenilemeyen bir yurttaş polis tarafından gözaltına alındı.   
 
22 Ekim 2014’te, Muş'un Bulanık ilçesinde Kobanê için yapılan protesto gösterilerine katıldıkları 
gerekçesiyle yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 5 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Bulanık 
Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından D.Y. (15), F.K. (15) ve S.K. (15) adlı çocuklar serbest 
bırakılırken, Baran Demir (18) ve Ö.Ç. (16) tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. 
Mahkemeye çıkarılan Demir ve Ö.Ç. "Örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi.  
 
23 Ekim 2014’te Muş’un Malazgirt İlçesi’nde 21 Ekim 2014’te yapılan ev baskınları sonucu gözaltına 
alınanlardan Azat Payçu “kamu malına zarar verdiği” iddiasıyla tutuklandı.. 
 
24 Ekim 2014’te, Muş'un Varto ilçesinde çıkan olayların ardından düzenlenen operasyonlarla gözaltına 
alınan 7 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şahıslardan Deniz D., Naim Ö., 
Savaş B. ve Necati A., 'Örgüt üyesi olma ve devlet malına zarar verme' iddiasıyla tutuklanarak Muş E Tipi 
Cezaevi'ne gönderildi. Diğer 3 şahıs ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
25 Ekim 2014’te, Muş'un Malazgirt ilçesinde Kobanê'ye yönelik saldırıları protesto etmek için yapılan 
eylemlere katıldıkları gerekçesiyle ilçe merkezinde gözaltına alınan ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki 
işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Ferdi Çakar ve Hikmet Akçam, savcı tarafından tutuklanmaları 
talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Çakar ve Akçam tutuklanarak Muş E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi.   
 
28 Ekim 2014’te, Muş’un Bulanık ilçesinde 27 Ekim’de, Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan KOP Petrol 
yakınlarında polisler tarafından durdurulan araçta yapılan arama ve kimlik kontrolünden sonra 1’i çocuk 3 
kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından D.K. (13) serbest bırakılırken, Tahsin Dişli ve 
Nevzat Gümüştaş isimli yurttaşlar ise savcılık ifadesinin ardından tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edildi. Dişli ve Gümüştaş mahkeme tarafından "Örgüt üyeliği" iddiasıyla tutuklanarak, 
Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
1 Kasım 2014’te, Muş’un Varto ilçesinde, Kobanê eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle polis tarafından 
düzenlenen ev baskınlarında 10 yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve "güvenlik" gerekçesi ile Muş 
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İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 10 yurttaş, işlemlerinin tamamlanmasının ardından video konferans 
yoluyla Varto Adliyesi'ndeki savcılığa ifade vermeleri istendi. Bunu kabul etmemeleri üzerine Varto'ya 
getirilen 10 yurttaşın savcılık tarafından ifadeleri alındı. Varto Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
sorgulanan 10 yurttaş, tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Orhan Coşkun, Çetin 
Turğut, Elvan Dere, Ercan Aktay ve Şifa Erdoğan adlı yurttaşların tutuklanmasına, Seyithan Şahin, 
Maşallah Gümgüm, Bışar Akbal, Adar Barut ve Samet Karahan'ın ise tutuksuz yargılanmasına karar verdi. 
Tutuklanan 5 kişi Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
2 Kasım 2014’te, Muş’ta, Dünya Kobanê Günü etkinliğinin ardından polis müdahalesi sonucu 19 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 19 kişiden 14’ü aynı gün serbest bırakıldı. Y.A., D.O., M.K.(17), M.S. 
isimli çocuklar ile Halit Çiçek isimli yurttaş 6-8 Ekim günleri kentte yaşanan Kobanê protestolarına 
katıldıkları gerekçesiyle Muş Emniyet Müdürlüğü’nde ifadelerinin alınmasına devam edildi.Tamamlanan 
işlemlerinin ardından 5 kişiden 2’si serbest bırakılarken 3 kişi ise “Örgüt üyesi” oldukları gerekçesi ile Sulh 
Ceza Mahkemesine sevk edildi. 3 kişiden Davut Oral (16) tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 
Halil Çiçek ve 17 yaşındaki M.K tutuklandı.   
 
3 Kasım 2014’te Dünya Kobanê Günü ilân edilen 1 Kasım 2014’te Muş’ta düzenlenen eyleme müdahale 
eden polisin gözaltına aldığı Ö.D.O.’nun (16) ailesi, çocuklarının gözaltında darp edildiğini belirterek suç 
duyurusunda bulundu. 
 
5 Kasım 2014’te, Muş'un Zafer Mahallesi'nde 3 Kasım’da, Özel harekat polisleri tarafından düzenlenen ev 
baskınlarında Mesut Toksun, M.S. (17), M.Ş.A. ve M.Ş.A isimli çocuklar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilemeyen 4 kişinin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından 
Muş Adliyesi'ne sevk edilen M.A. (17), Mesut Toksun (21), M.Ş.A. (17) ve kardeşi M.Ş.A. (16), "örgüte üye 
olmak", "örgüte patlayıcı madde temin etmek", "polise mukavemet" iddiaları ile tutuklanarak Muş E Tipi 
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
5 Kasım 2014’te, Muş'un Malazgirt ilçesinde 3 Kasım’de, Kobanê'ye yönelik saldırıları protesto etmek için 
yapılan eylemlere katıldığı gerekçesiyle Danışmentgazi Mahallesi ile çarşı merkezinde ev ve işyerlerine 
yapılan baskında Ekrem Şanci, Murat Tayden, Ö.A. (17), H.G. (16) ve ismi öğrenilemeyen yurttaş 
gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 yurttaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. İlçe Emniyeti 
Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişi tutuklanarak, Muş E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi. Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilenlerden Murat Tayden'in cezaevi önünden 
kaçarak kayıplara karıştığı ve kendisine halen ulaşılamadığı öğrenildi.   
 
6 Kasım 2014’te, Muş’un Bulanık ilçesinde polisler tarafından sabah saatlerinde düzenlenen ev 
baskınlarında gözaltına alınan Sadık Çakır (30), Zafer Aydın (18) ve C.D ile D.T adlı çocuklar İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından Bulanık Cumhuriyet Savcılığı’na çıkarıldı. Savcılık işlemlerinin 
ardından C.D. ile Zafer Aydemir serbest bırakılırken, D.T ve Sadık Çakır tutuklanmaları talebiyle Sulh 
Ceza Mahkemesi’ne sevk edildi. Mahkeme, Çakır ve D.T’nin “Örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 
tutuklanmasına karar verdi.  
 
11 Kasım 2014’te Muş’ta IŞİD’in Kobanê’ye saldırılarını protesto eylemlerine katılanlara yönelik gözaltı 
operasyonları kapsamında 8 Ekim 2014’te düzenlenen eyleme katıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama 
kararı bulunan Arif Sezgin (20) gözaltına alındıktan sonra aynı gün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
21 Kasım 2014’te, Muş'un Varto ilçesinde, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 
Volkan Akkoyun ve Laser Taş, emniyet ve savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme 
tarafından tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
21 Kasım 2014’te, Muş’un Kültür Mahallesinde ikamet eden Abdullah Gölbaşı (18) isimli yurttaş, evine 
gittiği sırada polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Gölbaşı, 
Kobanê eylemlerine katıldığı gerekçesi ile tutuklanarak Gölbaşı’nın Muş E Tipi’ne gönderildi  
 
10 Aralık 2014’te, Muş'un Varto ilçesinde özel harekat polisi ve askerlerin düzenlediği ev baskınlarında 
Uygar Yavaş, Umut Han, Recep Bingöl, Zana Ataç, Mehmet Turgut, Bayram Değer ve Bedri Toprak isimli 
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yurttaşlar gözaltına alındı.  Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uygar 
Yavaş, Umut Han, Recep Bingöl, Z.A. (17), Mehmet Turgut, Bayram Değer ve Kadri Toprak, "Örgüt 
üyeliği", "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "Kamu malına zarar vermek" ve "Polise 
mukavemet" iddiası ile tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
17 Aralık 2014’te Kobanê eylemlerine katılanlara yönelik operasyonlar kapsamında Muş’un Malazgirt 
İlçesi’nde gözaltına alınan Bülent Tunç “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç 
işlediği” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla tutuklandı. 
 
17 Aralık 2014’te, Muş’ta, KESK Muş Şubesi öncülüğünde 17-25 tarihleri arasında gerçekleşen yolsuzluk 
operasyonlarının ardından açığa çıkan yolsuzlukları AKP il binası önünde protesto etmek isteyen kitleye 
yönelik gerçekleşen müdahalede HDP İl Başkanı Robin Erdenci ile SES Şube Başkanı İdris Gürkan 
gözaltına alındı.   
 
26 Aralık 2014’te,  Muş’taki Alparslan Üniversitesi’nde, Roboski Katliamı’nın 3. yıldönümünde kampüs 
içerisinde basın açıklaması yapan öğrenciler, daha sonra Merkez Kütüphane önünde ‘Roboski’ konulu bir 
tiyatro sahneledi. Kampüse giren jandarma, biber gazı ve tazyikli suyla öğrencilere saldırdı. Saldırıda 2 
öğrenci gözaltına alınırken, gazdan etkilenen 2 öğrenci de ambulansla Muş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.  
 

Nevşehir 
 

Niğde 
 
23 Şubat 2014’te İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın Niğde’nin Bor İlçesi’nde AKP’nin seçim bürosunun 
açılışında yaptığı konuşmayı protesto eden bir kişi polis ekibi tarafından gözaltına alındı. 
 
8 Nisan 2014’te, Niğde’de HDP’nin Berkin Elvan için yaptığı eylemde atılan sloganlarla “kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret edildiği” gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı. 
 

Ordu 
 

Osmaniye 
  
  
 
3 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında Osmaniye’de 
düzenlediği mitingde “hırsız var” yazılı pankart açan İbrahim Alıcı korumalar tarafından gözaltına alındı. Bir 
minibüse bindirildiği söyleyen İbrahim Alıcı, aracın içinde 45 dakikaya yakın bir süre boyunca copla 
dövüldüğünü savunarak yapılan resmi işlemlerin sonunda da şikâyetçi olmaması için öldürülmekle tehdit 
edildiğini aktardı. 
 
13 Mart 2014’te Osmaniye’de ev baskınları düzenleyen polis ekipleri “AKP’nin seçim aracına taş attıkları” 
iddiasıyla 15 çocuğu gözaltına aldı. 
 
 

Rize 
 
10 Şubat 2014’te, Rize’nin Küçükçayır Köyü’nde Andon Deresi’ne kurulmak istenen HES inşaatına 
yeniden başlanmasını protesto eden köylülere inşaat şirketinin taşeron firmasına bağlı özel güvenlik 
elemanlarının ve jandarma ekiplerinin saldırması sonucu 3 köylü gözaltına alındı. 
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1 Haziran 2014’te Rize’nin İkizdere İlçesi’ne bağlı Şimşirli Köyü’nün yakınlarındaki vadide yapımı devam 
eden Hidroelektrik Santrali’nin inşaatı nedeniyle ağaçların kesilmesini ve dinamit patlatılmasını protesto 
etmek amacıyla köyde yaşayan kadınların başlattığı oturma eylemine jandarma ekipleri coplarla müdahale 
etti. Jandarma ekiplerinin saldırısı sonucu 25 kadın yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı. 
 

Sakarya 
 
15 Nisan 2014’te Sakarya’da ev baskını düzenleyen polis ekipleri “Newroz kutlamasında yasadışı slogan 
atıldığı” iddiasıyla düzenleme komitesinde yer alan 2 kişiyi gözaltına aldı. 
  
23 Mayıs 2014’te, Sakarya’da bir işlem için gittiği Cumhuriyet Polis Karakolu’nda hakkında “arama” kararı 
olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Avukat Harika Karataş, uygulamaya itiraz edince darp edilerek 
kendisine ters kelepçe takıldığını ve gece boyu nezarette tutulduktan sonra salıverildiğini açıkladı. 
 
4 Kasım 2014’te, Sakarya'nın merkez Tığcılar Mahallesi'nde polisler tarafından eş zamanlı olarak öğrenci 
evlerine baskın gerçekleştirildi. Baskın sonrası Sakarya Üniversitesi öğrencileri Suat Sansür, Umut Can ve 
Vedat Özgün adlı öğrenciler, "PKK/KCK örgütü faaliyetlerinde bulunma" ve YDG-H üyesi oldukları 
gerekçesiyle gözaltına alındı. Öte yandan, öğrencilerin arkadaşları olduğu belirtilen Dijwar Ay, Yusuf 
Bayram ve Ömer Geriş'in de ifade vermek için Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldığı öğrenildi. 
 

Samsun 
 
11 Mart 2014’te Samsun’da Berkin Elvan’ın ölümünü protesto eylemine saldıran polisin 22 kişiyi gözaltına 
aldığı öğrenildi. 
 
22 Nisan 2014’te, Samsun’da Rojava sınırına hendek kazılmasını protesto etmek amacıyla stant açan 
Kürt öğrencilere aşırı sağcı bir grubun “stant üzerinde Kürdistan yazılı bir ifade olduğu” gerekçesiyle 
saldırması sonucu biri ağır 9 Kürt öğrenci yaralandı. Kavga nedeniyle kampusa giren polis ekipleri ise 
stant çevresinde bulunan 47 kişiyi gözaltına aldı. 
 
28 Nisan 2014’te, Samsun’da 19 Mayıs Lisesi önünde 1 Mayıs bildirisi dağıttığı gerekçesiyle gözaltına 
alınan bir çocuğun gözaltında darp edildiği öğrenildi. 
 
7 Mayıs 2014’te Samsun’da “DHKP-C Soruşturması” kapsamında ev baskını düzenleyen polis ekipleri 
D.B. ve H.A.’yı “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına aldı. 
 
15 Haziran 2014’te Atakum (Samsun) Tarım Lisesi’nin yıkılarak yerine cami yapılmak istenmesini protesto 
etmek amacıyla eylem yapan öğrencilere müdahale eden polis ekipleri 7 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
5 Ağustos 2014’te, Samsun’da Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Samsun İl Örgütü yöneticisi Yıldırım 
Beyazıt işyerinden gözaltına alındı. 
 

Siirt 
 
 
. 
17 Ocak 2014’te Siirt'in Kurtalan ilçesinde 15 Ocak günü "KCK üyesi" olduklar iddiasıyla evlerine yapılan 
baskınla gözaltına alınan 7 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından Siirt Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edildi. 
Savcılık tarafından alınan ifadelerin ardından 4 kişi serbest bırakılırken, Kamuran Mecit (18) Abdullah Alp 
(20) ve Halit Baydan (18) ise, "KCK gençlik yapılanması içinde yer almak" ve "Örgüt üyesi olmak", 
"Patlayıcı madde bulundurmak ve kullanmak" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, aynı 
gerekçelerle 3 kişinin tutuklanmasına karar vererek, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.    
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23 Ocak 2014’te Siirt'te de polis ekiplerince düzenlenen ev baskınlarında M.U. ve A.U. adlı 2 kişi gözaltına 
alındı. Iğdır Emniyet Müdürlüğünde tutulan 5 kişinin DHKP-C adına "silah zoruyla gasp, şehrin değişik 
yerlerine bomba süsü verilen pankart asma, duvar yazıları yazma ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları" 
iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
12 Şubat 2014’te, Siirt'in Ulus Mahallesi'nden polis aracını taşladığı gerekçesiyle 15 yaşındaki S.T. 
gözaltına alınarak, Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye götürüldü.    
 
15 Şubat 2014’te Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim 
edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin Siirt’te 6 kişiyi 
gözaltına aldığı ileri sürüldü. 
 
16 Mayıs 2014’te Siirt’te, Manisa’nın Soma ilçesinde yaşanan maden faciasını protesto etmek amacıyla 
basın açıklaması düzenlemek isteyen Botan Demokratik Öğrenci Derneği (BDÖ-DER) üyesi öğrencilerine, 
eli sopalı yaklaşık 40 kişilik bir grup saldırıda bulundu. Saldırıya maruz kalan öğrencilerden Abdullah 
Dündar ve Mehmet Genç adlı öğrenciler polis tarafından gözaltına alındı.   
 
21 Mayıs 2014’te Siirt'te özel tim ve polisler tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı ev baskınlarında, 
Ferhat Çelik, S.B, İ.A, S.Ş, F.B, F.Y, S.G, N.C, A.T, S.D, M.C, O.Ö. ile babası İbrahim Ö. ve isimleri 
öğrenilemeyen 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16’sı çocuk 20 kişi Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü.   
 
6 Haziran 2014’te, Siirt'te üniversite öğrencilerine yönelik 4 Haziran'da gerçekleşen ev baskınlarında 
gözaltına alınan ve haklarında alınan ek gözaltı süresinin ardından adliyeye sevk edilen öğrenciler 
Abdullah Dündar, Mücahit Ongullu, İdris Adsız ve Ömer Erdoğan "örgüte eleman kazandırmak" iddiasıyla 
tutuklandı. Tutuklanan öğrenciler, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.   
 
3 Temmuz 2014’te Siirt’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları 
sonucu “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” suçlamalarıyla 2 kişi gözaltına alındı. 
 
3 Temmuz 2014’te Siirt’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları 
sonucu “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” suçlamalarıyla gözaltına alınan 2 kişiden Abdullah Asus (18) aynı gün çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı. 
 
3 Ağustos 2014’te Siirt’te düzenlenen operasyonda “çeşitli gösterilerde polise taş attıkları” iddiasıyla 
gözaltına alınan Ferhat Toprak ve Yusuf Ulu’nun gözaltında işkence gördükleri doktor raporları sonucu 
ortaya çıktı. Sevk edildikleri savcıya da işkence gördüklerini anlatan 2 kişiden Ferhat Toprak “polise 
mukavemet ettiği ve taş attığı” suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
14 Ağustos 2014’te Siirt’in Pervari İlçesi’ne bağlı Uzim Köyü’nden Van’a doğru yola çıkan 7 kişi yol 
kontrolü yapan jandarma ekibi tarafından gözaltına alınırken, 7 kişinin hangi gerekçeyle gözaltında 
tutulduğuna dair açıklama yapılmadı. 
  
14 Ağustos 2014’te Siirt'in Şirvan İlçesi’nde Genel Bilgi Taraması (GBT) kapsamında kimlik kontrolü 
yapan polis ekipleri yanlarında Demokratik Yurtsever Gençlik Dergisi bulunan 4 kişiyi “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla gözaltına aldı. 
 
15 Ağustos 2014’te İnsan Hakları Derneği (İHD) Siirt Şubesi yöneticisi Abdullah Gürgen hakkında açılan 
bir dava sonunda “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” suçlamasıyla 
hakkında verilen 3 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması üzerine tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. 
 
12 Eylül 2014’te Siirt’te 10 Eylül 2014’te Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) üyelerinin yaşadığı evlere 
yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan 5 kişiden 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
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6 Ekim 2014’te, Siirt'in merkez Barış mahallesinde IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını protesto 
eden gençlere yönelik polis müdahalesi sırasında Cengiz Işık, Cengiz Çelepkolu, Sinan Dayan, Özgür 
Özer ve M.B isimli bir çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra emniyet müdürlüğüne götürüldü.   
 
11 Ekim 2014’te Siirt’teki gösterilerin ardından gözaltına alınan 28 kişiden 14’ü “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
13 Ekim 2014’te Siirt’teki gösterilerin ardından gözaltına alınan 18 kişiden 2’si “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
17 Ekim 2014’te Kobanê’deki IŞİD saldırıları esnasında yaşamını yitiren YPG militanı Hüsamettin Ekinci 
için Siirt’in Tillo İlçesi’ne bağlı Hatrant Köyü’nde düzenlenen taziye töreninden dönen İHD Siirt Şubesi 
yöneticisi Muhsin Beydoğan ile İHD üyeleri Abdullah Gök ve Halit Kaçar polislerce gözaltına alındı. 
 
18 Ekim 2014’te, Siirt'in Ulus ve Barış mahallelerinde 16 Ekim tarihinde, özel tim ve polisler tarafından çok 
sayıda eve düzenlenen baskınlarda, DBP Siirt İl Saymanı M. Emin Sezek, Miraz Baytekin, Aslan Bark, 
Metin Bark ve Şükrü Bark, Ali Çoban ve ismi öğrenilmeyen bir yurttaş gözaltına alındı. Emniyetteki 
işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edilen Metin Bark, Ali Çoban ve Mirza Baytekin "örgüt 
adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanarak Siirt E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
27 Ekim 2014’te, Siirt'in Kurtalan ilçesi Yeni Mahalle'de polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 18 
yaşındaki Azad Evirgen isimli genç gözaltına alındı.   
 
30 Ekim 2014’te, Siirt'in de bazı mahallelerinde bulunan evleri basan kar maskeli polisler Ahmet Destan, 
Ali Yıldız ve Selahattin Çetin isimli üç kişiyi gözaltına alıp, Siirt Emniyet Müdürlüğü Siyasi Şube'ye götürdü.   
 
2 Kasım 2014’te, Siirt'te geçen Perşembe günü Barış, Sakarya ve Ulus mahallerinde yapılan ev 
baskınlarda gözaltına alınan 7 yurttaş 1 Kasım günü emniyetteki işlemlerinin ardından Siirt Adliyesi'ne 
sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemleri ardından tutuklama talebiyle gece saatlerinde nöbetçi mahkeme 
sevk edilen yurttaşlardan, Maruf Taşcı, Selahattin Çetin ve Muhsin Özalp "Örgüt üyesi olmamakla birlikte 
örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklanarak Siirt E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  
 
7 Kasım 2014’te, Siirt'in Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından ilçedeki Tekel ve 
Yeni mahallelerinde çok sayıda eve yapılan baskının ardından Abdulcelil Evirgen ve Faruk Tunç isimli 
yurttaşlar gözaltına alındı.    
 
11 Kasım 2014’te, Siirt'in Kurtalan ilçesinin Kültür mahallesinde bulunan bazı evlere baskın yapan polisler, 
Maruh Kul isimli bir yurttaşı gözaltına alarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.   
 
12 Kasım 2014’te, 7 Ekim 2014’te Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde, IŞİD’in Kobanê’ye saldırılarını protesto 
eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan fakat “denetimli serbestlik” kararı verilerek serbest 
bırakılan Derviş Yılmaz imza vermek için gittiği karakolda gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen Derviş 
Yılmaz tutuklandı. 
 
28 Kasım 2014’te, Siirt'in Eruh ilçesinde İbrahim Özdemir (18) isimli bir genç, Dih Mahallesi'nde yer alan 
YİBO Caddesi üzerinde polislerce durdurulup, kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. H.Y. (15) isimli 
çocuk ile Şaban Öner (18) isimli yurttaşlar işyerlerine, B.D. (17) isimli çocuğun ise evine yapılan polis 
baskınında gözaltına alındı.     
 
3 Aralık 2014’te Siirt’te sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda ise polisin 2 kişiyi gözaltına aldığı 
bildirildi. 
 
6 Aralık 2014’te, Siirt'te 3 Aralık’ta, Kobanê'ye destek amaçlı yapılan eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 
polis tarafından evlerine düzenlenen baskında, Ferhat Çelik (18) ve Refik Güngöz, R.G, M.Z.G, D.Ö.  
isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yapılan savcılık 
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sorgularının ardından Nöbetçi Mahkeme'ye sevk edilenlerden R.G, M.Z.G ve D.Ö isimli yurttaşlar 
tutuklandı. Çelik ve Güngöz ise "adli kontrol" şartı ile serbest bırakıldı.   
 
23 Aralık 2014’te, Siirt’e, Kobanê ve Şengal halkı ile dayanışmak amacıyla yapılmak istenen konser için 
Kızlar Tepesi mevkisinde konser bileti dağıtan Siirt Üniversitesi öğrencileri Şükran Saygılı ve Muzaffer 
Ongullu, Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürülen Saygılı ve Ongullu’nun, gözaltının gerekçesi ise öğrenilemedi.   
 
25 Aralık 2014’te, Siirt'te, 6-8 Ekim Kobanê'ye destek eylemlerine katıldığı gerekçesiyle ve "örgüt üyesi 
olmak" iddiasıyla Vedat Oktay isimli yurttaş polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin 
tamamlanması ardından Siirt Adliyesi'ne sevk edilen Oktay, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandı.   
 

Sinop 
 

Sivas 
 
19 Mart 2014’te, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğrencisi 200’e yakın kişi, Hevsel Bahçeleri ağaç kıyımına 
karşı başlatılan nöbet eylemine destek vermek ve Diyarbakır'a gelmek için tren garından bekledikleri 
sırada polis müdahalesine maruz kaldı. Müdahale sırasında polis, 2 öğrenciyi gözaltına aldı.   
 
3 Haziran 2014’te, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin kaldığı ev ve yurtlara polis 
tarafından düzenlenen baskınlarda, Kayhan Alptekin ve Canan Karaman isimli öğrenciler gözaltına alındı. 
İki öğrenci Sivas Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
15 Haziran 2014’te,  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Lice katliamını protesto etmek için yürüyüş yapan 
öğrencilere dönük gerçekleşen ırkçı saldırıda 1 öğrenciyi yaralandı. Olayların ardından gözaltına alınan 4 
öğrenci tutuklandı.   
 
 

Şanlıurfa 
 
15 Şubat 2014’te Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da yakalanarak Türkiye’ye teslim 
edilmesinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen gösterilere müdahale eden polis ekiplerinin Şanlıurfa’nın 
Suruç İlçesi’nde 6 kişiyi gözaltına aldığı ileri sürüldü. V.Ç. (16) adlı çocuk ağır yaralandı. 
 
18 Şubat 2014’te, Urfa'nın Suruç ilçesinde önceki gece eylem hazırlığında oldukları iddiası ile polis, 15 
yaşındaki V.Ç'yi silahla yaralamış, ağabeyi Mustafa Çelik, Emrah Kurttekin ve Yunsu Acıoğlu'nu da 
gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Suruç Adliyesi’ne sevk edilen 3 kişi, 
"Örgüte üye olmak" ve "Örgüt propagandası yapmak" iddiaları ile tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne götürüldü.   
 
18 Şubat 2014’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesi Med Kültür Sanat Merkezi binasının önünde resmi polis 
aracının önlerine kırması sonucu küçük çaplı kazaya karışan Fırat Dağıtım'ın çalışanları Mustafa Göktaş 
ve Vedat Derin, olay mahalline gelen sivil polisler tarafından zorla araca bindirilerek gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan dağıtımcılar, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.   
 
24 Şubat 2014’te, Urfa’da, Harran Üniversitesi (HRÜ) öğrencisi Hamza Özer, öğlen saatlerinde polisler 
tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi hakkında bilgi edinilmeyen Özer, Sarayönü Karakol'una 
götürüldü.   
 
28 Şubat 2014’te, Urfa'nın Suruç ilçesinde 25 Şubat’ta düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 
Ferhat Karatay, Talat Demirbilekli, Baran İpek, Murat Şeyli ve Mehmet Özlü Suruç Adliyesine çıkarıldı. 
Savcıya ifade veren 5 genç, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk 
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edildi. Nöbetçi mahkemede ifade veren gençlerden Talat Demirbilekli, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 
tutuklanırken, diğer 4 genç serbest bırakıldı. Tutuklanan Demirbilekli, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
17 Mart 2014’te, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde, hakkında “kesinleşmiş hapis cezası” olduğu gerekçesi ile 
gözaltına alınan Ali Çoban isimli yurttaş, Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "Örgüt üyesi 
olmak" iddiasıyla verilen 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığının yüzüne okunmasının 
ardından tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. 
 
26 Mart 2014’te, Urfa'da oy pusulası örneği dağıttıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. TOKİ Mevkii'nde 
gözaltına alınan Muhammed Ağırel, Emir Ağırman, Sabri Fırat ve İbrahim Halil Kulu adlı kişiler, Urfa 
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.   
 
31 Mart 2014’te, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde seçim hileleri yapıldığı gerekçesiyle binlerce yurttaşın ilçe 
adliye binası önündeki protesto gösterisinde bulunmasına, çevre illerden destek olmak amacıyla giden 14 
kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında ve aralarında DİHA Muhabiri Mehmet Sıddık Damar’ında 
bulunduğu ve ilçe emniyet müdürlüğüne götürülen 14 kişinin isimleri şöyle: Mehmet Sıddık Damar, 
Hamdullah Doğan, Ercan Bardakçı, Fevzi Acar, İdris Cengiz, Mehmet Asalan, Gürkan Atagün, Osman 
Çetinkaya ile isimleri öğrenilemeyen 6 kişi.   
 
1 Nisan 2014’te, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde seçimlere hile karıştığı iddialarına yönelik protestolar 
devam ederken kaymakamlığın ilçede bir ay süreyle toplantı ve gösteri yapılmasını yasakladığı öğrenildi. 
Ceylanpınar’da devam eden eylemlere müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi de gözaltına aldı. 
 
1 Nisan 2014’te, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde oyların yeniden sayımı sonrasında belediyenin BDP 
adayı tarafından kazanıldığının açıklanması üzerine kutlama yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 13 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
3 Nisan 2014’te Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde seçim sonuçlarını protesto ettikleri gerekçesiyle 
gözaltına alınan 25 kişinin Emniyet Müdürlüğü’nde darp edildikleri öğrenildi. 
 
5 Nisan 2014’te Seçim sonuçlarına yönelik iddialar nedeniyle Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’ne gitmek 
isteyen BDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Hüseyin Koçuk ilçe girişinde gözaltına alındıktan sonra 
hakkında açılan bir davadan yakalama kararı olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 
 
9 Nisan 2014’te, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşanan seçim hilelerini protesto etmek amacıyla, 
Erzurum Hınıs'tan gelen ve ilçeye girmek isteyen BDP'li meclis üyeleri Yunus Demir, Yılmaz Polat, Halit 
Yılmaz ve Ferit Peker polisler tarafından gözaltına alındı.   
 
12 Nisan 2014’te Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’ne bağlı Yeşiltepe Köyü’nde yaşayan Abit Kartal, 
Abdulkadir Akkuş ve Hüseyin Akkuş’un, sınır ticareti yaparken askerlerden kaçan 20 kişilik grubu evlerine 
aldıkları için gözaltına alınıp askeri karakolda işkence gördüğü ortaya çıktı. 
 
11 Haziran 2014’te Haber takibi için Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi’ne giden DİHA muhabiri Dilan Çelik ve 
yanında bulunan Hasan Taş polis ekipleri tarafından gözaltın alınırken, 2 kişinin hangi gerekçeyle 
gözaltında tutulduğuna dair bilgi edinilemedi. 
 
15 Haziran 2014’te Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde kuraklık ve elektrik kesintileri nedeniyle tarlalarını 
sulayamadığını açıklayan köylülerin yol kapatma eylemine biber gazı ve basınçlı suyla müdahale eden 
polis ekipleri 25 köylüyü gözaltına aldı. 
 
21 Haziran 2014’te, Urfa Ceylanpınar ilçesinde, polis tarafından 30 eve eş zamanlı düzenlenen 
baskınlarda Mustafa Göv, İbrahim Halil Ertan, Ömer Işıklı, Mehmet Albayrak, Ali Aydın, Recep Tutuman, 
Zeynel Solak, Mehmet Yolcu, Hüseyin Kaplan, Orhan Kaya, Ahmet Aslan isimli yurttaşlar ile ismi 
öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı.   
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14 Ağustos 2014’te Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde “30 Mart Yerel Seçimleri sonrasında düzenlenen 
protesto gösterilerinde yer aldıkları” iddiasıyla polis ekiplerinin ev baskınları sonucu gözaltına alınan 5 
kişiden Mazlum Dağtekin “kamu malına zarar verdiği” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
22 Eylül 2014’te IŞİD saldırılarından kaçan Rojavalı’larla dayanışmak amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç 
İlçesi’ne bağlı Edmanik Köyü’nde çadır kurarak eylem yapan gruplara kolluk kuvvetleri de müdahale etti. 
Gaz bombasının, basınçlı suyun ve gerçek mermili silahların kullanıldığı müdahale sonucu ise 15 kişinin 
yaralandığı, 21 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
DAİŞ/IŞİD saldırılarına karşı Kobanê halkı ile dayanışmak amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne giden 
Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Dargeçit (Mardin) İlçe Eş Başkanı Abdurahman Aslan ve gazeteci 
Faruk Siyahkoç, kendilerini durduran polislerce darp edildi. Olayın ardından gözaltına alınan Abdurrahman 
Aslan’ın Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. 
 
23 Eylül 2014’te DAİŞ/IŞİD saldırılarından kaçan Rojavalı’lara karşı tampon bölge kurulmasını engellemek 
amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bağlı Dewşen Köyü’nde sınır nöbeti tutma eylemi yapan gruplara 
kolluk kuvvetleri müdahale etti. Gaz bombasının, basınçlı suyun ve gerçek mermili silahların kullanıldığı 
müdahale sonucu 9 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
1 Ekim 2014’te, IŞİD’e Türkiye’den eleman geçişini engellemek amacıyla Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 
gönüllülerden oluşan insan zinciri eylemi de devam ediyor. Bu nedenle Dewşan Köyü’ne giden askerin 
sınırda nöbet eylemcilere müdahale ettiği ve 5 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. 
 
1 Ekim 2014’te IŞİD saldırılarına karşı Suruç’un Dewşen ve Bethe köylerinde sınır nöbeti tutarken 
askerlerce gözaltına alınan 10 kişinin Mert İsmail Jandarma Karakolu’nda işkence gördüğü açıklandı. 
Daha sonra Mürşitpınar Sınır Karakolu’na götürülen 10 kişinin burada da işkence gördüğü serbest 
bırakıldıktan sonra yaptıkları açıklamayla öğrenildi. 
 
3 Ekim 2014’te, Urfa’nın Suruç ilçesi Boyde köyünde, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik saldırılarını 
protesto etmek amacıyla başlatılan nöbet eylemine katılan 17 yaşındaki Rêber Yaşar isimli çocuk askerler 
tarafından gözaltına alınarak, Mürşitpınar Sınır Karakolu'na götürüldü. Gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.    
 
3 Ekim 2014’te, Urfa’nın Suruç ilçesi Dewşen ve Bethe köyünde, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik 
saldırılarını protesto etmek amacıyla başlatılan nöbet eyleminde bulunan Yasin Turan, Mehmet Nezir 
Duman, Nurullah Akdoğan, Vedat Kural, Ubeydullah Bakır, Selman Yakut, Umut Akdoğan, L.Y. ve T.B. ile 
ismi öğrenilemeyen bir kişi, askerler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar, Mürşitpınar Sınır 
Karakolu’na götürüldü.   
 
7 Ekim 2014’te, Kobanê'de kent çatışmalarının başlaması üzerine, güvenlik nedeniyle kentten çıkarılan 
ANHA ve Ronahi TV çalışanları Mürşitpınar Sınır Kapısı'ndan Suruç'a geçmek istedi. Gazeteciler Mustafa 
Bali ve Ronahi TV çalışanı Xizna Abdo sınır kapısında gözaltına alındı. ANHA muhabiri Lezgin İbrahim ve 
ismi öğrenilemeyen bir gazetecinin daha halen karakolda tutulduğu öğrenildi.   
 
14 Ekim 2014’te Şanlıurfa ve ilçelerinde 4 gün boyunca devam eden protesto gösterileri nedeniyle 
gözaltına alınan 154 kişiden 23’ünün çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandığı öğrenildi. 
 
14 Ekim 2014’te Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’ne bağlı Henîrk Köyü’nde sınır nöbeti tutarken gözaltına alınan 
4 kişiden Nevzat Uzunyay bindirildiği araçta bayılana kadar dövüldüğünü ve bir tarlaya bırakıldığını 
savundu. 
 
16 Ekim 2014’te Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 2 kişi, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 
tutuklandı. 
 
29 Ekim 2014’te, Kobanê-Suruç sınır hattında günlerdir devam eden direniş nöbetine katılmak için Urfa 
nın Halfeti ilçesinden yola çıkan Tahir Yaşar, Mehmet Baran İpek ve Vedat Fırathan ilçe çıkışında yapılan 
kimlik kontrolünün ardından gözaltına alındı. 
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13 Kasım 2014’te, 7 Ekim 2014’te Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde, IŞİD’in Kobanê’ye saldırılarını 
protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 7 kişi polislerce gözaltına alındı. 
 
16 Kasım 2014’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde 13 Kasım’da, polis tarafından düzenlenen ev 
baskınlarında, Kobané eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 7 kişi gözaltına alındı. 7 kişinin İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 
kişiden F.A ve A.E adındaki gençler tutuklandı.   
 
4 Aralık 2014’te, Urfa Devteşti Mahallesi'de bulunan bağ evine polis tarafından 2 Aralık’ta düzenlenen 
baskında, Kobanê'de yaşanan çatışmalarda yaralanan, AFAD kayıtları ve resmi girişleri bulunan isimleri 
öğrenilemeyen yaralı 6 Kobanê’li ve 3 refakatçi ile evin sahibi Mustafa Çiçek'i gözaltına alındı. Emniyette 
tamamlanan işlemlerin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, bağ evinin sahibi ve 4 yaralı Kobanê’li ise 
"Yasa dışı silahlı örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye 
çıkarılan 5 kişi, TCK 314/2. maddeden "Yasa dışı silahlı örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak Urfa E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
16 Aralık 2014’te, IŞİD saldırıları sonucu Kobanê’de yaralanan ve AFAD kayıtlarıyla Mürşitpınar Sınır 
Kapısı üzerinden resmi yollarla Urfa’nın Suruç ilçesine getirilerek çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 5 
Kobanêli ile yaralı Kobanêli’lere refaket eden 11 yurttaş gözaltına alındı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanelerine 
kaldırılan Kawa Abdulkadir, Mahir Celal, Ömer Kadir, Şêx Nebi ve Ferhat Ali adlı 5 Kobanêlinin yanı sıra 
aralarında DBP Urfa İl Yönetici Abdurrahman Kaplan ve çocuklarında bulunduğu 11 refakatçinin yaka 
paça gözaltına alındığı belirtildi. 5 yaralının durumunun iyi olmadığı belirtilirken gözaltı gerekçelerinin ise 
"Makul Şüphe" ve "Tehlikeli" oldukları iddiasıyla alındığı belirtildi. Gözaltına alınan 5'i yaralı 16 kişi Urfa 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.   
 
18 Aralık 2014’te, Urfa-Antep karayolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde bir araç jandarma ekipleri 
tarafından 'şüpheli' olduğu gerekçesiyle durduruldu. Araçta bulunan 8'i Türkiye vatandaşı, 1 Kobanêli ve1'i 
Federal Kürdistan Bölgesi vatandaşı 10 genç gözaltına alınarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. İl 
Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Urfa Adliyesi'ne sevk edilen gençlerin Cumhuriyet 
Savcısı tarafından ifadeleri alındı. İfadelerin ardından savcı tarafından tutuklama talebiyle mahkemeye 
sevk edilenlerden Murat Algur, Ömer Turay, Amed Çağan, Murat Yiğit, Ramazan Ektiren, Mehmet Emin 
Ulus, Süleyman Hamza, Muhammet Ali ve Mehmet Kılınç, "Örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı. 
Tutuklanan gençler Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 18 yaşından küçük olan M.P. ise tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı.   
 
18 Aralık 2014’te, Urfa’da, DBP PM üyesi İhsan Demir ve parti çalışanı Hülya Kurtalan isimli yurttaşlar 
kent merkezinde polis tarafından gözaltına alındı. Urfa Emniyet Müdürlüğü adli yakalama bürosuna 
götürülen Kurtalan ve Demir'in geçmişte haklarında açılan bir davada ifade vermedikleri için gözaltına 
alındıkları belirtildi.   
 
20 Aralık 2014’te, Urfa'nın Birecik ilçesinde polis bir eve baskın yaptı. Baskında Ömer Faruk Yaprak, 
Ahmet Latif Kan, Salih Karayılan, İbrahim Halil Yavuz, Ferhat Aslan ve Remziye Karadağ adlı gençler 
gözaltına alındı. Birecik Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen gençlerin "Patlayıcı madde bulundurdukları" 
iddiasıyla gözaltına alındıkları öğrenildi.  
 
20 Aralık 2014’te, Kobanê’de ki çatışmalarda yaralanan ve tedavi için resmi yollardan Suruç'a getirilen 
Muhammed Ali, Şero Mısto, Ali Abdurezak ve İsa Muhammed adlı Kobanêli yaralılar ile 2 ambulans 
şoförü, Suruç'tan Diyarbakır'a ambulansla sevk edildikleri sırada polis tarafından durdurularak gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Ali Abdurezak, hastaneye kaldırılırken, 2 
ambulans şoförü sorgularının ardından serbest bırakıldı.   
 
20 Aralık 2014’te, Urfa’da Kobanê Kriz Koordinasyonu, Aralık ayı başından bu yana gözaltına alınan 
Kobanêli yaralı ve refakatçi sayısının 33 olduğunu, 4 yaralı Kobanêlinin ise hala tutuklu olduğunu açıkladı. 
Koordinasyon hükümeti yaralılara dönük bu operasyonel tutumdan vazgeçmeye çağırdı. 
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Şırnak 
 
6 Ocak 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde evlere baskın düzenleyen özel harekât timi ve sivil polisler, 
Konak ve Nur mahallelerinde ikamet eden Serhat Akman, Ramazan Biriman ve Veysi Sansak isimli 
yurttaşları, YDG-H üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.   
  
15 Ocak 2014’te Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünden Uludere İlçesine giderken, ilçe 
girişinde kurulan polis noktasında yapılan kimlik kontrolünün ardından Ahmet Encü (19) isimli genç 
gözaltına alındı. 2011 yılında gerçekleşen Roboski Katliamında sonra köyde saldırıya uğrayan Uludere 
Kaymakamı ile ilgili gözaltına alındığı belirtilen Encü, Uludere Savcılığı'nda ifadesi alındıktan sonra 
serbest bırakıldı.   
 
19 Ocak 2014’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboskî Köyü askerî birlikler tarafından basıldı. 28 
Aralık 2011’de askerî uçaklar tarafından bombalanarak öldürülen 34 kişinin akrabası Faruk Encü, Kerem 
Encü, Yılmaz Encü, Hikmet Alma, Cevher Üren, Celal Encü, Servet Encü adlı 7 kişi evlerin aranmasının 
ardından gözaltına alındı. 
 
5 Şubat 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde özel harekât timleri ve polisler tarafından bir eve 
baskın düzenledi. Evi ablukaya alan polisler, evde arama yaptı. Ev aramasının ardından ev sahibi 
Abdulhamit Poçal (29) ile birlikte Kahraman Aktay (20), Abbas Babat (44) ve R.B (16) isimli yurttaşlar 
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 4 kişi, Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
8 Şubat 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 5 Şubat 2014’te ev baskınları düzenleyen özel harekât timlerinin 
gözaltına aldığı 4 kişiden Kahraman Aktay (20) “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla tutuklandı. 
 
11 Şubat 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde çok sayıda polisin katılımıyla Nur Mahallesi'nde yapılan ev 
baskınlarında Beşir Goral ve M. Y. adlı çocuk gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri biri çocuk 2 kişi, Cizre 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.   
 
15 Şubat 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunana Şehit Harun Boy ve Karşıyaka mahallelerinde bazı 
evlere düzenlenen baskınlarda, İbrahim Değer (22), A.K. (15), Y.Y. (15), M.Ş.Y. (17), C.S. (14) ve soyadı 
öğrenilmeyen S. (12) adlı çocuk gözaltına alındı. Baskınların nedeni öğrenilmezken, gözaltına alınanlar 
Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
17 Şubat 2014’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 15 Şubat 2014’te gözaltına alınan 4’ü çocuk 5 kişi “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları”, “patlayıcı madde bulundurdukları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “polise mukavemet ettikleri” suçlamalarından tutuklandı.  
 
11 Mart 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde lise öğrencisi P.E., Kız Meslek Lisesi'ne giderken polisler 
tarafından okul kapısında durduruldu. İfade vermesi gerektiği gerekçesiyle gözaltına alınan P.E., İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
19 Mart 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Şah Mahallesi Fevzi Çakmak Sokağı'nda pimi çekilmiş halde 
sokağa atılan el bombası ile ilgili açılan soruşturmada kapsamında düzenlenen ev baskınları sonucunda 
Nurettin Başaran, Abdurrahman Budak, İrfan Demirci, Şilan Tetik ve Şükrü İçke isimli yurttaşlar gözaltına 
alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2’si serbest 
bırakılırken, Abdurrahman Budak, Nurettin Başaran ve İrfan Demirci isimli yurttaşlar ise "Örgüt üyeliği" 
iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.    
 
27 Mart 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde özel harekât polisleri ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde 
Karşıyaka, Barbaros ve Şehit Harunboy mahallelerine yapılan baskınlarında,  Şehmus Kıran (20), Davut 
Tanrıkulu (17), Ozan Tokay (18), Serhat Özerkek (19), Fırat Oflaz (19), Hamza Arzuman (17), S.K (17), 
Mahsum Baltacı (18) ve ismi öğrenilmeyen bir kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi. Baskınların gerekçesi öğrenilemedi. 
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28 Mart 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde önceki gün özel harekât polisleri ve sivil polisler eşliğinde 
gerçekleştirilen ev baskınlarında 9 kişi gözaltına alınmıştı. Karşıyaka, Barbaros ve Şehit Harun boy 
mahallelerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 8 kişi Silopi Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade 
veren 8 kişi serbest bırakıldı. Serhat Kartal ise Nöbetçi Hakimliği çıkarıldı. Kartal, "Örgüte üye olmak" 
iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
30 Mart 2014’te, İstanbul'dan Şırnak'ın Güçlükonak ilçesine bağlı Fındık Beldesi'ne gelen Çetin Erzen ve 
Kerem Aydın adlı yurttaşlar, oy kullanma işlemlerini tamamladıktan sonra polisler tarafından gözaltına 
alındı. Kerem Aydın, "Yoklama kaçağı" gerekçesiyle, Çetin Erzen ise İstanbul 30. Sulh Ceza 
Mahkemesi'nin hakkında verdiği tutuklama kararı nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi. Güçlükonak İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan Kerem Aydın, serbest bırakılırken, Çetin Erzen adlı yurttaşın ise 
hala emniyette tutulduğu öğrenildi.   
 
7 Nisan 2014’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski ve Bejuh köylerinde yapılan ev baskınlarında 
Abdulkadir Encü ve Ramazan Encü gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama 
yapılmadı. 
 
7 Nisan 2014’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski ve Bejuh köylerinde ve Cizre İlçesi’nde yapılan 
ev baskınlarında gözaltına alınan 22 kişiden Tahir Şen, Süleyman Şen, Hakim Ünver ve Cevher Pilis “sınır 
ticareti yaptıkları” gerekçesiyle 8 Nisan 2014’te tutuklandı. 
 
11 Nisan 2014’te, Roboski katliamında yaşamını yitiren M. Ali Tosun'un kardeşi vicdani retçi İlhan Tosun, 
pasaport işlemleri gerçekleştirmek üzere Pazartesi günü gittiği Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nde, polisler 
tarafından zorla askerlik şubesine götürüldü. 4 gün gözaltında tutulan Tosun, Şırnak askerlik şubesindeki 
işlemleri ardından askere gitmesi koşulu ile bugün serbest bırakıldı.   
 
18 Nisan 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 17 Nisan 2014’te düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu 
gözaltına alınan 4’ü çocuk 8 kişiden S.Ç. ve M.Ö. adlı çocuklar “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla tutuklandı.  
 
10 Mayıs 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 8 Mayıs’ta Özel Hareket Polisleri tarafından düzenlenen ev 
baskınlarında S.T. (17), Cüneyt Tayboğa (22), Mehmet Aytu (19) ve ismi öğrenilmeyen bir genç gözaltına 
alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Silopi Adliyesi'ne getirilen gençler, Savcılık 
ifadelerinin alınmasının ardından Nöbetçi Hakimliğe sevk edildi. 4 kişiden 17 yaşındaki S.T., YDG-H üyesi 
olduğu gerekçesiyle tutuklanırken, diğer üç kişi ise serbest bırakıldı.  
12 Mayıs 2014’te, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünden Şırnak kent merkezine gitmekte olan 
Şırnak İl Genel Meclisi üyesi İrfan Enç, Şenova beldesi yakınında oluşturulan askeri arama noktasında 
gözaltına alındı.   
 
1 Haziran 2014’te, Şırnak'ın Uludere ilçesinde çok sayıda eve düzenlenen baskınlarda, isimleri 
öğrenilemeyen 13 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alınan çocuklar, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
 
4 Haziran 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, özel hareket ve sivil polisler tarafından Ofis Mahallesi'nde 
bulunan evine baskın düzenlenen BDP üyesi Selim Özmen gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi 
öğrenilmeyen Özmen, Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
6 Haziran 2014’te, Şırnak’ın İdil ilçesinde, 1996 yılında çıkan çatışmada yaşamını yitirdiği açıklanan PKK'li 
Songül Sonya Akçam için, ailesi tarafından kurulan taziye ziyaretinde açılan çadıra asılan posterler ve 
bayrakları gerekçe gösteren polisin, Akçam'ın ağabeyi Bahattin ve amcası Teyfik Akçam’ı gözaltına aldı. 
Gözaltına alınan amca-yeğen, alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.   
 
10 Haziran 2014’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 9 Haziran 2014’te özel harekât timlerinin düzenlediği ev 
baskınları sonu gözaltına alınan 8’i çocuk 11 kişiden Hakim Avcı (19), Şehmuz Barkın (19) ve Veysi 
Timurbağı (18) “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis 
memuruna mukavemet ettikleri” suçlamasıyla tutuklandı. 
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11 Haziran 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, BDP Şırnak il yöneticisi Hazım Kılınç, hakkında "örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 3 yıl 9 ay verilen hapis cezasının Yargıtay 9'uncu 
Ceza Dairesi tarafından onaylanması üzerine, Şırnak girişinde bulunan polis kontrol noktasında gözaltına 
alındı. Sevk edildiği adliyede işlemleri tamamlanan Kılınç,  tutuklanarak Şırnak T Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
15 Eylül 2014’te, Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Belediye Meclis üyesi Muzaffer Oktay’ın da arasında bulunduğu 4 
kişi yanlarına gelen polis ekiplerince gözaltına alındı. 4 kişinin hangi gerekçeyle gözaltına alındığına dair 
açıklama yapılmadı. 
 
23 Eylül 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen özel harekât ekipleri 3’ü çocuk 7 kişiyi 
gözaltına aldı. Operasyonun gerekçesine dair yetkililer açıklama yapmadı. 
 
5 Ekim 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde oyun parkında meydana gelen gondol kazası sonrasında polis 
ekiplerinin olay yerine zırhlı araçlarla gelmesine parkta bulunanların tepki göstermesi üzerine çıkan 
olaylarda 17 çocuk gözaltına alındı. 
 
23 Ekim 2014’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’nin girişinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri “sosyal medya 
aracılığıyla halkı kin ve isyana teşvik ettiği” suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında Uludere 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade vermeye gitmediği için Ferhat Encü’yü gözaltına aldı. 
 
28 Ekim 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Cudi mahallesinde bulunan belediyeye ait Halk ve Taziye 
Evi'ne çok sayıda akrep tipi zırhlı araç eşliğinde baskın düzenleyen polis, yaptıkları aramaların ardından 
belediye personeli olan bekçi Ömer Urum'u gözaltına aldı. Gözaltına alınan Urum, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
7 Kasım 2014’te, Şırnak'ın Silopi ilçesine 4 kilometre uzaklığında bulunan Silopi Teknik Endrüstri Anadolu 
Meslek Lisesi öğrencilerinden 29'u öğlen saatlerinde ders çıkışı sırasında gözaltına alındı. Okul servisi 
olmayan 29 öğrenci ilçeye gelmek için yoldan geçen bir TIR'ı durdurarak araca bindi. İddiaya göre TIR ile 
ilçe merkezine doğru seyir halindeyken, İlçe Jandarma Komutanlığı'nın önünde bekleyen akrep tipi zırhlı 
araçlara ve nöbet kulubelerine öğrenciler tarafından taş atıldı. Bunun üzerine TIR'ı durduran polisler 
içersinde bulunan 29 öğrenciyi ve TIR şoförünü gözaltına aldı. Gözaltına alınan 29 öğrenci TIR şoförü 
Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  
 
21 Kasım 2014’te, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyü girişinde askerler tarafından yapılan yol 
kontrolü sırasında eski İl Genel Meclis üyesi Selahattin Ürün ile birlikte Abdullah Güngen ve Fevzi Güngen 
isimli yurttaşlar, haklarında şikayet olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Uludere Jandarma 
Komutanlığı'nda gözaltında tutulan 3 kişi daha sonra Şırnak Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkeme tarafından 
ifadeleri alınan 3 kişi "Kişi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Örgüte yardım yataklık" iddiaları ile tutuklanarak 
Şırnak T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
26 Kasım 2014’te Şırnak’ta eş zamanlı ev baskınları düzenleyen özel harekât ekipleri 4 kişiyi gözaltına 
alırken, operasyonun gerekçesine yönelik açıklama yapılmadı. 
 
3 Aralık 2014’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde eş zamanlı ev baskınları düzenleyen özel harekât ekipleri 2’si 
çocuk 3 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesine yönelik açıklama yapılmadı. 
 
4 Aralık 2014’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi'nde polislere ait zırhlı araçların geçişi sırasında 
taş attıkları gerekçesiyle E. K (13), S.S (11), B.K (12) ve N.K (15) isimli 4 çocuk gözaltına alındı. Çamlıca 
Restaurant'ta gözaltına alındığı belirtilen 4 çocuğun Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri 
öğrenildi.   
 
5 Aralık 2014’te,  Şırnak'ın Silopi ilçesinde 4 Aralık’ta, özel harekat ve sivil polisler tarafından düzenlenen 
ev baskınlarında, M.K. (17), İ.B. (15), M.D. (16) D.B. (15) isimli çocuklar ile Mehmet Çalışkan, Botan Salih 
(18), Ömer Özenç (32), Ferhat Uygur (19) ve Mehmet İrmez (22) adlı yurttaşlar gözaltına alındı. 
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Götürüldükleri emniyette sorguya alınan 9 kişiden İ.B. (15), M.D. (16) D.B. (15) ve Mehmet Çalışkan, sevk 
edildikleri savcılıkta alınan ifadeleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece "örgüt üyeliği" ve "gösteri yürüyüşleri 
kanununa muhalefet" "polise mukavemet" suçlamalarıyla tutuklandı. Emniyetteki sorguları tamamlanan ve 
adliyeye sevk edilen M.K. (17) isimli çocuk ile Botan Salih (18), Ömer Özenç (32) serbest bırakılırken, 
Ferhat Uygur (19) ve Mehmet İrmez (22) isimli yurttaşlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
 

Tekirdağ  
 
23 Mayıs 2014’te, Tekirdağ’ın Çerkesköy İlçesi’nde Bağımsız Tekstil İşçileri Sendikası il temsilcisi Fahri 
Koçan ve Bağımsız Metal İşçileri Sendikası üyesi Yahya Vidinlioğlu düzenlenen ev baskınları sonucu 
gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında bilgi verilmedi. 
 
1 Temmuz 2014’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Ali Gülmez hakkında açılan bir davanın 
görülen duruşması için Tekirdağ Adliyesi’ne giden Fadime Gülmez, kızının Ali Gülmez’e sarılması için 
mahkeme heyetinden izin almasına rağmen komutanın buna izin vermemesi üzerine askerlerin kendisini, 
kardeşini ve kızını darp ederek gözaltına aldıklarını açıkladı. 
 

Tokat 
 
  
8 Haziran 2014’te Kalekol inşaatlarını protesto etmek ve Lice’de iki kişinin açılan ateş sonucu 
öldürülmesini protesto etmek amacıyla Tokat’ta basın açıklaması yapmak isteyen gruba önce ırkçı bir grup 
saldırıda bulundu sonra da polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sonunda 35 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 35 kişinin polis aracının içinde ve gözaltında işkence 
gördükleri ileri sürüldü. 
 

Trabzon 
 
24 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Trabzon’da düzenlediği mitingi protesto edecekleri 
gerekçesiyle 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 

Tunceli 
 
11 Mart 2014’te, Tunceli’de Berkin Elvan’ın öldürülmesini protesto eden 3 kişiyi yaralayan polis 5 kişiyi de 
gözaltına aldı. 
15 Mayıs 2014’te, Dersim’de, Soma'da yaşanan maden faciasını protesto gösterilerinde 2 kişi gözaltına 
alındı.   
  
18 Mayıs 2014’te, Tunceli’de gözaltında gördüğü işkence sonucu yaşamını yitiren İbrahim Kaypakkaya’yı 
ölüm yıldönümünde anmak isteyen gruba polis ekipleri müdahale etti ve 10 kişiyi gözaltına aldı.  
 
25 Mayıs 2014’te İstanbul Okmeydanı’nda 2 kişinin yaşamını yitirdiği olayları, Dersim kent merkezinde 
protesto etmek amacıyla düzenlenen yürüyüş ve gösterilere katıldıkları iddiasıyla, çok sayıda eve 
düzenlenen baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı.  
 
26 Mayıs 2014’te Dersim'de TEM Şube Müdürlüğü'ne bağlı polisler, Demokratik Halklar Federasyonu 
(DHF) binasına ve kimi üyelerinin evlerine baskın düzenledi. Baskınlarda, Evrim Konak, Murat Kur, Deniz 
Kırbağ ve Hıdır Yıldız isimli DHF üyeleri gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye 
çıkarılan 4 kişiden üçü serbest bırakılırken, Onur Polat isimli bir kişi tutuklanarak cezaevinde gönderildi. 
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31 Mayıs 2013’te Tunceli’de Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü dolayısıyla yapılmak istenen gösterilere 
polisin yaptığı saldırılarda gaz bombaları, basınçlı su, cop ve plastik mermi kullanılarak çeşitli semtlerde 
düzenlenen tüm eylemlere müdahale edildi. 3 kişi gözaltına alındı. 
 
1 Haziran 2014’te, Dersim kent merkezinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda, Gezi direnişinin birinci 
yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri düzenleyen yurttaşlara polis gaz bombaları ve tazyikli suyla 
müdahale etti. Yurttaşlarında polis müdahalesine karşılık vermesi ile çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.   
 
11 Haziran 2014’te, Dersim’in Gazik Mahallesi'nde, Lice'de 2 kişinin yaşamını yitirdiği asker müdahalesini 
protesto etmek amacıyla gösterilere katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü "kuvvetli suç 
şüphesi" bulunduğu gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
13 Haziran 2014’te, Dersim Esentepe Mahallesi'nde 15 kişilik bir grup genç polisler tarafından herhangi bir 
gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı.     
 
12 Ekim 2014’te Tunceli’de gözaltına alınanlardan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemelerce çeşitli gerekçelerle 
tutuklandı. 
 
17 Ekim 2014’te Kobanê direnişine destek vermek amacıyla eylemlere katıldıkları gerekçesiyle 
düzenlenen operasyonlar sonucu Tunceli’de de bir kişi gözaltına alındı. 
 
23 Ekim 2014’te, Dersim'in Pertek ilçesinde Kobanê'ye yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla 
gerçekleştirilen eylemlere katıldıkları gerekçesi ile polis tarafından 4 adrese düzenlenen eş zamanlı 
baskınlarda, Alican Uyanık, Gökhan Atan ve Hakan Kara isimli yurttaşlar ile ismi öğrenilemeyen bir yurttaş 
gözaltına alındı.   
 
10 Kasım 2014’te Tunceli’de PKK militanları için yapılan mezarlıkta 1996 yılında yaşamını yitiren Zeynep 
Kınacı adlı militanın heykelini yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan heykeltıraş İsmail Doğan “yasadışı 
örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
25 Aralık 2014’te, Dersim'de 22 Aralık'ta, Cumhuriyet Caddesi üzerinde çıkan olaylarda gözaltına alınan 3 
yurttaş emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 
İsmail Sarı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Emre Sezgin ve M.T. (16) ise isimli yurttaşlar 
ise "örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklandı.   
 

Uşak 
 

Van 
 
30 Ocak 2014’te Van’da ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 12 
çocuğu gözaltına alındı. 
 
31 Ocak 2014’te, Van’da 29 Ocak’ta Hacıbekir (Xaçort), Karşıyaka, Kurubaş ve Şabaniye mahallelerinde 
polis tarafından yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 5 çocuktan 2’si Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk 
Şube’de serbest bırakıldı, 3 çocuk ise Van Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından bir çocuk 
serbest bırakılırken, 2’si tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemedeki işlemleri 
tamamlanan R.B. (16) ile M.D. (15), “patlayıcı madde bulundurmak” iddiasıyla tutuklanarak, Van F Tipi 
Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.   
 
6 Şubat 2014’te, Van’da Fırat Dağıtım çalışanı Ramazan Öter, Alipaşa Mahallesi’ndeki evine gittiği sırada 
polisler tarafından durdurularak gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Öter'in Emniyet 
Müdürlüğü TEM Şubesi’ne götürüldü.   
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13 Şubat 2014’te Van’da Abdullah Öcalan’ın 15 Şubat 1999’da Kenya’da Yakalanarak Türkiye’ye Teslim 
Edilmesinin Yıldönümünde protesto gösterisi düzenleyen gruba gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale 
eden polis ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı.  
 
14 Şubat 2014’te, Van’ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi’nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye 
getirilişinin 15’inci yıldönümü protestoları kapsamında düzenlenen yürüyüşe polisin sert müdahalesi 
sonucu isimleri öğrenilemeyen 5 çocuk ile Savaş Kartal isimli yurttaş gözaltına alındı. Van Emniyet 
Müdürlüğü Çocuk Şube’ye götürülen 5 çocuk daha sonra serbest bırakıldı.  Savaş Kartal isimli genç, 
“örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı. 
 
16 Şubat 2014’te, Van'da Yakup Alagöz ile Fırat Çetin' isimli yurttaşlar polis tarafından gözaltına alınarak 
Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
17 Şubat 2014’te, Van'da 15 Şubat protestoları sırasında gözaltına alınan 12 kişi Van Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 12 kişiden 10’u 
serbest bırakıldı. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne tutuklanmaları istemiyle gönderilen İsmet Bayram ve 
Mehmet Aşan isimli yurttaşlar ise, tutuklanarak Van F tipi Cezaevi'ne gönderildi 
 
18 Şubat 2014’te, Van'da Erek Lisesi'nde okuyan 15 yaşındaki A.K., okuldan çıktığı sırada polisler 
tarafından gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen lise öğrencisi, Van Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü.   
 
3 Mart 2014’te, Van'da, kent merkezinde polis tarafından durdurulan Taner Orhan ve Fatih Ergün isimli 
yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Orhan ve Ergün, Van Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü. 
 
11 Mart 2014’te, Berkin Elvan’ın öldürülmesini protesto etmek için Van’ın Erciş İlçesi’nde kendilerini 
kaymakamlık binasına zincirleyen 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alındı. 
 
15 Mart 2014’te, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde, bir kadın öğrencinin minibüs şoförü tarafından taciz 
edilmesi üzerine olaylar çıktı. Aynı gün akşam saatlerinde yurt binası önünde toplanan çok sayıda öğrenci, 
Rektörlük binasına doğru yürüyüşe geçti. Rektörlük önüne gelerek, Rektör Peyami Battal ile görüşmek 
isteyen öğrencilere polisler tarafından TOMA ve gaz bombaları ile müdahale edildi. Müdahale sırasında 26 
öğrencinin gözaltına alınırken, 5 öğrenci ise hafif şekilde yaralandı.   
 
20 Mart 2014’te, Van’ın Erciş İlçesi Yeşilova Mahallesi'nde yurttaşların AKP'lilere tepki göstermesiyle 
yaşanan gerginliği önlemek amacıyla mahalleye BDP Erciş İlçe Yöneticisi Kenan Utlaş ile BDP Seçim 
Komisyonu üyesi İshak Yılmaz gözaltına alındı. Utlaş ile Yılmaz, götürüldükleri Erciş Emniyet 
Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.   
 
30 Mart 2014’te, Van’ın Erciş İlçesi’nde seçim kutlaması yapan gruba müdahale eden polis ekipleri biri 
çocuk 4 kişiyi gözaltına aldı. 
 
30 Mart 2014’te, Van’ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde bir grup BDP’li genç, seçim sonuçlarını yolda 
ateş yakarak kutlamak istedi. Kutlamalar sırasında polisler, gençlere müdahalede bulundu. Müdahale 
sırasında İshak Yılmaz, soyadı öğrenilmeyen Murat ve ismi öğrenilemeyen bir genç ile E.Y. isimli bir çocuk 
gözaltına aldı.   
 
30 Mart 2014’te, Van Kalecik TOKİ'de bulunan Hüma Hatun Kız Teknik ve Meslek Lisesi önündeki 
kulübede silahları ile bekleyen korucuları görüntüledikleri gerekçesiyle DİHA Muhabiri Kayser Tekin ile 
JİNHA Muhabiri Hicret Çiftçi gözaltına alındı. Yaklaşık iki saat alıkonulan gazeteciler, Van Baro Başkanı 
Av. Murat Timur’un askerlerle görüşmesi üzerine serbest bırakıldı.   
 
5 Nisan 2014’te, Van’ın Hacıbekir (Xaçort) mahallesinde, Hakkari, Dersim ve Bingöl’de yapımına başlanan 
karakol inşaatlarını protesto etmek amacıyla düzenlediği protesto gösterisine, polis tazyikli su ve gaz 
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bombaları ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında 10 çocuk gözaltına alındı. Emniyette alınan 
ifadelerin ardından çocuklar serbest bırakıldı.   
 
13 Nisan 2014’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, Rojava sınırına kazılan hendekleri protesto 
eden yüzlerce genç, polis TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlarla olay yerine gelen polisin tazyikli su ile 
gerçekleştirdiği müdahaleye maruz kaldı. Yaklaşık 4 saat süren çatışmada, 1 polis kafasından aldığı taş 
darbesi ile yaralandı. Olaylar sona erdikten sonra mahalleye zırhlı araçlar ve TOMA'larla giren polisler, 
araçlarından inerek 4 çocuğu gözaltına alırken, 5 yaşlarındaki bir çocuğu da feci şekilde darp etti.    
 
27 Nisan 2014’te Rojava sınırına kazılan hendekleri protesto etmek amacıyla Van’da yürüyüş yapan gruba 
basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
4 Mayıs 2014’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde, karakol yapımlarını protesto etmek amacıyla 
gösteri düzenleyen gençlere polis müdahalesi gerçekleştir. Müdahale sırasından ismi öğrenilemeyen 10 
çocuk, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındı.   
 
4 Mayıs 2014’te Hakkâri, Diyarbakır ve Tunceli’de yapımları devam eden karakol/kalekol inşaatlarını 
protesto etmek amacıyla Van’da gösteri düzenleyen gruba polis ekipleri müdahale etti. Gaz bombaları ve 
basınçlı suyla yapılan müdahale sonunda 12 çocuk darp edilerek gözaltına alındı. 
 
10 Haziran 2014’te, Van girişine polis kontrol noktasında seyahat ettiği şehirlerarası otobüsten indirilen 
Demokratik Modernite dergisi çalışanı Serhat Turan isimli yurttaş, gözaltı altına alınarak Van Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürüldü.   
 
11 Haziran 2014’te, Van'da 9 Haziran’da, BDP tarafından Feqiye Teyran Parkı'nda düzenlenmek istenen 
ancak polisin müdahalesi olayların çıktığı Lice protestosun yürüyüşünde 6’sı çocuk 11 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanlar 6 Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube'deki işlemlerin ardından savcılık talimatıyla 
serbest bırakılırken, 5 yetişkin ise çıkarıldıkları savcılıkça serbest bırakıldı.   
 
2 Temmuz 2014’te Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde düzenlenen eş zamanlı ev baskınlarında T.Y. (17) adlı 
çocuk gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesine dair açıklama yapılmadı. 
 
4 Temmuz 2014’te Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Dirîşk Mezrası’nda HPG militanı bir kişinin çıkan 
çatışmada öldürülmesini Van’da protesto eden gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 5 kişi 
yaralandı, 12 kişi de gözaltına alındı. 
 
12 Temmuz 2014’te Van’da bir mahpus ile görüşmek için Van F Tipi Cezaevi’ne giden KURDÎ-DER Erciş 
Şubesi Başkanı Erol Cengiz, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlemek” 
iddiası ile yargılandığı davada hakkında verilen hapis cezasının onanması nedeniyle cezaevi girişinde 
gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. 
 
31 Temmuz 2014’te AKP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Van’da 
düzenlediği mitingi protesto eden gruba polis ekiplerinin plastik mermi ve biber gazıyla müdahale etmesi 
sonucu 7 kişi yaralandı, bir kişi de gözaltına alındı. 
 
30 Ağustos 2014’te, Van’da Cumhuriyet Caddesi üzerinde aracını park etmeye çalışan Seyhan Duman 
adlı kişi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı polis ekibi tarafından yüzüne biber gazı sıkılarak darp 
edildi. Başından, sırtından ve kollarından yaralanan Seyhan Duman suç duyurusunda bulunmak amacıyla 
gittiği hastanede gözaltına alındı. 
 
6 Eylül 2014’te Van’da 3 sene önce meydana gelen deprem sonrasında İŞKUR tarafından alındıkları işten 
çıkarılan işçiler Ankara’ya gitmek üzere yürüyüş isteyince polis ekipleri, gruba gaz bombası, basınçlı su ve 
plastik mermili silahlarla müdahale etti. Müdahale nedeniyle grup dağılırken, 5 kişinin polisin saldırısı 
sonucu yaralandığı, 170 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 
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10 Eylül 2014’te Van’da İŞKUR tarafından alındıkları işten çıkarılan işçilerin düzenlediği eyleme polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 15 kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı. 
 
25 Eylül 2014’te Van’da düzenlenen Kobanê halkıyla dayanışma eylemine polis müdahalesi sonucu 
gözaltına alınan H.A. (16) ile A.A.’nın (19) Emniyet Müdürlüğü’nde işkenceye maruz kaldıkları bildirildi. 
 
27 Eylül 2014’te Van’ın İpekyolu İlçesi’nde 25 Eylül 2014’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleriyle özel harekât ekiplerinin düzenlediği ev baskını sonucu gözaltına alınan Hozan Işık (18) “çeşitli 
tarihlerde düzenlenen eylemlere katıldığı” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
2 Ekim 2014’te, Van Akköprü Mahallesi’nde kurulu olan Rojava ile Dayanışma çadırını basan polis 2 kişiyi 
gözaltına aldı.   
 
2 Ekim 2014’te, DBP Van İl Örgütü öncülüğünde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye saldırılarını protesto etmek 
amacıyla AKP İl Örgütü’ne yürümek isteyen ve Feqîyê Teyran Parkı'na bir araya gelen yurttaşlara polis, 
gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle ile müdahalede bulundu. Müdahale sırasında çıkan oylarda 
8'i çocuk 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8 çocuğun gece saatlerinde serbest bırakıldı  
 
11 Ekim 2014’te Van’da ve ilçelerinde gözaltına alınan 150 kişiden 43’ünün ifade alma işlemi tamamlandı.  
Mahkemeye çıkarılanlardan 14’üi “kamu malına zarar verdikleri” iddiasıyla tutuklandı. 
 
