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II-YAŞAM HAKKI  İHLALLERİ 

I-Yargısız İnfaz (Keyfi Öldürme, Silah Kullanma Yetkisinin İhlali ve Dur İhtarına 

Uymadığı Gerekçesiyle Öldürülen ve Yaralananlar) 

20 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AKP İstanbul İl binasına lav silahıyla 
saldırı düzenlediği iddia edilen DHKP-C militanı Bilgehan Karpat, 22 Ocak 2017 günü 
Tekirdağ’ın Muratlı ilçesi mesire alanında polis ile yaşanan çatışma sonucu yaşamını yitirdi. 
Aynı saldırıyla ilişkisi olduğu iddia edilen Şerif Turunç’un da Tekirdağ’da polis tarafından 
ayağından vurularak gözaltına alındığı öğrenildi.  

2 Şubat 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Hayrettin Zal, “ Marmara 
üniversitesinde öğrenci olan oğlum Velat Zal, Cizre’de yaşanan çatışma ve ölümlerin 
durdurulması için ilçeye gitti. Onlarca silahsız sivil insandan biriydi. Bize verilen bilgi, 
oğlumun bodrumların yakınında vurularak hayatını kaybettiğidir. Oğlum silahsız ve sivil 
olmasına rağmen kasten öldürüldü. Otopsi raporunda da bu durum anlaşılıyor. Olayın 
sorumluları yargılanmamıştır. Derneğinizden, suç duyurusunun yazılmasını ve sürecin 
takipçisi olunmasını istiyorum.” diye başvurusunda belirtmiştir.     

13 Şubat 2017 tarihinde, İstanbul genelinde HDP ve DBP üyelerine yönelik operasyonlar 
esnasında evi basılan 40 yaşındaki Deniz Erden isimli kişi, polis tarafından silahla ayağından 
vuruldu. Olayla ilgili Erden’in avukatı Şükriye Erden, gece eve baskın yapan polislerin kapıyı 
tekmelediklerini, Erden’in ise ‘Kim o’ diye seslendiğini ve polislerin cevap vermediğini ifade 
etmiştir. Müvekkili Deniz Erden’in ‘kapıyı çalanların hırsız olduğunu varsayması üzerine 
eline demir bir çubuk alarak kapıyı açtığı sırada polislerin ateş ederek Erden’i ayağından 
vurduğunu’ söylemiştir.  

16 Şubat 2017 tarihinde, 16 yaşındaki Ömer Barış Topkara adlı çocuk, Esenyurt’ ta bir 
alışveriş merkezinden çıkarken, alarm sesinin duyulmasına müteakip yanındaki arkadaşı ile 
birlikte gözaltına alındı. Elleri birbirine kelepçeli şekilde sağlık kontrolüne götürüldü. 
Topkara’nın kaçtığı iddiasıyla, polis memuru H. D. S. Tarafından, çocuk başvurucunun 
silahla kafasına vurdu. Silahtan çıkan mermi Topkara’nın başına isabet etti. Ağır yaralanan 
Topkara, 18 Şubat 2017 günü hastanede yaşamını yitirdi. Polis memuru önce gözaltına alındı, 
daha sonra serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın itirazı üzerine bir üst mahkeme 
polis memuru H.D S. hakkında tutuklanması istemiyle, yakalama kararı verdi. Polis memuru 
H.D. S. 22 Şubat 2017 günü ‘olası kastla adam öldürme’ suçlaması ile tutuklandı.  

15 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesinde, “dur 
ihtarına” uymadığı gerekçesiyle bir otomobile polisin ateş açması sonucu 17 yaşındaki 
Oğuzhan Erkul ve 17 yaşındaki Barış Kerem isimli iki 2 çocuk yaşamını yitirdi, aynı 
çatışmada 2 kişi yaralandı.   

6 Mayıs 2017 tarihinde, İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Yeşilova Mahallesi Tansel Caddesi, 
Terzi Sokak üzerindeki bir binaya düzenlenen polis operasyonunda 18 yaşındaki Sıla Abalay  
öldürüldü. Düzenlenen operasyon sonrasında bir kişi gözaltına alındı.  
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14 Mayıs 2017 tarihinde, İstanbul/Kartal’da çalıntı araçla kaçmaya çalıştıkları belirtilen gruba 
açılan ateş sonucu 1’i ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.  

20 Mayıs 2017 tarihinde, İstanbul Arnavutköy’de polis 18 yaşındaki gence “dur” ihtarına 
uymadığı gerekçesiyle ateş açtı. Yaralanan genç hastaneye kaldırıldı.  

21 Mayıs 2017 tarihinde, Bursa'da 19 yaşındaki Mert Atar polis kurşunuyla öldürüldü. Atar’ 
ın polisin belindeki silahının yere düşerek ateş alması sonucu öldüğü iddia edildi.  

13 Haziran 2017 tarihinde, İstanbul Kadıköy’de polis tarafından gece yapılan ev baskınında 
öldürülen kişinin isminin İnanç Özkeskin olduğunu belirlendi. Halkın Hukuk Bürosu, 
Özkeskin’in öldürüldüğü evin anne ve babasıyla kaldığı kendi ikametgahı olduğunu belirtti.  

II-Cezaevlerinde Yaşanan Ölümler	

25 Ocak 2017 tarihinde, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde kalan Kenan Öner isimli mahpusun 
şeker komasına girmesi sonucu kaldırıldığı Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde, 20 Şubat 2017 
tarihinde yaşamını yitirdiği öğrenildi.  

4 Mart 2017 tarihinde, Deniz Yurdakul; “Ağabeyim Ulaş Yurdakul 10 yıl  önce işlediği 
cinayet suçu nedeniyle cezaevine girdi. Farklı cezaevlerinde geçirdiği sürenin son dönemlerini 
Balıkesir Kepsut L Tipi’ndeydi. Ayrıca ağabeyimin % 80 zihinsel engelli bulunmaktadır. 
Ağabeyimin, 1 Ocak 2017 tarihinde öldüğünü cezaevi yönetiminden duyduk. Ağabeyimin 
banyoya mahkumlar tarafından götürülürken düşüp öldüğünü söylediler. Ölümünden sonra 
çekilen resimleri incelediğimizde, vücudunun birçok yerinde darp ve kesik izleri olduğunu 
gördük. Bunun yere düşme sonucu olduğunu düşünmüyoruz.  Mahkumlar devamlı olarak 
dövüyorlarmış. Cezaevi yönetimi ve gardiyanlar bu durumu bildikleri halde sessiz 
kalıyorlardı. Yürütülen soruşturmada tanık ifadeleri bulunmaktadır. İnsan Hakları Derneğinin 
davayı izlemesi ve gerekli durumlarda kamuoyu oluşturulmasında yanımızda olmasını talep 
ediyoruz’’ diyerek derneğimize yazılı başvuruda bulunmuştur. 

İstanbul’da Silivri Cezaevi’nden cezası ertelenerek 11 Temmuz 2016 tarihinde tahliye edilen 
hasta tutuklu Kemal Avcı, mide kanseri tedavisi gördüğü hastanede 7 Temmuz 2017’de 
yaşamını yitirdi. 

III- Kayıp Başvuruları  

10 Mart 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan İbrahim Kırlangıçlı  “6 Mart 
1993 tarihinde, Kartal/Esentepe’de yaşanan ve 5 kişinin infazı ile sonuçlanan polis 
operasyonu yapılmıştır. Sonraki gün 7 Mart 1993 tarihinde tanık beyanına göre saat sabah 
10:30 sonrası Fatih’te bir eve yapılan operasyonda gözaltına alınan ve kendisinden bir daha 
haber alınamayan kardeşim Ali Kırlangıçlı için İHD İstanbul Şubesinin yasal girişimlerde 
bulunmasını istiyorum.” diyerek yardım istemiştir.   

9 Mayıs 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Cenk Kılagöz’ ün annesi,  
“Der Azza-Suriye/Türkiye sınırında 27 Nisan 2017 tarihinde TSK-ÖSO güçleriyle YPG/BÖG 
arasında çıkan çatışmada şehit düşen 4 gerilladan Cenk Kılagöz’ ün annesiyim. Oğlumun 
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cenazesi hakkında herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Cenazesini istiyoruz. Cenazelerin 
ÖSO’nun elinde olduğunu düşünüyoruz.” diyerek derneğimizin gerekli girişimlerde 
bulunmasını talep etmiştir. 

VI- Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 

Edirne’de askerlik yapan 21 yaşındaki er Hüseyin Ağırtmış’ın 10 Mart gecesi göğsüne ateş 
ederek intihar ettiği öne sürüldü. Ağırtmış’ın kullandığı ileri sürülen silahın uzman çavuşlara 
bile verilmediği öğrenildi. Ağırtmış’ın cenazesi İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.  

25 Haziran 2017 Bursa’da Manisa'da yüzlerce askerin zehirlenmesinin ardından bu kez de 
Bursa'da 10 asker yedikleri yemeğin ardından hastaneye kaldırıldı. CHP'li vekil Ceyhun İrgil, 
3 askerin durumunun ciddi olduğunu söyledi.  

2 Temmuz 2017 tarihinde Edirne'de 14 asker, akşam yemeğinin ardından rahatsızlanınca 
hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan askerlerin, besin zehirlenmesi ya da güneş çarpması 
nedeniyle rahatsızlanmış olabileceği belirtildi.  

IV- Gerçekleşen Saldırılar ve Bu Saldırılarda Ölen ve Yaralananlar 

1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Ortaköy’de bulunan eğlence mekanı Reina’ya saat 01:30 
sularında silahlı saldırı düzenlendi.  Saldırıda 1’i polis 39 kişi hayatını kaybetti ve 4’ü ağır 65 
kişi yaralandı. Görgü tanıkları, saldırganın Arapça konuştuğunu söyledi, Reina’nın sahibi ise, 
“Amerikan istihbaratı bunun bilgisini vermişti.” dedi. 

1 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul Sarıyer'de bulunan Çayırbaşı Cezayirli Hasan Paşa Camii'nde 
bir saldırganın pompalı tüfekle ateş açması sonucu 2 kişi yaralandı.  

4 Ocak 2017 tarihinde, Beşiktaş Vodafone Arena yakınındaki bombalı saldırıda yaralanan 
polis memuru Muammer Nacakoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.  

26 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul’un Pendik ilçesinde özel bir üniversiteye ait servis 
minibüsünde meydana gelen patlamada 5 kişinin yaralandığı öğrenildi.  

3 Haziran 2017 tarihinde, İstanbul Güngören'de beyaz renkli bir araçtan açılan ateş sonucu 1'i 
ağır 5 kişi yaralandı. Saldırıyla ilgili 4 Haziran’da yapılan operasyonlarda 15 kişi gözaltına 
alındı.  

15 Haziran 2017 tarihinde, İstanbul/Sultangazi'de bulunan Mimar Sinan Anadolu İmam Hatip 
Ortaokulu'nun bahçesinde, okuldaki servis ihalesine girmek için farklı firmalara ait iki servis 
şoförleri arasında silahlı çatışma çıktı. Öğrencilerin gözü önünde gerçekleşen çatışmada,  3 
kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.  

V-İş Cinayetleri Nedeniyle Yaşamını Yitirenler1 

17 Ocak 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Melek Aydın, “Köksal Aydın 
babamdır. 11.01.2017 günü saat 23:55’de işe gitmek için evden ayrıldı. 12 Ocak 2017 
																																																													
1	Bkz.	http://www.guvenlicalisma.org/index.php?option=com_content&view=category&id=149&Itemid=236	
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tarihinde annem beni aradı. Ben işteydim. ‘Eyüp Devlet Hastanesindeyiz koş’ dedi. Saat 
17:00 sularında hastaneye gittim, babamı görmek istediğimde göstermediler, annemin yanına 
gittiğimde bana babamın iş yerinde çalıştığı sırada trafik kazasında vefat ettiğini söyledi. 
Sonra öğrendiğime göre babam işyerinde çalıştığı sırada 34 MRU 17 plakalı araç iki kere 
babamın üstünden geçmiş, daha sonra babama yardım etmesi gerekirken orda bırakıp 
gitmiştir. Babamı sonra Eyüp Devlet Hastanesine getirmişler. 34 MRU 17 plakalı araç 
babamın üzerinden 3-4 kez geçerek ölmesine sebep olmuştur.  34 MRU 17 araç sahibi olan 
Merve Birdal’dan şikayetçi olduk” diyerek hukuki destek talebinde bulunmuştur.  

Ocak 2017’ de, İstanbul’da 26, Bursa’da 6, Kocaeli’nde 3, Balıkesir’de 3, Çanakkale’de 2, 
Tekirdağ’da 2, Sakarya’da 1 ve Edirne’de 1 kişi olmak üzere 44 ölüm yaşandı. 

Şubat 2017’ de, İstanbul’da 15, Bursa’da 8, Kocaeli’nde 6,  Balıkesir’de 2 ve Tekirdağ’da 1 
kişi olmak üzere 32 ölüm yaşandı. 

Mart 2017’ de, İstanbul’da 20, Bursa’da 10,  Kocaeli 6, Tekirdağ’da 1, Balıkesir 3 ve 
Çanakkale’de 2 kişi olmak üzere 42 ölüm yaşandı. 

Nisan 2017’ de, İstanbul’da 10, Kocaeli’nde 10,  Bursa’da 8, Sakarya’da 3, Tekirdağ’da 3; 
Çanakkale’de 1 ve Edirne ‘de 1 kişi olmak üzere 36 ölüm yaşandı. 

Mayıs 2017’ de, İstanbul’da 12, Bursa’da 9,  Kocaeli’nde 5,  Tekirdağ’da 3,  Çanakkale’de 2,  
Balıkesir’de 2 ve Edirne’de 1 kişi olmak üzere 34 ölüm yaşandı. 

Haziran 2017’ de İstanbul’da 13, Kocaeli’nde 8, Bursa’da 4,  Tekirdağ’da 4,  Tekirdağ’da 3, 
Çanakkale’de 3, Kırklareli’nde 2 ve Balıkesir’de 1 kişi olmak üzere 38 ölüm yaşandı.  

VI-Toplumsal Alanlarda Yaşamını Yitiren Kadın ve Çocuklar  
4 Ocak 2017 tarihinde, Balıkesir’de 50 yaşındaki T.Y., karısı Neriman Y.’yi kaldıkları otel 
odasında önce darp etti sonra boğarak öldürdü. Cinayetten sonra T.Y. kaçtı. 

6 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul’da 28 yaşındaki G.H., 22 yaşındaki karısı İlknur Hare’yi 
aracında boğazını keserek öldürdü, cesedini karakola götürdü. G.H. karakolun önünde intihara 
teşebbüs etti.  

13 Ocak 2017 tarihinde, Balıkesir’de 46 yaşındaki  B.Y.,  evden ayrılan 38 yaşındaki karısı 
Aynül Yöngül’ü kendisinden boşanmak istediği için sokakta çok sayıda bıçak darbesiyle 
öldürdü. B.Y, cinayetten sonra kaçtı.  

16 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul’da 35 yaşındaki N.D. sevgilisi 43 yaşındaki Gülizar D.,’yi 
tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra intihara teşebbüs eden N.D. hafif yaralandı.  

17 Ocak 2017 tarihinde, Kocaeli’nde uzman çavuş A.D., boşanma aşamasında olduğu 
karısıyla görüşmek için gittiği evde baldızı Aysun Bozacan’ı ve kayınvalidesi Nurhan 
Yaktı’yı tabancayla öldürdü, baldızının kızı 7 yaşındaki F.B.’yi yaraladı. Olay sırasında evde 
bulunan uzman çavuş  A.D.,’nin boşanmak isteyen karısı A.D. ve baldızının kızı 12 yaşındaki 
B.B. kaçarak kurtuldu. Cinayetten sonra kaçan uzman çavuş A.D. beş gün sonra teslim oldu. 
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22 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul’da 24 yaşındaki E.E., 24 yaşındaki karısı Sultan Eren’i 
tabancayla öldürdü. Sultan Eren’in altı aylık hamile olduğu ifade edildi. Cinayetten sonra 
evinin kapısına “tatile çıkıyoruz” notunu yazdıktan sonra kaçan E.E. yakalandı.  

28 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul’da 28 yaşındaki S.T., karısı Ç.T.’ye tecavüz ettiğini iddia 
ettiği babasını ve babaannesini tüfekle öldürdü. Cinayetten sonra kaçan S.T. teslim oldu. 
Olaydan sonra Ç.T.’ye kayınpederinin tecavüz etmediği, S.T.’nin uyuşturucu madde etkisiyle 
tecavüz olayını uydurduğu ifade edildi.  

29 Ocak 2017 tarihinde, Balıkesir’de T.K. evden ayrılan karısı Zeynep K.’yi barışma teklifini 
kabul etmediği için tabancayla öldürdü. T.K. kendisine engel olmak isteyen komşusu Musa 
Sarı’yı da öldürdü. T.K. cinayetten sonra kaçtı.  

2 Şubat 2017 tarihinde, İstanbul’da M.Ş. boşanma davası açan karısı 26 yaşındaki Sinem 
Metin Şahin’i sokakta tabancayla öldürdü. M.Ş. cinayetten sonra intihar etti. Sinem Metin’in 
kocasından sistematik şiddet gördüğü, daha önce de evden ayrıldığı ve çevresinin baskısı 
üzerine geri döndüğü ifade edildi.  

4 Şubat 2017 tarihinde, Bursa’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 41 yaşındaki T.T.A., 
boşanma davası açan karısı 35 yaşındaki Fatma Açıkgöz’ü birisiyle ilişkisi olduğunu iddia 
ederek sokakta çok sayıda bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayetten sonra kaçmaya çalışan T.T.A. 
yakalandı.  

10 Şubat 2017 tarihinde, İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan T.M., karısı Fatoş 
Mutlugüneş’i sokakta tabancayla öldürdü ve kayınvalidesi S.B.’yi ağır yaraladı. Cinayetten 
sonra intihara teşebbüs eden T.M. ağır yaralandı.  

10 Şubat 2017 tarihinde, İstanbul’da 17 yaşındaki M.A.K. sosyal medyada tanıştığı eski 
sevgilisi 17 yaşındaki Cansu Çartı’yı, çalıştığı iş yerinin önünde pompalı tüfekle öldürdü. 
Cinayetten sonra kaçan M.A.K. yakalandı. Tutuklanan M.A.K.’nın cinayetten önce sosyal 
medya hesabından 'Her şey üzerime geliyor. 36 seneyi göze alırım' yazdığı iddia edildi.  

12 Şubat 2017 tarihinde, Balıkesir’de 54 yaşındaki C.E., 48 yaşındaki karısı Nurgül E.’ye 
işkence ettikten sonra iple boğarak öldürdü. Cinayetten sonra intihara teşebbüs eden C.E. ağır 
yaralandı.  

15 Şubat 2017 tarihinde, İstanbul'da 37 yaşındaki A.A., 30 yaşındaki karısı Givara Can'ı darp 
etmek suretiyle öldürdü. Cinayetten sonra kaçan A.A. yakalandı.  

27 Şubat 2017 tarihinde, Balıkesir’de birçok adli suç kaydı bulunan R.K., Elif Isparta'yı (49) 
evinde defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek tutuklandı. Elif 
Isparta'yla miras yüzünden anlaşmazlık yaşadığı erkek kardeşi M.S. gözaltına alındı. Kadının 
evinde yapılan incelemede üç ayakkabı izinin çıktığı belirtildi.  

28 Şubat 2017 tarihinde, İstanbul’da 38 yaşındaki E.T., 26 yaşındaki kız kardeşi Ceylan 
Timuroğlu’nu uyurken tabancayla öldürdü. Erkeğin cinayeti, Ceylan Timuroğlu’nun 
sevgilisiyle sinemaya gittiği için işlediği öne sürüldü. Cinayetten sonra erkek kaçtı. E.T.’nin 
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aynı zamanda 2006 Mayıs ayındaki Danıştay saldırısı ile Cumhuriyet gazetesine atılan 
bombaların faillerinden biri olduğu ve 2014 yılında tahliye edildiği ifade edildi.  

10 Mart 2017 tarihinde, Bursa’da 19 yaşındaki M.A.,  evden ayrılan 18 yaşındaki karısı Deniz 
Adıyaman’ı parkta barışma teklifini reddettiği ve kıskandığı için bıçaklayarak öldürdü. Erkek 
cinayetten sonra teslim oldu. Deniz Adıyaman’ın erkekle üç ay önce evlendiği, sistematik 
şiddete maruz kaldığı ifade edildi. M.A. ilk ifadesinde, "İşyeri önlüğünün üst düğmesinin açık 
olması yüzünden tartıştık. Tokat attığım için evi terk etti. Dönmeyince de bıçakladım" dedi.  

10 Mart 2017 tarihinde, Bursa’da 33 yaşındaki Ö.T., 59 yaşındaki annesi Zekiye Toğluk’u  
evinde av tüfeğiyle öldürdü. Cinayetten sonra kaçan Ö.T. üç gün sonra yakalandı. 

13 Mart 2017 tarihinde, İstanbul’da uyuşturucu madde satıcısı olduğu öne sürülen beş erkek 
kendisini uyuşturucu satmaması için uyaran erkeğe ateş açtı, erkeğin yanında bulunan 24 
yaşındaki Müzeyyen Telli'yi öldürdü. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 erkekten üçü 
tutuklandı.  

15 Mart 2017 tarihinde, İstanbul’da 30 Eylül 2016’da 54 yaşındaki K.S., 45 yaşındaki karısı 
Mavizer Sandık’ı defalarca bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek altı ay sonra 
yakalandı.  

16 Mart 2017 tarihinde, İstanbul’da S.T., eski karısı Türkan Tankurt’u sokakta tabancayla 
öldürdü. Cinayetten sonra kaçmaya çalışırken aracıyla kaza yaptı. Tutuklanan erkek basın 
mensuplarına cinayeti işleme gerekçesi olarak “Öyle gerekiyordu” dedi. Altı ay önce erkekten 
boşanan Türkan Tankut için koruma kararı olmadığı, çift için aile mahkemesinin karşılıklı, 
tehdit, hakaret, taciz ve şiddette bulunmaları halinde hapis cezasını öngören önleyici tedbir 
kararı verdiği öğrenildi.  

17 Mart 2017 tarihinde, Balıkesir’de Afganistan vatandaşı 39 yaşındaki R.Ö., karısı 
Afganistan vatandaşı Hayriye Özbek’i başına demirle vurup öldürdü, cesedini parçaladıktan 
sonra dere yatağına gömdü. Beş ay önce meydana gelen bu cinayet göç idaresinin Hayriye 
Özbek’in imza atmaya gitmemesi üzerine yaptığı kayıp ihbarıyla ortaya çıktı. Erkek 
tutuklandı. R.Ö. ilk ifadesinde, “karısının yemeği domatesli değil salçayla yaptığı için cinayeti 
işlediğini” söyledi. R.Ö.’nün karısına ve çocuklarına sistematik şiddet uyguladığı ifade edildi.  

20 Mart 2017 tarihinde, Bursa’da 30 yaşındaki K.P., ablası 32 yaşındaki  Sevim Çedik’ik. 
tabancayla defalarca el ateş ederek öldürdü. tarihinde Cinayetten sonra kaçan erkek  
yakalandı.  