11 Ekim 2014’te Van’ın Gevaş İlçesi’nde gözaltına alınan 9 kişiden 6’sı “kolluk görevlisine direndikleri” ve 
“kamu malına zarar verdikleri” iddiasıyla tutuklandı. Van’ın Başkale İlçesi’nde gözaltına alınan 17 kişiden 
2’si ve Çaldıran İlçesi’nde 6 kişi ise “kamu malına zarar verdikleri” suçlamasından tutuklandı. 
 
13 Ekim 2014’te Van’da ve Muradiye İlçesi’ndeki Kobanê eylemlerinin ardından gözaltına alınanlardan 48’i 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
14 Ekim 2014’te Van’ın Çaldıran İlçesi’nde gözaltına alınan 8 kişi de “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
 
15 Ekim 2014’te Kobanê eylemlerine katıldıkları iddia edilen kişilerin evlerine düzenlenen baskınlar 
sonucu Van’da biri çocuk 3 kişi gözaltına alındı. 
 
16 Ekim 2014’te, Van'ın Muradiye ilçesinde, polis ve özel harekat timleri Yavuz Selim, Yenişehir, Şehit 
Mehmet Bey, Yukarı Argit ve Babacan mahallelerinde düzenlenen ev baskınlarında, Hadi Aslan ve Sinan 
Durmaz isimli yurttaşlar gözaltına alındı.   
 
16 Ekim 2014’te, Van’ın Erciş ilçesinde haber takibi yapan DİHA muhabiri Aziz Oruç ve ismi 
öğrenilemeyen 4 yurttaş gözaltına alındı. Üzerindeki haber materyallerine el konulan Oruç, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü. "Polise mukavemet etmek" ve "Kamu malına zarar vermek" iddiaları ile 
haklarında tutanak tutulduktan sonra serbest bırakıldı.   
 
18 Ekim 2014’te, Van'da 16 Ekim’de, ev baskınlarında gözaltına alınan Z.A. Hozan Abi ve Şiyar Abi 
tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, 2 kişinin serbest bırakılmasına karar 
verdi. Savcılık serbest bıraktığı Z.A., evine yapılan baskında polis tarafından dipçiklenerek darp edilmişti.   
 
18 Ekim 2014’te, Van’ın Gevaş ilçesinde gözaltına alınan 5 kişiden O.T., Sami Fazıl ve Şaban Güneş 
isimli yurttaşlar "Örgüte yardım ettikleri" iddiasıyla tutuklanarak Van M Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  
  
18 Ekim 2014’te, Van’ın Çatak ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrılan Şükrü Yavuz ve Zübeyt 
Coşkun, işlemlerin ardından adliyeye çıkarıldı. Savcılıktan ifadeleri alınan Yavuz ve Coşkun, tutuklama 
talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi  
 
20 Ekim 2014’te, Van'ın Özalp ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis İstasyon, 
Karkalı, Cumhuriyet ve Sugeçer mahallelerinde evlere baskın düzenledi. Kobanê saldırılarına yönelik 



370 
 

düzenlenen protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle yapıldığı belirtilen baskınlarda, Abdurrahman 
Okatmaz, Hikmet Hamzaoğlu, Adem Akdoğan, Aziz Çalışan ve Necip Duru gözaltına alındı.   
 
22 Ekim 2014’te, Van'ın Erciş ilçesinde 7 Ekim günü Kobanê'ye destek amaçlı yapılan yürüyüşe polisin 
müdahale etmesi sonrası çıkan olaylarda gözaltına alınan ve rütbeli bir askerin testislerine dipçikle 
vurması sonrası yaralanan Adem Yıldız, tedavi edilmesi gerekirken tutuklandı. Avukatlarının Yıldız'ın 
kanaması olduğu ve acil tedavi altına alınması gerektiğini belirtmesine rağmen doktora çıkarılmayan 
Yıldız, 4 günlük gözaltı sürecinin ardından sağlık raporu alınması amacıyla Erciş Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Yıldız'ı muayene eden doktorlar, Yıldız'ın ameliyat olması gerektiğini belirtmesi üzerine ameliyat 
edilmeyen Yıldız, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürülen ve günlerdir 
kanaması olan Yıldız'ın durumunun ağırlaştığı bildirildi.  
 
23 Ekim 2014’te, Van'ın Çaldıran ilçesi Beyazıt Mahallesi'nde bir eve polis tarafından düzenlenen 
baskında, Kobanê eylemlerine katıldığı iddiasıyl Murat Özçılgın (18) isimli genç gözaltına alındı.  
 
28 Ekim 2014’te, Van'da 2 gün önce özel hareket timleri tarafından Yenimahalle, Sürmeli ve Karşıyaka 
mahallelerine yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan biri çocuk 5 kişi emniyet işlemlerinin ardından dün 
akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından S.M. (17) adlı çocuk ile Şahin Peker 
adlı yurttaş serbest bırakılırken, tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk edilen A.K. (15), Ferhat Kaçak (19) 
ile İlhan Tan (18) adlı gençler tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
28 Ekim 2014’te, Van Başkale'de seyir haldeki aracın durulmasıyla gözaltına alınan Lokman Botan ile 
Refik Aslan da emniyetteki işlemlerin ardından dün ifade işlemleri için savcılığa getirildi. Botan ve Aslan, 
savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
28 Ekim 2014’te Van’da ve Başkale İlçesi’nde gözaltına alınan 7 kişiden biri çocuk 5 kişi “eylemlere 
katıldıkları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
30 Ekim 2014’te, Van'ın Çatak (Şax) ilçesinde Kobanê için yapılan destek eylemine katıldıkları 
gerekçesiyle DBP Çatak İlçe Yöneticisi Azmi Babur, Bilal Bozdemir, Ramazan Babur, Mahir Babur ve 
Menderes Kurban ifadeleri alınacağı söylenerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı. İfade vermek 
amacıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden 5 kişi, gözaltına alındı. Çatak Adliyesi'ne sevk edilen 5 kişiden 
4'ü denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılırken, DBP Yöneticisi Babur, tutuklanma istemiyle sevk 
edildiği mahkemece tutuklandı.   
 
4 Kasım 2014’te, Van, Erciş ve Muradiye ilçelerinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 8 kişi 
gözaltına alındı. Van merkezden Barış Kurt, Barış Tekvan, Ramazan Mete ve İHD şube üyesi Ali Gezer 
isimli yurttaşlar gözaltına alınırken, Muradiye ilçesinde Şerafettin Güler ve Xebat Aslan, Erciş ilçesinde ise 
Önder Kurt ile Mahsun Açıkayar isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Kentte düzenlenen Kobanê eylemlerine 
katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi Van Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.   
 
4 Kasım 2014’te, Van’da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında G.T. ve M.K. isimli çocuklar 
gözaltına alınarak Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü. Çocuklar, emniyette 
tamamlanan işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.   
 
4 Kasım 2014’te, Van'ın Çaldıran ilçesinde özel harekat polisi ve jandarma tarafından Ayrancılar, İsmail 
Baba ve Yaykılıç köylerinde evlere düzenlenen baskınlarda isimleri öğrenilemeyen 4 yurttaş, Kobanê 
saldırılarını protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin 
tamamlanması ardından gözaltında bulunan Fatih Karabulut, Azad Çınarcı ve Fırat Çınarlı isimli yurttaşlar 
adliyeye getirildi. Tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Dimli ve Karabulut tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakılırken, Azad Çınarcı ve Fırat Çınarlı "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Van F 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
6 Kasım 2014’te IŞİD’in Kobanê’ye saldırılarını protesto eylemlerine katılanlara yönelik gözaltı 
operasyonları kapsamında Van’ın Çaldıran İlçesi’nde 4 Kasım 2014’te ev baskınları düzenleyen polis 
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ekiplerinin gözaltına aldığı 4 kişiden Azad Çınarcı ve Fırat Çınarlı “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
 
6 Kasım 2014’te, Van’ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinde birçok eve polis tarafından baskın 
düzenlendi. Polis ve özel harekat timleri tarafından yapılan ev baskınlarında Rüstem Ertaş, Muhammed 
Şarlata, Davut Çoban, Hanifi Güneş ve Fatih Koç adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 5 
yurttaş, Başkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
8 Kasım 2014’te, Van Erçiş ilçesinde 7 Kasım’da, HDP Erciş İlçe Eş Başkanı İbrahim Siyahkaya, polisler 
tarafından gözaltına alındı. Kobanê eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Siyahkaya, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Erciş Adliyesi'ne getirilen 
siyahkaya, eylemlerde yer aldığı iddiasıyla tutuklanarak Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
9 Kasım 2014’te Van’da düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alınan aralarında Şoförler ve 
Otomobilciler Odası Başkanı Emin Tuğrul ile Bakkallar ve Manavlar Odası Başkanı İsa Berge’nin de 
bulunduğu 7 kişiden Emin Tuğrul, Gazi Manto ve Nizam Oktay “yasadışı örgüte yardım ve yataklık 
ettikleri” gerekçesiyle aynı gün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
 
12 Kasım 2014’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında 
S.K., İ.K., D.K. ve A.T. isimli çocuklar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 çocuk Van Emniyet Müdürlüğü 
Çocuk Şubesi’ne götürüldü.   
 
13 Kasım 2014’te, Van'ın Başkale ilçesinde Yenimahalle, Hafıziye ve Tepebaşı mahallelerinde 11 
Kasım’da, polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında T.A (14) adlı çocuk ile Onur Demir (18), Saim 
Durmaz (24), Şefik Tekin (51), Murat Deniz, İsmail Hakkı Kızılaltun ve Şaban Bozkurt adlı yurttaşlar 
gözaltına alınarak Başkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyetki işlemlerinin ardından adliyeye 
sevk edilen 7 kişiden Onur Demir, Şefik Tekin, Murat Deniz Saim Durmaz ve Şaban Bozkurt tutuklanarak 
Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
14 Kasım 2014’te, Van’da 1 Kasım Dünya Kobanê Günü'nde düzenlenen destek yürüyüşüne katıldığı 
gerekçesiyle, Cumhuriyet Caddesi üzerinde gözaltına alınan G.T. (15) isimli çocuk Van Adliyesi'ne 
çıkarıldı. Savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen G.T. "örgüt üyesi olmak" 
iddiasıyla tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
15 Kasım 2014’te, 7 Ekim 2014’te Van’ın Çaldıran İlçesi’nde, IŞİD’in Kobanê’ye saldırılarını protesto 
eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan belediye çalışanı Hakan Taş “yasadışı örgüt üyesi 
olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
17 Kasım 2014’te, Van'ın Muradiye ilçesinde, özel harekat timi, asker ve polisler tarafından Köprü  ve 
Babacan köylerine düzenlenen ev baskınlarında Yılmaz Kuşçu ve Ayhan Çelikçi adlı yurttaşlar gözaltına 
alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
17 Kasım 2014’te, Van'ın Çaldıran ilçesinin Beyazıt Mahallesi'nde, sabah saatlerinde düzenlenen ev 
baskınında gözaltına alınan Orhan Ağaç, emniyet ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebi ile 
mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Ağaç, "Örgüt üyesi" suçlamasıyla tutuklanarak Van F 
Tipi Cezaevi'ne gönderildi.  
 
27 Kasım 2014’te, Van'ın Başkale ilçesinde, 6-7 Ekim Kobanê protestolarına katıldığı iddiasıyla ifade 
vermek üzere çağrıldığı Başkale Adliyesi'ne giden Şervan Kılıç adlı yurttaş, "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 
tutuklandı.    
 
27 Kasım 2014’te, Van'ın Muradiye ilçesinde Kobanê olaylarına katıldıkları iddiasıyla haklarında yakalama 
kararı çıkarılan Yavuz Gezer isimli yurttaş gözaltına alınarak Muradiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü.   
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27 Kasım 2014’te, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsü girişinde kimlik kontrolü yapan polis, Ferhat 
Erbap, Serhat Demir ve Hekim Akdoğan isimli öğrencileri darp ederek gözaltına alındı.   
 
6 Aralık 2014’te, Van'da 3 Aralık’ta, kent merkezindeki birçok eve ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) 
bulunan öğrenci yurtlarına polis tarafından düzenlenen baskınlarda, 15 öğrenci gözaltına alındı. Van 
Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından Van Adliyesi'ne getirildi. 
"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edilen öğrencilerden 10’u serbest bırakılırken, 
Agit Yılmaz, Adem Seraç, Muhammet Ayata, Seyithan Güler ve Ferhat Deniz tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.    
 
10 Aralık 2014’te Van’ın Muradiye İlçesi’nde gözaltına alınan Kutbettin Demir çıkarıldığı mahkeme 
tarafından “yasadışı örgüt propagandası yapmak”la suçlanarak tutuklandı. 
 
14 Aralık 2014’te Van’da aralarında HDP Edremit İlçe Örgütü Eş Başkanı Recep Gültepe’nin bulunduğu 4 
kişi gözaltına alındı. 
 
18 Aralık 2014’te Kobanê eylemlerine katılanlara yönelik operasyonlar kapsamında Van’ın Muradiye 
İlçesi’nde Gönderme Köyü’ne baskın düzenleyen askerler İrfan Kuşçu’yu gözaltına aldı. 
 
19 Aralık 2014’te, Van’ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi’nde sabah saatlerinde yapılan ev baskınında 15 
yaşındaki A.A. gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen, A.A., Çocuk Şube Müdürlüğü’ne 
götürüldü.  
 
24 Aralık 2014’te, Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde 22 Aralık’ta, çok sayıda polis tarafından bir internet 
kafeye düzenlene baskında gözaltına alınan Necdet Abi (25) isimli yurttaş, İl Emniyet Müdürlüğü'nde 
tamamlanan işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı Van 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "adam yaralamak" iddiasıyla tutuklanarak Abi, Van F Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
25 Aralık 2014’te Van’da Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı polis ekipleri Sarya Elmas adlı bir öğrenciyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi açıklanmadı. 
 
30 Aralık 2014’te, Van-Başkale karayolunda polis tarafından durdurulan araçta bulunan İsmail Yakın ve 
Doğan Cengiz adlı yurttaşlar gözaltına alındı. Yakın ve Cengiz, ifadeleri alınmak üzere Başkale İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 

Yalova 
  
21 Aralık 2014’te, Yalova sahil yolunda, haftalık siyasi yayın Meydan Gazetesi'nin dağıtımını yapan 
anarşistler ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. Irkçı grubun sözlü saldırısının ardından olay yerine polis 
de, gazetede dağıtımcılarına müdahale etti. Müdahale sırasında 6 gazete dağıtımcısı polis tarafından darp 
edilerek gözaltına alındı.    
 

Yozgat 
 
  
 

Zonguldak 
  
16 Şubat 2014’te, Zonguldak’ta AKP’nin seçim bürosu önünde protesto eylemi yapmak isteyen gruba 
müdahale eden polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. 
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10 Temmuz 2014’te, Zonguldak’ta kent merkezindeki yolda bir Tır’ın geçişini sağlamaya çalışan polis ekibi 
ile içinde hasta bulunmayan ambulansın şoförü Orhan Özdemir (23) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın 
büyümesi üzerine polis ekipleri Orhan Özdemir’e biber gazıyla müdahale etti. Darp edilerek yere yatırılan 
Orhan Özdemir kelepçelenerek gözaltına alınırken aldığı darbeler nedeniyle de omzu ve parmağı çıktı. 10 
günlük “iş göremez” raporu verilen Orhan Özdemir hakkında “görevli polis memuruna mukavemet etmek” 
suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. 
 
11 Eylül 2014’te Termik santrallere dikkat çekmek amacıyla Türkiye’ye gelen Greenpeace Örgütü’ne ait 
“Rainbow Warrior III” adlı geminin Zonguldak’a yaptığı ziyaret kapsamında eylem yapan aktivistlere 
müdahale eden polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı. 
 

II. CEZAEVLERİ 
 

Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali 
 
1 Ocak 2014’te Mardin E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Selahattin Elper’in cezaevinden diş eti 
muayenesi olmak için götürüldüğü Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorun kelepçeli olarak 
muayene olması teklifini reddedince muayenesi yapılmadan cezaevine gönderildiği öğrenildi. 
  
6 Ocak 2014’te Silivri (İstanbul) Cezaevi Kampusu’nu ziyaret eden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan 
yaptığı açıklamada, mahpuslardan Yalçın Küçük’ün (75) katarakt nedeniyle çok az gördüğünü, Fatih 
Hilmioğlu’nun (60) ise geceleri duvarlarla konuştuğunu öğrendiğini söyledi. 
 
6 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İzzettin Bayram, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim 
Emrah Bayram, 2009 yılında evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alamadık. Yaptığımız araştırma 
sonucunda PKK Örgütüne katılım sağladığını öğrendik. Katıldıktan 45 gün sonra Bitlis’in bir köyünde 
askerlerle girdiği çatışma sonucunda yaralı olarak ele geçirildi. Yakalandığı tarihte 16 yaşındaydı. Ancak 
mahkeme kardeşimin yaşını büyüterek 46 yıl ceza verdi. Yaşının 3 kez itiraz etmemize rağmen sonuç 
değişmedi. Cezası Yargıtay’da dört ay önce onandı. Muş cezaevinde kalıyordu. En son 2 ay önce 
Tekirdağ’a sevk edildi. Kardeşimin göz ve bel rahatsızlığı şikâyetleri var. Yeterince muayene edilmediğini 
ve tedavisinin yapılmadığını söylemektedir. Sizden kardeşimin sağlık sorunlarının giderilmesi konusunda 
cezaevi yönetimine ve Adalet Bakanlığına dilekçe yazmanızı talep ediyorum.”  
 
7 Ocak 2014’te 2006 yılından beri PKK davasından hükümlü olarak Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Ferhat Dalkavuk’un cezaevine girdikten sonra beyin kanaması geçirdiği ardından da şeker komasına 
girerek şeker hastalığı oluştuğu öğrenildi. 
 
9 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Enver Aydınalp, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim 
Engin Aydınalp, şuan Adıyaman E Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. Sağlık sorunları nedeniyle cezaevinde 
kalması sağlığının daha da bozulmasına neden olmaktadır. Her geçen gün yaşam koşullarında zorlamalar 
yaşamaktadır. Sağlığıyla ilgili raporları da mevcuttur. Bir de ağabeyimi hasta mahpuslar listesine 
alınmasını istiyoruz. Bu konuda duyarlı olup, gerekli hukuki desteğin sağlanmasını istiyoruz.”     
 
14 Ocak 2014’te Şakran (İzmir) L Tipi Cezaevi’nde Cizre’deki (Şırnak) KCK Soruşturması’ndan tutuklu 
bulunan Abdülaziz Sevinç’in (23) cezaevinden sağlık sorunlarından ötürü götürüldüğü hastanede kelepçeli 
olarak tedavi olmayı reddedince muayenesi yapılmadan cezaevine gönderildiği öğrenildi. 
 
14 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Yusuf Akgönül, şu beyanlarda bulundu: “Veysi 
Akgönül, 2004 yılında, Bağlar Dörtyol Kavşağında Hikmet Fidan adlı şâhısı öldürmekle yargılandı ve 
yargılandığı davadan 2 kez müebbet hapis cezası aldı. Halen Erzurum H Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. 
Cezaevinde kaldığı süre içerisinde birçok hastalık kendisinde belirdi. Doktorların verdiği raporlardan da 
anlaşılacağı gibi cezaevinde kalması mümkün değildir. Birçok hastalığı sebebiyle kendisini hasta 
mahpuslar listesine almanızı istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep ediyorum.”      
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15 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kadri Aralan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Erdal 
Aralan, yaklaşık 5 yıldır cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Oğlum Diyarbakır, Batman ve Kandıra 
cezaevlerinde kaldıktan sonra şu anda E Tipi cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum hasta olup, psikolojik 
sorunları bulunmaktadır. 08.01.2014 tarihinde oğlumu görmek üzere görüşüne gittim ancak görüş odasına 
oğlumu arkadaşları koluna girerek getirdiler. Oğlum çok bitkin görünüyordu ve ayakta duramıyordu. 
Kendisine hakaretler yapıldığını, başının ağrıdığını, yemek yiyemediğini söyledi. Görüşten sonra cezaevi 
müdürüyle görüştüm; oğlumun durumuyla ilgileneceğini söyledi. Ancak oğlumu hastaneye götürmemişler. 
Oğlumun tedavisinin yapılmasını istiyorum. Kurumunuzdan hukuki destek talep ediyorum.”      
 
17 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Güllişah Kargılı, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
Şemsettin Kargılı, 20 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Birçok hastalıkla beraber böbrek yetmezliğinden 
kaynaklı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Diyarbakır Dicle Üniversitesine sevk edildi. Böbrek hastalığı ileri 
derecede olup, böbreklerinde kitle oluşmuş ve bu kitlede kanser riski bulunmuştur. Bundan kaynaklı acil 
olarak ameliyat edilmesi gerekmektedir. Doktorların ifadesiyle hasta koğuşu olmadığından dolayı 
ameliyatın yapılması mümkün olmadığını söyledi. Cezaevi idaresi ameliyatın Elazığ veya Gaziantep’te 
yapılabileceğini ifade ettiler. Ama eşim ameliyatının başka bir ilde yapılmasını istemiyor. Diyarbakır 
dışında ameliyatının yapılmamasından kaynaklı gerekçe; daha önce tedavi amaçlı Elazığ hastanesine 
götürülürken elleri kelepçeli bir şekilde anjiyonun yapılmasıdır. Biz ameliyatının başka bir ilde yapılmasını 
istemiyoruz. Ameliyatın Dicle Üniversitesi veya Diyarbakır Araştırma Hastanesinde yapılmasını istiyoruz. 
Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”      
 
17 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Velat Yalçın, şu beyanlarda bulundu: “Babam Adnan 
Yalçın, 1996 yılında PKK davasından yakalandı ve müebbet hapis cezası verildi. Yaklaşık olarak 18 yıldır 
cezaevinde bulunmaktadır. Bugüne kadar Adana, Maraş, Konya, Antep, Bingöl, Adıyaman ve Diyarbakır 
cezaevlerinde bulundu. Babam bunca yıl cezaevinde kaldığı için birçok sağlık sorunu ortaya çıktı. Bunlar 
bel fıtığı, Hepatit B ve kolon kanseridir. En son kolon kanseri ameliyatı esnasında kalp krizi geçirdi. 
Bundan sonra hastalığından kaynaklı kemoterapiye başlanacaktır. Sağlıklı bir tedavi ortamı gerekecektir. 
Bu konuda sizden destek talep ediyoruz.”     
 
20 Ocak 2014’te Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde tutulan ve ikisi epilepsi hastası olan 4 hasta mahpusa 
almaları gereken ilaçların verilmediği öğrenildi. Mahpusların iddiasına göre gardiyanların “diz çöküp, bize 
yalvarın, size ilaçlarınızı verelim” dedikleri ileri sürüldü. 
 
21 Ocak 2014’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan ve hastalığına bağlı olarak durumunun kötüleşmesi 
üzerine ameliyat edilen kolon kanseri Adnan Yalçın’ın yoğun bakımdan çıkarılarak mahkûm revirine 
getirildiği öğrenildi. 
 
21 Ocak 2014’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan böbrek kanseri hastası Şemsettin Kargılı’nın 
durumunun ağırlaşmasına rağmen yüksek riskten dolayı ameliyat edilmediği öğrenildi. 
 
24 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize Silivri L Tipi Kapalı 6 Nolu Cezaevinden başvuran Selçuk 
Yıldızhan, şu beyanlarda bulundu: “Ben Diyarbakır Ergani doğumluyum. Elinizde bulunan hasta 
mahpuslar listesinde yer alıyorum. Sağ ve sol gözümde %75 oranında görme bozukluğu mevcuttur. Yani 
engelli olduğumu belirten raporlarımda sizde bulunmaktadır. 23 Ocak günü Özgür Gündem Gazetesinde 
“hasta mahpuslara çağrı”  başlıklı haberinizi okudum ve bu haberle sizlere başvuruda bulundum. Ayrıca 
29 Kasım 2013 tarihinde yapılan toplu sürgünler nedeniyle adresimde değişiklik oldu. Bunu belirtmek 
istedim. Bunun dışında hastalıklarımla alakalı bizzat Adalet Bakanlığının talimatıyla Adli Tıp Kurumuna 
sevk edildim. Büyük uğraşlardan sonra oradan gelen raporları sizlere gönderdim. Bulunduğum cezaevinin 
kampus içindeki hastaneye muayene için sevk edildim. Daha sonra göz doktoruna göründüm. Doktor 
bana sol gözümün görme yetkisini kaybettiğim ile karşı karşıya olduğumu söyledi. Ancak Edirne Araştırma 
hastanesindeki göz doktorunun böyle bir telkinde bulunmadığını kendisine söyledim. Doktor bana 
Edirne’deki doktorların bana yalan söylediklerini, beni başlarından salmak için öyle demiş olabileceklerini 
beyan etti. Kampustaki doktor ısrarla kör kalma ile karşı karşıya olduğumu ve beni tam Teşekkül bir 
hastaneye sevk edeceğini söyledi. Ancak ne zaman sevk edileceğim belli değil. Yaklaşık olarak bir aydır 
cezaevindeki revire çıkmak istediğimi belirten bir dilekçe yazmama rağmen revirdeki doktorlar keyfi 
muamele ile dilekçeme cevap vermemektedirler.  Göndermiş olduğum raporlar yeterlimi değil mi bu 
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konuda beni bilgilendirmenizi istiyorum. Ayrıca tam teşekküllü bir hastanede tedavimin yapılması için 
Cumhurbaşkanlığına ve Adalet Bakanlığına raporlarımla birlikte tekrardan başvuruda bulunacağım. Sizde 
beni adıma ilgili yerlere raporlarımı sunarsanız çok sevinirim bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”   
 
27 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Besra Orak, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ferit 
Orak, yargılandığı bir davadan dolayı 16 yıl cezaya çarptırıldı. Oğlum 2008 yılından buyana cezaevinde 
bulunmaktadır. Cezaevindeyken kendini yakma eylemi gerçekleştirdi.  Vücudunda % 45 oranında yanıklar 
mevcuttur. Yakma eyleminden sonra çok ciddi hastalıklar belirdi. Şuanda sağlık sorunları yaşamakta olup 
raporları da mevcuttur. Oğlum bu olaydan sonra Siirt Cezaevine gönderildi. Yaklaşık 1 yıl Siirt cezaevinde 
kaldıktan sonra Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevine sürgün edildi. Oğlum Ferit ve 7 arkadaşı cezaevi 
idaresi tarafından keyfi olarak yasal hakları ellerinden alınmış durumdadır. Hasta olanlar hastaneye 
götürülmemekte, kapalı ve açık ziyaret ortamında ailelerle temaslarına izin verilmemektedir. Yasal 
olmadığı halde askerler ziyaret esnasında aile ve mahkûmların başında beklemektedirler. Cezaevinde hak 
hukuk tanımayan cezaevi idaresi mahkûmların dilekçelerini, mektuplarını göndermeyip, dışarıyla irtibatları 
kasıtlı olarak engelleniyor. Aile ziyaretlerinde adli ve siyasi mahkûmların ziyaret saatleri aynı saatlerde 
yapılmakta olup, bu da siyasi mahkûm ailelerini riske koymaktadır.   Hem oğlum hem de arkadaşları çok 
ağır tecrit altındalar. Bununla hem biz hem de çocuklarımız cezalandırılmak isteniyor. Bu nedenle sizden 
cezaevine bir heyetin gitmesi ve durumu netleştirmesi için destek talebinde bulunuyorum.”      
 
27 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hevidar Bozkuş, şu beyanlarda bulundu:  “Yakınım 
Erdal Polat, 2008 yılında tutuklandı ve yargılama sonucunda müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Erdal, 
Bandırma M Tipi Cezaevinden hiçbir gerekçe gösterilmeden T 1 cezaevine gönderildi. Eşyalarını dahi 
toplamasına izin verilmedi. Eşyaları arkadaşları tarafından posta yoluyla göndermelerine rağmen cezaevi 
idaresi bazı eşyalarını teslim etmemiştir. Kendisi ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Vücudunda şarapnel 
parçaları bulunmakta olup, tedavisi İzmir’de yapılabilmektedir. Vücudundaki şarapnel parçaları nedeniyle 
kendi ihtiyaçlarını göremiyor. Ciddi bir tedavi söz konusu olmazsa felç olma durumu var. Tek hücrede 
tutulmaktadır. Sosyal hiçbir aktiviteden yararlanamıyor. Kendi İhtiyaçlarını tek başına gideremediğinden 
koğuş arkadaşları bakmaktadır. Tedavisinin tam yapılabilmesi için naklinin İzmir iline yapılması ya da 
yanına bakması için bir mahkûm verilmesini talep ediyorum.”     
 
27 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sıtkı Baran, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Metin 
Baran, yaklaşık 2,5 yıldan beri yargılandığı mahkemece tutuklanmış olup, halen Diyarbakır D Tipi Kapalı 
Cezaevinde bulunmaktadır. Dosyası şuan Yargıtay aşamasında olup halen kesinleşmemiştir. Benim 
oğlum cezaevine girmeden öncede rahatsızlıkları bulunmaktaydı. Ancak cezaevine girdikten sonra 
rahatsızlıları iyice belirginleşti. Şuan iki kulağından da rahatsızlığı bulunmaktadır. Doktorlar kulak zarının 
patlamış olduğunu ve beraberinde beyine zarar verdiğini belirtmiştir. Ancak bu teşhislere rağmen oğlumun 
tedavisi yapılmamaktadır. Hastaneye sevki bir türlü çıkarılmamakta ve tedavisi her seferinde yarım 
kalmaktadır. Oğlum işitme zorluğu çektiği gibi beyinsel bir zararın doğmaması açısından tedavisinin biran 
önce yapılmasını talep ediyorum.”   
 
27 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Cihan Ay, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim 
Ayetullah AY Kırıkkale Hacılar F Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. 26.01.2014 
tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde karın bölgesinde ve midesinde ciddi rahatsızlığının olduğunu 
revire sevk edildiğini, revir doktoru hastaneye sevkini sağlamasına rağmen cezaevi idaresi hastaneye 
götürmekten imtina ediyorlar. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”        
 
28 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hayriye Tekin, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Halis 
Tekin, 19.05.1994 yılında Bitlis’te çıkan bir çatışma sonucu yaralı olarak ele geçirildi. Vücudunun değişik 
yerlerinde şarapnel parçaları bulunmaktadır. Yapılan tedaviler sonucu iyileşme göstermişti. Uzun süredir 
cezaevinde kaldığından dolayı birçok rahatsızlığı oluştu. Şuan da, idrar yolları, akciğer, hemoroit ve 
benzeri rahatsızlıkları mevcuttur. 21.01.2014 tarihinde heyete alındı ve kendisine rapor verildi. Ancak 
oğlumun sizin oluşturmuş olduğu hasta mahpuslar listesine alınmasını, tedavisinin tekrar başlatılmasını ve 
uzun süreli tutukluktan dolayı serbest bırakılması için sizden hukuki destek talep ediyoruz.”   
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28 Ocak 2014’te Zile (Tokat) M Tipi Cezaevi’nde “PKK üyesi olduğu” iddiasıyla hükümlü olarak tutulan 
Sıddık Aydın’ın akciğer yetmezliği rahatsızlığının bulunduğu ve mesafeden dolayı 8 aydır ailesiyle 
görüşemediği öğrenildi. 
 
30 Ocak 2014’te Şakran (İzmir) L Tipi Cezaevi’nde tutulan ve behçet hastalığına yakalanan Meryem 
Abi’ye daha önce çeşitli hastaneler tarafından “cezaevinde kalamaz” raporu verilmesine rağmen tahliye 
edilmediği öğrenildi. 
 
3 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize Diyarbakır D Tipi Cezaevinden başvuran Halis Tekin, şu 
beyanlarda bulundu: “Ben yaklaşık olarak 20 yıldır cezaevinde bulunmaktayım. Cezaevinde geçen bunca 
yıl birçok sağlık sorunlarıyla karşı karşıya gelmekteyim. 1994 yılının Mayıs ayında yaralı olarak 
yakalandım. Ameliyat oldum. Gördüğüm işkenceler sonucu ameliyatlı bölge (testis ve kasıklar) patladı. 
Tedavi edilmeden yara kendiliğinden kapandı. Tutukluluk koşullarında tedavi olma imkânım olmadı. Uzun 
süre cezaevinde olmamdan kaynaklı birçok hastalığa yakalandım. Ameliyatlar geçirdim. Tedavi gördüğüm 
ve şuanda tedavimin devam ettiği rahatsızlıklarım şunlardır; üroloji, akciğerde nödül tespiti, bel fıtığı, 
astım, reflü, spastik kolon, psikiyatri, kronik tonsilit, faranjit ve kulakta işitme sorunum mevcuttur. Bu 
hastalıklarımla ilgili belirli tarihlerde Adalet Bakanlığına dilekçelerle başvuruda bulundum. Göndermiş 
olduğum mektuplarımda tüm raporlarım bulunmaktadır. Bu konuda gerekli hukuki işlemlerini başlatmanızı 
talep ediyorum.”   
 
İstanbul Adli Tıp Kurumu cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kısmi felç olan, beyin kanaması 
nedeniyle de vücut reflekslerini ve hafızasını yitiren Salih Tuğrul (57) için “hayatını tek başına idame 
ettiremez” yönünde görüş bildiren rapor vermişti. Buna rağmen ve Metris (İstanbul) R Tipi Cezaevi’nde 
tutulan Salih Tuğrul hakkında Siirt Emniyet Müdürlüğü 26 Kasım 2013’te “toplum için tehlikelidir” şeklinde 
görüş belirtmişti. Buna bağlı olarak Salih Tuğrul’un tahliye edilmesi yönündeki talep mahkemece 
reddedilmişti. Halen Siirt E Tipi Cezaevi’nde Salih Tuğrul’un sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine 4 
Şubat 2014’te Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
 
5 Şubat 2014’te Oltu (Erzurum) T Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mukaddes Çelik ve Zeliha Belge’nin 
cezaevinden sağlık sorunlarından ötürü götürüldüğü Oltu Devlet Hastanesi’nde doktorun kelepçeli olarak 
tedavi yapma talebini reddedince muayeneleri yapılmadan cezaevine gönderildikleri öğrenildi. 
 
5 Şubat 2014’te Hastalığına dair 10 ayrı sağlık raporu bulunmasına ve 2010 yılında Adlî Tıp Kurumu’nun 
“cezaevi koşullarında yaşayamaz, Cumhurbaşkanlığı affına uygundur” raporuna rağmen şizofreni hastası 
Kemal Gömi’nin halen Metris (İstanbul) R Tipi Cezaevi’nde tutulduğu öğrenildi. 
 
7 Şubat 2014’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 21 yıldır cezaevinde bulunmasının da etkisiyle 
kemik kanseri olan Halil Güneş’in yaptığı tahliye başvurusu üzerine Adli Tıp Kurumu’nun hazırladığı 
raporda “kanserin durduğunu ve vücuttaki oksijen oranının normale döndüğünü” iddia ederek “cezaevinde 
kalabilir” dediği öğrenildi. 
 

7 Şubat 2014’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan kalp hastası ve görme engelli Mehmet Şanlı’nın 
avukatlarının İstanbul Adlî Tıp Kurumu’nun “cezaevinde tutulmasında sakınca yoktur” raporuna rağmen 
yaptığı başvuruyu değerlendiren Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Mehmet Şanlı’nın tahliye 
edilmesine karar verdi. 

 
8 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Muazzez Filiz, şu beyanlarda bulundu: “Babam Ömer 
Filiz, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak kalmaktadır.04.02.2014 günü Akciğer rahatsızlığı 
şikâyetiyle Diyarbakır Devlet Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk ediliyor. Hastanede yapılan muayene 
ve tetkikler sonucunda Akciğer Kanseri şüphesiyle 07.02.2014 tarihinde Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine 
sevk ediliyor. Buradaki doktorlar tarafından yapılan tedavi neticesinde tarafımıza verilen bilgiye göre 
hastanın (babamın)en az 10 gün süre ile hastanede kalıp tedavi görmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ancak 
doktorların bu yöndeki tedavi uygulama yöntemi, cezaevi yönetimi tarafından güvenliğinin sağlanmayacağı 
yönündeki gerekçe ile reddedilmiştir. Ancak babamın sağlık durumu çok ağır olup (raporları ekte 
sunulmuştur) bir an önce Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde tedavi edilmesi gerekmektedir. Bu konuda 
hukuki destek talep ediyorum.”     
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9 Şubat 2014’te Bandırma (Balıkesir) T Tipi Cezaevi’nde tutulan ve 22 yıldır cezaevinde bulunmasının da 
etkisiyle bel fıtığı ameliyatı olan Mahmut Bilgiç’in rahatsızlığına bağlı olarak tek başına yürümekte 
zorlandığı öğrenildi. 
 
10 Şubat 2014’te 22 yıldır cezaevinde olan ve halen Ümraniye (İstanbul) T Tipi Cezaevi’nde tutulan felç 
hastası Ali Ekber Oruç’un günlük yaşamsal ihtiyaçlarının koğuş arkadaşlarınca karşılanmasına rağmen 
Adli Tıp Kurumu’nun iki defa “cezaevinde kalabilir” raporundan dolayı infazının ertelenmediği öğrenildi. 
 
10 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Şemsettin Kargılı, şu beyanlarda bulundu: “Ben 48 
yaşındayım. Evliyim ve beş çocuğum var. 1993 yılında işyerindeyken gözaltına alındım. 53 gün süren ve 
her türlü işkenceye maruz kaldığım bir gözaltı sürecinden sonra tutuklanıp Diyarbakır E Tipi Cezaevine 
konuldum. Daha sonra düzmece bir yargılamayla müebbet hapis cezasına çarptırıldım. Cezaevinde geçen 
bu 21 yıl boyunca işkenceli sürgünlerle karşılaştım. Diyarbakır, Amasya, Bolu ve Siirt Cezaevlerinde 
kaldım. Gerek sorgudaki yoğun işkence ve sürgünler yine cezaevlerinin kötü koşulları bünyemde kalıcı 
hasarlara yol açtı. Ve uzun suredir ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşuyorum. Yaklaşık 5 yıldır kalp 
yetmezliğine bağlı solunum sorununu yaşıyorum. İki kez anjiyo oldum. Ancak herhangi bir şekildi ciddi bir 
tedavi görmedim. Yetersiz beslenmeye bağlı olarak sindirim sistemiyle ilgili gastrit ve bağırsak rahatsızlığı 
yaşıyorum. Yine ilk yakalandığım zaman, gözaltındaki yoğun işkenceye bağlı olarak sırt kaslarımda kas 
yırtılması olduğundan sürekli ağrı mevcuttur. Başımdan aldığım darbeler nedeniyle sağ kolumu yeterli 
derecede kullanamıyorum. Bazen de tamamen his kaybı yaşanabiliyor. Bütün bu rahatsızlıklarım 
nedeniyle ciddi psikolojik rahatsızlıkta yaşamaktayım. Bundan dolayı 6 yıldır düzenli olarak her ay Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatr Kliniğinde tedavi görmekteyim. Bütün bu hastalıklarım hastanelerde 
kayıtlar mevcuttur. Bu hastalıklarımdan dolayı üç kez İstanbul Adli Tıp’a götürüldüm. Ancak siyasi 
sebepleri öne sürerek raporlarım kabul edilmedi. En son 2013 Aralık ayında, Diyarbakır Araştırma 
Hastanesinde yapılan tetkiklerde, sağ böbreğimde kanser teşhisi konuldu. Ve doktorların kanser teşhisi 
koyup; böbreğimin hemen alınması gerektiği, aksi takdirde geçen her dakikanın aleyhime olduğunu 
belirtmelerine rağmen cezaevindeki bürokratik işlemler nedeniyle hastanede verilen tarihlerde ameliyat 
yapılmadı. Ancak 2 ay sonra Diyarbakır Devlet Hastanesinde sağ böbreğim alındı ve bir hafta sonra 
cezaevine gönderildim. Şuanda cezaevinde tek başıma kendi ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum. Hastalığım 
ciddi olup, kalıcı ve süreklidir. Daha da önemlisi bundan sonra tedavimin nasıl olacağı konusunda 
kuşkuluyum. Çünkü radyoterapi ve kemoterapi süreci başlayacak ve bunlar ciddidir. Fakat mevcut cezaevi 
koşulları, beslenme ve hijyen sorunu bu tedavi sürecine uygun değildir. Dışarıda ve imkanları gelişkin bir 
hastane ortamında tedavi edilirsem iyileşme şansım vardır. Aksi durumda her an hayatımı kaybedebilirim. 
Bu hususta gerekli duyarlılığı göstermenizi talep ediyorum.”   
 
12 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İrfan Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim 
Gülşen Çelik, yaklaşık iki yıldır cezaevinde olup, şuan Siirt Kapalı İnfaz Kurumunda hükümlüdür. 
07/02/2014 tarihinde yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde hasta olduğunu, Diyarbakır’a sevk 
edildiğini, hastalığının ise soğuk ve sıcak sudan kaynaklı olarak oluştuğunu bu durumun ileride damar 
patlamasına ve hatta parmaklarının kesilmesine neden olabileceğinin doktorlarca kendisine iletildiğini 
belirtmiştir. Kardeşimin öncelikle tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmesi ile rahatsızlığının 
belirlenmesini hastalığına neden olan soğuk ve sıcak su uygulamasının sosyal hukuk devletine yaraşır 
şekilde sona erdirilmesini istemekteyiz. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
12 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mümtaz Çerçel, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim 
Yılmaz Çerçel, 17.03.1993 yılında Silvan’a bağlı Düzalan köyünde yakalandı. Diyarbakır’a getirildi. 
Jitem’de sorgulandı. 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesince tutuklanarak E Tipi cezaevine konuldu. 2 yıl 
kaldıktan sonra 1 Nolu DGM tarafından müebbet ağır hapis cezası verildi. Daha sonra Bartın cezaevine 
sevk edildi. 2002 yılına kadar Bartın Cezaevinde tutuldu. Hastalığı nedeniyle 1998 yılından beri Bartın 
Devlet hastanesine sevki yapıldı. Daha sonra Kocaeli/Kandıra F 2 Tipi cezaevine sevk edildi. Buradan da 
Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesine sevk edilerek tedavi edilmek istendi. Tüm hastaneler tipik 
psikonaz-kronik şizofren hastasıdır tanısı konuldu. Ailenin sürekli ilgili makamlara başvuruları sonucu Adli 
Tıp Kurumu İstanbul’a sevk etti. Hem arkadaşlarının hem ailenin gözlemleri, hastane raporları ve hatta 
cezaevi idaresinin bilgi ve gözlemleri gerçekliği açık olarak kardeşimin hasta olduğunu göstermektedir. En 
son 3.Adli Tıp Kurumunun cezaevinde kalamaz raporu sonucu Diyarbakır 4 Nolu DGM’sinin kararı ile 
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şifası tebeyyün edinceye kadar serbest bırakıldı. Ancak daha sonra yeni çıkan bir yasa gerekçesiyle tekrar 
cezaevine konuldu. İtirazlarımız sonucu tekrar Manisa Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesine sevk ettiler. 
Orada bir süre kaldıktan sonra yeniden Manisa E Tipi kapalı cezaevine konuldu. Özetle 17 Mart 1993 
tarihinde beri kardeşim hasta olarak cezaevinde hükümlü olarak yatmaktadır. Annem kardeşimin bu halini 
gördüğü için kahrından yaşamını yitirdi. Bu konuda gerekenin yapılmasını talep ediyorum.”  
 
14 Şubat 2014’te Tiroid kanseri teşhisi konan ve astım hastası olan Yılmaz Suncak’ın tiroid bezi ameliyatı 
için Kırıklar (İzmir) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden getirildiği Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin havasız 
ve penceresiz bodrum katında bulunan mahkûm koğuşunda 10 gündür ameliyat edilmeyi beklediği 
öğrenildi. 
 

16 Şubat 2014’te Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ndeki evinde babasından kalma eski bir silah bulundurduğu 
gerekçesiyle tutuklanan ve %87 engelli olan Halit Tekin (89) tutulduğu Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin 
revirinden mahkeme kararıyla tahliye edildi. 

 
19 Şubat 2014’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan ve beyninde tümör tespit edilen Mansur Tekin’in 
(45) görme kaybı yaşamaya başladığı öğrenildi. 
 

Sonuçlanan Ergenekon Davası’ndan aldığı 23 yıl hapis cezasından dolayı Silivri (İstanbul) 2 Nolu F Tipi 
Cezaevi’nde 17 Nisan 2009’dan bu yana tutuklu bulunan karaciğer kanseri hastası İnönü Üniversitesi 
(Malatya) eski Rektörü Fatih Hilmioğlu (60) hakkında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 
tarafından verilen “cezaevinde kalamaz” raporu vermişti. Fatih Hilmioğlu’nun talebini 20 Şubat 2014’te 
değerlendiren Anayasa Mahkemesi rapor doğrultusunda tahliye edilmesine karar verdi. 

 
 
21 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Haci Tekin, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim 
Mehmet Tekin’in toplamında 36 yıllık mahkûmiyeti bulunmakta olup şuanda Alanya L Tipi Kapalı İnfaz 
Kurumunda (Mahmutlar)  hükümlü olarak cezasını infaz etmektedir. Ağabeyim cezaevinde kaldığından 
dolayı psikolojik olarak çok kötü durumdadır. Bunun yanında ağabeyimin beyinde kist bulunmaktadır. Bu 
nedenle de durumu daha da kötüleşmektedir. Ağabeyim cezaevinde olduğundan tedavisi yapılamıyor 
ayrıca Ağabeyim tam teşekküllü bir hastaneye sevk edilmiyor. Ancak ağabeyimin yakalandığı hastalığın 
düzenli aralıklarla tedavisinin sağlanması gerekmektedir. Bulunduğu ilçede tam teşekküllü hastane 
olmaması gerekçe gösterilerek tam teşekkülü hastaneye sevki sağlanmıyor. Ağabeyimin rahatsızlığı, 
ekteki raporlar incelendiğinde ciddiye alınmasını gerektirecek derecede ağır olduğu görülecektir. Ayrıca 
ailemin maddi olanaklarım da çok kısıtlıdır. Tüm bu sorunlar ve Alanya’nın mesafe olarak uzak olması 
nedeni ile ağabeyimi ziyarete gidememekteyiz. Yukarıda anlatılan bilgiler ışığında, yaşadığımız üzücü 
olaylar ve öznel durumları göz önünde bulundurularak (nakil ücretini de tarafımca karşılanacağını da 
belirterek) ağabeyim Mehmet TEKİN’in nâkilinin tam teşekküllü hastanenin de bulunduğu ve ikamet 
ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır’a yakın olan Batman, Mardin illerinden birine naklinin sağlanmasını 
talep etmekteyim.”    
 
24 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ramazan Avşar, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim 
Şükran Avşar Şakran Aliağa Kapalı İnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. Kardeşimin cezasının 
bitmesine 1,5 yıl kalmıştır. Kardeşim cezaevinde yaşadığı rahatsızlıktan dolayı psikolojisi bozulmuş 
durumdadır. Ayrıca kardeşim saldırgan davranışlar göstermektedir. Birlikte kaldığı mahkûm arkadaşlarına 
saldırmakta bu durumda da arkadaşları tedbir olarak ranzalara bağlayıp etkisiz hale getirmek 
istemektedirler. Bilinci yerinde olmadığından haftalık telefon görüşmesine çıkamıyor; ancak arkadaşlarının 
yardımıyla kendisiyle görüşebiliyoruz. Kardeşimin sağlık durumu cezaevinde kalmaya uygun değildir. 
İlaçlarla uyuşturulup etkisizleştiriliyor. Ancak ilaçların etkisi sona erdiğinde daha da saldırganlaşıyor ve 
kötü oluyor. Kardeşimin bir an önce cezaevinden çıkarılarak tam teşekküllü hastaneye sevk edilmesi ve 
Bu konuda acil önlem alınmasını derneğinizden talep etmekteyim.”   
 
24 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ramazan Biçer, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Recep Biçer, şuanda Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda hükümlü olarak cezasını infaz 
etmektedir. Ağabeyim cezaevinde kaldığından dolayı psikolojik olarak çok kötü durumdadır. Bunun 
yanında tedavi amaçlı olarak gittiği hastanelerde verilen sağlık raporlarında Sınır Zekâ+Davranım 
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Bozukluğu +Madde Kötüye Kullanma teşhisi mevcuttur. Bu nedenle de durumu daha da kötüleşmektedir. 
Oğlum cezaevinde olduğundan tedavisi yapılamıyor ayrıca oğlum tam teşekküllü bir hastaneye sevk 
edilmiyor. Ayrıca oğlumun teşhis edilen hastalığın düzenli aralıklarla tedavisinin sağlanması 
gerekmektedir. Oğlumun rahatsızlığı, ekteki raporlar incelendiğinde ciddiye alınmasını gerektirecek 
derecede ağır olduğu görülecektir. Ayrıca uzak mesafede olması ve maddi olanaklarımızın kısıtlı 
olmasından dolayı oğlumun ziyaretine gidememekteyiz. Eşim yani oğlumun annesi de kalp rahatsızlığı 
bulunmaktadır. Ekteki sağlık kurulu raporunda da belirtildiği üzere eşimin kalp rahatsızlığından kaynaklı 
olarak hipertansiyon rahatsızlığı da mevcuttur. Yukarıda anlatılan bilgiler ışığında, yaşadığımız üzücü 
olaylar ve öznel durumları göz önünde bulundurularak (nakil ücretini de tarafımca karşılanacağını da 
belirterek) ağabeyim Mehmet Tekin’in nâkilinin tam teşekküllü hastanenin de bulunduğu ve ikamet 
ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır’a yakın olan Batman, Mardin illerinden birine naklinin sağlanmasını 
talep etmekteyim.”    
 
25 Şubat 2014’te Siirt E Tipi Cezaevi’nde tutulan ve Terörle Mücadele Şubesi’nin “toplum güvenliği için 
tehlikelidir” görüşü nedeniyle tahliye edilmeyen felçli mahpus Salih Tuğrul’un sağlık durumunun 
kötüleşmesi üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
  
25 Şubat 2014’te Siirt E Tipi Cezaevi’nde tutulan ve sol böbreğinde tümör bulunan Avni Uçar’ın sağlık 
durumunun kötüleşmesi üzerine Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
 
26 Şubat 2014’te Sonuçlanan “Ergenekon Davası”ndan müebbet hapis cezası alan emekli Orgeneral 
Nusret Taşdeler’in avukatının Adli Tıp Kurumu’nun 8 Ocak 2014’te, “tedavisinin devam edebilmesi için 
tahliye edilmesi” yönünde verdiği rapor doğrultusunda yaptığı başvuru İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından reddedildi. 
 
27 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Murat Aslan, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim 
Hacı Aslan, yaklaşık olarak 1 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Psikolojik rahatsızlığı mevcuttur. 
Gümüşhane cezaevinden Bolu Cezaevine sürgün edildi. Gerek Gümüşhane Cezaevi idaresi gerekse 
Adalet Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Yaptığımız görüşmeler de kayıt altına alınıyor. Ağabeyimle 
yaptığımız haftalık görüşmelerimiz de onun talepleri ve istekleri değişmektedir. Çelişkili konuşmalar 
yapmaktadır. Tüm görüşmelerimiz hiçbir konuşması birbirini tutmamaktadır. Tehditler ve şantajlarla 
susturulmaya çalışıyor. Ağabeyimin durumuna ilişkin bizde bir tedirginlik oluşmuştur. Sağlığı gün gittikçe 
daha da kötüleşiyor. Konuşmaları, davranışları panorayak olduğu yöndedir. Ağabeyimin sağlık 
taramasından geçirilip gerekli tedavinin başlatılması için sizden bu konuda duyarlı olmanızı talep 
ediyorum.”   
 
28 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Remzi Mutlu, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Mehmet Mutlu, yaklaşık olarak 22 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. 36 yıl müebbet hapis cezasına 
mahkûm edildi. Cezaevinde kaldığı süre içerisinde psikolojisi bozuldu. Sürekli olarak Elazığ Ruh ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesinde tedavi görüyordu. Ancak 28.02.2014 tarihinde yaptığımız haftalık telefon 
görüşmesinde durumunun iyi olmadığını ve tedavisinin yapılmadığını ve bir aydan beri ilaç verilmediğini, 
ilaç verilmediği zaman durumunun daha da kötüleştiğini söyledi. Oğlumun tedavisinin tekrardan 
başlatılması için sizden gerekli hukuki yardımın yapılmasını talep ediyorum.”   
 
 

4 Mart 2014’te Çoğu Abdullah Öcalan’ın avukatı 11’i tutuklu 50 kişinin yargılandığı “KCK Önderlik Komitesi 
Davası”ndan tutuklu yargılanan Avukat Özgür Faik Erol, sağlık sorunlarına bağlı olarak böbrek kaybı 
riskiyle ilgili olarak Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nce verilen sağlık raporu doğrultusunda İstanbul 
16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Özgür Faik Erol aynı gün tutulduğu Kandıra (Kocaeli) 2 
Nolu F Tipi Cezaevi’nde serbest bırakıldı. 

 
 
5 Mart 2014’te Siirt E Tipi Cezaevi’nde tutulan Neşet Kara’nın beyninde 12 cm’lik tümör bulunmasına 
rağmen henüz donanımlı bir hastanede tedavi görmediği ortaya çıktı. 
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6 Mart 2014’te Siirt E Tipi Cezaevi’nde tutulan Neşet Kara, beyninde 12 cm’lik tümör bulunmasına rağmen 
tedavi için donanımlı bir hastaneye götürülmemesini protesto etmek amacıyla bileklerini keserek intihar 
girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Neşet Kara’nın 8 Mart 2014’te cezaevine gönderildiği öğrenildi. 
 

Ellerini hareket ettirememesine rağmen ve boynunu çeviremeyecek kadar hareket kabiliyeti kısıtlı olan 
Hasan Kaçar için Adlî Tıp Kurumu’nun “cezaevinde kalamaz” raporu vermesine rağmen Bakırköy 
(İstanbul) İnfaz Savcılığı, Emniyet Müdürlüğü’nün  “toplum güvenliği açısından tehlikelidir” görüşü üzerine 
Metris R Tipi Cezaevi’nde tutulan Hasan Kaçar’ın cezaevinde tutulmasının devam etmesine 24 Şubat 
2014’te karar vermişti. İnsan hakları savunucularının da Hasan Kaçar’ın durumunu kamuoyunun 
gündemine taşıması üzerine karara yapılan itirazı değerlendiren savcılık 14 Mart 2014’te “infazın 6 ay 
süreyle ertelenmesine” karar verdi. 

 
25 Mart 2014’te Trabzon E Tipi Cezaevi’nde adlî bir suçtan dolayı tutulan Coşkun Koç’un burger hastalığı 
nedeniyle iki bacağının da kesilmesine ve “%94 engeli nedeniyle ihtiyaçlarını karşılayamaz” yönündeki 
hastane raporuna rağmen tahliye talebinin reddedildiği öğrenildi. 
 
2 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hicran Karakoç, şu beyanlarda bulundu: “Babam 
Burhan Karakoç, 2011 Ekim ayından beri Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde 
bulunmaktadır. Altı ay önce sağ ve sol kasıklarına fıtık teşhisi konuldu. Hekimler, bağırsaklarıyla ilgili 
olarak ciddi sorunlar yaşayabileceği kanaatiyle ameliyat olması gerektiğini belirtmişlerdir. Sağlık durumu 
her geçen gün kötüye gitmektedir. Ayrıca prostat sorunu da başladı. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 
tetkikleri yapıldı. İlaç tedavisine başlandı. Tedavi bitiminde ameliyat günü bile verilmişti ama hala bu 
konuda bir gelişme yaşanmadı. Babamın sağlık durumu bizi endişelendirmektedir. Bu konuda 
derneğinizden destek talep ediyorum.”   
 
3 Nisan 2014’te Muğla E Tipi Cezaevi’nde tutulan ve cezaevi koşullarının da etkisiyle mesane kanseri 
olduğu ortaya çıkan Cengiz Sinan Halis Çelik’in tedavisine Sağlık Bakanlığı’nın gerekli ilaçları temin 
etmediği için üç aydır başlanamadığı öğrenildi. 
 
7 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevinde mektupla başvuran Murat 
Eren, şu beyanlarda bulundu: “Ben Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevinde cezamı infaz etmekteyim. 
Bulunduğum cezaevinden naklim için yazdığım sevk dilekçeme 4 ay olacak cevap gelmedi. Burada 
cezaevi müdürüne çıkıp dilekçemin cevabının gelmediğini en azında bir üst yazı ile dilekçemin akıbetinin 
ne olduğunu tarafıma tebliğ edilmesini istedim. Ama cezaevi müdürü ilgilenemeyeceğini yazmış olduğum 
dilekçemin cezaevinden çıkmayacağını ve ne halin varsa gör gibi tavırlar takındı. Cezaevinde birçok 
hastalığa yakalandım. Bunların başında kronik böbrek yetmezliği, tansiyon ve kalp hastalığı 
bulunmaktadır. Cezaevinde revire ayda bir kere çıkma hakkı tanımışlardır. Tansiyonumu da kendi 
imkânlarımla ölçebiliyorum. Sağlığım hakkında Adalet Bakanlığına ve Türkiye’deki kurumların çoğuna 
dilekçe ile başvuruda bulunmama rağmen herhangi bir cevap almış değilim. Bu konuda duyarlı olmanızı 
ve hukuki destek sunmanızı istiyorum.”   
 
10 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Davut Özaykan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Ferhat Özaykan, 2013 yılı Haziran ayında Diyarbakır’dan İstanbul’a giderken yakalandı ve Diyarbakır D 
Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna gönderildi. Oğlum burada 4 ay cezasını infaz etti. Buradan Edirne Kapalı İnfaz 
Kurumuna nakil başlığı altında gönderildi. Oğlum halen Edirne Kapalı İnfaz Kurumunda bulunmakta ve 
burada ciddi sağlık sorunları ile mücadele etmektedir. Oğlumun ekte raporlarını sunduğumuz üzere çeşitli 
hastalıkları bulunmakta ancak tedavisi ihmal edilmek istenmekte ve tedavi edilmemektedir. Biz ailesi 
olarak kaygılanmaktayız ve bir an önce tam teşekküllü hastaneye sevk edilmesini istemekteyiz. Bu konuda 
derneğinizden hukuksal yardım talep ediyorum.”    
 
15 Nisan 2014’te Sinir damarlarının çatlaması ve çenesini hareket ettirememesi nedeniyle Kandıra 
(Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden Metris (istanbul) R Tipi Cezaevi’ne sevk edilen İsmail Aslan’ın 
fenalaşması üzerine yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi. 
 
18 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Selvi Ok, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Tuncay 
Ok’la 17.04.2014 tarihinde yaptığım görüşmede kendisi 16.04.2014 tarihinde sosyal etkinlik sırasında 
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futbol oynarken ufak bir kaza geçirdiğini ve kaburgalarında zedelenme ve kırık olabileceğini söyledi. 
Kendisinin revire götürüldüğünü doktorun kaburga kırığı nedeniyle Diyarbakır Eğitim ve Araştırma 
Hastanesine sevkinin yapıldığını ancak buradaki doktorun kendisini kelepçeli tedavi etmek istediğini ve 
kendisinin bu durumu kabul etmediğini söyledi. Doktora kelepçesiz tedavi hakkının bulunduğunu bunu 
kabul etmeyeceğini söyleyince doktorun kendisini tedavi etmeden geri gönderdiğini söyledi. Ben eşimin 
sağlık durumu konusunda endişe duyuyorum. Sizden bu konuda hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
18 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nurullah Müftüoğlu, şu beyanlarda bulundu: 
“Kardeşim olan İsmail Hakkı Müftüoğlu, 3 aydan beri İzmir Buca E Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda cezasını 
infaz etmektedir. 17.04.2014 tarihli telefon görüşmemizde kendisine karşı cezaevi yönetimince keyfi 
davranışlar sergilendiğini, keyfi olarak kendisine hücre cezası verildiğini, sağlık sorunları olmasına rağmen 
tedavisinin sağlanmadığını ve bu isteğinin reddedildiğini belirtmiştir. Ayrıca kardeşim bir haftadır açlık 
grevinde olduğunu ve açlık grevini ölüm orucuna dönüştüreceğini belirmiştir. Kardeşimin belirttiği durum 
bizleri fazlasıyla kaygılandırmış bulunmakta olup kardeşimin bir an önce tam teşekküllü hastanede tedavi 
edilmesinin sağlanması ve sağlık hakkından yararlanması ve kötü muamelelerin sona erdirilmesi için bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  
 
 

18 Nisan 2014’te Sinir damarlarının çatlaması ve çenesini hareket ettirememesi nedeniyle tutulduğu 
Metris (İstanbul) R Tipi Cezaevi’nden fenalaşarak yoğun bakıma kaldırılan İsmail Aslan (61) avukatlarının 
yaptığı başvuru üzerine Bakırköy İnfaz Savcılığı'nca tahliye edildi. 

 
25 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize Van F Tipi Cezaevinden başvuran Şeyhmus Demirel, şu 
beyanlarda bulundu: “Ben şuanda Van F Tipi Cezaevinde bulunmaktayım. Cezaevinden kaldığı süre 
içinde birçok hastalığa yakalandım. Bunların başında kalp rahatsızlığı, sara hastalığa ve ayrıca yakın bir 
tarihte Diyarbakır Araştırma Hastanesinde ayağımda ameliyat olacağım. Devamlı ilaç kullanıyorum. Bir 
ayağım diğer ayağımdan 11 santim daha kısadır. Sakat olan ayağım çok zayıf ve güçsüzdür. Bundan 
dolayı yürümekte zorluk çekiyorum. Hastanenin bana vermiş olduğu 5 tane raporum var. Bu raporlarım 
hala Adli Tıpa gitmemiştir. Bu konuda bana hukuki destek sunmanızı talep ediyorum.”   
 
28 Nisan 2014’te “KCK Ana Davası” kapsamında 2009 yılından bu yana toplamda ise 15 yıldır tutuklu olan 
eski milletvekili Hatip Dicle Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ndeki koğuşunda geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle 
hastaneye kaldırıldı. 
 
29 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Faysal Tura, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim 
Remzi Tura, halen Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Bana 25.04.2014 
tarihinde göndermiş olduğu faksta kendisine cezaevi idaresince psikolojik baskı yapıldığını, bu nedenle 
açlık grevine girdiğini belirtmiştir. Tam olarak ne zamandan beri grevde olduğunu bilmiyorum. Telefon 
görüşmelerinde de rahat konuşamadığını, tedirgin olduğunu gözlemledik. Ağabeyim ayrıca yüksek 
tansiyon hastasıdır. Ağabeyimin hayatından endişe duymaktayız. Bu nedenle derneğinizden hukuki 
destek talep etmekteyim.”    
 
3 Mayıs 2014’te Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve muayene için Balcalı Hastanesi’ne 
götürülen Bedrettin Akdeniz’in kelepçeli halde tedavi olmayı reddettiği için muayenesi yapılmadan 
cezaevine gönderildiği öğrenildi. 
 
5 Mayıs 2014’te Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nden muayene olmak amacıyla Sadi Konuk Devlet 
Hastanesi’ne götürülen Şerife Erbay, Özlem Cihan ve Satiye Ok’un jandarma ekibinin muayene esnasında 
odada bulunmak istemelerine itiraz etmeleri üzerine tedavi edilemeden cezaevine gönderildikleri öğrenildi. 
 
12 Mayıs 2014’te İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kadri Aralan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Erdal 
Aralan, 16.05.2009 tarihinden beri cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Ceza almadan önce de oğlumun 
psikolojik rahatsızlıkları vardı ve sürekli ilaç alıyordu. Cezaevinde kaldığı cezaevlerinde psikolojik sorunları 
daha da ilerledi ve zaman zaman hastanelere tedavi için gönderildiği halde şu anda şuurunu kaybetmiş 
durumdadır. Oğlum Elazığ ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde kimseyi tanımayarak ve herkesten 
korkarak tedavi edilmeye çalışılıyor. İki aydır konuya ilişkin olarak oğlumun sağlık durumunun ne aşamada 
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olduğuna yönelik cezaevi savcılığına, cezaevine müdürlüğüne dilekçe ile başvuruda bulunmama rağmen 
bu konuda kimse beni bilgilendirmiyor. Hastanede de oğlumun sağlık durumunu gösterir raporlar yine 
tarafımca istenmesine rağmen bana verilmiyor. Bir baba olarak benim en doğal hakkım olan bilgiler 
benden saklanmaya çalışılıyor benimle paylaşılmıyor. Ben hem oğlumun tedavisinin sağlanması için hem 
de oğlumun sağlık durumunun benimle paylaşılması için derneğinizden hukuki destek talep ediyorum.”  
 

13 Mayıs 2014’te Kanser hastası ve felçli olmasına rağmen Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde tutulan ve daha 
önce “tahliye edilmesi halinde siyasi propaganda aracı olarak kullanılabilir” görüşü nedeniyle tahliye talebi 
reddedilen Ramazan Özalp (46) Adlî Tıp Kurumu’nun yeniden verdiği “cezaevinde kalamaz” raporu 
üzerine tahliye edildi. 

 
16 Mayıs 2014’te İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nurcan Tekin, şu beyanlarda bulundu: “Benim 
kayınpederim, Mansur Tekin; yaklaşık olarak 5 yıldır cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. Son 
olarak da Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine nakledilmiştir. Kayınpederim panhipopitirahis hastası olup 
%60 engellidir. Buna ilişkin raporu da başvurumda derneğinize sunuyorum. Bu hastalığından kaynaklı 
olarak 17 ay önce Ankara’da ameliyat olmuştur. Bunun yanında böbreklerinde taş olup, ameliyattan sonra 
da yüz felci geçirmiştir. Gözleri çok fazla görmemekte ve psikolojik rahatsızlıkları da mevcuttur. Kullandığı 
psikolojik haplar nedeniyle vücudu aşırı derecede şişmiş durumdadır. Tek başına cezaevinde hayatını 
idame ettirememekte olup başka suçtan tutuklu eşim İzzet TEKİN, bakımını yapmaktadır. Bizler, bu 
durumunun göz önünde bulundurularak infazının ertelenmesini talep ediyoruz. Bu konuda derneğinizden 
hukuki destek talep ediyoruz.    Bu konuda derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim.”    
 
4 Haziran 2014’te Diyarbakır’da 2009 yılında düzenlenen “KCK Operasyonu”nda tutuklanan yüksek 
tansiyon hastası Ekrem Çiçek’in (60) banyoda düşerek beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Hastaneye 
kaldırılan Ekrem Çiçek’in durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakım ünitesinde tutulduğu açıklandı. 
 
7 Haziran 2014’te KOAH, prostat ve hipertansiyon hastası olan ve Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi 
Cezaevi’nde tutulan Burhan Kaya’nın tedavi olmak için tam teşekküllü hastaneye yatırılma talebine Ankara 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olumlu yanıt verilmesine rağmen cezaevi idaresinin bağırsaklarında ve 
böbreklerinde kanser riski taşıyan kitlelerin tespit edildiği Burhan Kaya’nın sevk işlemlerini iki aydır 
gerçekleştirmediği öğrenildi. 
 
11 Haziran 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Şehmus Yetek, şu beyanlarda bulundu: “70 
yaşındayım ve 17 yıldır cezaevinde olan hasta bir hükümlüyüm. Daha önce 4 sefer ameliyat geçirmiştim. 
Ayrıca şeker, yüksek tansiyon ve kalp hastasıyım. Bütün vücudum şişmiş durumdadır. Yemek yiyemiyor 
ve yürüyemiyorum. Arkadaşlarım beni tuvalete götürüyor. Dayanılmaz acılar içindeyim ve ölüm 
döşeğindeyim. Acilen tam teşekküllü bir hastaneye yatırılıp doktor kontrolünde tedavimin yapılmasını 
istiyorum. Ve ayrıca kalan cezamı evimde çekmek istiyorum. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım 
talep ediyorum.”   
 
12 Haziran 2014’te PKK Davası’ndan Muğla E Tipi Cezaevi’nde tutulan epilepsi hastası ve ileri derecede 
mesane kanseri olan Cengiz Sinan Halis Çelik’in, Adlî Tıp Kurumu’nun “sevk edilebilir” raporuna rağmen 
İstanbul’da bulunan Metris R Tipi Cezaevi için yaptığı sevk başvurusunun Adalet Bakanlığı tarafından 
reddedildiği öğrenildi. 
 
17 Haziran 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nedime İpek, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  
Recep İpek, 31.05.2014 tarihinde saat 16.00 civarında 5 Nisan Mah.de bulunan parkta otururken polisler 
tarafından etrafı sarılarak gözaltına alındı. Gözaltındayken polislerce darp edildi. Bir gece gözaltında 
kaldıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp Diyarbakır E Tipi Cezaevine gönderildi. 12.06.2014 
tarihinde oğlum Mardin cezaevine sek edildi. 16.06.2014 tarihinde oğlum ile yaptığım açık görüşte 
oğlumun durumunun iyi olmadığını gördüm. Oğlumun kalp rahatsızlığı bulunmaktadır. Bu durumunu 
defalarca cezaevi idaresine bildirmesine rağmen revire çıkarılmamaktadır. Oğlumun durumundan endişe 
ediyoruz. Bu konuda gerekli duyarlılığı göstermenizi talep ediyorum.”   
 
19 Haziran 2014’te, İHD Mersin Şubesi Cezaevi Komisyonu üyelerinden Hasan Gülbahar, Av. Ömer Ayaz, 
Av. Dicle Yiğit, Stj. Av. Özgür Çağlar ve Av. İbrahim Cinbaş tarafından, Ermenek Kapalı Cezaevi’ne, 
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cezaevinde yatmakta olan hasta mahpusların durumuna ilişkin ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret sırasında 
mahpuslarca bildirilen Sağlık sorunları olan mahpusların durumu aşağıda ki gibidir: 
 
Ramazan BUĞDAY: 
 
1.Ramazan Buğday, kronik astım ve guatr hastalıklarının olduğunu, %73 oranında iş göremezlik 
raporunun olduğunu, bu sebeple askerlikten muaf tutulduğunu, boğazında belirli aralıklarla kanama 
meydana geldiğini, ilaçlarını düzenli kullanması gerektiği halde ilaçlara ulaşma imkanının ortadan 
kalktığını ifade etmiştir. 
2.Gözlemlerimizde; mahpus Ramazan Buğday’ın algılamada sorun yaşadığı tespit edilmiştir.  
3.Ramazan Buğday, hastalığı sebebiyle tahliye talebinde bulunmamıştır. Hastalıklarına ilişkin raporlarının 
mevcut olduğunu, Adli Tıp Kurumundan alınmış raporu ise olmadığını ifade etmiştir. 
4.Ramazan Buğday, özellikle Ermenek Devlet Hastanesi’nde, muayene ve tedavi amaçlı başvurularında, 
doktorların kendisini kelepçeli muayene etme yönünde ısrarcı olduklarını, kendisininse bu uygulamayı 
kabul etmeyerek muayene olmadığını bildirmiştir. 
5.Yargılama aşamasındaki avukatı Mersin Barosu avukatlarından Ali Bozan’dır. 
 