21 Mart 2017 tarihinde, İstanbul’da 29 yaşındaki N.F., seks işçisi Özbekistanlı Musttrariy 
K.’yı (43) gece evden ayrılmak istediği için boğarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek 
yakalandı. 

 31 Mart 2017 tarihinde, Bursa’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 42 yaşındaki M.G., 
35 yaşındaki karısı Ruşen G.’yi evinde tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek 
yardım istediği amcası tarafından ihbar edildi. Y.G. ilk ifadesinde kadını biriyle ilişki 
yaşadığını düşündüğü için öldürdüğünü söyledi.  
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5 Nisan 2017 tarihinde, Tekirdağ’da B.A., kendisini terk eden 26	yaşındaki sevgilisi Yaşariye 
Gerçik ve kadının kayınpederi Hüseyin Gerçik’i tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra kaçan 
erkek başka bir şehirde yakalandı.  

11 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul’da İ.B., eski sevgilisi 55 yaşındaki Ayşe Melek Öztürk’ü 
evinin önünde tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı. İ.B.’nin daha 
önce de kadının ofisine silahlı saldırı düzenlediği, hakkında suç duyurusunda bulunulduğu, 
savcılık tarafından erkeğin serbest bırakıldığı ifade edildi.  

12 Nisan 2017 tarihinde, Balıkesir’de 25 yaşındaki Ü.Ç., yeni barıştığı karısı 22 yaşındaki 
Pınar Çiçek’i başından tabancayla vurarak öldürdü. Erkek cinayetten sonra kaçtı. Ü.Ç.’nin 
annesi ve babasına, iki ay önce Pınar Çiçek’i darp ettikten sonra,  “kızınız namussuz bir iş 
yaptı” diyerek ailesinin evine gönderdiği,  kadının şikâyetçi olmadığı, bir süre sonra özür 
dileyen erkekle barıştığı ifade edildi.  

15 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul’da H.K., 26 yaşındaki karısı Duygu Kadakal’ı aldattığını 
düşündüğü için otel lobisinde bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.  

23 Nisan 2017 tarihinde, Bursa’da 67 yaşındaki C.A., karısı 63 yaşındaki Hatice Acar’ı 
bıçaklayarak öldürdü. Erkek cinayetten sonra intihar etti.  

28 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul’da 65 yaşındaki S.Ö., eski karısı 39 yaşındaki İlknur 
Memik’i barışma teklifini reddettiği için tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra kaçtı.  

29 Nisan 2017 tarihinde, Bursa’da A.S., 55  yaşındaki annesi Nevin Sevinç’i sevgilisiyle 
evlenmesine izin vermediği gerekçesiyle boğarak öldürdü. Cinayetten sonra sokağa çıkarak 
“annemi öldürdüm” diye bağıran erkek tutuklandı. A.S.’nin madde bağımlısı olduğu ve 
yaralama suçundan sabıkası olduğu ifade edildi.  

3 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da 31	 yaşındaki Ş.D. sevgilisi 31 yaşındaki Müzeyyen 
Karagülle’yi birlikte gittikleri ormanlık alanda tabancayla öldürdü. Erkek cinayetten sonra 
intihar etti.  

3 Mayıs 2017 tarihinde, İstanbul’da Ö.D., karısı Ayşegül D.’yi boşanmak istediği için 
tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.  

5 Mayıs 2017 tarihinde, İstanbul’da 23  yaşındaki İ.Ç., evden ayrılmak isteyen karısı 19 
yaşındaki Fiden Çakar’ı evden çıkarken tüfekle vurarak öldürdü. Figen Çakar’ın erkekle yedi 
ay önce evlendiği ifade edildi. İ.Ç., cinayetten sonra tutuklandı.  

6 Mayıs 2017 tarihinde, İstanbul’da bir erkek, sevgilisi Şengül Karaca’yı balkondan iterek 
öldürdü. Şengül Karaca’nın sosyal medya hesabında şiddet gördüğü erkeği ifşa ettiği ifade 
edildi. Erkek tutuklandı.  

6 Mayıs 2017 tarihinde, Bursa’da  16	 yaşındaki H.C., sınıf arkadaşı olan sevgilisi 16  
yaşındaki Nilüfer Acar’ı sınıfta tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra intihara teşebbüs eden 
erkek ağır yaralandı. H.C.’nin cinayetten önce sınıfın konuşma grubuna "Nilüfer’i vurmaya 
geliyorum" mesajı attığı ifade edildi.  
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22 Mayıs 2017 tarihinde, Bursa’da 36 yaşındaki C.E., karısı  23 yaşındaki Hatice Eren’i evde 
tabancayla öldürdü. Cinayetten sonra teslim olan erkek, “ailevi sorunlar” sebebiyle kadını 
öldürdüğünü söyledi.  

24 Mayıs 2017 tarihinde, Bursa’da 38 yaşındaki A.K., karısı 37 yaşındaki Emine K.’yi araçta 
boğarak öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkek yakalandı.  

27 Mayıs 2017 tarihinde, Edirne’de 32 yaşındaki N.M,  bacanağı 31 yaşındaki Salih Mal, 
onun karısı 30 yaşındaki Hanife Mal ve çocukları Elena Mal’ı (2) pompalı tüfekle öldürdü. 
Cinayetten sonra kaçan erkeğin cesedi birkaç gün sonra bir arazide bulundu, N.M.'nin intihar 
ettiği öne sürüldü. N.M.’nin karısının evi terk etmesinin sorumlusu olarak abisi Salih Mal’ı 
gösterdiği, cinayetleri bu yüzden işlediği öne sürüldü.  

28 Mayıs 2017 tarihinde, İstanbul’da 18 yaşındaki Sinem Ç'nin zorla evlendirilmeye karşı 
çıkarak, ailesinin evinden sevgilisinin yanına kaçtığı için İ.Ç. ve V.Ç., kardeşleri tabancayla 
öldürdü. Cinayetten sonra kaçan erkeklerden V.Ç. ve cinayete yardım eden enişteleri B.Ç. 
yakalandı. Zanlılar ilk ifadelerinde, "Töremiz bunu gerektiriyordu, namusumuzu temizledik"  
dedi. İ.Ç, aranıyor. Erkeklerin, Sinem Ç.'nin sevgilisini de öldürmekle tehdit ettiği ifade 
edildi.  

4 Haziran 2017 tarihinde,  İstanbul'da elektrikçi	40 yaşındaki A.Ç., 35 yaşındaki karısı Birgül 
Çoban'ı önce darp etti, ardından evden kaçan kadını sokakta pompalı tüfekle öldürdü. 
Cinayetten sonra teslim olan erkek, ilk ifadesinde, "Kavga etmeye başladık. Yarı çıplak halde 
sokağa fırladı. Komşularım karımı o halde gördü diye gururuma yediremedim, vurdum" dedi. 

13 Haziran 2017 tarihinde, Bursa’da 20 yaşında bir erkek sosyal medyadan tanıştığı, 26 
yaşındaki sevgilisi Dilek Bozal'ı, tabancayla vurdu, ardından bir erkek arkadaşıyla kadını 
yaralı olarak hastaneye bırakıp kaçtı. Kadın hayatını kaybetti. Cinayetten sonra gözaltına 
alınan erkek, kadını "yanlışlıkla" vurduğunu öne sürdü. Cinayet zanlısına silah temin ettiği 
öne sürülen R.E. de gözaltına alındı. 

20 Haziran 2017 tarihinde Kocaeli'nde 41 yaşındaki E.G., 17 yaşındaki kızı Rana Günlü'yü 
sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ve piercing taktığı için tabancayla öldürdü. Erkek 
cinayetten sonra intihar etti. E.G.'nin bir süre önce cezaevinden çıktığı, kızının da ziyaret için 
evine gittiği ifade edildi. 

20 Haziran 2017 tarihinde, İstanbul'da bir erkek, 37 yaşındaki Süphan Atasay ve 30 yaşındaki 
Adem Yılmaz'ı sokakta tabancayla defalarca ateş ederek öldürdü. Erkek kaçtı. Başkalarıyla 
evli olan Atasay ve Yılmaz'ın sevgili olduğu, cinayetin "namus" bahanesiyle işlenmiş 
olabileceği öne sürüldü. 

30 Haziran 2017 tarihinde, 50 yaşındaki Bursa’da S.Ş., 46 yaşındaki karısı Güner Şahlan’ı 
defalarca bıçaklayarak öldürdü. Erkek cinayetten sonra tabancayla intihar etti. 

Şüpheli Ölümler:  
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İntihar iddiası:1 Ocak 2017 tarihinde, Sakarya’da trans kadın, 45 yaşındaki S.’nin evinde 
intihar ettiği öne sürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

İntihar: 5 Mart 2017 tarihinde, Kocaeli’de 30 yaşındaki R.K., kocası A.K.’nin kullandığı 
araçtan seyir halindeyken kucağındaki 6 aylık bebeğiyle atladı. A.K., ile R.K.’nin alışverişin 
uzun sürmesi sebebiyle tartıştıkları öne sürüldü. Olayda bebek yaralanmazken, R.K., 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.  

Faili belirlenememiş cinayet 

22 Şubat 2017 tarihinde, İstanbul'da 52 yaşındaki Nigar Deli'nin cesedi 23 metre 
derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Cesedin beş aydır kuyuda bulunduğu ifade edildi. 
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.  

28 Mart 2017 tarihinde, İstanbul'da 30 yaşlarında bir kadın başından ve kolundan vurulmuş 
halde ormanlık alanda bulundu. Kadının kimliği belirlenemedi.  

29 Mart 2017 tarihinde, İstanbul’da 44 yaşındaki seks işçisi Amalia B. Ve 48 yaşındaki 
Hatice K. evde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili soruşturma başlatıldı. Cinayetten 
birkaç gün sonra aynı bölgede yanında seks işçisi olan bir erkeğin, birkaç erkek tarafından 
“Fuhuş yok aşk var” denilerek öldürüldüğü, kadının ise kaçtığı ifade edildi.  

III- CEZAEVLERİNDE YAŞANAN İHLALLER 

A- Cezaevlerinde Yaşanan Sağlık Hakkı İhlalleri 

5 Ocak 2017 tarihinde Edirne F tipi Cezaevinde bulunan S,A., derneğimize mektupla 
başvuruda bulunarak; “Hastalık nedeniyle infazımın ertelenmesi için hastaneye götürüldüm. 
Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkikte, beyin damarlarımda pıhtılaşmadan 
kaynaklı ciddi bir tıkanma ve lezyonun bulunduğunu bildirdi. Ayrıca, böbreğimde iki adet 
kist, hepatit, astım, bel-boyun fıtığı rahatsızlıklarım olmasına rağmen bunlarla ilgili bir şey 
yapılmadığını gördüm. Hastane heyetinin beyin damarlarımdaki soruna yönelik rapor 
düzenlediğini, ancak bu rapor bana verilmedi. Bir süre sonra o heyet raporunun geçerli 
olmadığı bana bildirildi. Ve yeniden fakülte hastanesine götürüleceğim söylendi. Kelepçeli 
muayene dayatması nedeniyle sorun yaşadım. MR dahi çekilmeden, sözlü yüzeysel bir teşhis 
konuldu. Heyet raporu, talebim üzerine savcılık tarafından verildi, bende raporu av. Arzu 
Hanıma verdim.  3 ayda bir beyin, 6 ayda bir de Hepatit hastalığım için kontrole gitmem 
gerektiğini söylediler. Acil olmamakla birlikte uygun bir zamanda avukatla görüşmek 
istiyorum ” diyerek talebini bildirmiştir.   

 
2 Şubat 2017 tarihinde İhsan Kızılkan, derneğimize yapmış olduğu yazılı başvurusunda; 
“Mersin Silifke Kapalı Cezaevinde bulunan kardeşim Muhsin Kızılkan’a yaklaşık 2 ay önce 
bağırsak kanseri teşhisi kondu. Apar topar hastaneye kaldırılmış ve kalın bağırsakları alınmış. 
Ameliyat olduğu halde ailesine haber verilmedi. Bir arkadaşının haber vermesi üzerine 
bilgimiz oldu. Kardeşim yaklaşık 25 yıldır cezaevinde, hastalığından dolayı kendine 
bakabilecek durumu kalmadı. Konu ile ilgili girişimde bulunulmasını istiyorum.” diyerek 
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yardım talebinde bulunmuştur.  

8 Şubat 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Bekir Zengin, “Eylem Baş, 
Gebze M tipi Kadın kapalı hapishanesinde uzun zamandır hükümlü olarak kalmaktadır. Ben 
kendisini zaman zaman ziyaret etmekteyim. Eylem Baş, çeşitli sağlık sorunları yaşamaktadır. 
Gözlerinden rahatsızdır. Yakın zamanda göğsünde kist olduğuna dair hapishane revirinde 
teşhis konulmuş ve hastaneye sevk edilmesine karar verilmiş. Sevk günü geldiğinde sevk için 
dışarı çıkarılmış ve aramaya karşı çıktığı gerekçesiyle yerlerde sürüklenmiş, darp edilmiş ve 
hastaneye götürülmeyerek koğuşuna sürüklenerek geri götürülmüştür. Bu durumu 
öğrendiğimizde, hapishane savcısı ile durum konuşulmuş, Eylem Baş’ın sağlık sorunun 
ciddiyeti dile getirilmiş ve hastalığının acilen teşhis ve tedavi gerektiren cinsten bir durum 
olduğundan hastaneye sevk ve tedavisinin bir an önce başlanması talep edilmiştir. Buradan bir 
sonuç çıkmaması üzerine, Eylem Baş’ın abisi ve aynı zamanda vasisi olan Özgür Baş, tekrar 
savcı ile görüşme talep etmiş ve bir dilekçe vererek, tedavi talebini yeniden gündeme 
getirmiştir. Durumun bize yansıması yaklaşık 1.5-2 aylık bir zamana yaklaşmaktadır. Bu tür 
rahatsızlıklar bir an önce teşhis ve tedavi gerektirmektedir. İnsan hayatı üzerinden keyfi bir 
uygulamayı bahane ederek mağduriyet yaratılmaktadır. Bu nedenle Eylem Baş ile ilgili 
sürecin takip edilmesini talep etmekteyim.” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

5 Mart 2017 tarihinde derneğimize mail yoluyla başvuruda bulunan Enes Yiğit “Babam 
Hasan Yiğit, Kütahya E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır. 
Kendisi 25 Şubat 2017 tarihinde koğuşunda düşmüş ve sağ diz kapağı kaymış ve sağ ayak aşil 
tendonu kopmuştur. Kendisi hastaneye kaldırılmış ve tetkikler yapılmıştır. Kendisinin 
hastanede kalması gerekirken ilgili görevliler cezaevi revirinde kendilerinin bakabileceğini 
söylemişler, babam da bu duruma rıza göstermiştir. Lakin daha sonra cezaevine geldiğinde, 
cezaevindeki görevliler revirin saat 17:30'dan sonra kapandığını ve görevlinin bulunmadığını, 
koğuş arkadaşlarının kendisine daha iyi bakacağı gibi izahı zor bir açıklama yapmışlardır. 
Babam koğuşta bekletilmekte ve ameliyata götürülmemektedir. Kendisi en temel ihtiyacı olan 
tuvalet ihtiyacını dahi karşılayamamaktadır. Tuvalet kabinine arkadaşları eşliğinde gitmek 
zorunda kalacak kadar kötü durumlarda kalmaktadır. Durumu görüşmek için gerek Kütahya 
Cumhuriyet Savcılığına başvurmamıza, gerekse cezaevi yönetimine durumunu aktarmamıza 
rağmen duruma müdahale edilmemiştir. Babamın ameliyat ve medikal ürünler talep etmek 
için verdiği dilekçelere cevap dahi verilmemiştir. Bunu 3 Mart 2017 tarihinde kapalı görüşte, 
yönetime doğrudan gidere dile getirdik, ancak baş memur Bülent Binbir tarafından 
tartaklanarak ve hakarete maruz kalarak dışarı atıldık. Devamında, adliyeye gittik ve 
durumumuzu soruşturma savcısına aktardık. Adli kontrol en azından ev hapsi talep etmemize 
rağmen, savcı görüş bildirerek, "düşmeseydi, her düşeni salacak olsak içerde adam kalmaz!" 
demiştir. Babam bir süre daha ameliyat edilmediği takdirde sakat kalma durumu mevcuttur. 
Ameliyatı, yapılması gereken sürenin üzerinden 1 hafta geçmiş olmasına rağmen 
yapılmamıştır. Lütfen sesimize kulak verin.” diyerek yardım talebinde bulunmuştur.   
10 Mart 2017 tarihinde, derneğimize mektupla başvuruda bulunan Mert Yazar, “Hastane 
sevklerinin gecikmesi, kelepçeli muayene, tetkiklerin yapılmaması nedeniyle tedaviler 
engellenmektedir. Hapishane idaresi hastane sevklerinde muayene ve tetkik randevu işlemleri 
için sağlıkçı ya da gardiyan görevlendirmemektedir. Bu işlemlerin Sincan F Tipi 
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hapishanesinden gelen sağlıkçı gardiyanlar tarafından yapılacağı söylenmesine rağmen, bu 
gardiyanlar bizi çoğu zaman, ‘bizim işimiz değil’ diyerek diğer hapishanelere gönderiyorlar. 
Kırıkkale hapishanesine neden göndermiyor diyerek bizim işimiz değil diyerek muayene 
işlemlerini yapmamakta ya da eksik yaparak acil tetkikler için dahi 3- 4 ayı bulan ileri 
tarihlere randevu almaktadırlar.  

Kemal Tufan arkadaşımızın, düzenli olarak tetkiklerinin yapılması gereken, her biri kronik 
olan hepatit B, bronşit ve eklem romatizması mevcuttur. Tetkikleri düzenli yapılmadığı için 
hastalığı hangi aşamada bilmiyoruz. Hastaneye götürüldüğünde kelepçeli muayene 
dayatılarak tedavisi engellenmektedir. Daha önce yapılan tetkiklerde damarlarda iltihaplanma 
ve yapılması gereken üç dişi bulunmaktadır. Ağız ve Diş sağlığı hastanesine sevki yapıldı. Diş 
hekimine rahatsızlığını anlatmış, kelepçesinin açılmasını istediğinde, hekim kelepçeyi 
açtırmadan tedavi edeceğini aksi takdirde hiçbir işlem yapmayacağını, kelepçeli muayeneyi 
kabul etmediği için diş doktorunun da kelepçeyi açmadığı için boş yere gidip gelmemesini 
salık vermiştir. Stres, sıkıntı yaşayıp moralini bozma dayana bildiğin kadar dayan demiştir. 
Ayrıca arkadaşımızın bir buçuk yıldır kalça kemiğinde dizlerinde ve kasıklarında nükseden 
ağrıları mevcut. Birkaç kez muayene olup bir kez röntgen, bir kez de MR çektirdi fakat 
sonuçlarını öğrenmek için yaptığı tüm girişimlerden bir sonuç alamamıştır. Bu süre içinde 
ağrıları artmış, sol kulağında çınlama başlamış, sol göz kapağında tik oluşmuş ve kalbinde 
ağrılar başlamıştır. 

Resul Kocatürk arkadaşımızın, bir buçuk yılı aşkın bir süredir otoimmün hepatit rahatsızlığına 
bağlı Siroz şüphesi nedeniyle Ankara Numune Hastanesinde tetkikleri yapılmaktadır. Ancak 
çeşitli nedenlerle muayenesi aksatılmaktadır. Son olarak 30 Ocak 2017 tarihinde daha önce 
verilen kolonoskopi tetkikleri için verilen randevusuna götürülmüş ancak randevu saati 
geçtiği için muayene olmadan geri getirilmiştir. Bir an önce teşhis ve tedavisine başlanması 
gerekirken bir sonraki randevu üç buçuk ay sonrasına verilmiştir. Ayrıca 10 Ocak 2017 
tarihindeki ultrason randevusuna da götürülmemiştir.	 ’’ yazarak cezaevindeki ağır temel insan 
hakları ihlallerini derneğimize bildirmiştir. 

14 Mart 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Sultan Karadaban  
“Hapishanedeki kişilerin hakları olmasına rağmen, hapishane bahçesine çıkarılmamaları, 
gardiyanların kışkırtıcı lafları, hastaların doktora götürülmemeleri, genel olarak hapishanedeki 
şikayetlerdir. Oğlum Orhan Karadaban’ın şikayeti ise, gözünde açılması gereken dikişin 
açılmaması, doktora götürülmemesi, hava alma izinlerinin verilmemesi, zaten genel anlamda 
koğuştaki herkesin şikayetidir.” diyerek yardım talebinde bulunmuştur. 

14 Mart 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan (X) kişi “Babam 22 Ağustos 
2016 tarihinde, FETÖ soruşturması kapsamında, Antalya CBS kararıyla tutuklandı. Babamın 
belden aşağısı felçli olduğu için, tekerlekli sandalye ile hayatını sürdürüyor. Kişisel 
ihtiyaçlarını gidermek için bir başkasına ihtiyaç duyuyor. Antalya CBS’ye yaptığımız 
elektronik kelepçe ile tutukluluğunun devamına yönelik başvurumuz reddedildi. Ocak 2017 
tarihli Artvin Devlet Hastanesi’nden alınmış %91 ağır engelli olduğuna ve banyo tuvalet gibi 
temel ihtiyaçlarını gidermede başkasına ihtiyaç duyduğuna dair raporumuz bulunmaktadır. 
Ancak engelli durumu dikkate alınmadan, Antalya CBS tutukluluğunu devam ettirmekte, 
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savcılık iddianameyi tamamlamamaktadır. Babam ihtiyaçlarını gidermede bir başkasına 
ihtiyaç duyarken, Metris Cezaevindeki tek kişilik rehabilitasyon merkezindeki odada 
tutulmaktadır. %91 oranında ağır engelli bulunan babamın, denetimli serbestlikten 
yararlanarak (elektronik kelepçe) tutukluluğunu geçirmesi talebi ve dernek avukatınızın 
babamı en kısa zamanda görmesini talep ediyorum.” diyerek yardım istemiştir.  

21 Mart 2017 tarihinde, Bandırma M Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Nail Demir’e ilaçlarının 
verilmediği öğrenildi.  

21 Mart 2017 tarihinde, Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutulan Maşallah Emre isimli bir 
mahpusun, lösemi hastası olmasına rağmen tedavisinin yapılmadığı, cezaevindeki yoğunluk 
nedeniyle yerde yatmak zorunda kaldığı öğrenildi.  

29 Mart 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Yasemin Aygün “Bilal, 12 
Ekim 2016 tarihinde tutuklanıp metris cezaevine uyuşturucu madde ithal etmek suçu 
iddiasıyla konulmuştur. Cezaevinde, HİV pozitif olduğunu beyan edip, tedavisi için 
gerekenleri talep ettiğini, daha önce tanı aldığı halde tedavi olamadığını, ilk raporlarının 
sonucunda, derhal ilaca başlaması gerektiği tespitinin yapıldığını beyan etmiştir. Devamla, 
cezaevi doktorunun, bu durumunu diğer mahpuslara açıklaması gerektiği yönünde baskı 
yaptığını, ilacını herkesin görebileceği şekilde almaya zorlandığını, ayrıma tabi tutulduğunu, 
bu tutumun insan hakları ihlali olduğunu” belirterek cezaevinin bu tutumundan vazgeçmesi ve 
ilaca ulaşımının sağlanması için derneğimizin girişimde bulunulmasını talep etmiştir.   

03 Nisan 2017 tarihinde, İsmail Karataş derneğe gönderdiği mektubunda “Yaklaşık yedi ay 
önce Erzurum’dan sevk edildim. Birçok defa derneğe mektup yazdım fakat sanırım size 
ulaşmadı. Bel fıtığı, epidemi kisti, astım, düzensiz çalışan böbrek rahatsızlığı, anemi 
rahatsızlıklarım bulunmaktadır. Hastane sevklerimin aksaması nedeniyle bacağımda erime 
(incelme) ve 4 yıldır var olan yaramdaki iltihaplanma devam etmektedir. Ender olarak revirde 
pansuman yapılıyor ve malzemeleri bana veriyorlar ve zar zor (ayna yardımı ile) 
pansumanımı yapabiliyorum. Defalarca Sağlık Bakanlığı’na başvuruda bulundum ama 
herhangi bir yanıt alamadım. Ailemden çok uzak bir yere götürüldüğüm için psikolojik olarak 
da kötü durumdayım. Hapis cezamın bitmesine 2 yıl kalmış olmasına rağmen denetimli 
serbestlik yasasından yararlanamıyorum. Benim adıma Adalet ve Sağlık Bakanlıklarına 
başvuruda bulunmanızı, doktorların ameliyat olduğu yere gitmesi gerektiğini söylemesine 
rağmen Bafra’ya sürgün edilmesinin sorulmasını talep ediyorum.” diye belirterek yardım 
talebinde bulunmuştur. .  

22 Nisan 2017 tarihinde, Silivri 8 No’lu L Tipi Cezaevi’nde tutulan Cumhuriyet gazetesi 
çalışanı Şeker hastası olan Emre İper’e her gün alması gereken ilaçlarının verilmediği 
öğrenildi.  

2 Mayıs 2017 tarihinde, Mera Bulut Gebze Cezaevinde tutuklu bulunan yakını Zeliha 
Bulut’un başvurusunu mail yoluyla derneğimize göndermiş ve Zeliha Bulut başvurusunda “ 
Gebze hapishanesinde sağlığım ile ilgili imkânlara ulaşmada sorunlar yaşıyorum. Hastane 
sevkleri veya her dışarı çıkışta arama yapılmaktadır. Bu aramanın yapıldığı yere dışarıda 
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bulunması gereken kadın askerler de girmektedir. Bu uygulamayı kabul etmediğimiz için 
gardiyanların saldırısına maruz kalıyoruz. Eklem yerlerimde yanma, ağrı, elimden bileğime 
kadar kasılma, dirsek ve omuzda ağrı ve güç kaybı, ayak tabanlarında yanma, kasılma 
(kasıklardan itibaren tüm bacaklarda varis), alerjik astım ve jinekolojik rahatsızlarım 
bulunmaktadır. Ancak, bu olay nedeniyle sürekli tedavilerim aksıyor.” diyerek derneğimizin 
konunun takipçisi olmasını istemiştir.  
 
3 Mayıs 2017 tarihinde, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutulan Bülent Özdemir isimli bir 
mahkûmun tedavisinin, hastalığından kaynaklı 2 ayda 20 kilo kaybetmesine rağmen 
yapılmadığı öğrenildi.  
 
3 Mayıs 2017 tarihinde, derneğe gönderdiği mektupla başvuruda bulunan Cesim Yıldırım 
“Oda arkadaşım Burhan Kartal Ankara ve İstanbul hapishanelerinde kaldığı süreçlerde, birçok 
kez hastaneye götürülmüştür. Erzurum Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin böbrek ve 
karaciğerden ameliyat olması için İstanbul Maltepe Hapishanesi’ne Ekim 2015’de sevk 
edilmiş, uzun süre Marmara Üniversitesi Hastanesi endokrinoloji, kardiyoloji, nefroloji, 
üroloji ve göğüs hastalıkları bölümlerine götürülerek muayene ve tahlil ve tetkikler yapılmış, 
Ekim-Kasım 2016 tarihinde de akciğer ameliyatına karar verilerek randevu verilmiştir. Ancak 
o gün mahkum koğuşu olmadığı söylenerek yatış işlemi yapılmamıştır. Daha sonraki günlerde 
de randevu verilmemiş. Bununla ilgili hapishane ve hastaneye yapılan başvurulara herhangi 
bir yanıt alınamamıştır. Bu nedenle, sağlığı kötüye giden Burhan Kartal’ın tedavi ve 
ameliyatıyla ilgili iki senedir süren belirsizlik için yardımcı olmamızı ayrıca kendisini ziyaret 
etmenizi istiyoruz.” diye mektubunda belirterek, derneğimizden yardım talebinde 
bulunmuştur.  
 

3 Mayıs 2017 tarihinde, Tekirdağ 2 nolu F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan Yaşar İnce,  
Hapishane Komisyon üyesi avukat Destina Yıldız aracılığı ile derneğe ulaştırdığı mektubunda 
“Hapishane idaresi ile yaşadığı sorunları görüşmek üzere defalarca talepte bulunduğum halde 
muhatap bulamadım. Ayrıca dilekçelerime de yanıt verilmemiştir. SGK tarafından 
karşılanmayan ama doktorların kullanmamı istediği birçok ilaç ve medikal malzeme (Örneğin 
Kronik hepatit B hastası olduğu için tedbir amaçlı istediği yara bandı, tüm dişleri protez 
olduğu için en yumuşak diş fırçası, sıcak su torbası, ortopedik yatak, aspirin, siğil ilacı vs.) 
verilmemektedir.” diye mektubunda belirterek konunun derneğimiz tarafından takibini 
istemiştir.   

04 Mayıs 2017 tarihinde, derneğe gelerek başvuruda bulunan Emrah Eker “ Babam Cengiz 
Eker, İzmir/Aliağa/Şakran Cezaevinde tutukludur. Babam, Kalp hastası olup, revir doktoru ve 
hastane doktorunun kötü muamelelerine maruz kalmakta ve ilaçları verilmemektedir” diye 
başvurusunda belirtmiş ve derneğimizin konunun takipçisi olmasını istemiştir.  

09 Mayıs 2017 tarihinde, Rize/Kalkandere L Tipi Kapalı Cezaevinden derneğimize mektup 
yoluyla başvuruda bulunan Mustafa Özdel “Beş yıldır içerdeyim adli nedenle 10 yıl, siyasi 
nedenle de 4 yıl 2 ay ceza aldım. 27 yıldır epilepsi hastasıyım. Kafamda sürekli kanayan 
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yaralar var. Hipertansiyon, kalp (ritim bozukluğu) astım, romatizma, duyma ve görme yitimi 
ve psikolojik (anksiyete) gibi birçok rahatsızlıklarıma ilişkin raporlarım var. Bulunduğum 
hapishanenin aşırı rutubetli olması nedeniyle nefes almakta zorlanıyorum. Disiplin cezası 
aldığım için (bir yıl iyi hal yok) sevk talebinde dahi bulunamıyorum, diye başvurusunda 
belirtmiş, konuyu derneğimizin takip etmesini istemiştir.   

12 Mayıs 2017 tarihinde, Balıkesir/Bandırma 1 nolu T Tipi Cezaevinden derneğimize mektup 
yoluyla başvuruda bulunan İzettin Tekman “60 yaşındayım ve 1994 yılından beri hapisteyim. 
Gözaltına alındığımda yoğun işkence gördüm. Her iki bacağıma ve diz kapaklarıma altı 
kurşun sıkıldığı için uzun zaman acı, işkence çektim. Dizkapaklarım işlevini görmüyor. Mide 
ve iç kanama geçirdim. Ayrıca yüksek tansiyon, bağırsaklarda tahribat, hemoroit gibi birçok 
hastalığım olmasına rağmen sadece diz kapaklarıyla ilgili soruna dair sağlık raporum var. 
Diğer hastalıklarım için rapor verilmedi.” Olarak aktardığı konular başvurusunda belirtmiştir. 

20 Mayıs 2017 tarihinde, derneğe mektup yoluyla başvuruda bulunan Eyüp Ok “Cengiz 
Oktay isimli arkadaşım disiplin cezası nedeniyle iletişim hakkı engellenmektedir. Cengiz 
Oktay’ın, 2 yıldır göz sorunu var. Kocaeli Üniversitesi Hastanesi tarafından retina problemi 
için ameliyat edildi, ancak korneada delinme oluştu ve bu durum kendisine söylenmeden, 
durum örtbas edilmeye çalışıldı. Daha sonra yeniden, ikinci kez ameliyat edildi. Konu ile 
ilgili yapılan suç duyuruları da örtbas edildi. Kocaeli Üniversite Hastanesi’ndeki ‘Berna’ 
isimli doktor, sürgün edilmeden önce (Kandıra 2 Nolu F) hapishanede görevli sağlık görevlisi 
ile işbirliğine giderek ortak tutanak düzenledi. Daha sonra Bandırma’ya sevk edilen C. Oktay, 
önce Bandırma Devlet hastanesine, sonra Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine götürüldü. 
Uludağ Üniversitesi Doktoru risk almak istemediği için tedaviyi de üstlenmedi. Bunun 
üzerine İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yapılacak bir şey 
olmadığı söylenerek alınmasını engellemek için ilaç verildi. Bir ay sonra kontrole gittiğinde, 
(sağ) gözünün alınması gerektiği, çünkü gözünün delindiği ancak nasıl delindiğinin 
bilinmediği söylendi. Gözünün alınmasını kabul etmeyen C. Oktay,  gözündeki delinmenin 
onarılması için beş gün hastanede yattı ve bu süre boyunca sürekli gözünün alınması 
doğrultusunda psikolojik baskı yapıldı. Taburcu edildikten 25 gün sonra kontrol sırasında 
başka bir çare olmadığının söylenmesi üzerine gözünün alınmasını kabul etti.  Ancak doktor 
konuyu tekrar, hocasına danışıp haber vereceğini söyledi. Daha sonra gelen haberde, 
ameliyattın başarılı geçtiği söylenerek, ‘gözünü almaya gerek görülmemiştir’ dendi.  Bunun 
üzerine ailesi yapılanların delillendirilmesi çabasına girdi ama Kocaeli hastanesi hiçbir rapor 
vermedi, kurum doktoru ile tartıştığı için bu durumun başına geldiğini söyledi. Savcılık da 
görevsizlik kararı verdi. İzmir hastanesi, gözünü almak için Haziran ayının ilk haftasına 
randevu verdi.“ mektubunda belirterek, acil olarak durumla ilgili hukuki yardım talebinde 
bulunmuştur.  

26 Mayıs 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Abdülkerim Cenk “Oğlum 
Murat Cenk, 2015 yılından bu yana Van E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Cezaevine 
girmeden evvel de böbreklerinden sorun yaşamaktaydı. Murat, tutuklandıktan sonra da, 
böbrekleri ile ilgili sorun yaşamaya devam etti. Böbrekleri iflas noktasına gelmiş, tedavileri 
aksamaktadır. Ciğerlerinden de sorunlar yaşamakta, nefes alıp vermede zorlanmaktadır. 
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Böbreklerini ancak %30 oranında kullanılabildiği raporlar ile sabittir. Kendisi Van’da tutuklu 
olup bizler de İstanbul ilinde yaşadığımız için kendisiyle ilgilenmekte sıkıntı yaşıyoruz. 
Adalet Bakanlığına tedavi edilmesi için bir dilekçe gönderdim. Fakat dilekçeme gelen 
cevapta, “Sen bize emir mi veriyorsun?” gibi bir çıkışla karşı karşıya kaldım. Ne yapacağımı 
bilemiyorum? Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Sağlık durumunu anlatan raporlar 
ektedir.” sözlerini mektubunda belirterek, derneğimizden, oğlu Murat’ın tedavisi için gerekli 
girişimlerde bulunmasını talep etmiştir.   

26 Mayıs 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan İpek İlkatmış “Babam 
Abdulvahap İlkatmış, 2013 yılından bu yana hapishanede bulunmaktadır. İlk zamanlarda 
İzmir’de daha sonra Manisa’da şimdi ise İstanbul Kartal H Tipi hapishanesinde 
bulunmaktadır. Kendisi hapishaneden önce de sağlık sorunları yaşamaktaydı. Hapishaneye 
girmek, rahatsızlıklarını daha fazla tetikledi. Hastalıklarından dolayı çoğu zaman kendi temel 
ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekiyor. Koğuştaki arkadaşlarının yardımı ile birçok 
ihtiyacını gidermeye çalışıyor. Biz de, ailesi olarak elimizden geldiğince ihtiyaçlarını 
karşılamaya çalışıyoruz. Babam 1-2 hafta içerisinde kalp ameliyatı olacak. Bu nedenle daha 
fazla bakıma ihtiyaç duyacaktır. Sağlık durumu ile ilgili raporları ekte sunuyorum.” ifadelerini 
başvurusunda belirterek,  derneğimizden buna ilişkin girişimlerde bulunmasını istemiştir.   

17 Temmuz 2017 tarihinde, İstanbul’da Bakırköy Cezaevi’nde tutulan kronik kalp hastası 
Fatma Tokmak’a verilen yanlış ilaç nedeniyle, 17 gündür vajinal kanaması olduğu, 
kanamasının durdurulamadığı ve durumunun giderek ağırlaştığı öğrenildi.  

B- Cezaevlerinde Kötü Muamele (Darp-İşkence, Tecrit, Tehdit ve Taciz)  

13 Ocak 2017 tarihinde, derneğimize mektup yoluyla başvuruda bulunan Ufuk Kurtulmaz; Şu 
an Konya/Ermenek M Tipi Cezaevinden yazıyorum. “250 gün önce evimiz basıldı. HDP 
kongresinde aldığım notlara el konularak gözaltına alındım.  İşlettiğim Kültür-Sanat Evi olan, 
‘Sanat Kahvesi’ basılarak, duvarlardaki İbrahim Kaypakkaya, Deniz Gezmiş, Mazlum Doğan 
gibi kişilerin resimleri alınıp kayda geçirildi, suç delili sayıldı ve sosyal medya paylaşımlarım 
gerekçe gösterilerek tutuklandım. 28 Ağustos 2016 tarihinde, Mersin Ağır Cezada görülecek 
duruşmam için bulunduğum Ermenek Cezaevinden, Mersin Cezaevine götürüldüm. Girişte, 
asker araması, x ray cihazından geçtim ve üst arması yapıldı. Buna rağmen dördüncü kez 
çıplak arama dayattılar, kabul etmeyince hücreye atıldım. İşkence yapıldı, aç susuz 
bırakıldım, duvarları kanlı, yerler insan dışkısıyla dolu bir hücrede tutuldum. “Sizleri şikayet 
edeceğim” dediğim için, 5 günlük hücre cezası aldım. Bu mektubu hücre cezamın üçüncü 
gününde yazıyorum. ‘Bu 250 gün boyunca, onur kırıcı davranışlara, haklarımın gasp edildiği, 
insanlık dışı muamelelere maruz kaldım. Her günümün bulgur pilavı, bulgur çorbasıyla 
geçtiği, hastalıkların kol gezdiği, 4 kişilik odada, 9 kişinin kaldığı, mektup ve kitabın 
verilmediği, sohbet, spor, telefon görüşünden mahrum bırakıldığımız, esir muamelesi 
gördüğümüz, sıfırın altında oda sıcaklığıyla baş başa bırakılmış bir tutsaklık sürecini 
yaşadım/yaşadık.’ 26 Aralık 2016 görülen duruşmada, Facebook paylaşımlarım deşifre 
edilmediği, bilirkişi raporu alınması için mahkeme ertelendi. Bu sürede iş yerim kapandı. 
Ekim’ de yapılacak düğünüm iptal edildi. İş ve düğün nedeniyle çektiğim krediler icraya 
girdi. Cezaevinde kalp ve tansiyon hastası oldum. Ciddi bir zehirlenme vakası yaşadım. Ailem 
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görüşüme gelirken trafik kazası geçirmiş ağır yaralar almıştır. Bu güne kadar üç duruşmaya 
çıktım hiçbir ilerleme sağlanmadı. İtirazlarıma yazdığım dilekçelerin hiçbirine cevap dahi 
verilmemiştir.” sözleriyle yaşadığı ihlalleri aktarmıştır.  

16 Ocak 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Sevim Çelik “Metris T Tipi 
hapishanesinde bulunan kardeşim Cengiz Sinan Halis Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminde 
cezaevinde adli tutuklular tarafından saldırıya uğramış ve yaralanmıştır. Tekerlekli 
sandalyeyle yaşamını sürdürmektedir. 1 Ocak günü babamı kaybettik, kardeşimin de cenazeye 
katılması için Cumhuriyet Savcılığı’na ve cezaevi idaresine başvuru yaptık. Savcılık ve 
cezaevi idaresi talebimizi kabul ederek emniyete yönlendirdi. Cenazeyi Cem Evinde bir gün 
daha beklettik, fakat kardeşimi güvenlik sağlayamayız diyerek getirmediler. Kız kardeşlerim 
Nesrin Çelik, Gülsüm Çelik ve ben birkaç gün sonra kapalı görüş ziyareti için cezaevine 
gittik. Arama esnasında, “ayakkabını çıkar, üstünü çıkar” dediler; kabul etmedim. Kız 
kardeşime ayakkabı ve çoraplarını çıkarttırmışlar, üst iç çamaşırı olmamasına rağmen üstünü 
çıkarmasını isteyince itiraz edip çıkarmamış. Hakkımızda tutanak tutmuşlar, 13 Ocak günü 
görüşe gittiğimizde, tutanağı imzalamamızı istediler, Tutanakta, ‘personelin işini yapmaya 
engel olmak, kendilerine bizi arayamazsınız, biz uyuşturucu mu taşıyoruz? Gardiyana 
lezbiyen misin?’ dediğimiz yazıyordu. Tutanağı imzalamadık. Bize altı ay görüşten men 
yasağı verdiler. 6 ay çok uzun bir süre kardeşimin bizden başka görüşe giden kimsesi yok, bu 
durumu kabul etmiyorum.” diyerek derneğimizden yardım talebinde bulunmuştur.   

16 Ocak 2017 tarihinde, Gebze Kadın Cezaevinde kalmakta olan Selvi Kalen yazdığı 
mektupta; kaldığı cezaevinde siyasi nedenlerle cezaevinde bulunan mahpusların, ülkücü ve 
adli mahpuslarla aynı hücrelere konulduğunu ve bunun da ciddi bir can güvenliği sorunu 
yarattığını bildirdi. 

28 Ocak 2017 tarihinde, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’nde, 17 Ocak’ta başlayan 5’er günlük 
dönüşümlü açlık grevi eylemine katılan mahpusların, gardiyanlar tarafından tehdit edildiği ve 
koğuşların 2 günde bir arama gerekçesiyle basıldığı öğrenildi. 

2 Şubat 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Esma Kaya “15 Aralık 2016 
günü gitmiş olduğum Bakırköy Cezaevi girişinde çıplak aramaya tabi tutuldum. Benden sonra 
tutuklanan 3 kadına daha çıplak arama ve otur kalk yapılmış, kabul etmeyenler ise tehdit 
edilmiş. 25 Ocak 2017 tarihinde tutuklanan kadına çıplak arama dayatılmış. Yine cezaevi 
yönetimi tutukluları korkutarak, “Siyasi koğuşa gitmeyin, kurtulamazsınız, bağımsızların 
koğuşuna gidin” diyerek itirafçılar koğuşuna yönlendirme yapmakta, yine askeri sayım 
dayatılmakta, kabul etmeyenlere ise soruşturma açıp hücre ve görüş cezaları verilmektedir.” 
diye başvurusunda belirtmiştir. 

13 Şubat 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Necat Baran “PKK 
davasından tutuklu bulunan Abim Mehdi, 1991 yılından beri çeşitli hapishanelerde 
dolaştırıldı, son 3 yıldan beri, Diyarbakır D tipi Cezaevinden doluluk bahanesi ile 3 Şubat 
2017 tarihinde, Elazığ T tipi cezaevine 11 kişi ile nakledilmiştir. Sabah yapılan sayım 
esnasında, bu sürgün vaziyeti ve ailesi ile görüşme uzaklığını protesto etmek için sayım 
vermemiştir. Bundan dolayı tümü ile süngerle donatılmış, ıslak işkence odalarına alınıp 
kusturulana kadar fiziki işkenceye maruz bırakılmıştır. Hakaret ve fiziki işkence sistemli 
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şekilde uygulanmaktadır. Yaşamından endişe etmekteyiz. Hukuki destek ve başvurular 
yapılmasını istiyoruz.” durumu ifade ederken yardım talebinde bulunmuştur.  

14 Şubat 2017 tarihinde Batman İHD şubesine başvuran Cengiz Yapıcı; “Kızım Helin Yapıcı, 
Diyarbakır Hapishanesinden Elazığ T Tipi hapishanesine sevk edildi. Odalarına kamera 
takılmış ve sürekli baskı altında tutuluyorlar. Ayrıca Tarsus C tipi Hapishanesinde kalan diğer 
kızım da aynı sorunları yaşamaktadır.” diye aktardı. 

16 Şubat 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Hasan Örnek; ”Faiq Hüseynov 
4,5 senedir hükümlü olarak Maltepe 3 Nolu Cezaevinde tek başına hücrede kalmaktadır. 
Trans birey olması nedeniyle kurum ve mahkumlar tarafından tacizlere maruz 
bırakılmaktadır. Bu cezaevine sadece 1 kere avukat gitmiştir.(Tarafımdan akrabamı 
gönderebildim) Daha önce yapılan başvuruda avukatın gideceği bana söylenmişti, ne yazık ki 
avukat gitmemiş. Acilen avukatın gitmesi yasal ve hukuki durumun takibini bilginize arz 
ederim.” diyerek yardım talebinde bulunmuştur. 

 20 Şubat 2017 tarihinde, derneğimize başvuruda bulunan Vedat Tanrıverdi ”3-4 aydır 
Tekirdağ 1 Nolu F tipi Cezaevinde iki kişi, bir odada tutularak tecride maruz kalmış 
durumdayız. Bu sorunun nedenlerini öğrenmek için defalarca cezaevi idaresiyle görüşme 
talebinde bulunduysak da, bu talebimize şu ana kadar hiçbir olumlu cevap almamakla beraber 
cezaevi idaresinde görevli baş infaz memurunca sözlü olarak bize aynen şunlar aktarıldı, 
‘Sizleri arkadaşlarınızın arasına vermeyeceğiz ve hiçbir arkadaşınızı da sizin kaldığınız odaya 
vermeyeceğiz. Bunun gerekçesini açıklama gibi bir yetkimiz olmadığından bu konuda sizlere 
hiçbir bilgi vermeyeceğiz. Siz şikayetlerinizi ilgili kurumlara bildirin.’ denildi. Şu anda aynen 
yukarıda belirtmiş olduğum biçimde hiçbir gerekçeye dayandırılmadan tecride maruz 
bırakılmış durumdayız. Bu konunun açıklığa kavuşturulması ve üzerimizdeki tecridin 
kaldırılabilmesi konusunda hukuki yardımlarınızı talep ediyorum.” Diyerek yardım talebinde 
bulunmuştur. 