Nail DEMİR: 
 
1-2000 yılında gözlerinden ameliyat olduğunu, gözlerinde mercek bulunduğunu ayrıca yüksek derecede 
numaralı gözlük de kullandığını, 
2-Mercek ve yüksek numaralı gözlük kullandığı halde kendisine %26 özürlü raporu verildiğini bu raporun 
da gerçeği yansıtmadığını düşündüğünü, 
3-Ocak ayında kendisine hiçbir rahatsızlığı olmadığı heyet tarafından söylendiğini ancak 4-5 ay sonra 
başka bir doktora gittiğinde bel fıtığı teşhisi konularak ameliyat edilmesi gerektiğinin söylendiğini, 
4-Bu nedenle heyet hakkında TTB’ye, Cumhuriyet Savcılığına ve Adalet bakanlığına şikayet dilekçesi 
gönderdiğini,  
5-7 Temmuz 2014 tarihinde bel fıtığı ameliyatı olacağını bildirmiştir. 
 
Mesut EKSİK: 
 
1-Ermenek Devlet Hastanesi’nde, muayene ve tedavi amaçlı başvurularında, doktorların kendisini 
kelepçeli muayene etme yönünde ısrarcı olduklarını, 
2-Bir ayağının diğerinden 5 cm. daha kısa olduğunu bunun için ameliyat olması gerektiğini, 
3-Bunun için Konya Devlet Hastanesine gittiğinde doktorun kendisine “diğer ayağını da o hale getiririm” 
dediğini, bu nedenle ameliyat olmaktan korktuğunu ve vazgeçtiğini, 
4-Ayağından dolayı %17 özürlü raporu olduğunu, 
5-Ayrıca kulak zarının yırtıldığını ve ameliyat olduğunu, tedavisinin devam ettiğini bildirmiştir. 
 
  Savaş BEŞTAŞ: 
 
1. HASTALIK: Mide yanması Gastrit başlangıcı 
2. TEDAVİ: Çok zor gerçekleştiriliyor. Tüm talepleri red ediliyor. Hastaneye sevk edilmiyor. 
3. BAŞVURU: Hastalığı ile ilgili daha önce hiçbir kuruma başvur gerçekleştirmemiş. 
4. RAPOR: Bahsi geçen hastalığı ile ilgili kısmi tedavisi devam etmekte ancak elinde bir rapor 
bulunmamaktadır. 
 
Aydın GEZER: 
1.HASTALIK: Troplast Hastalığı Mevcut. Safra Kesesi Ameliyat ile alınmış. Midesinden ameliyat olmuş. 
Gözlerinden dolayı da altı ay geciktirilmiş olan tedavisi yakın tarihte başlamış. % 45 işgöremezlik raporu 
mevcut. 
2.TEDAVİ: Çok zor gerçekleştiriliyor. Göz tedavisi bile altı ay gecikmeli olarak başlamış.  
 
24 Haziran 2014’te Sağlık sorunlarına dair yaptığı başvurulara rağmen kapsamlı şekilde tedavisi 
yapılmayan ve Midyat (Mardin) E Tipi Cezaevi’nde tutulan Şehmus Yetek’in (65) şikâyetlerinin artması 



384 
 

üzerine Ankara’da gönderildiği Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde kanser olduğu ve tedavi için 
geç kalındığı öğrenildi. 
 

24 Haziran 2014’te Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve varis, bel fıtığı, bağırsak tembelliği, reflü, faranjit ve 
sürekli kolestrol yüksekliği gibi rahatsızlıkları bulunan Murat Ekin’in akciğerinde kitle tespit edilmesi 
üzerine sevk edildiği Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden verilen rapor doğrultusunda Ankara 
İnfaz Savcılığı Murat Ekin için tahliye kararı verdi. Kararın ardından Murat Ekin tedavi için geldiği 
Ankara’da bulunan Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden tahliye edildi. 

 
25 Haziran 2014’te PKK Davası’ndan dolayı 1995 yılından bu yana cezaevlerinde tutulan ve gözaltında 
gördüğü işkenceler nedeniyle hafızasını yitiren İmam Çelikdemir’in ailesinin tahliye başvurusuna olumsuz 
yanıt verildiği öğrenildi. 
 

27 Haziran 2014’te Tekirdağ T Tipi Cezaevi’nde tutulan ve cezaevinde görme yetisini kaybeden PKK 
Davası hükümlüsü Gülnaz Akkurt, 2011 yılından beridir yapılan başvuruların ardından tahliye edildi. 

 
4 Temmuz 2014’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan bir kolu olmayan ve bir gözü de görmeyen Civan 
Boltan’ın (21) tedavi için geldiği Ankara’da işlemlerinin bitmesinin ardından gönderildiği Sincan 2 Nolu F 
Tipi Cezaevi’nde “çıplak arama” uygulamasına karşı çıktığı için gardiyanlar tarafından darp edildiği 
öğrenildi. 
 
Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası kalbinin 
yüzde 35’i çalışan wernicke korsakoff hastası Abdullah Kalay’a Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’nin “bir daha cezaevinde kalp krizi geçirirse müdahale edilemez, tahliye edilsin” şeklinde iki ayrı 
rapor vermesine rağmen Adli Tıp Kurumu “tedavisi cezaevinde devam edebilir” yönünde rapor vermişti. 
Abdullah Kalay’ın tahliye talebinin reddedilmesi üzerine sağlık durumunu yeniden görüşen Kocaeli 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı’nın 4 Temmuz 2014’te hazırladığı 
raporda “tahliye edilmelidir” görüşünü yinelediği öğrenildi. 
 
Sağlık sorunlarına dair yaptığı başvurulara rağmen kapsamlı şekilde tedavisi yapılmayan ve Midyat 
(Mardin) E Tipi Cezaevi’nde tutulan Şehmus Yetek (65) şikâyetlerinin artması üzerine Ankara’daki 
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderilmişti. Burada tetkikleri yapılan Şehmus Yetek’in kan 
kanseri olduğu ve tedavi için geç kalındığı öğrenilmişti. 24 Haziran 2014’ten beridir hastanede tedavi 
gören Şehmus Yetek’in şuurunu yitirdiği 9 Temmuz 2014’te ailesi tarafından açıklanırken, aynı gün Adlî 
Tıp Kurumu’nun infazın ertelenmesi yönünde görüş belirttiği, savcılığın da bu doğrultuda karar aldığı 
bildirildi. Karar uyarında Şehmus Yetek, mahkûm koğuşundan çıkarılarak hastalığıyla ilgili servise alındı. 
 
11 Temmuz 2014’te Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nde tutulan Faysal Yaşan’ın 14 farklı sağlık sorunu 
bulunmasına rağmen tedavi olduğu hastanenin “cezaevinde kalabilir” raporu verdiği öğrenildi. 
 
11 Temmuz 2014’te Erzurum H T ipi Cezaevi’nde tutulan Fikret Güzelaydın’ın 12’den fazla hastalığı 
olmasına ve beyninde ur bulunmasına rağmen tedavisi için yaptığı tahliye başvurusunun reddedildiği 
öğrenildi. 
 
11 Temmuz 2014’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde böbrek yetmezliğinden dolayı haftanın 3 günü diyalize 
bağlı olarak yaşamını sürdüren Hasan Aşa’nın (44) hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla verilen hapis cezasının kesinleşmesi ve avukatının 15 gün içinde karara itiraz etmemesi 
nedeniyle tutuklandığı öğrenildi. 
 
Sağlık sorunlarına dair yaptığı başvurulara rağmen kapsamlı şekilde tedavisi yapılmayan ve Midyat 
(Mardin) E Tipi Cezaevi’nde tutulan Şehmus Yetek (65) şikâyetlerinin artması üzerine Ankara’daki 
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderilmişti. Burada tetkikleri yapılan Şehmus Yetek’in kan 
kanseri olduğu ve tedavi için geç kalındığı öğrenilmişti. Ailesinin 9 Temmuz 2014’te Şehmus Yetek’in 
şuurunu yitirdiğine yönelik açıklama yapmasının ardından aynı gün Adlî Tıp Kurumu’nun infazın 
ertelenmesi yönünde görüş belirtmesi üzerine savcılığın cezasını erteleyerek tahliye ettiği Şehmus Yetek 
13 Temmuz 2014’te tedavi olduğu hastanede yaşamını yitirdi. 
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15 Temmuz 2014’te Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutulan ve kolon kanseri olan Hüseyin Zeytin (59), 
“yasadışı örgüte yardım etmek” suçundan Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın  
görülen duruşmasında mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi. 

 
16 Temmuz 2014’te Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan ve %95 oranında felçli olan Abdülkadir 
Fırat’a (65) “cezaevinde kalabilir” şeklinde rapor verilmesi nedeniyle tahliye talebinin reddedildiği öğrenildi. 
 
17 Temmuz 2014’te Diyarbakır’da 2009 yılında düzenlenen “KCK Operasyonu”nda tutuklanan yüksek 
tansiyon hastası Ekrem Çiçek’in (60) 4 Haziran 2014’te banyoda düşerek beyin kanaması geçirdikten 
sonra kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden “yer olmadığı” gerekçesiyle tedavisi 
yarıda kesilerek bilinci kapalı bir şekilde cezaevine gönderildiği öğrenildi. İnsan hakları örgütlerinin ve 
milletvekillerinin sorunun çözümüne yönelik girişimlerde bulunmaları üzerine hastanenin kararından 
vazgeçtiği ve Ekrem Çiçek’in 18 Temmuz 2014’te yeninden hastaneye sevk edildiği bildirildi. 
 
19 Temmuz 2014’te Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde düzenlenen operasyonun ardından 2011 yılında 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” gerekçesiyle 12 yıl hapis cezası verilen ve Gebze (Kocaeli) Kadın 
Cezaevi’nde tutulan Barış Anneleri İnisiyatifi aktivisti Meryem Soylu’nun (55) cezaevi koşulları nedeniyle 
sağlık sorunlarının kötüye gittiği, safra kesesinde bulunan 18 taş nedeniyle ameliyat olmasına rağmen 
hastanenin mahkûm odasında kelepçeli olarak tutulduğu ailesi tarafından açıklandı. 
 
21 Temmuz 2014’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde 19 yıldır tutulan ve kalp, tansiyon, guatr ve bağırsak 
olmak üzere birçok hastalığa tutulan Mehmet Emin Özkan’ın (76) kalp krizi geçirdiği öğrenildi.   
 
24 Temmuz 2014’te Diyarbakır Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan testlerin ardından 
Mehmet Emin Özkan’ın cezaevine gönderildiği öğrenildi. Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde 19 yıldır tutulan ve 
kalp, tansiyon, guatr ve bağırsak olmak üzere birçok hastalığa yakalanan Mehmet Emin Özkan (76) kalp 
krizi geçirmesi sonucu hastaneye kaldırılmıştı. 
 
28 Temmuz 2014’te, Ümraniye (İstanbul) T Tipi Cezaevi’nde tutulan ve iki kolu olmayan Ergin Aktaş için 
Adlî Tıp Kurumu’nun “cezaevinde yaşamını yalnız idame ettiremez” diyerek tahliye edilmesi yönünde 
rapor hazırlamasına rağmen mahkemenin “tahliyesi toplum güvenliği için tehlikelidir” denilerek reddedildiği 
öğrenildi. 
 
7 Ağustos 2014’te Hepatit B hastalığı nedeniyle İzmir’de karaciğer nakli yapılan Aydın Çubukçu adlı 
mahpusun tedavi süreci tamamlanmadan ve talebi olmamasına rağmen önce Batman M Tipi Cezaevi’ne 
sonra da Ordu E Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
 
18 Ağustos 2014’te İskenderun (Hatay) E Tipi Cezaevi’nde tutulan Sinan Tutmaz’ın cezaevinde geçirdiği 
16 yılın da etkisiyle sağlık durumunun kötüye gittiğini düzenlenen basın açıklamasıyla duyuran İHD 
İskenderun Şubesi Başkanı Coşkun Selçuk konuşmasında, “Sinan Tutmaz, hipertansiyon hastası, sağ eli 
yok, geçirdiği yüz felci devam etmekte ve hala yüzünde şarapnel parçaları bulunmakta” dedi. 
 

Diyarbakır’da 2009 yılında düzenlenen “KCK Operasyonu”nda tutuklanan yüksek tansiyon hastası Ekrem 
Çiçek’in (60) 4 Haziran 2014’te banyoda düşerek beyin kanaması geçirmişti. Kaldırıldığı Diyarbakır Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nden “yer olmadığı” gerekçesiyle tedavisi yarıda kesilerek bilinci kapalı bir şekilde 
17 Temmuz 2014’te cezaevine gönderilen fakat insan hakları örgütlerinin ve milletvekillerinin sorunun 
çözümüne yönelik girişimlerde bulunmaları üzerine yeniden hastaneye sevk edilen Ekrem Çiçek, 20 
Ağustos 2014’te Adlî Tıp Kurumu raporu doğrultusunda cezasının ertelenmesi üzerine tahliye edildi. 

 

20 Ağustos 2014’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan kronik akciğer hastası mahpus Serhat Polatsoy 
hakkında “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla açılan davanın Şanlıurfa 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında kaçma şüphesinin bulunmadığı gerekçesiyle ve tutukluluk 
süresinin göz önünde bulundurularak mahkeme heyeti tarafından tahliye edildi. Duruşma ise dosyadaki 
eksikliklerin tamamlanması amacıyla ertelendi. 
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23 Ağustos 2014’te 23 yıldır cezaevlerinde tutulan ve halen Bolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Hepatit B 
taşıyıcısı Cesim Kahraman’a sevk edildiği Bolu Devlet Hastanesi’nden astım, faranjit, bronşit 
hastalıklarının tanısı konmasına rağmen “herhangi bir kronik hastalığının bulunmadığı” yönünde rapor 
verilerek Adlî Tıp Kurumu’na sevk edilmesine izin verilmediği öğrenildi. 
 
21 Ağustos 2014’te Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesinin yıldönümünü protesto etmek 
amacıyla bedenini ateşe veren ve vücudunun dörtte üçünde ağır yanıklar oluşan Zerdeşt Oduncu’nun 
tutulduğu Maltepe (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilerek tek 
kişilik hücreye alındığı öğrenildi. 
 
26 Ağustos 2014’te Ordu E Tipi Cezaevi’nde tutulan ve KOAH, nefes darlığı, astım, mide rahatsızlığı, göz 
rahatsızlığı, iltihaplı romatizma, ayak ve dizlerde şişkinlik gibi rahatsızlıkları bulunan ve 23 yıldır 
cezaevlerinde kalan Hasan Aslan’ın (85), yaptığı tahliye talebine olumsuz yanıt verildiği öğrenildi. 
 
27 Ağustos 2014’te, Eskişehir H Tipi Cezaevi’nde tutulan ve vücudunda çıkan bir yaranın 7 yıldır 
iyileşmemesi nedeniyle sürekli kanaması olan Cemil İvrendi’nin 20 yıldır cezaevinde olmasına rağmen 
yaptığı tahliye talebine olumsuz yanıt verildiği öğrenildi. 
 
27 Ağustos 2014’te, Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde tutulan Evrim Erdoğdu’nun kronik astım hastalığına 
bağlı olarak ortaya çıkan rahatsızlığından ötürü sevk edildiği hastanede penceresi olmayan ve havasız bir 
odada yatırılması nedeniyle astım krizi geçirdiği düzenlenen bir basın toplantısıyla açıklandı. 
 
27 Ağustos 2014’te, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mansur İlık’ın 2 Ağustos 2014’te, 
karaciğerinde bulunan kist nedeniyle artan sancıların giderilmesi için revire gitmek için yardım talep ettiği 4 
gardiyan tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Kaldırıldığı revirden doktor olmadığı için tekrar koğuşuna 
getirilen Mansur İlık’ın sancılarına bağlı olarak fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 
 
13 Eylül 2014’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 15 Haziran 2012’de KCK Soruşturması kapsamında 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklanan BDP’nin eski il yöneticisi Necman Öner’in cezaevi 
koşulları nedeniyle kısmi felç geçirmesine rağmen “kaçma şüphesi bulunduğu” gerekçesiyle yaptığı tahliye 
talebinin reddedildiği öğrenildi. 
 

16 Eylül 2014’te, Bir yıl önce Diyarbakır da tutuklanan 52 yaşındaki Osman Akan, 25 gün önce tedavisinin 
yapılması için Ankara Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilmişti. Ankara Numune Hastanesi’nde 
tedavi edilen Akan için Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan tahliye başvurusu "tedavinin 
tutukluluğun yerine getirilmesi aşamasında da yapılabileceği" gerekçesiyle reddedilmişti. Kararın ardından 
4 Eylül’de Amed'deki 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yapılan itiraz başvurusuna aynı gün "Sanığın hasta 
olması halinde tedavisinin devletçe karşılanıyor olması" denilerek skandal bir karara imza atmıştı. Bunun 
üzerine Akan'ın avukatı bir üst mahkemeye itiraz ederek, tahliye talebinde bulunmuştu. Başvuruya olumlu 
yanıt veren mahkeme, Akan’ın tahliyesine karar verdi.  

 
22 Eylül 2014’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan Gıyasettin Sevmiş’in vücudun bakır biriktirmesi 
nedeniyle bir tür akciğer rahatsızlığı olan Wilson hastalığına yakalandığı öğrenildi. Akciğer nakli gereken 
ve Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden “cezaevinde kalamayacağı” yönünde rapor alan 
Gıyasettin Sevmiş’in rapora rağmen tahliye edilmediği bildirildi. 
 
23 Eylül 2014’te Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde tutulan Zeliha Bulut’un sağlık raporu almak için 
götürüldüğü hastanede ring aracının içerisinde yedi saat bekletildiği ve muayene olmak için polikliniğe 
götürüldüğünde servisler kapandığı için muayene olamadan geri döndüğü öğrenildi. 
 

24 Eylül 2014’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutulan ve “toplum güvenliği için tehlikelidir” görüşü 
nedeniyle tahliye edilmeyen felçli mahpus Salih Tuğrul hakkında 2. bir görüş hazırlayan Terörle Mücadele 
Şubesi’nin bu kez “tehlikeli değildir” yönünde görüş beyan etmesi üzerine Salih Tuğrul cezaevinden tahliye 
edildi. 
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22 yıldır cezaevinde olan ve Ümraniye (İstanbul) T Tipi Cezaevi’nde tutulan ve günlük yaşamsal 
ihtiyaçlarının koğuş arkadaşlarınca karşılanan huntington hastası Ali Ekber Oruç’a Adli Tıp Kurumu’nun 
“cezaevinde kalamaz” yönünde rapor verdiği öğrenildi. Rapor üzerine 1 Ekim 2014’te Ali Ekber Oruç 
hakkında tahliye kararı çıktı ve aynı gün tahliye edildi. 

 
8 Ekim 2014’te 1997 yılında kolon kanseri hastalığına yakalanan ve kendi ihtiyaçlarını karşılamakta 
zorlanan Aydın Değirmenci’nin son bir yıl içinde talebi olmamasına rağmen 5 farklı cezaevine sevki 
yapıldığı ve en son Ordu E Tipi Cezaevi’ne gönderildiği öğrenildi.  
 

9 Ekim 2014’te Hastalığı nedeniyle yapılan başvuruların ardından Adlî Tıp Kurumu’nun “cezaevinde 
kalamaz” raporu üzerine 13 Mayıs 2014’te tahliye edilen Ramazan Özalp özgürlüğüne kavuştuktan 5 ay 
sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 

 
14 Ekim 2014’te, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan tutuklu ve hükümlülerin, yedikleri 
yemekten dolayı zehirlenerek hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Haftalık görüş için cezaevine giden mahpus 
yakınları, cezaevinde verilen makarnadan dolayı mahpusların zehirlendiğini ve hastaneye kaldırıldığını 
söyledi. Zehirlenen mahpusların sayısı konusunda bir bilgi edinilemezken, mahpuslar çeşitli hastanelere 
götürülerek tedavi altına alındı.    
 
17 Ekim 2014’te 1997 yılında kolon kanseri hastalığına yakalanan ve kendi ihtiyaçlarını karşılamakta 
zorlanan Aydın Değirmenci’nin talebi olmamasına rağmen sevk edildiği Vezirköprü (Samsun) M Tipi 
Cezaevi’nde kelepçeli halde tedavi olmayı reddettiği için muayenelerinin yapılmadığı öğrenildi. 
 

24 Ekim 2014’te Akciğer kanseri hastalığı nedeniyle Metris (İstanbul) R Tipi Cezaevi’nde tutulan 
Abdülmecit Arslan hakkında Adlî Tıp Kurumu tarafından hazırlanan “cezaevinde kalamaz” yönündeki 
rapora rağmen “raporda eksik ibare olduğu” gerekçesiyle tahliye edilmeyen Abdülmecit Arslan “eksikliğin” 
giderilmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’nca tahliye edildi. 

 
28 Ekim 2014’te Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde tutulan ve bel kayması rahatsızlığı nedeniyle yatalak hale 
gelen Abdülaziz Özdemir hakkında Adlî Tıp Kurumu’nun “cezaevinde kalabilir” raporu vermesi nedeniyle 
tahliye taleplerinin reddedildiği öğrenildi. Babasıyla aynı cezaevinde tutulan Mahmut Özdemir’in ise kapalı 
kalma fobisi nedeniyle epilepsi nöbetlerinin sıklaştığı fakat ölüm riskine rağmen tahliye talebinin kabul 
edilmediği bildirildi. 
 
31 Ekim 2014’te Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve cezaevinde geçirdiği kalp krizi 
sonrası kalbinin yüzde 35’i çalışan wernicke korsakoff hastası Abdullah Kalay’a (47) Kocaeli Üniversitesi 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin “bir daha cezaevinde kalp krizi geçirirse müdahale edilemez, tahliye 
edilsin” raporunu 3. kez vermesine rağmen Adli Tıp Kurumu’nun “tedavisi cezaevinde devam edebilir” 
yönünde rapor verdiği öğrenildi. 
 

5 Kasım 2014’te “DHKP-C Soruşturması” kapsamında hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmak” 
suçlamasından verilen 7 yıl 3 aylık hapis cezası nedeniyle Elazığ F Tipi Cezaevi’nde tutulan Çağdaş 
Aktepe yakalandığı tüberküloz hastalığına bağlı olarak yaşamını yitirdi. 

 
10 Kasım 2014’te Bafra (Samsun) T Tipi Cezaevi’nde hükümlü olarak tutulan Mustafa Torun’un (39) kalp 
krizi geçirerek öldüğü açıklandı. Ailesi Mustafa Torun'un ölümünde ihmal olduğunu iddia ederek suç 
duyurusunda bulunacaklarını belirttiler. 
 

3 Kasım 2014’te Bingöl M Tipi Cezaevi’nde tutulan Orhan Dursun’un yakalandığı mide kanserine bağlı 
olarak yaşamını yitirdiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Bingöl Milletvekili İdris Baluken’in sorusunu 
yanıtlayan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Orhan Dursun’un cezaevinde tutulduğu süre içinde 38 kere 
muayene olduğunu iddia etti ve buna rağmen teşhis konamadığını belirtti. 
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14 Kasım 2014’te Bingöl M Tipi Cezaevi’nden 28 Eylül 2013’te firar ettikten bir süre sonra yakalanan 
mahpuslardan Van F Tipi Cezaevi’ne Hepatit B hastası Mehmet Öztekin’in cezaevleri koşullarından ötürü 
sağlık durumunun bozulmasına rağmen hastaneye sevk talebinin reddedildiği öğrenildi. 
  
14 Kasım 2014’te Hatay E Tipi Cezaevi’nde tutulan Murat Şimşek’e göz muayenesi için gittiği revirde 
tartıştığı doktorun şikayeti sonucu 10 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
15 Kasım 2014’te, Bitlis’te, Ahlat Yarı Açık İlçe Cezaevi'nin boşaltılma kararının ardından farklı 
cezaevlerine nakledilen yaklaşık 50 kişiden Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirilenlerden 60 yaşındaki 
mahpus İhsan Özer, ayağında platin olduğu için yürümekte zorlanan PKK'li Hamit Elmas ve Ahmet Eski 
tarafsızların bulunduğu koğuşa geçmek istemedikleri için ayrı ayrı, tek kişilik, dar ve soğuk hücrelerde 
tutuldukları belirtildi.   
 
18 Kasım 2014’te Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nde tutulan Abdulkahar Aksoy’un (51) insüline bağlı çeşitli 
rahatsızlıklarının bulunduğu öğrenildi. İzmir’de bulunan Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden 
“cezaevinde kalamayacağı” yönünde rapor alan Abdulkahar Aksoy’un rapora rağmen tahliye edilmediği 
bildirildi. 
 
26 Kasım 2014’te Ermenek (Karaman) M Tipi Cezaevi’nde tutulan ve bağırsaklarından rahatsızlığı 
bulunan Ahmet Tamir’e (48) Adli Tıp Kurumu’nun başvuruda bulunmamasına ve bu yönde bir talebi 
olmamasına rağmen mahpusu dahi görmeden “cezaevinde kalabilir” raporu verdiği öğrenildi. 
 
27 Kasım 2014’te,  Diyarbakır D Tipi Cezaevinden Şehmus Demirel, İHD Diyarbakır şubemize mektupla 
yaptığı başvuruda 01.10.2014 tarihli adli tıp raporunu göndermiş ve hasta mahpus listesine alınarak 
hukuki destek sunulması talebinde bulunmuştur. Raporun incelenmesinde mahpusun protez mitral kapak, 
epilepsi ve koksartroz hastası olduğu tespiti yapılmıştır. Adli Tıp, hastalıkların infazın ertelenmesini 
gerektirmediği yönünde rapor sunmuş. Dicle Üniversitesi hastanesinin 25.06.2014 tarihli raporunda, 
cezaevinde hayatını yalnız idame ettirebileceği ancak mevcut haliyle hayatını yalnız idame ettirmekte 
zorlanacağı belirtilmiştir.  
 
2 Aralık 2014’te Van F Tipi Cezaevi’nde PKK Davası’ndan tutulan Diyar Kaydu ile Diren Yaşa adlı hasta 
mahpusların talepleri olmaksızın bir başka cezaevine sevk edildikleri öğrenildi. Sevk edilen mahpuslardan 
Diyar Kaydu’nun sol gözünde %80 görme yetisi kaybı olduğu, dizinde aldığı bir darbe sonucu kalıcı 
rahatsızlık bulunduğu; Diren Yaşa’nın ise vücudunun omurilik bölgesinde şarapnel parçaları bulunduğu 
belirtildi. 
 
3 Aralık 2014’te Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi (İstanbul) yönetiminin, “tadilat olduğu” 
gerekçesiyle hastaneye kabul etmemesi üzerine Metris T Tipi Cezaevi’nden yeniden Kandıra (Kocaeli) 1 
Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen tüberküloz hastası Ulaş Deniz’in durumunun ağırlaşması üzerine  
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne (Ankara) sevk edildiği öğrenildi. 
 

Batman’da 2011 yılında muayene olmak için hastaneye giderken yolun Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 
tarafından düzenlenen bir eylemden ötürü kapalı olması nedeniyle oturarak bekleyen Salih Şimşek (56) 
hakkında açılan davada “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” 
gerekçesiyle 3 yıl 1 ay hapis cezası verilmişti. Sol bacağı olmayan Salih Şimşek’in avukatlarının “infazın 
durdurulması” talebini değerlendiren mahkeme heyeti 3 Aralık 2014’te Salih Şimşek’in tahliye edilmesine 
karar verdi. 

 
9 Aralık 2014’te 18 yıldır cezaevlerinde tutulan ve en son Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’ne gönderilen 
akciğer kanseri hastası Mehmet Canpolat’ın (48) durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldığı 
öğrenildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilen Mehmet Canpolat, 19 Aralık 2000’deki cezaevleri 
operasyonu sırasında tutulduğu Gebze (Kocaeli) Cezaevi’nde koğuşlara atılan gaz bombalarına maruz 
kalmıştı. 7 Aralık 2014’te hareket edemez hale geldiği ve hafızasını yitirdiği için Marmara Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne (İstanbul) kaldırılan Mehmet Canpolat’ın muayenesinde beyninde tümor olduğu 
tespit edildi. Daha önce artan şikâyetleri nedeniyle hastaneye giden Mehmet Canpolat’a doktorların “bir 
şeyi olmadığı” iddiasıyla ağrı kesici vermekle yetindikleri iddia edildi. 



389 
 

 
16 Aralık 2014’te Gebze (Kocaeli) Kadın Cezaevi’nde tutulan wernicke korsakoff hastası Süreyya Bulut 
için Adlî Tıp Kurumu’nun “cezaevinde yaşamını tek başına idame ettiremez” raporu vermesine rağmen 
Süreyya Bulut’un “toplum güvenliği açısından tehlikeli olduğu” gerekçesiyle tahliye edilmediği öğrenildi. 
 
18 Aralık 2014’te Edirne F Tipi Cezaevi’nde “yasadışı örgüt yöneticiliği” suçlamasıyla tutulan Çetin Yıldırım 
(76) için Tekirdağ Devlet Hastanesi’nin ve İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin “cezaevinde 
tek başına yaşamını idame ettiremez” yönünde raporlar vermelerine rağmen Adlî Tıp Kurumu’nun aksi 
yönde görüş belirtmesi nedeniyle tahliye talebinin reddedildiği öğrenildi. Konuyla ilgili olarak Mazlum-Der, 
Çetin Yıldırım’ın kronik böbrek yetmezliği, insüline bağımlı diyabet, prostat, hipertansiyon, hafıza problem i 
gibi rahatsızlıklarının bulunduğunu ve kalbinin pille çalıştığını açıkladı. 
 
24 Aralık 2014’te, 1992 yılından bu yana cezaevlerinde tutulan ve son sevk edildiği Diyarbakır D Tipi 
Cezaevi’nde, koşullara bağlı olarak yakalandığı böbrek rahatsızlığı, akciğer enfeksiyonu gibi 
hastalıklardan dolayı fenalaşarak hastaneye kaldırılan Zülfikar Bayram’ın tedavisi tamamlanmadan 
cezaevine gönderildiği ailesi tarafından açıklandı. 
 
29 Aralık 2014’te, İzmir Aliağa Şakran Kadın Cezaevi'nde cezaevi yönetiminin talimatıyla yapılmak istenen 
çıplak arama uygulamasına direnen kadın mahpusların, cezaevi personeli tarafından ağır şekilde darp 
edildiği öğrenildi. Darp sonucu 2 parmağı kırılarak hastaneye kaldırılan Fikriye Çakmak'a darp raporu 
verilmezken, Şakran Cezaevi'nde kalan ve geçen günlerde bir böbreği alınan hasta mahpus Behiye 
Akbalık'ın da darp edilenler arasında bulunduğu bildirildi.  
 
31 Aralık 2014’te, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'nden ayağındaki şişlik ve ağrılardan duyduğu şikayet 
nedeniyle tedavi olmak amacıyla Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirilen Süleyman Katar (75) adlı 
tutuklunun, iddiaya göre hastanede karşılaştıkları bir yakınına selam vermek isterken, görevli uzman 
çavuşun yumruklu saldırısına maruz kaldı. Tedavi edilmeden cezaevine götürülen Katar'a, cezaevi idaresi 
tarafından da iki ay görüş yasağı cezası verildiği belirtildi. Konuya ilişkin konuşan Katar'ın oğlu Ferhan 
Katar, babasının hastalığı nedeniyle hastaneye sevk edilirken, bir akrabası tarafından tesadüfen 
görüldüğünü, yakınının kendisine selam vermek için yaklaştığı esnada görevli uzman çavuş tarafından 
engellemeye çalıştığını belirtti. Katar, "Babamı engelleyen uzman çavuş iki yumruk atmış. Bunun üzerine 
babam da uzman çavuşa karşılık vermiş. Daha sonra hastanedeki insanlar sloganlar atarak askerlerin 
üzerine yürümüş. Bunun üzerine görevli askerler babamın tedavisine izin vermeyerek cezaevine geri 
götürdü" dedi.    
 

Cezaevlerinde Haberleşme Hakkının İhlali 
 
  
28 Ocak 2014’te Tutulduğu Gaziantep E Tipi Cezaevi’nde 12 Temmuz 2013’te hücreye atılan Ahmet 
Yeter’in durumunu Radikal Gazetesi’nin haberleştirmesinin ardından cezaevi yönetiminin 13 Ocak 2014’te 
“‘kurum asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüreceği” iddiasıyla Radikal Gazetesi’ni sakıncalı bularak Ahmet 
Yeter’e vermediği öğrenildi. 
 
 28 Ocak 2014’te Zile (Tokat) M Tipi Cezaevi’nde “PKK üyesi olduğu” iddiasıyla hükümlü olarak tutulan 
Sıddık Aydın’ın akciğer yetmezliği rahatsızlığının bulunduğu ve mesafeden dolayı 8 aydır ailesiyle 
görüşemediği öğrenildi. 
 
3 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Rabia Yılmaz, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Şehmus Yılmaz, şuanda Gaziantep kapalı cezaevinde bulunmaktadır. Ancak bir aydan beridir kendisiyle 
telefonda haftalık görüşmelerimiz olmadı. Oğlumun durumunu merak ediyoruz. Durumu hakkında bilgi 
almak için sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”   
  
5 Şubat 2014’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Ali Haydar Saygılı’nın Radikal Gazetesi 
muhabiri İsmail Saymaz’a gönderdiği cezaevi sorunlarını anlatan faksa “yasadışı örgüt üyelerinin 
birbirleriyle örgütsel amaçlı haberleştikleri” gerekçesiyle cezaevi yönetiminin el koyduğu öğrenildi. 
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11 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Vesile Sayım, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Ferhat Tulci, 6 yıldır Bayburt Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Ancak 10.02.2014 tarihinde benimle yaptığı 
telefon görüşmesinde 2 hafta hücre cezası aldığını o yüzden kendilerine telefon edemediğini, yanında 
kalan bir kişinin kendisine musallat olduğunu başına bir şey gelirse o ve cezaevi müdüründen bilinmesini 
gerektiğini dile getirdi. Bu durumu defalarca idareye söylemesine rağmen ilgilenmediklerine, hastaneye 
göndermediklerini, nakil talebi için sunduğu dilekçenin işleme konulmadığını belirtmiştir. Ben de yaşlı, kalp 
ve şeker hastasıyım. Bu nedenle oğlumu göremiyorum. Maddi durumum da iyi değildir. 6 yıldır oğlumu 
göremedim ve oğlumu çok özlemekteyim. Oğlumun Diyarbakır, Mardin ve Batman illerinden birindeki 
cezaevine naklinin sağlanması için gerekli işlemlerin yapılmasını talep ediyorum.”   
 
18 Şubat 2014’te Sincan (Ankara) 1 Nolu Cezaevi yönetiminin, hükümlü Hüseyin Özarslan’ın ziyaretçisi 
S.E.nin adını, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen “hakkında açılmış davalar” şeklindeki raporunu 
gerekçe göstererek ziyaretçi listesinden sildiği ve görüşe izin vermediği öğrenildi. 
 
20 Şubat 2014’te Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Mecit Şahinkaya’nın alması gereken 
diyet yemeğinin yetersizliğini anlattığı ve Radikal Gazetesi muhabiri İsmail Saymaz’a göndermek istediği 
faksa cezaevi yönetiminin “sakıncalı” bularak el koyduğu öğrenildi. 
 
16 Mart 2014’te Mardin E Tipi Cezaevi’nde tutulan bir mahpusa gönderilen Hasan Cemal’e ait Delila adlı 
kitabı “sakıncalı” bulan cezaevi yönetiminin kitabı cezaevine almadığı öğrenildi. 
 
13 Mayıs 2014’te, 11 Mart 2014’te İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri döneminde polisin attığı gaz 
bombasıyla başından vurulan ve yaşamını yitiren Berkin Elvan için tutuldukları Kandıra (Kocaeli) F Tipi 
Cezaevi’nde eylem yapan 60 mahpusa 3’er ay ziyaretçi yasağı cezası verildiği öğrenildi. 
 
22 Mayıs 2014’te İHD Siirt şubemize Bandırma 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinden mektupla başvuran 
Serdar Batur, şu beyanlarda bulundu : “6 ay önce 40 arkadaşla birlikte kendi isteğimiz dışında Siirt E Tipi 
Cezaevinden, Bandırma Kapalı Cezaevine sürgün edildik. Geldiğimiz ilk günden itibaren Adalet 
Bakanlığı’nın genelgesine rağmen, haftalık 10 saat sosyal aktivite yapma hakkı, sohbet(hobi), atölye, kurs, 
spor vb. hiçbir haktan yararlandırılmıyoruz. Yararlandırılmadığımız gibi yan odada bulunan akrabalarımızla 
görüşme izni verilmemektedir. Ayrıca arkadaşımız mahkemeye götürüldüğünde adli suçluların bulunduğu 
bekleme odasına konularak saldırıya zemin hazırlandı. En son bir arkadaşımız linç edilmek istendi. 
Yaptığımız bütün başvurular sonuçsuz kalmaktadır. Derneğinizden yardım talebinde bulunuyoruz”  
 
26 Haziran 2014’te Bafra (Samsun) T Tipi Cezaevi’nde tutulan Murat Çeçen’e gönderilen mektubun 
yanında yer alan Grup Yorum broşürü ile 37 adet fotoğrafla “yasadışı örgüt propagandası yapıldığını” ileri 
süren cezaevi yönetiminin mektubu “sakıncalı” bularak el koyduğu öğrenildi. 
 
9 Ağustos 2014’te Rojava’daki saldırıları protesto etmek amacıyla Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde açlık 
grevi yapan 10 mahpusa birer aylık iletişim ve görüş yasağı verildiği öğrenildi. 
 

Cezaevlerinde Disiplin Cezaları 
 
11 Ocak 2014’te Gebze (Kocaeli) Kadın Cezaevi’nde tutulan Yıldız Keskin ve Gülay Efendioğlu’na 
hastaneye sevkleri esnasında yapılmak istenen üst araması uygulamasına askerlerin de katılmasına itiraz 
etmeleri nedeniyle cezaevi yönetimi tarafından 15’er gün hücre cezası verildiği öğrenildi. Uygulamayı 
protesto etmek amacıyla slogan atan Yeliz Türkmen’e de 15 gün hücre cezası verildi. 
 
18 Şubat 2014’te Bolu T Tipi Cezaevi’ndeki tutulan mahpusların cezaevindeki hak ihlallerine karşı “kapıya 
vurma eylemi” yaptıkları gerekçesiyle gardiyanların saldırısına uğrayan 10 mahpustan dördünün süngerli 
odada, altısının ise güvenlik odasında 24 saat süreyle tutulduğu öğrenildi. 
 
21 Şubat 2014’te Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nde koğuşlara konulan kameraları kıran 50 mahpusa 
20’şer gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
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21 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Naime Karabulut, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Abdurrahman Karabulut, 3 yıldır tutuklu olup, şuan Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Geçen 
hafta Perşembe günü oğlumla beraber toplam 4 kişinin elleri ve ayakları kelepçeli şekilde hücreye 
atıldığını oğlumdan öğrendim. Oğlumun cezaevinde bulunan hasta arkadaşlarının hastaneye sevkini talep 
etmesi ve bu taleplerinin yerine gelmemesi nedeni ile 3 günlük açlık grevine girmiş olması nedeni ile 
cezaevi yöneticileri tarafından hücre cezası ile cezalandırılmıştır. Oğlumla beraber 3 arkadaşını daha 
hücreye kapatmışlar. Hücreye kapatılanlardan ikisinin adını Felemez ve Ahmet olarak biliyorum. Oğlumla 
beraber 4 arkadaşına kötü muamelede bulunulması ve insanlık onuru ile bağdaşmayan işkence eyleminin 
gerçekleştirilmiştir. Bu hukuka aykırı uygulamalara son verilmesi amacı ile derneğinizden hukuki yardım 
talep ediyorum.”   
 
21 Şubat 2014’te Kırıklar F Tipi Cezaevi’nde havalandırma duvarını deldikleri için devleti 10 TL'lik zarara 
uğrattıkları iddiasıyla yargılanan Eyüp Aygen ve Mehdi Işık’a “kamu malına zarar verdikleri” gerekçesiyle 
İzmir 14. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 10’ar ay hapis cezası verildiği öğrenildi. 
 
1 Mart 2014’te, Van'da 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen depremde Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde 
335 tutuklu ve hükümlü hasar gören binadan panikleyerek çıkmıştı. Ailelerini gören tutukluların birçoğu 
cezaevine geri dönmüştü. Depremin etkisi geçtikten sonra cezaevine dönen birçok tutukluya, 11 gün 
hücre cezası verildi. Depremde ailesini merak eden Abdullah Bilici de cezaevinden bir kilometre uzaklıkta 
olan ailesini görmesinin ardından cezaevine geri dönmesine rağmen Van 1. Asliye Ceza Mahkemesi 
tarafından "Cezaevinden firar ettiği ve yaşanan artçı sarsıntılarda yaşanan kaos ortamından yararlanarak 
firar girişiminde bulunduğu" iddiası ile 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.   
 
11 Mart 2014’te İHD Genel merkezimize başvuran Sıddık Uçar, Bolu F Ti cezaevinde tutulmakta olan oğlu 
Yunus Uçar’ın, cezaevi şartlarının iyileştirilmesi için Cezaevi idaresine yazmış olduğu dilekçesinden sonra 
cezaevi idaresinin psikolojik ve fiili şiddetine maruz kaldığını, oğlunun boğazının sıkıldığını ve hücreye 
atıldığını, dilekçesini geri almadığı takdirde o hücreden çıkamayacağı tehdidinden sonra mecburen 
dilekçesini geri aldığını ancak sonrasında oğlundan haber alamadığı için hayatından endişe ettiğini 
belirterek tarafımızdan yardım talep etmiştir. 
 
12 Mart 2014’te Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevinden Silivri (İstanbul) 3 No’lu L Tipi Cezaevine talepleri 
olmaksızın sevk edilen 14 mahpusun 4 aydır 10 metre yerin altında bulunan tek kişilik hücrelerde 
tutuldukları öğrenildi. 
 
15 Mart 2014’te, Van'ın Saray ilçesine bağlı Baltepe köyünde 8 ay önce gözaltına alınan ve "örgüt adına 
para topladığı" iddiası ile tutuklanarak Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Hacı Şahin (61) adlı 
mahpusa hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
2 Nisan 2014’te Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 18 Haziran 2013’ten beridir Kürkçüler 
(Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mahmut Yiğit’in bir başka mahpusun gardiyanlar tarafından 
dövülmesine itiraz etmesi sonucu tek kişilik hücreye götürülerek darp edildiği ortaya çıktı. Olayı öğrenen 
koğuş arkadaşları Murat Akıncı ve Bedrettin Akdeniz’in Mahmut Yiğit’le beraber kapılara vurarak eylem 
yapması üzerine 3 mahpusun darp edildiği ve Murat Akıncı ile Bedrettin Akdeniz’in süngerli odaya 
götürüldüğü ileri sürüldü. 
 
15 Nisan 2014’te Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde devam eden hak ihlallerine karşı eylem yapan ve 
bu nedenle darp edilen tutuklulardan Murat Akıncı ile Bedrettin Akdeniz’e 11’er gün, Mahmut Aslan’a ise 3 
gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
15 Nisan 2014’te Basın yayın çalışanlarının yargılandığı KCK Davası kapsamında tutuklu olan Ertuş 
Buzkurt’a “hücresinin sıvalarının dökülmesi” nedeniyle 3 günlük hücre cezası verildi. 
 
17 Nisan 2014’te, TUYAD-DER Van Şubesi tarafından yapılan basın toplantısında, Van F Tipi 
Cezaevi'nde bulunan 70 tutukluya havalandırma duvarlarına delik açtıkları gerekçesi ile hücre cezası 
verildiği belirtildi. 
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23 Nisan 2014’te İstanbul’da devam eden “KCK/TM Ana Davası”ndan tutuklu bulunan Celalettin Delibaş’a 
“gardiyanla yaşadığı tartışma” nedeniyle 11 günlük hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
29 Nisan 2014’te, Erzurum Oltu T Tipi Cezaevi'nde bulunan kadın siyasi tutuklular, İHD Erzurum 
Şubesi'ne mektup göndererek, cezaevi yönetimi tarafından tecrit ile tehdit edildiklerini belirtti. Kadın 
tutuklular mektupta, 3 kadın tutuklunun hücreye alınarak, akıbetleri hakkında kendilerine bilgi verilmediğini 
kaydetti.   
 
13 Mayıs 2014’te, 11 Mart 2014’te İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri döneminde polisin attığı gaz 
bombasıyla başından vurulan ve yaşamını yitiren Berkin Elvan için tutuldukları Kandıra (Kocaeli) F Tipi 
Cezaevi’nde eylem yapan 60 mahpusa 3’er ay ziyaretçi yasağı cezası verildiği öğrenildi. 
 
12 Mayıs 2014’te Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde tutulan 9 tutuklu ve hükümlüye açlık grevi 
yaptıkları gerekçesiyle 45’er gün sportif faaliyetlere katılmama cezası verildiği öğrenildi. 
 
17 Haziran 2014’te, Siirt E Tipi Kapalı Ceza Evi idaresi 15 yaşındaki F.A. isimli siyasi tutuklu çocuğa, 
kaldığı koğuşta slogan attığı gerekçesiyle tecrit cezası verdi. F.A., İHD Siirt Şubesi'ne gönderdiği 
mektupta, bir hafta önce tek başına bir hücreye alınarak tecrit edildiğini, idare tarafından kendisine 
uygulanan baskı nedeniyle psikolojisinin bozulduğu anlattı.   
 
17 Haziran 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Behçet Yaşar, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Şuan Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Bingöl Cezaevindeki firar olaylarından sonra oğlum 
Bolu Cezaevine sürgün edilmiştir. Oğlum ve arkadaşlarına bu olay nedeni ile sürekli olarak keyfi hücre 
cezaları verilmektedir. Bahsi geçen cezalar idare tarafından keyfi olarak uygulanmaktadır. Şuan oğlum 
dâhil her bir şahsa 20 şer gün hücre cezaları verilmiştir. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”   
 
4 Temmuz 2014’te Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde havalandırmalara kamera takılmasına karşı 
çıkan 17 mahpusa 10’ar gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
27 Temmuz 2014’te, Bolu F Tipi Cezaevi’nden Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 
Bayram Yaruk’un cezaevine girişinde çıplak arama uygulamasını reddettiği için gardiyanlar tarafından 
darp edildiği ve 40 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
9 Ağustos 2014’te Rojava’daki saldırıları protesto etmek amacıyla Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde açlık 
grevi yapan 10 mahpusa birer aylık iletişim ve görüş yasağı verildiği öğrenildi. 
 
12 Ekim 2014’te Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan en az 100 mahpusa “havalandırma bölgelerine kurulan 
kameraları kırdıkları” gerekçesiyle en az 15’er gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
24 Ekim 2014’te Isparta E Tipi Cezaevi’nde PKK davalarından tutulan mahpuslara “Kobanê Direnişi’ne 
destek vermek amacıyla açlık grevi yaptıkları” gerekçesiyle 3’er gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
5 Kasım 2014’te, Ordu Bafra Cezaevi'nde kalan siyasi mahpusların yazdıkları dilekçe ve mektupların 
cezaevi yönetimi tarafından işleme konulmadığı, Kobanê için yapılan açlık grevi nedeniyle mahpusların 
sosyal aktiviteden men cezası aldıkları öğrenildi.  
 
7 Kasım 2014’te Isparta E Tipi Cezaevi’nde PKK davalarından tutulan mahpuslara “Kobanê Direnişi’ne 
destek vermek amacıyla açlık grevi yaptıkları” gerekçesiyle 11’er gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
14 Kasım 2014’te Hatay E Tipi Cezaevi’nde tutulan Murat Şimşek’e göz muayenesi için gittiği revirde 
tartıştığı doktorun şikayeti sonucu 10 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
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17 Kasım 2014’te, Şırnak T Tipi Cezaevi yönetimi tarafından, cezaevinde yaşanan sorunları basın ile 
paylaştığı gerekçesiyle 2011 yılında "Cizre KCK" davasından halen tutuklu bulunan Mehmet Tunç'a 11 
günlük hücre cezası verildi.   
 
25 Kasım 2014’te Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan çölyak hastası Ufuk Keskin’e (38) tüketmemesi gerektiği 
halde kendisine verilen mısır unundan yapılmış ekmekleri diğer koğuşlardaki arkadaşlarına verdiği için 
“sağlık önlemlerine uymadığı” iddiasıyla 3 ay sosyal etkinliklerden ve sportif faaliyetlerden men cezası 
verildiği öğrenildi. 
 
11 Aralık 2014’te Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde PKK Davası’ndan aldıkları cezadan dolayı 
tutulan Musa Sertkal, Fehmi Arslan ve Sinan İyit’e koğuşlara kamera konulmasına itiraz ettikleri 
gerekçesiyle cezaevi yönetimince 10’ar günlük hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 

Sevk/Sürgün Uygulamaları 
 
6 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Saliha Gül Yıldız, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
Muhammet Yıldız, yargılandığı mahkemece 8 yıl 4 ay ceza almıştır. Eşim şimdi Adli hükümlü olarak Tokat 
T Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. Eşim cezaevine girdiğinde kızım on beş 
günlüktü. Dolayısıyla kızım babası ile cezaevinde tanışmıştır. Ben çalışmadığımdan eşim cezaevine 
girdiğinden beri ailenin geçimini idame edememekteyim. Ekonomik durumumuz çok kötü bizler 
çevremizdeki vatandaşların yardımları sayesinde geçinebiliyoruz. Bu nedenle de ikamet ettiğimiz 
Diyarbakır ilinden çok uzakta olan Tokat İline gidip eşimi ziyaret etmemiz mümkün değildir. Ben yukarıda 
da belirttiğim üzere kızım babası ile cezaevinde tanışmıştır. Şimdi her seferinde babasının yanına gitmek 
istediğini yinelemektedir. Kızımın bu çok basit isteğini bile ekonomik nedenlerden dolayı 
karşılayamamaktayım. Eşim en azından yakın bir cezaevinde olduğu takdirde kendisini ziyaret etme 
şansını elde etmiş olacağız. Eşim cezaevine girdikten sonra benim de sağlık durumum kötüleşmeye 
başladı. Ben hasta olduğum için de eşimi görmeye gidemiyorum. Rahatsızlığımdan uzun yolculuk 
yapamıyorum. Ben bir anne olarak eşim tutuklu da olsa mahkûm da olsa suçlu da olsa onu görmek 
istiyorum. Çocuğum babasını çok özlüyor. Eşimin bizlere ihtiyacı var bu nedenle tüm bu hususlar dikkate 
alınarak ( nakil ücretini de tarafımca karşılanacağını da belirterek) eşimin Diyarbakır iline veya Mardin, 
Siirt, Batman illerinde bulunan cezaevlerinden herhangi birine naklinin yapılmasını talep ederim.”      
 
6 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Arzu Bozyıl, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Sedat 
Bozyıl, yargılandığı mahkemece 6 yıl 3 ay ceza almıştır. Eşim şimdi Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı İnfaz 
Kurumunda cezasını infaz etmektedir. Bizim bir kızımız bulunmaktadır. Kızım babası ile cezaevinde 
zaman geçirmek istemektedir. Ben çalışmadığımdan eşim cezaevine girdiğinden beri ailenin geçimini 
idame edememekteyim. Ekonomik durumumuz çok kötü bizler çevremizdeki vatandaşların yardımları 
sayesinde geçinebiliyoruz. Bu nedenle de ikamet ettiğimiz Diyarbakır ilinden çok uzakta olan Tokat İline 
gidip eşimi ziyaret etmemiz mümkün değildir. Şimdi her seferinde babasının yanına gitmek istediğini 
yinelemektedir. Kızımın bu çok basit isteğini bile ekonomik nedenlerden dolayı karşılayamamaktayım. 
Eşim en azından yakın bir cezaevinde olduğu takdirde kendisini ziyaret etme şansını elde etmiş olacağız. 
Eşim cezaevine girdikten sonra benim de sağlık durumum kötüleşmeye başladı. Ben hasta olduğum için 
de eşimi görmeye gidemiyorum. Rahatsızlığımdan uzun yolculuk yapamıyorum. Ben bir anne olarak eşim 
tutuklu da olsa mahkûm da olsa suçlu da olsa onu görmek istiyorum. Çocuğum babasını çok özlüyor. 
Eşimin bizlere ihtiyacı var bu nedenle tüm bu hususlar dikkate alınarak ( nakil ücretini de tarafımca 
karşılanacağını da belirterek) eşimin Diyarbakır iline veya Mardin, Siirt, Batman illerinde bulunan 
cezaevlerinden herhangi birine naklinin yapılmasını talep ederim.”      
 
10 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Cemil Aslanhan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Vahit Arslanhan, işlediği suçtan dolayı yargılandığı mahkemece suçlu bulunup yaklaşık 13 yıl 2 ay cezaya 
çarptırıldı. Uzun zamandır cezaevinde bulunmaktadır. En son Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevine 
oradan da Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine gönderilmiştir. Midyat’ta kendisine itirafçılık dayatıldı ancak 
oğlum bunu kabul etmedi. Bunun üzerine Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna 
sevk edildi. Kendisi şu anda Kırıkkale F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tek başına 
koğuşta tutulmaktadır. Ancak oğlum, arkadaşlarının yanına geçmek istemektedir. Buna karşılık; Bu talebi 
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cezaevi idaresince kabul edilmemektedir.  Oğlumun bu şartlarda can güvenliği yoktur. Daha önce Murat 
Aslanhan adındaki oğlumun da Zonguldak Cezaevinde intihar ettiği gerekçesiyle cenazesi bizlere 
verilmişti. Hem bizler hem de oğlum Vahit aynı akıbete uğramaktan endişe duymaktayız. Bununla birlikte 
oğlumun tek başına tutulması zaten başlı başına bir işkencedir. Bu nedenle öncelikle oğlum Vahit’e 
uygulanan psikolojik baskının ortadan kaldırılması ve kendisiyle aynı konumdaki mahpusların yanına 
geçirilmesi ve maddi durumum el vermediği için kendisini 6 aydır göremediğimden oğlumun İkamet 
ettiğimiz Diyarbakır iline yakın bir cezaevine sevki için derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim”      
 
18 Ocak 2014’te, Çankırı E Tipi Cezaevi'nden, Diyadin Kapalı Cezaevi'ne gönderilen siyasi mahpus 
Hakan Karayel adli tutukluların yanına konulmayı kabul etmeyince Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
sürgün edildi. DİHA’ya gönderdiği mektupta yaşanan durumu aktaran Karayel, cezasının bir yılın altına 
düştüğü için Diyadin Kapalı Cezaevi'ne gönderildiğini; ancak cezaevi yönetiminin "kapasite dolu" 
gerekçesiyle kendisini adli tutukluların bulunduğu odaya koymak istediğini anlattı.   
 
25 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Saibe Noyan, şu beyanlarda bulundu: “Benim 
çocuklarım Erdal Noyan ile Nusret Noyan ayrı ayrı tarihlerde ayrı olaylardan dolayı yargılandığı 
mahkemelerce ceza aldılar. Aldıkları cezaları oğlum Erdal Siirt ilinde bulunan Ceza İnfaz Kurumunda; 
oğlum Nusret ise Elazığ ilinde bulunan Keban Ceza İnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. Ben 
hipertansiyon hastasıyım ayrıca yolculuk yapmaya engel diğer hastalıklarım da bulunmaktadır. Yine 
ekonomik olarak durumumuz başkalarının yardımlarıyla geçinebilecek durumdadır. Ancak yapılan 
yardımlarda sadece temel ihtiyaçlarımıza cevaz vermektedir. Dolayısıyla ben ekonomik nedenlerden de 
çocuklarımın ziyaretine gidememekteyim. Ayrıca her iki çocuğumun ayrı cezaevinde olması bu durumu 
daha da zorlaştırmaktadır. Bilindiği üzere ceza kanunu şahsidir ve cezayı ancak suçu işleyenler infaz 
ederler ki bu yönde ıslah edildikleri kabul edilmektedir. Ancak benim her iki oğlumun ayrı ayrı şehirlerde 
cezalarını infaz etmeleri aileleri olarak bizlere de ceza verilmiş olmaktadır. Zira cezaevine gitmek -hem de 
böylesi ekonomik kaygılarım yoğun olduğu bir durumdayken- çocuklarımı görememek benim için ayrı 
cezadır. Kaldı ki çocuklarımın ayrı ayrı cezaevlerinde bulunmaları ve bizim ikamet ettiğimiz ilden de uzak 
olmaları Anayasada korunan aile birliğimizin parçalanmasına da neden olmaktadır. Tüm bu hususlar göz 
önünde bulundurulduğunda çocuklarımın aynı cezaevlerine nakledilmesi ile Bismil, Mardin ve Midyat 
ilçelerine nakillerini talep ediyorum.”       
 
18 Şubat 2014’te Batman M Tipi Cezaevi’nde tutulan 46 tutuklu veya hükümlünün talepleri olmaksızın Van 
F Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
 
20 Şubat 2014’te Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın Giresun E Tipi Cezaevi’ne sevk 
edilmek istenen 20 adli hükümlü duruma karşı çıkınca gardiyanlar tarafından darp edildiler. Olayın 
sonunda sevk işleminin gerçekleştiği, 4 hükümlünün de yaralandığı öğrenildi. 
 
28 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nesime Sevinç, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
Muhyeddin Sevinç 21 yıldır hükümlü olarak cezaevinde kalmaktadır. Kendisi son bir yıldır Karaman M Tipi 
Cezaevinde kalmaktadır. Eşimin görüşlerine mesafenin uzaklığı ve maddi imkânsızlıklardan dolayı sürekli 
gidemiyoruz. Oğlumla beraber eşimin açık ve kapalı görüşlerine gitmek istiyoruz ancak kendisi ikamet 
ettiğimiz Diyarbakır ilinden uzak illere sevk edildiğinden görüşlere gidememekteyiz. Oğlum da bende 
cezaevine gidemediğimiz için çok üzülüyoruz. Manevi anlamda eşime destek sunamıyoruz ve bu 
mağduriyetimizin giderilmesi açısından eşimin Siverek, Şırnak, Adıyaman illerinden herhangi birine 
naklinin sağlanması talep ediyoruz. Nakil işleminin sağlanması halinde nakil ücreti de tarafımızca 
karşılanacaktır.”    
 
5 Mart 2014’te Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nde tutulan 20 mahpusun talepleri olmaksızın 3 farklı 
cezaevine sevk edildikleri öğrenildi. 
 
12 Mart 2014’te Tekirdağ 1 No’lu F Tipi Cezaevinden Silivri (İstanbul) 3 No’lu L Tipi Cezaevine talepleri 
olmaksızın sevk edilen 14 mahpusun 4 aydır 10 metre yerin altında bulunan tek kişilik hücrelerde 
tutuldukları öğrenildi. 
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15 Nisan 2014’te, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Emrah Abi, Abdo Şex, Şerafettin Demir, 
Abdulbaki Tekin ve Mehmet Cin isimli PKK davasından tutuklu 5 kişi, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün 
edildi.   
 
2 Mayıs 2014’te Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde bulunan 20 mahpus “cezaevi koşullarını ve 
yöneticilerin tutumlarını” protesto etmek amacıyla koğuşta bulunan yatakları ateşe vererek isyan 
çıkardılar. Yangının söndürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 60 tutuklu ve 
hükümlünün 8 ayrı kentteki cezaevlerine dağıtıldıkları 4 Mayıs 2014’te öğrenildi. 
 
25 Mayıs 2014’te Muş E Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunan Memduh Özdemir, Caner Doğan, Haluk Bor, 
Yavuz Evin, Abdulcabbar Altuntaş, Metin Gezen, Ferhan Olumiymirzayen, Rıdvan Turan ve Aziz Temel 
isimli PKK davasından tutuklu ve hükümlüler, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’ne sevk edildi.   
 
21 Haziran 2014’te Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nde PKK davasından tutulan 24 mahpustan 12’sinin 
Kandıra F Tipi Cezaevi’ne, diğerlerinin de Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne talepleri olmamasına rağmen sevk 
edildikleri öğrenildi. 
 
28 Haziran 2014’te Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nde PKK davasından tutulan 21 mahpusun talepleri 
olmamasına rağmen farklı cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi. 
 
24 Temmuz 2014’te Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 6 tutuklu ve hükümlünün talepleri 
olmamasına rağmen Antalya L Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
 
21 Ağustos 2014’te Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesinin yıldönümünü protesto etmek 
amacıyla bedenini ateşe veren ve vücudunun dörtte üçünde ağır yanıklar oluşan Zerdeşt Oduncu’nun 
tutulduğu Maltepe (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilerek tek 
kişilik hücreye alındığı öğrenildi. 
 
3 Eylül 2014’te Karnındaki kurşun yarası nedeniyle geçirdiği 12 ameliyata rağmen Adem Amaç adlı 
hükümlünün tutulduğu Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden Antalya L Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği ve tek kişilik 
hücrede tutulduğu öğrenildi. 
 
23 Ekim 2014’te Erciş (Van) A Tipi Cezaevi’nde isyan çıktı. 250 tutuklu veya hükümlünün “cezaevi 
yönetiminin kendilerini keyfi işlerde çalıştırdığı” gerekçesiyle başlattığı isyana kolluk kuvvetlerinin son 
vermesinin ardından adları öğrenilemeyen 13 mahpus da cezaevinden sürgün edildi. 
 
31 Ekim 2014’te Kobanê eylemlerinin ardından düzenlenen operasyonlar sonucu tutuklanarak Van M Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen 8 çocuğa cezaevi girişinde çıplak arama uygulamasının dayatıldığı, çocukların 
itiraz etmesi üzerine darp edildikleri öğrenildi. Olayın ortaya çıkması üzerine 8 çocuğun Sincan (Ankara) 
Çocuk Cezaevi’ne sürgün edildikleri belirtildi. 
 
1 Kasım 2014 gecesi Manisa E Tipi Cezaevi’nde adlî bir suçtan dolayı hükümlü olarak tutulan Yunus 
Kalkan’ın (29) kaldığı koğuşa giren gardiyanların dakikalarca darp edildiği ortaya çıktı. İşkence iddiasına 
dair suç duyurusunda bulunan ailesi, Yunus Kalkan’ın aldığı darbelere bağlı olarak baygınlık geçirdiğini ve 
hastaneye kaldırıldığını belirtti. Olayla ilgili olarak Manisa Milletvekili Özgür Özel’in cezaevinde inceleme 
yapmak ve Yunus Kalkan’la görüşmek istemesi üzerine hükümlünün Zile (Tokat) M Tipi Cezaevi’ne sevk 
edildiği 18 Kasım 2014’te öğrenildi. 
 
13 Kasım 2014’te Ermenek (Karaman) M Tipi Cezaevi’nden tutulan Mehmet Emin Çeçi, Mehmet Şahin, 
Nail Demir, Mehmet Sezer, Mehmet Özbay, İbrahim Halil Demir ve Şivan Sayın adlı 7 mahpusun talepleri 
olmamasına rağmen başka cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi. 
 
15 Kasım 2014’te, Bitlis’te, Ahlat Yarı Açık İlçe Cezaevi'nin boşaltılma kararının ardından farklı 
cezaevlerine nakledilen yaklaşık 50 kişiden Bitlis E Tipi Kapalı Cezaevi'ne getirilenlerden 60 yaşındaki 
mahpus İhsan Özer, ayağında platin olduğu için yürümekte zorlanan PKK'li Hamit Elmas ve Ahmet Eski 
tarafsızların bulunduğu koğuşa geçmek istemedikleri için ayrı ayrı, tek kişilik, dar ve soğuk hücrelerde 



396 
 

tutuldukları belirtildi. Yaklaşık 4 metrekarelik tek kişilik hücrelerinde tutulan mahpusların idareye yaptıkları 
oda talebi ve nakil başvurularının ise yanıtsız bırakıldığı belirtildi.   
 
21 Kasım 2014’te, Van M Tipi Kapalı Cezaevi'nde, Kobanê'ye destek eylemlerine katıldıkları gerekçesi ile 
tutuklanarak M Tipi Cezaevi'ne konulan M.A., A.K., İ.T., H.D., F. A., Ş.A., ve M.Y.G. isimli çocuk tutuklular, 
ailelerine haber verilmeden Midyat Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Aileler, görüş için gittikleri cezaevinde 
çocuklarının sürgün edildiğini öğrenirken, cezaevi yönetimi ise "Cezaevi'nde sayısının kapasitesinin 
üstünde" olduğu gerekçesi ile çocukların Midyat'a gönderildiğini savundu.   
 
2 Aralık 2014’te Van F Tipi Cezaevi’nde PKK Davası’ndan tutulan Diyar Kaydu ile Diren Yaşa adlı hasta 
mahpusların talepleri olmaksızın bir başka cezaevine sevk edildikleri öğrenildi. Sevk edilen mahpuslardan 
Diyar Kaydu’nun sol gözünde %80 görme yetisi kaybı olduğu, dizinde aldığı bir darbe sonucu kalıcı 
rahatsızlık bulunduğu; Diren Yaşa’nın ise vücudunun omurilik bölgesinde şarapnel parçaları bulunduğu 
belirtildi. 
 
3 Aralık 2014’te, Van F Tipi Cezaevi'nde PKK davasından tutuklu bulunan Diren Yaşar, Diyar Kaydu, 
Osman Kılınç, Orhan Yakışır, Hüseyin Barsak, Devrim Kavak, Mehmet Cin ile ismi bir öğrenilemeyen bir 
kişi sürgün edildi. Cezaevi yetkilileri sürgün nedenini açıklamazken, güvenlik gerekçesi tutukluların hangi 
cezaevine sürgün edildiği bilgisi açıklamadı. Sevk edilen tutukluların, 25 Eylül 2013 tarihinde Bingöl 
Cezaevi'nden firar eden, ardından yakalanarak ve Van F Tipi Cezaevi'ne getirilen tutuklular olduğu 
belirtildi.   
 

Cezaevlerinde Eylemler 
  
14 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize Bandırma 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Fax ile başvuru 
da bulunan Yılmaz Taruk, şu beyanlarda bulundu: “Kurumda bulunan siyasi arkadaşlarımızla beraber, adli 
mahkûm arkadaşlar 15.12.2013 tarihinden bu yana açlık grevine başlamış olup ve şahsım da bu tarihten 
bu yana açlık grevindeyim. Bu açlık grevini tetikleyen konular yazılamayacak vahim konuların sebebiyle 
başlamıştır. Yetkililer tarafından psikolojik baskılar, şiddetler hakaretler her gittikçe artmaktadır ve 
hücrelerde suçlu suçsuz insanları üst üste tıkmış vaziyette tutmaktadırlar. Kovuşturmanın selameti 
açısından konularla ilgili daha detaylı ifademin alınabilmesi için ifade vermek istiyorum ve ailem tarafından 
sizlere sunulacak dilekçemin de işleme konularak gereğinin yapılmasını talep ediyorum.”   
 
14 Şubat 2014’te Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutulan Rıdvan Fidan’ın bedenini ateşe verdiği 
öğrenildi. Ellerinde ve ayaklarında yanık oluşan Rıdvan Fidan’ın hastanedeki tedavisinin ardından 
cezaevine gönderildiği bildirildi. 
 
12 Şubat 2014’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Zerdeşt Oduncu’nun bulunduğu koğuşta 
bedenini ateşe verdiği öğrenildi. Vücudunun üst kısmında yanıklar meydana gelen hükümlünün yaşamsal 
tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. 
 
14 Şubat 2014’te Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Halit Özdaşlı’nın (21) Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye 
teslim edilmesini protesto etmek için bedenini ateşe verdiği öğrenildi. Vücudunda ağır yanıklar oluşan Halit 
Özdaşlı’nın Edirne Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde uyutulduğu bildirildi. 
 
18 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize Trabzon/Bahçecik E Tipi Cezaevinden başvuran Aydın 
Elverdi, şu beyanlarda bulundu: “03.02.2014 tarihinden buyana ölüm orucundayım. Talebim Diyarbakır 
cezaevine sevk edilene kadar eylemime devam edeceğim. Size birçok faks gönderdim, yeterli bilgilendirici 
cevap alamadım. Durumum gittikçe kötüleşmektedir. Bu durumda ölsem bile Diyarbakır cezaevine sevkim 
gerçekleşene kadar devam edecektir. Bakanlığın talebi ise sanki Diyarbakır’da hiç hastane yokmuş gibi 
davranmaktadırlar. Burada tedavi olmam gerektiğini belirterek beni zorunlu olarak tutmaktadırlar. Tedavim 
keyfi olarak ihmal edilmektedir. Bu konuda duyarlı olmanızı istiyorum 
 
19 Şubat 2014’te Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde adlî suçlardan tutulan 4 kişinin cezaevi idaresinin 
seçtiği koğuş mümessillerinden baskı gördükleri gerekçesiyle 42 gündür açlık grevi yaptıkları öğrenildi. 
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20 Şubat 2014’te Van F Tipi Cezaevi’nde tutulan Oktay Mert’in cezaevinde uğradığı işkence ve kötü 
muameleyi protesto etmek için bedenini ateşe verdiği öğrenildi. Vücudunda birinci dereceden yanıklar 
oluşan Oktay Mert’in tedaviyi reddetmesi üzerine cezaevine gönderildiği bildirildi. 
 
20 Şubat 2014’te, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde kapasite fazlalılığı gerekçesi ile 20 adli hükümlü, istemleri 
dışında sevk edilmelerine karşı çıkarak isyan başlattı. Çıkan olaylarda 4 hükümlünün kırılan camlardan 
yaralandığı öğrenildi.   
 
24 Şubat 2014’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde PKK, TKP/ML, MLKP, TKEP-L ve MKP 
davalarından tutulan 16 mahpus cezaevinde artan işkence ve kötü muamele uygulamaları ile hak 
ihlallerine karşı açlık grevine başladıklarını açıkladılar. 
 
6 Mart 2014’te Siirt E Tipi Cezaevi’nde tutulan Neşet Kara, beyninde 12 cm’lik tümör bulunmasına rağmen 
tedavi için donanımlı bir hastaneye götürülmemesini protesto etmek amacıyla bileklerini keserek intihar 
girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Neşet Kara’nın 8 Mart 2014’te cezaevine gönderildiği öğrenildi. 
 
 
29 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Faysal Tura, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim 
Remzi Tura, halen Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Bana 25.04.2014 
tarihinde göndermiş olduğu faksta kendisine cezaevi idaresince psikolojik baskı yapıldığını, bu nedenle 
açlık grevine girdiğini belirtmiştir. Tam olarak ne zamandan beri grevde olduğunu bilmiyorum. Telefon 
görüşmelerinde de rahat konuşamadığını, tedirgin olduğunu gözlemledik. Ağabeyim ayrıca yüksek 
tansiyon hastasıdır. Ağabeyimin hayatından endişe duymaktayız. Bu nedenle derneğinizden hukuki 
destek talep etmekteyim.”    
 
2 Mayıs 2014’te Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde bulunan 20 mahpus “cezaevi koşullarını ve 
yöneticilerin tutumlarını” protesto etmek amacıyla koğuşta bulunan yatakları ateşe vererek isyan 
çıkardılar. Yangının söndürülmesinin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 60 tutuklu ve 
hükümlünün 8 ayrı kentteki cezaevlerine dağıtıldıkları 4 Mayıs 2014’te öğrenildi. 
 