20 Şubat 2017 tarihinde, Edirne F Tipi Cezaevinde mahpuslara hastane ve mahkeme sevkleri 
sonrasında çıplak arama dayatması yapıldığı ve bunu kabul etmeyen mahpusların zorla 
soyuldukları öğrenildi.  

21 Şubat 2017 tarihinde, İHD Adana Şubesinin yaptığı ve 23 Şubat'ta derneğimize mail olarak 
gönderdiği başvurusunda, Gişver Aydın; “Tekirdağ Hapishanesi'nde tutulan oğlum Mirza 
Aydın ile 20 Şubat tarihinde yaptığım telefon görüşmesinde oğlum, yoğun tecrit altında 
olduklarını, beslenme-barınma-temizlik haklarının ortadan kaldırıldığını, ayrıca mektuplarının 
verilmediğini belirtmiştir. Oğlumun yaşamından endişe duyduğum için ziyaret edilmesini ve 
bu durumun kamuoyu ile paylaşılmasını istiyorum.” diyerek yardım talebinde bulunmuştur.  

27 Şubat 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Osman Özdemir “Oğlum 
Yusuf Özdemir, 2009’dan bu yana Kırıklar hapishanesindeydi. 4 ay evvel İzmir Aliağa 4 nolu 
T Tipine sürgün edildi. Dün yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde hapishanede işkence 
gördüğünü, 4 mahpusun süngerli odaya alındığını, bu konuda rapor aldırılmadığını, 4 nolu T 
hapishanesinde bu ve benzeri olayların sürekli yaşandığını söylemiştir. Oğluma yapılan 
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işkenceden dolayı suç duyurusu yapılmasını ve durumun yetkililere bildirilmesini talep 
ediyorum.” diyerek yardım talebinde bulunmuştur.  

1 Mart 2017 tarihinde, Edirne F Tipi Cezaevi idaresinin, girişte alınmasına rağmen bir kez 
daha parmak izi almak ve fotoğraflarını yeniden çekmek için mahpuslara baskı yaptığı, 
kendilerine hiçbir açıklama yapılmadığı için bunu kabul etmeyen mahpusların darp edildiği, 
zorla parmak izi alınan mahpusların, parmaklarında ezilme ve kırıkların oluştuğu, buna ek 
olarak cezaevindeki mahpusların yazdığı şiir, hikaye vb. çalışmalara, eserlere idare tarafından 
el konulduğu öğrenildi. 

3 Mart 2017 tarihinde, Elazığ T Tipi Hapishanesinden mektup yoluyla derneğimize yapılan 
başvuruda, mahpuslar “OHAL süreci ile birlikte tüm cezaevlerinde olduğu gibi Elazığ E Tipi 
cezaevinde de hak ihlalleri had safhaya ulaşmış durumda, cezaevi idaresi ve savcılıkla 
yaptığımız görüşmelerde sorunlarımızı çözmemiz mümkün olmamıştır. Bu nedenle 
sorunlarımızı, İnsan Hakları Derneği ile paylaşmayı ve derneğinizden, sesimizi kamuoyu 
aracılığı ile duyurulmasına yardımcı olabileceğine inanıyoruz. Bu amaçla sorunların yerinde 
tespiti için bulunduğumuz cezaevine bir heyet gönderilmesini talep ediyoruz. Cezaevinde 
kapasitesinin üstünde mahpus olduğu için, bulunduğumuz koğuşta sıkışıklıktan kaynaklı 
yatak yetmiyor ve yerde yatmak zorunda kalıyoruz. Bizim koğuşta 3 kişi yerde yatıyor. 
Beraberinde sağlık sorunları oluşuyor. 23 kişi tek tuvalet ve banyoyu kullanmak zorunda 
kalmaktadır. Haftada 2 gün sıcak su verilmektedir. Saat 8:30 ile 12:00 arası 23 kişi bu kısa 
sürede bütün temizliğini bitirmek zorunda bırakılmaktadır. Her kişiye 10 dakika düşmektedir. 
Tecrit had safhada, aynı davadan yargılanan mahpuslar farklı koğuştadır.  Sohbet hakkı, kurs, 
spor vb. faaliyetler yaptırılmıyor. Her koğuşun spora tek başına çıkmasına izin veriliyor. Daha 
önceki süreçlerde, farklı koğuşlar dönüşümlü spora çıkarılırken, OHAL ile bu da 
kaldırıldı.  Cezaevinde var olan, ‘iç posta’ hakkı da kullandırılmıyor. Her yerde uygulanan, 
aile dışında 3 kişilik arkadaş görüşü, OHAL ile kaldırıldı. Telefon görüşü 15 günde bir 
yapılmak suretiyle ağırlaştırıldı. Avukat görüşü, mesai saatleri ile sınırlandırıldı. Görüşme 
sırasında odada kamera bulunması da farklı bir hak ihlali oluşturmaktadır. Cezaevinde aynı 
siyasi davadan yargılanan mahpusların farklı koridorlara konulması, hem güvenlik hem de 
aynı yerlerden gelen mahpus aileleri açısından zorluk oluşturmaktadır. Özetlemeye 
çalıştığımız sorunlarımız hakkında derneğinizin duyarlılık göstereceği ve heyet göndereceğine 
inanıyor şimdiden teşekkür ediyoruz.” diyerek yardım talebinde bulunmuşlardır.  

5 Mart 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu “Kardeşim Atatürk 
Üniversitesi Halkla İlişkiler Bölümü 2’inci sınıf öğrencisiydi. 5 Nisan 2016 tarihinde evleri 
basılarak gözaltına alındı, 2 günlük sorgunun ardından 7 Nisan 2016 tarihinde tutuklanarak 
cezaevine konuldu. Erzurum H tipi cezaevinde 9 ay kaldıktan sonra, Van T tipi cezaevine 
nakledildi. Van T tipi cezaevinde çıplak aramaya karşı geldiği için, fiziki şiddete maruz 
kalmış, bir ay görüş cezası verilmiş. 14 Mart 2017 tarihinde 27 arkadaşı ile birlikte açlık 
grevine başlamışlar. 22 Mart 2017 tarihinde Bandırma 1 Nolu T Tipi cezaevine sürgün 
edilmişler. Nakilleri ring aracıyla yapılmış. Nakil esnasında fiziksel şiddete maruz kalmışlar. 
Bandırma 1 No.lu Cezaevinde, çıplak aramaya karşı geldikleri için gardiyanlar tarafından 
darp edilerek şiddete maruz kalmışlar. Gardiyanların, ‘hiç kimse sizi elimizden kurtaramaz’ 
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diye tehdit edildiklerini ve sürekli küfürlü hakarete maruz kaldıklarını öğrendik. Ziyaret 
edilmesini ve suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum.” diyerek yardım talebinde 
bulunmuştur.  

10 Mart 2017 tarihinde, derneğimize mektupla başvuruda bulunan Mert Yazar 
“Hapishanelerde temel hakların kullanımında yaşanan sorunlar artarak devam ediyor. OHAL 
ile bu koşulların yasal gerekçeleri oluşturulmaya çalışılsa da, hapishane idarelerine verilen 
yetkilerle yasal sınırları da aşan uygulamalara maruz kalıyoruz. Bu uygulamaların başında 
süreli/süresiz yayınlara erişme hakkımızın engellenmesidir. Aile ya da arkadaşlarımızdan 
gelen hiçbir yayın verilmiyor. Ücretini, emanet para hesabımızdan karşılanması koşulu 
getirilmiştir.” diyerek yaşanan ihlalleri aktarmıştır.  

7 Mart 2017 tarihinde Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’ndeki mahpusların, A Takımı olarak 
adlandırılan gardiyan grubu tarafından darp edildiği, mahpuslara gönderilen kitapların onlara 
verilmediği, mahpusların sosyal ve kültürel haklarını kullanmalarının engellendiği öğrenildi. 

20 Mart 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu “Kardeşim Eyyüp, 
yaklaşık bir ay önce Çankırı cezaevinden, Çorum L tipi cezaevine sürgün edildi. Geldiği 
hapishanede fiziki ve psikolojik baskı olduğunu, mahpuslara ırkçı şarkı ve türküler 
dinletildiği, bu yaşatılanların psikolojisini bozduğunu telefonda bizlere anlattı. Kardeşimin 
yaşadıkları bizi endişelendirmektedir. Konuya dair Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda 
bulunmak istiyoruz.” diyerek yardım talebinde bulunmuştur.  

21 Mart 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Basri Nardan “Kardeşim 
yaklaşık 3-4 ay önce (Aralık 2016) evde iken arama yapılarak gözaltına alındı ve daha sonra 
tutuklandı.  Suç olarak evde herhangi bir şey bulamadılar. Daha sonra avukatından gizli tanık 
olduğunu öğrendik. Tutuklandıktan sonra Siirt hapishanesinde kaldı, 20-25 gün önce de 
Çorum L tipi hapishanesine götürüldü. Gerek telefon görüşmemizde gerekse cezaevi 
ziyaretimizde, cezaevine gelen kişilerin baskı gördüğünü, sürekli rahatsız edildiklerini 
öğrendik. Kardeşim, Cumhuriyet Savcılığı’na başvurup dilekçe vermemizi istedi. Rahat 
olmadığı için tam olarak yaşadıklarını anlatamadı. Korkuyordu. Bir avukatın giderek hem 
hukuksal durumunu hem de fiziksel durumunu öğrenmesini istiyoruz.” diyerek derneğimizden 
yardım talebinde bulunmuştur.  

21 Mart 2017 tarihinde, Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan S.A., isimli bir kadın 
mahpusa, davası nedeniyle götürüldüğü Sakarya L Tipi Cezaevi’nde 7 – 8 gardiyan tarafından 
cinsel işkence yapıldığı öğrenildi. S.A.’nın cezaevi yönetimi ve gardiyanlar hakkında suç 
duyurusunda bulunduğu belirtildi. 

21 Mart 2017 tarihinde, Silivri 2 No’lu Cezaevi’nde tutulan mahpusların aile ziyaretine 
çıkmadan önce, el ve ayakları kelepçelendikten sonra gardiyanlar tarafından darp edildiği 
öğrenildi. 

27 Mart 2017 tarihinde, derneğimize TİHV tarafından mail olarak yönlendirilen mektupta 
mahpus Atilla Coşkunüzer “Hergün gizli genelge ve talimatlarla haklarımız gasp edilerek, 
adeta nefes alamaz duruma getirilmemiz isteniyor. Hastane ve mahkemelere gidişlerimiz 
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işkence haline getiriliyor. Dış kapıya ulaşana dek, üç ayrı yerde x-ray, detektör ve elle 
üzerimiz aranmakta ve yeni getirilen uygulama ile her giriş çıkışta parmak izi ve fotoğraf 
çekimi yapılmaktadır. Odalarımız aşağıdan ve yukarıdan  dört ayrı pencereden gözetlenmekte,  
şimdide de havalandırmaya kamera yerleştirilmiştir’’ diye aktarmaktadır. 

27 Mart 2017 tarihinde, derneğimize TİHV tarafından mail olarak yönlendirilen mektupta 
mahpuslar “Şuan cezaevlerinde yoğun hak ihlalleri yaşanmakta, tutsaklar üzerinde baskı 
uygulanmakta, sindirilmeye çalışılmaktadır. Bizatihi bulunduğumuz cezaevinde de her 
havalandırmaya kameralar yerleştirilmiş, bu kameralarla izlenip, yaşam alanlarımız 
tamamıyla sınırlandırılmıştır. Bu hususlara yönelik toplumsal duyarlılık gösterilmesini 
bekliyoruz.’’ diyerek yardım talebinde bulunmuştur.  

29 Mart 2017 tarihinde, Edirne F Tipi Cezaevi’nde Hüseyin Karaoğlan adlı hasta bir 
mahpusun, ayağındaki platine ilişkin doktor raporu olmasına rağmen, sürekli çıplak aramaya 
maruz kaldığı öğrenildi. Aynı şekilde Wernike Korsakof hastası olan Selmani Özcan isimli 
mahpusun da hastaneye sevki sırasında zorla çıplak aramaya maruz bırakıldığı bildirildi.  

29 Mart 2017 tarihinde, derneğe mektup yoluyla başvuruda bulunan Görgin Oktar; “Açlık 
grevine giren arkadaşlarımıza ağır tecrit koşullarında kalmayı dayatan bir uygulamayı reva 
görüyorlar. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını alan, tutulduğu hücrelere açlık grevine 
arkadaşlarımızı götürüyorlar. Günlük olarak iaşe bedelinden verilmesi gerekiyor. Tüketim 
miktarı verilmiyor. Ve açlık grevi eylemlerinde bir insanın alması gereken sıvıların yasal 
mevzuatta yer alan miktarlar verilmemektedir. Dolayısıyla açlık grevine giren arkadaşlarımız 
en ağır tecrit uygulaması ile karşı karşıya kalıyor. Bu durum halen devam ediyor. Diğer bir 
konu ise, abone olduğumuz, gazete hakkında herhangi bir toplatma kararının olmadığı ve 
buraya geldiği halde yaklaşık 1 aydır Özgürlükçü Demokrasi gazetesi bizlere verilmiyor. 
Cezaevi idaresi tarafından, herhangi bir haber başlığı gerekçe gösterilip, el konulmaktadır.  
Gün geçtikçe artan bir keyfi uygulama var. Defalarca ilgili yerlere yazdığımız halde bir cevap 
alamadık, halen bekliyoruz.” diyerek konuyu bildirmiştir.  

29 Mart 2017 tarihinde, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan Muhammed Said Kulu isimli bir 
mahpusun, gardiyanlar tarafından darp edildiği, bunun sonucunda bayıldığı ama götürüldüğü 
hastanede ona, “darp yoktur” raporu verildiği öğrenildi. 

3 Nisan 2017 tarihinde, derneğe mektup yoluyla başvuruda bulunan Mersin İHD şubesi 
başkanı iken tutuklanan Ali Tanrıverdi “Karaman M Tipi Kapalı CİK’te birçok hak ihlali 
yaşanmaktadır. Bu ihlaller arasında, hapishanenin fiziki koşullarının yetersizliği, mahpus 
sayısının fazla olması nedeniyle yerde yatma veya yaşanan hijyen sorunları, kitap vb. basılı 
eserlere ulaşmada yaşanan sıkıntılar ve engellemeler başta olmak üzere birçok hak ihlali 
bulunmaktadır…” diye aktardı.	

7 Nisan 2017 tarihinde, Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan Muharrem Cengiz isimli 
mahpusun gardiyanlar tarafından darp edildiği, 7 saat boyunca süngerli odada elleri ve 
ayakları kelepçeli bir şekilde bekletildiği öğrenildi. 
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7 Nisan 2017 tarihinde, Silivri 9 Nolu L Tipi Cezaevi’nde Ali Önay ve Remzi Uçucu isimli 
mahpusların gardiyanlar tarafından darp edildiği, Uçucu’nun omzunun çıktığı öğrenildi. 

8 Nisan 2017 tarihinde, Maltepe Kapalı Cezaevi’nde tutulan Hogir Özel ve Adana Özel’in 
jandarma tarafından darp edildiği öğrenildi. 

10 Nisan 2017 tarihinde, Bandırma 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan Nihat Malaz ve Delil 
Ufak isimli iki mahpusun, mahkemeye götürülürken jandarma tarafından darp edildikleri 
öğrenildi. 

12 Nisan 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Gülten Arık “15 Temmuz 
günü tatbikat  var diyerek bulundukları kamptan dışarı çıkartılan Hava Harp Okulu 1. Sınıf 
öğrencisi oğlum Faruk Tahsin Arık, 9 aydır 12 Nolu Silivri Kapalı Ceza İnfaz 
Kurumundadır.  İddianamesi dahi hazırlanmadı. Son zamanlarda tutuklular üzerinde baskı 
artmıştır. 11 Nisan 2017   tarihinde 2 Nolu cezaevi A-4 koğuşunda oğlumun da bulunduğu 
çoğu öğrenci tutukluyu, bir insan hakları heyeti sorunlarını öğrenmek istemiş. Tutuklu 
öğrencilerde, ‘son zamanlarda saçlarının kısaltılması için baskı yapıldığını, radyolarının 
toplatıldığını, hükümlüler gibi halı sahada maç yapmak istediklerini, mektup yazma 
haklarının olmadığını’ dile getirmişler. Öğleden sonra hiçbir sebep belirtmeden oğlum ile 
Ersin İnci A-4 koğuşundan alınarak hiç kimsenin olmadığı A-1 koğuşuna götürmüşler. Yani 
tecrit edilmişdir. Durumun takip edilmesini talep ediyorum.” diyerek yardım talebinde 
bulunmuştur.  

12 Mart 2017 tarihinde, Maltepe 1 nolu L Tipi Kapalı Cezaevinden derneğimize mektup 
yoluyla başvuran Orhan Karadaban “Benim gibi tutuklu bulunan Ferhan Mükyen adlı tutuklu, 
9 Mart 2017 tarihinde odasından alınmış, mahkemen var denilerek götürülmüş fakat bir daha 
geri getirilmemiştir. Arkadaşımızın durumdan endişe duyuyoruz.” diyerek yardım talebinde 
bulunmuştur. 

14 Nisan 2017 tarihinde, derneğe posta yoluyla başvuruda bulunan Avukat Elkan Albayrak 
“Bakırköy Kadın Kapalı CİK’da bulunan müvekkilim Neslihan Ekinci, yaklaşık 9 ay boyunca 
tutukludur. Halen davası açılmadığı gibi, tutulma koşulları, ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezası benzeri uygulamalara denk gelmekte, tecrit ve tretman uygulamalarına maruz 
bırakılmaktadır. Konu hakkında Adalet Bakanlığı nezdinden gereken başvuruların yapılmasını 
talep ederim.” diyerek yardım talebinde bulunmuştur.  

15 Mayıs 2017 tarihinde, Balıkesir Bandırma T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Süleyman 
Gültekin ve Mahmut Demirel adlı tutuklular, aileleri aracılığı ile maruz kaldıkları hak ihlalleri 
hakkında bilgi verdi. Tutuklu Gültekin'in halası Latife Aydın, yeğeninin dün kendilerini 
telefonla aradığını, sayım sırasında gardiyan ve askerlerin saldırısına maruz kaldıklarını 
söylediğini ifade etti.  

15 Mayıs 2017 tarihinde, derneğimize mektup yoluyla başvuruda bulunan Hayrettin Bayram 
“Bandırma 2 Nolu T tipi kapalı hapishanesinde yaşanan hak ihlalleri ve özellikle yakın zaman 
evvel yaşanan işkence olaylarından bahsetmek istiyorum. İşkence ve hak ihlaline uğrayan 
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mahpusların isimleri aşağıdaki gibidir. Hapishaneye heyet halinde ziyaret gerçekleştirilmesini 
ve sürecin hukuki takibinin yapılmasını talep ediyorum” diyerek yardım talebinde bulundu.  

16 Mayıs 2017 tarihinde, derneğe İHD Mersin Şb. Tarafından yönlendirilen başvuruda, 
başvurucu Perihan Bozkurt; “12 Mayıs’ta Bandırma 2 Nolu A-10 koğuşunda, daha önce açlık 
grevi yapan beş mahpus, kendilerine verilen disiplin cezası nedeniyle ayrı bir odaya/hücreye 
alınmış, hastaneye götürülecekleri bahanesiyle ters kelepçe takılmak suretiyle işkenceye 
maruz kalmıştır. Olayı duyan diğer mahpusların tepkisi üzerine yaklaşık 50 gardiyan bu 
tutuklulara saldırmış, ters kelepçe ile jandarmaya teslim etmiştir. Jandarma da işkence 
uygulamıştır. Mahkemeye götürülen mahpuslar, yaşadıkları işkenceyi hakime anlatmış, 
doktor darp raporu vermiştir. Saldırıya uğrayıp şiddete maruz kalan mahpuslar ve durumları 
şu şekildedir; 
1-Mahmut Demirel: Başında yarılma, dilinde patlama olmuş. 
2- Halil İdız: Sırtında ve gözlerde morarma, darp izleri var. 
3-Cemil Yiğin: Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri var. 
4- Süleyman Gültekin: Vücudunda darp izleri mevcut. 
5- Osman Bozkurt: Vücudunda darp izleri var. 
Hapishaneye döndüklerinde, diğer mahpusların yoğun tepkisi üzerine, idare kamera 
kayıtlarını izlemiş, olayın doğru olduğunu kabul etmiştir. İdare, ancak birkaç gardiyanın 
disiplin dışına çıkarak sorumsuzca davrandığını belirterek, konuyu kapatmaya çalışmıştır.” 
diyerek derneğimizden yardım talebinde bulunmuştur.  

20 Mayıs 2017 tarihinde, 3 adli tutsağın firar ettiği iddia edilen Kandıra 2 Nolu F Tipi 
Cezaevi’nde, firar olayını gerekçe gösteren gardiyanların siyasi tutukluların odalarına baskın 
gerçekleştirdiği öğrenildi. 

31 Mayıs 2017 tarihinde, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutulan İhsan Kartal, cezaevindeki 
uygulamalara yönelik, hastaneye gidiş gelişte parmak izi uygulamasına zorlandıklarını ve 
cezaevinin her yerine yerleştirilen kameralarla özel yaşamlarının ihlal edildiğini aktardığı 
öğrenildi. 

8 Haziran 2017 ve 12 Haziran 2017 tarihlerinde Maltepe 1 Nolu L Tipi hapishanesinden 
yazılan mektuplarda, başvurucu mahpuslar; “Bizlerle birlikte kalan ve mektup altında imzası 
bulunan diğer birçok PKK davasından tutuklu veya hükümlü mahpusla birlikte hak ihlaline 
maruz kalıyoruz. KHK’larla, genel olarak birçok hakkımız kısıtlanmakta veya ortadan 
kaldırılmaktadır. Kitaplarımıza el konuluyor, ailelerimiz tarafından gönderilen kitaplar bize 
verilmiyor. Çıplak aramaya maruz bırakılıyoruz. Tedavi ve muayene koşullarımız ortadan 
kaldırılıp, geciktiriliyor. Yaşam alanlarımız 24 saat boyunca kamera ile gözetleniyor, 
Özgürlükçü Demokrasi gazetesi dahi verilmemektedir. Bu ve benzeri ihlaller sürekli olarak 
tekrarlanmaktadır. Konu hakkında yetkililer bazında muhatap bulamıyoruz ve bu hususta 
derneğinizin gerekli girişimleri yapmasını talep ediyoruz.” diyerek yardım talebinde 
bulunmuştur. 

22 Haziran 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Esra Şeran “Antalya L Tipi 
hapishanesinde tutuklu bulunan kardeşimin duruşması için Antalya’ya gittim. Duruşma 
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sonrasında kendisi ile 2 dakika kadar görüştüm. Cezaevinde problem yaşadıklarını ve acilen 
avukat ile görüşmek istediğini söyledi. Bir sonraki gün yaptığımız telefon görüşmesinde 
cezaevi idaresinin kendilerine, ‘bundan sonra burada askeri sistem uygulayacağız. Bahçede 
duvar diplerinde volta atacaksınız. Sayımları askeri düzende esas duruşa geçerek ve tekmil 
vererek yapacağız. Siz bizim dediklerimizi yaparsanız biz de size gelen kitap, giysi vs. 
düzenli olarak vereceğiz.’ şeklinde bildirimde bulunduğunu ifade etti.” diyerek derneğimizden 
sürecin takibinin yapılmasını talep etmiştir.  

24 Haziran 2017 tarihinde, Balıkesir’de OHAL sonrası sık sık hak ihlalleriyle gündeme gelen 
cezaevlerinde onur kırıcı uygulama olarak belirtilen, "çıplak arama" dayatması sürüyor. 
Bandırma T Tipi Cezaevi'nde tutulan Sinan Gül isimli tutuklu, yaşanan hak ihlallerini 
gönderdiği mektubunda aktardı. Gül, 8 Haziran’da Kırıklar F Tipi Cezaevi'nden Cahit Sami, 
Selman Aydın, Diyar Ataç, Orhan Kara, Şeref Gülen, Serdar Taşkın, Sedat Aras, Mesut Erkek 
‘in Bandırma Cezaevi'ne sevk edildiğini belirtti. Gül, 8 tutuklunun cezaevi girişinde çıplak 
arama uygulamasına maruz kaldığı ve darp edildiğini aktardı. 

26 Haziran 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Hüseyin Akbaba “Eskişehir 
H Tipi kapalı cezaevinde bulunan babam, 20 Haziran’da Denizli T Tipi Kapalı cezaevine 
hiçbir gerekçe gösterilmeden sürgün edilmiştir. Sürgüne gerekçe olarak gösterilen mesele 21 
Nisan 2017 tarihinde babamın da içerisinde bulunduğu ve diğer bir siyasi koğuşta, sabah 
kahvaltısından hemen sonra toplam 17 kişinin gardiyanlarca darp edilmesi esnasında attıkları 
sloganlar gösterilmiştir. Sonradan babamdan ve diğer tutsaklardan asıl amaçlarının siyasilerin 
tekli hücrelere atmak olduğunu öğrendim. Zaten olaydan sonra hepsini tekli hücrelere 
koymuşlar. 28 Haziran tarihinde babamın görüşüne gittim. Ayrıca olayda darp edilen 17 
kişinin arasında olan, Mehmet Aktaş, A.Kadir Tatlı, Sinan Atak, A.Rahim Akkale, Özkan İnci 
de bu olayı teyit etmiştir. Babamın kafasının sağ üst köşesinde hafif şişlik ve sağ kolunda 2 
cm çizik gördüm. Sürgün edildiği Denizli T Tipi Cezaevinde ise, 21-28 Haziran tarih 
aralığında doktor raporu alınmasın diye hastane ve revir talepleri kabul edilmemiştir. Bizim 
görüşümüzü de engellemek ve ertelemek istediler. Babam ve diğer tutsakların durumunun 
derneğinizce takip edilmesini ve baskıların sona erdirilmesini talep ediyorum.” diyerek 
yardım talebinde bulunmuştur.  

C- Cezaevlerinde Sevk Uygulamaları ve Talepleri 

17 Ocak 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Selvi Gülmez “Oğlum Ali 
Gülmez, Edirne F Tipi hapishanesinde ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsüdür. Görüş aralığı, 2 
ayda bir olarak değiştirildi. Edirne hapishanesinin uzak oluşundan dolayı, eşim ve ben yaşlı 
olduğumuz için görüşe gidemiyoruz.  Açık görüşe sadece ben gidebiliyorum. Bu durum bizi 
maddi ve manevi çok etkiliyor. Oğlumun İstanbul’a daha yakın bir cezaevi olan Tekirdağ 
veya Kandıra 1 Nolu F tipi Hapishanelerine sevkinin yapılması için gereken işlemlerin 
yapılmasını talep ediyorum” diyerek yardım talebinde bulunmuştur.  

25 Ocak 2017 tarihinde, Silivri 5 Nolu Kapalı Cezaevinde kalan aralarında hastaların da 
bulunduğu 55 mahpusun istekleri ve iradeleri dışında Maltepe Cezaevine sevk edildiği 
öğrenildi. 
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8 Nisan 2017 tarihinde, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden Ağrı M Tipi Cezaevine, iradesi 
ve isteği dışında sevk edilen Zeynep Topçu isimli siyasi mahpusun, adli mahpusların olduğu 
koğuşa konulduğu öğrenildi. 

D- Cezaevlerinde Yapılan Eylemler 

17 Ocak 2017 tarihinde, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevinde tutulan Erdal Emeç, Bülent Öztürk, 
Orhan Şahin, Zerdeşt Oduncu ve Mesut Pehlivan’ın cezaevinde yaşanan hak ihlalleri 
nedeniyle açlık grevine başladığı öğrenildi.  

1 Şubat 2017 günü derneğimize yazılı başvuruda bulunan Ayşe Özipek  “Yaklaşık 2 yıldır 
Tekirdağ F Tipi cezaevinde yatmakta olan oğlum Bulut Hivzullah Kıyatsıl benim ikamet 
adresime yakın olan Kandıra cezaevine nakil olabilmek için dilekçe yazmış ancak dilekçenin 
barkodu kendisine verilmemiş.  Kendisine yapılan haksız uygulamalar çoğalınca 12 Ocak’ta 
açlık grevine başlamış. 27 Ocak günü 2. Müdür naklinin yapılacağı sözünü vermiş revire 
alarak serum bağlamışlar. 30 Ocak günü oğlumla yaptığım telefon görüşmesinde, yazdığı 
dilekçenin, kendisine verilmeyen barkodun, idare tarafından istemesine rağmen kendisine 
verilmemesi durumunda benim takip etmemi istedi. Tekirdağ 2 Nolu F Tipi cezaevinden 
şikâyetçiyim, oğlumun hayatından endişeliyim. Başvurunun kayıtlara geçmesini ve konu ile 
ilgili hapishane idaresi ve oğlumla görüşülmesini istiyorum.” diyerek yardım talebinde 
bulundu.  

15 Şubat 2017 tarihinde,	Türkiye genelindeki cezaevlerinde,  İmralı F Tipi Yüksek Güvenlikli 
Kapalı Cezaevinde bulunan PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması; 
Kürt, demokrat ve muhalifler üzerinde yürütülen yaygın gözaltı, tutuklama operasyonlarının 
sonlandırılması; askeri ve siyasi baskının sonlandırılması; cezaevlerinde gayri-insani ve kötü 
muamele teşkil eden uygulamaların sonlandırılması  talepleriyle PKK’li tutsaklarca açlık 
grevi başlatılmıştır. Marmara Bölgesindeki Hapishanelerden Edirne F Tipinden 15, Tekirdağ 
T Tipinden 10, Balıkesir Kepsut T Tipinden 6, Balıkesir Bandırma T Tipinden 21, Gebze 
Kadın Cezaevinden 7, Silivri 5 Noludan 10 ve Kandıra F-1’den 6 mahpus olmak üzere toplam 
75 PKK’li mahpus açlık grevine başladı. 

18 Şubat 2017 tarihinde, derneğimize başvuruda bulunan Fathil Esmaili “Britanya 
vatandaşıyım ve Maltepe 3 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde tutukluyum. Şu anda açlık 
grevinde olduğumu belirtmek isterim. 12 Şubat 2017’den beri açlık grevindeyim, talep ettiğim 
insan hakları yardımını alana kadar grevi sürdüreceğim. Kendi davamdan yargılanmadım, adil 
bir yargılama değildi, bu adli bir hatadır. Bireysel insan haklarının her alanını kapsayan temsil 
ve bilgi hizmeti ile yardımınızı talep ediyorum. Davamın takibi için çok dilli, uzman, 
uluslararası avukat ekibine ihtiyacım var. Bu adaletsizliğin kurbanıyım ve yasal yardım sunan 
diğer kurumlarla bağlantı kurmanızı talep ediyorum. Lütfen açlık grevim süresince insan 
haklarının tüm sınırlarını zorlayarak beni temsil edin. Sağlık problemleri ve kötü koşullarla 
ilgili konularda davaların süre sınırı vardır.” diyerek yardım talep etmiştir.  

27 Şubat 2017 tarihinde, Edirne F Tip Cezaevi’nde tutulan 6 mahpusun cezaevindeki keyfi 
uygulamaları protesto etmek için süresiz dönüşümsüz açlık grevine başladıkları öğrenildi.  



32	
	

	

4 Nisan 2017 tarihinde, Balıkesir Kepsüt Cezaevi’nde 6 mahpusun süresiz dönüşümsüz açlık 
grevine başladığı öğrenildi.  

12 Nisan 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Fatım Özdemir “ Oğlum 
Yusuf Özdemir Şakran 4 nolu T tipindedir. Şu an açlık grevinin 47’inci gününde, hapishane 
idaresi ve personeli tarafından baskı ve tehditlere maruz kalıyorlar. Hak ihlalleri sürekli 
artmakta, tek bir gazete alıyorlardı şimdi onu da vermiyorlar. Durumun gerekli yerlere 
bildirilmesini talep ediyorum.” diyerek yardım talep etmiştir.  

E- Cezaevlerinde Uygulanan Disiplin Cezaları, Hak İhlalleri, Yayın ve İletişim Yasağı 

Halil TAŞ, Adana şubemiz aracılığı ile derneğimize yönlendirilen başvurusunda “Kardeşim 
Taner Taş, Bandırma T tipi hapishanesinde halen hükümlü bulunmaktadır. Onu ziyarete 
gittiğimde bazı hukuksuz durumlarla karşılaştım ve bu durumun derneğinizin kayıtlarına 
geçmesini istiyorum. Cezaevi girişinde, siyasi hükümlüler IŞİD ve FETÖ’lü ailelerin hepsi 
aynı alanda bekletiliyor. Görüş için giden ailelere çok sıkı arama uygulanıyor. Adeta bir daha 
gelmeyin diyorlar. Orada ailelerin sorun yaşamaması için acilen düzenleme yapılması 
gerekiyor. Kardeşim bana ayrıca hapishane ile ilgili, su ve yemek sorunu bulunmakta, her 
tutsağa günlük bir adet ekmek verilmekte olduğunu aktarmıştır” diyerek durumu bildirmiştir. 

Ocak 2017 tarihinde, derneğe mail yoluyla başvuruda bulunan Sevcan Tiftik “Merhaba İHD 
ekibi, Balıkesir Üniversitesi öğrencisi Uğur Büber takipçisi olduğunuz üzere 27 Aralık 
2016’da bir final sınavı sonrasında gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Kepsut Cezaevi’nde hapis 
altındaki arkadaşımızın LGBTİ kimliği nedeniyle zaten yeterince zorlu olan cezaevi 
şartlarının ve dayatmalarının daha da kötüleşmemesi adına bir an önce avukatıyla görüşmesini 
talep ediyoruz. Böylece Uğur’un psikolojisini mümkün olduğunca sağlıklı tutmak için 
elinizden geleni derneğiniz tarafından en kısa zamanda gerçekleştireceğinizi umuyoruz. 
Kolaylıklar diliyorum.” şeklinde beyanlarda bulunarak hukuki destek ve hapishane ziyareti 
talebinde bulunmuştur.  

4 Ocak 2017 tarihinde, Bursa H tipi Kapalı Cezaevi’nde tutuklulara, ders kitapları dışında 
kitap verilmediği öğrenildi. 

16 Ocak 2017 tarihinde, Bakırköy Kapalı Kadın Cezaevi’nde bulunan mahpuslara, halay 
çektikleri gerekçesiyle disiplin yönetmeliğinin, ‘Cezaevinde korku ve panik yaratmak’ 
maddesi uyarınca görüş cezası verildiği öğrenildi. 

19 Ocak 2017 tarihinde, Silivri Cezaevinde tutulan gazetecilerden Cumhuriyet Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun, kendisini cezaevinde ziyaret eden Utku Çakırözer’e, 
haftada 1 saat aile ziyareti, 1 saat de avukat ziyareti yapabildiklerini, mektup hakkının 
engellendiğini, telefon hakkının iki haftada 10 dakika ile sınırlandırıldığını, sohbet haklarını 
kullanamadıklarını ifade ettiği öğrenildi. 

25 Ocak 2017 tarihinde, Oğlu Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan Nurdan 
Ayna’nın basına yansıyan ifadelerine göre, bu cezaevinde kalan mahpuslara hücrelerin 
içindeki kameraları kapattıkları gerekçesiyle 49 ay görüş yasağı verildiği öğrenildi. 
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2 Mart 2017 tarihinde Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevi’nde mahpusların kaldığı odalardaki 
banyolara ve tuvaletlere kamera takıldığı, mahpuslara gelen mektupların onlara verilmediği, 
onların yazdığı mektupların gönderilmediği, mahpuslara ait kitaplara el konulduğu öğrenildi. 

7 Mart 2017 tarihinde, Bakırköy Cezaevi’nde tutulan Eylem Mengütay’ın, 8 Şubat itibarıyla 
hakkında verilmiş 3 yıl 1 ay 15 günlük cezayı tamamlamasına rağmen, hakkındaki disiplin 
cezaları gerekçe gösterilerek serbest bırakılmadığı öğrenildi. 

10 Mart tarihli faksla, hukuki yardım talebinde bulunan Resul Demir, 3 Mayıs’ta gönderdiği 
mektubunda, Anayasa Mahkemesi için başvuruda bulunması gerektiğini belirtmiştir. 

10 Mart 2017 tarihinde, derneğimize mektupla başvuruda bulunan Mert Yazar “Eğitim 
kurulunun 8 Aralık 2016 tarih ve 2016/ 292 ek kararıyla, “hükümlü ve tutuklulara avukatları 
veya ziyaretçileri tarafından getirilen veya postayla gönderilen roman, gazete, broşür vb. 
hiçbir yayının terör suçundan hükümlü ve tutuklulara verilmemesine ve kuruma alınmamasına 
karar verilmiştir. Ayrıca Eğitim kurulunun almış olduğu 24.02.2017 tarih 2016/287 karar ile 
gönderilen yayınlara el konulmaya başlanmıştır. 

Erdi Sidal’a gelen 10 kitap, Mert Yazar’a gelen 8 kitap ve Yılmaz Karaarslan’a gelen 17 kitap 
idare tarafından verilmemiştir.   Resul Kocatürk’e gelen Umut gazetesinin sayıları ile Odak 
dergisi Murat Karayel’e verilmemiştir. 

Tekirdağ 2 nolu F Tipinden Emre Salcan tarafından gönderilen mektup, disiplin kurulunun 
01.02.2017 tarih 2017/7 sayılı kararı ile örgütsel içerikli haberleşme gerekçesiyle Selçuk 
Çelik’e verilmedi. Yine aynı cezaevinden Özgür Dinçer tarafından gönderilen mektup, 
04.01.2017 tarih 2017/8 kararıyla aynı içerik gerekçe gösterilerek Süleyman Yılmaz Burdur 
uç’a verilmedi.  İnfaz hakimliğine yapılan itiraz 2017/121 dosya 2017/109 no, 20.01.2017 
karar ile reddedildi. 

22.11.2016 tarihinde çıkarılan KHK’ ye istinaden idare ve gözlem kurulu, 22 Kasım 2016 
tarihinde, 2016/1453 kararıyla, Cihat Özdemir, Mert Yazar ve Sinan Akbayır’ın AÖF 
sınavlarının bulunduğu Ocak ayı içerisinde sınavlara götürülmemişlerdir. Cihat Özdemir’in 
İnfaz Hakimliğine yaptığı, 2016/1397 dosya, 2016/1378 sayılı 26.12.2016 tarihli kararı ile 
talebi reddedildi. İnfaz Hakimliğinin kararına ilişkin itiraz ise ACM tarafından, 2016/79-d iş 
no 22.01.2017 karar ile reddedildi. Aynı zamanda Cihat Özdemir’in kayıt geciktirilmesi 
nedeniyle bir yılı gasp edilmiştir. Aynı zamanda 3 kişiye göre düzenlenmiş hücrelerde 4-5 
veya 6 kişi kalmaktayız.” yazısıyla aktarmıştır. 

Zeynel Karabulut’a, 2016/332 dosya 28.07.2016 tarihinde sonuçlanan 1 ay ziyaretçi yasağı 
11.01.2017 de infaz edildi. Yine Zeynel Karabulut’a 2017/357 dosya 12.08. 2016 tarihinde 
sonuçlanan 1 ay etkinliklerden men cezası, 14.02.2017 günü infaz edilmeye başlandı. Selçuk 
Çelik’e verilen hücre cezası açık görüşe iki gün kala infaz edilerek açık görüşü gasp 
edilmiştir. 

11.01.2017 tarihinde, Ankara Sincan da mahkemesi olan Selçuk Çelik, askerin keyfi tutumu 
nedeniyle götürülmemiştir. 30.01.2017 tarihinde olan mahkemeye ise Selçuk Çelik ve Erdi 
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Sidal personel yetersizliği nedeniyle götürülmeyerek, savunma hakları bir kez daha gasp 
edilmiştir” diyerek durumu bildirmiştir. 

10 Mart 2017 tarihinde, Bandırma 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde kalan mahpusların, kelepçeli bir 
vaziyette muayene edildiği, gönderilen kitapların ve dergilerin onlara teslim edilmediği, 
görüşçülerin gardiyanların sözlü şiddetine maruz kaldığı, mahpusların sosyal haklarının 
kısıtlandığı öğrenildi. 

14 Mart 2017 tarihinde, Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Şerafettin Yer ve bir 
diğer mahpusa, odalarına takılan kamerayı kırdıkları gerekçesiyle cezaevi idaresi tarafından 
2,500 TL para ve 1 hafta hücre cezasının verildiği öğrenildi. Bunun yanı sıran mahpusların 
mektup, telefon ve görüş hakları ellerinden alındığı ve cezaevi savcısının iki mahpusa, ‘kamu 
malına zarar vermekten’ dava açtığı bildirildi. 

8 Nisan 2017 tarihinde, Maltepe Kapalı Cezaevi’nde tutulan siyasi mahpuslara açlık grevine 
girdikleri gerekçesiyle 11 günlük hücre cezası verildiği öğrenildi. 

10 Nisan 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Şerafettin Elçi “Abim Aydın 
Elçi, halen Kandıra 2 Nolu T Tipinde hükümlüdür. 25 yılı aşkın süredir hapishanededir. Ekte 
sunduğumuz müddetnameden de anlaşılacağı üzere, cezası 36 yıl olarak belirlenmiştir. 
Normal şartlarda yatması gereken sürenin çok üzerindedir. Özgürlük hakkının hukuka aykırı 
bir şekilde engellenmesinden çekinmekteyiz. Bu durumla ilgili abimle iletişime geçilmesini 
ve gerekenin yapılmasını talep ederiz.” şeklinde beyanda bulunarak yardım talep etmiştir.  

23 Nisan 2017 tarihinde, Bursa Yenişehir Kadın Cezaevi’nde mahpuslara gönderilen 
kitapların onlara verilmediği öğrenildi. 

24 Nisan 2017 tarihinde, derneğe dilekçe yoluyla başvuruda bulunan mahpus “Genel olarak 
haksız bir ceza aldım ve bu durumun bana atılmış bir iftiradan kaynaklanmaktadır. Bu konuda 
yardım talep ediyorum.” diye belirtmiştir.  

5 Mayıs 2017 tarihinde, derneğe mektup yoluyla başvuran mahpus “Hakkımda haksız bir ceza 
kararı verildi. İlgili kararı temyiz ettim ve şimdi de tarafınızdan ücretsiz anayasa mahkemesi 
başvurusu yapılmasını talep ediyorum.” diyerek yardım istemiştir.   

10 Mayıs 2017 tarihinde, Elazığ T Tipi Cezaevinden derneğimize  mektup yoluyla başvuruda 
bulunan Lütfiye Burcu Kara; “Dışarıda toplatma kararı olmayan muhalif ve sosyalist yayınlar, 
burada tarafımıza teslim edilmiyor. Tarafıma Yeni Dönem Yayıncılıktan çıkan, Daima 1, 
Daima 2, Ayaklanmanın Gezi Hali kitapları,  Mücadele Birliği, Yürüyüş, Tayad’ın Sesi, 
Atılım, Özgür Gelecek gazete ve dergileri, C.İ.K Kitaplık Yönergesinin 11-b maddesi 
gereğince verilmiyor. Bir diğer gerekçe de, ‘cezaevlerini karalayan’ yazılar içerdi 
(Cumhuriyet Gazetesi de.).Sizden isteğimiz yılların kazanılmış haklarının gasp edilmemesi 
için bu konunun meclise, tüm yayın organlarına, İHD gibi cezaevi komisyonu olan kurumlara 
ulaştırmanızdır” şeklinde beyanlarda bulunarak, konunun kamuoyuna derneğimiz aracılığı 
duyurulmasını talep etmiştir. 
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15 Mayıs 2017 tarihinde, derneğimize mektup yoluyla başvuruda bulunan mahpus “Sayın 
başkan, yaklaşık 6 yıldır almış olduğum ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını Tekirdağ 1 
Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda infaz etmekteyim. Etrafıma baktığımda, bu 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını, PKK, DHKP-C gibi terör örgütleri infaz etmektedir. 
Sayın başkan, ben bu cezayı, olayı tüm samimiyetimle anlatmama rağmen aldım. Bugünlerde 
anlıyor ve görüyorum ki, bölgesel kolluklara, Ağır Ceza Mahkemeleri’ne ve Yargıtay’a sızan 
FETÖ/PDY zamanında bu cezayı almışım. Dolayısıyla yazıma ekli olan gerekçeleri de göz 
önünde bulundurarak yeniden yargılanma yolunda sesimiz olmanızı istiyoruz.” şeklinde 
beyanda bulunmuştur.  

17 Mayıs 2017 tarihinde, Bursa Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'nde bulunan Filiz Gençer'in, 
Semih Özakça, Nuriye Gülmen ve Kemal Gün ile dayanışmak için yaptığı resme, idare 
tarafından el konularak ‘imha edileceği’ söylendiği öğrenildi. (yayın yasağı) 

18 Mayıs 2017 tarihinde İzmir/Kırıklar Cezaevinden derneğimize mektup yoluyla başvuruda 
bulunan Nurullah Semo; “kamuoyunda da bilinen bir dava olan bir meseleden kaynaklı haksız 
şekilde tutuklu bırakıldığını yazmaktadır. Başvurucu, ülkücü öğrenci lideri Fırat 
Çakıroğlu’nun bıçaklandığı dava dosyasında basın ve siyasi baskının kendisini mağdur 
bıraktığını belirtmiş ve bu konuda yaşadığı haksızlığı vurgulamıştır.  

20 Mayıs 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Bedri Çakmak “12 Mayıs’ta 
Süleyman Gültekin, Halil İdiz, Osman Bozkurt başvurmuştur. Mahmut Demirel, Cemil Yeğin 
mahkeme için odalarından çıkartıldıktan sonra yolda asker ve gardiyanların saldırısına maruz 
kalmışlardır. Ağır yara alan mahpuslar ve daha önceden buna benzer saldırı, işkence gören 
mahpuslar en kısa zamanda bir heyet göndermenizi, taraflarla görüşme yapılmasını ve bir 
çözüm sağlanması için gereken duyarlılığın gösterilmesini istiyorum.” beyan ve talepte 
bulunmuştur. 

31 Mayıs 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu X “Haksız bir 
şekilde tutuklanan eşim Şehmus Şenol, şu an Edirne F tipi cezaevindedir. Kendisi 8 aydır 
İzmir’de görülen bir davadan dolayı tutukludur. Maddi durumumuz hiç yoktur. Kendisinin 
cezaevinde ziyaret edilmesini ve hukuki yardımda bulunulmasını talep ediyoruz.” şeklinde 
beyanda bulunmuştur.  