10 Haziran 2014’te Silivri (İstanbul) 6 No’lu L Tipi Cezaevi’nde PKK Davası’ndan tutulan 5 mahpusun 
cezaevinde açık ve kapalı görüşlerin engellenmesi, çıplak arama uygulamasının dayatılması gibi hak 
ihlallerini protesto etmek amacıyla açlık grevi eylemine başladıkları açıklandı. 
 
9 Ağustos 2014’te Rojava’daki saldırıları protesto etmek amacıyla Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde açlık 
grevi yapan 10 mahpusa birer aylık iletişim ve görüş yasağı verildiği öğrenildi. 
 
10 Eylül 2014’te Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde “PKK Davası”ndan tutuklu bulunan 8 kişinin, 
kendilerine uygulanan hak ihlallerine son verilmesi amacıyla açlık grevine başladıkları öğrenildi. 
 
12 Eylül 2014’te Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan Abdulmuttalip Arslan yazdığı mektupta ölüm 
tehditleri aldığını, siyasi düşüncelerinin bilinmesine rağmen aşırı sağcı mahkûmların olduğu koğuşa 
konduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Abdulmuttalip Arslan ayrıca can güvenliğinin sağlanması için 1 Eylül 
2014’te açlık grevine başladığını da açıkladı. 
 
23 Ekim 2014’te Kocaeli E Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpuslar isyan çıkardı. Cezaevi koşullarının kötü 
olduğu gerekçesiyle koğuşlarda ve cezaevinin çatısında eşyaları yakarak yangın çıkaran mahpuslar daha 
sonra yapılan görüşmeler sonucu isyanı sona erdirdi. 
 
8 Aralık 2014’te, Eskişehir H Tipi Cezaevi’nde tutulan tutuklu ve hükümlüler gardiyanların kendilerine 
yönelik işkence ve kötü muamele uygulamalarını ve cezaevi koşullarını protesto etmek amacıyla 
koğuşlarındaki yatakları ateşe verdi. Çıkan yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen 11 tutuklu ve 
hükümlü hastaneye kaldırıldı. 
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9 Aralık 2014’te, Elazığ E Tipi Cezaevi’nde tutulan tutuklu ve hükümlüler cezaevi koşullarının düzeltilmesi 
isteyerek koğuşlarındaki yatakları ateşe verdi. Çıkan yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenen 4 
mahpus ile 2 gardiyan hastaneye kaldırıldı. 
 
26 Aralık 2014’te Antalya L Tipi Cezaevi’nde tutulan 30 kişinin gardiyanların işkencesine maruz 
kaldıklarını belirterek açlık grevi eylemine başladıkları öğrenildi. 
 

Cezaevlerinde Genel Koşullar 
 
7 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Burhan Gizlenmiş, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim 
Agit Gizlenmiş, yargılandığı mahkemece 10,5 yıl ceza aldı. Kardeşim şu anda Diyarbakır D Tipi Kapalı 
Cezaevinde cezasını infaz ederken Şubat 2013 tarihinde İnebolu M Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna Sevk 
edilmiştir. Sevk esnasında kardeşim ve arkadaşları hak ihlallerine maruz kalmışlardır. Kardeşim İnebolu 
Cezaevine girerken odalarda kameraların olduğunu görünce, kameralarla gözetlemenin insan haklarına 
Aykırı olduğunu düşündüğünden kamerayı söküp cezaevi yönetimine teslim etmiştir. Cezaevi idaresi 
bunun üzerine kardeşim hakkında idari soruşturma başlatmış ve hakkında kamu davası açılmıştır. 
Kardeşimin uğradığı hak ihlallerinin biran önce giderilmesi ve cezaevindeki yaşam alanlarının daraltılması 
sisteminin sona ermesi için derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”      
 
27 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Canan Güler, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim 
A.Selam Güler, 21 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. 2,5 ay önce Bandırma Cezaevine gönderildi. Bize 
göndermiş olduğu mektubunda cezaevinde yaşadıkları sorunları dile getirdi. “Bu sorunların başında 
yapılan ‘sürgünler’ çekmektedir. Buraya geldiğimizden beri cezaevi tarafından onur kırıcı, rencide edici, 
bin bir türlü uygulamalara maruz bırakılıp, mağdur edilmekteyiz. Deyim yerindeyse tecrit içinde tecrit 
yaşamakta ve hiçbir hukuki hakkımızdan yararlanamamaktayız. Hiçbir sosyal aktivitemiz olmayıp, hobi 
haklarımızda elimizden alınmaktadır. Ayrıca revir ve hastaneye dahi gidişlerimiz onur kırıcı uygulamaya 
dönüşmektedir. Bu yönlü dayatmalardan dolayı çıkamıyoruz. Birçok arkadaşımız hasta olmalarına rağmen 
ilaçları dahi verilmemektedir. Dilekçeleri taleplerimize karşılık ise ya uygulamaları kabul edersiniz ya da 
çıkamazsınız denilmektedir. Kaldı ki cezaevi müdürünün kendisi “ sizleri rahat ettirmeyeceğiz” biçiminde 
tehditler, tavırlar sergilemektedir. Bundan önce ve şuanda da bunu yapmaktadır. Ziyaretlere çıkamıyoruz. 
Ziyaretlerde çoğu tanıdık-akraba olmalarına rağmen kendi ziyaretçilerimizin dışında selam vermemiz dahi 
yasaktır. Açık görüş selamlarında asker-gardiyan denetiminde kalıyoruz. Ancak askerlerin girmesi yasak 
olmasına rağmen giriyor. Salonun ortasına maslar diziliyor, ailelerimizle yakın temas etmemiz 
yasaklanıyor, hatta yan yana oturmamıza bile izin verilmiyor. Son iki-üç haftadır bu uygulamaları o denli 
sıklaştırdılar ki artık telefona dahi çıkamıyor ve dışarıyla hiçbir ilişkimiz, iletişimimiz kalmamıştır. İletişim 
demişken mektuplarımız dahi onlarca gün idarede kalıyor. Tecritli durumda olan mahkûmlara 
uygulanmayacak her türlü haksızlığa maruz kalmaktayız. Şuan da çok zor durumdayız.  Biran önce bu 
haksız uygulamaların son bulması için sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”     
 
29 Ocak 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinden başvuran Emrah 
Bayram, şu beyanlarda bulundu: “Ben 10.11.1994 doğumluyum. Nüfus kimliğimde de bu tarih yazılıdır. 
Ben 27.09.2009 yılında Bitlis’te yakalandım. Üç gün gözaltında kaldım. Bu üç gün boyunca elim ve 
ayağımı kelepçelediler. Üç gün yüz üstü beton üzerinde beni bıraktılar. Darp edildim. Üç gün sonra beni 
mahkemeye çıkartılar. Mahkeme hiç ilgim olmayan bir çatışmayı üzerime atıp beni tutuklayıp, Bitlis 
cezaevine gönderdi. Ben yakalandığım zaman henüz 14 yaşındaydım. Çocuk sayılırdım. Mahkeme bu içi 
boş ve hiçbir gerçekle alakası olmayan suçtan dolayı beni 46 yıl 5 ay cezaya mahkûm etti. Van 3. Ağır 
ceza mahkemesi kimliğime, doğum tarihime bakmadan yaşımı 22 göstererek 11 Eylül 2012 tarihinde beni 
46 yıl 5 ay cezaya tabii tuttu. Normalde çocuk mahkemesinde yargılanmam gerekirken Van 3. Ağır ceza 
mahkemesi beni yargıladı. Mahkeme yaşımı dikkatte almadan 8-9 yıl yaşımı büyüterek ve tutuklanma 
tarihini de hesaba katmadan ciddi bir hukuksuzluk yaparak 22 yaşındaymışım gibi göstererek beni bu ağır 
cezaya mahkûm etti. Kendi Ana Dilimde Savunma yapmak istediğim için benim cezamdan hiçbir indirim 
bile yapmadı. Ben halen 19-20 yaşındayım. Bir ay önce Muş Cezaevinden buraya 60 arkadaşımla beraber 
sürgün edildim. Burada beni 21 yaş altı oda da tuttular. Şimdi beni yetişkinlerin bulunduğu odaya almışlar. 
Zaten beş yıla yakın bir süredir cezaevindeyim ve beni hep ocuk odasında tuttular. Diğer yanda da 
mahkeme ciddi bir hukuksuzluk yaparak benim yaşımı büyüterek beni ağır cezaya tabii tuttu. İki-üç ay 
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öncede Yargıtay tarafından bu cezam onaylandı. Yani Yargıtay’da bu hukuksuzluğa onay vermiştir. 
Yargıtay’ın onay vermesinin nedeni ise sözde devletin bir bölüm toprağını kendime ayırmışım. Benim 
avukatım olmadığı için Anayasa mahkemesine başvuramadım ve zamanım da çok az kalmıştır. Beş yıla 
yakındır cezaevindeyim. Halen 20 yaşımı doldurmuş değilim. Ben şunu anladım ki bu ülkede biz, Kürtler 
çocukta olsak, gençte olsak, yaşlı da olsak, Kürt kimliğimizden dolayı düşman muamelesiyle 
karşılaşıyoruz. Hukuk, adalet ve yasalar benim gibi Kürt çocukları için işlenilmiyor. Böylesi bir yargı 
sisteminden hiçbir istemiyorum. Umudum da yok. Ama bu yargı sistemi bari kendi yasalarına, hukukuna 
biraz saygısı olsun. Cezalandırıyorsalar da bir kılıf uydursunlar. Bu konuda ilgili olan tüm kurumlara 
duyarlılık göstermesini istiyorum. Bu konuda sizlerden yardım talep ediyorum.”      
 
13 Şubat 2014’te, Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde aileleri aracılığı ile bir açıklama yapan siyasi tutuklular, 
cezaevi idaresi tarafından verilen yemeklerde böcek çıktığını, bu nedenle gelen yemekleri ayıklayarak 
yemeye çalıştıklarını belirtti.   
 
27 Şubat 2014’te Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde bir mahpusun yatağını ateşe vererek çıkarttığı 
yangın sonucu oluşan dumandan etkilenen beş mahpus hastaneye kaldırıldı. 
  
4 Mart 2014’te Torbalı (İzmir) Açık Cezaevi’nden Buca Kapalı Cezaevi’ne sevk edilen yazar Sevan 
Nişanyan’ın “yatak olmadığı” gerekçesi ile bir haftadır beton zeminde yatırıldığı öğrenildi. 
 
14 Nisan 2014’te PKK Davası’ndan hapis cezası alan Abdurrahim Yıldız, tutulduğu Gümüşhane E Tipi 
Cezaevi’nde Dewran Evdirehîm imzasıyla “Serêkaniyê” adlı Kürtçe bir şiir kitabı yazdı. Metnin cezaevi 
dışına çıkarılmasına önce onay veren cezaevi yönetiminin kitabın basılmış halini “sakıncalı” bularak 
Abdürrahim Yıldız’a verilmesine izin vermediği öğrenildi. 
 
14 Mart 2014’te, Malatya Üniversitesi'nde okurken geçtiğimiz yıl tutuklanan ve iki hafta önce cezaevinden 
tahliye olan İbrahim Demir adlı öğrenci, Malatya Cezaevi'nde gardiyanların hemen hemen her saatte ve 
keyfi bir biçimde üst ve koğuş aramaları gerçekleştirdiğini belirtti. Gardiyanların hem koğuşta hem de 
havalandırma bahçesinde tutukluların ortak yaşam alanlarında vakit geçirmesini de keyfi bir biçimde 
yasakladığını söyleyen Demir ayrıca, kendilerini ziyarete gelen yakınlarının gardiyanlar tarafından arama 
bahanesi ile tacize uğradığını kaydetti. 
 
11 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize Karaman M Tipi Cezaevinden başvuran Cihan Özyıldız, şu 
beyanlarda bulundu: “Bizler 10 PKK hükümlüsü olarak 8 Mart 2013 tarihinde hiçbir gerekçe belirtilmeden 
Bingöl Cezaevinden şu anda bulunduğumuz Karaman M Tipi Cezaevine sürgün edildik. Karaman M Tipi 
Kapalı Cezaevine getirildiğimiz günden beri hak ihlalleri ile karşı karşıyayız. Cezaevi idaresi bizlere 
ideolojik yaklaşmakta, siyasal ve etnik kimliğimize karşı özel yaklaşımlar sergilenmektedir. Başta kurum 1. 
Müdürü İshak Yıldırım ve cezaevi idaresi yaşadığımız sıkıntıların çözülmemesi için ellerinden gelen her 
şeyi yapıyorlar. Çözüm bekleyen ve sizden hukuki yardım istediğimiz konuları ara başlıklar altında şöyle 
özetleyebiliriz; 1-) Birçoğumuzun ciddi sağlık sorunları var, çünkü her birimiz yaklaşık 20 yıldır 
cezaevindeyiz. Şimdiye kadar sağlıklı bir tedavi görmediğimiz için hastalıklarımız kronikleşmiştir. Hal böyle 
iken kuruma gelen doktor ayaküstü bir tedavi uygulayıp, ağrı kesici v.b. ilaçlarla tedaviyi geçiştiriyor. Buna 
rağmen çoğu sefer bize ayrılan revire çıkma gününde – ki bunu da 15 günde bir yapıyorlar. – revire 
çıkarılmadığımız gibi, revire-doktora muayeneye çıkma talepli dilekçelerimiz işleme konulmayarak, revir 
doktoruna çıkışımız engelleniyor. En önemlisi de hastaneye yapılan sevklerimiz hem cezaevi kapısında 
hem de hastanenin içinde dış güvenlikten sorumlu askerlerce bilinçli bir şekilde engelleniyor. Cezaevi 
kapısında x-raydan geçirilip askerlerce çıplak elle ince aramadan geçiriliyoruz. Bu arama esnasında tahrik 
edici, incitici, hatta tacize varan yaklaşım ve tutumları olmaktadır. Hastane içerisinde tam muayene 
olacağımız esnada ilgili doktorun odasının kapısında insan onurunu ve kimliğini rencide edecek şekilde 
yüzümüz duvara çevrilmek istenmektedir. Bu uygulamalarla teşhir edilmekteyiz. Bu durumu kabul 
etmediğimiz zamanlarda hastanede tedavi edilmeden, muayene kapısından geri çevrilip cezaevine geri 
getiriliyoruz. Duvara döndürmedikleri zaman da kelepçelerimiz açılmayarak tedavimiz engellenmektedir. 
Yine, çoğu zaman bizimle hastaneye gelen refakatçi c.evi sağlık personeli, dosyalarımızla birlikte 
doktorlara PKK’li olduğumuzu söylemektedir. Bu nedenle doktorlar, tedavilerimizi olduğu gibi 
yapmamakta, ayaküstü hiçbir sağlık kontrolünden geçirmeden, tahlillerimizi almadan “bir şeyin yok.” 
Denilerek cezaevine geri gönderilmekteyiz. Belirttiğim bu uygulamalar bilinçli ve cezaevi idaresi ile 
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askerlerce koordineli bir şekilde adeta iş bölümü yapılarak gerçekleştirilmektedir. Kısacası bizler için 
hastaneye gidiş – geliş tam bir ruhsal ve fiziki işkenceye dönüştürülüyor, tedavimiz bu şekilde engellendiği 
için hastalıklarımız kronikleşmektedir. Mesela en son kalp hastası olduğum için – ki bir sefer anjiyo olmuş 
bir hastayım, hastaneye, göğüs ve kalp bölümüne sevk edilmiştim. 24 Mart 2014 tarihinde hastaneye sevk 
için X- Raydan geçip asker araması yapıldıktan sonra bana, “jilet arayacağız, çoraplarını çıkaracaksın!” 
Dayatması oldu. Siyasi olduğumu, jilet v.b. ile işimin olmadığını üstelik x-raydan geçtiğimi, bu uygulamanın 
keyfi olduğunu belirttim. Bana “ o zaman, biz de seni hastaneye götürmeyiz.” Diyerek beni hastaneye 
götürmediler. Bu durum, idari bölümün koridorunda gerçekleşmesine rağmen idarecilerden hiç kimse bu 
duruma müdahale etmediler. Ben müdüre sorunumu iletmek istediğimde 20 – 30 gardiyan başıma 
üşüşerek beni zorla odama götürdüler. Daha sonra da bu olayda dolayı hakkımda disiplin cezası verdiler. 
Savcılığa yaptığımız başvurular da sonuçsuz kalmakta her defasında takipsizlik kararı verilmektedir. 2-) 
Anadilimiz olan Kürtçe ile yazdığımız mektuplar günlerce hatta haftalarca postaya verilmemektedir. 
Kurumda bu mektuplarımızı tercüme edebilecek müdür ve personel bulunmasına rağmen, “anlaşılmıyor.” 
Bahanesiyle mektuplarımız, şiir ve öykü türü yazılarımız emniyete gönderilerek oradan gelecek cevap 
beklenmektedir. Bizlere açıkça “Türkçe yazın, hiç beklemeyecek.” denilmektedir. 3-) Biz, burada bulunan 
PKK’lılardan 8’i Diyarbakır, 2’si ise Rojavalı’dır. Bu nedenle, ailelerimiz çok sık ziyaretimize 
gelememektedirler. Bu nedenlere dayanarak sevk talebinde bulunduğumuzda bu taleplerimiz ret 
edilmektedir. Yine, ailelerimizle görüşme saatimiz de mevzuata aykırı bir şekilde yarım saatle sınırlı 
tutuluyor. 4-) Kurum bünyesinde hiçbir sosyal etkinlik ve kültürel faaliyete izin verilmemektedir. Kurumdaki 
bilgisayar v.b. araç ve gereçlerden muaf tutuluyoruz. 5-) dışarıda satılan, yasak olmayan ve ücretini 
kendimizin ödediği süreli yayın ve kitaplardan yararlandırılmıyoruz. Bu yayınlar Emniyete gönderilerek ya 
verilmiyor ya da verildiğinde güncelliğini yitiriyor. Ancak, Fethullah Gülen cemaatine yakın yayınlar, bizzat 
kurum 1. müdürü tarafından ücretsiz bir şekilde cezaevine dağıtılmaktadır. Bunu Fethullah Gülen 
cemaatine mensup olduğunu bildiğimiz kurum öğretmeni Evren Tanrıkulu adlı kişi ile birlikte yapmaktadır. 
25 Mart 2014 tarihinde bu ve buna benzer sorunlarımızı cezaevi savcısının da hazır olduğu bir ortamda 
konuşurken kurum 1. Müdürü İshak Yıldırım’ın şu sözlerini manidar buluyorum: “ Kürt sorunu çözülürse siz 
ve Öcalan dışarı çıkarsanız bu sefer benim gibiler silah alıp dağa çıkarız. ”Çözüm sürecine, bu cemaatin 
dışarıdaki yapısı gibi bu cezaevindeki yapısı da karşıdır. Her türlü provokasyonu yapabilecek 
durumdadırlar ve bizler bu konuda endişeliyiz. Bu nedenle sizlerden hukuki destek ve duyarlılık talep 
ediyoruz.”  
 
22 Mayıs 2014’te İHD Siirt şubemize Bandırma 2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevinden mektupla başvuran 
Serdar Batur, şu beyanlarda bulundu : “6 ay önce 40 arkadaşla birlikte kendi isteğimiz dışında Siirt E Tipi 
Cezaevinden, Bandırma Kapalı Cezaevine sürgün edildik. Geldiğimiz ilk günden itibaren Adalet 
Bakanlığı’nın genelgesine rağmen, haftalık 10 saat sosyal aktivite yapma hakkı, sohbet(hobi), atölye, kurs, 
spor vb. hiçbir haktan yararlandırılmıyoruz. Yararlandırılmadığımız gibi yan odada bulunan akrabalarımızla 
görüşme izni verilmemektedir. Ayrıca arkadaşımız mahkemeye götürüldüğünde adli suçluların bulunduğu 
bekleme odasına konularak saldırıya zemin hazırlandı. En son bir arkadaşımız linç edilmek istendi. 
Yaptığımız bütün başvurular sonuçsuz kalmaktadır. Derneğinizden yardım talebinde bulunuyoruz”  
 
10 Haziran 2014’te Mardin E Tipi Cezaevi’nde 15 Temmuz 2012’de bir koğuşta yangın çıkmasıyla 
sonuçlanan mahpusların cezaevindeki hak ihlallerine karşı yaptıkları eylem nedeniyle başlatılan 
soruşturma sonunda 80 tutuklu ve hükümlü hakkında dava açıldığı öğrenildi. İddianameyi hazırlayan savcı 
şüpheli 80 kişinin “kasten yangın çıkarmak”, “kamu malına zarar vermek”, “yasadışı örgüt üyesi olmak” ve 
“yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçlarından cezalandırılmasını talep ederken, iddianameyi kabul 
eden Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
19 Haziran 2014’te, İHD Mersin Şubesi Cezaevi Komisyonu üyelerinden Hasan Gülbahar, Av. Ömer Ayaz, 
Av. Dicle Yiğit, Stj. Av. Özgür Çağlar ve Av. İbrahim Cinbaş tarafından, Ermenek Kapalı Cezaevi’ne, 
cezaevinde yatmakta olan hasta mahpusların durumuna ilişkin ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret sırasında 
mahpuslarca bildirilen ve tespit edilen hak ihlalleri; 
 
1.Mahpuslar tarafından revire yapılan başvuruların önemsenmediği, hasta olanların ilçe devlet 
hastanesine sevk edildiği ve orada da düzenli bir tedavinin yapılmadığı, 
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2.İlçe Devlet Hastanesi’nde görevli doktorların, hastaları kelepçesiz muayene etmek istemedikleri, 
kelepçeli biçimde muayene ve tedavi etmeyi dayattıklarını, mahpusların bu yaklaşımı kabul etmeyerek 
tedavi olmayı reddettikleri, 
3.Yemeklerin çoğunlukla kötü olduğu ve yine çoğunlukla az verildiği, 
4.Sohbet haklarının düzenli biçimde tanınmadığı yine spor haklarının keyfi biçimde engellendiği, 
5.Aramalarda, özellikle avukatla görüş için yapılan aramalarda, ayakkabı çıkarma v.b. gibi zorunlulukların 
dayatıldığı ifade edilmiştir. Cezaevine yapılan ziyaret sırasında, bu konuda cezaevi idaresi ile sorun 
yaşandığı, yönetim ile mahpuslar arasında tartışmaların yaşandığına şahit olunmuştur, 
6.Cezaevine ulaşımın çok zor olduğu, avukatlar tarafından mahkûmlara ziyaretlerin oldukça seyrek 
gerçekleştirildiği, 
7.Tutuklu veya hükümlülerin aileleri tarafından getirilen çamaşırların alınmadığı ve kantinden alışveriş 
yapmak zorunda bırakıldıkları, 
8.Kürtçe mektup yazdıkları için disiplin cezası verildiği, mektupların aylarca bekletildiği, 
9.Su kesintilerinin 5 yıldan beridir dayanılmaz bir hal aldığı,  
Olarak aktarılmıştır. 
 
4 Ağustos 2014’te Karataş (Adana) Kadın Cezaevi yönetiminin mahpusların koğuşlarda çiçek 
yetiştirmelerine izin vermediği, ekilen çiçekleri de zorla söktürdüğü milletvekillerinin cezaevine yaptıkları 
ziyaret sonrasında öğrenildi. 
 
12 Eylül 2014’te Tekirdağ 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan Abdulmuttalip Arslan yazdığı mektupta ölüm 
tehditleri aldığını, siyasi düşüncelerinin bilinmesine rağmen aşırı sağcı mahkûmların olduğu koğuşa 
konduğunu ileri sürdüğü öğrenildi. Abdulmuttalip Arslan ayrıca can güvenliğinin sağlanması için 1 Eylül 
2014’te açlık grevine başladığını da açıkladı. 
  
8 Ekim 2014’te Şakran (İzmir) 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet Yavuz’un kitaplığında bulunan 
Hasan Cemal’e ait “Delila: Bir Genç Kadın Gerillanın Dağ Günlükleri” ve Demir Çelik’e ait “Özgürlüğünde 
Kaldı Gözlerim” adlı kitaplara cezaevi yönetiminin “sakıncalı oldukları” iddiasıyla el koyduğu  öğrenildi. 
 
19 Kasım 2014’te, İHD Ankara Şubesi Cezaevi Komisyonu avukatları Nevşehir Cezaevine giderek 
hükümlü mahpuslar Hasan Öğüt ve Lokman Lâçin ile görüştü. 
İHD Ankara şube cezaevi komisyonundan avukatlar, Nevşehir Cezaevine gitti. Cezaevinde hükümlü 
mahpuslar Hasan Öğüt ve Lokman Lâçin ile görüşüldü. Mahpusların cezaevindeki hak ihlallerine ilişkin 
aktardıkları: 
1- Dışarıdan koli ya da kargoyla gönderilen dergilerin verilmemesi ve dergilerin verilmesi için abone olma 
koşulu getirilmesi, 
2- 7 kişi olan siyasi mahpusların, müşahededen bozma, basık bir odada kalması ve tamamı 20 yılın 
üzerinde mahpus oldukları için odanın sağlık açısından sıkıntı yarattığı fakat yer olmaması gerekçesi ile 
taleplerinin reddedildiği, 
3- Kısa süreli son açlık grevinden sonra kendilerine verilen disiplin cezalarının yürürlüğe girmediği ve 
hukuki süreç bitmediği halde disiplin cezalarının gerekçe gösterilerek sevk taleplerinin reddedildiği ve bu 
konuda 2 ay sosyal faaliyetten men cezası aldıkları, 
4- İdare ile görüşme konusunda sürekli sıkıntı yaşadıkları, özellikle yeni gelen müdürün askeri düzende 
ayakta görüşmek istemesi ve mahpusların bu dayatmayı kabul etmemesi nedeniyle görüşme 
yapılamadığı, 
5- Koli ile gelen özellikle iç çamaşırı tarzında eşyaların verilmediği, kantinde satılan çamaşırların ise sağlık 
açısından sıkıntılı olduğu,  
6- Mehmet Demir adlı mahpusa sadece hastaneye gitmeyi reddettiği için memura hakaret ve direnmeden 
ceza davası açıldığını ve bu davada olay günü o yerde bulunmayan memurların da varmış gibi 
gösterilmesi. Ayrıca 9 Aralıkta dosyanın karara çıkacağını belirtmişlerdir 

SIĞINMACI ve GÖÇMENLERE YÖNELİK İHLALLER 
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Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 
  
13 Ocak 2014’te, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçtiği iddiası ile gözaltına alınan 
2’si kadın 7 Suriyeliye ait çantalarda yapılan aramalarda uzun namlulu silahlara ait bin 160 mermi 
yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan 7 kişi, daha sonra Ceylanpınar 
Adliyesi'ne sevk edildi.   
 
12 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Naif (Nayef) Meskko, şu beyanlarda bulundu: 
“Kardeşim olan Osman Meskko, 5 ay önce Suriye’deki çatışmalı ortamdan kaçıp Türkiye’ye geçerken 
Urfa-Suruç’ta yakalandı. Kardeşimin durumunu merak ediyorum. Niçin alındığını bilmiyorum. Kendisiyle 
görüşmenin sağlanması için gerekenin yapılmasını sizden talep ediyorum.”     
 
22 Nisan 2014’te, Urfa'nın Akçakale ilçesi sınır kapısında 2 Mayıs 2013 tarihinde Rojava'nın Girê Sipî 
(Tilebyad) tarafından polis noktasına açılan ateş sonucu polis Ferhat Avcı'nın yaşamını yitirmişti. 
Yürütülen soruşturma kapsamında 20 Nisan’da, Urfa'nın Yenişehir ve Fevzi Çakmak mahallelerinde 
yapılan ev baskınlarında İsmail Uba, Umar Alumeyr (32) ve ağabeyi Yasin Alumeyr (41) isimli 3 Rojava’lı 
gözaltına alındı. Urfa Adliyesi'ne sevk edilen Rojava’lılardan İsmail Uba serbest bırakılırken, Alumeyr 
kardeşler tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
21 Mayıs 2014’te Suriyeli olduğu belirtilen 3'ü çocuk 7 kişinin Federal Kürdistan Bölgesi'nden Türkiye'ye 
geçtikten sonra Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Kanca mevkiinde yapılan yol kontrol noktasında askerlere 
teslim olduğu iddia edildi. 2 gündür Uludere İlçe Jandarma Komutanlığı'nda gözaltında tutulan ve mülteci 
oldukları belirtilen 7 kişi sağlık kontrollerinin ardından, Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Yabancı Şube'ye 
götürüldü.   
 
9 Ekim 2014’te, Rojava’nın Kobanê kentinde IŞİD çetelerinin saldırılarına sonucu başlayan çatışmalar 
nedeniyle,  güvenlik amacıyla kentten tahliye edilen ve aralarında gazetecilerin de bulunduğu yaklaşık 160 
kişi, askerler tarafından Urfa’nın Suruç ilçesi Aligör Beldesinde bulunan Fen Lisesi'nde gözetim altına 
alındı. Milletvekili ve avukatların görüştürülmediği gözaltındaki kişiler, sorgu işlemlerinin devam ettiği 
sıralarda açlık grevi başlattıkları öğrenildi.   
 
15 Ekim 2014’te, Urfa’nın Suruç ilçesinde bulunan Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda Nariman İbrahim (15yaş /  
yaralı), Fidan Süleyman(34), Berfin Mahmut (41), Ayhan Bozkurt (34) ve Ciger Havet (20) isimli 
Kobanê’liler gözaltına alındı. Çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından ifadeleri alınan Kobanê’liler 
tutuklanarak, Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
24 Ekim 2014’te, Urfa’nın Suruç ilçesinde bulunan TilŞeîr-Boydê sınır hattında bulunan araçlarını 
çetelerden ve hırsızlardan korumak için sınırın bu tarafına geçirmek isteyen yaklaşık 10 Kobanêli yurttaş, 
araçlarıyla telleri yırtarak sınırı geçti. Araçlardan bir tanesi ile askeri zırhlı araç arasında kovalamaca 
başladı. Zırhlı araçtan kaçan Kobanêlinin kullandığı araç asfalt yola girerken yoldan çıktı. Tekerliği fırlayan 
araçtan çıkarılan Kobanêli, kendisini kovalayan askerlerce önce darp edildi, sonra gözaltına alındı.   
 
3 Kasım 2014’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Kobanê'ye yönelik saldırılara karşı 6-8 Ekim tarihleri 
arasında yapılan protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle biri Suriye vatandaşı 3 çocuk gözaltına 
alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından Nusaybin Adliyesi'ne çıkarılan çocuklardan 15 
yaşındaki Suriyeli D.M. serbest bırakılırken, M.A. (16) ile S.D. (15) isimli çocuklar tutuklandı.   
 
4 Aralık 2014’te, Urfa Devteşti Mahallesi'de bulunan bağ evine polis tarafından 2 Aralık’ta düzenlenen 
baskında, Kobanê'de yaşanan çatışmalarda yaralanan, AFAD kayıtları ve resmi girişleri bulunan isimleri 
öğrenilemeyen yaralı 6 Kobanê’li ve 3 refakatçi ile evin sahibi Mustafa Çiçek'i gözaltına alındı. Emniyette 
tamamlanan işlemlerin ardından 2 kişi serbest bırakılırken, bağ evinin sahibi ve 4 yaralı Kobanê’li ise 
"Yasa dışı silahlı örgüt üyesi" oldukları iddiasıyla nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye 
çıkarılan 5 kişi, TCK 314/2. maddeden "Yasa dışı silahlı örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak Urfa E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
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14 Aralık 2014’te, Urfa’nın Suruç ilçesinde, Kobanê’de yaralanan yakınları Çavuş Mihemed Eli Hesen’in 
refakatçisi olarak hastanede bekleyen kardeşi Xelil Hesen ve amcasının oğlu Hemze Hesen ‘makul şüphe 
oluşturduğu’ gerekçesiyle polis tarafından gözaltına alındı.   
 
15 Aralık 2014’te, IŞİD çetecilerinin Rojava Kantonu’na saldırıları yaralanan ve Mürşitpınar Sınır Kapısı 
üzerinden resmi yollarla Suruç'a getirilen ve ardından Urfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen 21 
yaşındaki Emine Mahmut isimli Kobanê’li kadın, polis tarafından gözaltına alınarak Urfa Emniyet 
Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü. Yaralı halde gözaltına alındığı belirtilen Mahmut’un, 
hangi gerekçe ile gözaltına alındığı öğrenilemedi.  
  
16 Aralık 2014’te, IŞİD saldırıları sonucu Kobanê’de yaralanan ve AFAD kayıtlarıyla Mürşitpınar Sınır 
Kapısı üzerinden resmi yollarla Urfa’nın Suruç ilçesine getirilerek çeşitli hastanelerde tedavi altına alınan 5 
Kobanêli ile yaralı Kobanêli’lere refaket eden 11 yurttaş gözaltına alındı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanelerine 
kaldırılan Kawa Abdulkadir, Mahir Celal, Ömer Kadir, Şêx Nebi ve Ferhat Ali adlı 5 Kobanêlinin yanı sıra 
aralarında DBP Urfa İl Yönetici Abdurrahman Kaplan ve çocuklarında bulunduğu 11 refakatçinin yaka 
paça gözaltına alındığı belirtildi. 5 yaralının durumunun iyi olmadığı belirtilirken gözaltı gerekçelerinin ise 
"Makul Şüphe" ve "Tehlikeli" oldukları iddiasıyla alındığı belirtildi. Gözaltına alınan 5'i yaralı 16 kişi Urfa 
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü.   
 
18 Aralık 2014’te, Urfa-Antep karayolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde bir araç jandarma ekipleri 
tarafından 'şüpheli' olduğu gerekçesiyle durduruldu. Araçta bulunan M.E.U., T.P., R.E., O.T., A.Y.,A.Ç., 
M.A., M.K., T.H. ve M.A. isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 8'i Türkiye vatandaşı, 1 
Kobanêli ve1'i Federal Kürdistan Bölgesi vatandaşı 10 genç İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 
 
19 Aralık 2014’te, Fatih Emniyeti Çocuk Büro Amirliği tarafından yaşları 6 ile 15 arası değişen 15 Suriye 
asıllı çocuğun bilinmeyen bir nedenden dolayı gözaltına alındığı öğrenildi. Fatih Emniyeti'nde tutulan 
çocukların yemek ve tuvalet gibi zaruri ihtiyaçlarının giderilmesine izin dahi verilmediği ifade edilirken, 
çocukların kaldığı koşulların kötü olduğu belirtildi. Gözaltında bulunan çocuklardan aileleri olanların 
ailelerine teslim edileceği ifade edilirken, ailesi olmayan çocukların ise Urfa'da bulunan kampa 
gönderileceği aktarıldı.  
 
20 Aralık 2014’te, Kobanê’de ki çatışmalarda yaralanan ve tedavi için resmi yollardan Suruç'a getirilen 
Muhammed Ali, Şero Mısto, Ali Abdurezak ve İsa Muhammed adlı Kobanêli yaralılar ile 2 ambulans 
şoförü, Suruç'tan Diyarbakır'a ambulansla sevk edildikleri sırada polis tarafından durdurularak gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan yaralılardan sağlık durumu ağır olan Ali Abdurezak, hastaneye kaldırılırken, 2 
ambulans şoförü sorgularının ardından serbest bırakıldı.   
 

Yaralanan ve Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler 
 
  
 

ADİL YARGILANMA HAKKI 
 
 
 
  
 

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 
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Yasaklanan Etkinlikler 
 
28 Şubat 2014’te Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması için BDP Diyarbakır İl Örgütü tarafından 
başlatılan “Öcalan'a Özgürlük” başlıklı imza TMY ile görevli 1 Nolu Hâkimlik tarafından yasaklandı. 
 
3 Mart 2014’te Vizyona girecek filmlere rayting değerlendirmesi yapan Kültür Bakanlığı Film 
Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu 14 Mart 2014’te ilk bölümü vizyona girmesi planlanan yönetmen 
Lars von Trier’in filmi “Nymphomaniac”’ın Türkiye gösterilmesini yasakladı. 
 
28 Nisan 2014’te, Malatya’da bulunan İnönü Üniversitesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Ümit 
Cihan Tarho Futbol Turnuvası'na, üniversite yönetimi tarafından geçen yıl "Ümit Cihan Tarho 
Onurumuzdur" pankartının açılması ve turnuvaya solcu ve Kürt öğrencilerin katılması gerekçe gösterilerek 
izin verilmedi.   
 
29 Eylül 2014’te, Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde DAİŞ/IŞİD saldırılarına karşı Kobanê halkıyla dayanışmak 
amacıyla yapılmak istenen miting Valilik kararıyla engellendi. 
 
1 Ekim 2014’te, Malatya Emek ve Demokrasi Platformu’ne üye yurttaşlar, IŞİD çetelerinin saldırılarına 
maruz kalan Kobanê ve Şengal halkıyla dayanışmak amacıyla Malatya merkez Emeksiz Üst Kavşağı'nda 
çadır açtı. Açılan çadır, çevik kuvvet polislerince yerinden söküldü. Polisin müdahalesine direnen 
yurttaşlar darp edildi.   
 
17 Ekim 2014’te, Iğdır Cumhuriyet caddesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle açılan 
standın bulunduğu alana gelen polisler, mahkeme kararını gerekçe göstererek standa el koydu. Polis, 
stant görevlisi olarak bekleyen Iğdır Belediyesi meclis üyesi Saniye Çark, Iğdır İl Genel Meclisi Eş Başkanı 
Dilek Yanardağ ve Oya Malgaz'ı gözaltına aldı. Gözaltına alınan yurttaşlar ifadeleri alınmak üzere Iğdır 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
 
Diyarbakır Valiliği’nin, İl Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine AKP’nin il ve ilçe binaları çevresinde 17-26 
Aralık 2014 tarihleri arasında her türlü eylem ve etkinliği yasaklama kararı aldığı ortaya çıktı. 
 
18 Aralık 2014’te, Kahramanmaraş Valiliği Maraş Katliamı’nın 36. yıldönümü nedeniyle 21 Aralık 2014’te 
düzenlenecek her türlü basın açıklaması, yürüyüş ve eylemlerin yasaklandığını bildirdi. 
 
21 Aralık 2014’te, 19-26 Aralık 1978’te 150 insanın öldürüldüğü “Maraş Katliamı”nın 35. yıldönümü 
nedeniyle Kahramanmaraş’ta yapılmak istenen miting polis ekipleri tarafından Valilik kararı gerekçe 
gösterilerek engellendi. Takviye ekiplerle 2 bin 200 polisin görevlendirildiği Kahramanmaraş’ta 100 kişilik 
grubu akşam saatlerine kadar engelleyen polis ekipleri daha sonra Narlı Mahallesi’ndeki cem evinde anma 
etkinliği yapılmasına izin verdi. 
 
23 Aralık 2014’te, İstanbul Valiliği İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması tarafından 28 
Aralık 2014’te düzenlenmesi planlanan “Bir arada İstanbul’u ve Marmara’yı savunuyoruz” adlı mitinginin 
yasaklandığını bildirdi. 
 

Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan Yayın Organları 
  
11 Şubat 2014’te, Diyarbakır TMK 10. Madde ile Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı, BDP Diyarbakır İl Örgütü 
tarafından 15 Şubat uluslararası komplosu kınamak amacıyla kurulacak halk kürsüsü etkinliklerine çağrı 
amacıyla hazırlanan afişlerde bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan posterleri için toplatma kararı çıkardı.  
 
16 Şubat 2014’te, BDP Batman İl Örgütü binasına asılan PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 10 metre 
uzunluğundaki posteri, polisler tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeden sökülerek götürüldü.   
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24 Şubat 2014’te, Adana’da “Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi”nin tanıtımını ve 
satışını yapan iki kişi dergi hakkında toplatma kararı olduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
4 Mart 2014’te Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Cem TV’ye “seçim yasaklarına uyulmadığı” gerekçesiyle 
sabah kuşağı haber programına 4 gün, akşam kuşağı haber programına 5 gün olmak üzere toplam 9 gün 
yayın durdurma cezası verdiği öğrenildi. 
 
6 Mart 2014’te Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Kanal D’nin sabah kuşağı haber programına “seçim 
yasaklarına uyulmadığı” gerekçesiyle bir günlük yayın durdurma cezası verdiği öğrenildi. 
 
6 Mart 2014’te Şırnak’ta 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla BDP İl Örgütü tarafından billboardlara asılan 
afişler hakkında “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla toplatma kararı çıkarıldı. 
 
24 Mart 2014’te Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Kanal D’nin sabah kuşağı haber programına “seçim 
yasaklarına uyulmadığı” gerekçesiyle iki günlük yayın durdurma cezası verdiği öğrenildi. 
 
25 Mart 2014’te, Bolu’da yerel yayın yapan Bolu Gündem Gazetesi ile Bolu Havadis Gazetesi hakkında 
Bolu Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri “işyeri ruhsatları olmadığı” gerekçesiyle kapatma kararı verdi. 
Gazetelerin yöneticileri yaptıkları ruhsat başvurusunun üç senedir belediyede bekletildiğini savundular. 
 
7 Mayıs 2014’te Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nde tutulduğu dönemde M.A. adlı tutuklunun tecavüzüne 
uğrayan F.O.’yla (15) ilgili başlatılan soruşturma kapsamında savcılığın talebi üzerine Ceyhan 2. Sulh 
Ceza Mahkemesi tarafından ilgili haberlere yayın yasağı getirildi. 
 

Baskına ve Saldırıya Uğrayan Gazete ve Yayın Organları  
 
  
 
31 Mayıs 2014’te İstanbul’da aylık yayımlanan Söz Dergisi’nin Beyoğlu’nda bulunan bürosuna baskın 
düzenleyen polis ekipleri büroda bulunan 3’ü çocuk 16 kişiyi gözaltına aldı. 
 
30 Eylül 2014’te, İnternetten yayın yapan Karşı Gazete’nin İstanbul’da bulunan merkezine “yolsuzluk ve 
rüşvet operasyonlarıyla ilgili bir haberin kaldırılması” için polis ekiplerince baskın düzenlendiği açıklandı. 
Gazete yetkilileri gazeteye ait bilgisayarlardaki verilerin kopyalandığını ifade ettiler. 
 

Engellenen İnternet Siteleri 
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 20 Mart 2014’te Bursa’da yaptığı seçim konuşmasında “twitter mivitır 
hepsinin kökünü kazıyacağız. Uluslararası camia şunu der, hiç beni ilgilendirmiyor. Uluslararası komplolar 
bu işin içinde. Bu Twitterlar var ya mahkeme kararı çıktı, Twitter falan hepsinin kökünü kazıyacağız. 
Süratle bu adımı atıyoruz, ülkemin güvenliği söz konusu. Ülkeme fitne sokmak isteyen karşısında bizi 
bulacak” dedikten sonra aynı gün gece saatlerinde mikroblog sitesi twitter.comadresine Türkiye’den erişim 
engellendi. Engellemenin Anadolu (İstanbul) 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nin 3 Şubat 2014 tarihli;  
Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 4 Mart 2014 tarihli; Anadolu 5. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 18 Mart 
2014 tarihli kararları üzerine Başbakan’ın sözleri üzerine yapıldığı öğrenildi. Kullanıcıların ise engelleme 
kararına karşı bilgisayarlarının DNS sunucu alanlarına sırasıyla “4.2.2.1″ ve “4.2.2.2″ yazarak erişim 
sağladıkları iddia edildi. 
 
27 Mart 2014’te Video paylaşım sitesi youtube.com adresine Türkiye’den erişim Telekomünikasyon 
İletişim Başkanlığı’nın kararıyla engellendi. 
 
2 Haziran 2014’te, İnternet üzerinden soru sorma ve bilgi paylaşma formatından yayın yapan ask.fm adlı 
internet sitesine erişimin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından engellendiği ortaya çıktı. 
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10 Haziran 2014’te, Google’ın sosyal medya platformu olan plus.google.com adlı internet sitesine erişim, 
Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından tedbir amaçlı engellendi. 
 
1 Ekim 2014’te Sahibinin yayınına son vermesine rağmen internet üzerinden çalışanlarının yayınını 
devam ettirdiği Karşı Gazete’nin İstanbul’daki merkezinin polislerce basılmasının ardından gazetenin 
internet sitesi karsigazete.com adresine erişimin engellendiği açıklandı. Erişim yasağının baskına da konu 
olan yolsuzluk operasyonuyla ilgili haberin kaldırılmamasının neden olduğu ifade edildi. Konuyla ilgili 
açıklamaya yapan gazete yetkilileri Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nda engellemeye dair bir karar 
bulunmadığını fakat teknik bir sorun da bulunmadığını belirttiler. 
 

Engelli Web'in açıkladığı istatistiklere göre 2014 yılında Türkiye’de yaklaşık 22645 sitenin  TİB tarafından 

re’sen erişimi zorlaştırıldı.    

 

Kabahatler Kanunu Çerçevesinde Verilen Para Cezaları  
  
 

2013 Yılında Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Karşı Açılan Soruşturmalar 
 
 8 Ocak 2014’te, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van Festivalinde sahne alan Kürt ozan Ali Baran’ın (58) 
sahne aldığı sırada PKK lideri Abdullah Öcalan ile PKK militanlarına selam gönderdiği ve Dersim 
katliamına atıfta bulunan parçalar seslendirdiği için, örgüt propagandası yaptığı gerekçe gösterilerek 
hakkında soruşturma açıldı.   
 
15 Şubat 2014’te, Dersim'de, Malatya Özel Yetkili Savcılığı tarafından, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 6 
Aralık'ta polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 2 kişi için düzenlenen protesto yürüyüşe katıldıkları ve 
"Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla BDP İl Örgütü üyesi Necla Kılıç ve 9 kişi hakkından soruşturma 
açıldı.   
 
12 Mart 2014’te, Diyarbakır’da bulunan Dicle Üniversitesi öğrencisi 72 kişi hakkında, üniversite 
kampusunda gerçekleştirilen etkinlikler gerekçe gösterilerek soruşturma açıldı. Haklarından soruşturma 
başlatılan öğrenciler, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.   
 
15 Nisan 2014’te, Halfeti Cumhuriyet Savcılığı, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü kutlaması 
çerçevesinde 4 Nisan 2013 tarihinde Amara'da gerçekleştirilen etkinliğe soruşturma başlattı. Soruşturma 
kapsamında TUHAD-FED Genel Başkanı Zübeyde Teker ifade vermek üzere Emniyet Müdürlüğüne 
çağrıldı.  
 
19 Nisan 2014’te, Malatya’da Gezi eylemlerini örgütledikleri ve MLKP militanlarının cenaze törenlerine 
katıldıkları gerekçesiyle Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Malatya İl Başkanı Ayhan Yener, Merkez İlçe 
Başkanı Ayşe Işık ve il yöneticileri Serdar Yücekaya ile Hikmet Kırıktaş hakkında Malatya Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.   
 
6 Mayıs 2014’te Muş Cumhuriyet Başsavcılığı, Bulanık Belediyesi Eş Başkanı Rahmi Çelik hakkında 8 
ayrı açıklama ve yürüyüşe katılarak "örgüt propagandası" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlattı.  
 
6 Mayıs 2014’te Bingöl’ün Solhan İlçesinde gerçekleştirilen Newroz etkinliğine katıldıkları ve PKK bayrağı 
açtıkları iddiasıyla biri çocuk 24 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.   
 
7 Mayıs 2014’te Batman'da, Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) öncülüğünde düzenlenen 8 Mart 
Dünya Kadınlar Günü mitinginin Tertip Komitesi üyeleri Leyla Orak, Vildan Ergül, Pelda Bal, Esma Efetürk, 
Zelife Bulut, Berivan Helen Işık hakkında savcılık tarafından soruşturma açıldı.   
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8 Mayıs 2014’te Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, İnönü Üniversitesinde okuyan ve Malatya Özgür 
Öğrenci Derneği üyesi olan 15 üniversite öğrencisi hakkında "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla soruşturma başlattı.   
 
28 Haziran 2014’te, Siirt'te merkeze bağlı Conbayır mahallesi'nde bulunan Kazım Karabekir Ortaokulu'nda 
görevli 9’u Eğitim Sen üyesi 11 öğretmen hakkında "mobese" isimli bir gizli tanığın ifadesi doğrultusunda 
"KCK/TM yapılanması içinde yer aldıkları" iddiasıyla savcılıkça soruşturma açıldı.  
 
22 Ekim 2014’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde Kürtçe eğitim vermek amacıyla açılan Dibistana Seretayî a 
Ferzad Kemangar-Ferzad Kemanger İlkokulu'nun kapısının polisler tarafından vurulan mührün halk 
tarafından sökülmesinin ardından soruşturma açıldı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, DBP Diyarbakır 
İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt hakkında TCK 203 maddesi gereğince "Kanun veya yetkili makamların 
emri uyarınca bir şeyin saklanmasını veya varlığının aynen korunmasını sağlamak için konulan mührü 
kaldıran veya konuluş amacına aykırı hareket etmek" iddiasıyla soruşturma açıldı.   
 
14 Kasım 2014’te, 1 Mayıs Dünya İşçi Günü'nde Malatya Merkez Emeksiz Meydanı'nda gerçekleştirilen 
etkinliklere katılan 35 öğrenci hakkında da "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla soruşturma açıldığı 
öğrenildi.   
 
3 Aralık 2014’te, Erzurum Hınıs ilçe Belediyesi tarafından, 1925 yılında asılarak idam edilen Şeyh Said ve 
dava arkadaşları için yaptırılmak istenilen anıt ile ilgili, Hınıs Cumhuriyet savcılığı tarafından "Suçu ve 
suçluyu övmek" iddiasıyla Hınıs Belediyesi Eş Başkanı ve aynı zamanda Şeyh Said'in torunu Hasan Basri 
Fırat'a hakkında dava açıldı.   
 
10-15 Aralık 2014 Ankara’da tarihleri arasında polisin Halkların Demokratik Partisi (HDP) veya Demokratik 
Bölgeler Partisi (DBP) üyesi 7 kadını özel yetkili mahkemelerin yargılama yaptığı dönemde açılan bir KCK 
soruşturması nedeniyle gözaltına alarak ifadelerini aldığı öğrenildi. 
 
16 Aralık 2014’te Mersin’de Terörle Mücadele Şubesi’nin Akdeniz Belediyesi Eş Başkanı Yüksel Mutlu’yu 
“makul şüpheli” sıfatıyla gözaltına alarak özel yetkili mahkemelerin yargılama yaptığı dönemde açılan bir 
KCK soruşturması nedeniyle ifadesini aldığı öğrenildi. 
 
30 Aralık 2014’te Gazeteci Sedef Kabaş, İstanbul’un Çekmeköy’deki evine baskın düzenleyen polis 
ekipleri tarafından, yolsuzluk soruşturmalarına takipsizlik kararı veren savcıyla ilgili twitter’da yazdığı 
mesaj nedeniyle gözaltına alındı. Bilgisayarına da el konan Sedef Kabaş’ın Bilişim Suçları Şubesi’ne 
götürüldüğü öğrenildi. 
 

2013 Yılında Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Karşı Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar 
 
   
  
10 Ocak 2014’te Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde 2011 yılının Temmuz ayında “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenlenen operasyonun ardından tutuksuz 6 kişinin yargılanmasına devam edildi. Van 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların son savunmasını alan mahkeme heyeti, sanıklardan İmdat 
Derin, Suphi Çetinkaya, Sıddık Güzel, Süleyman Yorgun ve Sehem Akgül adlı 5’ine “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” suçlamasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi. 
 
12 Ocak 2014’te, Antep 4. Ağır Ceza Mahkemesi talimatıyla, Antep'te yerel müzisyenlik yapan Tahir 
Özmen ve 5 kişi hakkında, Kürtçe parçalar söylediği için "Örgüt propagandası" suçlamasıyla dava açıldı.   
 
20 Ocak 2014’te Şırnak’ta 2013 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyon sonucu 
tutuklanan 12 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi üyesi 12 kişinin tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
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21 Ocak 2014’te Günlük yayımlanan Sol Gazetesi’nin 11 Eylül ve 12 Eylül 2013 tarihli nüshalarında Gezi 
Parkı eylemleriyle ilgili yer alan haberler nedeniyle dava açıldığı öğrenildi. Gazetede yer alan haberlerle 
“suçu ve suçluyu övmek” ve “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek” iddialarından Sorumlu Yazı 
İlleri Müdürü Hafize Kazcı hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 
kabul edildi. 12 yıla kadar hapis cezası istenen Hafize Kazcı’nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde 
başlanacak. 
 
23 Ocak 2014’te, 18 Ocak 2013’te sabaha karşı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
“yasadışı DHKP/C Örgütü Soruşturması” kapsamında İstanbul merkezli olarak çeşitli kentlerde 
düzenledikleri operasyonlar sonucu gözaltına alınan 81 kişiden 56’sı tutuklanmıştı. 29’u tutuklu çoğu 
KESK üyesi 56 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
gerekçeleriyle açılan davaya İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.. Duruşma öncesinde 
Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba ise polis ekipleri biber gazıyla 
müdahale etti. 
 
24 Ocak 2014’te İzmir’de 19 Mart 2008’de Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi 21 kişi 
hakkında açılan dava sonuçlandı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların son 
savunmasını alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “kamu malına zarar verdikleri” 
suçlamalarından 19 sanığa toplam 215 yıl 7 ay hapis cezası verdi. Dava sonunda 2 sanık ise beraat etti. 
 
24 Ocak 2014’te Batman’da 8 Aralık 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından haklarında dava açılan 15’i tutuklu 38 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 9. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklar hakkındaki delilleri okuyan mahkeme heyeti, Hamza Ayiş ile 
Ebuzet Alay’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 2 Nisan 2014’e erteledi. 
 
4 Şubat 2014’te Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından 8’i tutuklu 27 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 
Berivan Yasak ve Umut Oral’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 15 Nisan 2014’e erteledi. 
 
2012 yılında “terörle Mücadele”den sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanan Sedat Selim 
Ay’dan 1990’lı yıllarda işkence gördüklerini savunanların öykülerini haberleştiren Etkin Haber Ajansı 
(ETHA) hakkında Sedat Selim Ay’ın yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın tamamlandığı 
8 Şubat 2013’te öğrenilmişti. Soruşturma sonunda “iftira” ve “hakâret” suçlamalarından ETHA adına 
sorumlu müdür Goncagül Telek’in yargılanmasına 5 Şubat 2014’te İstanbul 48. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada tarafların taleplerini alan hâkim, 6352 sayılı Denetimli Serbestlik 
Yasası uyarınca yargılamanın durdurulmasına karar verdi. 
 
Bingöl’de ve Karlıova İlçesi’nde 5 Nisan 2012’de “KCK Soruşturması “adı altında Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu gözaltına alınan Karlıova Belediye 
Başkanı Ferit Çelik, Belediye Meclisi üyesi Ahmet Demirbaş, BDP İl Yöneticisi Abdullah Solmaz “yasadışı 
örgüte yardım ve yataklık ettikleri” suçlamasıyla aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 
Sanık 3 kişinin Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandıkları davanın 10 Aralık 2012’de görülen 
karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara “yasadışı örgüt hiyerarşisine dâhil olmamakla birlikte 
yasadışı örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettikleri” iddiasıyla 8’er yıl 9’ar ay hapis cezası vermişti. 
Kararın Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılamaya 5 Şubat 2014’te 
başlandı. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların yeniden savunmalarını alan 
mahkeme heyeti, tutuklu üç sanığında tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
5 Şubat 2014’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 2012 yılında Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi 
üyelerine yönelik düzenlenen operasyon sonucu 14’ü tutuklu 25 kişi hakkında açılan davaya devam edildi. 
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını alan 
mahkeme heyeti, Tekoşin Burca, Zınar Çakır ve Vedat Er’in tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 7 
Nisan 2014’e erteledi. 
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6 Şubat 2014’te “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı 
yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Mardin’de düzenlenen operasyonun ardından, 7’si tutuklu 22 
sanığın yargılanmasına Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” suçlamasıyla 22 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe savunmalarını 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Musa Alkan, Ercan Güneş, Ayşe Bozan, Davut Bozan, İrfan 
Dinç, Nazım Tık ve Abdulkadir Aktaş adlı 7’sinin tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
 
İstanbul’un Çerkezköy İlçesi’nde 2005 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle Avukat Eren Keskin hakkında 
“Türklüğe hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davadan verilen bir yıllık hapis cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi 
tarafından bozulmuştu. Kararın ardından devam eden soruşturma çerçevesinde 2011 yılında dönemin 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in izniyle Eren Keskin hakkında TCK’nin 301. Maddesi uyarınca yeniden 
dava açıldığı 11 Şubat 2014’te öğrenildi. 
 
Diyarbakır Milletvekili Leyla Zana, çeşitli tarihlerde yaptığı 9 ayrı konuşma nedeniyle hakkında açılan 
davada Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nin “yasadışı örgüte üye olduğu” suçlamasıyla verdiği 10 yıllık 
hapis cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 2. kez bozulmuştu. Kararın “delil yetersizliği” 
gerekçesiyle bozulması üzerine Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Leyla Zana’nın yeniden 
yargılanmasına 13 Şubat 2014’te devam edildi. Duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını 
sunmasının ardından mahkeme heyeti, Leyla Zana’nın beraat etmesine karar verdi. 
 
İstanbul’da 2011 yılında çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlar sonucu 
205 (23’ü firari) kişi hakkında hazırlanan 2401 sayfalık iddianame tamamlanarak 19 Mart 2012’de kabul 
edilmesi amacıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. 3 Nisan 2014’te devam edecek 
olan duruşma öncesinde 14 Şubat 2014’te tutuklu 77 kişinin durumunu inceleyen mahkeme heyeti, lenf 
kanseri olan Mehmet Mesut Tanrıkulu, Cumali Kaya, Sami Özgen, Ülker Özadikti, Hüseyin Barış, Abdullah 
Tayboğa ve Necmettin Sanamanali adlı 7’sinin tahliye edilmesine karar verdi. 
 
18 Şubat 2014’te İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde 25 Temmuz 2013’te, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 
bulunduğu konvoyun geçişi esnasında “Diktatör” diyerek Başbakan’a hakaret ettikleri” iddiasıyla 
haklarında dava açılan 4 kişinin yargılanmasına başlandı. İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanan sanıkların ifadesini alan hâkim, olay yerine ait 
görüntülerin bilirkişi tarafından izlenmesine karar vererek duruşmayı 17 Haziran 2014’e erteledi. 
 
18 Şubat 2014’te Batman’da 5 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından haklarında dava açılan 14’ü tutuklu 40 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını dinleyen mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıklardan Gülistan İnan, Sultan Şaman ve Ebedin Satıcı’nın tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 24 Nisan 2014’e erteledi. 
 
20 Şubat 2014’te Siirt’te 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun ardından 
tutuklu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya 
katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Sıdık Taş, Halil Adıgüzel, Mustafa 
Gündüz ve Mehmet Adanır’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 17 Nisan 2014’e erteledi. 
  
20 Şubat 2014’te Malatya’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 11 Ocak 2013’te “KCK 
Soruşturması” adı altında düzenledikleri eşzamanlı ev baskınlarının ardından haklarında dava açılan 9’u 
tutuklu 15 kişinin yargılanmasına devam edildi. Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların Türkçe ve Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 5’nin tahliye edilmesine 
karar vererek duruşmayı 15 Nisan 2014’e erteledi. 
 
24 Şubat 2014’te Sonuçlanan Balyoz Darbe Planı Davası’nın 26 Mart 2012’de görülen duruşmasında ve 
bir sonraki duruşmasında mahkeme heyetinin kendilerine söz vermediğini ifade eden ve mahkeme 
heyetini eleştiren İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Kocasakal ve yönetim kurulu üyeleri 
Hasan Kılıç, Mehmet Durakoğlu, Başar Yatlı, Turgay Demirci, Hüseyin Özbek, Ayşe Füsun Dikmenli, Ufuk 
Özkap, İsmail Altay ve Aydeniz Alisbah Tuksan hakkında “yargı görevini etkilemeye teşebbüs ettikleri” 
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suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul eden Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 10 kişinin Türk 
Ceza Kanunu’nun (TCK) 277. maddesi uyarınca yargılanmasına devam edildi. Duruşmada esas 
hakkındaki mütalaayı dinleyen hâkim, sanıkların beraat ettiğini açıkladı. 
 
24 Şubat 2014’te Bingöl’de 3 Aralık 2013’te Dünya Engelliler Günü’nde, sosyal paylaşım sitesi 
facebook.com adresindeki kişisel hesabından Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını paylaştığı gerekçesiyle 
yürüme engelli Serdar Tuncel hakkında dava açıldığı öğrenildi. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçlamasından Serdar Tuncel’in 
yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
24 Şubat 2014’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen eş zamanlı ev 
baskınları sonucu “KCK Kent Meclisi üyesi oldukları” iddiasıyla 32’si tutuklu 85 kişinin yargılanmasına 
devam edildi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu 8 sanığın tahliye edilmesine 
karar veren mahkeme heyeti, özel yetkili mahkemelerin akıbetinin netleşmesinin beklenmesi amacıyla 
duruşmayı erteledi. 
 
26 Şubat 2014’te Tunceli, Ankara, İzmir, Sivas, İstanbul, Uşak, Mersin, Adana, Antalya, Zonguldak, 
Çanakkale ve Isparta’da 13 Kasım 2012’de Demokratik Haklar Federasyonu’na ve üyelerinin evlerine 
baskın düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 61 kişiden 31’i 17 Kasım 2012’de tutuklanmış, 
soruşturma dosyasına ise “gizlilik” kararı alınmıştı. 31 kişiden İzmir’de tutuklanan 13 kişinin ve tutuksuz 
yargılanan 9 kişinin “yasadışı Maoist Komünist Partisi (MKP) üyesi oldukları” suçlamasından 
yargılanmalarına devam edildi. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların delil 
ikamelerini yapan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tamamını tahliye ederek duruşmayı erteledi. 
 
28 Şubat 2014’te Zaman Gazetesi Yazarı Mümtazer Türköne yazdığı bir yazısında kullandığı ifadeler 
nedeniyle hakkında açılan davanın İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun uyarında bir yıl hapis cezasına mahkûm edildi. 
 
“KCK Soruşturması” adı altında 20 Aralık 2011’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin 
sekiz ilde başta Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) büroları olmak üzere haber ajanslarına baskın 
düzenleyerek gözaltına aldığı 49 basın yayın çalışanından 36’sı çıkarıldıkları İstanbul 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından 24 Aralık 2011’de “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklanmıştı. 
Gözaltına alınan 49 kişiden 44’ü hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame 27 Nisan 2012’de kabul edilmesi için İstanbul 15. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmişti. 44 kişiye “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt yöneticisi 
oldukları” suçlamalarının yöneltildiği 102 klasörden ve 800 sayfadan oluşan iddianameyi 11 Mayıs 2012’de 
kabul eden İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirilen dosyalarla birlikte 18’i tutuklu 46 basın 
yayın çalışanının yargılanmasına 3 Mart 2014’te devam edildi. Tutuklu sanıkların duruşmaya çıkmaması 
üzerine mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ayşe Oymaz, Sibel Güler ve Dilek Demiral’ın tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 5 Mayıs 2014’e erteledi. 
 
6 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında mikroblog sitesi twitter.com adresi üzerinden 
kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla dava 
açılan Yurt Gazetesi İzmir muhabiri Ahmet Çınar’ın yargılanmasına başlandı. İzmir 7. Sulh Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanığın ifadesini alan hâkim, Ahmet Çınar’In beraat etmesine karar verdi. 
 
12 Mart 2014’te, Batman’da 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından haklarında dava açılan 6’sı tutuklu 25 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nden özel yetkili mahkemelerin kaldırılması dolayısıyla Batman 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilen davanın duruşmasında sanıkların savunmalarını alan ve haklarında delil 
ikamesi yapan mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tamamının tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi. 
 
14 Mart 2014’te Kürt sanatçı Ali Baran hakkında Van’da bir konser esnasında yaptığı konuşmada 
nedeniyle açılan dava sonuçlandı. “Yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Bakırköy 15. Ağır 
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Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Ali Baran’ın ilk duruşmasında savunmasını alan mahkeme heyeti, Ali 
Baran’a 10 ay hapis cezası verdikten sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 
 
18 Mart 2014’te Batman’da 15 Şubat 2012’de “KCK Gençlik Meclisi Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından haklarında dava açılan 23 kişiden tutuklu yargılanan 5 kişinin tahliye talepleri 
Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının 
ardından dosyaya bakmakla görevlendirilen Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıkların 
tamamının tahliye edilmesine karar verdi. 
  
İstanbul’da çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 
46’sı avukat 50 kişi hakkında hazırlanan 890 sayfalık iddianame tamamlanarak 6 Nisan 2012’de kabul 
edilmesi amacıyla İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İddianamede 35 tutuklu arasında 
bulunan Asrın Hukuk Bürosu’na bağlı avukatlar “yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmekle” ve “yasadışı 
örgüt yöneticisi olmakla” suçlanmıştı. İddianamenin 18 Nisan 2012’de İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul edilmesinin ardından 9’u avukat 10 tutuklunun tahliye talepleri 18 Mart 2014’te İstanbul 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından 
dosyaya bakmakla görevlendirilen İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıkların tamamının 
tahliye edilmesine karar verdi. 
 
14 Mayıs 2014’te Batman’da 8 Aralık 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından haklarında dava açılan 8’i tutuklu 38 kişinin yargılanmasına devam edildi. Batman Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada “yasadışı örgüt üyesi olmakla suçlanan sanıklar hakkındaki delilleri okuyan 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tamamının tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
21 Mart 2014’te 18 Ocak 2013’te sabaha karşı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
“yasadışı DHKP/C Örgütü Soruşturması” kapsamında Çağdaş Hukukçular Derneği’nin avukatlarına 
yönelik düzenlediği operasyonun ardından tutuklu 5 avukatın tahliye talepleri İstanbul 18. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından dosyaya 
bakmakla görevlendirilen İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Selçuk Kozağaçlı, 
Taylan Tanay, Ebru Timtik, Barkın Timtik ve Günay Dağ’ın tamamının tahliye edilmesine, yargılamaya da 
11-12 Kasım 2014’te devam edilmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar Oya Aslan ve Özgür 
Yılmaz’ın haklarındaki yakalama kararlarının da kaldırılmasına karar verdi. 
 
24 Mart 2014’te Batman’da çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen üç farklı 
operasyonun ardından haklarında toplam üç dosyada dava açılan 80 kişiden tutuklu yargılanan 13 kişinin 
tahliye talepleri Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Özel yetkili mahkemelerin 
kaldırılmasının ardından dosyaya bakmakla görevlendirilen Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 
tutuklu sanıklardan Şirin Arı, Şerif Çakar ve Mahfuz Altınışık’ın tahliye edilmesine karar verdi. 
 
3 Nisan 2014’te Şırnak’ta ve ilçelerinde 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından açılan davada tutuklu yargılanan kapatılan DTP’nin eski Silopi İlçe Başkanı 
Süleyman Şavluk ve BDP çalışanı Musa Çiftçi’nin tahliye talepleri Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
değerlendirildi. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından dosyaya bakmakla görevlendirilen 
Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıkların tahliye edilmesine karar verdi. 
 
5 Nisan 2014’te, 2013 yılında Antalya L Tipi Cezaevi’nde kaldıkları sırada kendilerine gönderilen 
“Birleşelim, Savaşalım, Kazanalım” kitabı ile “Büyük Direniş ve Sol” adlı kitaptan haklarında “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla soruşturma başlatılan ve tutuklu kaldıkları dönemde koğuş 
arkadaşı olan Gülçin Bulut (22) ile Yurdagül Gümüş’e (47) Kabahatler Kanunu uyarınca 185’er TL para 
cezası verildiği öğrenildi. 
 
3 Nisan 2014’te “KCK Soruşturması” kapsamında 22 Kasım 2011’de Diyarbakır’da polis ekiplerinin 
düzenlediği operasyonun ardından açılan 95 davada tutuklu yargılanan 30 kişinin tahliye talepleri 
Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının 
ardından dosyaya bakmakla görevlendirilen Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıkların 
tamamının tahliye edilmesine karar verdi. 
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10 Nisan 2014’te Roboski katliamının yıldönümü nedeniyle Muğla’da 27 Aralık 2012’de düzenlenen 
eylemde “Katil Erdoğan protesto ettikleri yürüyüşte attıkları "Katil Erdoğan" sloganı nedeniyle haklarında 
dava açılan 7 kişinin karar duruşması görüldüğü öğrenildi. Muğla 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde “kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” suçlamasından 7 kişiye hâkim, Türk Ceza Kanunu’nun 
(TCK) 125. maddesi uyarınca 11’er ay 20’şer gün hapis cezası verdi. Hapis cezalarından Adem Kaylar, 
Bayram Güney, Alim Deniz, Hatip İmir ve Aziz Geçinir adlı 5’i hakkında verilen hüküm ertelenirken, 
cezaları paraya çevrilen Yusuf Nas ve Rıdvan Tekin ise 7 bin 80’er TL ödemeye mahkûm edildi. 
 
10 Nisan 2014’te Şırnak’ta ve ilçelerinde 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından açılan davada tutuklu yargılanan 37 kişinin tahliye talepleri Şırnak Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Toplam 68 kişinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt 
faaliyetlerini düzenlemek suretiyle yasadışı örgütü yönettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamasından yargılandığı davaya özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından dosyaya bakmakla 
görevlendirilen Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklardan 14’ünün tahliye edilmesine karar 
verdi. 
 
10 Nisan 2014’te Manisa’da 28 Aralık 2013’te, seçim çalışmaları kapsamında kente gelen Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesinde “eylem yapabilecekleri” iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 
çantasında “dikkat Manisa’da hırsız var” yazılı bez afiş çıkan Hüseyin Tavas hakkında açılan davaya 
başlandı. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” suçlamasıyla Hüseyin Tavas’ın TCK’nin 125. 
maddesi uyarınca yargılandığı davanın Manisa 4. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki ilk duruşmasında sanığın 
ifadesinin alan hâkim beraat kararı verdiğini açıkladı. 
 
12 Nisan 2014’te Diyarbakır’da 14 Nisan 2009’da başlayan “KCK Soruşturması” kapsamında düzenlenen 
operasyonların ardından 175 kişi hakkında çeşitli suçlamalardan dava açılmıştı. Devam eden davada 
tutuklu yargılanan 91 kişinin tahliye talepleri Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yeniden 
değerlendirildi. 19’u firari toplam 175 kişinin “yasadışı örgüt üyesi veya yöneticisi oldukları” ve “yasadışı 
örgüt faaliyetlerini düzenlemek suretiyle yasadışı örgütü yönettikleri” suçlamalarından yargılandığı davaya 
özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından bakmakla görevlendirilen Diyarbakır 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklardan arasında insan hakları savunucusu Muharrem Erbey’in de 
bulunduğu 48’inin tahliye edilmesine karar verdi. Yargılamaya ise 7 Temmuz 2014’te devam edileceği 
öğrenildi. 
 
14 Nisan 2014’te Diyarbakır’da 14 Nisan 2009’da başlayan “KCK Soruşturması” kapsamında düzenlenen 
operasyonda tutuklanan Nadir Yıldırım, tahliye talebini değerlendiren Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından tahliye edildi. Dava kapsamında tutuklu sayısı ise 42’ye düştü. 
 
10 Nisan 2014’te Yolsuzluk ve rüşvet iddialarını protesto etmek amacıyla Mersin’de 27 Aralık 2013’te 
düzenlenen eylemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı ifadeler nedeniyle hakkında dava 
açılan Zeliha Aydoğan’ın (62) karar duruşması görüldü. Mersin 8. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki karar 
duruşmasında sanığın son savunması alan hâkim “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” 
iddiasıyla Zeliha Aydoğan’a TCK’nin 125. maddesi uyarınca 7 bin 80 TL adli para cezası verdi. 
 
21 Nisan 2014’te, İstanbul’da 2013 yılının Şubat ayında “DHKP-C Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonlar sonucu 8’i tutuklu 58 kişi hakkında açılan davanın dosyası özel yetkili mahkemelerin 
kaldırılması nedeniyle İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Dosyayı inceleyen mahkeme heyeti 
Haziran ayında görülecek duruşma öncesinde KESK üyesi olan Ali Erdoğan, İbrahim Sönmez, Mehmet 
Sarı, Nazmiye Kaya, Naciye Yavuz, Nurcan Kısa, Özlem Kütük ve Selvi Polat adlı 8 tutuklunun tahliye 
edilmesine karar verdi. 
 
21 Nisan 2014’te, Van'da, 22 Mart 2008 tarihinde yapılmak istenen Newroz kutlamaları Van Valiliği 
tarafından yasaklanınca gerçekleşen polis müdahalesi ile kent merkezinde olaylar yaşanmıştı. Çok sayıda 
sivil yurttaşın yaralandığı olaylarda, polisin kullandığı silahtan çıkan merminin isabet etmesi sonucu iki 
yurttaş yaşamını yitirmişti. Olayların ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nin Zeve Kampüsü'nde 
bulunan Melikşah Öğrenci Yurdu'nun açılışı için kente gelen dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'i 
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protesto eden 61 öğrenci hakkında ise dava açıldı. Öğrencilerin protesto sırasında "Newroz katili", "Katil 
Çelik üniversiteden defol", "Van senden utanıyor" sloganlarını attıkları gerekçesiyle, "Kamu görevlisine 
alenen hakaret" ve "İstiklal Marşı'nı alenen aşağılama" iddiasıyla açılan dava 6 yılın sonunda karara 
bağlandı. Davanın görüldüğü Van Sulh Ceza Mahkemesi tarafından, yargılanan öğrenciler Abdullah 
Ölmez, Yavuz Akça, Bayram Kuzu, Faris Demir, Salih Şahin, Barış Tosun, Ferci Aslankan hakkında birer 
yıl hapis cezası ve toplam 32 bin 900 TL para cezası verildi. 54 öğrenciye verilen birer yıllık ceza ise 
ertelendi.   
 
21 Nisan 2014’te, Elazığ'da 2011 yılında öğrenci derneğinde Kürtçe ders verdikleri gerekçesiyle evlerine 
polis tarafından düzenlenen baskın sonrası 5 öğrenci tutuklanmıştı. Çıkarıldığı mahkemece "örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti. 
Öğrencilerden Tacettin Tuna, ÖYM'lerin kaldırılmasının ardından dava dosyasının Elazığ Ağır Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edilmesi sonrası 7 Nisan'da görülen ilk duruşmada, "uzun tutukluluk" süresi göz 
önüne alınarak tahliye edildi. Diğer dört öğrenciden Diyadin Akbak ve Mehmet Yiğit 9'ar yıl, Barış Tekin ve 
Barış Bilen isimli öğrenciler ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası aldı.   
 
Yerel seçimler öncesinde 19 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Edirne’de düzenlediği 
miting öncesinde mitingi protesto edecekleri gerekçesiyle ÖDP üyesi 14 kişi ile TKP üyesi 3 kişiyi darp 
ederek gözaltına alınmıştı. 17 kişi hakkında başlatılan soruşturmayı tamamlayan savcının “kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” suçlamasıyla hazırladığı iddianameyi kabul eden Edirne 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde 17 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
22 Nisan 2014’te Adana’da 2011 yılında “KCK Soruşturması” kapsamında düzenlenen operasyonun 
ardından haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla dava açılan 3’ü tutuklu 10 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanıklar Koma Pel 
Grubu solisti İlyas Arzu, Koma Şitlen Azadi Grubu solisti Barış Tezkorkmaz ve Sinan Arıcı’yı tahliye eden 
mahkeme heyeti duruşmayı 2 Eylül 2014’e erteledi. 
 
24 Nisan 2014’te İstanbul’da 2011 yılında çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonların ardından haklarında dava açılan 205 kişiden tutuklu yargılanan 33 kişinin tahliye talepleri 
dosyaya bakan İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirildi. Özel yetkili mahkemelerin 
kaldırılmasının ardından dosyaya bakmakla görevlendirilen yeni mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklardan 
tamamının tahliye edilmesine karar verdi. 
 
Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) bünyesinde kurulan Siyaset 
Akademisi’ne katılan veya akademide ders verenlere yönelik “KCK Soruşturması” adı altında 8 Mart 
2012’de düzenlenmişti. Operasyonun ardından 27 kişi hakkında dava açıldı. Özel yetkili mahkemelerin 
kaldırılmasının ardından dosyanın yollandığı Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Nisan 2014’te 
tutuklu 4 kişinin tahliye talebini inceleyen mahkeme heyeti Engin Demir’in tahliye edilmesine karar verdi. 
 
28 Nisan 2014’te Gezi Parkı eylemleri devam ederken İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde 10 Temmuz 2013’te bir 
otobüs durağına ve duvara Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili yazılar yazığı için hakkında “kamu 
malına zarar verdiği” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddialarıyla dava açılan 
D.D.’nin yargılanmasına devam edildi. Karşıyaka 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada taraf 
avukatlarını dinleyen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin müdahillik talebini reddeden hâkim duruşmayı 
eksik evrakların tamamlanması için erteledi. 
 
28 Nisan 2014’te İzmir’in Buca İlçesi’nde 29 Ekim 2013’te, Cumhuriyet Bayramı törenleri sırasında 
kaymakamla tartışan Necla Yılmaz (64) hakkında açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. “Kamu 
görevlisine görevinde dolayı hakâret ettiği” iddiasıyla TCK’nin 125. maddesi uyarınca İzmir 7. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanan Necla Yılmaz’ın son savunmasını alan hâkim, sanığın beraat ettğini açıkladı. 
 
28 Nisan 2014’te Akademisyen Önder Aytaç hakkında mikroblog sitesi twitter.com adresinden Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan için 20 Eylül 2012’de kullandığı ifadeler nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Ankara 
1. Sulh Ceza Mahkemesinde “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” suçlamasıyla açılan 
davanın karar duruşmasında hâkim Önder Aytaç’a 10 aya hapis cezası verdi. 
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30 Nisan 2014’te Cumhuriyet Gazetesi yazarı Bekir Coşkun’un 4 Eylül 2013’te yayımlanan köşe yazısında 
kullandığı ifadeler nedeniyle Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekilleri Metin Külünk, Mihriban Belma 
Satır, Tülay Selamoğlu, Sevde Beyazıt Kaçar, Sevim Savaşer ve Ayşenur İslamoğlu’nun şikâyeti üzerine 
açılan dava sonuçlandı. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakâret ettiği” iddiasıyla yargılanan Bekir 
Coşkun’a İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim, TCK’nin 125. maddesi uyarınca bir 
yıl iki ay 17 gün hapis cezası verdi. 
 
1 Mayıs 2014’te Türkiye ve bölge cezaevlerinde, 12 Eylül 2012 tarihinde başlayan ve 68 gün süren açlık 
grevine destek olmak için Derik ilçe merkezinde basın açıklaması yaptıktan sonra yürüyüşe geçen 62 
yurttaş hakkında "2911 sayılı gösteri ve yürüyüş yasasına muhalefet etmek" gerekçesi ile dava açıldı. 
Derik Asliye Ceza Mahkemesi'nde 8 Nisan’da görülen karar duruşmasında, aralarında Fırat Dağıtım 
çalışanı Yasemin Yılmaz'ın da bulunduğu 62 kişi hakkında 1 yıl 6'şar ay ceza hapis cezası verdi.   
 
Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) bünyesinde kurulan Siyaset 
Akademisi’ne katılan veya akademide ders verenlere yönelik “KCK Soruşturması” adı altında 8 Mart 
2012’de düzenlenmişti. Operasyonun ardından 27 kişi hakkında dava açıldı. Dosyaya bakmakla 
görevlendirilen Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 Mayıs 2014’te tutuklu 3 kişinin tahliye talebini 
inceleyen mahkeme heyeti Zeynep Altınkaya, Mehmet Ali Alkan ve Başak Özel’in tahliye edilmesine karar 
verdi. Böylelikle dosyada tutuklu kimse kalmadı. 
  
5 Mayıs 2014’te Siirt’te 2012 yılında “KCK Soruşturması” adı altında Yurtsever Demokratik Gençlik 
üyelerine karşı düzenlenen operasyonun ardından 7’si tutuklu 15 kişinin yargılanmasına devam edildi. Siirt 
1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada delil ikamesi yapan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Şafi 
Tunç’un tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 6 Haziran 2014’e erteledi. 
  
5 Mayıs 2014’te Siirt’te 2013 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun ardından 
4’ü tutuklu 63 kişinin yargılanmasına başlandı. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla yargılanan 63 
kişinin Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında sanıkların kimlik tespitini yapan mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıklardan Abdullah Altun, Fesih Kaya ve İbrahim Akın’ın tahliye edilmesine, Gürhan 
Koyuncu’nun ise tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 12 Haziran 2014’e erteledi. 
 
5 Mayıs 2014’te Siirt’te 15 Ekim 2013’te düzenlenen operasyonun ardından haklarında “yasadışı örgüte 
yardım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla dava açılan 4’ü tutuklu 6 kişinin yargılanmasına başlandı. Siirt 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıklardan Veysi Çalkın’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
7 Mayıs 2014’te Diyarbakır'ın Lice Belediyesi Eş Başkanı Rezan Zuğurli, 2010 ve 2011 yıllarında öğrenci 
olduğu sırada 3 ayrı eyleme katıldığı gerekçesiyle hakkında "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla açılan davada 
4 yıl 2 ay hapis cezası aldı.   
 
7 Mayıs 2014’te Konya’nın Kulu İlçesi’nde 2013 yılında bir düğünde Kürtçe şarkıya eşlik ettikleri 
gerekçesiyle 10 kişi hakkında Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2. maddesi uyarınca dava açıldığı öğrenildi. 
“Yasadışı örgüt propagandası yapmakla” suçlanan 10 kişinin yargılanmasına Konya 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 6 Haziran 2014’te başlanacak. 
 
7 Mayıs 2014’te Mardin’de 2011 yılında “KCK Soruşturması” kapsamında haklarında “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” suçlamasıyla dava açılan 2’si tutuklu 4 kişinin yargılanmasına devam edildi. Mardin 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma yapmasını engelleyen mahkeme heyeti, 
sanıkların tercüman parasını ödemeleri halinde savunma yapabileceklerini açıklayarak duruşmayı 6 
Haziran 2014’e erteledi. 
 
9 Mayıs 2014’te Diyarbakır’da 14 Nisan 2009’da başlayan “KCK Soruşturması” kapsamında düzenlenen 
operasyonda tutuklanan Nihayet Taşdemir, tahliye talebini değerlendiren Diyarbakır 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından tahliye edildi. 
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12 Mayıs 2014’te “KCK Soruşturması” adı altında 20 Aralık 2011’de basın yayın çalışanlarına yönelik 
düzenlenen operasyonların ardından haklarında dava açılan 44 kişiden tutuklu yargılanan 7 kişinin tahliye 
talepleri dosyaya bakan ağır ceza mahkemesi tarafından değerlendirildi. Özel yetkili mahkemelerin 
kaldırılmasının ardından dosyaya bakmakla görevlendirilen İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, 
tutuklu sanıklardan tamamının tahliye edilmesine karar verdi. Tahliye edilenlerden Mikail Barut bir başka 
davadan hükümlü olduğu için serbest bırakılmadı. 
 
12 Mayıs 2014’te Erzurum’da İnsan Hakları Haftası dolayısıyla 16 Aralık 2013’te hasta mahpusların 
sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasından ötürü İnsan Hakları Derneği 
Erzurum Şubesi yöneticisi Mustafa Acı hakkında dava açıldığı öğrenildi. “Yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı” suçlamasıyla düzenlenen iddianameyi kabul eden Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Mustafa 
Acı’nın TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına 18 Haziran 2014’te başlanacak. 
 
13 Mayıs 2014’te Erzurum’da 23 Haziran 2013’te “KCK Soruşturması” adı altında gözaltına alınan ve 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 26 Haziran 2013’te tutuklanan Demokratik Yurtsever Gençlik 
Meclisi üyesi 8 kişinin yargılanmasına başlandı. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitlerini yaparak ifadelerini alan mahkeme heyeti sanıkların tamamının tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
15 Mayıs 2014’te Ekşi Sözlük adlı internet sitesinde yer alan konu başlıklarında ve yorumlarda İslam 
Dini’ne hakaret edildiği iddiasıyla internet sitesinin üyesi 40 kişinin Ali Emre Bukağlı’nın şikâyeti üzerine 
“halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin alenen aşağılandığı” suçlamasıyla yargılanmasına devam 
edildi. Anadolu 32. Sulh Ceza Mahkemesi’nde aralarında internet sitesinin kurucusu Sedat Kapanoğlu’nun 
da bulunduğu 40 kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasında hâkim sanıklardan Sedat Kaplanoğlu’na 
10 ay hapis cezası, Özgür Kuru’ya 7 ay 15 gün hapis cezası verildiğini açıkladı. Sanık Altuğ Şahin beraat 
ederken, 37 sanık hakkında ise kovuşturmanın ertelenmesi kararı verildi. 
 
16 Mayıs 2014’te Antep'te Kürt televizyon kanalları olan Nuçe TV ve MMC'nin kapanmasını protesto 
etmek amacıyla 30 Haziran 2013 tarihinde düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları gerekçesi ile Durri 
Kaygusuz, Zeliha Şavur ve isimleri öğrenilemeyen 10 yurttaş hakkında "örgüt propagandası" yaptıkları 
iddiasıyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Antep 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar 
duruşmasında, 12 kişi hakkında " Örgüt propagandası" suçlamasıyla 12 kişiye 2 yıl 1'er ay ceza verildi.   
 
22 Mayıs 2014’te, Diyarbakır’da Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi (YDG-M) üyelerine yönelik 2010 
yılında düzenlenen operasyon sonunda haklarında dava açılan 7 kişinin karar duruşması görüldü. 
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların son savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
“yasadışı örgüt üyesi olmak”la suçladığı sanıklardan Bermal Birtek, Mehmet Zakir Temel, Deniz İleri, 
Meryem Akpolat hakkında 7’şer yıl 6 ay hapis cezası; İbrahim Dülek, Yağmur Keskin ve Suphi Necat 
Agırnaslı’ya 6’şar yıl 3 ay hapis cezası olmak üzere toplam 50 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 
 
22 Mayıs 2014’te, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında mikroblog sitesi twitter.com adresi 
üzerinden “Başbakan’dan ’dört dörtlük ibneyim, ibneliği sizden öğrenecek değiliz’ açıklaması bekliyorum” 
şeklinde mesaj atan Levent Pişkin hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla 
Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uyarınca açılan dava sonuçlandı. İstanbul 19. Sulh Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada taraf avukatlarını dinleyen ve kararını açıklayan hâkim, Levent Pişkin’e 
verdiği 2 ay 15 günlük hapis cezasını 1500 lira para cezasına çevirerek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 
 
23 Mayıs 2014’te, Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde 2011 yılının Nisan ayında “KCK Soruşturması” 
kapsamında “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla haklarında dava açılan 14’ü tutuklu 31 
kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkları ve 
avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti tutuklu 13 sanığın tahliye edilmesine ve Yüksel Bozkurt’un 
tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
23 Mayıs 2014’te, Batman’da 2012 yılında “KCK Kent Meclisi Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından haklarında dava açılan 10’u tutuklu 44 kişinin yargılanmasına Batman 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından dosyaya bakmakla 
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görevlendirilen Batman 1. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ifadesini aldığı tutuklu sanıkların tamamının 
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
26 Mayıs 2014’te, İzmir’de Gezi Parkı eylemlerinin devam ettiği dönemde Eskişehir ve Hatay valileri 
hakkında söylediği sözler nedeniyle Eğitim-Sen İzmir 1 No’lu Şubesi üyesi Orhan Bayram hakkında açılan 
dava sonuçlandı. İzmir 3. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Orhan Bayram’ın son savunmasını 
alan hâkim, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” suçlamasıyla Orhan Bayram’a TCK’nin 
125. maddesi uyarınca 11 ay hapis cezası verdi. 
 
27 Mayıs 2014’te “Terörle Mücadele”den sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanan Sedat 
Selim Ay’a bir yazısında “işkenceci” dediği gerekçesiyle Yurt Gazetesi Yazarı Nihat Behram hakkında 
açılan dava sonuçlandı. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kararını açıklayan hâkim, 
“şikâyetçiye basın yoluyla hakaret ettiği” gerekçesiyle 90 günlük adlî para cezasının karşılığı olan bin 740 
TL para cezası verdi. 
 
27 Mayıs 2014’te Mersin’de “KCK Soruşturması” adı altında 2012 yılında düzenlenen operasyonun 
ardından 9’u tutuklu 14 kişinin yargılanmasına devam edildi. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların Kürtçe savunmalarını alan ve delil ikamelerini yapan mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıklardan Osman Aka ile Cuma Takır’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 18 Temmuz 2014’e 
erteledi. 
 
29 Mayıs 2014’te Mikroblog sitesi twitter.com adresindeki hesabını Allah CC rumuzuyla kullanan E.P. 
hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri aşağıladığı” suçlamasıyla açılan dava 
sonuçlandı. Muş Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanığın son savunmasını alan 
hâkim, E.P.’ye TCK’nin 216. maddesi uyarınca 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanmasının geri 
bırakılması kararı vermeyen hâkim cezanın ertelenmediğini açıkladı. 
 
30 Mayıs 2014’te Aydın’ın Didim İlçesi’nde 31 Ağustos 2013’te sergilenen karikatürlerle Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a hakâret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Avukat Mehmet Gölebatmaz’ın karar 
duruşması görüldü. Didim Sulh Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanan sanık 
avukatın son savunmasını alan hâkim, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakâret ettiği” gerekçesiyle 
Mehmet Gölebatmaz’a 6 bin 80 lira adli para cezası verdi. 
 
2 Haziran 2014’te, 28 Haziran 2012’de Antalya L Tipi Cezaevi’ni ziyaret ettikten sonra hazırladığı raporda, 
mahpusların işkenceye maruz kaldığını açıklayan avukat Nusret Gürgöz ve görüştüğü dört mahkûm 
hakkında bir gardiyanın suç duyurusu üzerine “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri ve 
iftirada bulundukları” suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. Antalya 17. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada başka davalardan tutuklu sanıkların ifadesini alan hâkim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi 
amacıyla duruşmayı erteledi. 
 
5 Haziran 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 4 Mart 2014’te Niğde’de düzenlediği seçim 
mitingiyle ilgili Samanyolu Televizyonu’nda yer alan bir haber nedeniyle kanalın sorumlu müdürü Abdullah 
Bağ hakkında, “hakaret”, “iftira” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından 11 yıl 2 aya kadar 
hapis cezası istemiyle dava açıldığı öğrenildi. Haber nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında 
hazırlanan iddianameyi kabul eden Anadolu 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Abdullah Bağ’ın 
yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
6 Haziran 2014’te Diyarbakır’da 14 Nisan 2009’da başlayan “KCK Soruşturması” kapsamında düzenlenen 
operasyonda tutuklanan Cizre eski Belediye Başkanı Aydın Budak, Musa Farisoğlulları, Aygül Arat, 
Mustafa Ocaklık ve Abdülserdest Tan, tahliye taleplerini değerlendiren Diyarbakır 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Dava kapsamında tutuklu sayısı ise 36’ya düştü. 
  
6 Haziran 2014’te Siirt’ 2010 yılında düzenlenen “KCK Operasyonu” kapsamında haklarında “yasadışı 
örgüt üyesi veya yöneticisi oldukları” suçlamasıyla dava açılan 4’ü tutuklu 18 kişinin yargılanmasına 
devam edildi. Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıklar hakkında delil ikamesi yapan 



417 
 

mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ahmet Kurhan, Neslihan Filizar, Murat Yıldız ve Ömer Gezer’in tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
İnsan hakları ve düşünce özgürlüğü alanında çalışmalar yürüten Azerbaycanlı Avukat İntigam Aliyev (49), 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) Litvanya’da yaptığı bir toplantıya katıldıktan sonra, 6 
Aralık 2011’de ülkesine gitmek için geldiği Atatürk Havalimanı’nda (İstanbul), pasaport kontrol kapısında 
kendisini küçümseyici ifadeler kullanan polis memurlarıyla yaptığı tartışmanın sonunda darp edilerek 
gözaltına alınmış ve dört saat penceresiz bir odada tutulmuştu. Hakkında “görevli polis memuruna hakaret 
ettiği” iddiasıyla işlem yapılıp sınırdışı edilen İntigam Aliyev’e bir yıl Türkiye’ye giriş yasağı konulmuş fakat 
yapılan itiraz sonucu karar kaldırılmış fakat hakkında “hakâret ettiği” ve “tehdit ettiği” suçlamalarıyla dava 
açılmıştı. Olayın ardından İçişleri Bakanlığı hakkında dava açan İntigam Aliyev’in sonuçlanan davadan 7 
bin 500 TL manevi ve 600 TL maddi tazminat almaya hak kazandığı 9 Haziran 2014’te öğrenildi. 
 
9 Haziran 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 16 Mart 2014’te İzmir’de düzenlediği seçim mitingi 
öncesinde Başbakan’ın da içinde bulunduğu konvoya el hareketi yaptığı iddiasıyla Kamuran Bedir (42) 
hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. Olay 
nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianameyi kabul eden İzmir 7. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde Kamuran Bedir’in TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanmasına önümüzdeki günlerde 
başlanacak. 
 
10 Haziran 2014’te Mardin’de 2010 yılında “KCK Soruşturması” kapsamında düzenlenen operasyonların 
ardından haklarında “KCK Gençlik yapılanmasında yer aldıkları” iddiasıyla dava açılan 11’i tutuklu 26 
kişinin yargılanmasına devam edildi. Mardin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik 
tespitlerini yapan ve avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tamamının tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
11 Haziran 2014’te Şakran (İzmir) T Tipi Kadın Cezaevi’nde 2013 yılında gardiyanlar tarafından 
koğuşlarda yapılmak istenen çıplak aramayı uygulamasına kapılara vurarak tepki gösteren 75 kadın 
hakkında “kamu malına zarar verdikleri” suçlamasıyla açılan davaya başlandı. Aliağa Asliye Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya olay tarihinden sonra tahliye olan tutuksuz 45 kadından biri ve tutulu 30 
kadından 12’si katıldı. Hâkimin tercümanın yeminli olmaması nedeniyle çevirisini kabul etmemesi üzerine 
10 kadın savunma yapmazken, diğer kadınlar ise iddianamede anlatılan hiç bir suçu kabul etmediklerini 
ifade ettiler. Bir sonraki duruşmada yeminli tercümanın bulundurulmasına karar veren hâkim, duruşmayı 
21 Ekim 2014’e erteledi. 
 
11 Haziran 2014’te Aydın’da İşçi Bayramı hazırlıkları için 25 Nisan 2014’te şehir merkezinde stand açan 
Emek Partisi (EMEP) üyeleri Tahsine Saran, Abdurrahman Saran, Yoldaş Taş ve Yunus Naci Emek ile 
standın kaldırılmasını isteyen polis ekipleri arasında çıkan arbedenin ardından EMEP üyesi 4 kişi 
hakkında dava açıldığı öğrenildi. Dört kişi hakkında “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” 
gerekçesiyle hapis cezasının talep edildiği iddianameyi kabul eden Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yargılamaya 14 Ekim 2014’e erteledi. 
 
11 Haziran 2014’te, Erzurum'da 17 Mart 2014’te Kazım Yurdalan Mahallesi'nde düzenlenen Newroz 
kutlamalarına ırkçı bir grubun müdahalesi ardından başlayan ve polisin müdahalesi ile büyüyen olaylarda 
7’si öğrenci 14 kişi hakkı dava açıldı. "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet", "Görevi 
yaptırmamak için direnme", "Kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret" iddialarıyla Erzurum 4. 
Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında,  mahkeme tutuksuz yargılanan Betullah U., 
Serhat B., Abdulkerim G., Sefa S., Servet K., Osman K.,Osman E., Tayfur K., Metin A., Ramazan Ç., 
Remzi A., Albay M., Tekin Y., ve Süleyman Y. hakkında 22'şer ay 15'er gün hapis cezası verdi. Mahkeme, 
cezaları 5 yıl erteledi.   
 
13 Haziran 2014’te Kayseri’de 12 Haziran 2013’te, Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla 
düzenlenen basın açıklamasında “Başbakan yalan söylüyor” dedikleri için Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’a “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” suçlamasıyla haklarında dava açılan Ümit 
Kartal ile Ali Yıldırım’ın karar duruşması görüldü. Kayseri 9. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıklar Emek Partisi İl Yöneticisi Ümit Kartal ile o dönem Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası 
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(SES) Şube Başkanı olan Ali Yıldırım’ın son savunmasını alan hâkim, TCK’nin 125. maddesi uyarınca 
sanıklara 11’er ay 20’şer gün hapis cezası verdi. Hâkim kararın ardından hükmün açıklanmasının geri 
bırakıldığını açıkladı. 
 
15 Haziran 2014’te Ağrı’da 2012 yılında çeşitli konulara ilişkin düzenlenen basın açıklamalarında yer alan 
ifadeler nedeniyle İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi 22 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. Hazırlanan iddianameyi kabul eden Ağrı Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 22 öğrencinin TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına 3 Temmuz 2014’te 
başlanacak. 
 
19 Haziran 2014’te Tunceli’de 3 Nisan 2014’te başlatılan bir imza kampanyasında PKK lideri Abdullah 
Öcalan’ın pankartını astıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan BDP İl Eş Başkanı Ergin Doğru ve ESP 
İl Başkanı Ekber Kaya’nın yargılanmasına başlandı. “Yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 
Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 2 kişinin kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan mahkeme 
heyeti, sanıklara TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca 10’ar ay hapis cezası verdiğini açıkladı. 
 
19 Haziran 2014’te Gezi Parkı eylemleri döneminde facebook.com adresindeki hesabında yazdığı sözlerle 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği suçlamasıyla hakkında TCK’nin 125. maddesi uyarınca 
dava açılan Ecem Fatma Abay’ın yargılanmasına başlandı. İstanbul 30. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanığın kimlik tespitini yapan ve ifadesini alan hâkim, “kamu görevlisine görevinden dolayı 
hakaret ettiği” suçlamasıyla 6 bin 80 TL para cezası verdi. 
 
19 Haziran 2014’te Mardin’de 2010 yılında “KCK Kent Meclisi Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından haklarında dava açılan 8’i tutuklu 49 kişinin yargılanmasına Mardin 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından dosyaya bakmakla 
görevlendirilen Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, ifadesini aldığı tutuklu sanıklardan Ahmet Temel, 
Ali Aslan ve Hamit Turan’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
20 Haziran 2014’te Diyarbakır’da 14 Nisan 2009’da başlayan “KCK Soruşturması” kapsamında 
düzenlenen operasyonda tutuklanan Ercan Akyol ve Turan Genç’in talebini değerlendiren Diyarbakır 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi. Dava kapsamında tutuklu sayısı ise 34’e düştü. 
 
24 Haziran 2014’te Mardin’de 2010 yılında “KCK Kent Meclisi Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından haklarında dava açılan 4’ü tutuklu 49 kişinin yargılandığı dosyada tutuklu 
sanıkların taleplerini değerlendiren Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Hamit Tokay’ın tutukluluk 
süresini göz önünde tutarak tahliye edilmesine karar verdi. 
 
25 Haziran 2014’te Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 16 Aralık 2011’de “KCK Soruşturması” adı altında 
düzenlenen operasyonun ardından 5’i tutuklu 27 kişinin yargılanmasına devam edildi. Siirt 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların Kürtçe ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 
DİHA muhabiri Abdullah Çetin ile Ünal Bozyiğit, Ahmet Keklik ve Necmettin Özdemir’in tahliye edilmesine, 
Abdulgafur Kubilay’ın ise tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
25 Haziran 2014’te Mardin’de 2010 yılında “KCK Kent Meclisi Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından haklarında dava açılan 3’ü tutuklu 49 kişinin yargılandığı dosyada tutuklu 
sanıkların taleplerini değerlendiren Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Hüseyin Akdoğan’ın tutukluluk 
süresini göz önünde tutarak tahliye edilmesine karar verdi 
 
25 Haziran 2014’te Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 28 Şubat 2010’da “KCK Soruşturması” adı altında Yurtsever 
Demokratik Gençlik Hareketi üyelerine yönelik düzenlenen operasyonun ardından 11’i tutuklu 24 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların ifadesini 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Doğan Eren’in sağlık koşulları nedeniyle tahliye edilmesine 
karar vererek duruşmayı 23 Temmuz 2014’e erteledi. 
 
27 Haziran 2014’te Mardin’de 2010 yılında “KCK Kent Meclisi Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından haklarında dava açılan biri tutuklu 49 kişinin yargılandığı dosyada tutuklu sanık 
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Seyfettin Yavuz’un talebini değerlendiren Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutukluluk süresini göz 
önünde tutarak Seyfettin Yavuz’un tahliye edilmesine karar verdi. Böylelikle dosyada tutuklu sanık 
kalmadı. 
 
27 Haziran 2014’te Diyarbakır’ın Ergani ve Dicle ilçelerinde 2012 yılında gizli tanık ifadeleri sonucu 
düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan tutuklu 8 kişinin karar duruşması görüldü. 
Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt üyesi olmak” la suçlanan sanıkların ve 
avukatlarının son savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, 3 sanığa aynı suçlama doğrultusunda 8’er yıl 
9’ar ay; bir sanığa 7 yıl 6 ay; bir sanığa da 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Bir sanık 26 yıl hapis cezası ile 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken, iki sanık hakkında da beraat kararı verildi. 
 
27 Haziran 2014’te Siirt’te 12 Aralık 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından 3’ü tutuklu 17 kişinin yargılanmasına devam edildi. Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İnsan Hakları Derneği 
(İHD) Siirt Şubesi yöneticisi Reşit Teymur’un tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 16 Temmuz 
2014’e erteledi. 
 
28 Haziran 2014’te Diyarbakır’da 14 Nisan 2009’da başlayan “KCK Soruşturması” kapsamında 
düzenlenen operasyonda tutuklanan eski DEP Milletvekili Hatip Dicle ve eski Bağlar Belediye Başkan 
Yardımcısı Hüsamettin Çiçek’in avukatlarının talebini değerlendiren Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
heyeti Hatip Dicle’nin ve Hüsamettin Çiçek’in “uzun tutukluluk” gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdi. 
 
1 Temmuz 2014’te Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Başkanı Avukat Selçuk Kozağaçlı’nın “Hayata 
Dönüş Operasyonu”nun yıldönümü olan 19 Aralık 2009’da yaptığı basın açıklamasında, dönemin Ceza ve 
Tevkifevleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun’a Devlet Hizmet Madalyası verilmesini eleştirmesi nedeniyle, 
Selçuk Kozağaçlı hakkında “Ali Fuat Ertosun’un kişilik haklarına saldırdığı” suçlamasıyla açılan dava 
sonuçlandı. Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde 25.000 TL manevî tazminat cezası talebiyle 
yargılanan Selçuk Kozağaçlı hakkındaki davada hâkim, gerekçesini daha sonra açıklamak üzere davanın 
reddedildiğini duyurdu. 
 
1 Temmuz 2014’te Diyarbakır’da 14 Nisan 2009’da başlayan “KCK Soruşturması” kapsamında 
düzenlenen operasyonda tutuklanan 32 kişinin avukatlarının talebini değerlendiren Diyarbakır 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi heyeti aralarında gazetecilerin ve eski belediye başkanlarının da bulunduğu 30 kişinin 
“uzun tutukluluk” gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdi. Toplam 175 kişinin yargılandığı davada 
tutuklu kalan Abdullah Eflatun ve Hasan Hüseyin Ebem’in tahliye talepleri ise reddedildi. 
 
1 Temmuz 2014’te Diyarbakır’da 2013 yılında yapılan BDP Gençlik Meclisi’nin 1. Olağan Kongresi’nde 
Türk bayrağını indirdiği gerekçesiyle tutuklanan ve hakkında dava açılan Çekdar Ödüngit’in (19) karar 
duruşması görüldü. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savcının mütalaasını ve 
sanık avukatının son savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, sanığa  “yasadışı örgüt propagandası 
yaptığı”, “devletin egemenlik alametlerini alenen aşağıladığı” ve “yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte 
yasadışı örgüt adına suç işlediği” suçlamalarından toplam 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verdi. 
 
Bursa’da 2008 yılında düzenlenen bir eylemde “ampulsün sen Tayyip” diye slogan attıkları gerekçesiyle 
“kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek “suçunu düzenleyen TCK’nin 125. maddesi uyarınca 4 
sendikacı hakkında verilen 11’er ay 20’şer günlük hapis cezasının Yargıtay 4. Ceza Dairesi tarafından 
bozulması üzerine Bursa 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yapılan yeniden yargılamada hâkim sanıkların 
beraat ettiğini açıkladı. 
 
3 Temmuz 2014’te Şanlıurfa’da 24 Mayıs 2011’de düzenlenen operasyonun ardından “KCK’nin gençlik 
yapılanmasında yer aldıkları” iddiasıyla haklarında dava açılan 7’si tutuklu 27 kişinin yargılanmasına 
devam edildi. Şanlıurfa 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların savunmalarını 
dinleyen ve avukatlarının taleplerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tamamının tahliye edilmesine 
karar vererek duruşmayı erteledi. 
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İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 8 Mayıs 2012’de tuvalete bırakılan ses bombasının patlaması 
sonucu iki öğrenci ile bir temizlik görevlisi yaralanmıştı. Patlamaya ilişkin başlatılan soruşturma sonunda 
5’i tutuklu 13 kişi hakkında açılan davaya 7 Temmuz 2014’te devam edildi. İstanbul 20. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada “yasadışı örgüt üyesi olmak”, “yasadışı örgüt propagandası yapmak”, 
“kasten yaralama” ve “izinsiz patlayıcı bulundurmakla” suçlanan sanıkların Kürtçe verdikleri ifadelerini 
dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tamamının tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 23 
Ocak 2015’e erteledi. Sanıklardan Emel Çetin ve Raziye Ay hakkında “bombalı saldırı düzenledikleri” 
iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, diğer öğrenciler de 4 Haziran 2012’de 
üniversitede aşırı sağcı bir grupla çıkan kavgaya katılmakla suçlanıyorlar. 
 
7 Temmuz 2014’te Şırnak’ta ve ilçelerinde “KCK Soruşturması” kapsamında 2009 yılında düzenlenen 
operasyonların ardından haklarında açılan davada Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çeşitli 
hapis cezalarına çarptırılan 37 kişinin dosyasının temyiz duruşması Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 
görüldü. Duruşmada Yargıtay 9. Ceza Dairesi Aziz Kutlu, Turan Fidan, Abdulaziz Bulut, Ali Ertuğrul, Saim 
Basan, Burhan Tekinalp, Hurşit Külter, Abdurrahman Çakır, Beşir Katar ve Yahya İdin’e dair verilen hapis 
cezalarını bozdu. Karar üzerine tutuklu 10 kişi tahliye edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi dosyada yargılanan 
27 kişi için ise 9 Temmuz 2014’te karar verileceğini açıkladı. 
 
8 Temmuz 2014’te Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Baydemir hakkında 18 Haziran 
2012’de “KCK Soruşturması” kapsamında belediye başkanlarının tutuklanması nedeniyle Van M Tipi 
Cezaevi önünde yaptığı konuşmada Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakâret ettiği iddiasıyla dava 
açıldığı öğrenildi. Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “kamu 
görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret ettiği” iddiasıyla Osman Baydemir hakkında TCK’nin 125. 
maddesi uyarınca hazırladığı iddianameyi kabul eden Van 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde Osman 
Baydemir’in yargılanmasına 10 Temmuz 2014’te başlanacak. 
 
8 Temmuz 2014’te 19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı DHKP/C 
Örgütü Soruşturması” kapsamında düzenlediği operasyonun ardından Malatya’da haklarında dava açılan 
KESK üyesi 9 kişinin yargılanmasına devam edildiği öğrenildi. Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada görüşünü açıklayan savcı, “zehirli meyve” olarak nitelediği delillerin yasadışı yollarla 
toplandığını ve yargılamanın önyargılarla sürmemesi için bu delillerin ayıklanması ve varsa yeni delillerin 
eklenmesini talep etti. Mahkeme heyeti, savcının bu değerlendirmesini dikkate alarak “hukuka aykırı 
olduğu iddia edilen delillerin tespiti ve bunların kovuşturma aşamasında dosyadan ayıklanması hususunda 
beyanda bulunması için” dosyayı savcıya vererek duruşmayı 6 Kasım 2014’e erteledi. 
 
8 Temmuz 2014’te 19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı DHKP/C 
Örgütü Soruşturması” kapsamında 28 ilde düzenlediği operasyonun ardından haklarında dava açılan 
KESK üyesi 56 kişinin özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının ardından yeniden yargılanmasına 
başlandı. Çağlayan (İstanbul) 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, sanık 
avukatlarının yargılamanın yenilenmesi ve delil ikamelerinin yeniden yapılması talebini değerlendirmek 
üzere duruşmayı 15 Ekim 2014’e erteledi. 
 
11 Temmuz 2014’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde böbrek yetmezliğinden dolayı haftanın 3 günü diyalize 
bağlı olarak yaşamını sürdüren Hasan Aşa’nın (44) hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla verilen hapis cezasının kesinleşmesi ve avukatının 15 gün içinde karara itiraz etmemesi 
nedeniyle tutuklandığı öğrenildi. 
 
11 Temmuz 2014’te Bursa’da 2008 yılında düzenlenen bir eylemde “ampulsün sen Tayyip” diye slogan 
attıkları gerekçesiyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek “suçunu düzenleyen TCK’nin 
125. maddesi uyarınca 5 kişi hakkında verilen 11’er ay 20’şer günlük hapis cezasının Yargıtay 4. Ceza 
Dairesi tarafından bozulması üzerine Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan yeniden yargılamada 
hâkimin sanıkların beraat ettiğini açıkladığı öğrenildi. 
 
11 Temmuz 2014’te Diyarbakır’da 14 Nisan 2009’da başlayan “KCK Soruşturması” kapsamında 
düzenlenen operasyonda tutuklanan Hasan Hüseyin Ebem ve Abdullah Aflatun’un avukatlarının talebini 
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değerlendiren Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti “uzun tutukluluk” gerekçesiyle 2 sanığın tahliye 
edilmesine karar verdi. Böylece davada tutuklu kimse kalmadı. 
 
12 Temmuz 2014’te Van’da bir mahpus ile görüşmek için Van F Tipi Cezaevi’ne giden KURDÎ-DER Erciş 
Şubesi Başkanı Erol Cengiz, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlemek” 
iddiası ile yargılandığı davada hakkında verilen hapis cezasının onanması nedeniyle cezaevi girişinde 
gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. 
 
14 Temmuz 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla destek 
mesajı yazdıkları ve eylemler sırasında meydana gelen gelişmeleri haber verdikleri gerekçesiyle İzmir’de 
gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 29 kişi hakkında açılan davaya devam edildi. 29 kişi hakkında 
“sosyal medya aracılığıyla halkı isyana teşvik ettikleri” suçlamasından Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. 
maddesi uyarınca açılan davanın İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında hâkim, son 
yasa değişikliğiyle sulh ceza mahkemelerinin kapatıldığını ve bu nedenle karar verme yetkilerinin 
bulunmadığını belirterek bu konuyla ilgili kararın Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca (HSYK) 
verilebilmesi için duruşmayı 22 Eylül 2014’e erteledi. 
 
İstanbul merkezli 21 Haziran 2012’de Atılım Gazetesi’ne ve Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne “MLKP 14 
Temmuz 2014’te Soruşturması” kapsamında düzenlenen baskınların ardından Ersin Sedefoğlu, Görgü 
Demirpençe, Gökben Keskin, Özlem Cihan, Fırat Şeran, Ali Haydar Keleş ve Ali Gülmez adlı 7 tutuklu ile 
tutuksuz 5 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi ve yöneticisi oldukları” iddiasıyla açılan davaya devam 
edildi. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması dolayısıyla dosyanın gönderildiği yeni ağır ceza 
mahkemesindeki duruşmada mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi. 
 
15 Temmuz 2014’te Şırnak’ta ve ilçelerinde 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından açılan davada 23’ü tutuklu 68 kişinin yargılanmasına devam edildi. Özel yetkili 
mahkemelerin kaldırılmasının ardından dosyaya bakmakla görevlendirilen Şırnak 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt faaliyetlerini düzenlemek suretiyle 
yasadışı örgütü yönettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasından yargılanan 
sanıklara ilişkin delil ikamesi yapan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tamamının tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 
 
16 Temmuz 2014’te Hatay ve Mersin’de 19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin “yasadışı DHKP/C Örgütü Soruşturması” kapsamında düzenlediği operasyonun ardından 
tutuksuz 17 KESK üyesinin yargılandığı davanın sonuçlandığı öğrenildi. Özel yetkili mahkemelerin 
kaldırılması dolayısıyla Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden davanın karar duruşmasında 
savcının delil sayılan yasal eylem ve etkinliklere katılmanın anayasal bir hak olduğu ve bu etkinliklere 
katılmanın yasadışı sayılamayacağı görüşüne katılan mahkeme heyeti, sanıkların beraat ettiğini açıkladı. 
 
16 Temmuz 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yerel seçimler öncesinde Kırklareli’nde 
düzenlediği mitinge gelişi sırasında “hırsız var” yazılı pankart açan Çiçek Güçlü ve Deniz Gülşen’e “kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” suçlamasıyla Kırklareli 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında 7 bin 80’er lira adlî para cezası verildi. 
 
16 Temmuz 2014’te Cumhuriyet Gazetesi karikatüristi Musa Kart hakkında gazetenin 1 Şubat 2014 tarihli 
nüshası için çizdiği karikatürle “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği” gerekçesiyle hakkında 
dava açıldığı öğrenildi. Musa Kart’ın TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanmasına iddianameyi kabul 
eden İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 23 Ekim 2014’te başlanacak. 
 
17 Temmuz 2014’te Elazığ’ın Karakoçan İlçesi’ne bağlı Zelxidir (Sarıbaşak) Köyü’nde 15 Haziran 2014’te 
jandarma ekiplerinin düzenlediği ev baskınlarının ardından haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla dava açılan 7’si tutuklu 8 kişinin yargılanmasına 
başlandı. Karakoçan Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini yaparak 
savunmalarını alan hâkim, tutuklu sanıklardan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İlçe Başkanı Efrahim 
Gürbüz ile Hasan Solmaz’ı tahliye ederek duruşmayı erteledi. 
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18 Temmuz 2014’te Mersin’de “KCK Soruşturması” adı altında 2012 yılında düzenlenen operasyonun 
ardından 7’si tutuklu 14 kişinin yargılanmasına devam edildi. Mersin 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların Kürtçe savunmalarını alan ve delil ikamelerini yapan mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıkların tamamının tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Giremara (Çiğdem) Köyü’nün yakınlarında 27 Nisan 2012’de aracıyla 
seyir halindeyken “patlayıcı taşıdığı” iddiasıyla askeri ekibin “dur “ihtarına uymadığı gerekçesiyle açtığı 
ateş sonucu aracın şoförü Abdurrahman Fidan (35) ağır yaralanmış ve tedavisinin ardından tutuklanmıştı. 
Türkçe bilmeyen bir Suriyelinin teşhisi sonunda hakkında “yasadışı örgüte silah sağladığı” iddiasıyla dava 
açılan Abdurrahman Fidan’ın yargılanmasının sona erdiği 14 Ağustos 2014’te öğrenildi. Mardin 2. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanığın Kürtçe savunma yapmasına izin vermeyen mahkeme heyeti, 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” ve “tehlikeli madde bulundurduğu” suçlamalarıyla Abdurrahman Fidan’a 20 
yıl 6 ay hapis cezası ve 20 bin TL para cezası verdi. 
 
14 Ağustos 2014’te Bingöl’de 21 Eylül 2012’de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İl Örgütü binasına 
yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen basın açıklamasına polis ekiplerinin müdahale 
etmesinin ardından 6’sı tutuklu 24 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” ve “patlayıcı madde bulundurdukları” iddiasıyla açılan davaya devam edildi. 
Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların telekonferans yöntemiyle ifadelerini alan 
mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tamamının tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 
 
19 Ağustos 2014’te Cumhurbaşkanlığı seçimi dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Temmuz 2014’te 
Adana’da yaptığı mitingde “hırsız var” diye bağırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Ertan Altıncı’nın 
(29) yargılanmasına başlandı. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla TCK’nin 125. 
Maddesi uyarınca hapis cezası istenen Ertan Altıncı’nın Adana 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmasında müştekiden de özür dileyen sanığın savunmasını alan hâkim duruşmayı erteledi. 
 
19 Ağustos 2014’te Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Temmuz 2014’te Cumhurbaşkanlığı seçimi için Bursa’da 
düzenlediği miting öncesinde mikroblog sitesi twitter.com adresindeki hesabından attığı mesajla “halkı suç 
işlemeye alenen tahrik ettiği” suçlamasıyla gözaltına alınan ve 3 gün tutuklu kalan Kudret Kaçar hakkında 
başlatılan soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısının aynı suçlama doğrultusunda 
TCK’nin 214. maddesi uyarınca hapis cezası talep ettiği Kudret Kaçar’ın yargılanmasına iddianameyi 
kabul eden Bursa 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
20 Ağustos 2014’te Şırnak’ta ve ilçelerinde 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından açılan davada tutuklu 13 kişinin yargılanmasına devam edildi. Özel yetkili 
mahkemelerin kaldırılmasının ardından dosyaya bakmakla görevlendirilen Şırnak 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “yasadışı örgüt faaliyetlerini düzenlemek suretiyle 
yasadışı örgütü yönettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasından yargılanan 
sanıklara ilişkin delil ikamesi yapan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tamamının tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 
 
3 Eylül 2014’te, Siirt’te 12 Aralık 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından biri tutuklu 17 kişinin yargılanmasına devam edildi. Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Rubar Kandemir’in tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
16 Eylül 2014’te Mersin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Ali Ekber Doğan hakkında 30 Mart Yerel Seçimleri 
öncesinde yerel bir gazetede yazdığı yazıda Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile ilgili 
ifade ettiği sözler nedeniyle açılan davaya başlandı. Mersin 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
“kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanan 
Ali Ekber Doğan’ın ifadesini alan hâkim, yazının ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini 
vurgulayarak sanığın beraat ettiğini açıkladı. 
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17 Eylül 2014’te Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde 28 Temmuz 2011’de Taşlıçay Köyü Korucubaşı Hacı Alan’ın 
öldürülmesinin ardından “KCK Soruşturması” adı altından düzenlenen operasyonun ardından 5’i tutuklu 43 
kişinin yargılanmasına devam edildi. Bingöl Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe 
savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
18 Eylül 2014’te Antalya’da yaşayan İbrahim Erim (43) hakkında facebook.com adresindeki hesabına ait 
kişisel sayfasına koyduğu fotomontajlı karikatür nedeniyle açılan dava sonuçlandı. Antalya 14. Asliye 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savunmasını yapan İbrahim Erim, yolsuzluk ve rüşvet iddialarına tepki 
göstermek amacıyla Recep Tayyip Erdoğan’ı başbakanlık görevindeyken fotomontajla Kanuni Sultan 
Süleyman gibi gösterdiğini ifade etti. Kararını açıklayan hâkim, “kamu görevlisine görevinden dolayı 
hakaret ettiği” iddiasıyla yargılanan İbrahim Erim’e TCK’nin 125. maddesi uyarınca 6 bin lira adlî para 
cezası verdi. Hâkim daha sonra hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığı söyledi. 
 
19 Eylül 2014’te Osmangazi Üniversitesi’nde 23 Ekim 2013’te düzenlenen bir sempozyuma gelen 
Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna için “içeride Ali’nin katillerini saklayan vali var” diye slogan atan 9 
öğrenci hakkında dava açıldığı öğrenildi. Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek”le suçlanan 
ve haklarında 3’er yıla kadar hapis cezası talep edilen 9 kişinin Eskişehir 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanmasına 27 Ocak 2015’te başlanacak. 
 
19 Eylül 2014’te Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 28 Şubat 2010’da “KCK Soruşturması” adı altında Yurtsever 
Demokratik Gençlik Hareketi üyelerine yönelik düzenlenen operasyonun ardından 10’u tutuklu 24 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların ifadesini 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tamamının tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 24 Ekim 
2014’e erteledi. 
 
22 Eylül 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla destek 
mesajı yazdıkları ve eylemler sırasında meydana gelen gelişmeleri haber verdikleri gerekçesiyle İzmir’de 
gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 29 kişi hakkında açılan davaya devam edildi. 29 kişi hakkında 
“sosyal medya aracılığıyla halkı isyana teşvik ettikleri” suçlamasından TCK’nin 216. maddesi uyarınca 
açılan davanın İzmir 22. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında hâkim, 27 sanığın beraat 
ettiğini, tutuksuz sanık Egemen Çinyekli’ye ise “mesajlar yoluyla hakarette bulunduğu” iddiasıyla 8 bin 100 
TL adlî para ceza verildiğini açıkladı. İfadesi alınamayan sanık Efecan Karakaş hakkında ise yakalama 
kararı çıkarılarak dosyası ayrıldı. 
 
23 Eylül 2014’te Gezi Parkı eylemlerini analiz eden “Bireyselleşme ve Demokrasi: Gezi Fenomeni” adlı 
kitabın yazan Erol Özkoray hakkında açılan dava sonuçlandı. Kitapta yer alan ifadelerle Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davanın Çağlayan (İstanbul) 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına Erol Özkoray ve avukatı sağlık sorunları gerekçesiyle 
katılamadı. Sağlık raporlarına rağmen Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının “yargılamaya devam edilsin” 
talebini kabul eden hâkim, TCK’nin 125. maddesi uyarınca Erol Özkoray’a 11 ay 20 gün hapis cezası 
verdi. Kararın ardından hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığı açıklandı. 
 
25 Eylül 2014’te Malatya’da 6 Mayıs 2013’te İnönü Üniversitesi’nde düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle arasında Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Nuri Akman’ın da olduğu 19 öğrenci 
hakkında dava açıldığı öğrenildi. “Yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi olmak” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yapmak”la suçlanan 18 öğrencinin iddianameyi kabul eden Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanmasına 18 Aralık 2014’te başlanacak. 
 
30 Eylül 2014’te “Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) Örgütü üyesi olduğu” gerekçesiyle 11 
yıl hapis cezası alan ve Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Mücadele Birliği Gazetesi 
Yazı İşleri Müdürü Sami Tunca hakkında 20 Ocak 2013’te düzenlenen Hrant Dink anmasına katıldığı 
gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi Anma töreninde atılan sloganlara eşlik ederek “halkı kin ve 
düşmanlığa alenen tahrik ettiği” iddiasıyla hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden Anadolu 11. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde Sami Tunca’nın TCK’nin 216. maddesi uyarınca yargılanmasına 2 Ekim 2014’te 
başlanacak. 
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30 Eylül 2014’te Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla 10 Kasım 2013’te Adana’da 
düzenlenen törende kendisini protesto eden bir kişi için “getirin o gavatı” diyen dönemin Adana Valisi 
Hüseyin Avni Coş’un kullandığı ifadeyi kullanarak Hüseyin Avni Coş’u protesto eden Yurt Gazetesi Yazarı 
Hakan Gülseven hakkında açılan dava sonuçlandı İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek” suçlamasından açılan davanın karar duruşmasında hâkim, 
Hakan Gülseven’e TCK’nin 125. maddesi uyarınca 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Hâkim daha sonra 
Hakan Gülseven’in cezasını 7 bin TL adli para cezasına çevirdi. 
 
14 Ekim 2014’te “Çözüm süreci” çalışmalarına tepki göstermek amacıyla dönemin Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan’a Kırıkkale’den 14 Temmuz 2014’te bir posta yollayan ve basın açıklaması yapan Mehmet 
Gençer hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” suçlamasıyla açılan dava 
sonuçlandı. Kırıkkale 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında hâkim, Mehmet Gençer’e 
TCK’nin 125. maddesi uyarınca bir yıl hapis cezası verdi. 
 
15 Ekim 2014’te İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde 25 Temmuz 2013’te, dönemin Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan’ın bulunduğu konvoyun geçişi esnasında “diktatör Başbakan diye bağırarak hakaret ettikleri” 
iddiasıyla haklarında dava açılan 4 kişinin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 15. Asliye Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanan sanıkların hakaret etmediğini 
belirten hâkim sanıkların beraat ettiğini açıkladı. 
 
17 Ekim 2014’te Ekşi Sözlük adlı internet sitesindeki hesabından 13 Temmuz 2011’de, Marmara 
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanlığı’na Yusuf Devran’ın atanmasını eleştiren aynı üniversitenin 
öğrencisi Mikail Boz hakkında “kişilik haklarına saldırdığı” suçlamasıyla açılan davanın sonuçlandığı 
öğrenildi. Anadolu (İstanbul) 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde yargılanan Mikail Boz hakkındaki davada 
hâkim, sanığa 3.000 TL manevi tazminat cezası verildiğini duyurdu. 
 
23 Ekim 2014’te Yolsuzluk soruşturmaları sürerken Cumhuriyet Gazetesi’nde çizdiği bir karikatür 
nedeniyle dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan 
karikatürist Musa Kart’ın yargılanmasına başlandı. Çağlayan (İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanan Musa Kart’ın ifadesini alan hâkim, sanığın beraat ettiğini 
açıkladı. 
 
24 Ekim 2014’te Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde 16 Aralık 2011’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından biri tutuklu 27 kişinin yargılanmasına devam edildi. Siirt 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savunmasını alan mahkeme heyeti, dosyanın tek tutuklu sanığı 
olarak kalan Abdulgafur Kubilay’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
25 Ekim 2014’te, Malatya İnönü Üniversitesi kampusunda, 28 Aralık 2011 tarihinde gerçekleşen Roboski 
katliamının yıldönümünde düzenlenen katliamı protesto eylemine katıldıkları gerekçesiyle 42 öğrenciye 
hakkında "Örgüt propagandası" yaptıkları iddiası ile açılan dava Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
görüldü. Mahkeme, 9 öğrenciye 1 yıl 8'er ay hapis cezası, 1 öğrenci hakkında ise beraat kararı verdi. 9 
öğrenciye verilen ceza daha sonra 5 yıl ertelendi.   
 
30 Ekim 2014’te “KCK Soruşturması” adı altında Iğdır’da 2012 yılında düzenlenen operasyonun ardından 
tutuklu 6 kişinin yargılanmasına devam edildi. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
“yasadışı örgüt üyesi olmak” la suçlanan sanıklara ilişkin delil ikamesi yapan mahkeme heyeti, Ufuk Demir 
ile Hikmet Çark’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
İzmir’de Karabağlar Polis Karakolu’nda F.C. adlı kadını darp eden polisler hakkında açılan dava 4 Kasım 
2014’te kapsamında savcı Göksel Er’in 2 polis için birer yıl, diğer polis için beraat kararı talep ettiği 
mütalaayı haberleştiren Milliyet Gazetesi muhabiri Kemal Göktaş hakkında dava açıldığı öğrenildi. 
Yargılama İstanbul Cumhuriyet Savcısı Vedat Bilgin’in “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” 
suçlamasıyla hazırladığı iddianameyi kabul eden Çağlayan 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde TCK’nin 125. 
maddesi uyarınca yapılacak. Dava kapsamında Kemal Göktaş’ın 14 Kasım 2014’te Ankara 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde talimatla ifade vereceği öğrenildi. 
 



425 
 

5 Kasım 2014’te Eskişehir’de 1 Mayıs 2014’te İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen eylem sırasında 
duvara boyayla “fuck your religion” yasan D.D. (24) hakkında açılan dava sonuçlandı. “Halkın bir kesiminin 
benimsediği dini değerleri aşağıladığı ve kamu barışını bozduğu” iddiasıyla açılan davanın Eskişehir 8. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında D.D.’nin son savunmasını alan hâkim, TCK’nin 
216. maddesi uyarınca sanığa 5 ay hapis cezası verdi. 
 
10 Kasım 2014’te Tunceli’de PKK militanları için yapılan mezarlıkta 1996 yılında yaşamını yitiren Zeynep 
Kınacı adlı militanın heykelini yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan heykeltıraş İsmail Doğan “yasadışı 
örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
13 Kasım 2014’te Recep Tayyip Erdoğan’ın 18 Temmuz 2014’te Cumhurbaşkanlığı seçimi için Bursa’da 
düzenlediği miting öncesinde mikroblog sitesi twitter.com adresindeki hesabından attığı mesajla “halkı suç 
işlemeye alenen tahrik ettiği” suçlamasıyla gözaltına alınan ve 3 gün tutuklu kalan Kudret Kaçar hakkında 
açılan dava sonuçlandı. Bursa 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde suçlamayı düzenleyen TCK’nin 214. 
maddesi uyarınca yargılanan sanığın son savunmasını alan hâkim, Kudret Kaçar’a 10 ay hapis cezası 
verdi. Hâkim hükmün açıklanmasını geriye bıraktı. 
 
18 Kasım 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemleri döneminde Taksim Meydanı’nda göstericiler 
tarafından ters çevrilmiş bir polis aracının üzerine çıkıp sol yumruğunu kaldırarak hatıra fotoğrafı çektiren 
ve bunu Instagram adlı sosyal paylaşım sitesine koyan Avukat Yeşinil Yeşilyurt’un fotoğrafını yayımlayan 
Akit Gazetesi’nin haberini delil kabul eden savcılığın dava açtığı öğrenildi. Savcılığın “suçu ve suçluyu 
övdüğü” iddiasıyla TCK’nin 215. maddesi uyarınca hapis cezası talep ederek hazırladığı iddianameyi 
kabul eden Çağlayan 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 3 Şubat 2015’te başlanacak. Fotoğrafı 
izinsiz olarak yayımlayan Akit Gazetesi hakkında yapılan suç duyurusuna ise takipsizlik kararı verildiği 
öğrenildi. 
 
18 Kasım 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında mikroblog sitesi twitter.com adresi 
üzerinden “Başbakan’dan ‘eşcinselliği bunlardan öğrenecek değiliz, ben eşcinselin daniskasıyım, 3 milyar 
eşcinsel diktim’” şeklinde mesaj atan Hakan Demir hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret 
ettiği” iddiasıyla Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uyarınca açılan dava sonuçlandı. Bakırköy 
(İstanbul) 50. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada taraf avukatlarını dinleyen hâkim, mesajda ifade 
özgürlüğü ve eleştiri hakkının kullanıldığını belirterek Hakan Demir’in beraat ettiğini açıkladı. 
 
20 Kasım 2014’te Hakkâri’de 25 Nisan 2011’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından haklarında dava açılan tutuksuz 23 kişinin yargılanmasına devam edildi. Hakkâri 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruşmayı 20 Ocak 
2015’e erteledi. 
 
24 Kasım 2014’te, Muş'un Malazgirt ilçesinde, DBP'li meclis üyesi Emir Yurdakul hakkında yerel 
seçimlerde PKK Lideri Abdullah Öcalan ve siyasi tutsaklar için yürütülen imza kampanyasının standını 
açtığı için "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla dava açıldı. Malazgirt Asliye Ceza Mahkemesi dava 
dosyasını Patnos Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Karara bağlanan davada Yurdakul'a, "Örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla 10 ay hapis cezası verildi.   
 
25 Kasım 2014’te BirGün Gazetesi’nin “İç-Dış Mihraklar” sayfasında Twitter kullanıcısı ‘Tanrı (cc)’ 
imzasıyla yayınlanan iki yazı nedeniyle Sorumlu Yazı işleri Müdürü İlker Yaşar ile İmtiyaz Sahibi Bülent 
Yılmaz ve eski İnternet Editörü Ufuk Çalışkan hakkında açılan dava sonuçlandı. Çağlayan (İstanbul) 2. 
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında sanıkların son savunmalarını alan hâkim, “halkın bir 
kesiminin benimsediği dini değerleri aşağıladıkları” suçlamasıyla TCK’nin 216. maddesi uyarınca 7’şer ay 
17’şer gün hapis cezası verdi. İlker Yaşar ve Bülent Yılmaz hakkında verilen ceza 2 bin 250’şer lira para 
cezasına çevrilirken, Ufuk Çalışkan’a verilen cezada hükmün açıklanması geriye bırakıldı. 
 
27 Kasım 2014’te Cumhuriyet Gazetesi’nin 13 Eylül 2014 tarihli nüshasında “TÜRGEV’e Hediye Konak” 
başlığıyla yolsuzluk ve rüşvet iddialarına yönelik bir haber yapan gazetenin muhabiri Canan Coşkun’un 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın şikâyeti sonucu “Soruşturmanın gizliliğini 
ihlal ettiği”, “iftirada bulunduğu” ve “hakaret ettiği” suçlamalarından yargılanmasına başlandı. Çağlayan 
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(İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 25 Aralık 2013’te düzenlenen operasyonun 
ardından hazırlanan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına dair TÜRGEV fezlekesini haberleştiren Canan 
Coşkun’un savunmasını alan hâkim, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla 
duruşmayı 19 Şubat 2015’e erteledi. 
 
1 Aralık 2014’te “KCK Soruşturması” kapsamında Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nde 2012 yılında düzenlenen 
operasyonun ardından haklarında” yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla dava açılan tutuklu 6 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. Şanlıurfa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklara ilişkin delil 
ikamesini yapan mahkeme heyeti, sanıkların tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak tahliye 
edilmelerine karar verdi ve duruşmayı erteledi. 
 
3 Aralık 2014’te Birgün Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Barış İnce hakkında gazetede 3 Mart 2014’te 
“Ceplerine Duble Yol Yapmışlar” başlığıyla yayımlanan haber nedeniyle açılan davaya devam edildi. 
Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan’ın yanı sıra Abdülhamit Çay ve Cengiz Aktürk’ün şikâyetçi 
olduğu davada “soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği” gerekçesiyle TCK’nin 285. maddesi uyarınca 
yargılanan Barış İnce hakkında savcının mütalaasını alan Çağlayan (İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi 
hâkimi kararını açıklamak üzere duruşmayı 26 Şubat 2015’e erteledi. 
 
5 Aralık 2014’te 2009 yılının Nisan ayında Londra’da bulunan Kürt Toplum Merkezi’nde ve Strasbourg’daki 
Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmalar nedeniyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
ve “suçu ve suçluyu övdüğü” iddialarıyla dava açılan Mardin Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Ahmet 
Türk’ün karar duruşması görüldü. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının esas 
hakkındaki mütalaasına uyan mahkeme heyeti kullanılan cümlelerin ifade özgürlüğü kapsamında 
değerlendirilmesi gerektiğini belirterek Ahmet Türk’ün beraat ettiğini açıkladı. 
 
8 Aralık 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında mikroblog sitesi twitter.com adresi üzerinden 
attığı mesajlar nedeniyle İstanbul’da gözaltına alınan AKP’li eski milletvekili Feyzi İşbaşaran 
“cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla TCK’nin 299. maddesi uyarınca aynı gün çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. 
 
10 Aralık 2014’te Gezi Parkı eylemleri devam ederken İstanbul’dan 18 Haziran 2013’te bağlandığı 
facebook.com adlı internet sitesi üzerinden dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında yazdığı 
mesajlar nedeniyle hakkında dava açılan B.M.’nin yargılandığı davanın sonuçlandığı öğrenildi. Çağlayan 
58. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında hâkim, “kamu görevlisine görevinden dolayı 
hakaret ettiği” iddiasıyla TCK’nin 125. maddesi uyarınca 6 bin 80 TL adlî para cezası verdi. Birer ay arayla 
20 taksit halinde ödenmesine hükmedilen cezada taksitlerden birinin atlanması halinde hapis cezasına 
çevrileceği bildirildi. 
 
10 Aralık 2014’te Cumhuriyet Gazetesi yazarı Can Dündar’ın 17 ve 25 Aralık operasyonları ile ilgili kaleme 
aldığı 18 Temmuz 2014 tarihli “Fezlekeleri okumak hakkımız” başlıklı yazısı nedeniyle yazar hakkında 
Recep Tayyip Erdoğan’ın şikâyeti sonucu dava açıldığı öğrenildi. “Kamu görevlisine görevinden dolayı 
hakaret etmek”le suçlanan Can Dündar’ın TCK’nin 125. maddesinden yargılanmasına Çağlayan 2. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 29 Ocak 2015’te başlanacak. 
 
16 Aralık 2014’te İnsan Hakları Derneği (İHD) Siirt Şubesi yöneticisi Abdullah Gürgen hakkında 
Mezopotamya Kültür Merkezi yöneticilik yaptığı dönemde açılan davanın karar duruşması görüldü. Siirt 1. 
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim, Abdullah Gürgen’in son savunmasını aldıktan sonra 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarından 8 yıl 6 ay hapis 
cezası verdi. 
 
18 Aralık 2014’te, Ağrı'nın Patnos ilçesinde, HDP İlçe Başkanı İkram Bedir'e, 18 Ekim 2014'te "Öcalan'ın 
sesine ses ver" eyleminde açıklama yaptığı gerekçesiyle 5 yıl hapis cezası verildi. Olay günü gözaltına 
alınan ve ardından serbest bırakılan Bedir hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Patnos Ağır Ceza 
Mahkemesi, "Örgüt üyeliği" iddiasıyla dava açtı. Açılan dava sonucunda Bedir'e 5 yıl hapis cezası veren 
mahkeme ardından, cezayı 10 aya indirdi.  
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22 Aralık 2014’te Erzurum’un Tekman İlçesi’nde 21 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasında 
yaptığı konuşma nedeniyle hakkında dava açılan Orhan Özdemir Eskişehir’de gözaltına alındıktan sonra 
aynı gün “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi’ne 
gönderildi. 
 
22 Aralık 2014’te, Muş'ta, Roboski katliamının yıl dönümü nedeniyle 28 Aralık 2013 tarihinde yapılan 
anmaya katılan 3 kişiye 10'ar ay hapis cezası verildi. Söz konusu tarihte "Çerxa Şorê" marşını okuyarak, 
"Örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla Muş Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan SES Şube Başkanı 
İdris Gürkan ve 6-8 Ekim Kobané'ye destek eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan Rıdvan 
Çelebi ile Arafat Altun'a 10'ar ay ceza verildi.   
 
24 Aralık 2014’te Yönetmen Mustafa Altıoklar’ın katıldığı bir televizyon programında Gezi Parkı 
eylemleriyle ilgili sözlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 
yargılanmasına başlandı. Bakırköy (İstanbul) 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya “kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” suçlamasıyla TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanan 
tutuksuz sanık Mustafa Altıoklar ile Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı Ferah Yıldız katıldı. Duruşmada söz 
alan Mustafa Altıoklar’ın ifadesini alan hâkim, duruşmayı erteledi. 
 
24 Aralık 2014’te, Konya’da 23 Aralık 2014’te düzenlenen bir anma töreninde Halkçı Liseliler Grubu adına 
yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddia edilen Meram Endüstri 
Meslek Lisesi M.E.A. (16), okulundan alınarak çıkarıldığı mahkemece TCK’nin 299. maddesi uyarınca 
tutuklandı. 
 
25 Aralık 2014’te Yazar Emrah Serbes hakkında bir televizyon programında dönemin Başbakanı Recep 
Tayyip Erdoğan hakkında söylediği sözler nedeniyle “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” 
gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uyarınca dava açıldığı öğrenildi. 
 
26 Aralık 2014’te Gezi Parkı eylemleri döneminde Sol Gazetesi’nde yer alan haberler nedeniyle gazetenin 
Sorumlu Müdürü Hafize Kazcı hakkında “halkı kanunlara uymamaya ve suç işlemeye alenen tahrik 
etmek”, “suçu ve suçluyu övmek” ile “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamalarından açılan dava  
sonuçlandı. Anadolu (İstanbul) 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Hafize Kazcı’nın son 
savunmasını alan hâkim, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlamasıyla TCK’nin 216. maddesi 
uyarınca 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verdi. Hafize Kazcı’ye verdiği cezayı erteleyen hâkim, 2 yıllık 
denetimli serbestlik süresi belirlediğini açıkladı. 
 
26 Aralık 2014’te “KCK Soruşturması” adı altında Iğdır’da 2012 yılında düzenlenen operasyonun ardından 
biri tutuklu 6 kişinin yargılanmasına devam edildi. Iğdır Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada “yasadışı 
örgüt üyesi olmak”la suçlanan sanıklara ilişkin delil ikamesi yapan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Cahit 
Şık’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
30 Aralık 2014’te 2012 yılında “Terörle Mücadele”den sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na 
atanan Sedat Selim Ay’dan 1990’lı yıllarda işkence gördüklerini açıklayanların öykülerini haberleştiren 
Etkin Haber Ajansı (ETHA) hakkında Sedat Selim Ay’ın suç duyurusunda bulunması üzerine ETHA adına 
eski Yazı İşleri Müdürü Goncagül Telek hakkında açılan dava sonuçlandı. Çağlayan (İstanbul) 48. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde “iftira” ve “hakâret” suçlamalarından yargılanan Goncagül Telek’in avukatlarının 
mütalaaya dair son savunmalarını alan hâkim, atılı suçun delillerinin oluşmaması nedeniyle beraat kararı 
verdiğini açıkladı. 
 
31 Aralık 2014’te Mersin’de 15 Mart 2014’te katıldığı bir toplantıda Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf 
ettiği sözler nedeniyle hakkında TCK’nin 125. maddesi uyarınca dava açılan Büyükşehir Belediyesi’nin 
CHP’li eski meclis üyesi Nuri Özdemir’e Mersin 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar 
duruşmasında 11 ay 20 gün hapis cezası verildiği öğrenildi. 
 

Yargıtay Kararları 
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“16 Haziran Hareketi Örgütü’nün kurucusu ve yöneticisi olmak” suçlamasıyla hakkında verilen müebbet 
hapis cezası nedeniyle 5 Şubat 2009’da tutuklanarak Sincan (Ankara) F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Sarp 
Kuray’ın “adil yargılanmadığı”na hükmeden AİHM Türkiye aleyhine tazminat cezası vermişti. Bu kararın 
ardından Sarp Kuray’ın avukatları CMK’nin 311. Maddesinde yer alan “ceza hükmünün, insan haklarını 
ihlali suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 
kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması halinde yargılamanın yenilenmesi için yeniden başvurulabilir” 
hükmü gereğince Sarp Kuray’ın yeniden yargılanmasını talep etmişti. Talebin 2012 yılının Ekim ayında 
kabul edilmesi üzerine Sarp Kuray’ın yeniden yargılanmasına 5 Kasım 2013’te devam edilmişti. İstanbul 9. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 16 Haziran Örgütü Davası’na ilişkin savcının esas hakkındaki 
mütalaasını sunmasının ardından sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, Yargıtay’ın 4 kez bozduğu 
davada Sarp Kuray’a yeniden müebbet hapis cezası vermişti. Kararı 2 Temmuz 2014’te değerlendiren 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Sarp Kuray’a ikinci kez yargılandığı davada verilen müebbet hapis cezasını 
onadı. 
 