2003-2004 yılları arasında Antalya 1 Nolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak, önce 12 
yıl, sonra 22 yıl hapis cezası verilen Ömer Demirkurt “Bana yapılan hukuksuzluğun ortadan 
kaldırılması için kanun lehine, infazımın durdurulup dosyamın savcılıktan alınarak önce 
tarafıma verilmesini, sonra Yargıtay’a gönderilerek temyiz başvuru giderinin Sosyal 
Dayanışma Fonu’ndan karşılanması için gerekli işlemlerde bulunmanızı talep ediyorum.” 
şeklinde yardım talep etmiştir.  (Antalya L Tipi Cezaevi)  

8 Haziran 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan, başvurucu “15 Şubat 2009 
tarihinde Batman’da bir eylemde, yere düşen eşini, öldüğünü zannederek onu kaldırmaya 
çalıştığı esnada gözaltına alınarak sonrasında 45 gün tutukluluk yaşayan Ramazan Akman 
babamdır. Hiç mahkemeye çıkmadan serbest bırakıldı. Herhangi bir tebliğ olmaksızın üstelik. 
05.06.2017 tarihinde evine polisler giderek, ‘karakola gel işimiz var 1 haftadır seni izliyoruz’ 
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diyerek karakola götürülüyor. 1 saat içinde mahkeme kararı yüzüne okunarak hastaneye 
götürülüyor. Oradan da Batman E Tipi Kapalı Cezaevine götürülüyor. Yaşlı babamın sağlık 
durumu iyi değildir. Bu yaşta bir insan haksız yere cezaevine gönderilmiştir. Bu konuda basın 
açıklaması yapmak istiyoruz.” şeklinde beyan etmiştir.   

VI- KİŞİ GÜVENLİĞİ VE ÖZGÜRLÜĞÜ 

A- 2017 YILI İÇİNDE YAŞANAN İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE, ONUR KIRICI VE 

KÜÇÜK DÜŞÜRÜCÜ DAVRANIŞ VE CEZALANDIRMALAR 

I- Gözaltına Alınanlar ve Tutuklananlar  

2 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul’da Reina saldırısının ardından bir grup arkadaşıyla birlikte 
kahvehaneleri dolaşarak laiklik için mücadele çağrısı yapan Halkevleri üyesi Ayşegül Başar, 
gözaltına alındı. 

2 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul’da, 39 kişinin hayatını kaybettiği, 65 kişinin de yaralandığı 
Reina’daki silahlı saldırıyla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. 

3 Ocak 2017 tarihinde, Bursa’da HDP’nin ilçe binalarına yapılan baskında gözaltına alınan 4 
yöneticisi tutuklandı. 

3 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul’da Sosyal medya paylaşımları nedeniyle KKTC'den sınır dışı 
edildikten sonra gözaltına alınarak savcılığa çıkarılan ünlü modacı Barbaros Şansal 
tutuklandı. 

4 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul’da 23 gün gözaltında kaldıktan sonra adliyeye sevk edilen ve 
aralarında HDP İstanbul İl Eş Başkanları Doğan Erbaş ve Aysel Güzel’in de bulunduğu 10 
kişi, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandı. 

6 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul- Beşiktaş'taki saldırının ardından HDP üye ve yöneticilerine 
yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 13 kişi, 24 gün sonra adliyeye 
çıkarıldı. İfadelerinin ardından savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk 
edilen 13 kişiden Cenap Ballı, Gökhan Karza, Muhacir İlhan, Kemal Kablan, Ramazan İpek 
ve Fadime Karabulut Akdağ serbest bırakılırken, Cuma Ali Akdağ, Serhat Elma, Ferhat 
Yıldız, Gazi Aydemir, Kıyasettin Kurt, Hasan Teymur, Serkan Yılmaz ise, "Örgüt üyesi 
olma" iddiasıyla tutuklandı. 

6 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul Beşiktaş'ta çevik kuvvet polisine yönelik saldırıyla ilgili 
oldukları iddiasıyla 25 gündür gözaltında olan 10 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 

9 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul’da Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi Fatih Görer’in sosyal 
medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındığı ve Gebze İlçe Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi. 

11 Ocak 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Gündüz Acar “Bu sabah 
terörle mücadeleden geldiğini bildiren polislerce eve yapılan baskında, eşim Nimet Acar 
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gözaltına alınıp götürüldü. Onu götüren polisler, kendisini önce vatana, oradan da 
Şanlıurfa’ya götüreceklerini söylediler. Kendisinden haber alamıyoruz. Hukuki destek talep 
ediyoruz.” diye beyanda bulunarak yardım istedi. 

11 Ocak 2017 tarihinde, Bursa’nın Osmangazi, Yıldırım ve İnegöl ilçelerinde polisin yaptığı 
ev baskınlarında 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri şöyle: 
Kamile Akalın, Sadullah Toktaş, Nizam Fediren, İdris Çelepkolu, Yakup Erol, Cevdet Erol, 
HDP Yıldırım ilçe yöneticisi Davut Toktaş, 10 Ekim Derneği üyesi Resul Baykara, HDP 
Osmangazi ilçe Yöneticisi Murat Koçer ve ismi öğrenilemeyen bir kadın. 

11 Ocak 2017 tarihinde, Sakarya’da gözaltına alınan 8 kişinin çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza 
Hakimliği tarafından, “örgüt üyesi” oldukları iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi. 
Tutuklananların isimleri şöyle: HDP Sapanca İlçe Başkanı Ercan Tepe, HDP Adapazarı İlçe 
Başkanı M. Hakı Sonsuz, üniversite öğrencileri Mervan Oral, Muhammed Nurullah Aslan ile 
Zafer Kotay, Muhsin Gümüştekin, Kemal Karabulut ve Mehmet Salih Çoban. 

16 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul’da Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu (SGDF) MYK 
üyesi Oğuz Yüzgeç’in İzmir’deki bir dosyadan kaynaklı hakkında yakalama kararı olduğu 
gerekçesi ile Taksim’de gözaltına alındığı öğrenildi. 

16 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul’un Kartal ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen polis 
operasyonlarında, 14 Özgür Gelecek Dergisi okuru 24 Ocak günü çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından, “örgüt üyesi olmak” iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi. 

17 Ocak 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Keziban Konukçu Kok 
“Okmeydanı Dayanışma evleri basıldı ve gözaltına alındım. Gözaltına alınırken darp edildim, 
iki gün işten geri kaldım. Gözaltına alınırken sürekli ellerime vurdular ve ellerim şişti. 
Karaköy polis karakolunda tutuldum. 3’üncü gün Çağlayan adliyesine götürülerek, savcıya 
dahi çıkarılmadan serbest bırakıldım. Bu sürede avukat ve aile görüşme hakkından 
faydalanamadım.” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

17 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul’da 1 Kasım 2015 milletvekili seçimlerinde MHP İstanbul 2. 
Bölge 4’üncü sıra adayı Mehmet Aslan, sosyal medya paylaşımında “Cumhurbaşkanı’na 
hakaret” suçlamasıyla gözaltına alındı. Emniyette ifade verdikten sonra savcılığa sevk edilen 
Aslan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 

18 Ocak 2017 tarihinde, Bursa’da sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptıkları 
iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı. 14 kişiden 8’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 
Tutuklananların, HDP Bursa İl Yöneticileri: Aynur Yılmaz, İsmail Hakkı Gökce, HDP 
Yıldırım İlçe Yöneticileri: Roşer Çaçan, Davut Toktaş, HDP Mudanya İlce Eşbaşkanı Halis 
Şanlı, 10 Ekim Derneği Bursa Temsilcisi Resul Baykara, HDP üyeleri Emrah Çaçan ve 
Rojbin Töre olduğu ve, “propaganda yapmak” ve “terör örgütüne üye olmak” gerekçesiyle 
tutuklandığı öğrenildi. 

19 Ocak günü İstanbul Okmeydanı’nda bulunan Gençlik Federasyonu’nun polisler tarafından 
basıldığı ve bu esnada binada bulunan 5 Gençlik Federasyonu üyesinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. 
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25 Ocak 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Sami Çelik “17.05.2014 günü 
Soma ile ilgili eylem esnasında Saint Antoine Kilisesi ibadethane kısmında birtakım elleri 
silahlı kişiler tarafından darp edildim. Yarı baygın, ellerim arkadan kelepçeli çıkarılarak 
Galatasaray lisesinde bekleyen resmi polislere verildim. Bir süre Emniyet müdürlüğünde 
tutuldum. İşkence gördüm, polisin hazırladığı tutanağın yalan olduğu, beni kilisede alan 
polislerin imzası olmadığı için ifade vermedim. Yaralı bir halde hastaneye kaldırıldım. Ancak 
2 yıl geçmesine rağmen savcı Zafer Koç, bir soruşturma açmayıp, hakkımda izinsiz 
gösteriden 5. Asliye Ceza’dan, 2014/189 no.lu dava açılmıştır. Halen yargılanmam devam 
ediyor. Bu konu ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi Başvurusu yapılmasını talep ediyorum.” 
şeklinde talepte bulunmuştur.  

29 Ocak 2017 tarihinde, Bursa’nın Yıldırım ilçesinde esnaflık yapan Haydar Atabek’in, bir 
şikâyet üzerine polis tarafından gözaltına alındığı ve aynı gün içinde çıkarıldığı mahkeme 
tarafından serbest bırakıldığı öğrenildi. Atabek’in işlettiği tekel bayine gelen biri ile 
referandum hakkında tartıştığı ve referandumda, “hayır” oyu vereceğini söylediği için şikayet 
edildiği iddia edildi. 

27 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AKP İl Başkanlığı’na lav silahıyla 
düzenlenen saldırıları gerçekleştirdiği iddiasıyla Tekirdağ’da gözaltına alınan Şerif Turunç, 
nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. Aynı olaylarla ilgili olduğu iddia edilen 
Bilgehan Karpat ise Tekirdağ’da polis operasyonu sonucu öldürülmüştü. 

29 Ocak 2017 tarihinde, İstanbul Beyoğlu Kamer Hatun Mahallesi Muhtarı Hatice Bender’in, 
‘devlet büyüklerine hakaret’ iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi. 

31 Ocak 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Drasharo İbrahim Garip “15 
Ocak 2016 da Sosyoloji bölümünde yardımcı doçent olarak çalışırken, barış bildirisine imza 
attığım için gözaltına alındım ve üniversite ile ilişiğim kesildi. Akabinde Van Cumhuriyet 
Başsavcılığı, Alman vatandaşı olduğum halde Türkiye’den çıkış yasağı getirdi. 1 yıldır yasak, 
tüm başvurularıma rağmen kaldırılmadı. İlgili Makamlara gereken başvuruların yapılmasını 
istiyorum.” şeklinde beyanda bulunarak yardım talep etmiştir.  

5 Şubat 2017 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “FETÖ/PDY 
Soruşturması” kapsamında avukatlara yönelik, ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla yürütülen 
soruşturma dahilinde, 95 sanıktan 22’si tutuklandı. Tutuklanan avukatların “FETÖ/PDY 
Soruşturmaları” kapsamında yargılananların avukatlığını yaptığı öğrenildi. 

6 Şubat 2017 tarihinde, İstanbul’da gözaltına alınan Şırnak’ın Güçlükonak ilçesine bağlı 
Fındık Beldesi Belediye Eş Başkanı Ahmet Ece, aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından 
‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı. 

6 Şubat 2017 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, “FETÖ/PDY 
soruşturması” kapsamında gözaltına alınan İstanbul Teknik Üniversitesi’nden 33 kişiden 
11’inin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 22’sinin ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandığı öğrenildi. 
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9 Şubat 2017 tarihinde, İstanbul’da HDP, DBP, HDK ve TJA’nın çalışan, üye ve 
yöneticilerine dönük operasyonda, 75 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ve bunlardan 
58’inin gözaltına alındığı öğrenildi. 

13 Şubat 2017 tarihinde, İstanbul’da aralarında HDP, HDK, DBP, TJA ve sendika üyelerinin 
de olduğu 70 kişi ev baskınlarında gözaltına alındı. 

13 Şubat 2017 tarihinde, Kocaeli’nde yapılan ev baskınlarında 9 HDP üyesinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. 

13 Şubat 2017 tarihinde, Bursa merkez ve ilçelerinde yapılan ev baskınlarında 26 kişi 
gözaltına alındı. 

13 Şubat 2017 tarihinde, Edirne’de yapılan ev baskınlarında 1 kişi gözaltına alındı. 

13 Şubat 2017 tarihinde, İstanbul’da GBT kontrolü esnasında gözaltına alınan HDP İstanbul il 
yöneticisi Süleyman Başer, 22 Şubat 2017 günü çıkarıldığı mahkeme tarafından, ‘örgüt üyesi 
olmak’ iddiasıyla tutuklandı. 

14 Şubat 2017 tarihinde, derneğimizi telefonla arayan ve isminin Salih Berk olduğunu 
söyleyen kişi “Haydarpaşa limanı Gümrükte 13 kişi tutuluyoruz. 3’ü TC vatandaşı, 4’ü 
Pakistanlı ve diğerleri Suriyelidir. Hücrede tutuluyoruz. Hiç yemek verilmiyor. Bizi boşuna 
bekletiyorlar. Bugün bırakacaklarını söylediler ama bırakmadılar.” şeklinde beyanda 
bulunmuş, kendisinin telefon numarası istendiğinde ise numarayı vermemiş ve ardından 
telefonu kapatmıştır. 

14 Şubat 2017 tarihinde, derneğimizi telefonla arayan Vedat Dağ; “Pasaport başvurusunda 
bulunmak üzere geldiğim Ataşehir polis karakolunda kardeşimle birlikte haksız yere 
tutuluyoruz. Başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bilgilendirmek istiyoruz gereğini yaparsanız 
seviniriz.” şeklinde yardım talebinde bulunmuştur.    

14 Şubat 2017 tarihinde, Tekirdağ’da yapılan ev baskınlarında 5 HDP’linin gözaltına alındığı 
öğrenildi. Gözaltına alınanlar Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

16 Şubat 2017 tarihinde,  derneğimize yazılı başvuruda bulunan Hacı Yüce “Abim İbrahim 
Yüce 16.02.2017 tarihinde Almanya’dan Sabiha Gökçen Havalimanına saat 19:00’da giriş 
yaptığında pasaportuna el konulmuş ve gözaltına alınmıştır. 1 Şubat 2017 tarihinde evinde 
arama yapılmış, kapı çilingirle açılmış ve kitaplarından dört tanesi alınmıştır. İHD’den yardım 
talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

16 Şubat 2017 tarihinde, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde A. T., İ. T. ve Y. T., adlı kişiler, 
sosyal medya üzerinden, “örgüt propagandası yapmak” ve ‘Cumhurbaşkanı’na hakaret etmek’ 
iddialarıyla gözaltına alındı ve aynı gün çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. 

16 Şubat 2017 tarihinde, Kocaeli merkezli polis operasyonunda 24 TÜBİTAK çalışanı, 
evlerine yapılan polis operasyonunda gözaltına alındı. 14 gözaltı İstanbul’da, 2’si Ankara’da 
ve 8’i Kocaeli’nde gerçekleşti. Gözaltına alınanlar Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. 

21 Şubat 2017 tarihinde, piyanist Nazlı Işıldak’ın gazeteci Nagehan Alçı’ya karşılaştıkları bir 
kafede “Bank Asya’dan aldığınız krediyle oturduğunuz yalıda vicdanınız nasıl rahat ediyor” 
dediği için gözaltına alındığı iddia edildi. 
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22 Şubat 2017 tarihinde, Balıkesir’in Edremit ilçesinde yapılan ev baskınlarında 6 kişinin 
gözaltına alındığı öğrenildi. Ev aramalarında üzerinde, “Demirtaş” yazan şapkalara ve atkılara 
el konulduğu bildirildi. Gözaltına alınanların isimleri: Erol Abuş, Şevket Abuş, Adem Matur, 
Yakup Matur, İsmail Matur ve Mehmet Matur. 

23 Şubat 2017 tarihinde, SYKP Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İsviçre’ye gitmek 
üzere geldiği Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hakkında yurtdışına çıkma yasağı olduğu 
gerekçesiyle gözaltına alındı. Havalimanı karakoluna götürülen Hatimoğulları’nın 
pasaportuna el konulduktan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. 

23 Şubat 2017 tarihinde, İstanbul’da Beyoğlu Mahmutşevketpaşa Mahallesi, Ümraniye Site 
Mahallesi, Kartal Yakacık Çarşı Mahallesi, Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi, Eyüp,Alibeyköy, 
Esenyurt Kıraç Mahallesi, Avcılar ve Sultanbeyli ilçelerinde yapılan baskınlarda,  Halk 
Cephesi üyelerinden 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan isimleri öğrenilenler: 
Ahmet Kabataş, Şener Yılan, Ayhan Demir, Muammer Kaya, Kadir Keten, Hasan Özyılmaz, 
Yılmaz Kızılateş, Çağdaş Ulaş Karataş, İhsan Ateşmen, Ozan Kolukısa. 

27 Şubat 2017 tarihinde, Kocaeli Üniversitesi öğrencilerine saldıran Turancı Hareket 
Platformu üyeleriyle, üniversite öğrencileri arasında çıkan kavgada, 47 öğrencinin polis 
tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 

27 Şubat 2017 tarihinde, Bursa’da aralarında HDP yöneticilerinin de olduğu 10 kişi, polisin 
yaptığı ev baskınlarında gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne 
götürüldü. 

27 Şubat 2017 tarihinde, örgütle bağlantılı olduğu iddia edilen bir şirketin yönetim kurulu 
üyesi olan Hüseyin Hersek, İstanbul’da polisin yaptığı ev baskınında gözaltına alındı. 

28 Şubat 2017 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’nde bir önceki gün (27 Şubat 
2017)  günü yaşanan kavgayı protesto etmek isteyen öğrencilere polisin müdahale ettiği ve 23 
üniversite öğrencisinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

1 Mart 2017 tarihinde, Balıkesir’de, “By-Lock” kullandıkları iddiasıyla, 34 öğretmen 
hakkında gözaltı kararı alındığı ve bunlardan 29’unun polis tarafından gözaltına alındığı 
öğrenildi. 

1 Mart 2017 tarihinde, Bursa’da 11 kişi gözaltına alındı. 

2 Mart 2017 tarihinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM polisleri tarafından Okmeydanı’nda 
bulunan Gençlik Federasyonu binasına baskın düzenlendiği ve bu baskın esnasında Aysun 
Kaçtaş ve Caner Koç isimli iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

7 Mart 2017 tarihinde, Edirne’de gözaltına alınan ve aralarında albay, yüzbaşının da 
bulunduğu 18 askerden 17’sinin tutuklandığı öğrenildi. 

8 Mart 2017 tarihinde, İstanbul Bilgi Üniversitesi’ndeki 8 Mart etkinliğine dışarıdan gelen 30-
40 kişilik bir grubun saldırdığı ve saldırıda bir öğrencinin yaralandığı, saldırganlardan 6 
kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
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8 Mart 2017 tarihinde, HDP Sakarya il Eşbaşkanı’nın, ‘örgüt propagandası yapmak’ 
iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. 

11 Mart 2017 tarihinde, İstanbul’da 3 ilçede yapılan ev baskınlarında E.E., S.K. ve S.C. isimli 
3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

11 Mart 2017 tarihinde, İstanbul’da, “By-Lock” kullandıkları iddiasıyla daha önce KHK ile 
ihraç edilmiş 89 polis hakkında yakalama kararı çıkartıldığı ve bunlardan 62’sinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. 

13 Mart 2017 tarihinde, Sakarya’da, “By-Lock” kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve 
aralarında Sakarya Üniversitesi’nden akademisyenlerin de bulunduğu 14 kişinin adliyeye sevk 
edildiği ve bunlardan 9’unun tutuklandığı öğrenildi. 

13 Mart 2017 tarihinde, Çanakkale’de SGDF üyelerine dönük yapılan operasyonda, 17 kişi 
gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınanların isimleri şöyledir: Beser Yeklitaş, Zekiye 
Balık, Senem İgidicü, Esra Gündoğdu, Melodi Özçam, Neriman Uçak, Bahar Sarıgül, Aysel 
Masal, Ozan Aksünger, Ali Haydar Aksu, Musa Yüce, Ayhan Metin, Nazım Erip, Ali Uymaz, 
Can Muhammed Doğan, Devrim Karaca ve Ömer Akın. 

17 Mart 2017 tarihinde, LGBTİ+ aktivisti Kıvılcım Arat’ın Almanya’daki bir konferansa 
gitmek üzere geldiği Atatürk Havalimanı’nda hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle 
gözaltına alındığı öğrenildi. Kıvılcım, 18 Mart 2017 günü ifade işlemlerinin ardından serbest 
bırakıldı. 

21 Mart 2017 tarihinde, Tekirdağ’da yapılan ev baskınlarında 10 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. 

23 Mart 2017 tarihinde, yönetmen Veysi Altay’ın Almanya’ya gitmek için geldiği Sabiha 
Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındığı ve adliyedeki işlemelerinin ardından serbest 
bırakıldığı öğrenildi. 

23 Mart 2017 tarihinde, Balıkesir merkezli bir operasyonda 14 kişinin, “By-Lock” kullandığı 
iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. 

24 Mart 2017 tarihinde, İstanbul merkezli polis operasyonunda 20 kişinin, “By-Lock” 
kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. 

28 Mart 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu X “55 günlük evli 
Mehmet Demirpençe’yi bir cumartesi günü jandarmalar gelip götürdüler. Hakkında FETÖ 
soruşturması ve suçlaması nedeniyle yakalama kararı varmış. Kendisi 3 yılı aşkın süredir 
Kıbrıs’ta doktor olarak görev yapmaktadır. GATA’dan gönderildi.” diyerek konuyu 
bildirmiştir.  

29 Mart 2017 tarihinde, Meral Akşener’in hukuk danışmanı Nuri Polat’ın İstanbul’da 
gözaltına alındığı öğrenildi. 
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29 Mart 2017 tarihinde, Çanakkale’de gözaltına alınan 35 kişiden 18’i ‘örgüt üyesi olmak’ ve 
‘örgüt propagandası yapmak’ iddialarıyla tutuklandı. Tutuklananların isimleri: Ali Haydar 
Aksu, Ömer Akın, Zekiye Balık, Senem Ügüdücü, Beser Yeklitaş, Ali Uymaz, Ozan 
Aksünger, Musa Yüce, Mevlüt Ak, Kenan Eren, Ahmet Atak, Turgay Yılmaz, Raşit Dağ, 
Devran Can, Ufuk Güntekin, Mahsun Karlıkaya, Mehmet Kaya, Seyhan Şahin. 

30 Mart 2017 tarihinde, İstanbul’da 40 polisin, ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandığı 
öğrenildi. Polis memurlarının, “By-Lock” kullandıkları iddia edildi. 

30 Mart 2017 tarihinde, İstanbul İkitelli’de 25 Mart 2017 günü darp edilerek gözaltına alınan 
ve sonra serbest bırakılan 3 Halkevi üyesinden E.Kara ve C.Doğan tekrar gözaltına alındı. 
Ü.Yılmaz ve Ö.Kara isimli iki Halkevi üyesinin de ifade vermek için gittikleri yerde gözaltına 
alındıkları öğrenildi. 