 
 

 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ, YÖNETİCİ ve ÜYELERİNE YÖNELİK BASKILAR  
 
  
 

I. İHD Şubeleri Hakkında Açılan Dava/Soruşturmalar ve Baskınlar 
 
 

İHD İstanbul Şubesi ile ilgili İstanbul Valiliği tarafından kapatılması için İstanbul Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na yapılan başvuru Savcılıkça sonuçlandırılmamıştır. Süreç devam etmektedir.  

 
  
 

II. Gözaltına Alınan, Tutuklanan İHD Yönetici ve Üyeleri 
 
  
28 Eylül 2014’te, İzmir’de HDP tarafından Kobanê halkıyla dayanışmak amacıyla düzenlenen yürüyüşe 
polisin gaz bombaları ve basınçlı suyla saldırması sonucu yürüyüşü gözlemlemek üzere orada olan İHD 
İzmir şube saymanı Adalet …. Gözaltına alındı. 
 
17 Ekim 2014’te Kobanê’deki IŞİD saldırıları esnasında yaşamını yitiren YPG militanı Hüsamettin Ekinci 
için Siirt’in Tillo İlçesi’ne bağlı Hatrant Köyü’nde düzenlenen taziye töreninden dönen İHD Siirt Şubesi 
yöneticisi Muhsin Beydoğan ile İHD üyeleri Abdullah Gök ve Halit Kaçar polislerce gözaltına alındı. 

 

 

III. Tehdit Edilen, İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalan Ve Saldırıya Uğrayan İHD Yönetici ve 
Üyeleri 
 
8 Temmuz 2014’te basın toplantısı düzenleyen İnsan Hakları Derneği (İHD) Hakkâri Şubesi, Hakkâri’nin 
Yüksekova İlçesi’nde 14 haftadır devam eden “Kayıplar Bulunsun Faiiler Yargılansın” eylemlerini 
düzenleyen İHD üye ve temsilcilerinin kendilerini “JİTEMCİ” olarak tanıtan kişilerce tehdit edildiklerini ve 
fiziki baskıya maruz kaldıklarını açıkladı. 
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11 Ekim 2014’te, IŞİD çetelerinin Kobanê’ye yönelik devam eden saldırıları protesto etmek amacıyla 
Siirt’te 3 gün boyunca yapılan gösteriler sonucunda meydana gelen olayları haber yapan, Siirt’ten, Öte 
Haber Kültür Sitesi/Gazetesi,  Sitenin Genel Yayın Yönetmeni ve İHD Siirt Şube Başkanı Zana Aksu, Siirt 
milletvekili Osman Ören tarafından “savaş çığırtkanlığı” türünden haber yapmakla suçlanarak hedef 
gösterildi. 
   
 

III. İHD Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Açılan Soruşturmalar 
 
  
 

V. İHD Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Açılan, Sonuçlanan veya Devam Eden Davalar 
  
İstanbul’un Çerkezköy İlçesi’nde 2005 yılında yaptığı bir konuşma nedeniyle Avukat Eren Keskin hakkında 
“Türklüğe hakaret ettiği” iddiasıyla açılan davadan verilen bir yıllık hapis cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi 
tarafından bozulmuştu. Kararın ardından devam eden soruşturma çerçevesinde 2011 yılında dönemin 
Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in izniyle Eren Keskin hakkında TCK’nin 301. Maddesi uyarınca yeniden 
dava açıldığı 11 Şubat 2014’te öğrenildi. 
 
16 Aralık 2013 günü 10-17 Aralık İnsan Hakları Haftası eylem etkinlikleri kapsamında İHD Erzurum 
şubesinin 16 Aralık günü Erzurum H tipi cezaevi önünde gerçekleştirdiği 202 dk oturma eylemi ve basın 
açıklaması eylemine katılan şube eğitim sekreteri Mustafa ACI hakkında eylemde bilgisayar başında 
olması ve megafonu tutarak müziği dışarıya vermesi sebebiyle PKK/KCK örgüt propagandası yapmak 
suçuyla 09.01.2014 tarihinde TEM Şube bağlı polislerce şubeye gidilerek ifadeye çağrılmıştır. Aynı gün 
Şube başkanı, sekreteri, Av. İrfan Sarı ve Mustafa Acı ile gidilip ifadesi verilmiştir, 08.05.2014 tarihinde 
Mustafa ACI'nın iş adresine tebligat yapılmış ve soruşturma açıldığı, 18.06.2014 tarihinde Erzurum 2. Ağır 
Ceza Mahkemesinde duruşması olacağı öğrenilmiştir. 
 
15 Ağustos 2014’te İnsan Hakları Derneği (İHD) Siirt Şubesi yöneticisi Abdullah Gürgen hakkında açılan 
bir dava sonunda “2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” suçlamasıyla 
hakkında verilen 3 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanması üzerine tutuklanarak cezaevine 
gönderildi. 
 
16 Aralık 2014’te İnsan Hakları Derneği (İHD) Siirt Şubesi yöneticisi Abdullah Gürgen hakkında 
Mezopotamya Kültür Merkezi yöneticilik yaptığı dönemde açılan davanın karar duruşması görüldü. Siirt 1. 
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim, Abdullah Gürgen’in son savunmasını aldıktan sonra 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarından 8 yıl 6 ay hapis 
cezası verdi. 

TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ 
 

2013 Yılında Toplantı ve Gösteriler Nedeniyle Açılan Soruşturmalar 
 
 
 
25 Ocak 2014’te, Antep Üniversitesi'nde Roboskî ve Aydın Erdem katliamını protesto eden yaklaşık 72 
öğrenciye hem üniversite idaresi, hem de Antep Emniyeti tarafından soruşturma açıldı.   
 
25 Ocak 2014’te, Antep'de Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri ve aynı zamanda Güzel Sanat Fakültesi 
öğrencisi Nazım Daştan hakkında, "İllegal bir eyleme katıldığı" iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Daştan, 
kendisine soruşturma kararını tebliğ eden Bölüm Başkanına  "Ben bu eylemlere basın mensubu olarak 
katılıyorum. Ayrıca bu üniversitede hocalarından tutun polislere kadar herkes beni tanıyor.1-2 yıldır 
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üniversitede bu tür eylemleri takip ediyorum. Yapılan eylem de yasadışı bir eylem değildir. Öğrencilerin 
demokratik haklarını kullanarak, yaptığı bir eylemdir" dediği kaydedildi.  
 
28 Ocak 2014’te, Urfa’da, Harran Üniversitesi’nde okuyan yaklaşık 200 öğrenci hakkında "2011 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve üniversite içinde "toplu şarkı söylemek", 
"halay çekmek", "öğrencilerin huzurunu" bozduğu iddiasıyla adli ve idari soruşturma açıldığı öğrenildi.   
 
8 Nisan 2014’te, Muş Alparslan Üniversitesi'nde 20 Mart'ta düzenlenen Newroz kutlamalarının izinsiz 
düzenlendiği gerekçesi ile kutlamalara katılan 100 öğrenci hakkında, üniversite yönetimi tarafından 
soruşturma açıldı.   
 
9 Nisan 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde, Vanlı depremzedelerin durumuna dikkat çekmek için, 
"Van üşüyor sessiz kalma" standı açtıkları sırada ülkücü grubun saldırısına uğrayan öğrencilere, Rektörlük 
tarafından açılan soruşturmalar sonucu uzaklaştırma ve kınama cezası verildi. Saldırgan gruptan hiçbirine 
soruşturma açılmazken, soruşturma sonucu iki öğrenci kınama cezası alırken, gazetecilik bölümü son sınıf 
öğrencisi Elif Aydoğmuş ise iki hafta uzaklaştırılma cezası aldı.   
 
10 Nisan 2014’te, Malatya İnönü Üniversitesi. 28 Aralık 2013 tarihinde, 28 Aralık 2011 tarihinde Uludere 
Roboskî köyünde TSK'ya ait savaş uçaklarıyla 34 sivil yurttaşın katledilmesinin yıl dönümünü, üniversite 
kampüs alanı içerisinde gerçekleştirilen yürüyüş ve basın açıklamasıyla kınayan öğrencilerden 44'üne 
Malatya TMK 10. madde ile görevli Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Örgüt propagandası yapmak" 
suçlamalarından soruşturma açılmıştı. 44 öğrenci hakkında Kredi ve Yurtlar Bölge Müdürlüğü ve Malatya 
İnönü Üniversitesi Rektörlüğü de aynı gerekçelerle soruşturma açıldı.  
 
25 Nisan 2014’te, Kars Kafkas Üniversitesi'nde, 9 Nisan günü ırkçı gurupların Kürt öğrencilere 
saldırmasının ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan 7 Kürt 
öğrenciye yurt idaresi tarafından soruşturma açıldı.   
 
7 Mayıs 2014’te Kars’ta, Kafkas Üniversitesi’nde 9 Nisan’da üniversite çıkan olaylara ilişkin, üniversite 
yönetimi tarafından 94 öğrenci hakkında soruşturma açıldı.   
 
15 Haziran 2014’te, Irkçı saldırıların eksik olmadığı Marmara Üniversitesi'nde 5 Kürt öğrenci satırlı 
saldırılarda yaralandı. Saldırıları yapan gruplar hakkında soruşturma açılmazken 20 Kürt ve sosyalist 
öğrenciye soruşturma açıldı 2 öğrenciye soruşturmalar sonucu uzaklaştırma cezası verildi.   
  
16 Haziran 2014’te,  Kocaeli Üniversitesi'nde Lice'de karakol yapımına karşı direnen yurttaşlara ateş 
açılması sonucu iki yurttaşın yaşamını yitirmesini protesto etmek için İletişim Fakültesi'ni işgal eden ve 
gözaltına alınan 24 öğrenciye soruşturma açıldığı öğrenildi.    
 
17 Haziran 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi idaresi, Paris'te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi için 9 
Ocak 2013 tarihinde Mahallebaşı Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle 10 öğrenci 
hakkında disiplin soruşturması açtı.   
 
4 Kasım 2014’te, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan KYK yurdunda kalan öğrenciler, 
Kobanê için protesto amaçlı her akşam yaptıkları yürüyüş ve gürültü eylemleri nedeniyle yurt yönetimi 
tarafından, eylemlere katılan 33 öğrenci hakkında, "Yurtta huzuru bozmak" gerekçesi ile soruşturma açıldı.   
 
17 Kasım 2014’te, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, üniversitedeki ırkçı saldırılar ile 
hukuksuz soruşturma ve cezalara karşı Gölköy Kampüsü içinde bulunan Aktivite Merkezi içinde oturma 
eylemi başlattı.  Öğrenciler adına yapılan açıklamada, üniversitedeki baskı ve uzaklaştırmalara dikkat 
çekilerek, "Şu anda uzaklaştırma cezası alan arkadaşlarının sayısı 30'u geçti" denildi. Geçen seneki 
soruşturmaların bu sene dönem vize dönemine özellikle denk getirildiğine dikkat çeken öğrenciler, 
geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ırkçı saldırılarda yaralanan öğrencilere de soruşturma açıldığını belirterek, "1 
sene içerisinde ortalama 15 kere hakkımızda soruşturma açılmış ve devamında içerisinde mezun olan 
arkadaşlarımızla beraber toplamda 30'un üzerinde kişi 1 aydan 1 yıla kadar çeşitli uzaklaştırma cezaları 
almıştır" dedi.  



431 
 

 
21 Kasım 2014’te, Van’da, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını ve YPG/YPJ'lilerin direnişini 
anlatan sinevizyon gösterimi yaptıkları gerekçesiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi KYK yurdunda kalan 12 
öğrenciye, yurt yönetimi tarafından "Yurtta huzuru bozduğu" gerekçesi ile soruşturma açıldı  
 
21 Kasım 2014’te, Van’da, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını ve YPG/YPJ'lilerin direnişini 
anlatan sinevisyon gösterimi yaptıkları gerekçesiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi KYK yurdunda kalan 
öğrencilere "Yurtta huzuru bozduğu" gerekçesi ile soruşturma açan yurt yönetimi, gösterimi düzenleyen 
öğrencilere müdahale etmedikleri gerekçesi ile 16 özel güvenlik personeli hakkında idari soruşturma açtı.   
 
2 Aralık 2014’te, Diyarbakır Silvan ilçesinde 21 Kasım’da, Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla 
Demokratik Özgür Kadın Derneği (DÖKH) tarafından bir yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan ve 
aralarında Silvan Belediyesi Başkan Yardımcısı Zuhal Tekiner, Av. Seda Tanrıkulu ve ilçede bulunan 
MEYA Kadın Merkezi sosyologu Zeynep Şıkgenç’in de bulunduğu 14 kadın hakkında Silvan Cumhuriyet 
Savcılığı tarafından "2911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet etmek" suçlamasıyla 
soruşturma başlatıldı.   
 
 
12 Aralık 2014’te, HDK-HDP Gençlik Meclisleri ve Marmara Üniversitesi öğrencileri, son dönemlerde 
demokratik haklarını kullandıkları için tabii tutuldukları soruşturma terörünü İHD İstanbul Şubesinde 
yaptıkları açıklamayla duyurdu. Açıklamada, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi toplanan 
verilere göre yılın ilk 9 ayında 575 öğrenciye soruşturma açıldığı, bu öğrencilerden 101’ine ise ceza 
verildiği aktarıldı. 
 
31 Aralık 2014’te, Bingöl Üniversitesi'nde 6 Aralık 2014 tarihinde, Dicle Üniversitesi öğrencisi Aydın 
Erdem'in polis kurşunu ile katledilişinin yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliğine katılan 105 öğrenci 
hakkında, üniversite rektörlüğü tarafından soruşturma açıldı.   
 
 

2013 Yılında Toplantı Ve Gösteriler Nedeniyle Açılan ve Sonuçlanan Davalar 
 
Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) kuruluş yıldönümünü (6 Kasım) protesto etmek için 6 Kasım 2013’te 
Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde dekan odasına girerek eylem yapan ve fakülte 
binası içine gaz bombası atarak eyleme müdahale eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Dev-
Genç üyesi 9 öğrenciden 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından 9 Kasım 2013’te tutuklanmış, tutuklanan 
öğrenciler daha sonra avukatlarının yaptıkları itiraz üzerine tahliye edildmişti. Protestonun ardından 9 
öğrenci hakkında savcılığın başlattığı soruşturmayı tamamladığı ve iddianameyi hazırladığı 1 Ocak 
2014’te öğrenildi. “Yasadışı örgüt üyesi olmak”, “yasadışı örgüt propagandası yapmak”, “eğitim ve öğretimi 
engellemek”, “kamu malına zarar vermek”, “kemik kırığına neden olacak şekilde ağır yaralamada 
bulunmak”, “kolluk kuvvetine görevi yaptırmamak için direnmek” suçlamalarından 38’er yıla kadar hapis 
cezası talep edilen iddianameyi kabul eden Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 9 öğrencinin 
yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
Ankara’da 29 Aralık 2011’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda 2011 yılının asgari ücretini 
belirlemek için toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nu protesto etmek isteyen Devrimci Sağlık İşçileri 
Sendikası (Dev Sağlık-İş) Sendikası üyesi gruba polis ekipleri biber gazıyla müdahale etmişti. Eylemin 
ardından başlatılan soruşturma kapsamında ise Dev Sağlık-İş üyesi veya yöneticisi 37 kişi hakkında dava 
açıldığı 2 Ocak 2013’te öğrenildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri” gerekçesiyle 37 kişinin Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 18 Şubat 2014’te 
başlanacak. 
 
Gezi Parkı eylemleri devam ederken 11 Haziran 2013’te İstanbul’da Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) il 
binasına düzenlenen baskının ardından gözaltına alınan 72 kişiden SDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi 
Ulaş Bayraktar, “silahlı örgüte üye olmak”, parti meclisi üyesi Doğukan Öci ile üyeler Furkan Tombul ve 
Ceyhun Dönmez ise “yasadışı örgüt üyesi olmamakla beraber yasadışı örgüt adına suç işlemek” 
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iddialarıyla 15 Haziran 2013’te tutuklanmıştı. Operasyonun ardından 4’ü tutuklu 36 kişi hakkında savcının 
soruşturmasını tamamlayarak iddianameyi hazırladığı 24 Aralık 2013’te öğrenildi. “Yasadışı Devrimci 
Karargâh Örgütü üyesi veya yöneticisi olmak”la suçlanan 36 kişiye ilişkin iddianameyi 3 Ocak 2014’te 
kabul eden İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi yargılamaya 15 Mayıs 2014’te başlanacağını duyurdu. 
 
7 Ocak 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Uşak’ta düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi tutuksuz 3 
çocuk hakkında açılan davaya devam edildi. H.D.K. (17), K.E.K. (17) ve M.B. (17) hakkında “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “devlet büyüğüne hakaret ettikleri” ve 
“görevli memura mukavemet ettikleri” suçlamalarından hapis cezasının talep edildiği davanın Uşak 3. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların ifadelerini alan mahkeme başkanı, atılı 
suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle sanıkların beraat etmesine karar verdi. 
 
9 Ocak 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Mersin’de 1 Haziran 2013’te düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 52 kişi hakkında 
hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılamaya başlandı. 52 kişinin “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli polis 
memuruna direndikleri” suçlamalarından yargılandığı davanın Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen ilk duruşmasında sanık avukatlarıyla mahkeme başkanı arasında çıkan tartışmanın büyümesi 
üzerine önce mahkeme başkanının duruşma salonuna çağırdığı çevik kuvvet ekipleri salondakilere biber 
gazı sıktı sonra da duruşma mahkeme başkanı tarafından ertelendi. 
 
9 Ocak 2014’te, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 2011 yılında gözaltına alınarak tutuklanan ve 2 yıl aradan 
sonra mahkeme tarafından tahliye edilen dönemin BDP'li yöneticileri İmdat Derin, Suphi Çetinkaya, Hacı 
Çetin, Sıddık Güzel, Süleyman Yorgun Sehem Akgül'ün Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi, davayı karara 
bağladı. Mahkeme her bir kişiye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.   
 
10 Ocak 2014’te, Malatya İnönü Üniversitesi (İÜ) öğrencileri tarafından 27 Aralık 2013 tarihinde kampus 
içersinde düzenlenen Roboski katliamı protestosu nedeni ile, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
44 öğrenci hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğüne ifade vermek 
için çağrılan öğrenciler, polisin kendilerini ajanlık teklifinde bulunduğu iddiasını ileri sürdü.   
 
14 Ocak 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Eskişehir’de 2 Haziran 
2013’te düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak 
için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarından dava açılan 14 kişinin yargılanmasına başlandı. 
Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan mahkeme başkanı, 
aynı olayla ilgili olarak 178 kişi hakkında Eskişehir 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 13 Nisan 2014’te 
başlayacak başka bir dava açıldığını belirterek, davaların birleştirilmesi için dosyanın Eskişehir 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. 
 
15 Ocak 2014’te Ankara’daki Gezi Parkı eylemleri esnasında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettiği” ve “kolluk kuvvetlerine mukavemet ettiği” gerekçeleriyle hakkında dava açılan 
Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Çankırı Hâkimi Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun yargılanmasına devam 
edildi.  Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanık hâkimin savunmasını alan 
mahkeme heyeti, sanığın suç işleme kastı ile hareket etmediğinin anlaşılmasından dolayı beraat etmesine 
karar verdi. 
 
İstanbul Teknik Üniversitesi’nin 2008 yılında düzenlenen akademik yıl açılış törenine katılan Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan tören salonunda protesto edilmişti. Eyleme katılan 18 öğrenci hakkında açılan 
davada sonuç çıkmış fakat karar bozulmuştu. Gelişme üzerine İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
16 Ocak 2014’te yapılan yeniden yargılama sonucu mahkeme başkanı, o dönem öğrenci olan 18 kişiye 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 1’er yıl 3’er ay 
hapis cezası ve 80’er TL para cezası verdi. 
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21 Ocak 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Çanakkale’de 3 Haziran 
2013’te düzenlenen protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle hakkında hapis cezası talep edilen 
B.T.İ.’nin (13) yargılanmasına cezai ehliyeti olmamasına rağmen devam edildi. Çanakkale 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi’ndeki sadece avukatların bulunduğu duruşmaya katılan B.T.İ.’nin ifadesini alan hâkim, cezai 
ehliyetinin bulunmadığına hükmederek B.T.İ.’nin beraat etmesine karar verdi. 
 
23 Ocak 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İstanbul’da 2 Haziran 2013’te düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınan ve daha sonra hakkında 
soruşturma başlatılan M.Y.’ye (16) ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. M.Y. hakkında 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği”, “kamu malına zarar verdiği” ve 
“görevli polis memuruna direndiği” suçlamalarından açılan davaya açıldı. 
 
28 Ocak 2014’te, Urfa’da, Harran Üniversitesi’nde okuyan yaklaşık 200 öğrenci hakkında "2011 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve üniversite içinde "toplu şarkı söylemek", 
"halay çekmek", "öğrencilerin huzurunu" bozduğu iddiasıyla adli ve idari soruşturma açıldığı öğrenildi.   
 
30 Ocak 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Tunceli’de düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan ve haklarında soruşturma başlatılan Ahmet Elma, Behsat Doğan, 
Gazel Gür, Kenan Küçük ve Önder Ergen adlı 5 kişiye ilişkin iddianamenin hazırlandığı öğrenildi. 5 kişi 
hakkında “yasadışı TİKKO Örgütü üyesi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet ettikleri” ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamalarından hapis cezasının talep edildiği 
iddianameyi kabul eden Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya önümüzdeki günlerde 
başlanacak. 
 

4 Şubat 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 8 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’nda ve Taksim 
Meydanı’nda düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 
Taksim Dayanışması adlı grubun temsilcilerinin de bulunduğu 26 kişiye ilişkin iddianamenin hazırlandığı 
öğrenilmişti. 26 kişi hakkında “suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarından hapis 
cezasının talep edildiği iddianamenin gönderildiği İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi, suçlamaların ve 
müştekilerin belirsiz olduğunu, Taksim Dayanışması’nın yasadışı örgüt olup olmadığının anlaşılamadığını 
belirterek iddianameyi savcılığa iade etti. 

 
6 Şubat 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Antalya’da düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini 
yaptırmamak için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarından dava açılan 3’ü tutuklu 5 kişinin 
yargılanmasına başlandı. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini 
yapan ve ifadelerini mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Murat Sezgin, Mustafa Cihan Yılmaz ve Ayşe Deniz 
Karacagil’in tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
6 Şubat 2014’te Çanakkale’de 4 Ekim 2012’de Suriye tezkeresini protesto etmek için AKP il binası önünde 
yapılmak istenen eylemden dolayı 49 kişi hakkında açılan davaya devam edildi. 2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri iddiasıyla yargılanan 49 kişi hakkında hâkim beraat 
kararı verdi. 
 
6 Şubat 2014’te, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görevli 8 asistana, iş bırakma eylemine 
katıldıkları gerekçesiyle 24 ay kıdem durdurma cezası verildiği öğrenildi 
 
İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde 4 Aralık 2010’da Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın rektörlerle yaptığı görüşme protesto edilmek istenmişti. Bu amaçla Ankara’dan 
İstanbul’a gelmek isteyen ve Tuzla’da polisin saldırdığı 10 kişi hakkında açılan davanın sonuçlandığı 6 
Şubat 2014’te öğrenildi. Anadolu 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmekle” suçlanan 10 kişinin hâkim beraat etmelerine karar verdi. 
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7 Şubat 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İzmir’de düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle 9 Temmuz 2013’te tutuklanarak haklarında soruşturma başlatılan 13 kişiye ilişkin 
hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin ardından yargılamaya başlandı. 13 kişi hakkında “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu 
malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” suçlamalarından açılan davanın İzmir 8.  
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 
Serdar Gür ve Abdullah Yüksel ile Erol Özdemir, Soner İnan, Yunus Kızıltaş’ın tahliye edilmesine, 8 
sanığın ise tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
Rize’nin Fındıklı İlçesi’nde 25 Ağustos 2011’de düzenlenen çevre protestosu eylemine katılan HAS Parti 
İstanbul İl Başkanı Mehmet Bekaroğlu’nun da arasında bulunduğu 13 kişi hakkında başlatılan soruşturma 
sonunda dava açılmıştı. Dava dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında iddianameyi hazırlayan savcıyı 
eleştiren Mehmet Bekaroğlu hakkında “adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ettiği” ve “kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakâret ettiği” suçlamalarıyla yeni bir dava açılmıştı. Söz konusu davanın 7 Şubat 
2014’te Fındıklı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hâkim, davaya konu olan 
konuşmanın ağır eleştiri niteliği taşıdığını belirterek Mehmet Bekaroğlu’nun beraat etmesine karar verdi. 
 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla 10 Kasım 2013’te Adana’da düzenlenen törenin 
ardından Vali Hüseyin Avni Coş’u protesto eden on kişiden dokuzuna “Kabahatler Kanunu’na aykırı 
hareket ettikleri” gerekçesiyle 11 Kasım 2013’te 186’şar lira para cezası verilmişti. Protesto sırasında 
Hüseyin Avni Coş’un eylemcilere “gavat” dediği kameralara yansımıştı. Gelişmelerin ardından Vali’nin 
şikâyeti üzerine 3 kişi hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla dava 
açılmasının ardından yargılamaya Adana 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacağı 
10 Şubat 2014’te öğrenildi. 
 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin 18 Ekim 2013 gecesi ODTÜ’nün ağaçlık alanından 
geçmesi planlanan yol için ağaçları sökmesi veya kesmesini protesto etmek amacıyla 21 Ekim 2013’te 
Ankara’da “fidanını kap, gel” eylemi yapan gruba biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi 
gözaltına almıştı. Olayın ardından 3 kişi hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlanarak iddianamenin 
hazırlandığı 11 Şubat 2014’te öğrenildi. İddianamede eylemciler “belediyenin açtığı yola yeniden ağaç 
dikmek için zincir oluşturmak ve çam fidanlarını elden ele vererek kamyonların geçişini engellemek”le 
suçlanarak “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri”, “görevi 
yaptırmamak için direndikleri” ve “kamu kurumu veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının 
faaliyetlerini engelledikleri” gerekçelerinden 14 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianamenin ilgili 
asliye ceza mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
10 Şubat 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Erzincan’da düzenlenen gösterilerin ardından 
düzenlenen ev baskınları sonucu “TKP/ML-Konferans Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla 27 Haziran 
2013’te tutuklanan 8 kişinin yargılanmasına başlandı. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan mahkeme heyeti, Özgür Gelecek Dergisi muhabiri Çetin 
Kirsiz ve Özgür Gelecek Dergisi okurları Can Koçak, Dağlar Delen, Mukamet Çelik, Özgün Kaya, Özcan 
Kaya ve Ali Sağlık ile Ahmet Doğan’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
11 Şubat 2014’te Antalya’da 1 Mayıs 2013’te İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen mitingde “slogan atarak 
yasadışı örgüt propagandası yaptığı” hakkında dava açılan E.Y.’nin (21) karar duruşması görüldü. Antalya 
5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada E.Y.’ye 10 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, 
sanığın sabıkasız olması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 
 
11 Şubat 2014’te Eskişehir’de 2011 yılında Halkevlerinin zorunlu sağlık sigortasına karşı yaptığı eyleme 
katılan 17 kişi hakkında “Başbakan’a hakaret ettikleri” iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Eskişehir 4. Sulh 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların son savunmasını alan hâkim, “kamu görevlisine görevinden 
dolayı hakâret ettikleri” suçlamasıyla TCK’nin 125. maddesi uyarınca 3 kişiye birer yıl, 14 kişiye de ikişer 
yıl hapis cezası verdi. 
 
11 Şubat 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Mersin’de 1 Haziran 2013’te düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 54 kişiye ilişkin hazır lanan 
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iddianamenin kabul edilmesinin yargılamaya devam edildi. 54 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli polis 
memuruna direndikleri” suçlamalarından açılan davanın Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmasında sanıkların ifadesini alan hâkim, üç sanığa “polise taş atmak” suçlamasından 6’şar ay hapis 
cezası verdi. Cezayı erteleyen hâkim, 51 sanığın da beraat etmesine karar verdi. 
 
11 Şubat 2014’te Hatay’da 9 Eylül 2013’te düzenlenen protesto gösterilerine polis ekiplerinin gece 
boyunca gaz bombaları, plastik mermi ve basınçlı suyla saldırdığı esnada akrep tarzı bir polis aracının 
geçtiği sırada 5 katlı bir binadan şüpheli şekilde düşerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ahmet 
Atakan’ın (22) ölümünü protesto etmek amacıyla Kocaeli’de aynı gün Gezi Parkı forumlarının düzenlendiği 
Cumhuriyet Parkı’nda giden ve burada uyuyakalan Mesut Yılmaz (20), Emre Akpınar (20) ve Adem Süzen 
(24) hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan 
davaya başlandı. Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini 
yaparak ifadelerini alan hâkim, bir gösterinin suç teşkil etmeye konu olması için dahi 7 kişiden oluşması 
gerektiğini belirterek sanıkların beraat ettiğini açıkladı. 
 
12 Şubat 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Antalya’da düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettiği”, “kamu malına zarar verdiği” ve “görevini yaptırmamak için görevli kolluk 
kuvvetine direndiği” suçlamalarından dava açılan Kadir Karatel’in (24) yargılanmasına başlandı. Antalya 
15. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanığın kimlik tespitini yapan ve ifadesini alan hâkim, Kadir 
Karatel’in beraat ettiğini açıkladı. 
 
12 Şubat 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Antalya’da düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettiği”, “kamu malına zarar verdiği” ve “görevini yaptırmamak için görevli kolluk 
kuvvetine direndiği” suçlamalarından dava açılan Kadim Doğan’ın yargılanmasına başlandı. Antalya 15. 
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanığın kimlik tespitini yapan ve ifadesini alan hâkim, Kadim 
Doğan’ın beraat ettiğini açıkladı. 
 
13 Şubat 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Kırşehir’de düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasından dava açılan 23 kişinin yargılandığı öğrenildi. 3 Şubat 2014’te 
Kırşehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi hâkiminin duruşma yapmadan sanıkların beraat ettiğini açıkladığı 
öğrenildi. 
 
13 Şubat 2014’te Balıkesir’in Edremit İlçesi’nde Kazdağları’nda siyanürle altın aranmasını protesto etmek 
amacıyla 3 Ağustos 2013’te düzenlenen eyleme katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret 
ettikleri” iddiasıyla dava açılan 8 kişinin yargılanmasına başlandı. Edremit 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini alan hâkim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 
duruşmayı erteledi. 
 
18 Şubat 2014’te Bingöl’de 23 Aralık 2011’de, BDP il örgütü tarafından düzenlenen etkinliğe katılan ikisi 
tutuklu 10 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlemek” ve 
“yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçlamalarından açılan dava sonuçlandı. Diyarbakır 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanık avukatlarının esas hakkındaki son savunmalarını alan 
mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 10 kişiye 10’ar ay hapis cezası 
verdi. Diğer suçlamadan beraat kararı veren mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ömer Bayındır ile Emrulah 
Kaya’yı da tahliye etti. 
 
Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Aralık 2013’te düzenlenen yürüyüşte Mehmet Reşit İşbilir (35) ve 
Veysel İşbilir’in (34) polisler tarafından öldürülmesini protesto etmek için 8 Aralık 2013’te Kars’ta 
yürüyüşün ardından Kafkas Üniversitesi öğrencisi 11 kişi 11 Aralık 2013’te tutuklanmıştı. “Yasadışı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli 
polis memuruna direndikleri” suçlamalarıyla haklarında dava açılan 11 tutuklu 35 öğrencinin 
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yargılanmasına 18 Şubat 2014’te başlandı. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların 
kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu 11 sanığın tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 
 
14 Şubat 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Sinop’ta 4 Haziran 2013’te düzenlenen 
protesto gösterilerinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri gerekçesiyle haklarında dava 
açılan sendika yöneticisi 7 kişinin karar duruşması görüldü. 7 sendikacı hakkında “kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret ettikleri” suçlamasından açılan davanın Sinop Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmasında sanıkların ifadesini alan hâkim, sanıklar Seyfi Çelebi, Uğur Karslı, Derya Kırmızıtoprak, 
Mustafa Koç, Erkam Kabal, Kayhan Konukçu, Bülent Eroğlu’a 7080’er TL para cezası verdi. 
 
18 Şubat 2014’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 12 Eylül 2014’te, polis şiddetini protesto etmek amacıyla 
düzenlenen eyleme katıldıkları gerekçesiyle biri ABD vatandaşı 16 kişi hakkında açılan davaya başlandı. 
Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
etmek” ve “görevli polis memuruna direnmek” suçlamalarından yargılanan sanıkların kimlik tespitini yapan 
ve ifadelerini alan hâkim, duruşmaya katılmayan bir sanığın zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi. 
 
22 Şubat 2014’te Manisa’da 28 Aralık 2013’te, seçim çalışmaları kapsamında kente gelen Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın mitingi öncesinde “eylem yapabilecekleri” iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 
çantasında “dikkat Manisa’da hırsız var” yazılı bez afiş çıkan Hüseyin Tavas hakkında dava açıldığı 
öğrenildi. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” suçlamasıyla Hüseyin Tavas’ın TCK’nin 125. 
maddesi uyarınca yargılanmasına 10 Nisan 2014’te Manisa 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde başlanacak. 
 
25 Şubat 2014’te Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları 
kapsamında 31 Mayıs 2011’de düzenlemek istediği mitingi protesto edenlere polis ekiplerinin müdahale 
etmesini ve müdahale nedeniyle Metin Lokumcu’nun ölmesini aynı gün Ankara’da protesto eden gruba da 
polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar nedeniyle 28 kişi hakkında açılan davaya Ankara 
11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmaya katılan sanıkları, müştekileri ve avukatlarını 
dinleyen mahkeme heyeti, 28 kişinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasından beraat etmelerine, 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasında ise 4. Yargı Paketi uyarınca kovuşturmanın 
durdurulmasına karar verdi. 
 
İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Sakarya’da düzenlenen protesto 27 Şubat 
2014’te gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuksuz 24 kişinin yargılanmasına 
devam edildi. Sakarya 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini alan hâkim,  
dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
12 Mart 2014’te, Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Denizli’de düzenlenen protesto eylemlerine 
katıldıkları gerekçesiyle 9 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” 
suçlamalarından açılan davaya Denizli 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmada sanıkların 
kimlik tespitlerini yapan ve ifadelerini alan hâkim, “farklı düşünen kesimlerin tehlike olarak 
görülemeyeceği” gerekçesiyle sanıkların beraat etmesine karar verdi. 
 
13 Mart 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Tokat’ta düzenlenen protesto eylemlerine 
katıldıkları gerekçesiyle 138 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan davaya Tokat 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Duruşmaya 
katılan sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve ifadelerini alan hâkim, ifade alma işleminin tamamlanması 
amacıyla duruşmayı 15 Mayıs 2014’e erteledi. 
 
20 Mart 2014’te Ankara’da Gezi Parkı eylemleri sırasında polis memuru Ahmet Şahbaz tarafından 
öldürülen Ethem Sarısülük’le ilgili davanın 28 Ekim 2013’te görülen duruşmasında çıkan olaylarla ilgili 
başlatılan soruşturma tamamlandı. Ethem Sarısülük’ün iki kardeşinin de aralarında olduğu 23 kişi 
hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “polis memuruna 
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mukavemet ettikleri” ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamalarından 12 yıla kadar hapis cezası talep 
edilen iddianame değerlendirilmesi için Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 
 
24 Mart 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Mart 2014’te Eskişehir’de düzenlediği mitingi 
protesto etmek isteyen ancak polis ekiplerinin barikat kurarak izin vermediği eylemcilerden 271’ine 
Karayolları Trafik Kanunu’nun 14. maddesi gereğince 343’er liradan toplam 93 bin lira para cezası 
kesildiği öğrenildi. 
 
24 Mart 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek verdikleri için İstanbul’da 11 Haziran 2013’te Sosyalist 
Demokrasi Partisi (SDP) üyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan SDP 
Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ulaş Bayraktar, parti meclisi üyesi Doğukan Öci ile üyeler Furkan Tombul 
ve Ceyhun Dönmez avukatlarının yaptıkları itiraz sonucu tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
26 Mart 2014’te İstanbul’da 2011 yılında çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonların ardından haklarında dava açılan 205 kişiden tutuklu yargılanan 71 kişinin tahliye talepleri 
dosyaya bakan ağır ceza mahkemesi tarafından değerlendirildi. Özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasının 
ardından dosyaya bakmakla görevlendirilen yeni mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklardan 37’sinin tahliye 
edilmesine karar verdi. Tahliye edilenlerden Ayşe Güney bir başka davadan hükümlü olduğu için serbest 
bırakılmadı. 
  
26 Mart 2014’te “KCK Soruşturması” adı altında 20 Aralık 2011’de basın yayın çalışanlarına yönelik 
düzenlenen operasyonların ardından haklarında dava açılan 44 kişiden tutuklu yargılanan 15 kişinin 
tahliye talepleri dosyaya bakan ağır ceza mahkemesi tarafından değerlendirildi. Özel yetkili mahkemelerin 
kaldırılmasının ardından dosyaya bakmakla görevlendirilen yeni mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklardan 
9’unun tahliye edilmesine karar verdi. Tahliye edilenlerden Mikail Barut bir başka davadan hükümlü olduğu 
için serbest bırakılmadı. 
 
1 Nisan 2014’te Ankara Üniversitesi’nin Cebeci Kampusu’nda 20 Mart 2013’te Newroz Bayramı 
dolayısıyla yapılan kutlamaya katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 42 kişinin yargılanmasına 
başlandı. 42 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalafet ettikjleri”, “güvenlik 
görevlilerine cebir ve şiddet uyguladıkları”, “kamu malına zarar verdikleri”, “eğitim ve öğretimi 
engelledikleri” ve “kamu kurumunun faaliyetini engelledikleri” suçlamalarından yargılandıkları davanın 
Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına katılan sanıkların ifadesini alan hâkim 
duruşmayı erteledi. 
 
4 Nisan 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İstanbul’da 16 Haziran 2013’te Anadolu 
Yakası’ndan Avrupa Yakası’na yürüyerek geçmek isteyen 11 kişiye ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul 
edildiği öğrenildi. 11 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri” suçlamasından açılan davaya önümüzdeki günlerde ilgili asliye ceza mahkemesinde başlanacak. 
 
4 Nisan 2014’te Hatay’da 10 Eylül 2013’te protesto gösterileri sırasında faili meçhul şekilde çatıdan 
düşerek yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın ölümünü 11 Eylül 2013’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde 
protesto eden 13 kişi hakkında dava açıldığı öğrenildi. 13 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasından açılan davaya önümüzdeki günlerde ilgili asliye 
ceza mahkemesinde başlanacak. 
 
7 Nisan 2014’te Mersin’de 4-5 Haziran 2013’te KESK’in çağrısıyla grev yapan sendika üyesi 14 kişi 
hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan 
davaya başlandı. Mersin 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini alan hâkim, tüm 
sanıklar hakkında beraat kararı verdi. 
 
7 Nisan ve 11 Nisan 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Antalya’da düzenlenen eylemlere 
katıldıkları için haklarında ayrı ayrı dava açılan 4 kişinin karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. Antalya 
17. Asliye Ceza Mahkemesi’nde aynı gün görülen duruşmalarda “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasından Doğan Erdoğan’a 4 ay, Hamdi Can’a ve Doğuş 
Canleylek’e 10’ar ay hapis cezası verildi. Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 7 Nisan 2014’te 
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yargılanan Naim Doğan’a ise aynı suçlanın yanı sıra “kamu malına da zarar verdiği” gerekçesiyle 1 yıl 
hapis cezası verildi. 
 
9 Nisan 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerinin ardından yaygınlaşan merdiven boyama eylemine 

Kocaeli’nde katılan 6 kişi hakkında dava açıldığı öğrenildi. “Görevli polis memuruna mukavemet ettikleri ve 

görevi engelledikleri” suçlamalarından 6 kişinin yargılanmasına 20 Mayıs 2014’te Kocaeli 5. Asliye Ceza 

Mahkemesi’nde başlanacak. 

10 Nisan 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Manisa’da düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 183 kişinin yargılanmasına devam edildi. Manisa 3. Asliye 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
etmek” ve “görevli polis memuruna mukavemet etmekle” suçlamalarından yargılanan 183 kişiden 50’si 
katıldı. Duruşmada sanıkların ifadesini alan ve avukatlarını dinleyen hâkim, “Anayasal hakkın kullanıldığı” 
ve “suçlamalara dair delil bulunmadığı” gerekçeleriyle 183 kişinin beraat ettiğini açıkladı. 
 
10 Nisan 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Eskişehir’de düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasından dava açılan 13 kişinin yargılanmasına devam edildi. 
Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini alan ve savcının esas 
hakkındaki mütalaasını dinleyen hâkim, sanıkların beraat etmesine karar verdi. 
 
10 Nisan 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Kırklareli’nde düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldığı iddiasıyla hakkında dava açılan Zehra Sevim Özküz’ün (75) avukatının itirazı sonucu 
dosyayı ayıran Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılamaya başladı. Duruşmada bilirkişi raporunu 
değerlendiren hâkim, suçlamaya delil olan fotoğraftaki kişinin Zehra Sevim Özküz olmadığına karar 
vererek sanığın beraat ettiğini açıkladı. 
 
14 Nisan 2014’te Çanakkale’de 11 Mart 2014’te, Berkin Elvan’ın gaz bombası kapsülüyle öldürülmesini 
protesto ederek düzenlenen eylemde zaman zaman yolu trafiğe kapatan 125 eylemciye Karayolları Trafik 
Kanunu’nun 14. maddesi gereğince 356’şar liradan toplam 44 bin 500 lira para cezası kesildiği öğrenildi. 
 
15 Nisan 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Eskişehir’de düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak için görevli kolluk 
kuvvetine direndikleri” suçlamalarından dava açılan 178 kişinin yargılanmasına başlandı. Eskişehir 5. 
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan hâkim bu işlemin 
tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi. 
 
17 Nisan 2014’te Muğla’da Roboski Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla 28 Aralık 2011’de düzenlenen 
eylemde “Katil Erdoğan” sloganı attıkları iddiasıyla haklarında “kamu görevlisine görevinden dolayı 
hakaret ettikleri” iddiasıyla dava açılan 7 kişinin karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. Muğla 1. Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim, Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca sanık iki kişiye 7 bin 
80’er lira par cezası, 5 kişiye de 11 ay 20’şer gün hapis cezası verdi. 
 
18 Nisan 2014’te Ankara’da Gezi Parkı eylemleri sırasında polis memuru Ahmet Şahbaz tarafından 
öldürülen Ethem Sarısülük’le ilgili davanın 28 Ekim 2013’te görülen duruşmasında çıkan olaylarla ilgili 
hazırlanan iddianamenin incelenmesi tamamlandığı öğrenildi. Ethem Sarısülük’ün iki kardeşinin de 
aralarında olduğu 23 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri”, “polis memuruna mukavemet ettikleri” ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamalarından 12 yıla 
kadar hapis cezası talep edilen iddianameyi kabul eden Ankara 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
21 Nisan 2014’te Van’da 2008 yılında kutlanan Newroz etkinliğinde polisin açtığı ateş sonucu iki kişinin 
öldürülmesini AKP yöneticisi Hüseyin Çelik’in Van’a gelmesi dolayısıyla protesto eden 61 kişi hakkında 
açılan dava sonuçlandı. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla yargılanan 61 
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kişiye Van 5. Sulh. Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hâkim TCK’nin 125. maddesi 
uyarınca 7 sanığa birer yıl hapis cezası, 54 sanığa ise toplam 32 bin 900 TL para cezası verdi. 
 
22 Nisan 2014’te, İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri dolayısıyla 30 Haziran 2014’te düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle 56 kişi hakkında açılan davaya başlandı. “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri” iddiasıyla 
İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan duruşmaya katılanların ifadesini alan 
hâkim duruşmayı 26 Haziran 2014’e erteledi. 
 
24 Nisan 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Kırklareli’de 2 Haziran 2013’te düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan toplam 124 kişinin yargılanmasına 
başlandı. 124 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” 
suçlamasından açılan davanın Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında hâkim, “anayasal 
hakkın kullanıldığını” ifade ederek sanıkların tamamının beraat etmesine karar verdi. 
 
28 Nisan 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Kırklareli’de 2 Haziran 2013’te düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 5 ayrı dosyada dava açılan toplam 379 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” 
suçlamasından açılan davaların 117 sanıklı ilk dosyada duruşmaya katılan 107 sanığın ifadesini alan 
hâkim sanıkların beraat etmesine, ifadesi alınamayan sanıkların dosyasının ayrılmasına karar verdi. 262 
sanığın yargılandığı diğer 4 dosya ise eksikliklerin giderilmesi için duruşmalar ileri bir tarihe ertelendi. 
 
İzmir Adliyesi A Kapısı protokol girişinde 2 Eylül 2013’te yapılan adli yıl açılışı töreninde “Tutuklu 
avukatlara özgürlük” yazılı pankart açarak slogan atan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 18 
avukat hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 
açılan davaya 29 Nisan 2014’te başlandı. İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla yargılanan 18 avukattan duruşmaya 
katılanların ifadesini alan hâkim, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 21 Ekim 
2014’e erteledi. Açılan dava kapsamında Serdar Gültekin, Nergiz Tuba Aslan, Mehmet Cemal Doğan, 
Gurbet Uçar, Abdulhadi Çetin, Azat Elçi, Fatma Demirer, Dinçer Çalım, İmdat Ataş, Mehmet Güner, Şule 
Aslan Hızal, Zöhre Dalkıran, Anıl Güler, Oktay Uysal, Canan Uçar, Nezahat Paşa Bayraktar, İlhan Gül 
Kireçkaya ve Hüseyin Korkmaz adlı avukatlar yargılanıyor. 
 
1 Mayıs 2014’te Cezaevlerinde 12 Eylül 2012’de açlık grevi eylemi başlatan PKK Davası tutuklusu ve 
hükümlüsü mahpusların eylemine destek vermek amacıyla Mardin’in Derik İlçesi’nde basın açıklaması 
yapan 62 kişi hakkında açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Derik Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasından yargılanan sanıkların 
son savunmasını alan hâkim, 62 kişiye 1’er yıl 6’şar ay olmak üzere 93 yıl hapis cezası verdi. 
 
30 Nisan 2014’te Antalya'da Gezi Parkı protestoları nedeniyle haklarında dava açılan Ayşe Deniz 
Karacagil, Mustafa Cihan Yılmaz, Hacı Bey Temur, Naim Doğan ve Ersin Elyakut adlı 5 kişinin 
yargılanmasına başlandı. 5 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri” suçlamasından hapis cezası istenen davanın Antalya 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmasında sanıkların ifadesini alan hâkim duruşmayı 13 Haziran 2014’e erteledi. Aynı eylemden dolayı 
söz konusu 5 kişi ayrıca Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde de yargılanıyor. 
 
6 Mayıs 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Samsun’da 1 Haziran 2013’te düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” 
suçlamalarından dava açılan 33 kişinin yargılanmasına Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
başlanacak. 
 
7 Mayıs 2014’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nin BDP’li Belediye Eş Başkanı Rezan Zuğurli (25) hakkında 
“yasadışı gösterilere katılarak yasadışı örgüt adına suç işlediği” suçlamasıyla açılan dava sonuçlandı. 
Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Rezan Zuğurli’nin avukatlarının savunmalarını 
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dinleyen mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla beraber yasadışı örgüt adına suç işlediği” 
gerekçesiyle Rezan Zuğurli’ye 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. 
 
9 Mayıs 2014’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (Samsun) 20 Şubat 2012’de düzenlenen ÖSYM Sınav 
Merkezi Yöneticileri Bölge Toplantısı’na katılan ÖSYM Başkanı Ali Demir’i protesto etmek için binaya 
yumurta atan 9 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “kamu görevlisine direndikleri” suçlamalarından yargılanan 9 kişinin 
Samsun 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında hâkim sanıkların beraat ettiğini 
açıkladı. 
 
10 Mayıs 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 4 Haziran 2013’te İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde 
düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 92 kişiye 
ilişkin iddianamenin hazırlandığı öğrenildi. 92 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna mukavemet 
ettikleri” suçlamalarından hapis cezasının talep edildiği iddianamenin ilgili asliye ceza mahkemesi 
tarafından kabul edilmesi üzerine yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
20 Mayıs 2014’te, Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Kırklareli’nde 2 Haziran 2013’te düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 160 kişinin yargılanmasına başlandı. 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasından açılan davanın 
duruşmasına katılan hâkim sanıkların beraat etmesine karar verdi. 
 
28 Mayıs 2014’te Türkiye cezaevlerinde 2012 yılında PKK ve PJAK davalarından yargılanan veya hüküm 
giyenlerin başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla 12 Eylül 2012’de Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde 
düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 42 kişinin yargılanmasına devam 
edildi. Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla yargılanan 
sanıklardan 39’un savunmasını Kürtçe tercüman olmadığı için almayan mahkeme heyeti, dosyadaki 
eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 1 Ekim 2014’e erteledi. 
 
29 Mayıs 2014’te, 12 Eylül 2012’de cezaevlerinde başlatılan açlık grevine destek vermek amacıyla 23 
Ekim 2014’te İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle haklarında 
dava açılan 49 kişinin yargılanmasına başlandı. Büyükçekmece 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla yargılanan sanıkların kimlik 
tespitini yapan ve ifadesini alan hâkim duruşmayı ifade alma işleminin tamamlanması amacıyla erteledi. 
 
29 Mayıs 2014’te Mersin’de 20 Mart 2011’de düzenlenen Newroz Kutlaması’nda atılan sloganlar ve çıkan 
olaylar nedeniyle haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla dava açılan 9’u tutuklu 14 kişinin yargılanmasına devam 
edildi. Mersin 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya getirilmeyen sanıkların SEGBİS yöntemiyle 
savunmaları alınmak istendi ancak teknik bir sorun nedeni ile işlem gerçekleşmedi. Duruşma sonunda 
savcı sanıkların tutukluluk hallerinin devamını isterken, mahkeme heyeti tutuklu kaldıkları süreden dolayı 
tutuklu 9 kişinin tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 2 Ekim 2014’e erteledi. 
 
31 Mayıs 2014’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Mehmet 
Reşit İşbilir ile Veysel İşbilir’in öldürülmesini protesto etmek amacıyla Gaziantep’te 8 Aralık 2013’te eylem 
yapan grupta yer alan 8 kişi hakkında dava açıldığı öğrenildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yapmakla suçlanan 8 kişinin 
yargılanmasına Gaziantep 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
Bir çatışmada öldürülen HPG militanı Murat Bilgiç adına 2013 yılında Gaziantep’te yapılan mevlit törenine 
katılan Gaziantep Üniversitesi öğrencisi 8 kişi hakkında dava açıldığı 31 Mayıs 2014’te öğrenildi. “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yapmakla suçlanan 8 kişinin yargılanmasına Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki 
günlerde başlanacak. 
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2 Haziran 2014’te, Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Kocaeli’nde düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 238 kişinin yargılanmasına başlandı. 238 
kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar 
verdikleri ve “görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarından yargılandığı davanın Kocaeli 4. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına katılan sanıkların ifadesini alan hâkim, her gün 7 sanığın 
ifadesinin alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
5 Haziran 2014’te İstanbul’da 18 Ocak 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
“DHKP/C Soruşturması” adı altında Çağdaş Hukukçular Derneği’nin ve Halkın Hukuk Bürosu’nun da 
aralarında bulunduğu kurumlara yönelik düzenledikleri operasyonu protesto etmek amacıyla 20 Ocak 
2013’te Çağlayan Adliyesi’nde eylem yapan avukatlar Tamer Doğan, Ali Şafak, Zeycan Balcı Şimşek, 
Efkan Bolaç, Sinan Varlık, Sinan Zincir ve Hüseyin Boğatekin hakkında açılan davaya devam edildi. 
“Kamu görevlisine karşı görevini yaptırmamak için direndikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanan avukatların ifadesini alan hâkim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 
erteledi. 
 
6 Haziran 2014’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 23 Kasım 2013’te Trabzon’a yaptığı ziyaret 
sırasında konvoya yumurta attığı ve hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Seçil Esmanur Erdem’in 
(42) karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” 
suçlamasıyla Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanığın son savunmasını alan hâkim, 
sanığa TCK’nin 125. maddesi uyarınca 7 bin 80 lira adlî ceza vererek cezayı ertelediğini açıkladı. 
 
5 Haziran 2014’te Rize’nin İkizdere İlçesi’ne bağlı Şimşirli Köyü’nün yakınlarındaki vadide yapımı devam 
eden 26 Hidroelektrik Santrali’nin inşaatını protesto etmek amacıyla 2013 yılının Ağustos ayında köylülerin 
Rize-Erzurum yolunu kapatarak yaptıkları eylem nedeniyle 39 kişi hakkında açılan davaya başlandı. Rize 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde “iş ve çalışma hürriyetini ihlal ettikleri”, “tehdit ve hakaret ettikleri”, “zarar 
verici eylemde bulundukları” ve “işyeri dokunulmazlığını ihlal ettikleri” suçlamalarından yargılanan 
köylülerden duruşmaya katılanların ifadesini alan hâkim, ifade alma işleminin tamamlanması amacıyla 
duruşmayı 24 Eylül 2014’e erteledi. 
 
10 Haziran 2014’te İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri döneminde polisin attığı gaz bombasıyla başından 
vurulan ve 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan için Kadıköy’de yaptıkları eylemde Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı bir afiş nedeniyle haklarında dava açılan 5 kişinin 
yargılanmasına başlandı. Anadolu 39. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “kamu görevlisine görevinden dolayı 
hakaret ettikleri” suçlamasıyla Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uyarınca yargılanan sanıklar 
Ahmet Ayva, Betül Karakuş, Elif Baydur, Özlem Akyol ve Ersin Karadağ’ın olay gününe dair ifadelerini 
alan hâkim, tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 11 Eylül 2014’e erteledi. 
 
11 Haziran 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Malatya’da 2013 yılının Haziran 
ayında düzenlenen gösteride “halkı ayaklanmaya çağırdıkları” ve “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamalarıyla haklarında dava açılan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) il örgütü yöneticisi 4 kişi hakkında 
açılan davaya başlandı. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini 
yapan ve ifadelerini alan mahkeme heyeti, sanıklarla ilgili delillerin incelenmesi amacıyla duruşmayı 
erteledi. 
 
11 Haziran 2014’te Erzurum’da 17 Mart 2014’te düzenlenen Newroz kutlamasına polis ekiplerinin 
müdahale etmesinin ardından haklarında dava açılan 14 kişinin karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. 
Erzurum 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
etmek”, “görevli memura direnmek ve hakaret etmek” suçlamalarından yargılanan sanıkların kimlik 
tespitlerini yapan ve ifadelerini alan hâkim, sanıklara 1’er yıl 10’ar ay 15’er gün hapis cezası verdi. Hâkim 
tüm sanıklara verilen toplam 26 yıl 2 ay olan hapis cezalarını 5 yıl süreyle erteledi. 
 
12 Haziran 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Antalya’da düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini 
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yaptırmamak için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarından dava açılan 5 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklar Murat Sezgin, 
Leyla Nuyan, Ali Karakuş, Mustafa Can Yılmaz ve Ayşe Deniz Karacagil’in avukatlarını ve şikâyetçi 
tarafları dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların adlî emanette tutulan eşyaların teslim edilmesine karar 
vererek duruşmayı 31 Ekim 2014’e erteledi. 
  
12 Haziran 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 8 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’nda ve 
Taksim Meydanı’nda düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 
aralarında Taksim Dayanışması adlı grubun temsilcilerinin de bulunduğu 26 kişinin yargılanmasına 
başlandı. İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları”, “yasadışı 
örgüt yöneticisi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve 
“görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarından yargılanan sanıkların kimlik tespitini yapan ve 
ifadelerini alan hâkim, ifade alma işleminin tamamlanması amacıyla duruşmayı 21 Ekim 2014’e erteledi. 
 
10 Haziran 2014’te BDP Şırnak İl Örgütü yöneticisi Hazım Kılınç hakkında 20 Mart 2012’de düzenlenen 
Newroz kutlamasında çıkan olaylar nedeniyle “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt 
adına suç işlemek” iddiasıyla verilen 3 yıl 9 aylık hapis cezasının Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından 
onanması üzerine Hazım Kılınç tutuklandı. 
 
13 Haziran 2014’te Batman’da 2013 yılının Haziran ayında BDP’nin çağrısıyla “Hükümet Adım At” 
sloganıyla yapılmak istenen yürüyüşe polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar nedeniyle 80 
kişi hakkında açılan davaya devam edildi. Batman 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla yargılanan sanıklardan duruşmaya 
katılanların ifadesini alan hâkim, ifade alma işleminin tamamlanması amacıyla duruşmayı 10 Ekim 2014’e 
erteledi. 
 
22 Haziran 2014’te Mersin’in Tarsus İlçesi’nde Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için düzenlenen 
gösterilerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde atılan sloganlar nedeniyle 37 kişi hakkında dava 
açıldığı öğrenildi. Hazırlanan iddianameyi kabul eden Tarsus 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 37 kişinin 
TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanmasına 30 Eylül 2014’te başlanacağı öğrenildi. 
 
26 Haziran 2014’te Bursa’nın Kestel İlçesi’nde Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla 11 
Temmuz 2013’te düzenlenen yürüyüşe katılan A.G., K.A.T., M.C., E.A. ve K.H. adlı 5 kişi hakkında “kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan davaya devam edildi. Bursa 9. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların savunmalarını alan ve taraf avukatlarının taleplerini dinleyen hâkim duruşmayı 
erteledi. 
 
30 Haziran 2014’te Aydın’da 6 Haziran 2013’te, Gezi Parkı gösterilerine destek amacıyla düzenlenen 
eylemde “Katil Erdoğan” sloganı attıkları için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın şikâyetiyle haklarında 
“kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” suçlamasıyla dava açılan Cem Türkoğlu’nun ve 
Zafer Kasap’ın karar duruşması görüldü. Aydın 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların son 
savunmalarını alan hâkim, “sloganın yaygın olarak kitleler tarafından söylenmesi için yeterli ölçüde olgusal 
dayanağın bulunduğu” nu belirterek sanıkların beraat ettiğini açıkladı. 
 
30 Haziran 2014’te Bursa’nın Mudanya İlçesi’nde 11 Mart 2014’te, Berkin Elvan’ın polisin attığı gaz 
bombası fişeğiyle ölümü nedeniyle düzenlenen protesto gösterilerinde atılan sloganlarla Başbakan Recep 
Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla 28 kişi hakkında TCK’nin 125. maddesi uyarınca açılan 
davaya devam edildi. Mudanya 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret 
ettikleri” suçlamasıyla açılan davada sanıkların son savunmalarını ve savcının mütalaasını alan hâkim, 
sanıklara 7 bin 80’er Lira adlî para cezası verdi. Ceza alan sanıklardan 25’i için hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına karar verildi. 
 
18 Aralık 2012’de Göktürk-2 uydusunun Çin’den uzaya gönderilişini canlı izlemek için 105 koruma, 3600 
polis memuru, 20 zırhlı araç ve 8 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) eşliğinde Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’ne (ODTÜ) gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öğrenciler tarafından protesto edilmiş, 
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ODTÜ kampusundaki Fizik Bölümü önünde toplanan öğrenci grupları, Recep Tayyip Erdoğan’ın geldiği 
TÜBİTAK’a doğru yürüyüşe geçince polis ekipleri yoğun bir şekilde gaz bombası ve basınçlı su kullanarak 
öğrencilere müdahale etmişti. Müdahalenin ardından 11 öğrenci hakkında daha dava açılmış ve “yasadışı 
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları”, “kamu malına zarar verdikleri”, “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis memuruna 
direndikleri” suçlamasıyla 11 kişi hakkında hapis cezası talep edilmişti. Yargılamaya Ankara 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 2 Temmuz 2014’te devam edildi. Duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, 
dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi. 
 
Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde 2 Haziran 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla 
düzenlenen gösteriye polis ekiplerinin saldırmasının ardından başlatılan soruşturma sonunda 18 kişi 
hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan 
davaya 15 Temmuz 2014’te Kuşadası 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlanacağı öğrenildi. 
 
9 Temmuz 2014’te Aydın’da 1 Mayıs 2013’te kutlanan İşçi Bayramı’nda atılan sloganlarla “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla haklarında dava açılan Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 22 
kişinin yargılanmasına başlandı. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların kimlik 
tespitlerini yaparak ifadelerini alan mahkeme heyeti, kimlik tespiti işleminin tamamlanması amacıyla 
duruşmayı 22 Ekim 2014’e erteledi. 
 
9 Temmuz 2014’te Cezaevlerinde PKK Davası’ndan yargılanan tutuklu ve hükümlülerin başlattığı açlık 
grevi eylemine destek vermek amacıyla 28 Ekim 2012’de İzmir’de eylem yaptıkları gerekçesiyle 
haklarında dava açılan 13 kişinin karar duruşması görüldü. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla İzmir 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıkların 
avukatlarının son savunmasını alan hâkim, sanıklardan Hacay Yımaz’a 1 yıl 6 ay hapis cezası, diğer 12 
sanığa da 1’er yıl 3’er ay hapis cezası verdi. 
 
10 Temmuz 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Eskişehir’in Han İlçesi’nde düzenlenen 
protesto gösterisinde taşıdığı pankartta yer alan ifadelerle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret 
ettiği iddiasıyla hakkında TCK’nin 125. Ve 216. maddeleri uyarınca dava açılan Belediye Başkanı Erdal 
Şanlı’nın karar duruşması görüldü. Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının 
mütalaasını ve sanığın son savunmasını dinleyen hâkim Erdal Şanlı’nın beraat ettiğini açıkladı. 
 
15 Temmuz 2014’te Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 
haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava 
açılan 55 kişiden 22’si Muğla 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada beraat etti. 33 kişinin 
dosyası ise bir sonraki duruşmada ifadeleri alınarak haklarında karar verilmek üzere hâkim tarafından 
ayrıldı. 
 
16 Temmuz 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla İzmir’de düzenlenen gösterilere 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında “kamu malına zarar verme”, “memura direnme” ve “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etme” suçlarından dava açılan 24 çocuğun karar 
duruşması görüldü. 15’şer yıla kadar hapis cezası talep edilen 24 çocuğun İzmir 5. Çocuk Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında hâkim, 23 çocuğun beraat ettiğini açıklarken; N.N.Y. adlı çocuğu “memura 
direnme” suçundan 18 ay hapis cezası verdi. N.N.Y.’ye verilen cezada daha sonra hükmün açıklanması 
geriye bırakıldı. 
 
17 Temmuz 2014’te İstanbul’da katıldıkları Dünya Barış Günü ve Kadınlar Günü eylemleri nedeniyle 2011 
yılından bu yana tutuklu olarak yargılanan 6 kişinin duruşmasının görüldüğü öğrenildi. “Yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” suçlamasıyla yargılanan 6 kişinin Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmasında sanıkların ifadesini alan ve avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu 6 
sanığın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 30 Ekim 2014’e erteledi. 
 
21 Temmuz 2014’te Gaziantep’te 2012 yılında düzenlenen bir protesto gösterisinde “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla haklarında dava açılan 12 kişinin karar duruşmasının görüldüğü 
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öğrenildi. Gaziantep 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların esas hakkındaki son 
savunmasını alan mahkeme heyeti, sanıklara 30’ar ay hapis cezası verdi. 
 
6 Ağustos 2014’te Manisa’nın Soma İlçesi’nde en az 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden kazasında 
yaşamını yitiren işçileri anmak amacıyla Ege Üniversitesi’nde (İzmir) iki fakülte binasını işgal ederek eylem 
yapan 38 öğrenci hakkında dava açıldığı öğrenildi. Hazırlanan iddianamede “eğitim ve öğretim hakkını 
engelledikleri”, “kamu malına zarar verdikleri”, “kamu görevlisine direndikleri”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “yasadışı DHKP/C Örgütü propagandası yaptıkları” 
suçlamalarından haklarında hapis cezası talep edilen 38 öğrencinin yargılanmasına İzmir 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 14 Ekim 2014’te başlanacak. 
 
12 Ağustos 2014’te İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri döneminde polisin attığı gaz bombasının fişeğinin 
isabet etmesi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 11 Mart 2014’te yaşamını yitiren Berkin Elvan için 
Aydın’ın Didim İlçesi’nde kurulan çadıra 14 Mart 2014’te baskın düzenleyen polis ekipleri 30 kişiyi 
gözaltına almıştı. 30 kişiyle ilgili devam eden soruşturmanın tamamlandığı ise öğrenildi. Didim Cumhuriyet 
Savcılığı’nın 30 kişi hakkında “kamu malına zarar vermek” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet etmek” suçlamalarından 11’er yıla kadar hapis cezası talep ettiği yargılamaya Didim 
2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
26 Ağustos 2014’te Gezi Parkı eylemlerinin yıldönümü dolayısıyla Adana’da 31 Mayıs 2014’te Atatürk 
Parkı’nda toplanan gruplara polis ekiplerinin müdahale etmesinin ardından eylemcilere dair başlatılan 
soruşturma sonunda 20 kişi hakkında iddianame hazırlandığı öğrenildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmekle suçlanan 20 kişiyle ilgili iddianameyi kabul eden Adana 10. 
Asliye Ceza Mahkemesi yargılamaya 10 Aralık 2014’te başlanmasına karar verdi. 
 
29 Ağustos 2014’te, İstanbul’da 2013 yılındaki Gezi Parkı eylemleri nedeniyle Ankara’da düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle 26 kişi hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığı 
öğrenildi. Savcı, “yasadışı örgüt üyesi olmak”, “yasadışı örgüt propagandası yapmak”, “kamu görevlisine 
direnmek” ve “kamu malına zarar vermekle” suçladığı 26 kişiye ilişkin hazırladığı iddianameyi 
değerlendirilmesi amacıyla ilgili ağır ceza mahkemesine gönderdi. İddianamenin kabul edilmesi halinde 
yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
4 Eylül 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Eskişehir’de düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla dava açılan 16 kişinin yargılandığı davanın sonuçlandığı 
öğrenildi. Eskişehir 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada hâkim, “toplanma özgürlüğünün anayasal 
bir hak olduğunu” vurgulayarak sanıkların beraat ettiğini açıkladı. 
 
8 Eylül 2014’te, Beşiktaş’ın dünyaca ünlü taraftar grubu ‘Çarşı’nın liderlerinin de aralarında bulunduğu 35 
kişi hakkında Gezi olaylarında “hükümeti yıkmaya teşebbüs” ettikleri iddiasıyla dava açıldı. Ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezası istenen sanıklar, “silahlı örgüt kurarak Türkiye’de Arap Baharı imajı oluşturarak 
hükümeti devirmeye çalışmakla suçlandı.  Gezi Parkı eylemleri sonrasında yapılan operasyonla gözaltına 
alınan Çarşı Grubu liderleri Numan Bülent Ergenç, Cem Yakışkan ve Halil İbrahim Erol’un da aralarında 
bulunduğu isimler tutuklanmış ancak daha sonra yapılan itirazlarla serbest bırakılmıştı.   
 
8 Eylül 2014’te İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri devam ederken Dolmabahçe’de bulunan Başbakanlık 
Çalışma Ofisi yakınındaki gösterilerde yer aldıkları iddiasıyla 35 kişi hakkında başlatılan soruşturmanın 
tamamlandığı öğrenildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede şüpheli olarak yer 
alan 35 kişi için “hükümeti yıkmaya teşebbüs edildiği’ ve “Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin ele geçirilmeye 
çalışıldığı” suçlamalarıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. İddianamenin gönderildiği İstanbul 
13. Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendirilerek kabul edilmesi halinde yargılamaya önümüzdeki günlerde 
başlanacak. 
 
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) eğitim sisteminde değişiklik öngören “4+4+4 
Eğitim Yasa Tasarısı” ile sendikal örgütlenmeye ilişkin değişiklikleri içeren “4688 sayılı Kamu Görevlileri 
Sendikaları Yasa Tasarısı”nın geri çekilmesi amacıyla 28 Mart ve 29 Mart 2012’de iş bırakma eylemi 
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yapmışlardı. Ayrıca çeşitli illerden gelerek Ankara’da yapılması planlanan protesto eylemi 28 Mart 2012’de 
İçişleri Bakanlığı’nın illerin valiliklerine gönderdiği emir uyarınca polis ekipleri tarafından engellenmişti. 
Yasağa rağmen Ankara’da TBMM önünde açıklama yapmak isteyen gruplara polis ekipleri cop, basınçlı 
su ve biber gazlarıyla müdahale etmişti. Müdahalenin ardından başlatılan soruşturma sonunda KESK 
üyesi 479 kişi ile 23 milletvekili hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
ettikleri” iddiasıyla dava açılmıştı. Açılan dava kapsamında toplam 502 kişinin yargılanmasına Ankara 17. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde 8 Eylül 2014’te devam edildi. Duruşmaya katılan sanıkların son 
savunmalarını alan hâkim, ifadesi alınamayan 32 sanığın dosyasını ayırarak 470 kişinin beraat ettiğini 
açıkladı. 
 
10 Eylül 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Kırklareli’nin Lüleburgaz İlçesi’nde 1 Haziran 
2013’te düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 8 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” 
suçlamasından açılan davanın Lüleburgaz 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasına katılan 
sanıklardan 7’sinin ifadesini alan hâkim, duruşmayı 25 Kasım 2014’e erteledi. 
 
11 Eylül 2014’te İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri devam ederken Dolmabahçe’de bulunan Başbakanlık 
Çalışma Ofisi yakınındaki gösterilerde yer aldıkları iddiasıyla 35 kişi hakkında “hükümeti yıkmaya 
teşebbüs edildiği’ ve “Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin ele geçirilmeye çalışıldığı” suçlamalarıyla hazırlanan 
iddianame kabul edildi. İddianameyi kabul eden İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 35 kişinin 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanmasına 16 Aralık 2014’te başlanacak. 
 
15 Eylül 2014’te Gezi Parkı eylemleri devam ederken Bursa’da 3 Haziran 2013’te düzenlenen gösteriye 
katıldıkları gerekçesiyle aralarında sendika ve dernek yöneticilerinin de bulunduğu 33 kişi hakkında “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla açılan davaya devam 
edildi. Bursa 12. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini alan hâkim duruşmayı 
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla erteledi. 
 
17 Eylül 2014’te Bursa’da 2 Haziran 2013’te düzenlenen Gezi Parkı protestolarına destek eylemlerine 
katıldıkları gerekçesiyle 29 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” 
suçlamalarıyla açılan davaya devam edildi. Bursa 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklarla 
ilgili delilleri okuyan hâkim duruşmayı 3 Aralık 2014’e erteledi. 
 