3 Nisan 2017 tarihinde, Çanakkale’de gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından serbest bırakılan SGDF üyesi Musa Yüce, Neriman Uçak ve Bahar Sarıgül’ün, 
savcının itirazı üzerine yeniden gözaltına alındıkları ve tutuklandıkları öğrenildi. 

3 Nisan 2017 tarihinde, Bursa’da düzenlenen polis operasyonunda aralarında HDP ve DBP il 
ve ilçe yöneticilerinin olduğu 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların isimleri: Rahim 
Dede, Metin Kılıç, Onur Meriç ve Mustafa Demirel, Metin Gökçe, Müjde Arslan, Hüseyin 
Camkıran, Zeki Korhan, Ceylan Gökçe, Ayhan Bahadır, Menderes Yıldırım, Zeynep 
Yıldırım, Şerife Erbay, Ömer Ergül, Mehmet Buğdaycı, Murat Pınar. 

3 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul merkezli polis operasyonu kapsamında 31 ilde düzenlenen ev 
baskınlarında 32 kişinin, “By-Lock” kullandıkları iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi. 

3 Nisan 2017 tarihinde, Bursa’da gözaltına alınan 15 kişiden 6’sı, ‘örgüt üyesi olmak’ ve 
‘örgüt propagandası yapmak’ iddialarıyla tutuklandı. Tutuklananların isimleri: Hüsamettin 
Esen, Mehmet Başak, Ömer Kaplan, Ayhan Bahadır, Ceylan Gökçen, Fırat Adıyaman. 

4 Nisan 2017 tarihinde, “By-Lock” kullandıkları iddiasıyla Bursa’da gözaltına alınan 16 kişi 
mahkemeye sevk edildi. 13 kişi  ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla tutuklandı. 

4 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul’da HSYK tarafından meslekten ihraç edilen 9 hakim ve 
savcının gözaltına alındığı öğrenildi. 

5 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul merkezli bir soruşturma kapsamında, Ankara, Mersin, 
Adana, İzmir ve İstanbul’da yapılan ev baskınlarında, 1 HDP yöneticisi ile 7 ESP üye ve 
yöneticisinin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri, Mukaddes Erdoğdu 
Çelik, Suat Çorlu, Özgür Baykara, Mert Üçler, Esra Güzel Ersoy, Mazlum Aydın, Aylin 
Yıldız, Levent Akhan.	

5 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul merkezli polis operasyonunda gözaltına alınan 38 avukat, 
mahkemeye sevk edildi. 30 avukat, ‘örgüt üyesi olmak’ iddiasıyla 5 Nisan 2017 günü 
tutuklandı. 
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6 Nisan 2017 tarihinde, Cumhuriyet gazetesine dönük operasyonda tutuklanan meslektaşları 
için İstanbul adliyesinde nöbete başlayan avukatlara polisin müdahale ettiği, müdahale sonucu 
ÇHD İstanbul Şube Başkanı Gökmen Yeşil’in burnunun, avukat Erkan Sabri Ünüvar’ın ayak 
bileğinin kırıldığı öğrenildi. Müdahale esnasında aralarında ayak bileği kırılan Ünüvar’ın da 
olduğu 8 avukatın gözaltına alındığı da bildirildi. Gözaltına alınan avukatların isimleri: Erkan 
Sabri Ünüvar, Diren Cevahir Şen, Kemal Aytaç, Özge Serdar, Sevinç Sarıkaya, Hatice Nur 
Gök, Kıvanç Kayaoğlu, İsmail Anıl Başoğlu. 

6 Nisan 2017 tarihinde, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu Genel Sekreteri ve Britanya 
Alevi Birlikleri Federasyonu Genel Başkanı İsrafil Erbil’in, Londra’ya uçmak için geldiği 
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda polis tarafından alıkonulduğu, sorgulandığı ve sonra serbest 
bırakıldığı öğrenildi. Berkin Elvan davasını izlemek için İstanbul’a gelen Erbil, Alevi 
kurumları adına davaya müdahil olmak için başvurmuştu. 

7 Nisan 2017 tarihinde, Aksaray merkezli polis operasyonunda Aksaray ve Bursa’da polis 
tarafından yapılan ev baskınlarında 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

9 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul’da KESK üyelerinin ihraçlara, açığa almalara karşı yaptıkları 
oturma eylemine, polisin saldırısı sonucu Nuray Şimşek, İlhan Koyu, Yalçın Düzgün, Sinan 
Eşiyok, Dursun Doğan, Selvi Polat, Onur Pekşen, Ayfer Koçak, Özlem Tolu, Eren Ertin, 
Yaşar Demircan, Ali Çam, Muhammed Sevinçtekin, Fatma Yıldırım, Ersan Karababa, Selma 
Ateş gözaltına alındılar. 

10 Nisan 2017 tarihinde, Bursa’da gözaltına alınan 10 kişi mahkemeye sevk edildi. Şerife 
Erbey ve Volkan Atmaca’nın tutuklandığı 8 kişinin ise adli kontrol şartıyla serbest 
bırakıldıkları öğrenildi. 

11 Nisan 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Macit Masat “Tutuklu 
bulunan Uğur Masat’ın babasıyım. Oğlum, 20 Ocak 2017’de adliyede çalıştığı yerden 
gözaltına alınarak eve getirildi.  Cep telefonunu sattığını, telefonu kullanmadığını söyledi. 
Diğer telefonunda, ‘By-lock’ olmadığı halde, mahkeme tarafından herhangi bir mesaj 
bulunmamasına rağmen, 3 aydır tutukludur. Şu an Silivri cezaevindedir. Biz aile olarak 
demokrat insanlarız. FETÖ ile bağlantımız yoktur. Oğlum piyanoya gidiyordu, okullarında, 
dershanelerinde bile okumadı. İşten çıkarmak için komplo yapıldığını biliyorum. Kayıtlara 
geçmesini istiyorum.” şeklinde beyanda bulundu. 

12 Nisan 2017 tarihinde, HDP’nin Balıkesir’de düzenlediği miting sonrası gözaltına alınan 
HDP PM üyesi Cafer Selçuk, 13 Nisan 2017 günü, ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla 
tutuklandı. 

12 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul’da düzenlenen ev baskınlarında, 27 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. 

19 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul’da 38 kişinin referandum protestolarıyla ilgili olarak 
gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan isimlerine ulaşılabilenler: Hasan Güneri, 
Arınç Onat Kılıç, Ozan Barış Akdoğdu, Oktay Furkan Seyhan, Ersin Ersözlü, Ömer Kabakçı, 
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Berkay Ustabaş, Serdal Gül, Deniz Can Sarıkaya, Mesut Geçgel, Armağan Çağan Yazıcı, 
Öykü Doğru, Ender Özsoy. Abdurrahman Atalay, Ümit Göksel Birol, Murat Yıldırım. 

19 Nisan 2017 tarihinde, Kocaeli’nde referandum sonuçlarına ilişkin bildiri dağıtan Emek 
Partisi üyelerinin polis tarafından engellendiği ve bildiri dağıtanlara 227’şer TL para cezası 
kesildiği öğrenildi. 

20 Nisan 2017 tarihinde, Edirne’de referandum protestolarına katıldıkları gerekçesiyle 
Birleşik Haziran Hareketi üyesi 3 kişinin evlerine düzenlenen polis baskınında gözaltına 
alındığı öğrenildi. 

20 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul merkezli bir polis operasyonu kapsamında 36 kişi hakkında 
yakalama kararı çıkartıldığı öğrenildi. 

22 Nisan 2017 tarihinde, İstanbul’da 76 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldığı ve polis 
tarafından yapılan ev baskınlarında 42 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

24 Nisan 2017 tarihinde, Türkiye Gençlik Vakfı Yüksek Öğrenim Koordinatörü Esad 
Erdoğan ve Ekrem Erdoğan’ın İstanbul’da “By-lock” kullanmak’ ve ‘örgüt üyesi olmak’ 
iddialarıyla tutuklandığı öğrenildi. 

24 Nisan 2017 tarihinde, Edirne’de sınırı yasadışı yollarla geçmeye çalışan 9 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. 

24 Nisan 2017 tarihinde, ÖDP İstanbul il yöneticisi Naim Göktaş İstanbul’da gözaltına alındı. 

26 Nisan 2017 tarihinde, Yürüyüş dergisinin İstanbul Sultangazi ilçesindeki bürosunun polis 
tarafından basıldığı ve içeride arama yapıldığı öğrenildi. Baskın esnasında Tahsin Sağaltıcı, 
Mehmet M. Doğanay, Hasan Farsak, Hüseyin Teke, Selda Bulut isimli 5 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenildi. 

27 Nisan 2017 tarihinde, Kocaeli merkezli polis operasyonunda, TÜBİTAK’ın 7 eski 
çalışanının gözaltına alındığı öğrenildi. 

27 Nisan 2017 tarihinde, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, aralarında TKP ve HDP yöneticileri, 
Eğitim-Sen üyelerinin de bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 

9 Mayıs 2017 tarihinde, İstanbul'da, sabah saatlerinde HDP’lilere yönelik çok sayıda eve eş 
zamanlı baskın yapıldı. 10 kişinin gözaltına alındığı baskında,  7 kişinin de arandığı öğrenildi. 

10 Mayıs 2017 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından aralarında MİT, TSK, 
EGM ve bakanlıklardan sorumlu yöneticilerin de bulunduğu 53 kişi hakkında gözaltı kararı 
çıkartıldı. 53 kişi için çıkarılan gözaltı kararının ardından İstanbul merkezli 17 ilde operasyon 
başlatıldı. 

12 Mayıs 2017 tarihinde, Borsa İstanbul'un eski çalışanlarına yönelik Gülen Cemaati 
soruşturması kapsamında 109 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, 60 kişi gözaltına 
alındı. 
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17 Mayıs 2017 tarihinde, Bursa'nın merkez Yıldırım, Osmangazi, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 
bu sabah yapılan ev baskınlarında 8 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramaların ardından HDP 
Bursa İl Yöneticisi Fevzi Girgin, HDP Gürsu İlçe Yöneticisi Mübarek Babat, Eğitim Sen 
üyesi Hasan Özaydın, Fatih Yentürk, Serdar Kocaman, Mustafa Göçmen, Yücel Demir ve soy 
ismi öğrenilemeyen Sinan adındaki yurttaşın gözaltına alındığı öğrenildi. 

17 Mayıs 2017 tarihinde, İstanbul merkezli 16 ilde polislere yönelik gerçekleştirilen “By-
Lock” operasyonunda, 93 eski polis gözaltına alındı. 

19 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 
(TEM), İstanbul genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan ev 
baskınlarında, aralarında Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri Pınar Gayip’in de bulunduğu 
çok sayıda kişi gözaltına alındı. 

20 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih 
Özakça'ya destek vermek amacıyla Kadıköy'de başlatılan "Dayanışma Nöbeti" nin 16’ncı 
gününde polis müdahale etti. Nöbeti devralan 7 BİKG üyesi kadı gözaltına aldı. 

22 Mayıs 2017 tarihinde, Açlık grevinde olan Gülmen ve Özakça'ya destek vermek amacıyla 
İstanbul Küçükarmutlu'da açlık grevi başlatan Dilek Doğan'ın annesi Aysel Doğan, Hasan 
Ferit Gedik'in annesi Nuray Gedik ve dedesi Mustafa Meray’ın gözaltına alındığı, ifadelerinin 
alınmasından sonra da serbest bırakıldıkları öğrenildi. 

23 Mayıs 2017 tarihinde, İstanbul’da Gülen Cemaatinin TSK yapılanmasına yönelik 
yürütülen soruşturma kapsamında 114 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

27 Mayıs 2017 tarihinde, İstanbul'un birçok ilçesinde gece saatlerinde ev ve öğrenci yurtlarına 
baskınlar yapıldı. Ev ve yurt baskınlarında çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan gençlerden bazılarının isimleri şöyle: Mazlum Karagöz, Kemal Yönet, Vural Ulugana, 
Nuray İşcen. Gözaltına alınan öğrenciler, Vatan İl Emniyet Müdürlüğünde 
tutuluyor.  Kocaeli'nde ise, Murat Ülgen, İbrahim Malkoç, Ramazan Keskin, Berrin Ünsal ve  
Şilan Taşar adlı öğreniciler gözaltına alındı. 

2 Haziran 2017 tarihinde, Tekirdağ’da Namık Kemal Üniversitesi’nde "FETÖ" adı altında 
başlatılan soruşturma kapsamında yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. 

3 Haziran 2017 tarihinde, Kocaeli Gebze’de 3 üniversite öğrencisi Kürtçe şarkı söyledikleri 
için gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. 

9 Haziran 2017 tarihinde, 30 Mayıs günü evlerine yapılan baskında, “örgüt üyeliği” ve “örgüt 
propagandası” yapma iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 9’u çıkarıldıkları Kocaeli 1’inci 
Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı. 

14 Haziran 2017 tarihinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ/PDY silahlı terör 
örgütünün avukat yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, örgütün şifreli yazışma 
programı, “By-Lock” kullanıcısı olduğu tespit edilen 146 avukat hakkında gözaltı kararı 
verildi. Eş zamanlı yapılan operasyon kapsamında 78 avukat gözaltına alındı. 
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II- Gözaltında Yaşanan Darp-İşkence ve Kötü Muameleler 

06 Ocak 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan S.C. “ 5 Ocak 2017 tarihinde, 
Van’dan gelen ablamı ziyaret etmek için beklerken, 2 polis memuru gelip kimliğimi sordu ve 
cep telefonumu istedi. Cep telefonumun ekran görüntüsünden dolayı bir odaya götürüldüm, 
beni soydular, darp, tehdit ve küfür ettiler. Saat 18:15 civarında polis tarafından alıkonuldum. 
Bu saatte başlayarak yaklaşık 15 polis 4 saat boyunca dönüşümlü olarak bana küfredip darp 
etti. Elimde silah olmadığı halde, silah varmış gibi fotoğraflarımın olduğunu söyleyerek  
gerçek dışı beyanlarda bulundular. Ablamı da alıp yanıma getirdiler, kimliklerimizden 
anlaşılmasına rağmen, ‘kardeş olmadığımızı, örgüt üyesi olduğumuzu’ söylüyordu polis. 
Ablamın yanında da bana hakaret ettiler, daha sonra ablamı yanımdan götürdüler ve beni 
yeniden dövmeye başladılar. Bu sırada polisler, ‘beni okuldan attıracaklarını ailemin diğer 
fertlerinin okul ve iş hayatlarına da engel olacaklarını’ belirten tehditlerde bulunuyorlardı. 
Daha sonra beni öldürecekmiş gibi ifadelerde bulundular. Bu alıkonulma esnasında, aile ve 
avukatıma ulaşmama ve onların aramalarına da cevap vermemi engellediler. Bana hiçbir 
şekilde ait olmayan beyanları, benim ifademmiş gibi yazıp bana zorla imzalattılar. Bırakılınca 
Esenyurt Devlet Hastanesine gittim ve darp raporu almak istedim, fakat veremeyeceklerini 
belirttiler, THİV’den işkence raporu almak istiyorum. Ayrıca durumun kayıtlarınıza 
geçirilmesini ve konu hakkında hukuki destek talep ediyorum ” şeklinde beyanda bulunarak, 
durumun kayıtlara geçmesini ve hukuki destek talebinde bulunmuştur.  

6 Ocak 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan G.C. “İstanbul’a kardeşim olan 
S.C.’nın yanına gelmek için uçakla Atatürk havaalanına indim. Ben gelmeden evvel polisler 
beni beklerken, telefonu ile oynayan kardeşimin zorla telefonuna bakmak istemiş ve gözaltına 
almışlar. Ben de uçaktan inince kimlik kontrolü yapıp, beni alıkoydular.  Her şeyimi alıp beni 
de kardeşimin olduğu odaya götürdüler. Beni soyarak aradılar. Yanımda rahat olmayınca beni 
başka bir odaya götürdüler ve sonradan öğrendiğim kadarıyla kardeşimi dövmeye devam 
etmişler. Telefonlarımıza zorla el konuldu ve bakıldı. Benim şifremi alıp zorla kurcaladılar. 
Ben ayrı odaya götürüldükten sonra da, kardeşimin bulunduğu odadan bağırış sesleri 
geliyordu. Benim de olaylara katıldığım iddia edilerek suçlandım. Üzerimi iki kadın görevli 
her şeyimi çıkararak aradı. Toplamda 4 saat kadar tutuldum. Aile ve avukatlarımıza haber 
verilmedi. Durumun kayıtlarınızda bulunmasını talep ediyorum.” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.  

11 Ocak 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Birsen Gülünay “ Kızım çeşitli 
zamanlarda polis tarafından kaçırıldı, işkence ve baskı gördü. En son hakkında dava 
açılmasından dolayı yurt dışına çıkmak zorunda kaldı. İltica başvurusunun kabulü için kızıma 
ilişkin derneğinizde bulunan belgelerin tarafıma verilmesini istiyorum.” diye talepte bulundu.   

10 Şubat 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Emrah Bal “09.02.2017 23.00 
sıralarında, Gazi Mahallesinde bulunan, Reina Be isimli kafede, polisin GBT kontrolü sonrası 
yoklama kaçağı olduğum için karakola götürüldüm. Çantamda bulunan not defterimdeki 
yazılardan şüphelendikleri için sorguya çekildim. Sonrasında Adli Tıp’da, sağlık kontrolü için 
polis ekiplerince, Lütfiye Nuri Bura Devlet hastanesine götürüldüm. Arkadan plastik kelepçe 
ile kelepçeliydim. Sağlık kontrolü için polis memurlarından biri kelepçemi çıkarmak istedi. 
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Kelepçeyi çıkarırken, elindeki bıçak belime saplandı. Bıçağın bilinçlice belime saplandığını 
düşünüyorum. Öncesinde sürekli tehdit ve itilmeye maruz kaldım. Bıçak darbesine oradaki 
doktorlar müdahale etti. Dikiş atıldı. Sağlık raporunu görmek istedim. Ancak 5-6 polis zorla 
tartaklayıp, yaka paça polis aracına götürdü. Daha sonra Gazi polis Karakoluna getirildim. 
Karakolda saatlerce bilinçli bir şekilde ayakta yüzüm duvara dönük bir şekilde bekletildim. 
Bana bakan polis memuru, sürekli tehdit ve psikolojik şiddete başvurdu. Daha sonra bir odada 
3 polis tarafından çapraz sorguya alındım. Alakam olmayan suçlamalar ve tartaklama 
girişiminde bulunuldu. Konuşmama hakkımı kullandım. Daha sonra ifademi alıp 
bırakacaklarını söylediler. Tutanağı imzalamadım. Adli tıp raporunu istedim, verilmedi. 
Karakolun tuvaletine zorla götürüldüm. Orada da tehdit edildim. Sonrasında hiçbir belge 
talebim yerine getirilmedi ve karakolda serbest bırakıldım. Uğradığım bu olaylar nedeniyle 
suç duyurusu yapmak ayrıca durumun raporlarınızda yer almasını istiyorum.” şeklinde talepte 
bulunmuştur.  

18 Şubat 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Yavuz Baki “Tv10 basın 
açıklaması dağıldıktan sonra 7-8 sivil polis etrafımı sarıp beni alandan uzaklaştırdı. Üzerimde 
bulunan kimlik, cüzdan ve telefonumu alarak, Taksim Polis Karakoluna götürüldüm. 
Boynumdaki sarı, kırmızı, yeşil kolye, örgüt propagandası olarak gösterildi. Bir müddet sonra 
hastaneye götürüldüm. Oradan Karaköy Polis Merkezine, ardından tekrar Taksim 
Karakolu’na getirildim. İfadem alındıktan sonra serbest bırakıldım. Fiziki şiddet gördüm. 
Psikolojik baskı gördüm.” şeklinde beyanda bulunmuştur.   

22 Mart 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu “5 Eylül 2016 tarihinde 
oğlum Ekim Polat gözaltına alındı. Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde işkenceye maruz bırakıldı. 
25 gün gözaltında kaldı. Bu süre içerisinde oğlumu göremedim. Silivri Cezaevi’ne 
nakledildiğinde 35 ya da 40 gün olmuştu, gene de ağrısı olduğunu söyledi. Şuan haksız bir 
şekilde tutukludur. Babası ile ayrıyız. Oğluma etkili hukuki destek sunulmasını istiyorum.” 
şeklinde beyan ve talepte bulunmuştur.   

28 Mart 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu “55 günlük evli 
Mehmet Demirpençeyi bir cumartesi günü jandarmalar gelip götürdüler. Hakkında FETÖ 
soruşturması ve suçlaması nedeniyle yakalama kararı varmış. Kendisi 3 yılı aşkın Kıbrıs’ta 
doktordur. GATA’dan gönderildi. Antalya KOM’da 20 gün boyunca tutuldu. Kendisini hiçbir 
şekilde göremedik. Antalya’da tanıdığımız olmadığı için 3 günde bir birer parça kıyafet 
vermemize izin verdiler. 20 gün boyunca KOM’da psikolojik şiddet gördü. Onun anlatımıyla, 
‘burası otel değil, burası yatma yeri değil’ diyerek psikolojik şiddet uyguladılar. En temel 
ihtiyaçları sağlanamadı. Tuvalette soğuk şişe sularla banyo yapmaya çalıştı. 86 kilo girdiği 
gözaltından, 70 kilo çıktı. Yeterince beslenemedi. Doktor kontrolüne götürülmedi. Polislerin 
söylemesi ile nezarette kontrol ediliyormuş.” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

III- Gözaltı Yerleri Dışında Yaşanan Darp-İşkence ve Kötü Muamele 

15 Nisan 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Hasan Yılmaz; “Yolda 
yürürken iş çıkışı servisten indikten sonra kolumdan tutup Hundai marka araç içine zorla 
bindirilerek darp edildim. Bana arkadaşımla ilgili sorular sordular. Cevap vermemem üzerine 
darp etmeye devam ettiler, bana, ‘biz devlet adamıyız, bizimle çalış seni zengin ederiz, her 
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şekilde koruruz’ diyerek ajanlık teklif ettiler. Kabul etmeyince darp ve hakarete devam ettiler. 
Araçtan atarak oradan uzaklaştılar. Kayıtlara geçmesini talep ediyorum.” şeklinde beyanda 
bulunmuştur.   

25 Haziran 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu “Mis sokağı 
tarafına gidecektim, polisler ‘Kapalı’ dediler. Ben de nereye gitsem diye 10 saniye kadar 
durdum. “bekleme yapma” diye bağırdılar. Ben de zaten gideceğimi söyledim sesimi 
yükselterek. Çünkü bağırmaya başlamışlardı. Ben sesimi duyulması için yükselttiğimde, itip 
vurmaya başladılar. Kalabalık oldukları için kask numaralarını alamadım. Psikolojik baskı 
hissettim. Yaşadıklarımın kayıt altına alınmasını, gerektiğinde kamuoyuyla paylaşılmasını 
istiyorum.” şeklinde beyan ve talepte bulunmuştur. 