17 Eylül 2014’te Aralarında Cumhurbaşkanı ve bazı bakanların da olduğu rüşvet ve yolsuzluk iddialarının 
ortaya atılması üzerine Aydın’da 25 Şubat 2014’te düzenlenen eyleme katılan 29 kişi hakkında açılan 
davaya devam edildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla yargılanan 29 kişinin Aydın 1. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada kamera kayıtlarına yönelik hazırlanan bilirkişi raporu okundu. Sanık 
avukatlarının bilirkişi raporunu incelemek ve savunma hazırlamak üzere ek süre talep etmeleri üzerine 
duruşma 3 Aralık 2014’e ertelendi. 
 
17 Eylül 2014’te, Ankara’da 6 Haziran 2013’teki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 25 
Haziran 2013’te düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 24 kişi hakkında dava açıldığı öğrenildi. 
“Yasadışı örgüt üyesi olmak”la suçlanan 24 kişinin iddianameyi kabul eden Ankara 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanmasına 12 Kasım 2014’te başlanacak. 
 
18 Eylül 2014’te İstanbul’da 31 Mayıs 2014’te başlayan Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla 
Malatya’da düzenlenen protesto gösterilerine katılan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi ve yöneticisi 
4 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. “Yasadışı örgüt kurmak, yönetmek ve yasadışı örgüte üye olarak 
propagandasını yapmak”la suçlanan Ayhan Yener, Ayşe Işık, Serdar Yücekaya ve Hikmet Kırıktaş’ın 
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mahkeme heyeti, sanıkların beraat ettiğini 
açıkladı. 
 
17 Aralık ve 25 Aralık 2013’te düzenlenen rüşvet ve yolsuzluk operasyonları sonrasında İstanbul’un 
Kadıköy İlçesi’nde 27 Aralık 2013’te Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki 61. Hükümet’in istifası 
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talebiyle protesto gösterisi düzenlenmişti. Gösteriye müdahale eden polisin gözaltına aldığı 13 kişi 
hakkında açılan davaya ise 18 Eylül 2014’te başlandı. Anadolu 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki davada 
13 kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmek”, “kamu malına zarar 
vermek” ve “görevli polis memuruna direnmek” suçlamalarından yargılanıyor. Duruşmaya katılan 
sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadesini alan hâkim duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi 
amacıyla erteledi. 
 
20 Eylül 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle Ezilenlerin Sosyalist Partisi 
(ESP) üyesi 81 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. 81 kişiye iddianamede 
“yasadışı MLKP Örgütü üyesi olmak”, “yasadışı örgüt propagandası yapmak” ve “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmek” suçlamalarının yöneltildiği bildirildi. İddianameyi kabul 
eden Çağlayan 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 81 kişinin yargılanmasına 21 Ekim 2014’te başlanacak. 
 
24 Eylül 2014’te Rize’nin İkizdere İlçesi’ne bağlı Şimşirli Köyü’nün yakınlarındaki vadide yapımı devam 
eden 26 Hidroelektrik Santrali’nin inşaatını protesto etmek amacıyla 2013 yılının Ağustos ayında köylülerin 
Rize-Erzurum yolunu kapatarak yaptıkları eylem nedeniyle 39 kişi hakkında açılan davaya  devam edildi. 
Rize Asliye Ceza Mahkemesi’nde “iş ve çalışma hürriyetini ihlal ettikleri”, “tehdit ve hakaret ettikleri”, “zarar 
verici eylemde bulundukları” ve “işyeri dokunulmazlığını ihlal ettikleri” suçlamalarından yargılanan 
köylülerden duruşmaya katılanların ifadesini alan hâkim, ifade alma işleminin tamamlanması amacıyla 
duruşmayı 24 Aralık 2014’e erteledi. 
 
30 Eylül 2014’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde Dünya Çocuk Günü dolayısıyla 1 Haziran 2014’te 
düzenlenen mitinge polisin müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar nedeniyle 9 çocuk hakkında dava 
açıldığı öğrenildi. “Kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme”, “kamu görevlisini yaralama”, 
“kamu malına zarar verme” ve “yasadışı örgüt propagandası yapma” iddialarıyla suçlanan 9 çocuk 
hakkındaki iddianameyi kabul eden Şırnak Çocuk Mahkemesi’nde yargılanmaya önümüzdeki günlerde 
başlanacak. 
 
30 Eylül 2014’te İzmir’in Çiğli İlçesi’ne bağlı Harmandalı, İzkent ve Evka-5 mahallelerinin kullandığı ve 
yerleşim alanlarına çok yakın olan çöplüğün kaldırılması talebiyle 3 Temmuz 2013’te mahallelilerin yaptığı 
eyleme katıldıkları gerekçesiyle 8 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. Çiğli Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla yargılanan 
sanıklar dönemin Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, Haber-Sen İzmir Şube Başkanı 
Hüseyin Özdem, Müslüm Özdem, Selçuk Koçak, Enis Dağ, Çağatay Kılavuz, Doğan Bari ve Yılmaz 
Beytaş’ın son savunmasını alan hâkim sanıkların beraat ettiğini açıkladı. 
 
1 Ekim 2014’te Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla 10 Kasım 2013’te Adana’da 
düzenlenen tören esnasında dönemin Adana Valisi Hüseyin Avni Coş’u protesto eden M.O.K. ve S.Z. 
hakkında açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” ve 
“kamu görevlisini tehdit ettikleri” suçlamalarıyla yargılanan 2 kişinin Adana 26. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanıkların son savunmalarını alan hâkim, S.Z.’ye 6 bin 80 
lira adlî para cezası verdi. M.O.K.’ye de 6 bin 80 lira adlî para cezası ve aynı zamanda 7 ay 15 gün hapis 
cezası veren hâkim, hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını duyurdu. 
 
1 Ekim 2014’te Türkiye cezaevlerinde 2012 yılında PKK ve PJAK davalarından yargılanan veya hüküm 
giyenlerin başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla 12 Eylül 2012’de Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde 
düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 42 kişinin yargılanmasına devam 
edildi. Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla yargılanan 
sanıklardan duruşmaya katılanların savunmalarını alan mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan 
sanıkların savunmalarının alınması amacıyla duruşmayı 12 Aralık 2014’e erteledi. 
 
26 Eylül 2014’te İstanbul’da 31 Mayıs 2014’te başlayan Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla 
Malatya’da düzenlenen protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle 20 Haziran 2013’te tutuklanan Serkan 
Salık’ın yargılanmasına devam edildiği öğrenildi. “Yasadışı DHKP/C Örgütü’ne üye olarak propagandasını 
yapmakla suçlanan Serkan Salık’ın Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 4. duruşmasında 
sanığın savunmasını alan mahkeme heyeti, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar 
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vererek duruşmayı erteledi. Mahkemenin tahliye kararı ile Serkan Salık, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle 
“en uzun süre tutuklu yargılanan eylemci” oldu. 
 
8 Ekim 2014’te Ankara’da 13 Mart 2014’te düzenlenen bir gösteride polisin şiddet kullanımına tepki 
göstermek amacıyla TOMA’nın karşısında duran gazeteci Rahmi Yıldırım hakkında dava açıldığı öğrenildi. 
Savcılığın “polise direndiği” gerekçesiyle Rahmi Yıldırım için 3 yıla kadar hapis cezası talep ettiği 
iddianameyi değerlendirerek kabul eden Ankara 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 10 Şubat 
2015’te başlanacağı öğrenildi. 
 
14 Ekim 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Afyonkarahisar’da düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları için 54 kişi hakkında dava açıldığı öğrenildi. Savcının “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasını yönelttiği 54 kişi ile ilgili iddianameyi kabul 
eden Afyonkarahisar 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
14 Ekim 2014’te Aydın’da İşçi Bayramı hazırlıkları için 25 Nisan 2014’te şehir merkezinde stand açan 
Emek Partisi (EMEP) üyeleri Tahsine Saran, Abdurrahman Saran, Yoldaş Taş ve Yunus Naci Emek ile 
standın kaldırılmasını isteyen polis ekipleri arasında çıkan arbedenin ardından EMEP üyesi 4 kişi 
hakkında açılan davaya devam edildi. Dört kişi hakkında “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” 
gerekçesiyle hapis cezasının talep edildiği davanın Aydın 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında 
sanıkların savunmalarını alan hâkim, 4 kişinin de beraat ettiğini açıkladı. 
 
14 Ekim 2014’te Manisa’nın Soma İlçesi’nde en az 301 işçinin ölümüyle sonuçlanan maden kazasında 
yaşamını yitiren işçileri anmak amacıyla Ege Üniversitesi’nde (İzmir) iki fakülte binasını işgal ederek eylem 
yapan 38 öğrenci hakkında açılan davaya başlandı. Hazırlanan iddianameyi kabul eden İzmir 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini yaparak ifadelerini alan mahkeme heyeti 
duruşmayı 30 Ekim 2014’e erteledi. İddianamede 38 öğrenciye “eğitim ve öğretim hakkını engelledikleri”, 
“kamu malına zarar verdikleri”, “kamu görevlisine direndikleri”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “yasadışı DHKP/C Örgütü propagandası yaptıkları” suçlamaları 
yöneltiliyor. 
 
21 Ekim 2014’te Şakran (İzmir) T Tipi Kadın Cezaevi’nde 2013 yılında gardiyanlar tarafından koğuşlarda 
yapılmak istenen çıplak aramayı uygulamasına kapılara vurarak tepki gösteren 75 kadın hakkında “kamu 
malına zarar verdikleri” suçlamasıyla açılan davaya devam edildi. Aliağa 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmaya katılan sanıkların savunmasını alan ve gardiyanları tanık sıfatıyla dinleyen hâkim, sanıkların 
ifadelerinin alınması işleminin tamamlanması amacıyla duruşmayı 19 Şubat 2015’e erteledi. 
 
21 Ekim 2014’te İzmir Adliyesi A Kapısı protokol girişinde 2 Eylül 2013’te yapılan adli yıl açılışı töreninde 
“Tutuklu avukatlara özgürlük” yazılı pankart açarak slogan atan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) üyesi 
18 avukat hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 
açılan dava sonuçlandı. İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında hâkim, ifadesi 
alınmayan tutuksuz sanık avukatların ifadesini aldı. Savunmaların tamamlanmasının ardından esas 
hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, yapılan eylemin anayasal hak olduğunu ve ifade özgürlüğü 
kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek avukatların beraat etmesi gerektiği yönünde görüş 
bildirdi. Talebe uyan hâkim de 18 avukat hakkında beraat kararı verdi. Açılan dava kapsamında Serdar 
Gültekin, Nergiz Tuba Aslan, Mehmet Cemal Doğan, Gurbet Uçar, Abdulhadi Çetin, Azat Elçi, Fatma 
Demirer, Dinçer Çalım, İmdat Ataş, Mehmet Güner, Şule Aslan Hızal, Zöhre Dalkıran, Anıl Güler, Oktay 
Uysal, Canan Uçar, Nezahat Paşa Bayraktar, İlhan Gül Kireçkaya ve Hüseyin Korkmaz adlı avukatlar 
beraat etti. 
 
21 Ekim 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 8 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’nda ve Taksim 
Meydanı’nda düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan aralarında 
Taksim Dayanışması adlı grubun temsilcilerinin de bulunduğu 26 kişinin yargılanmasına devam edildi. 
Çağlayan (İstanbul) 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları”, “yasadışı 
örgüt yöneticisi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve 
“görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarından yargılanan sanıkların savunmalarını alan hâkim, 
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duruşmaların daha büyük bir salonda yapılması için yazı yazılmasına karar verdi. Duruşma 20 Ocak 
2015’e ertelendi. 
  
21 Ekim 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle Ezilenlerin Sosyalist Partisi 
(ESP) üyesi 81 kişi hakkında “yasadışı MLKP Örgütü üyesi olmak”, “yasadışı örgüt propagandası yapmak” 
ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmek” suçlamalarıyla açılan davaya 
başlandı. 81 kişi hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden Çağlayan 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadesini alan mahkeme heyeti, ifade alma işleminin 
tamamlanması amacıyla duruşmayı 21-22-23 Ocak 2015’e erteledi. 
 
Berkin Elvan’ın polisin attığı gaz bombasıyla ölümüyle ilgili Karaman’da 12 Mart 2014’te yapılan basın 
açıklamasına katıldığı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attığı gerekçesiyle 
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elifhan Köse, Fatma Eser Gün ve Mehmet Hüner 
hakkında dava açıldığı öğrenildi. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek”le suçlanan 3 kişiyle 
ilgili hazırlanan iddianameyi kabul eden Karaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde sanıkların TCK’nin 125. 
maddesi uyarınca yargılanmasına 28 Ekim 2014’te başlanacak. 
 
22 Ekim 2014’te Aydın’da 1 Mayıs 2013’te kutlanan İşçi Bayramı’nda atılan sloganlarla “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla haklarında dava açılan Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi 22 
kişinin yargılanmasına devam edildi. Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların 
kimlik tespitlerini yaparak ifadelerini alan mahkeme heyeti, kimlik tespiti işleminin tamamlanması amacıyla 
duruşmayı 17 Ocak 2015’e erteledi. 
 
28 Ekim 2014’te Berkin Elvan’ın polisin attığı gaz bombasıyla ölümüyle ilgili Karaman’da 12 Mart 2014’te 
yapılan basın açıklamasına katıldığı ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan attığı 
gerekçesiyle Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elifhan Köse, Fatma Eser Gün ve 
Mehmet Hüner hakkında açılan davaya başlandı. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etmek” le 
suçlanan 3 kişiyle ilgili hazırlanan iddianameyi kabul eden Karaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanan sanıkların ifadesini alan hâkim, dosyadaki 
eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 19 Aralık 2014’e erteledi. 
 
30 Ekim 2014’te Ankara’da 2 Haziran 2012’de Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e kürtajla ilgili 
açıklamaları nedeniyle yumurta atan Neslihan Uyanık ve Nebiye Merttürk hakkında “basit yaralama”, 
“kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret etme” ve “tehdit etme” suçlamalarıyla açılan dava 
sonuçlandı. İddianameyi kabul eden Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 10’ar yıl 4’er ay hapis cezası 
istenen 2 kadının yargılandığı davanın duruşmasında tarafların son savunmasını alan hâkim, iki kadına 
2’şer yıl 7’er ay hapis cezası ve 500’er TL para cezası verdi. Hâkim daha sonra hapis cezalarının 
ertelendiğini açıkladı. 
 
3 Kasım 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Kocaeli’de düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 238 kişinin yargılanmasına devam edildi. 238 kişinin “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri ve 
“görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarından yargılandığı davanın Kocaeli 4. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasına katılmayan 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkaran hâkim 
duruşmayı erteledi. 
 
4 Kasım 2014’te Malatya’da 28 Aralık 2013’te İnönü Üniversitesi öğrencilerinin Roboskî katliamının yıl 
dönümde gerçekleştirilen katliamı protesto eylemine katılan 16 kişi hakkında açılan davaya devam edildi. 
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savunmasını alan mahkeme heyeti, 
sanıklardan Ayşe Sezik’e “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.   
 
4 Kasım 2014’te İnönü Üniversitesi (Malatya) öğrencilerinin 2013 yılında düzenlediği bir protesto 
gösterisine katıldıkları gerekçesiyle 10 kişi hakkında açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. “Yasadışı 
örgüt propagandası yapmak”la suçlanan 10 kişiyle ilgili Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar 
duruşmasında sanıkların son savunmalarını alan mahkeme heyeti, 10 kişiye Terörle Mücadele Yasası’nın 
7/2. maddesi uyarınca 1’er yıl 8’er ay hapis cezası verdi. 
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5 Kasım 2014’te İstanbul’da 24 Ocak 2014’te Taksim Meydanı’nda 24 Ocak 2014’te, “Berkin Elvan’ın 
karnesini istiyoruz” yazılı pankartı açtıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan F.A.T. (17) ile Y.E.’nin (17) 
yargılanmasına devam edildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmek”le 
suçlanan çocukların İstanbul 6. Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmasında Y.E.’nin ifadesini alan 
hâkim, sınavı olduğu için duruşmaya gelemeyen F.A.T.’nin ifadesinin alınması amacıyla duruşmayı 3 
Şubat 2015’e erteledi. 
 
8 Kasım 2014’te IŞİD saldırılarını protesto etmek amacıyla 14 Ekim 2014’te İstanbul’da, Beşiktaş-Kadıköy 
seferini yapan vapuru işgal eden 10 kişi hakkında dava açıldığı öğrenildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması” 
suçlamalarından 8’er yıla kadar hapis cezası talep edilen iddianameyi kabul eden ilgili Anadolu asliye ceza 
mahkemesinde 10 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi. 
 
10 Kasım 2014’te Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları 
kapsamında 31 Mayıs 2011’de düzenlemek istediği mitingi protesto edenler hakkında açılan davaya 
devam edildi. “Kamu malına zarar vermek” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet etmek” le suçlanan 60 sanığın yargılandığı davanın Hopa 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen duruşmasına katılan sanıkların ifadesini alan hâkim duruşmayı 17 Şubat 2015’e erteledi. 
 
İstanbul’da 26 Ocak 2013’te kendisine verilen fahri doktora unvanını almak üzere Marmara 
Üniversitesi’nin Haydarpaşa Kampusu’na gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen 
öğrencilere müdahale eden polis ekipleri 19 öğrenciyi gözaltına almıştı. Olayın ardından haklarında “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava açılan 19 kişinin karar 
duruşması 11 Kasım 2014’te görüldü. Anadolu 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların son 
savunmalarını alan hâkim, 19 kişiye 5’er ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını geri bıraktı. 
 
11 Kasım 2014’te Van’da 2012 yılında düzenlenen bir gösteride “polise taş attıkları” gerekçesiyle 
tutuklanan 8 çocuğun yargılanmasına devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi olmak”, “kamu malına zarar 
vermek”, “polise mukavemet etmek” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
etmek”le suçlanan çocukların yargılandığı davanın Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmasında çocukların savunmasını alan mahkeme heyeti, tutuklu 8 çocuğun tahliye edildiğini 
açıklayarak duruşmayı erteledi. 
 
12 Kasım 2014’te Ankara’da 6 Haziran 2013’teki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 
haklarında dava açılan 26 kişinin yargılanmasına başlandı. “Yasadışı örgüt üyesi olmak” la suçlanan 26 
kişinin Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların kimlik tespitini yapan ve 
ifadelerini alan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarını da dinledikten sonra duruşmayı 12 
Şubat 2015’e erteledi. 
 
13 Kasım 2014’te İstanbul’da 1 Mayıs 2014’te İşçi Bayramı’nı Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen 24 
kişi hakkında açılan davaya İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlandı. “Görevi yaptırmamak için 
direnmek” suçunu düzenleyen TCK’nin 265. maddesi uyarınca yargılanan sanıklardan duruşmaya 
katılanların ifadesini alan hâkim, ifade alma işleminin tamamlanması amacıyla duruşmayı 19 Mart 2015’e 
erteledi. 
  
14 Kasım 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Mersin’de 21 Haziran 2013’te düzenlenen 
protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 6 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle açılan davaya Mersin 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
başlandı. Duruşmaya katılan sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve ifadelerini alan hâkim, dava dosyasında 
delil olarak yer alan görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesi için duruşmayı 18 Aralık 2014’e erteledi. 
  
14 Kasım 2014’te, İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Eskişehir’de düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak için görevli kolluk 
kuvvetine direndikleri” suçlamalarından dava açılan 178 kişinin yargılanmasına devam edildi. Eskişehir 5. 
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Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını alan hâkim, duruşmaya 
katılan 173 sanığın delil yetersizliğinden beraat etmesine karar verdi. 5 kişinin dosyası ise ifadelerinin 
alınabilmesi için ayrıldı. 
 
14 Kasım 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İstanbul’da düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 7’si yabancı 255 kişinin yargılanmasına devam edildi. 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “ibadethaneyi kirletmek 
suretiyle zarar verdikleri”, “özel kıyafetleri usulsüz kullandıkları”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli 
polis memuruna mukavemet ettikleri” suçlamalarından yargılanan 255 kişinin Çağlayan 55. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında tanık ifadelerini alan hâkim, duruşmayı 6 Mart 2015’e erteledi. 
 
14 Kasım 2014’te Malatya’da 28 Aralık 2013’te İnönü Üniversitesi öğrencilerinin Roboskî katliamının yıl 
dönümde gerçekleştirilen katliamı protesto eylemine katılan 9 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. 
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların son savunmasını alan mahkeme heyeti, 
sanıklardan 8’ine “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 1’er yıl 8’er ay hapis cezası verdi. 
Hükmün açıklanmasını geriye bırakan mahkeme heyeti bir sanığın da beraat ettiğini açıkladı. 
 
17 Kasım 2014’te İstanbul’da polisin attığı gaz bombasının fişeğinin isabet etmesi nedeniyle tedavi 
gördüğü hastanede yaşamını yitiren Berkin Elvan için Aydın’ın Didim İlçesi’nde 14 Mart 2014’te kurulan 
çadıra baskın düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 30 kişi hakkında açılan davaya başlandı. “Kamu 
malına zarar vermek” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmek” 
suçlamalarından 11’er yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan sanıkların Didim 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında kimlik tespiti yapan ve ifade alan hâkim, ifade alma işleminin 
tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi. 
 
19 Kasım 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Tokat’ta düzenlenen protesto eylemlerine 
katıldıkları gerekçesiyle 144 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan dava Tokat 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Duruşmada 
savcının esas hakkındaki mütalaasını alan ve sanıkların son savunmasını dinleyen hâkim, savcının da 
talebi doğrultusunda sanıkların beraat ettiğini açıkladı. 
 
20 Kasım 2014’te Erzurum’un Hınıs İlçesi’nde 28 Ağustos 2014’te düzenlenen bir protesto gösterisine 
katıldıkları için haklarında dava açılan biri tutuklu 11 kişinin yargılanmasına başlandı. “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “kamu görevlisine direndikleri” suçlamasıyla 
yargılanan sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadesini alan Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu 
sanık Naim Küçükkaya’nın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
24 Kasım 2014’te Muş’un Malazgirt İlçesi’nde 30 Mart 2014’teki Yerel Seçimler döneminde PKK lideri 
Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle başlatılan imza kampanyası ve açılan stant nedeniyle 
hakkında dava açılan DBP üyesi Emir Yurdakul’un karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. Patnos (Ağrı) 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını alan mahkeme heyeti, 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle Emir Yurdakul’a TMY’nin 7/2. maddesi uyarınca 10 ay 
hapis cezası verdi. 
 
26 Kasım 2014’te İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde 7 Ekim 2014’te Kobanê’ye yönelik IŞİD saldırılarını 
protesto etmek amacıyla Yurtsever Demokratik Gençlik Hareketi (YDG-H) tarafından düzenlenen eylemde 
yer aldıkları gerekçesiyle tutuklu Nihat Tunç ve Yusuf Özdemir hakkında iddianame hazırlandığı öğrenildi. 
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede 2 kişi hakkında “devletin bütünlüğünü 
bozma” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile “yasadışı örgüt üyesi oldukları ve propagandasını yaptıkları”, 
“kamu malına zarar verdikleri”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na aykırı davrandıkları” 
suçlamalarından 225’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede 62 kişi müşteki olarak yer alırken 
duruşmaya ise Bakırköy 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
27 Kasım 2014’te İstanbul’da 1 Mayıs 2014’te İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen eyleme katılan ve 
polisin Beşiktaş’taki müdahalesi sonucu gözaltına alınan 9 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. “2911 
Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmek” ten yargılanan dokuz kişinin Çağlayan 



451 
 

42. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında hâkim, sanıkların savunmasını aldı. Yargılama sonunda 
hâkim, delil olarak sunulan baret, gaz maskesi, solüsyon, sirke, deniz gözlüğü, filtreli maske, inşaat 
eldiveni, kırmızı peçe, taş, kâğıt maske taşımanın sanıklara isnat edilen suçun unsurları oluşturmadığını 
belirterek sanıklar Ahmet Baba, Deniz Edebali, Doğa Özer, Fettah Alim, İbrahim Doğan, Kenan Çorlu, 
Levent İncedere, Özkan Akçay ve Uğur Öztürk’ün beraatına karar verdiğini açıkladı. 
 
27 Kasım 2014’te Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde Gezi Parkı eylemleri nedeniyle 2 Haziran 2013’te 
düzenlenen protesto gösterisinde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla 
83 kişi hakkında açılan davaya başlandı. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” 
suçlamasıyla TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanan 83 sanığın Akhisar 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan hâkim, 
duruşmayı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla erteledi. 
 
27 Kasım 2014’te Diyarbakır’da 7 Ekim 2014’te Kobanê’ye yönelik IŞİD saldırılarını protesto etmek 
amacıyla düzenlenen ve 14 kişinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan eylemlerde yer aldıkları gerekçesiyle 
tutuklu 27 kişi hakkında iddianame hazırlandığı öğrenildi. 
 
29 Kasım 2014’te Erzurum’da 29 Aralık 2013’te, Roboskî katliamının yıldönümünü için yapılan protesto 
eylemine katıldığı gerekçesiyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla dava açılan 
Atatürk Üniversitesi öğrencisi Mehmet Emin Güneşsu’ya Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar 
duruşmasında 10 ay hapis cezası verildiği öğrenildi. Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2. maddesi uyarınca 
verilen cezanın 7 bin 500 TL para cezasına çevrildiği bildirildi. 
 
2 Aralık 2014’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemleri döneminde polisin kullandığı biber gazı kapsülünün 
isabet etmesi sonucu uzun süre komada kaldıktan sonra yaşamını yitiren Berkin Elvan (15) için 
İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde bulunan Yavuz Sultan Selim Lisesi’nde eylem yapan 2’si tutuklu 3 kişi 
hakkında açılan davaya devam edildi. Bakırköy 46. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 
duruşmasında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu 
görevlisine direndikleri” ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamalarıyla yargılanan sanıkların ifadesini 
alan hâkim, tutuklu sanıklar Enis Öskan (20) ve İsmail Korkmaz’ın (18) tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 2 Nisan 2015’e erteledi. 
 
2 Aralık 2014’te, Diyarbakır Silvan ilçesinde, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını protesto 
etmek amacıyla yapılan gösteriye polis müdahalesi ile başlayan olaylara katıldığı gerekçesiyle F.K, H.E, 
A.B, İ.H.E, M.B, H.Y, A.A, A.T ve E.H isimli 9 çocuk gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan sonra 
götürüldükleri İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde nezarete atılan çocuklar, geceyi geçirdikleri emniyette ifadeleri 
alınması sonrası bugün Silvan Adliyesi'ne getirildi. Savcılık ifadeleri alınan çocuklar, daha sonra serbest 
bırakıldı. Çocuklar, serbest bırakılmasına rağmen her çocuğun ailesine 5326 sayılı Kabahatler 
Kanunu'nun 32. maddesi ve diğer hükümleri gereğince 189'ar TL para cezası kesildi.   
 
8 Aralık 2014’te Türkiye cezaevlerinde 2012 yılında PKK ve PJAK davalarından yargılanan veya hüküm 
giyenlerin başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla 12 Eylül 2012’de Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde 
düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 42 kişinin yargılanması sonuçlandı. 
Manisa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla yargılanan 
sanıklardan duruşmaya katılanların savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıkların beraat ettiğini 
açıkladı. 
 
9 Aralık 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla İzmir’de düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak 
için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarından dava açılan 8 kişinin yargılanmasına devam 
edildi. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını alan 
mahkeme heyeti, suçun unsurlarının oluşmaması ve delil yetersizliği nedeniyle sanıklar Kubilay İyit, Erhan 
İnal, Orhan Öztürker, Vedat Yeler, Elif Kaya, Ozan Adıyaman, İbrahim Kaya ve İzzet Uysal’ın beraat 
ettiğini açıkladı. Beraat eden 8 kişi, 23 Haziran 2013’te düzenlenen operasyonda tutuklanmış ve 
yargılamanın başladığı 3 Aralık 2013’ki duruşmada tahliye edilmişti. 
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10 Aralık 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Çanakkale’de düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan B.T.İ.’nin (13) 21 Nisan 2014’te görülen 
duruşması öncesinde Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde slogan atan 4 çocuğun yargılanmasına başlandığı 
öğrenildi. Çanakkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada “kamu görevlisine görevinde dolayı 
hakaret ettikleri” iddiasıyla yargılanan çocukların ifadesini alan hâkim duruşmayı 19 Şubat 2015’e erteledi. 
 
11 Aralık 2014’te Malatya’da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 8 Mart 2014’te düzenlenen yürüyüşe 
polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 50 kadın hakkında dava açıldığı öğrenildi. Soruşturmasını 
tamamlayan savcının hazırladığı iddianamede “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “polise direndikleri” iddialarıyla 10’ar yıl hapis cezası 
istediği bildirildi. İddianameyi kabul eden Malatya 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz 50 kişinin 
yargılanmasına 3 Nisan 2015’te başlanacak. 
 
12 Aralık 2014’te İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerinin başlamasının 1. Yıldönümü dolayısıyla 31 Mayıs 
2014’te eylem yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve haklarında dava açılan 6 kişinin yargılanmasına 
başlandı. 6 kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kasten insan 
yaraladıkları” ve “polise direndikleri” suçlamalarından yargılandığı davanın Çağlayan 71. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan hâkim 
dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. 
  
15 Aralık 2014’te Kütahya’da 12 Mart 2014’te, Berkin Elvan’ın polisin kullandığı gaz bombası fişeğiyle 
ölümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşe katılanlar hakkında açılan davaya başlandı. “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla yargılanan 35 kişinin Kütahya 5. Asliye 
Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmasına katılan sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadesini alan 
hâkim, ifade alma işleminin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi. 
 
16 Aralık 2014’te İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri devam ederken Dolmabahçe’de bulunan Başbakanlık 
Çalışma Ofisi yakınındaki gösterilerde yer aldıkları iddiasıyla taraftar grubu Çarşı’nın üyelerinin de yer 
aldığı 35 kişi hakkında “hükümeti yıkmaya teşebbüs edildiği’ ve “Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin ele 
geçirilmeye çalışıldığı” suçlamalarıyla açılan davaya başlandı. Çağlayan 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve olay gününe 
dair ifadelerini alan mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağını kaldırdıktan ve sanıkları 
duruşmalardan vareste tuttuktan sonra dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 2 Nisan 
2015’e erteledi. 
 
17 Aralık 2014’te Polisin kullandığı gaz bombası kapsülü nedeniyle yaşamını yitiren Berkin Elvan’ın 
ölümünün 40. günü nedeniyle İstanbul’da 20 Nisan 2014’te Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yapmak 
isteyen gruba polis ekiplerinin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 14 çocuk hakkında açılan davada 
yargılamaya başlandı. “Kamu görevlisine hakaret etmek”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet etmek”, “kamu malına zarar vermek” ve “polise direnmek”le suçlanan 14 çocuğun 
İstanbul 4. Çocuk Mahkemesi’nde görülen duruşmasında hâkim, “olayda yasadışı örgüt propagandası 
yapıldığını” iddia ederek dava dosyasını ağır ceza mahkemesine gönderdi. Öte yandan olay günü 
gözaltına alınan 56 çocuğun kendilerine işkence yapıldığı gerekçesiyle polisler hakkında yaptıkları suç 
duyurusuna takipsizlik kararı verildiği, karara itirazın da gün içinde reddedildiği ortaya çıktı. 
 
17 Aralık 2014’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 4 Haziran 2013’te İzmir’in Bayındır İlçesi’nde 
düzenlenen gösterilere katıldıkları gerekçesiyle haklarında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava açılan 92 kişinin karar duruşması görüldü. Bayındır Asliye 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların son savunmasını alan hâkim, 3’er yıla kadar hapis cezası 
talep edilen 92 kişinin “fiilin suç teşkil etmediği” gerekçesiyle beraat ettiğini açıkladı. 
 
18 Aralık 2014’te Manisa’nın Soma İlçesi’nde 301 madencinin hayatını kaybettiği maden katliamının 
ardından İzmir’de düzenlenen eylemlere katıldığı gerekçesiyle hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” iddiasıyla dava açılan A.K.’nin (13) yargılanmasına devam edildi. 
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“Suça sürüklenen çocuk” sıfatıyla yargılanan A.K.’nin İzmir 3. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmasında ifadesini alan hâkim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi. 
 
18 Aralık 2014’te İstanbul’da 1 Eylül 2013’te Dünya Barış Günü dolayısıyla Taksim Meydanı’nda 
düzenlenmek istenen gösteriler esnasında gözaltına alınan 7 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla Çağlayan 23. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanan 7 kişinin karar duruşmasında hâkim, sanıkların beraat ettiğini açıkladı. 
 
19 Aralık 2014’te Berkin Elvan’ın polisin attığı gaz bombasıyla ölümüyle ilgili Karaman’da 12 Mart 2014’te 
yapılan basın açıklamasına katıldıkları ve dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine slogan 
attıkları gerekçesiyle Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Öğretim Görevlisi Elifhan Köse, Fatma Eser 
Gün ve Mehmet Hüner hakkında açılan dava sonuçlandı. “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret 
etmek”le suçlanan 3 kişiyle ilgili hazırlanan iddianameyi kabul eden Karaman 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanan sanıkların son savunmalarını 
alan hâkim, sanıklara 11’er ay 20’şer gün hapis cezası verdi. 
 
22 Aralık 2014’te Muş’ta 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenlenen Kobanê eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuklu Fuat Şeker, İbrahim Emre, Mücahit Kırgeç, Recep Akkuş, Halil 
Çiçek ve Deniz Tarhan adlı 6 kişinin yargılanmasına başlandı. “Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte 
yasadışı örgüt adına suç işledikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “polise direndikleri” suçlamasıyla 
yargılanan 6 kişinin Muş Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların kimlik tespitlerini 
yaparak ifadelerini alan hâkim, sanıkların tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
23 Aralık 2014’te Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 29 Ekim 2014’te düzenlenen Kobanê’ye destek eylemine 
müdahale eden polislerce gözaltına alındıktan sonra tutuklanan S.T. (15) ve Y.İ.’nin (14) “yasadışı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” suçlamasıyla yargılanmasına devam edildi. 
Diyarbakır Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada çocukların savunmalarını alan mahkeme 
heyeti, delil olmaksızın polis tutanakları sonucu tutuklanan ST. Ve Y.İ.’nin tahliye edilmelerine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 
 
24 Aralık 2014’te İzmir’de 20 Haziran 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla düzenlenen 
gösterilere katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 5 çocuğun karar duruşması görüldü. İzmir 4. 
Çocuk Mahkemesi’ndeki duruşmada çocukların avukatının mütalaaya karşı son sözlerini dinleyen hâkim, 
M.A.T., B.S., Z.M.K. ve M.E.’ye “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” 
ve “polise direndikleri” suçlamalarından 3’er ay 10’ar gün hapis cezası vererek hükmün açıklanmasını 
geriye bıraktı C.A.U.’ya da aynı cezayı veren hâkim, başka bir davadan böyle bir kararı olduğu için 
C.A.U.’nun cezasında hükmün açıklanmasını geriye bırakmadı. 
 
25 Aralık 2014’te Erzurum’un Hınıs İlçesi’nde düzenlenen Kobanê’ye destek eylemine müdahale eden 
polislerce gözaltına alındıktan sonra tutuklanan 12 kişinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
yargılanmasına devam edildi. Hınıs Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada sanıkların 
savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanıklardan DİHA muhabiri Mensur Küçükkarga ile Selami 
Üstündağ’ın tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 12 Şubat 2015’e erteledi. 
 
30 Aralık 2014’te Erzurum’da düzenlenen bir protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla dava açılan 
tutuklu 5 kişinin yargılanmasına başlandı. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada kimlik 
tespitinin yapılmasının ve savunmaların alınmasının ardından mahkeme heyeti, Fırat Aydın ve Orhan 
Gündüz’ün tahliye edilmesine, Sedat Yıldız, İmdat Candan ve Zelal Karabalık’ın ise tutukluluk hallerinin 
devam etmesine karar vererek duruşmayı 5 Şubat 2015’e erteledi. 
 
30 Aralık 2014’te İzmir’de 13 Mart 2014’te Konak Meydanı’nda toplanarak Berkin Elvan’ı anan lise 
öğrencisi 11 çocuk hakkında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri iddiasıyla 
açılan davaya devam edildiği öğrenildi. İzmir 4. Çocuk Mahkemesi’ndeki duruşmada “kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret etmek” suçunu düzenleyen TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanan 
çocukların avukatlarının taleplerini dinleyen hâkim duruşmayı erteledi. Aynı eylemde 11 çocukla beraber 
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gözaltına alınan ve haklarında aynı suçlamayla dava açılan 2 kişinin yargılanmasına da 30 Aralık 2014’te 
İzmir 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıkların avukatını dinleyen hâkim, bu duruşmayı da 
erteledi. 
 
Malatya İnönü Üniversitesi'nde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde, 4 Mart 2014 
tarihinde kampus içerisinde bir yürüyüş gerçekleştirildi. İnönü Üniversitesi Kadın Platformu öncülüğünde 
gerçekleştirilen yürüyüş sonrası 50 öğrenci gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve adliyeye sevk edilen 
50 öğrenci, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Malatya Cumhuriyet Savcılığı, başlattığı 
soruşturmayı tamamlayarak hazırladığı iddianameyi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme, 
iddianameyi kabul etti. İddianamede, 50 öğrenci için ayrı ayrı "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu'na muhalefet etmek", "Görevi yaptırmamak için direnme" ve "Kamu malına zarar verme" iddiasıyla 
10'ar yıl hapis cezası istendi. 50 öğrencinin ilk duruşması, 3 Nisan 2015 tarihinde Malatya 7. Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde yapılacak. 
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ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ 
 
 

Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler ve Dernekler 
 
22 Ocak 2014’te Mezopotamya Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür 
Derneği (MEYA-DER) Batman Şubesi ve Din Âlimleri Derneği (DA-DER) Batman Şubesi hakkında 
“yasadışı örgütlerle bağlantıları olduğu” gerekçesiyle kapatılmaları talebiyle açılan davaya başlandı.   
 
2 Şubat 2014’te, Diyarbakır’ın Kulp İlçesinde faaliyet gösteren Andok Kültür Sanat Derneği hakkında, 
Kürtçe kurs verdiği gerekçesiyle kapatma davası açıldı.   
 
27 Haziran 2014’te Mardin Valiliği’nin, Türkiye’nin ilk Arap Derneği olan ve Midyat İlçesi’nde kurulan 
Anadolu Arap Birliği Hareketi Derneği hakkında adındaki “Birlik” sözcüğü ile Araplar arasında 
“örgütlenme hissiyatı yarattığı” ve “dernek adlarında benzeri ifadeleri kullanmanın yasak olduğu” 
gerekçeleriyle kapatma davası açıldığı öğrenildi. 
 
19 Kasım 2014’te Van Valiliği’nin Gençlik ve Ekoloji Derneği’nin tüzüğüne itiraz ederek hakkında açtığı 
kapatma davasına devam edildi. Van 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada hâkim, 
tüzükte “şeklî sakatlık” olduğunu belirterek “yürütme kurulu” ifadesinin “yönetim kurulu” olarak 
değiştirilmesi için bir sonraki duruşmaya kadar süre tanıyarak duruşmayı 19 Aralık 2014’e erteledi. 
 
19 Aralık 2014’te Van Valiliği’nin Gençlik ve Ekoloji Derneği’nin tüzüğüne itiraz ederek hakkında açtığı 
kapatma davası sonuçlandı. Van 5. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada hâkim, derneğin 
son yapılan kongresinde dernek tüzüğünde yaptığı değişiklikleri gerekçe göstererek kapatma isteminin 
reddine karar verdi. 
 

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticileri/Üyeleri Hakkında Açılan/Sonuçlanan Davalar 
 
11 Şubat 2014’te Sağlık Bakanlığı’nın Gezi Parkı eylemlerinde yaralananlar veya gaz bombalarından 
etkilenenler için kurduğu revirler ve sağladığı gönüllü sağlık hizmeti nedeniyle Ankara Tabip Odası 
yönetiminin görevden alınmasını talebiyle Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açtığı 
öğrenildi. 
  
13 Şubat 2014’te Sağlık Bakanlığı’nın Gezi Parkı eylemlerinde yaralananlar veya gaz bombalarından 
etkilenenler için kurduğu revirler ve sağladığı gönüllü sağlık hizmeti nedeniyle İstanbul Tabip Odası 
yönetiminin görevden alınmasını talebiyle dava açtığı öğrenildi. 
 

Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika ve Dernekler 
  
4 Ocak 2014’te, Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, Büyük Birlik Partisi 
(BBP) seçim bürosuna silahlı saldırıda bulunması sonucu büroda maddi hasar meydana geldi. 
 
11 Ocak 2014’te, Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin, Büyük Birlik Partisi 
(BBP) seçim bürosuna taşlı saldırıda bulunması sonucu büroda maddi hasar meydana geldi. 
  
11 Ocak 2014’te, Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yakacık Mahallesi 
Temsilciliği’ne giren kimliği belirsiz kişi veya kişiler kapıya 4 adet kurşun bırakıp, parti bayraklarını 
kesilerek indirdi. 
 
21 Ocak 2014’te, Gaziantep’in Nizip İlçesi’nde de BDP’nin ilçe örgütüne ait seçim bürosuna 
düzenlenen taşlı saldırı sonucu büroda maddi hasar meydana geldi. 
 
22 Ocak ve 24 Ocak 2014’te Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde BDP ilçe binasına düzenlenen taşlı 
saldırılar sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 



456 
 

22 Ocak 2014’te, BDP Nizip İlçe Örgütü'nün merkezi seçim bürosuna gece saatlerinde kimliği belirsiz 
kişi yada kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. BDP Nizip İlçe Örgütü yöneticisi Erkan Şahin, 
polise haber verilmesi üzerine olay yerinde incelemelerin yapıldığını belirtti. Şahin, polisten edindiklerin 
bilgilere saldırının 4 yada 5 kişi tarafından gerçekleştirildiğini kaydetti.  
  
24 Ocak 2014’te, BDP Antep İl Örgütü binası gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin 
saldırısına uğradı. İstasyon Caddesi'nde bulunan parti binasının kapısını kırarak içeriye girerek 
saldırgan/saldırganlar, içeride bulunan eşyaları tahrip ederken, bir diz üstü bilgisayar, 4 adet bağış 
makbuzu ve bazı kayıt evrakları da yanlarında götürdü.   
 
28 Ocak 2014’te Şişli Belediyesi’nin (İstanbul) Esentepe Mahallesi’nde bulunan binasına kimliği 
belirsiz kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi.  
 
2 Şubat 2014’te, BDP Elazığ İl binasının kapısını kırarak içeri giren kimliği öğrenilemeyen bir 
saldırgan, binanın ikinci kata çıkarak kapıya Molotof kokteyli attı. Gözaltına alınarak İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürülen saldırgan, "Akli dengesi yerinde olmadığı" ve "Alkollü" olduğu gerekçesi ile 
serbest bırakıldı.   
 
2 Şubat 2014’te, Erzurum’un Çat İlçesinde, BDP Çat İlçe binasına saldırıda bulunan kimliği belirsiz kişi 
ya da kişiler, binanın camlarını kırarak parti tabelasını yerinden söktü, ardından da parti binasının 
duvarlarına sprey boya ile Türk bayrağı çizdi. Parti binasına yönelik yapılan saldırı ile ilgili BDP’li 
yöneticiler, İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek şikâyette bulundu.   
 
3 Şubat 2014’te, Van’ın Gevaş İlçesi Atatürk Caddesi'nde, 4 katlı bir binanın 1 ve 2'nci katında 
bulunan AK Parti ve Hüda-Par'a, kimliği belirsiz kişilerce molotof atıldı. 2'nci katta bulunan Hüda-Par'ın 
bulunduğu İlçe Başkanlığına 2 molotof kokteyli isabet ederken, binanın 1'inci katında bulunan AK Parti 
İlçe Başkanlığı'na ise 4 molotof kokteyli atıldı. Olay yerine gelen polis binada parmak izi alıp, kapsamlı 
soruşturma başlattı.   
 
4 Şubat 2014’te, Antalya’da BDP’nin il binasına saldıran kimliği belirsiz kişi veya kişilerin duvara üç 
hilal çizerek altına “bir Türk” yazdıkları öğrenildi.  
 
4 Şubat 2014’te, Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde Hür Dava Partisi’nin (HÜDA-PAR) seçim bürosuna 
molotofkokteyli atılması sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
6 Şubat 2014’te, İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde MHP’nin seçim irtibat bürosuna 
düzenlenen silahlı ve molotofkokteylili saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
  
6 Şubat 2014’te Konya’nın Karatay İlçesinde BDP seçim bürosuna kimliği belirsiz kişilerin saldırısı 
sonucu büroda maddi hasar meydana geldi. 
 
5 Şubat 2014’te, İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Gültepe Mahallesi’nde bulunan Halkevleri’ne 
kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
10 Şubat 2014’te, Van’ın Edremit İlçesi’nde BDP’nin ilçe binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu 
binada maddi hasar meydana geldi. 
 
14 Şubat 2014’te, Kilis’te BDP ilçe binasına saldıran kimliği belirsiz kişi veya kişiler eşyaları tahrip 
ederek binaya Türk bayrağı astı. 
 
23 Şubat 2014’te, Erzurum’un merkez Yakutiye ilçesi Mahallebaşı semtinde bulunan ve daha tam 
olarak açılışı yapılmayan BDP’ye ait seçim bürosu kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bira şişeleri ve 
taşlarla saldırıya uğradı.    
 
2 Mart 2014’te, Mardin'in Kızıltepe İlçesinde, BDP'ye ait seçim bürosuna kimliği belirsiz kişilerce iki ses 
bombası atıldı. Büro kapalı olduğu sırada düzenlenen saldırıda maddi hasar meydana geldi. Kızıltepe 
Emniyet Müdürlüğü, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.   
 
5 Mart 2014’te, Ağrı Kütüphane Caddesi’nde bulunan BDP seçim irtibat bürosu, kimliği belisiz kişi ya 
da kişilerin saldırısına uğradı.   
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13 Mart 2014’te, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Melikahmet Caddesi üzerinde bulunan AKP seçim bürosuna 
gece saat 21.00 civarında kimliği belirsiz kişilerce el yapımı olduğu belirtilen bomba atıldı. Büyük bir 
gürültü ile patlayan bomba büroda maddi hasara neden oldu.   
 
17 Mart 2014’te, Van'ın merkez ilçesi Tuşba'da, BDP'nin seçim çalışmaları kapsamında İstasyon ve 
İskele mahallelerinde açtığı seçim bürolarına yönelik gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 
saldırı gerçekleştirildi. Meydana gelen saldırılarda seçim bürolarının camları kırılarak bürolar tahrip 
edildi.   
 
18 Mart 2014’te, Erzurum Mahallebaşı Semti’nde açılan BDP’nin seçim bürosununu önünde toplanan 
yaklaşık 50 kişi ellerindeki taş, sopa ve satırlarla seçim bürosuna saldırıda bulundu. Saldırıda seçim 
bürosu tahrip edilirken, etrafta bulunan esnaflarında camları kırıldı.   
 
18 Mart 2014’te, Diyarbakır'da merkez Kayapınar İlçesi'nde bulunan Ak Parti İl binasına 100 metre 
mesafede iki adet ses bombası patladı. Yüzleri poşu ile sarılı iki kişinin fırlattığı bomba nedeniyle 
yoldan geçen 2 kişi yaralandı.   
 
31 Mart 2014’te, Bitlis'in Güroymak ilçesinde Belediye Eğitim Destek Evi akşam saatlerinde kimliği 
belirsiz kişi yada kişiler tarafından ateşe verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi 
sonucu yangın büyümeden söndürüldü. İçinde öğrencilerin olması nedeniyle yaralananın olmadığı 
yangında maddi hasar meydana geldi. Polis yangın çıkan binada inceleme yaptı.   
 
2 Nisan 2014’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde, AKP'nin seçim sonuçlarına itiraz kararını protesto etmek 
için Adliye binası önünde bir araya gelen binlerce kişi, protesto ardından dağılmaya başladığı sırada 
polisin, TOMA ve biber gazıyla gerçekleştirdiği müdahaleye maruz kaldı. Müdahalenin ardından 
dağılan yurttaşlar, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan AKP İlçe binasına molotofkokteyli attı. İlçe 
binasında çıkan yangın ile maddi hasar meydana geldi. 
 
15 Nisan 2014’te, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, HÜDA-PAR Bağlar İlçe binasına gelen yüzleri kapalı 
bir grup, binaya ses bombası ve molotof kokteyli attı. Cento Caddesi üzerinde bulunan ilçe binasına 
atılan ses bombası ve molotof kokteylinin ardından grubun, olay yerine gelen polis  
aracına da molotof kokteyli attıkları belirtildi.   
 
21 Nisan 2014’te, Kars'ın Digor ilçesi Dağpınar beldesinde belediyeye ait Kültür Sanat Merkezi gece 
saatlerinde, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklanarak ateşe verildi.    
 
10 Haziran 2014’te,   İzmir'de BDP Balçova İlçe Örgütü binasına gece kimliği belirsiz kişilerce taşlı ve 
sopalı saldırı bulunuldu. 4 kişi olduğu öğrenilen saldırganlar, attıkları taş ve sopalarla parti örgütünün 
camlarını kırdı.    
 
11 Haziran 2014’te İzmir’in Çiğli İlçesi’nde BDP’nin ilçe binasına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin taşlı 
saldırıda bulunması sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
11 Haziran 2014’te İzmir’in Balçova İlçesi’nde BDP’nin ilçe binasına 4 kişinin taşlı saldırıda bulunması 
sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
13 Haziran 2014’te, Bingöl'de, Alperen Ocakları Derneği üyeleri, ülkücüler ve koruculardan oluşan bir 
grup, Diyarbakır'da 2. Taktik Hava Komutanlığı'ndaki bayrağın indirilmesine tepki göstermek amacıyla 
Bingöl-Genç karayolu üzerinde toplandı. Diyarbakır'ın Lice ilçesine gidip bayrak asmak isteyen grup, 
polis ve askerler tarafından geri çevrildi. Grup, daha sonra BDP Bingöl İl Örgütü önünden geçtikleri 
sırada yanlarında bulunan pompalı tüfekler ile hava ateş açtı. Grubun kullandığı araçlar içerisinde 
kaleşnikof marka silah ve pompalı tüfeklerin olduğunu da görüldü. Polis tarafından BDP il binası 
çembere alındı.   
 
15 Haziran 2014’te Manisa’nın Akhisar İlçesi’nde AKP’nin ilçe binasına kimliği belirsiz kişilerce silahlı 
saldırı düzenlenmesi sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
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27 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, kadınlara sorunları alanında faaliyetler yürüten Amida 
Kadın Danışmanlık Merkezi, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerin ses bombalı saldırısına 
maruz kaldı.   
 
31 Temmuz 2014’te Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde AKP’nin ilçe örgütü binasına kimliği belirsiz kişilerce 
molotofkokteyli atılması sonucu yangın çıkan binada maddi hasar meydana geldi. 
 
1 Ağustos 2014’te Diyarbakır’ın Dicle İlçesi’nde DBP’nin ilçe binasına silahlı saldırı düzenlenmesi 
sonucu binada maddi hasar oluştuğu öğrenildi. 
 
2 Ağustos 2014’te İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) ilçe 
binasına kimliği belirsiz kişilerce ateş açılması sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
2 Ağustos 2014’te Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi’ne bağlı Evreşe Beldesi’nde CHP’nin belde binasına 
kimliği belirsiz kişilerin kullandığı araçtan silahla ateş edilmesi sonucu maddi hasar oluştu. 
 
10 Eylül 2014’te İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde Demokratik Haklar 
Federasyonu’nun binasına baskın düzenleyen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
21 Eylül 2014’te İzmir’de Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) il binasına kimliği belirsiz kişilerce 
saldırı düzenlenmesi sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
25 Eylül 2014’te, Van’ın Özalp İlçesi’nde Rojava’daki çatışmalarda yaşamını yitiren YPG militanı 
Mahmut Zengin’in cenaze töreni esnasında kimliği belirsiz kişilerin AKP ilçe binasına molotofkokteyli 
atması sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
29 Eylül 2014’te, Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde Kaymakamlık binası ile AKP ilçe binasına kimliği belirsiz 
kişilerce molotofkokteyliyle düzenlenen saldırı sonucu binalarda maddi hasar meydana geldi. 
 
29 Eylül 2014’te İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’nde “arama yapılacağı” gerekçesiyle Demokratik Haklar 
Derneği’ne baskın düzenleyen polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
10 Ekim 2014’te Van’da Mezopotamya Gençlik Araştırma Merkezi Derneği binasına baskın 
düzenleyen polislerin binada arama yaptığı ve tüm eşyaları tahrip ettiği iddia edildi. 
 
5 Kasım 2014’te, Diyarbakır'da Rojavalı'ların tedavi gördüğü Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve 
Bağlar Belediyesi'ne bağlı Kardelen Ana Çocuk Sağlık Merkezi'ne sivil ve çevik kuvvet polisleri 
tarafından baskın düzenlendi.   
 

SEÇME ve SEÇİLME HAKKINA YÖNELİK İHLALLER 
 
  

EKONOMİK ve SOSYAL HAKLAR 

İşten Çıkarılanlar 
 
4 Mart 2014’te, Şırnak’ın Güçlükonak Merkez 1 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde çalışan Dr. Mehmet 
Zeki Türe’nin aile hekimliği sözleşmesinin, kaymakamın evine kaymakamın eşini tedavi etmek için 
gitmediği gerekçesiyle feshedildiği belirtildi.   
 
20 Mart 2014’te, Van'ın Çaldıran ilçesinde,  İŞKUR'a yaptığı başvuru üzerine PTT Kargo Servisi'nde 
çalışmaya başlayan Burhan Demir isimli yurttaş, bir yıl sonra hiçbir gerekçe gösterilmeden işten 
çıkarıldı.   
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12 Nisan 2014’te, Diyarbakır’da, Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş'de (DEDAŞ) arıza onarım-bakım işçilerinin 
hak gasplarına karşı kurum binasını işgal etmesinin ardından,  kurum yetkilileri ile yapılan görüşmeler 
neticesine 18 işçinin işine son verildiği belirtildi.   
 
28 Ekim 2014’te, Bitlis'in Hizan ilçesinde, 6 ay önce İŞKUR'un açtığı çobanlık ve fıstık yetiştiriciliği 
kursuna katılıp, kura sonucu Hizan Belediyesi bünyesinde çalıştırılan 3 yurttaş, bir ay çalıştırıldıktan 
sonra maaşları ödenmeden işlerine son verildi. İŞKUR tarafından belediye bünyesinde işe alınan ve 
Ekim ayı boyunca kaldırım yapımı işinde çalışan Mehmet Zemin Göl, İkram İnce ve Celal Zorlu isimli 
yurttaşlar maaşlarının yatmaması üzerine aradıkları İŞKUR Bitlis Müdürlüğü'nden işlerine son 
verildiğini öğrendi.    
 
1 Aralık 2014’te, Muş Alparslan Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı'nda 
Araştırma Görevlisi olarak çalışan akademisyen Hazım Azat Ölmez, 2011 yılında Şırnak’ın Cizre 
ilçesinde gazeteci olarak izlediği bir basın açıklamasını takip ettiği sırada tutuklanması gerekçe 
gösterilerek Rektörlük tarafından işine son verildi.  17 Nisan 2011'de gazeteciyken katıldığı bir basın 
açıklamasında polisin basın mensuplarına biber gazıyla müdahale etmesine tepki gösterdiği için, 
"Örgüte üye olmak" suçlamasıyla 1 yıl Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu yargılanan Ölmez, 2 
Kasım 2012'de tahliye edilmiş ve Kamu görevi yapmasına bir engel olmadığı için üniversitedeki 
görevine yeniden başlamıştı.   
 
2 Aralık 2014’te, Mardin Artuklu Üniversitesi'ne yönelik yolsuzluk adı altında gerçekleştirilen 
operasyonun ardından, YÖK'ten üniversite yetkilileri yapılan telefon görüşmesinde Üniversitenin 
Rektörü Rrof. Dr Serdar Bedii Omay'ın görevden alındığı ve yerine geçici olarak Artuklu Üniversitesi 
İlahiyat Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ağırakça'nın atandığı belirtildi. Yapılan telefon 
görüşmesinin ardından, YÖK tarafından aynı içerikte resmi bir faksın gönderildiği bildirildi.   
 
31 Aralık 2014’te, Van'n merkez Tuşba Belediyesi'nde temizlik işlerinde veya şoför olarak çalışan ve 6 
ay önce işe alınan yaklaşık 50 işçinin, DBP üyesi oldukları gerekçesiyle işten çıkarıldıkları iddia edildi. 
İşten çıkarılan işçiler adına konuşan Beşir Çağırcı, kendilerine Tuşba Belediyesi Birim Müdürü Mustafa 
Dağçoban'ın, "Ampul size yaramıyor. Gidin zeytin ağacının gölgesinde oturun" dediğini iddia etti.   
 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
  

20 Mart 2014’te Çeşitli tarihlerde İstanbul’da kot taşlama atölyesinde çalıştığı sırada silikozis 
hastalığına yakalanan Bingöl’ün Karlıova İlçesi’ne bağlı Taşlıçay Köyü’nün nüfusuna kayıtlı Osman 
Ceylan (24), tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını 
yitirdi. Osman Ceylan’ın ölümüyle silikozis hastalığından ölenlerin sayısı Taşlıçay Köyü’nde 11’e, 
Türkiye’de ise 56’ya yükseldi. 

 
  

İş Kazalarında Ölenler ve Yaralananlar 
 
1 Ocak 2014’te Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde bir plastik fabrikasında çalışan İbrahim Beşirov (16) elini 
enjeksiyon makinesine kaptırdı. Sol elinde bir parmağı kopan İbrahim Beşirov hastaneye kaldırıldı. 
  
1 Ocak 2014’te, Samsun’da yapımı devam eden bir inşaatta çalışan Fatih Özsarıkaya (22) adlı işçi 
asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. 
 
2 Ocak 2014’te, Afyonkarahisar’da Çevre Hizmetleri Birliği Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf 
Tesisi alanında çöp boşaltma işlemi sırasında çöp kamyonunun konteynerine sıkışan Adem Erik adlı 
işçi yaşamını yitirdi. 
  
2 Ocak 2014’te, Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde bir iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu Veysel 
Gökay (24), Erdal Gökay (21) ve İbrahim Sarı (28) adlı işçiler yaralandı. 
 
5 Ocak 2014’te, Kastamonu’nun Tosya İlçesi’ne bağlı Suluca Köyü’nde çalıştığı tuğla fabrikasının 
çatısından düşen Mustafa Ilgaz (32) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
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5 Ocak 2014’te, Mersin’de bir inşaatta kalıp işçisi olarak çalışan Suriye vatandaşı Muhammed Abdu 
(26), inşaatta asansörle yukarıya çıkarılan demir çubuklardan birinin 13. kattan düşerek omzuna 
saplanması sonucu ağır yaralandı. 
 
8 Ocak 2014’te, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde fabrika işçilerini taşıyan aracın kaza yapması sonucu 14 
kişi yaralandı. 
 
8 Ocak 2014’te, Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde yol kenarında temizlik yapan Ali Koçak ve Beyazıt Kaçkın 
adlı işçiler, sürücüsü direksiyon başında uyuyan otomobilin çarpması sonucu yaşamlarını yitirdiler. 
  
8 Ocak 2014’te, Kocaeli’de engelli işçileri taşıyan minibüsün yolda seyir halindeyken yaptığı kaza 
sonucu engelli 20 işçi yaralandı. 
 
11 Ocak 2014’te, Denizli’nin Güney İlçesi’nde yapımı devam eden Adıgüzeller Barajı’nın inşaatında 
kalıp duvarlarının çökmesi sonucu, Emrah Öcalan (21) ve Serdal Aykut (22) adlı işçiler yaşamını 
yitirdi, Mikail Doğan (31) adlı işçi de yaralandı. 
  
12 Ocak 2014’te, Bursa’da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten elektrikli ısı ve 
cihazları üreten bir firmada makinelerin temizlenmesi esnasında sızan kokudan etkilenerek zehirlenen 
17 işçi hastaneye kaldırıldı.  
  
12 Ocak 2014’te,Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne bağlı Gümüşlük Beldesi’nde bulunan Burunköy tepesine 
rüzgâr ölçüm direği dikmek için çıkan 2 işçiden Engin Uğurlu (31) direğin devrilmesi sonucu hayatını 
kaybetti, Çağrı Demiray (23) ise ağır yaralandı. 
 
14 Ocak 2014’te, Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde yapımı devam eden bir inşaatta çalışan K.T. (24) 
adlı işçi elektrik akımına kapılarak inşaattan düştü. Ağır yaralanan K.T. kaldırıldığı Çekirge Devlet 
Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
15 Ocak 2014’te, Trabzon’un Çukurçayır Beldesi’nde 13 katlı binanın sıvasını yapmak için iskele kuran 
Ahmet Altun ve Osman Koç, iskelenin çökmesi sonucu yaşamını yitirdi. 
 
15 Ocak 2014’te, Antalya’nın Serik İlçesi’ne bağlı Belek Beldesi’nde yapımı devam eden bir otelin 
inşaatında beton dökümü sırasında beton kalıplarının çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı. 
 
18 Ocak 2014’te Diyarbakır’ın Sur İlçesi’nde yapımı devam eden inşaatta iş kazası meydana geldi. 
İnşaatın 6. katından dengesini kaybederek düşen Metin Güvercin adlı işçi yaşamını yitirdi. Metin 
Güvercin’in tek gözünün görmediği öğrenildi. 
 
18 Ocak 2014’te Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde otopark inşaatında iş kazası meydana geldi. İnşaatın 
aydınlatılmaması nedeniyle önündeki boşluğu görmeyerek otoparkın zemininde bulunan araç giriş 
boşluğuna düşen Metin Yıldırım adlı işçi ağır yaralandı. 
 
19 Ocak 2014’te, Karaman’ın Bucakışla İlçesi’nde yapımı devam eden hidroelektrik Santralinin 
inşaatında toprak kayması meydana geldi. Olay sonucu göçük altında kalan 3 işçiden Hasbi Üstündağ 
(40) yaşamını yitirdi. Olayda Mehmet Teyfik Üstündağ (39) ve Nurullah Çukadar (26) adlı işçiler de 
yaralandı. 
 
20 Ocak 2014’te İstanbul’un Pendik İlçesi’nde Tuzla Tersaneler Bölgesi yakınlarında demirlemiş olan 
Tibil İstanbul adlı bir gemi patlama meydana geldi. Kapalı bir alanda tamir yapılırken gaz sıkışmasının 
neden olduğu düşünülen patlama sonucu Mehmet Marat adlı işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi de yaralandı. 
 
22 Ocak 2014’te, Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde işçi taşıyan servis minibüslerinin kafa kafaya 
çarpışması sonucu 25 işçi yaralandı. 
 
23 Ocak 2014’te, Adıyaman’ın Besni İlçesi’nde yapımı süren lise inşaatının ikinci katından düşen 
Abdurrahman Genç (48) adlı işçi ağır yaralandı. 
 
23 Ocak 2014’te, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Maden köyünde bulunan ve Park Elektrik Anonim Şirketi 
tarafından işletilen maden ocağında, 50 metre yükseklikten üzerine kaya parçasının düşmesi sonucu 
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iş makinesi çalışanı Sabri Polat (34) yaralandı. Araçta sıkışan Polat'ın, iş arkadaşları tarafından 
çıkarılarak, maden ocağına ait ambulans ile Şirvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.   
 
23 Ocak 2014’te, Kayseri’de Serbest Organize Sanayi Bölgesi’nde atıl durumdaki kot üretim 
fabrikasında makinelerin temizlenmesi esnasında sızan kokudan etkilenerek zehirlenen 32 işçi 
hastaneye kaldırıldı.  
 
24 Ocak 2014’te, İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde bir binanın bodrum katında bulunan mobilya 
atölyesinde belirlenemeyen bir nedenden ötürü meydana gelen yangın sonucu iki işçi yaralandı.  
 
26 Ocak 2014’te, Konya’nın Seydişehir İlçesi’nde bir süt fabrikasında çalışan Hasan Kalkan (25) adlı 
işçi makinelere su doldurduğu sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.  
 
27 Ocak 2014’te Zonguldak’ta özel kömür ocağında üzerine taş ve kömür parçaları düşen Fatih Akyüz 
(31) adlı işçi yaralandı. 
 
http://www.guvenlicalisma.org/  2014 / Ocak ayında en az 82 işçi yaşamını yitirdi... 
 
5 Şubat 2014’te, Yozgat’ın Akdağmadeni İlçesi’nde inşaatı devam eden hızlı tren yolu tünelinde 
meydana gelen göçük nedeniyle Hüseyin Al (23) adlı işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi de yaralandı. 
 
5 Şubat 2014’te Iğdır ve Ağrı’da elektrik dağıtım işi yapan Aras Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye bağlı taşeron 
firmanın işçisi olarak çalışan Kemal Kir çalıştığı esnada trafoda meydana gelen patlama sonucu ağır 
yaralandı. 
 
7 Şubat 2014’te Kocaeli’nin Dilovası İlçesi’nde çalıştıkları işyerinde kimyasal madde sızıntısı oluşması 
sonucu iki işçi ağır yaralandı. 
 
13 Şubat 2014’te, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi’nde bir kâğıt fabrikasında meydana gelen 
patlama sonucu Murat Doğancı (28) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
 
14 Şubat 2014’te Denizli’de bir halı firmasında çalışan işçileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir 
işçi öldü, 3’ü ağır 19 işçi de yaralandı. 
 
15 Şubat 2014’te, İstanbul’un Şişli İlçesi’nde iki eski binanın birleştirilerek otel yapılmak istenmesi 
sırasında güçlendirme yapılan bir binanın çökmesi sonucu iki işçi yaralandı. 
 
19 Şubat 2014’te, Zonguldak’ın Kilimli Beldesi’nde özel bir şirkete ait kömür ocağında meydana gelen 
göçük sonucu Recai Akol (39) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
  
19 Şubat 2014’te, İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) Atıksu 
Havzası Şebeke İnşaatı’nda çalışma sırasında kullandığı vincin kamyondan koparak kuyuya düşmesi 
sonucu Ercan Özbahçeci adlı işçi yaşamını yitirdi, b,r işçi de yaralandı. 
 
20 Şubat 2014’te, Kahramanmaraş’ta işçileri taşıyan iki aracın çarpışması sonucu 8 işçi yaralandı. 
 
23 Şubat 2014’te, Ankara’nın Şereflikoçhisar İlçesi’nde elektrik direklerinin bakım ve onarımını yapan 
Yener Oktan (35) adlı işçi üzerine demir parçası düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. 
 
25 Şubat 2014’te, İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Ayazağa Mahallesi’nde bir film stüdyosunda reklam 
filmi çekimi sırasında çöken platform sonucu 15 kişi yaralandı. 
  
25 Şubat 2014’te, Konya’nın Ereğli İlçesi’nde inşaatı devam eden fabrika binasında meydana gelen 
çökme sonucu ikisi ağır 5 işçi yaralandı. 
  
25 Şubat 2014’te, Bilecik’in Osmaneli İlçesi’nde çalıştıkları fabrikada yedikleri öğle yemeğinden 
zehirlenen 20 işçi hastaneye kaldırıldı. 
 
26 Şubat 2014’te, İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde bulunan Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet yürüten Gemak 
Tersanesi’nde bir kuru yük gemisinin yan yatması nedeniyle 6 işçi yaralandı. 
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27 Şubat 2014’te, İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’ne bağlı Yenibosna Semti’nde ayakkabı boyası 
imalatı yapan bir işyerinde yangın çıkması sonucu bir işçi yaralandı. 
  
27 Şubat 2014’te, Sakarya’nın Erenler İlçesi’nde fabrika işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması 
sonucu 10 işçi yaralandı. 
 
27 Şubat 2014’te Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi kapsamında Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde 
inşaatı devam eden Samanlı Tüneli’nde kopan bir kayanın altında kalan Hacı Mustafa Köse (37) adlı 
işçi yaşamını yitirdi. 
 
http://www.guvenlicalisma.org/  2014 /Şubat ayında en az 70 işçi yaşamını yitirdi... 
 
2 Mart 2014’te, Ankara’da çalıştığı fabrikada vincin taşıdığı yükün göğsüne çarpması sonucu ağır 
yaralanan Kadir Ustael (27) adlı mühendis kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
 
3 Mart 2014’te, Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde çalıştığı inşaatın çatısından düşen Y.S. (18) adlı işçi 
yaşamını yitirdi. 
 
7 Mart 2014’te, Nevşehir’de yapımı devam eden belediye hizmet binasının inşaatında beton 
döküldüğü sırada kalıbın çökmesi sonucu 3 işçi yaralandı. 
 
12 Mart 2014’te, Burdur’un Bucak İlçesi’ne bağlı Çobanpınar Köyü’nde ormanda kesim işçisi olarak 
çalışan Ali Kınalı (51), kopan bir kaya parçasının üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. 
 
16 Mart 2014’te, Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde inşaat halindeki binanın merdiven boşluğuna düşen 
alçı ustası Şenel Ayazoğlu (46) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
  
16 Mart 2014’te, Gaziantep’te çalıştığı inşaatın 12. katından üzerine inşaat demiri düşen Ömer Ceylan 
(19) yaşamını yitirdi. 
  
16 Mart 2014’te İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde bulunan Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet yürüten bir 
tersanede 25 Şubat 2014’te meydana gelen iş kazasında yaralanan Tamer Şeyhun (32) tedavi 
gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  
 
18 Mart 2014’te Antalya’da, bir binanın 3. katında ısı yalıtımı çalışması yapan Soner Şencan (19) adlı 
işçi, dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaşamını yitirdi. 
 
19 Mart 2014’te, Kayseri’nin Yahyalı İlçesi’nde su kanalı çalışması yapan Osman Özdemir (34) 
kullandığı iş makinesinin uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdi. 
 
19 Mart 2014’te, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, TİGEM (Tarım İşletme Müdürlüğü) Gümüşsu 
İşletmesi'nde taşeron firma işçisi olarak çalışan 24 yaşındaki Halil Karaca isimli işçi ayağını, bakımını 
yaptığı gübre makinesine kaptırdı. Kazada ayağı bileğinin üst kısmından kesilen ve hayati tehlikesi 
bulunmayan Karaca, önce Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne daha sonra da Adana'ya sevk edildi.   
 
20 Mart 2014’te, Şanlıurfa’nın Karaköprü Beldesi’nde bir akaryakıt istasyonunda çalışan Suriye 
vatandaşı H.A. (33) adlı işçi istasyona yapılan sundurmanın yerleştirilmesi sırasında elektrik tellerine 
temas etmesi sonucu ağır yaralandı. 
 
20 Mart 2014’te, Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde fabrika işçilerini taşıyan minibüse hemzemin geçitte 
yolcu treninin çarpması sonucu 10 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi de yaralandı. 
 
20 Mart 2014’te, Şanlıurfa’da yapımı devam eden 14 katlı inşaatın 9. Katındann dengesini kaybedere 
yere düşen Ali Fırat Belder (16) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
 
21 Mart 2014’te, Urfa'nın Selahaddin Eyubi Mahallesi'nde 14 katlı inşaatın 9’uncu katından çalışan 16 
yaşındaki çocuk işçi Ali Fırat Belder, 9’uncu katın iskelesinde dış cephe çalışmalarından bulunduğu 
sırada, dengesini kaybederek yere düştü. Belder, olay yerine yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma 
başlatıldı.   
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23 Mart 2014’te, Giresun’un Espiye İlçesi’nde yapımı devam eden inşaattan düşen Haydar Tomruk 
(60) adlı demir ustası yaşamını yitirdi. 
 
24 Mart 2014’te, Adıyaman’ın Kahta İlçesi’nde çalıştığı inşaatın 8. katından düşen demirin kafasına 
isabet etmesi sonucu Necdet Çelik (35) adlı işçi ağır yaralandı. Çelik'in sağlık durumunun ağır olduğu 
bildirildi. 
  
24 Mart 2014’te, 3 Mart 2014’te, Ankara’da iptal kararına rağmen inşaatı devam eden Atatürk Orman 
Çiftliği’ndeki başbakanlık hizmet binasında çalışan Savaş Oğuz’un (27) iskeleden düşerek yaşamını 
yitirdiği öğrenildi. 
 
27 Mart 2014’te, Bursa’nın Nilüfer İlçesi’nde bir kompresör fabrikasının ek bina inşaatının çökmesi 
sonucu Celil Memişoğlu (46) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
  
27 Mart 2014’te, Manisa’da yapımı devam eden yeraltı otoparkı inşaatının çökmesi sonucu göçük 
altında kalan üç işçiden Afganistan vatandaşı Salman Muhammad Javad (21) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
 
29 Mart 2014’te, Kayseri’de Mahmut Aslan (64) adlı inşaat işçisi iskeleden düşerek yaşamını yitirdi. 
 
30 Mart 2014’te, İzmir’in Ödemiş İlçesi’ne bağlı Kaymakçı Beldesi’nde yapımı devam eden cezaevi 
inşaatında çalışırken dengesini kaybederek düşen Adem Bayraktutan (22) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
  
 
http://www.guvenlicalisma.org/  2014 / Mart ayında en az 112 işçi yaşamını yitirdi... 

 
2 Nisan 2014’te, Bartın’ın Amasra İlçesi’nde özel şirkete ait maden ocağında başına demir düşmesi 
sonucu ağır yaralanan Naim Caner (33) adlı işçi tedavi gördüğü hastanede 4 Nisan 2014’te yaşamını 
yitirdi. 
 
4 Nisan 2014’te, İstanbul’un Beylikdüzü İlçesi’nde bir inşaat firmasına ait 40 metre yüksekliğindeki 
vincin devrilmesi sonucu Mustafa Cihangir (34) yaşamını yitirirdi, 2 işçi de ağır yaralandı. 
 
5 Nisan 2014’te, İstanbul’da inşaatı devam eden 3. köprünün Reşadiye-Çamlık bağlantı yolu 
üzerindeki bir viyadük çalışmasında meydana gelen iş kazası sonucu ikisi kardeş 3 işçi yaşamını 
yitirdi, bir işçi ağır yaralandı. 
  
8 Nisan 2014’te, İzmir’in Buca İlçesi’nde yapımı süren bir inşaatta dolaşan Abdullah Ömer Süllü adlı 
satış danışmanı yük asansöründen kafasına kalas düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. 
  
8 Nisan 2014’te, Bolu’da yapımı devam eden okul inşaatında çalışan Serdar Kayalp adlı işçi beton 
kalıbının üzerinden düşerek yaralandı. 
  
8 Nisan 2014’te Tunceli’de, yapımı devam eden Pembelik Hidroelektrik Enerji Santrali Barajı’nda 
çalışan Şirin Bulduk (22) adlı işçinin meydana gelen iş kazasında yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
9 Nisan 2014’te, İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Mecidiyeköy Semti’nde yapımı devam eden rezidans 
inşaatında çalışan Erdoğan Polat (19), inşaat sepetinin halatının kopması sonucu 15. kattan düşerek 
yaşamını yitirdi. 
  
10 Nisan 2014’te, İstanbul’un Beylikdüzü İlçesi’nde Naz Alüminyum adlı işyerinde çalışan O.T. (17) 
adlı çocuk işçinin parmakları elini makineye kaptırması sonucu koptu. 
 
11 Nisan 2014’te, Şanlıurfa’nın Eyyübiye İlçesi’nde Veterinerlik Fakültesi Hayvan Barınağı’nın çevre 
düzenlemesi işinde çalışan 3 işçi meydana gelen iş kazasında elektrik akımına kapılarak ağır 
yaralandı. 
 
12 Nisan 2014’te, Manisa’nın Sarıgöl İlçesi’nde bir tarlanın düzeltmesini yapan Cengiz Korkmaz (46) 
adlı dozer operatörü meydana gelen iş kazası sonucu kullandığı aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. 
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13 Nisan 2014’te, Yalova’da faaliyet yürüten Altınova Tersanesi’nde geri manevra yapan kamyonun 
altında kalan Şenol Erdoğdu adlı işçi yaşamını yitirdi. 
  
13 Nisan 2014’te, İstanbul’da Ambarlı Limanında bulunan Kumport Liman İşletmeleri’nde operatör 
olarak çalışan Selçuk Kemer (44) adlı işçi meydana gelen iş kazası sonucu kullandığı aracın altında 
kalarak yaşamını yitirdi. 
 
15 Nisan 2014’te Samsun’un İlkadım İlçesi’nde asfaltlama işinde çalışan Feyzullah Çakıroğlu (25) 
meydana gelen iş kazası sonucu yaşamını yitirdi. 
 
17 Nisan 2014’te, Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde çalıştığı 4 katlı binanın çatı katından dengesini 
kaybetmesi sonucu beton zemine çarparak ağır yaralanan Mehmet Çelikoğlu (39) işçi kaldırıldığı 
hastanede yaşamını yitirdi. 
  
19 Nisan 2014’te, Gaziantep’te yapımı devam eden stadyum inşaatında kalorifer kazanının patlaması 
nedeniyle meydana gelen iş kazası sonucu 6 işçi yaralandı. 
 
19 Nisan 2014’te, Bolu’da faaliyet gösteren bir piliç tesisinde ölçü almak için rende makinesinin içine 
giren Cuma Cılır adlı teknisyen, bir işçinin yanlışlıkla şalteri açması sonucu parçalanarak yaşamını 
yitirdi. 
 
21 Nisan 2014’te, Hatay’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 3 işçi öldü, 10 işçi 
yaralandı. 
 
22 Nisan 2014’te İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde bulunan Desan Tersanesi’ne 14 Nisan 2014’te meydana 
gelen iş kazası sonucu ağır yaralanan Süleyman Avundu (54) adlı temizlik işçisi tedavi gördüğü 
hastanede yaşamını yitirdi. 
 
24 Nisan 2014’te, İzmir’in Çiğli İlçesi’nde bir inşaatın 7. katında sıva yapan işçilerin üzerinde 
bulunduğu tahta iskele devrilmesi sonucu iskelede bulunan işçilerden Metin Kaptan (38) ve Mithat 
Kocatepe (44) aşağı düşerek yaşamını yitirdi. 
 
26 Nisan 2014’te, Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde demir doğrama atölyesinde çalışan İbrahim Can Duran 
(16) adlı çocuk işçi düşen demir yığınının altında kalarak yaşamını yitirdi. 
  
26 Nisan 2014’te, Nevşehir’in Avanos İlçesi’ne bağlı Büyükayhan Köyü’nde özel bir şirkete ait kömür 
ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucu Ferdi Gürlek adlı işçi yaşamını yitirdi, 13 işçi de 
yaralandı. 
 
28 Nisan 2014’te Batman’da 26 Nisan 2014’te yapımı devam eden inşaattan düşerek ağır yaralanan 
Abdülkadir Can (41) adlı işçi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 
 
http://www.guvenlicalisma.org/  2014 / Nisan ayında en az 115 işçi yaşamını yitirdi... 

 
13 Mayıs 2014’te Van'ın Erciş ilçesinde bir inşaatta çalışan Recep Akın adlı işçi, asansör boşluğuna 
düştü. Ağır yaralanan Akın, ambulansla Van'da bulunan Özel İstanbul Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
13 -17 Mayıs 2014’te Manisa’nın Soma İlçesi’nde Soma Holding’e ait kömür madeni ocağın vardiya 
değişimi sırasında çıkan yangın sonucu 301 işçinin yaşamını yitirdi. 
 
 

http://www.guvenlicalisma.org/  2014 / Mayıs ayında en az 414 işçi yaşamını yitirdi... 

 
1 Haziran 2014’te, Maraş’ta, Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü kömür stok sahasında 
çalışan Ali Çankay (24), teknik bir arızayı gidermek için girdiği bant yolunda, tambur diye tabir edilen 
mekanizmanın çarpması sonucu ağır yaralandı. Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çankay, tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamadı.   
 
3 Haziran 2014’te, Şırnak merkeze bağlı Toptepe (Avka Masiya) köyü Cudi Dağı eteklerinde bulunan 1 
nolu kömür ocağında meydana gelen göçükte, İbrahim Sağnak (30) isimli maden işçisi yaşamını yitirdi.  
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4 Haziran 2014’te, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir inşaat firmasında kaynakçı olarak çalışan Mehmet 
Ali Yaman, Sanayi Mahallesi'nde bulunan sitenin tabelasını astığı sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır 
yaralanan Yaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.  
  
6 Haziran 2014’te, Elazığ'ın Abdullahpaşa Mahallesinde bir inşaatta çalışan 48 yaşındaki Zülfü 
Yıldırım isimli vatandaş, inşaattan düşerek hayatını kaybetti. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan 
Zülfü yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.   
 
11 Haziran 2014’te, Şırnak'a bağlı Banîye Gilindor köyünde bulunan ve bir şahsa ait  kömür ocağında 
gaz sıkışmasından dolayı meydana gelen göçüğün altında kalan Ahmet Baysal, Emin Baysal ve 
Selahattin Uçar adlı yaşamını yitirdi.   
 
18 Haziran 2014’te, Mardin merkez Artuklu ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi'nin Vali Ozan Caddesi 
üzerinde yer alan bir inşatta çalışan 18 yaşındaki İlhan Kan, üst katlara kum taşıyan asansörün 
altından geçtiği esnada halatları koparak aşağı doğru düşen asansörün altında kaldı. Üzerine kum 
asansörü düşen genç işçi ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kafasına demir parçaları saplandığı 
belirlenen işçi, tedavi altına alındı. Düşen asansörde ikinci bir güvenlik halatının bulunmadığı gibi, 
işçilerin iş güvenliğini sağlayacak kasklarının da olmadığı öğrenildi.   
 
25 Haziran 2014’te, Urfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde prefabrik inşaat kalıpları yapan bir üretim 
merkezindeki çökme sonucu ağır yaralanan 28 yaşındaki Hasan Demir, Suriye uyruklu Mustafa Ömer 
Cemil ve 49 yaşındaki İhsan Kılıç isimli işçiler ağır yaralandı. Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde tedavi 
altına alınan işçilerden Hasan Demir yaşamını yitirdi. Cemil’in yoğun bakım ünitesindeki tedavisini 
sürdüğü, Kılıç’ın ise taburcu edildiği belirtildi.   
 

http://www.guvenlicalisma.org/  2014 / Haziran ayında en az 141 işçi yaşamını yitirdi... 
 
 

http://www.guvenlicalisma.org/  2014 / Temmuz ayında en az 123 işçi yaşamını yitirdi... 
 

30 Ağustos 2014’te, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Esendere Beldesi’nde gümrük kapısı 
lojmanı inşaatının 4’üncü katında meydana gelen çökmede 3 işçi yaralandı. Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yaptırılan lojman inşaatında çökme 
meydana geldi. işçilerden Taner İşleyen, İslam Akgül ve Yasin Akkuş yaralandı. Olay yerine gelen 
ambulanslarla yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
 
31 Ağustos 2014’te,Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'nde bulunan bir tekstil 
fabrikasında çalışan Cumali Kırıt'ın (38) elektrik düğmesini kapatmaya çalışırken akıma kapılarak 
yaralandığı belirtildi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Kırıt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 
 
http://www.guvenlicalisma.org/  2014 / Ağustos ayında en az 158 işçi yaşamını yitirdi... 

 
1 Eylül 2014’te,Gıda Tarım ve Hayvancılık bakanlığının Yenimahalle inşaatında görevli bekçi Hüseyin 
Sayan bakanlığın bahçesinde güvenlik kontrolü yaparken meydana gelen göçük sonunda toprak 
altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. 
 
3 Eylül 2014’te,Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği Eynez ocağına komşu olan İmbat 
Madencilik’te dün sabah yaşanan iş kazasıyla Metin Keskin isimli madenci yaşamını yitirdi.  
 
3 Eylül 2014’te,Soma’da dün meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden işçi Metin Keskin’in 
ailesinin evine taziye ziyareti için giden DİSK’liler Kamil Kartal ve Başaran Aksu ile maden işçisi Onur 
Uzan, evden ayrılırken kalabalık bir grubun saldırısına maruz kaldı.   
 
7 Eylül 2014’te, Mecidiyeköy’de eski Ali Sami Yen stadı arsasında, TOKİ ve Torunlar GYO ortaklığında 
inşa edilen ‘Torun Center’ şantiyesindeki asansör kazasında Cumartesi akşamı 10 işçi can verdi.   
 
http://www.guvenlicalisma.org/  2014 / Eylül ayında en az 143 işçi yaşamını yitirdi... 
 

http://www.guvenlicalisma.org/
http://www.guvenlicalisma.org/
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30 Ekim 2014’te, Van'ın İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi'ndeki eski Sosyal Meskenler'in 
yerine yapılan TOKİ konutlarında çatı yalıtımı işi yapan iki çocuk babası Telli Yaran (31) isimli işçi 27 
Ekim günü herhangi bir güvenlik tedbiri alınmadığı için 9'uncu kattan zemine düşerek yaşamını yitirdi.  
 
31 Ekim 2014’te, Erzurum'un Tekman ilçesinde bir inşaatta çalışan Fesih Demir adlı işçi, inşaatın 5'inci 
katından düşerek ağır yaralandı. Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Van'ın Erciş 
ilçesi nüfusuna kayıtlı Demir'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.  
 

 
http://www.guvenlicalisma.org/  2014 / Ekim ayında en az 160 işçi yaşamını yitirdi... 
 

6 Kasım 2014’te, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bulunan özel bir şirkete ait krom madeni ocağında, 
işçilerin çalıştığı sırada iddiaya göre kayan kaya parçası 2 işçinin üzerine düştü. Kaya parçası altında 
kalan işçilerden Hacı Aygül hayatını kaybederken, Ahmet Şengül isimli işçi ise ağır yaralanarak 
ambulans ile Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay ile ilgili soruşturma 
başlatıldığı öğrenildi.   
 
9 Kasım 2014’te, Bitlis-Tatvan yolu üzerinde bulunan Ahmet Eren Bulvarı yakınlarında, Bitlis 
Belediyesi önünde özel bir firma tarafından yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında kanalizasyon 
borusunun yeraltından döşenmesi için açılan küçük tünelde meydana gelen göçükte 49 yaşındaki işçi 
Mehmet Ateş toprak altında kaldı. Olay yerine gelen Bitlis Belediyesi ve AFAD ekiplerinin başlattığı 2 
saatlik çalışma sonucu, 4 metre derinlikte toprak altında mahsur kalan Ateş yaralı olarak kurtarıldı. 
Ateş'in toprak altına döşenen boruya kafasını sokarak hayatta kaldığı öğrenildi.   
 
11 Kasım 2014’te, Erzurum'un Pasinler ilçesi Kaplıcalar Mahallesi'nde tıkanan kanalizasyonu açmak 
için çukura giren 3 işçi metan gazından zehirlendi. 3 işçiden Atatürk Üniversitesi Araştırma 
Hastanesi'ne sevk edilen Necati Aras tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İş 
kazasında, zehirlenen diğer işçiler Muhammet Emin Toy ile Oğuzhan Taşçıoğlu ise Pasinler Devlet 
Hastanesi'ndeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.   
 
15 Kasım 2014’te, Bitlis’in Hizan ilçesinin Kültür Mahallesi’nde taşeron firmanın üstlendiği alt yapı 
çalışması sırasında göçük meydana geldi. Toprak altında kalan Seyithan Ayaz (31) isimli işçinin 
cansız bedeni toprak altından çıkarıldıktan sonra Hizan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla 
ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.   
 
18 Kasım 2014’te, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Bulakbaşı köyünde, inşaatta çalıştıkları sırada iş 
aletlerinin bir metre yakınından geçen yüksek gerilim hattına temas etmesi ile elektrik akımına kapılan 
Nurettin ve Selim Paksoy kardeşler yaralandı. İş arkadaşları tarafından Uludere Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Paksoy kardeşlerden Nurettin Paksoy yaşamını yitirdi. Yaralanan Selim Paksoy ise ilk 
müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.    
 
29 Kasım 2014’te, Şırnak'ın Uludere ilçesinde, Abdullah Çiftçi kontrolündeki Uludere Belediyesi itfaiye 
aracı Merkez Camii yanında park etmeye çalıştığı sırada kontrolünü kaybederek dereye uçtu. Araçta 
sıkışan Abdullah Çiftçi, olay yerine gelen yurttaşların yardımıyla çıkarıldı. Uludere Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan Çiftçi yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.   
 
 

http://www.guvenlicalisma.org/  2014 / Kasım ayında en az 123 işçi yaşamını yitirdi... 
 

http://www.guvenlicalisma.org/  2014 / Aralık ayında en az 127 işçi yaşamını yitirdi... 

 

Sendikalı Oldukları İçin Baskıya Uğrayanlar 
  
  
 

Haklarında Soruşturma Açılan Çalışanlar 
 
  

http://www.guvenlicalisma.org/
http://www.guvenlicalisma.org/
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9 Mart 2014’te, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde görev yapan KESK'e bağlı Eğitim ve Bilim Emekçileri 
(Eğitim Sen) üye 27 öğretmen hakkında 9 Kasım 2012'te yapılan basın açıklamasına katıldıkları 
gerekçesiyle soruşturma açıldı. "Basın açıklamalarına katıldıkları" gerekçesiyle İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü tarafından disiplin soruşturması başlatılan öğretmenler hakkında karar geçtiğimiz günlerde 
sonuçlandı. Aralarında okul müdür ve yardımcılarının da bulunduğu 27 öğretmen hakkında "Uyarı" 
cezası verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce tebliği edilen cezanın gerekçesi ise "Eğitim Sen 
tarafından ilçemizde yapılan basın açıklamasına katıldığınız tespit edilmiştir" denildi.   
  
1 Eylül 2014’te, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat 
Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışan Nuriye Gülmen, geçen yıl katıldığı biri ODTÜ, ikisi Gezi 
Parkı, biri de sendika eyleminden bir yıl kademe durdurma cezasına çarptırıldı. Cezası daha 
uygulanmadan, bu kez de Berkin Elvan’ın ölümüne ilişkin protestoya gittiği için iki yıl kademe 
durdurma cezası verildi.   
 
 

Sürgün Edilenler 
 
 
28 Şubat 2014’te, Erzurum’un Karaçoban İlçesine bağlı Binpınar köyünde Mustafa Engin isimli 
öğretmen, öğrencileri ile daha iyi iletişim kurmak amacıyla Kürtçe öğrenmek istediği için okuldan 
sürgün edildiğini iddia etti.   
 

Çalışma Koşulları 
 
 9 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ali Duman, şu beyanlarda bulundu: “Bizler Dicle 
TEDAŞ’ta çalışan sendikalı işçileriz. Elektirik dağıtım şirketi hakkımızı gasp etmektedir. Fazla mesai 
yaptırıp, ücretlerimiz zamanın da verilmemektedir. Bizde bu haksızlığa göz yummuyoruz. Bu 
nedenlerden dolayı 06.04.2014 tarihinde beri greve başlamış bulunmaktayız. Özelleştirilen elektrik 
dağıtım şirketleri EKZİM Holding tarafından alınmış olup, Akdeniz grup tarafından taşeron firmaya 
yüklenmiştir. Ancak zamanında maaşlar verilmediği gibi yemek, yol parası da karşılanmamaktadır. 
Sorunlarımızın bilinmesi ve manevi destek sağlanmanızı istiyoruz. Bu konuda gerekli duyarlılığı 
göstermenizi istiyoruz.”   
 
4 Kasım 2014’te, Van'da, Caratpark Van Evleri adlı konut inşaatında çalışan 25 inşaat işçisi, 2014 
Ocak ayından bu yana maaşlarının ödenmediği belirtildi.   
 

EĞİTİM ve KÜLTÜREL HAKLAR 
 

Kültürel Haklara İlişkin İhlaller 
 
27 Mayıs 2014’te, Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Binpınar köyünde sınıf öğretmenliği yapan 
Mustafa Engin’in, öğrencileriyle anlaşabilmek için Kürtçe öğrendiği ve çocuklarla Kürtçe konuştuğu 
gerekçesiyle sürgün edilmesinden sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü de suç duyurusunda bulundu. Suç 
duyurusunu işleme koyan savcılık da kamu davası açtı. Açılan davanın ilk duruşması bugün 
Erzurum’un Hınıs ilçesinde görülecek. 

 

Eğitim Hakkına İlişkin İhlaller 
 
27 Mayıs 2014’te, Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Binpınar köyünde sınıf öğretmenliği yapan 
Mustafa Engin’in, öğrencileriyle anlaşabilmek için Kürtçe öğrendiği ve çocuklarla Kürtçe konuştuğu 
gerekçesiyle sürgün edilmesinden sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü de suç duyurusunda bulundu. Suç 
duyurusunu işleme koyan savcılık da kamu davası açtı. Açılan davanın ilk duruşması bugün 
Erzurum’un Hınıs ilçesinde görülecek. 
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14 Haziran 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan Meryem A., 
isimli öğrenci "PKK propagandası yaptığı" iddiasıyla, Vedat Y., Fatih Y., Önder Ç., Sinan D. ve Vefa I. 
isimli öğrenciler de çeşitli gerekçeler gösterilerek kaldıkları yurttan atıldı.   
 

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından Açılan Soruşturmalar/Ceza Alanlar  
 
25 Ocak 2014’te, Antep Üniversitesi'nde Roboskî ve Aydın Erdem katliamını protesto eden yaklaşık 72 
öğrenciye hem üniversite idaresi, hem de Antep Emniyeti tarafından soruşturma açıldı.   
 
25 Ocak 2014’te, Antep'de Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muhabiri ve aynı zamanda Güzel Sanat 
Fakültesi öğrencisi Nazım Daştan hakkında, "İllegal bir eyleme katıldığı" iddiasıyla soruşturma 
başlatıldı. Daştan, kendisine soruşturma kararını tebliğ eden Bölüm Başkanına  "Ben bu eylemlere 
basın mensubu olarak katılıyorum. Ayrıca bu üniversitede hocalarından tutun polislere kadar herkes 
beni tanıyor.1-2 yıldır üniversitede bu tür eylemleri takip ediyorum. Yapılan eylem de yasadışı bir 
eylem değildir. Öğrencilerin demokratik haklarını kullanarak, yaptığı bir eylemdir" dediği kaydedildi.  
 
28 Ocak 2014’te, Urfa’da, Harran Üniversitesi’nde okuyan yaklaşık 200 öğrenci hakkında "2011 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" ve üniversite içinde "toplu şarkı 
söylemek", "halay çekmek", "öğrencilerin huzurunu" bozduğu iddiasıyla adli ve idari soruşturma 
açıldığı öğrenildi.   
 
8 Nisan 2014’te, Muş Alparslan Üniversitesi'nde 20 Mart'ta düzenlenen Newroz kutlamalarının izinsiz 
düzenlendiği gerekçesi ile kutlamalara katılan 100 öğrenci hakkında, üniversite yönetimi tarafından 
soruşturma açıldı.   
 
9 Nisan 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde, Vanlı depremzedelerin durumuna dikkat çekmek 
için, "Van üşüyor sessiz kalma" standı açtıkları sırada ülkücü grubun saldırısına uğrayan öğrencilere, 
Rektörlük tarafından açılan soruşturmalar sonucu uzaklaştırma ve kınama cezası verildi. Saldırgan 
gruptan hiçbirine soruşturma açılmazken, soruşturma sonucu iki öğrenci kınama cezası alırken, 
gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Elif Aydoğmuş ise iki hafta uzaklaştırılma cezası aldı.   
 
10 Nisan 2014’te, Malatya İnönü Üniversitesi. 28 Aralık 2013 tarihinde, 28 Aralık 2011 tarihinde 
Uludere Roboskî köyünde TSK'ya ait savaş uçaklarıyla 34 sivil yurttaşın katledilmesinin yıl dönümünü, 
üniversite kampüs alanı içerisinde gerçekleştirilen yürüyüş ve basın açıklamasıyla kınayan 
öğrencilerden 44'üne Malatya TMK 10. madde ile görevli Cumhuriyet Savcılığı tarafından "Örgüt 
propagandası yapmak" suçlamalarından soruşturma açılmıştı. 44 öğrenci hakkında Kredi ve Yurtlar 
Bölge Müdürlüğü ve Malatya İnönü Üniversitesi Rektörlüğü de aynı gerekçelerle soruşturma açıldı.  
 
25 Nisan 2014’te, Kars Kafkas Üniversitesi'nde, 9 Nisan günü ırkçı gurupların Kürt öğrencilere 
saldırmasının ardından çıkan olaylara karıştıkları iddiasıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda kalan 7 Kürt 
öğrenciye yurt idaresi tarafından soruşturma açıldı.   
 
7 Mayıs 2014’te Kars’ta, Kafkas Üniversitesi’nde 9 Nisan’da üniversite çıkan olaylara ilişkin, üniversite 
yönetimi tarafından 94 öğrenci hakkında soruşturma açıldı.   
 
15 Haziran 2014’te, Irkçı saldırıların eksik olmadığı Marmara Üniversitesi'nde 5 Kürt öğrenci satırlı 
saldırılarda yaralandı. Saldırıları yapan gruplar hakkında soruşturma açılmazken 20 Kürt ve sosyalist 
öğrenciye soruşturma açıldı 2 öğrenciye soruşturmalar sonucu uzaklaştırma cezası verildi.   
  
16 Haziran 2014’te,  Kocaeli Üniversitesi'nde Lice'de karakol yapımına karşı direnen yurttaşlara ateş 
açılması sonucu iki yurttaşın yaşamını yitirmesini protesto etmek için İletişim Fakültesi'ni işgal eden ve 
gözaltına alınan 24 öğrenciye soruşturma açıldığı öğrenildi.    
 
17 Haziran 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi idaresi, Paris'te katledilen 3 Kürt kadın siyasetçi için 
9 Ocak 2013 tarihinde Mahallebaşı Meydanı'nda düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle 10 
öğrenci hakkında disiplin soruşturması açtı.   
 
4 Kasım 2014’te, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesinde bulunan KYK yurdunda kalan öğrenciler, 
Kobanê için protesto amaçlı her akşam yaptıkları yürüyüş ve gürültü eylemleri nedeniyle yurt yönetimi 
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tarafından, eylemlere katılan 33 öğrenci hakkında, "Yurtta huzuru bozmak" gerekçesi ile soruşturma 
açıldı.   
 
17 Kasım 2014’te, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencileri, üniversitedeki ırkçı saldırılar ile 
hukuksuz soruşturma ve cezalara karşı Gölköy Kampüsü içinde bulunan Aktivite Merkezi içinde 
oturma eylemi başlattı.  Öğrenciler adına yapılan açıklamada, üniversitedeki baskı ve uzaklaştırmalara 
dikkat çekilerek, "Şu anda uzaklaştırma cezası alan arkadaşlarının sayısı 30'u geçti" denildi. Geçen 
seneki soruşturmaların bu sene dönem vize dönemine özellikle denk getirildiğine dikkat çeken 
öğrenciler, geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen ırkçı saldırılarda yaralanan öğrencilere de soruşturma 
açıldığını belirterek, "1 sene içerisinde ortalama 15 kere hakkımızda soruşturma açılmış ve devamında 
içerisinde mezun olan arkadaşlarımızla beraber toplamda 30'un üzerinde kişi 1 aydan 1 yıla kadar 
çeşitli uzaklaştırma cezaları almıştır" dedi.  
 
21 Kasım 2014’te, Van’da, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını ve YPG/YPJ'lilerin direnişini 
anlatan sinevizyon gösterimi yaptıkları gerekçesiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi KYK yurdunda kalan 
12 öğrenciye, yurt yönetimi tarafından "Yurtta huzuru bozduğu" gerekçesi ile soruşturma açıldı  
 
21 Kasım 2014’te, Van’da, IŞİD çetelerinin Kobanê'ye yönelik saldırılarını ve YPG/YPJ'lilerin direnişini 
anlatan sinevisyon gösterimi yaptıkları gerekçesiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi KYK yurdunda kalan 
öğrencilere "Yurtta huzuru bozduğu" gerekçesi ile soruşturma açan yurt yönetimi, gösterimi 
düzenleyen öğrencilere müdahale etmedikleri gerekçesi ile 16 özel güvenlik personeli hakkında idari 
soruşturma açtı.   
 
12 Aralık 2014’te, HDK-HDP Gençlik Meclisleri ve Marmara Üniversitesi öğrencileri, son dönemlerde 
demokratik haklarını kullandıkları için tabii tutuldukları soruşturma terörünü İHD İstanbul Şubesinde 
yaptıkları açıklamayla duyurdu. Açıklamada, İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi toplanan 
verilere göre yılın ilk 9 ayında 575 öğrenciye soruşturma açıldığı, bu öğrencilerden 101’ine ise ceza 
verildiği aktarıldı. 
 
31 Aralık 2014’te, Bingöl Üniversitesi'nde 6 Aralık 2014 tarihinde, Dicle Üniversitesi öğrencisi Aydın 
Erdem'in polis kurşunu ile katledilişinin yıl dönümünde düzenlenen anma etkinliğine katılan 105 
öğrenci hakkında, üniversite rektörlüğü tarafından soruşturma açıldı.   
 
 

ÇEVRE HAKKI 
 
  
Van’ın Erciş ilçesinde, özel bir hastane hastalardan alınmış kanlı enjektörleri ve tıbbi atıkları, hiçbir 
koruyucu önlem almadan rastgele sokağa atıyor. Yurttaşlar, bu durumun ilçe halkının sağlığını tehdit 
ettiğini belirtirken, hastane yetkilileri ise durumun basını ilgilendirmediğini ifade etti. İlçe Sağlık 
Müdürlüğü konu hakkında rapor tutularak gerekli incelemelerin başlatılacağını belirtti.   Konu ile ilgili 25 
Ocak tarihinde, Van İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatıldı. 
  

YERLEŞİM ve MÜLKİYET HAKKI 
  
8 Nisan 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Fikret Kaçar, şu beyanlarda bulundu: “Bizler 
Alitaş Köyü Karataş mezrasında oturuyoruz. Oturduğumuz mezra dedelerimizin oturduğu bir yerleşim 
yeridir. 100 yıldan bir süredir Karataş mezrası bizim ve dedelerimizin yerleşim yeridir. Biz orada 
hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ekili arazilerimizde bulunmaktadır. Ancak gerek bizim köy gerekse ekili 
araziler köy mezrası olarak tapusuz kaydedilmişti. 07.04.2014 tarihinde Ergani merkez komutanı 
mezramıza gönderdiği bir askeri araç ile beni, Abdulaziz ve Mehmet Kaçar’ı alıp Kaymakamlığa 
götürdüler. Bizi yaklaşık 2 saat kapıda bekletip kaymakam ile merkez komutanı içeride görüşme 
yaptıktan sonra bizi de içeri aldılar. İçeri girer girmez bizi oturtup “mezrayı niye şimdiye kadar 
boşaltmadınız ve şimdiye kadar boşaltmanız gerekiyordu. Derhal boşaltın dedi.” Biz sebebini sorunca 
orada poligon yapılacak. Ayrıca asayişi sağlamada zorluk çekiyoruz dedi. Bize köyün boşaltılması 
hususunda herhangi bir yazılı tebligat yapılmamıştır. Bu durum Ergani merkez komutanın kişisel 
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husumetinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kaymakam bize köyü 
boşaltın dediğinde “benim 300 büyük, 700 küçükbaş hayvanım var nereye gidebilirim” dediğimde 
merkez komutanı bana sen gideceğin yeri bilirsin” dedi. Kaymakamda cumaya kadar yani 11.04.2014 
tarihine kadar köyü boşaltın dedi.  Merkez komutanı sizleri boşaltmak için alaydaki askerlerim hazır 
dedi. Yani bize resmen tehdit etti. Ne yapacağımız konusunda bize hukuki destek sağlamanızı talep 
ediyorum.”   
 
26 Nisan 2014’te, Batman'ın Beşiri ilçesinde bulunan Karabulut ailesinin, ilçeye bağlı Qorixê köyünde 
Êzidîlere ait olduğu belirtilen toprakları asker gözetiminde sürdüğü izinsiz sürdüğü öğrenildi.  Köy 
muhtarı Erhan Tagay, “Sürülmek istenen araziler Êzidî yurttaşlara ait. Yıllardır biz bu Karabulut ailesi 
korkusundan arazimizi süremiyoruz. Bugün aile fertleri İlhan ve Ferhan Karabulut öncülüğünde köye 
baskın yaptılar ve arazileri zorla sürmeye başladılar. Bu büyük bir hukuksuzluk ve insanlık ahlakına 
uymayan bir davranıştır. Köye askerler gelmiş, bu aileyi engellemesi gerekirken adeta onların 
gözetiminde araziyi sürüyorlar. Bizde şuanda onları izlemek zorunda kalıyoruz. Bize sahip çıkacak 
kimse yok" diyerek tepki gösterdi.   
 
25 Ekim 2014’te Tunceli’deki Pülümür Vadisi’nde çatışmalarda ölen HPG militanları için yaptırılan 
mezarlığın açılacağı haberleri üzerine Tunceli Valiliği, İçişleri Bakanlığı’nın onayı ile ikinci bir emre 
kadar kente giriş ve çıkışları yasakladı. Karar 26 Ekim 2014’te akşam saatlerinde İçişleri Bakanlığı’nca 
kaldırıldı. 
 
 

SAĞLIK HAKKI 
 
11 Kasım 2014’te, Van'ın Muradiye ilçesi Karahan Mahallesi'nde bulunan Karahan İlköğretim 
Okulu'nda okuyan 25 öğrenci, okulda dağıtılan meyve suyu, poğaça ve kekten zehirlendi. Tarihi 
geçmiş gıdaların öğrencilere dağıtıldığı iddia edilirken, Muradiye Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi 
altına alınan öğrencilere gıda zehirlenmesi teşhisinin konulduğu belirtildi.   
 
20 Kasım 2014’te, Van’ın Erciş ilçesi Tekevler Mahallesi'nde bulunan Tekler Üzümlü İlköğretim 
Okulu'nda dağıtılan yemek kumanyasını yiyen öğrencilerde baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma 
belirtisi baş gösterdi. Örgenciler çağrılan ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 

DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ 
 
5 Ocak 2014’te, Niğde’de bir süre önce kente yerleşmiş olan İranlı mülteci Hristiyan cemaati bir 
apartman dairesinde ibadetlerini gerçekleştirirken kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kapı 
boşluğundan daireye biber gazı sıkılması sonucu kalp ve astım hastası H.D. (37), S.K. (35) ve M.K. 
(24) gazdan etkilenerek Niğde Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
23 Mart 2014’te İstanbul’da Kazlıçeşme Meydanı’nda yapılan Newroz kutlamasının ardından alandan 
ayrılan bir grubun Aya Paraskevi Rum Ortodoks Kilisesi’ne saldırarak kilisede maddi hasar yol açtıkları 
öğrenildi. 
 
11 Haziran 2014’te, Antep merkez Şahintepe ilçesine bağlı Düztepe Mahallesi'nde bulunan cem 
evinde vefat eden Mehmet Ali Topak'ın cenazesini kaldıran Alevi yurttaşların üzerine, yoldan geçen bir 
motosikletten av tüfeğiyle ateş açıldı. Açılan ateş sonucu cem evi önünde bulunan Levent Topal (29) 
Ali Topal ve Ali Şenocak isimli yurttaşlar yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirenlerin, saldırının ardından 
saldırganın olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   
 
18 Temmuz 2014’te, Denizli’nin Honaz İlçesi’nde Kaymakamlık binası içinde Ramazan ayında su 
yasağı uygulandığı öğrenildi. Yasağın, Ramazan ayının başlamasıyla Kaymakam Turgut Gülen’in 
talimatıyla uygulanmaya başlandığı ve devam ettiği belirtildi. Denizli Valisi Abdülkadir Demir, bazı 
temaslarda bulunmak üzere Honaz’a gitti. Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Demir’in programını takip 
eden basın mensupları, Kaymakamlık görevlisinden su istedi. Görevli, "Ramazan ayında su servisimiz 
yok. Ramazan ayından sonra gelirseniz su içersiniz" yanıtını verdi. Denizli Valiliği Basın Halkla İlişkiler 
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Müdürü Cengiz Özcan devreye girdi ve basın mensuplarına su verilmesini istedi. Ancak sonuç yine 
değişmedi. Görevli, Kaymakam Turgut Gülen’in ’Kaymakamlık binasında Ramazan ayı boyunca hiç 
kimseye su ve çay servisi yapılmaması’ talimatı verdiğini söyledi. 
 

ENGELLİ HAKLARI  
  
10 Mart 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Vedat Can, şu beyanlarda bulundu: “Ben dört 
aydan beri Diyarbakır Seyrantepe Toplu Konut özürlü bakım merkezinde kalmaktayım. Ancak oradaki 
çalışan personeller tarafından bana 09.03.2014 tarihinde işkence ettiler. Boğazımı sıktılar. Bunu 
müdüre söyledim. Oda ben karışmam dedi ve ilgilenmedi. Erol dayı diye bir yaşlı var ona da işkence 
ettiklerini gördüm. Ben özürlüyüm onun için orada kalmaktayım. Kaldığımız yerde bizi sevmiyorlar. 
Banyoya götürdüklerinde soğuk su üzerimize döküyorlar. Orada can güvenliğimiz yok. Ne zaman ne 
yapacakları belli değil. Yöneticilerde ilgilenmiyorlar. Ben onlardan şikâyetçiyim. Sizden hukuki destek 
talep ediyorum.”    
 
9 Temmuz 2014’te Zonguldak’ın Alaplı İlçesi’nde faaliyet yürüten özel bir bakım merkezinde tutulan 
engelliler ile yaşlılara çalışanların fiziki şiddet uygulayarak işkence yaptıklarına dair kamera kaydı 
görüntülerinin ortaya çıktığı öğrenildi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine gözaltına alınan kurumun 
sahibi ve çalışanı toplam 12 kişi ise nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 
 

AYRIMCILIK 
 
28 Nisan 2014’te, Malatya’da bulunan İnönü Üniversitesi'nde her yıl geleneksel olarak düzenlenen 
Ümit Cihan Tarho Futbol Turnuvası'na, üniversite yönetimi tarafından geçen yıl "Ümit Cihan Tarho 
Onurumuzdur" pankartının açılması ve turnuvaya solcu ve Kürt öğrencilerin katılması gerekçe 
gösterilerek izin verilmedi.   
 
27 Mayıs 2014’te, Erzurum’un Karaçoban ilçesine bağlı Binpınar köyünde sınıf öğretmenliği yapan 
Mustafa Engin’in, öğrencileriyle anlaşabilmek için Kürtçe öğrendiği ve çocuklarla Kürtçe konuştuğu 
gerekçesiyle sürgün edilmesinden sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü de suç duyurusunda bulundu. Suç 
duyurusunu işleme koyan savcılık da kamu davası açtı. Açılan davanın ilk duruşması bugün 
Erzurum’un Hınıs ilçesinde görülecek. 
 
20 Şubat 2014’te, İHD Diyarbakır şubemize Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevinden başvuruda 
bulunan Hüseyin Hakan, şu beyanlarda bulundu: “Daha önce Tokat Cezaevinde yaşadığım sorunları 
dile getirmiştim. Ancak cinsel kimliğimle ilgili herhangi bir durumu size söyleyemedim. Ancak şuanda 
ben ve arkadaşım hem Kürt olmamız hem de PKK davasında hükümlü olarak tutuklu olmamız birde 
trans birey olma gerçekliğimiz eklenince kaldığımız cezaevinde başımıza getirilmedik şey bırakılmıyor. 
Bu gerçekliğimiz şahsımıza yönelik ve cinsel kimliğimizden dolayı ayrımcılığa, hak gaspına 
uğratılmaktayız. Daha önce kaldığımız Kocaeli T Tip cezaevinde de aynı uygulamalarla karşılaştık. En 
son bizi Tekirdağ 2 Nolu F Tipi cezaevine sürgün ettiler. Bize ait birçok özel eşyalarımızı tarafımıza 
verilmedi. Şuan burada da benzer ve tekrar biçiminde uygulamalara ve ayrımcılığa tabi tutulmaktayız. 
Cinsel kimliğimizden dolayı her türlü çifte standartlık uygulanmaktadır. Bizim gibi aynı konumda olan 
mahkûmlara sunulan imkân, olanaklar bize sunulmamaktadır.  Sağlık raporlarımız olmasına rağmen 
psikiyatriye gönderilmekteyim. Hiçbir bakım malzememiz bize verilmemektedir. Cinsel kimliğimizi bize 
karşı sadece aleyhimize olan durumlarda kullanıyorlar. Ayrıca hastaneye sevkim olmasına rağmen 3 
aydır gönderilmiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
26 Mart 2014’te, Van’ın merkez Tuşba ilçesine bağlı Şemsibey Mahallesi’nde, kimliği belirsiz kişilerce 
tarafından Erkan Gür isimli yurttaşın evinin kapısına kırmızı boya ile çarpı işareti konuldu.   
 
14 Mayıs 2014’te İHD Diyarbakır şubemize başvuran Keskesor LGBT Diyarbakır Oluşumu, şu 
beyanlarda bulundu: “Bizler Diyarbakır’daki anti homofobi ve anti transfobiyi temel alan LGBT 
oluşumuyuz. 8 Mart 2014 tarihinde Diyarbakır İstasyon Meydanında yapılan 8 Mart Dünya Kadınlar 
Günü mitingine kendi flama ve pankartlarımızla katıldık. Miting esnasında flamalarımız bazı kişiler 
tarafından kaldırıldı ve birkaç basın mensubu tarafından bu durum fotoğraflandı. Daha sonra Doğru 
Haber adlı gazetenin www. doğruhaber.com.tr internet sitelerinde bizleri hedef gösteren ibareler yer 
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almıştır. Bizler bu durumdan endişe duymaktayız. Bu konudan dolayı sizden hukuki destek talep 
ediyoruz.”   
 
7 Temmuz 2014’te İstanbul’da uzun süredir İstiklal Caddesi’nde Kürtçe müzik yapan grubun üyesi 3 
kişi, yanlarına gelen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından “burada Kürtçe müzik 
söyleyemezsiniz” denerek gözaltına alındı. 
 
18 Temmuz 2014’te, Denizli’nin Honaz İlçesi’nde Kaymakamlık binası içinde Ramazan ayında su 
yasağı uygulandığı öğrenildi. Yasağın, Ramazan ayının başlamasıyla Kaymakam Turgut Gülen’in 
talimatıyla uygulanmaya başlandığı ve devam ettiği belirtildi. Denizli Valisi Abdülkadir Demir, bazı 
temaslarda bulunmak üzere Honaz’a gitti. Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Demir’in programını takip 
eden basın mensupları, Kaymakamlık görevlisinden su istedi. Görevli, "Ramazan ayında su servisimiz 
yok. Ramazan ayından sonra gelirseniz su içersiniz" yanıtını verdi. Denizli Valiliği Basın Halkla İlişkiler 
Müdürü Cengiz Özcan devreye girdi ve basın mensuplarına su verilmesini istedi. Ancak sonuç yine 
değişmedi. Görevli, Kaymakam Turgut Gülen’in ’Kaymakamlık binasında Ramazan ayı boyunca hiç 
kimseye su ve çay servisi yapılmaması’ talimatı verdiğini söyledi. 
 
8 Eylül 2014’te, Bodrumun ünlü turistik otellerinden olan Armonia Holiday Village Otel'de çalışan Erdi 
Bedir isimli çalışan "Kürtçe Müzik" dinlediği gerekçesiyle işten kovulduğu öğrenildi.  Konuya ilişkin bilgi 
veren Bedir, sabah saatlerinde otelde temizlik yaptığı sırada Kürtçe müzik dinlediğini ve otele gelen 
patronu Haydar Gökçe'nin "Nasıl Kürtçe müzik çalarsın" diyerek hakaretlerine maruz kaldığını 
belirterek, "Tartışmaya başladık. Müşterilerin olmadığı bir saatte Kürtçe müzik dinliyordum. Daha önce 
de bu otelde Kürtçe müzik dinlediği için çok sayıda kişi işten çıkarılmıştı. Tartışmamızdan sonra otelin 
barlardan sorumlu müdürü olan Galip bey beni çağırarak çıkışımı verdi" diye konuştu.   
 

IRKÇI SALDIRILAR 
 
  
                           
2 Ocak 2014’te, Afyonkarahisar’da Atatürk Meslek Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda okuyan Kürt 
öğrencilere ırkçı bir grubun saldırması sonucu 5 öğrenci yaralandı. Aynı gün akşam saatlerinde 
Emirdağ İlçesi’ndeki Meslek Yüksekokulu’nda okuyan üç Kürt öğrenciye de 60-70 kişilik ırkçı bir grup 
demir, zincir ve satırlarla saldırdı. Saldırı sonucu yaralanan Kürt öğrencilerden S.D.’nin sığındığı İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nde gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
2 Ocak 2014’te, Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nde okuyan Kürt öğrencilerin evlerine ırkçı bir grubun 
baskın düzenleyerek saldırması sonucu 5 öğrenci yaralandı. 
 
3 Ocak 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 2 Ocak’ta kampusta, 30 kişi olduğu belirtilen ülkücü 
grup tarafından Kürt öğrencilere yapılan saldırı gün boyu sürürken, farklı grupların ise öğrenci evlerine 
saldırıda bulunduğu öğrenildi. Olayların başladığı gün olan 2 Ocak tarihinde akşam saatlerinde, 
Yenişehir Elektrikçiler durağında bir Kürt öğrencinin evine yapılan saldırı gerçekleşirken, 3 Ocak günü 
ise Hacı Ahmet Mahallesi'nde Sevcan Tokgöz adlı Kürt öğrencinin kaldığı eve saldırıda bulunuldu. 
Evin önüne araçlarla gelen 15-20 kişilik grup, içeri girmek üzere kapıları tekmeleyerek zorladı. Grup, 
kapıyı açmayı başaramayınca evin camlarını taşladı. Tokgöz, telefonla arkadaşlarına haber vermesi 
üzerine saldırganların olay yerinden kaçtığını belirtti.   
 
15 Ocak 2014’te, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampusu'nda Kürt olduğu belirtilen 
öğrencilere, ülkücü gruplar tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırılar sonucunda 9 Kürt öğrencinin 
yaralandığı öğrenildi.   
 
23 Ocak 2014’te, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde okuyan ve güvenlik nedeniyle 
isimlerini vermek istemeyen G.M. ve E.G. isimli öğrenciler, kampusta bulundukları sırada polisin 
kendilerini ülkücü gruplara parmakla işaret ederek hedef haline getirdiğini belirtti. Daha sonra bu 
grupların, öğrencileri evlerine kadar takip ettiğini, yanlarında araba ile geçerken korna çalarak tacize 
ettiklerini ifade etti.   
 
26 Ocak 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde okuyan Kürt öğrenciler, Cumhuriyet caddesi 
üzerinde bulunan Öğretmen evi önünde 30-40 kişi oldukları belirtilen ırkçı bir grubun cam şişe ve 
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bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırıda Orhan Öner ve Serdar Üzman isimli öğrenciler yaralandı. 
Arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerin, 3 günlük iş göremez raporu aldıkları 
belirtildi.   
 
28 Ocak 2014’te, Kars'ta bir grup ülkücü, gece saatlerinde Kafkas Üniversitesi'nde okuyan Kürt 
öğrencilerin yaşadığı evlere saldırı düzenledi. Merkez Mahallesi'nde bulunan bir eve düzenlenen 
saldırı sonucunda, Ersin Dağ ve Yunus Özbaş isimli öğrenciler aldıkları bıçak darbeleri sonucunda 
çeşitli yerlerinden yaralandı. Arkadaşları tarafından Kars Devlet Hastanesi'ne götürülen Dağ ve Özbaş 
tedavilerinin ardından taburcu edildi.   
 
5 Mart 2014’te, Bolu’da son dönemde Kürt öğrencilere yönelik sözlü saldırılar fiziki saldırılara dönüştü. 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okuyan Kürt öğrencilerin ırkçı grubun saldırısına uğraması sonucu 
3 öğrenci yaralandı. Polis ekipleri ise saldırıya uğrayan Kürt öğrencilerden 23’ünü gözaltına aldı. 
 
16 Mart 2014’te, Erzurum Yakutiye ilçesinde Dağ Mahallesi'nde seçim çalışması yürüten BDP seçim 
aracı, ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. 3 araçla önü kesilen BDP'nin aracına sopa ve taşlarla 
saldıran 15 kişilik ırkçı grubun, aracı şoförüyle birlikte uçurumdan atmak istediği belirtildi. Mahallelinin 
müdahalesiyle aracın uçurumdan atılmasının önlendiği olaya dair bilgi veren BDP Yakutiye Belediye 
Başkan Adayı Ayhan Yılmaz, saldırının kendilerini çalışmaktan alı koymak amacıyla yapıldığını belirtti.   
 
8 Nisan 2014’te, İstanbul Şişli'de, ayakkabı ticareti ve konferans için Liberya'dan bir ay önce 
Türkiye'ye gelen 4 yabancı silahlı saldırıya uğradı. Saldırı,Mecidiyeköy'de meydana geldi. İddiaya 
göre; "Siyah Amerikalıları sevmiyorum" diye bağıran kimliği belirsiz bir şüpheli, kafede oturan Liberyalı 
Deddeh Simmondis, Patience Roberts, Belessing Vinton ve Bemore N. Toe'ye ateş açtı. 3'ü kadın 4 
yabancı, açılan ateş sonucu bacaklarından ikişer kurşunla yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı. 
Polis, olayla ilgili çevredeki kameraları incelemeye aldı. Yaralı Simmondis, hiçbir tartışma yokken 
tanımadıkları birinin elinde silahla özellikle bacaklara ateş etmesini anlayamadıklarını söyledi. 
Simmondis, "Kahve içiyorduk. 'Siyah Amerikalıları sevmiyorum' diyerek özellikle bacaklarımıza doğru 
silahla ikişer kez ateş etti. Toplam 8 kurşun sıktı. Böyle bir saldırıya anlam veremedik" dedi.  
 
22 Nisan 2014’te, Samsun’da Rojava sınırına hendek kazılmasını protesto etmek amacıyla stant açan 
Kürt öğrencilere aşırı sağcı bir grubun “stant üzerinde Kürdistan yazılı bir ifade olduğu” gerekçesiyle 
saldırması sonucu biri ağır 9 Kürt öğrenci yaralandı. 
  
1 Mayıs 2014’te, Konya’da yapılan kutlamanın sona ermesinin ardından miting alanından ayrılan 
Mardin nüfusuna kayıtlı Ahmet Aslan, Mehmet Aslan, Mahsum Aslan ve Serhat Aslan adlı 4 kardeş 
ırkçı bir grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Aldıkları darbeler nedeniyle yaralanan 4 kardeşten birinin 
durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
 
8 Mayıs 2014’te Ankara’nın Çankaya İlçesi’ne bağlı Cebeci Mahallesi’nde evlerine giden 2 Kürt 
öğrenci, kimliği belirsiz ırkçı bir grubun satırlı saldırısına uğradı. Tedavi altına alınan 2 öğrenciden 
birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
 
15 Mayıs 2014’te, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyan ve ismi öğrenilemeyen bir Kürt öğrenci, 
20 kişilik ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. Çarşı ortasında sıkıştırılıp darp edilen öğrencinin burnu 
ve kafasının kırıldığı belirtildi.   
 
23 Mayıs 2014’te,  Kayseri Erciyes Üniversitesi’nde ülkücü öğrenciler Kürt öğrencilere saldırdı. 2 
öğrenci yaralandı. Evrensel Gazetesinin haberine göre, Kürt öğrencilerin yoğun yaşadığı Talas ilçesi 
Anayurt Mahallesi’nde pusu kuran ülkücü grubun silahlı saldırısında öğrencilerin taş ve demir 
sopalarla, baş, kaburga ve ayak bölgelerinden yaralandığı öğrenildi. Kürt öğrenciler, HDP, EMEP ve 
Eğitim Sen yöneticileri yaralı öğrencilerin kaldırıldığı hastanede bekledi. Saldırı sonrasında 60’a yakın 
Kürt öğrenci “güvenlik” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
24 Mayıs 2014’te, Kayseri Erciyes Üniversitesinde Irkçı saldırıda yaralanan arkadaşları için eylem 
yapan 50 öğrenci ırkçı saldırıya uğradı 10'u aşkın Kürt öğrenci yaralandı.  
 
8 Haziran 2014’te Kalekol inşaatlarını protesto etmek ve Lice’de iki kişinin açılan ateş sonucu 
öldürülmesini protesto etmek amacıyla Tokat’ta basın açıklaması yapmak isteyen gruba önce ırkçı bir 
grup saldırıda bulundu sonra da polis ekipleri müdahale etti. Müdahale sonunda 35 kişinin gözaltına 
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alındığı öğrenildi. İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 35 kişinin polis aracının içinde ve gözaltında 
işkence gördükleri ileri sürüldü. 
 
9 Haziran 2014’te Giresun’un Piraziz İlçesi’nde İsmail Yücel Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’ne 
ait yurt inşaatında çalışan Kürt işçilere yönelik ilçede yaşayanlar linç girişiminde bulundu. İnşaatta 
çalışan 8 işçinin İstiklal Marşı’nın okunduğu esnada çalışmaya devam ettikleri ve bir öğretmeni de darp 
ettikleri iddiasıyla öğrencilerin ve çevrede bulunanların saldırısına maruz kaldıkları öğrenildi. 
 
10 Haziran 2014’te, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda kalan Kürt 
öğrenciler ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Maraş Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, yurtta kalan 
54 Kürt öğrenciyi gözaltına aldı.   
 
8 Haziran 2014’te, PKK Lideri Öcalan’ın özgürlüğü için Gaziosmanpaşa'da açılan imza standına ırkçı 
gruplar tarafından yapılan saldırıda Ömer Delibaş'ın kaburgası kırıldı. 
 
10 Haziran 2014’te,   Karabük Üniversitesi'nde okuyan 10 Kürt öğrenci evlerine gittikleri sırada 
yollarını kesen ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Karabük Üniversitesi'nde okuyan 10 Kürt öğrenci 9 
Haziran günü düzenledikleri pikniğin ardından Beşbinevler Mahallesi'nde bulunan evlerine gittikleri 
sırada önleri kalabalık ırkçı bir grup tarafından kesildi. Irkçı grup hiçbir gerekçe göstermeden Kürt 
öğrencilere demir sopalarla saldırdı. Saldırıda öğrencilerin tamamı aldıkları darbelerden ötürü 
yaralanırken, öğrencilerden M.Ö. başına aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırıldı. Kürt öğrenciler 
Karabük Emniyeti'ne giderek saldırganların yakalanması için işlem başlatması noktasında şikayette 
bulundu.  
 
12 Haziran 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne giren ülkücü bir grubun Kürt öğrencilere 
saldırması ile çıkan olaylar gece boyunca devam ederken, olaylar sırasında gözaltına alınan 42 
öğrenci ise serbest bırakıldı.   
 
15 Haziran 2014’te,  Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde Lice katliamını protesto etmek için yürüyüş 
yapan öğrencilere dönük gerçekleşen ırkçı saldırıda 1 öğrenciyi yaralandı. Olayların ardından 
gözaltına alınan 4 öğrenci tutuklandı.   
 
15 Haziran 2014’te, Irkçı saldırıların eksik olmadığı Marmara Üniversitesi'nde 5 Kürt öğrenci satırlı 
saldırılarda yaralandı. Saldırıları yapan gruplar hakkında soruşturma açılmazken 20 Kürt ve sosyalist 
öğrenciye soruşturma açıldı 2 öğrenciye soruşturmalar sonucu uzaklaştırma cezası verildi.   
 
15 Haziran 2014’te,  Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde de öğrenciler bir piknik sırasında Kürtçe şarkı 
söyledikleri gerekçesiyle 50 kişilik bir ülkücü grubun saldırısına uğradı. Saldırı sonrası saldırıya 
uğrayan 50'ye yakın öğrenci gözaltına alındı.     
 
18 Ağustos 2014’te İstanbul’da uzun süredir İstiklal Caddesi’nde Kürtçe müzik yapan Koma Karker 
adlı grubun üyesi 3 kişi, yanlarına gelen aşırı sağcı bir grubun fiziki saldırısına uğradı. Darp edilen 
grup üyelerinden Y.A. başından yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
 
2 Eylül 2014’te, Van, Mersin ve Adıyaman'da DÖDEF’li Kürt öğrenciler ırkçı-faşist kesimlerin 
saldırısına uğradı. Saldırılar sonucu bir öğrenci yaralandı. Üniversite kayıt döneminde üniversitelerde 
stant açan DÖDEF üyelerine, faşist saldırılar düzenleniyor. Van'da sabah saatlerinde stant açan 
DÖDEF üyelerine özel güvenlik görevlileri müdahale etmeye çalıştı, ancak öğrenciler stant çalışmasını 
devam ettirdi. Mersin'de de stant açan Kürt öğrencilere faşistler saldırdı. Saldırıya karşılık verilmesi 
üzerine kavga yaşandı. Adıyaman'da ise SEDÖ-DER üyelerine yapılan saldırıda bir Kürt öğrenci 
yaralandı.  
 
3 Eylül 2014’te Antalya’nın Kaş İlçesi’nde ırkçı bir grubun “Pis Kürtler” diyerek saldırdığı Mahir Çetin 
(20) ve Vedat Çetin’in dakikalarca kalabalık grup tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Bir otelde çalışan 
Batman nüfusuna kayıtlı akraba iki kişiden Mahir Çetin’in aldığı darbeler sonucu beyin kanaması 
geçirdiği ve kaldırıldığı Özel Lokman Hekim Hastanesi’nde (Fethiye) yaşamını yitirdiği 7 Eylül 2014’te 
öğrenildi. Irkçı saldırının ardından Kaş Emniyet Müdürlüğü’nün gözaltına aldığı 7 kişiden 6 kişi serbest 
bırakılırken, sadece Mehmet Ali Çakmak adlı bir saldırgan tutuklandı. 
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8 Eylül 2014’te, Kütahya’nın Simav İlçesi’ne bağlı Beyce Beldesi’nde bir inşaatta çalışan 2 Kürt işçi, 
kalabalık bir grubun sopalı ve silahlı saldırısına uğrayarak darp edildi. Saldırıya uğrayan işçilerden biri 
silahla vurularak yaralanırken işçilerin can güvenliği kaygısı nedeniyle uzun süre şantiyeden 
çıkamadıkları öğrenildi. 
 
8 Eylül 2014’te Ankara’nın Mamak İlçesi’nde “gürültü yaptıkları” iddiasıyla uyarılan kalabalık bir grubun 
uyarıyı yapan Ağrılı ve Muşlu iki ailenin evine silahlı saldırı düzenlemesi sonucu İkram Cengiz (24) 
başından aldığı kurşunla ağır yaralandı. Saldırıyı düzenleyenlerin “siz Kürtleri buradan çıkaracağız, 
evinizi başınıza yıkacağız, sizin yeriniz burası değil” şeklinde bağırdıkları iddia edildi. 
 
17 Ekim 2014’te, Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği bölümünde 
okuyan Ömer E. isimli öğrenci, dersten çıktığı sırada üniversite içinde ırkçı bir grubun bıçaklı ve satırlı 
saldırısına maruz kaldı. Saldırıda ağır yaralanan Ömer E, kampusa gelen ambulans ile Turgut Özal 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
22 Ekim 2014’te, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde akşam saatlerinde ikinci öğretimde okuyan Kürt 
öğrencilerin bindiği otobüse binen ülkücü bir grup telefonla arkadaşlarını arayarak, "Teröristlerin 
bindiği otobüse bindik çarşıya gelin" diyerek, öğrencilere saldırıda bulundu. 
 
4 Kasım 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde 2 kadın Kürt öğrenci, kaldıkları Nene Hatun Kız 
Öğrenci Yurtları'nda ülkücü bir grubun saldırısına uğradı. Edinilen bilgiye göre; yurtta "Asena" kod 
ismiyle tanınan ülkücü kişi, isimleri öğrenilemeyen 2 Kürt kadın öğrenciyle kantinde tartışmasıyla 
başlayan olayın ardından bir grup ülkücüyü toplayarak, B Blok'ta kalan öğrencilerin kaldığı odayı 
basarak iki öğrenciyi darp etti. Olayın duyulması ardından saldırıya maruz kalan kadın öğrenciler, 
ambulans ile hastaneye kaldırıldıkları öğrenilirken, saldırgan grup hakkında ise herhangi bir işlem 
yapılmadığı öğrenildi.   
 
5 Kasım 2014’te, Elazığ Fırat Üniversitesi, Musa Anter Kültür ve Sanat Derneği üye öğrencileri, 
Kobanê'ye yönelik devam eden DAİŞ saldırılarını protesto etmek amacıyla üniversite içerisinde basın 
açıklaması gerçekleştirmek isteyince ırkçı bir grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. Kısa sürede 
çatışmaya dönen saldırıda 2 yurtsever öğrencinin başından aldıkları taş darbesiyle yaralanarak Harput 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenilirken, 3 öğrencinin de gözaltına alındığı belirtildi. 
 
7 Kasım 2014’te, Mersin Üniversitesi Yenişehir Kampüsünde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın özgürlüğü 
için başlatılan imza kampanyasına destek amacı ile imza standı açan Kürt öğrencilere 20 kişilik ülkücü 
bir grup, polis desteği ile saldırdığı iddia edildi. Saldırıda 4 öğrenci yaralanırken, polisin saldırgan 
gruba işlem yapmaması dikkat çekti.   
 
10 Kasım 2014’te, Mersin Üniversitesi'nde PKK Lideri Abdullah Öcalan için açılan "Öcalan'a özgürlük" 
imza standına ülkücü gruplar satır ve döner bıçakları ile ikinci kez saldırdı. Saldırıda Medya Işıktaş ve 
Rıdvan Gök isimli iki öğrenci yaralandı. 
 
12 Kasım 2014’te, Malatya İnönü Üniversitesi'nde okuyan 2 Kürt öğrenci, arkadaşlarının evine gittikleri 
sırada kendilerini takip eden yaklaşık 10 kişilik ırkçı bir grubun saldırısına maruz kaldı. Merkez 
Kavaklıbağ mahallesi Halep caddesi üzerinde yaşanan olaydan, öğrenciler hafif sıyrıklarla kurtulmayı 
başarırken, saldırgan grup daha sonra olay yerinden kaçtı. Saldırının duyulmasının ardından olayın 
gerçekleştiği yere gelen öğrenciler, saldırıyı protesto etti. Olay yerine çevik kuvvet ile sivil polisleri ile 
Öğrenciler arasında tartışmalar yaşanırken, evlerine gitmek üzere olay yerinden ayrılan 2 öğrencinin 
önü caddenin yaklaşık 100 metre aşağısında saldırıyı gerçekleştiren ırkçı grup tarafından yeniden 
kesildi. Öğrencilere silah doğrultup öldürmekle tehdit eden ırkçı grup, durumu fark eden diğer 
öğrencilerin kendilerine doğru yönelmesi üzerine ara sokaklara doğru kaçtı.  
  
13 Kasım 2014’te, Antep Üniversitesi Nizip Meslek Yüksek Okulu öğrencisi Agit Savrum, ilçe 
merkezinde 4 kişilik bir ülkücü grubun saldırısına maruz kaldığını söyledi. Evine giderken, yol 
güzergahında bulunan Osmanlı Parkı yanında önünün grup tarafından kesildiğini belirten Savrum, 
grubun Kobanê'de yaşamını yitiren bir YPG'linin cenazesine ve HDP kongresine katıldığı gerekçesi ile 
kendisine saldırdığını ileri sürdü. Grup tarafından darp edildiğini belirten Savrum'un yüzünde morluklar 
olduğu görülürken, kendisini darp eden kişilerin olay yerinden kaçtığını aktardı. Olaydan sonra 155'i 
arayarak, yardım talebinde bulunduğunu ifade eden Savrum, emniyette ifade verdikten sonra evine 
döndüğünü kaydetti.  
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17 Kasım 2014’te, Çanakkale Biga Meslek Yüksek Okulu'nda okuyan Selahattin Öztekin ve Volkan 
Tan isimli Kürt öğrenciler, ırkçı grubun saldırısı sonucu yaralandı. Saldırıya uğrayan öğrencilerden 
Tan, gözaltına alındı.   
 
30 Kasım 2014’te, Malatya İnönü Üniversitesi'nde okuyan 2 Kürt öğrenci akşam saatlerinde kendilerini 
takip eden ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Çarşıdan eve giden öğrenciler, Merkez PTT binası 
karşısında cadde üzerinde ırkçıların saldırısına uğradı. Saldırı sonucunda birçok öğrenci, farklı 
yerlerinden yaralandı. Saldırı, cadde üzerinde bulunan polislerin ırkçı grupları olay yerinden 
uzaklaştırması ile sona erdi.    
 
6 Aralık 2014’te Manisa’nın Demirci İlçesi’nde inşaat işçisi olarak çalışan Ağrılı 4 işçinin kendi 
aralarında Kürtçe konuştukları sırada 100 kişilik bir grubun ırkçı saldırısına maruz kaldıkları öğrenildi. 
 
18 Aralık 2014’te Ordu’da inşaat işçisi olarak çalışan Ağrılı 4 işçinin kendi aralarında Kürtçe 
konuştukları sırada kalabalık bir grubun fiziki saldırısına maruz kaldıkları ve darp edildikleri öğrenildi. 
 
20 Aralık 2014’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde, ülkücü bir gurubun Faysal Alma isimli bir Kürt 
öğrenciyi alıkoyması üzerine çıkan olaylarda, aralarında DİHA Muhabiri Selman Keleş'in de bulunduğu 
51 öğrenci gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan arkadaşları için 
emniyetin önüne beklerken ırkçı bir grubun bıçak ve sopalı saldırısına maruz kalan Cengiz Tanku 
isimli öğrenci, vücudunun çeşitli yerlerinde aldığı darbelerle yaralandı. Saldırı sonrası Atatürk 
Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak müdahale edilen Tanku'nun sağlık durumunun iyi 
olduğu belirtildi.   
 
23 Aralık 2014’te, Maraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde okuyan 5 Kürt öğrenci araçlarıyla üniversite 
kampusundan çıktıktan sonra ülkücü olduğu belirtilen bir grup tarafından takip edilmeye başlandı. 
Şehir merkezinde bulunan Şelale Parkı civarındaki Ülkü Ocakları binası önünde Kürt öğrencilerin 
aracına kalabalık ülkücü grup saldırdı. Saldırı sırasında Yüksel Tekin adlı Kürt öğrenci ülkücüler 
tarafında bıçaklanarak yaralandı. 
 
26 Aralık 2014’te, HDP Erzincan İl Örgütü tarafından Maraş katliamını kınamak amacıyla Cumhuriyet 
Caddesi üzerinde bir araya gelen grubun düzenlemek istediği basın açıklamasına, ırkçı grup 
tarafından istiklal marşı okunarak saldırıda bulunuldu. Irkçı grubun saldırısında çok sayıda kişi 
yaralanırken, HDP İl Eş Başkanı Filiz Dikme Pakkan ise feci şekilde darp edildi.   
 

DOĞAL AFETLER 

 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ SONRASI YAŞANAN İHLALLER 

YANGIN 
 
  
 

GÖÇ EDENLERİN DURUMU 
 
23 Aralık 2014’te, Antalya Valisi Muammer Türker ülkelerindeki iç savaş nedeniyle Türkiye’ye 
sığınarak Antalya’ya yerleşen Suriyeliler’in kenti terk etmeleri için tebligat yapıldığını açıklayarak 
“Antalya’da kalıcı olmamaları planlanıyor” dedi. Muammer Türker, kentteki Suriyeliler’in kış aylarından 
sonra gönderileceğini ve bundan sonra Suriyeliler’in kente girişine izin verilmeyeceğini de belirtti. 
Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde ise tarım işçileri arasında çıkan kavganın “Suriyelilerle Beşkonaklı 
işçiler kavga etti” şeklinde yansıtılması üzerine Taşağıl Mahallesi’nde toplanan yaklaşık 200 kişilik 
grup, Suriyeli sığınmacılara ait evlerle ve araçlara zarar verdi. Jandarma ekiplerince kontrol altına 
alınan saldırılar sonrasında bazı Suriyeliler ise eşyalarını toparlayıp mahalleden ayrıldı. 
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ÇADIRLARDA YAŞAM 
 
  

DEPREMZEDE MÜLTECİLER 
 
  

GENEL DURUM 

26 Ağustos 2014’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te belediye binasının yanına park 
edilmiş araçla aynı sokakta 600 metre ileride başka bir araca yerleştirilmiş bombaların telefon 
düzeneğiyle 10 dakika arayla patlatılarak 53 kişinin ölümü, 130 kişinin de yaralanmasına neden olan 
çifte saldırının ardından 15’i tutuklu 33 sanık hakkında açılan davaya devam edildi. Özel yetkili 
mahkemelerin kaldırılması üzerine mahkemenin yetkisizlik kararı vermesine ve dosyanın Yargıtay’da 
olmasına rağmen Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada salona izleyici 
alınmamasına karar veren mahkeme heyeti, cezaevinde olan sanıkların SEGBİS yöntemiyle ifadelerini 
aldı. Tutuklu sanıklardan Ali Düzel, Hacel Sat, Ferdi Gazel, Yıldıray Çetin ve İlhan Küçükdüveyki’yi 
tahliye eden mahkeme heyeti duruşmayı 24 Kasım 2014’e erteledi. 
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Askeri Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mütalaasını açıklayan savcı, sanıklar Ayhan Arslan ve 
Fırat Keser hakkında, “neticesi sebebiyle ağırlaşmış işkence” suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu 
hapis cezası talep etti. Savcı, diğer 4 sanık için “görevi kötüye kullanma” suçundan, dönemin cezaevi 
müdürü Ayhan Şentürk için de “görevi ihmal” suçundan hapis cezası talep etti. Kantar’ın ailesinin 
avukatlarının diğer sanıklar için talep edilen cezaya itiraz etmeleri üzerine mahkeme heyeti duruşmayı 
24 Aralık 2014’e erteledi. 
 