VI- Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit Edilenler 

07 Ocak 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Murat Yıldız “2010 yılında 
Adıyaman’da üniversite öğrencisi iken örgüt üyeliği iddiası ile tutuklandım. Eğitim hayatıma 
dışarıdan devam ettim. 02 Ocak 2016 tarihinde yaşadığım bir olaydan dolayı işimi, ailemi, 
okulumu bırakmış bulunmaktayım. Hiç bir olay ve fikirle ilişkim olmadığından gündelik 
yaşamıma devam ediyordum. 06 Aralık 2016 tarihinde gece 01.30 saatlerinde eve giderken, 
karanlık sokakta silah sesi geldi ve iki kişi Connect marka araca bindiler. Bunlar kesinlikle 
polisti. 09 Şubat 2017 tarihinde gelen bir aramada, “seni devlet arıyor sen mi gelirsin biz mi 
alalım?” dediler. Bunun üzerine dedikleri yere gittim. Orda bana ajanlık teklif ettiler. 
Etmezsem tüm ailemi işkenceden geçireceklerini söylediler. Başıma ve aile fertlerimin başına 
gelecek her türlü olaydan emniyet güçleri sorumludur. Bu başvurumun kayıtlara geçmesini 
talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur. 

15 Ocak 2017 ve 25 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alınan ve gözaltına alındığı günden beri 
açlık grevinde olan ETHA Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Derya Okatan’ın gözaltında tutulduğu 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde, “ölümle” tehdit edildiği öğrenildi. Okatan’ın Avukatı Sezin 
Uçar, müvekkili ile olan görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, polisin “Seni burada 
asarım, boğarım, öldürürüm’” diyerek Okatan’ı tehdit ettiğini ifade etti.”  

6 Ocak 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Bilal Basutcu “Temmuz 
2016’da başlayan olaylar, tüm sene boyunca devam etti. Kürdistan’daki gençler bundan 
nasibini aldı. Benim çevremde bundan etkilendi. Ben ise çok aktif olmadığım için bir şey 
olmadı. Fakat daha sonra şahsıma yönelik tehditler gelmeye başladı. Aileme, evlerine gidip 
geldiğim kişilere… Nihayetinde tanımadığım ama tahminde bulunduğum jandarma istihbarat, 
emniyet istihbarat mensuplarına ait kişilerce kaçırıldım. Bu olay Malatya da Elazığ’a sınır bir 
yerde geçti. Daha önce işkence yerleri olarak kullanıldığını öğrendim. Burada, bana orayı terk 
etmem gerektiğini yoksa aileme zarar vereceklerini söylediler. Yine tanıdığım kişileri 
öldüreceklerini söylediler. Sonuç olarak okulumu başka yere aldırdım şehri terk ettim 
yaşamsal kaygım var. Durumumun takip edilmesini talep ediyorum. Can güvenliğim 
bulunmamaktadır.” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

2 Şubat 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan	 İdris Dikmen “24.01.2017 günü 
Avcılar ilçesinden evime giderken Cennet Mahallesi metrobüs durağında takip edildiğimin 
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farkına vardım. Yürüyüş yolunda seyyar satıcılık yapan arkadaşların yanına uğradım. Oradan 
ayrılıp eve doğru yürürken, arkadan iki kişi kolumdan tutarak kimliğimi istediler. Üst araması 
yapıp, ‘uyuşturucu var mı?’ diye sordular. Bir sivil ekip aracı geldi ben arabaya bindirdiler. 
Önce uyuşturucu suçlusu muamelesi yaptılar. Sonra tehdit etmeye başladılar. DGH sorumlusu 
olduğumu, kendilerine yardım etmemi, partiye gidip geldiğimi bildiklerini, işbirliği yapmamı 
istediler. Kabul etmeyince, bu sefer Kanarya’da ki uyuşturucu işi ile ilgili işbirliği içinde 
olmamı istediler. Bunu da kabul etmeyince, ‘seninle tekrar görüşeceğiz tekrar aldığımızda 
elimizden kurtulamazsın, HDP- PKK kadrolarıyla görüştüğünü biliyoruz’ diye tehdit ettiler.. 
Bir buçuk saat beni araçta tuttular. Tehdit ve şantaj yaptılar. Başıma geleceklerden, Komiser 
olduğunu düşündüğüm, ‘Osman’ adlı kişi ve yanındakiler sorumludur. Suç duyurusu 
yapılmasını ve başvurumun kayıtlarınıza girmesini istiyorum.” şeklinde beyan ve talepte 
bulunmuştur.  

14 Şubat 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Dilovan Gümüş “Ben Yalova 
Üniversitesinde hukuk fakültesi öğrencisiyim. Arkadaşlarımdan öğrendiğim kadarıyla evim 
basılmış ve eşyalarım aranmıştır. Yalova TEM şube müdürlüğünden ifademin alınacağı 
söylenmiştir. Başka bir bilgim yoktur. Hukuki destek istiyorum.” şeklinde beyan ve talepte 
bulunmuştur.  

16 Şubat 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Eralkan Kocadağ “Perşembe 
günü mahallede bildiri dağıtımından sonra arkadaşımla haberleşip Cemevine gideceğim 
sırada, akrep tipi polis aracının kısa süreli beni takip edecek şekilde peşimden geldiğini fark 
ettim.  Bir süre sonra arkaya baktığımda, akrep aracının arkamda olmadığını fark ettim.  O 
sırada arkadaşımla bir kez daha telefonlaşıp Alibeyköy Cemevinin önünde beklemesini 
istedim. Yokuştan inip Cemevine doğru giderken, Cemevinin üst sokağında beyaz renkli 
siyah camlı bir araç bekliyordu. Cemevine varıp kapısının önünde sigara içtiğimiz sırada, 2 
şahıs bize yaklaştı ve içlerinden biri bana kasten çarptı ve sataşmaya başladı. Ben, ‘yolunuza 
gidin’ deyip belayı savuşturmaya çalıştıysam da, bu iki şahıs kavgacı tavır ve sözlerini devam 
ettirdiler. Bu şahıslar bana hitaben, ‘ÇELİK soy isimli kişinin selamı’ olduğunu söylediler ve 
içlerinden biri bana karşı silahını çekti. Bu sırada eli cebinde bir şey çıkaracağını tahmin 
ettiğim için bileğinden yakaladım. Yanımdaki arkadaş, bana silah çeken şahsın önünde durdu 
ve silahı tekrar beline sokmasını söyledi. Şahıs, “adam olun” gibi sözler ve tehditler savurdu. 
Bu sırada bir isim verdi fakat benim, ‘Çelik’ soy isimli tanıdığım kimse yoktur. 2 Şahıs 
Cemevinin önünden aşağı inerken, 2 el ateş ettikten sonra gözden kayboldular. Cemevinin 
aşağısında bekleyen beyaz araç da, şahıslar gittikten 1-2 dakika sonra ortalıktan kayboldu.  
Daha sonra resmi polis araçlarının da aşağıya indiğini gördük ve Cemevine girdik. 
Cemevinden çıkışta, mahallemizde akrebin beklediği yere gittik, yerinde olmadığını gördük. 
Oysa ki, bu olay yaşanana kadar sürekli orada dururdu. Konu hakkında suç duyurusu ve basın 
açıklaması yapmak istiyorum.” talebinde bulundu.  

24 Şubat 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan Deniz Doğan  “Arkadaşım 
Gizem Demirbüken halen Edirne ilinde üniversite öğrencisidir. Ayrıca İstanbul Maltepe 
ilçesinde oturmakta olup ortak arkadaşlarımızdandır. Kendisi yaşadığı bir mesele ile ilgili 
başvuru yapmamı benden istemiştir. Arkadaşım Kartal ilçesinde caddede yürürken sivil polis 
olduğunu beyan eden kişiler koluna girerek, “sesini çıkarma, vatan emniyet” deyip 
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kaçırıyorlar. Daha sonra deniz kenarına götürülüp bazı kişilerin fotoğrafları gösteriliyor, bu 
kişilerle irtibata geçmesi isteniyor. Kendisine ajanlık teklif ediliyor. Eğer polisle işbirliği 
yapmaması durumunda da ailesiyle tehdit ediliyor. Aynı şekilde kendisinin de 
cezalandırılacağı söyleniyor. Bu durumun şimdilik kayıtlarınızda kalmasını istiyoruz. 
Gerekirse avukatlığımızın yapılarak konu hakkında hukuki sürecin takip edilmesini talep 
ediyoruz.” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

24 Mart 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu, “Birkaç sene önce 
nüfus cüzdanımı kaybettim. 16 Mart 2017 de Kadıköy karakolundan beni aradılar. Nüfus 
cüzdanı bahanesiyle, 2 polis koluma girdi ve bir odaya aldılar. ‘Kardeşin dağda mıdır?’ diye 
sordular. Ben de ‘…Evet, 2014 ‘de yanına gittim, geri çağırdım, yalnız ikna edemedim…’ 
dedim. Sonra beni tehdit etmeye başladılar.  23 Mart 2017 de tekrar aynı polis memuru beni 
aradı, ‘gel beraber kahvaltı yapalım’ dedi, ‘gelemeyeceğimi’ söyledim. Sonra avukatımı 
aradım. Avukatım, ‘Osman’ adında polis memurunu aradı. Telefon numarası vermiş. 
05392001892 numaralı telefondan beni aradı, ‘yalnız ben Osman değilim o benim 
akrabamdır’ dedi. 24 Mart 2017 tarihinde polis memuru tekrar arayarak, ‘niye avukatına 
gitmişsin, iyi niyetimizi suiistimal ediyorsun, saat 14:00’te Kadıköy merkez karakolunda seni 
bekliyoruz’. dedi. Ben de, ‘yalnız gelemem avukatımla gelirim’ dedim. Ondan sonra, senin ne 
yaptığını çok iyi biliyoruz, bundan sonra göreceksin, bedelini ödeyeceksin’ diye tehdit etti. Bu 
olayı avukatımla paylaştım. Avukatım İnsan Hakları Derneği’ne başvurmamı söyledi. Suç 
duyurusunda bulunmak için hukuki destek istiyorum.” Şeklinde beyan ve talepte 
bulunmuştur.  

5 Nisan 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu; “Aşağıda 
belirttiğim gibi, 04.04.2017 günü saat 14:30 da tanımadığım bir telefon aldım. Terörle 
mücadele şube personeli olduğunu ve görüşmek istediğini söyledi. Ben de kabul edip Beyoğlu 
polis karakoluna gittim ve sohbet niteliğinde aramızda konuşma geçti. Bu arada sorgulayıcı ve 
tehdit edercesine ifadeler kullanmaya başladı. Bazı şahıslar hakkında soru sormaya 
başlayınca, ben de savunmaya geçtim; ‘Tanımam etmem, ben esnafım, benden alışveriş etmiş 
olabilir’ dedim. Mamoste diye biri hakkında sormaya başladı. Tanımıyorum dediğim halde bu 
sefer de kardeşimden söz açtı. Kardeşiniz gerillalık yapmış demeye başladı. Benimle Beyoğlu 
emniyetinde görüşen ve muhatapta bulunan polis memuru, ‘Doğan’ isminde ve telefon eden 
görüşen şahıstır. Telefonu, 0538 064 92 84’lüdür. Beni bu telefondan aramıştır… can 
güvenliğim veya özgürlüğüm tehlike altındadır. Bu durumun kayıtlarınız altına alınmasını 
istiyorum” şeklinde beyanda bulunmuştur.  

15 Mayıs 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu, “iş çıkışı servisten 
indikten sonra, yolda yürürken, kolumdan tutulup Hundai marka bir araç içine zorla 
bindirilerek darp edildim. Bana arkadaşlarımla ilgili sorular sordular. Cevap vermemem 
üzerine darp etmeye devam ettiler. Bana, ‘biz devlet adamıyız, bizimle çalış, seni zengin 
ederiz, her şekilde koruruz’ diyerek ajanlık teklif ettiler. Kabul etmeyince darp ve hakarete 
devam ettiler. Sonra araçtan atarak oradan uzaklaştılar. Bu durumun kayıtlara geçmesini talep 
ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.  
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7 Haziran 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu “Samandıra 
Emniyet Müdürlüğünde gözaltındayken, Terörle Mücadele şubesi saat gece 03:00 civarında 
özel odaya alarak ajanlık baskısı yaptı.” şeklinde beyanda bulunarak, dernek binasında basın 
açıklaması yapmak istediğini belirtmiştir.  

16 Haziran 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu “2017 yılının 
Ocak ayında işten eve dönerken, eve 3 duraklık mesafede servisten indim. Gece vakti biraz 
yürüyeyim dedim. Biraz ilerledikten sonra önümü siyah bir araç kesti, beni arabaya aldılar. 
Yüzleri kapalıydı. Şivelerinden Kürt olduklarını anlamıştım. Bana, ‘Şeriat kurallarına göre 
öldürülmem gerektiğini’ söylediler. Güya, ‘Diyanet işlerinde çalışmama rağmen, insanlara 
komünizmi yaydığımı, bunun cezasının İslam Devleti hukukunda öldürülmek olduğunu, 
Diyanet işleri Başkanlığı’ndaki işimden istifa etmem gerektiğini’ söyleyerek tehdit ettiler. 
Can güvenliğimden kaygı duyduğum için sadece kayıt altına alınmasını ve takip edilmesini 
talep ediyorum.” şeklinde beyanda bulunmuştur.   

B- 2017 YILINDA TOPLANTI VE GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ 

I- Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri  

1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’daki saldırıda yaşamını yitirenler için Reina kulübü önünde 
karanfil bırakarak anan gruba polis müdahale etti. 15 kişi gözaltına alındı.  

5 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da HDP'lilerin tutuklamaları protesto etmesine izin vermeyen 
polis, 4 HDP 'liyi darp ederek gözaltına aldı.  

7 Ocak 2017 tarihinde İHD İstanbul Şubesi Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon’un her 
hafta düzenlediği Cumartesi Anneleri’nin eyleminde açıklama yapan Hasan Ocak'ın kardeşi 
Maside Ocak, polisler tarafından "PKK propagandası yapıyorsunuz" denilerek gözaltına 
alındı.  

4 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Kadıköy’de Bahariye Caddesi’nde anayasa referandumuna, 
“Hayır” bildirisi dağıtanlara polis müdahale etti. Müdahale sonucu 3 kişinin darp edilerek 
gözaltına alındığı, çevrede bulunanların müdahalesi üzerine polisin silah çektiği ve 
kendilerine tepki gösteren bir kadını darp ettiği öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri: 
EMEP üyesi Elif Baydur ve Devrimci Parti MYK üyesi Gözde Tenikeci ve ismi 
öğrenilemeyen bir kişi. Gözaltına alınanlar 5 Şubat günü serbest bırakıldı.  

5 Şubat 2017 tarihinde 24 Kasım 2016 tarihinde tutuklanan Grup Yorum üyelerinin serbest 
bırakılması için İstanbul Kadıköy’de Boğa heykeli önünde eylem yapan Banu Torun ve Eren 
Erdem’in, polis tarafından darp edilerek gözaltına alındığı ve aynı gün içinde serbest 
bırakıldığı öğrenildi.  

12 Şubat 2017 tarihinde HDP İstanbul İl örgütü ve HDK’nin Abdullah Öcalan’ın 1999’da 
Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümü dolayısıyla düzenleneceği eyleme izin vermeyen 
polis, toplanan kitleye müdahale ederek, 3 kişiyi darp ettikten sonra gözaltına aldı. 
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13 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da akademisyenlerin KHK ile atılmasını protesto etmek 
isteyen akademisyenlere ve öğrencilere, polis müdahale etti ve 10 öğrenciyi darp ederek 
gözaltına aldı.  

16 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi mahallesinde polisin “dur 
ihtarına” uymadığı iddia edilen araca, açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Barış Kerem ve 
Oğuzhan Erkul’un cenazesine katılan kitleye polisin gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale 
ettiği, müdahale sonucu iki kişinin yaralandığı öğrenildi.  

7 Mart 2017 tarihinde KHK ile ihraç edilen kamu emekçileri Nazife Onay ve Emre Ünlü’nün 
İstanbul’da yaptıkları oturma eylemine müdahale eden polis tarafından gözaltına alındığı 
öğrenildi. 

14 Mart 2017 tarihinde KHK ile ihraç edilen Nazife Onay’ın İstanbul’da başlattığı oturma 
eylemine, AKP üyesi olduğu bildirilen bir grubun müdahale ettiği, sonrasında Onay’ın polis 
tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. Grubun müdahalesi esnasında haber takip eden 
Norveçli bir gazetecinin de Hollandalı olduğu zannedilerek darp edildiği bildirildi. 

15 Mart 2017 tarihinde KHK ile ihraç edilen Nazife Onay’ın işine geri dönmek için İstanbul 
Şişli’de başlattığı eyleme polisin müdahale ettiği ve Onay’ı darp ederek gözaltına aldığı 
öğrenildi.  

30 Mart 2017 tarihinde Kızıldere’de öldürülen Mahir Çayan ve arkadaşlarını anmak için 
İstanbul Üniversitesi’nde yapılan anmaya, polis ve özel güvenlik birimlerinin müdahale ettiği 
ve 33 üniversite öğrencisini gözaltına aldığı öğrenildi.  

6 Nisan 2017 tarihinde İstanbul Adliyesi’nde Berkin Elvan davası ile ilgili açıklama yapmak 
isteyen Halk Cephesi üyelerine, polisin müdahale ettiği ve 4 kişinin gözaltına alındığı 
öğrenildi. Gözaltına alınanların isimleri: Gamze Köse, Erdal Ekinci, Sergen Erdoğan ve 
Mualla Zincir.  

18 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da KHK ile ihraç edilen kamu emekçisi Nazife Onan, 
eyleminin 50'nci gününde 10 kişi ile birlikte gözaltına alındı.  

20 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Kartal’da Açlık grevinde olan Nuriye Gülmen, Semih 
Özakça ve Kemal Gün’e destek vermek amacıyla yapılan eyleme polisin müdahalesi sonucu 
13 kişi gözaltına alındı.  

21 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da İbrahim Kaypakkaya ve “Mayıs ayı şehitleri” ni anmak 
isteyen gruba müdahale eden polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. 24 Mayıs 2017’de ise 8 kişiden 
ikisi tutuklandı.  

23 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta açıklama yapmak isteyen yurttaşlara müdahale 
eden polis, 12 kişiyi gözaltına aldı.  

29 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da KHK ile ihraç edilen kamu emekçisi Nazife Onay, darp 
edilerek 15’inci kez gözaltına alındı.  
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25 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da 15. LGBTİ-Onur Yürüyüşüne izin verilmemesi üzerine 
İstiklal Caddesi ve Cihangir'de bir araya gelen LGBTİ üyelerine polis müdahale etti. LGBTİ 
bireyler müdahaleye karşılık verdi. O sırasında dışarıdan gelen bir grup LGBTİ’lerin arasına 
girdi ve saldırmaya başladı.  Saldıran gruptan 7 kişi, LGBTİ bireylerinden 3 kişi gözaltına 
alındı. 

2 Temmuz 2017 tarihinde İstanbul’da 8. Trans Onur Yürüyüşü'ne müdahale eden polis 7 
kişiyi gözaltına aldı.  

II-Yasaklanan Etkinlik ve Faaliyetler 

15 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da, Artvin STK ve Platformları tarafından Küçükçiftlik 
Parkı’nda yapılması planlanan konserin, İstanbul Valiliği tarafından yasaklandığı öğrenildi.  

18 Ocak 2017 tarihinde Bursa’daki Asil Çelik fabrikasında alınan grev kararının Bakanlar 
Kurulu tarafından, ‘milli güvenlik’ gerekçesiyle 60 gün ertelendiği öğrenildi.  

22 Ocak 2017 tarihinde İstanbul, Kocaeli, İzmir ve Manisa’daki ABB Elektrik, Grid Solution, 
Schneider Elektrik ve Schneider Enerji şirketlerine bağlı 13 fabrikada başlayan metal 
işçilerinin grevi, “milli güvenlik” gerekçe gösterilerek Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün 
süreyle ertelendi.  

8 Nisan 2017 tarihinde yapılması planlanan NOFEST adli festivalin, Bursa Valiliği tarafından 
güvenlik gerekçesiyle yasaklandığı öğrenildi.  

19 Nisan 2017 tarihinde Referandum sonuçlarına ilişkin olarak Bursa’da yapılmak istenen 
yürüyüşün, polis tarafından engellendiği halde toplanan kitlenin basın açıklaması yaptığı 
öğrenildi.  

19 Nisan 2017 tarihinde Gebze Kaymakamlığı, referandum protestolarıyla ilgili olarak, ilçe 
genelinde her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü, miting, basın açıklaması ve benzeri 
etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.  

19 Nisan 2017 tarihinde aralarında Türkiye İnsan Hakları Vakfı, İnsan Hakları Derneği, 
İstanbul Tabipler Odası, Barış Bloku’nun da bulunduğu örgütlerin çağrısıyla açlık grevlerine 
dikkat çekmek için İstanbul Galatasaray Meydanı’nda yapılmak istenen basın açıklaması, 
Kaymakamlık kararı gerekçe gösterilerek engellendi.  

21 Nisan 2017 tarihinde başlaması planlanan Kadıköy Gençlik Festivali, “güvenlik” 
gerekçesiyle Kadıköy Kaymakamlığı tarafından iptal edildi.  

Yine İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yapılması planlanan Kadıköy Anadolu Lisesi Bahar 
Festivali’ne, Kadıköy Kaymakamlığı tarafından izin verilmediği öğrenildi.  

23 Nisan 2017 tarihinde Ermeni Soykırımı’nın 102’inci yıldönümü dolayısıyla İstanbul’un 
Şişli ilçesinde yapılmak istenen anmaya polis tarafından izin verilmediği öğrenildi.  

23 Nisan 2017 tarihinde Grup Yorum’un İstanbul Yenikapı Meydanı’nda düzenleyeceği 
konser, İstanbul Valiliği tarafından güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.  



54	
	

	

24 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Valiliği, “Aramızda Ne Var?" sloganıyla yapılması 
planlanan 25'inci LGBTİ+ Onur Yürüyüşü'nü yasaklandığını duyurdu.  

C- İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 

I- Gözaltına Alınan Gazeteciler 

10 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da Gazeteci Aylina Kılıç, İngiltere’den geldiği İstanbul 
Sabiha Gökçen Havalimanında örgüt propagandası yapmak iddiasıyla gözaltına alındı.  

19 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da New York Times muhabiri Rod Norland hakkında, ülkeye 
giriş yasağı konulduğu gerekçesi ile uçakla geldiği Atatürk Havalimanı’nda Türkiye’ye 
alınmadığı ve ilk uçakla geri gönderildiği öğrenildi. 

30 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da Birgün Gazetesi Yayın Kurulu üyesi ve yazarı Barış İnce,  
ifade çağrısı üzerine gittiği karakolda, başka bir davada hakkında yakalama kararı çıkarıldığı 
gerekçesi ile kelepçe takılarak gözaltına alındığı, Çağlayan Adliyesi’ne götürüldüğü, ifadesi 
alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. 

14 Şubat 2017 tarihinde Gazeteci Selahattin Aslan’ın İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 
gözaltına alındığı ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü öğrenildi. 17 Şubat 2017 
günü Aslan, çıkarıldığı mahkeme tarafından yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.  

17 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel’in Enerji 
Bakanı Berat Albayrak’ın e-maillerinin yayınlanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 
gözaltına alındığı öğrenildi.  

27 Mart 2017 tarihinde Gazete Sujin muhabirleri Bengisu Kömürcü ve Pelin Laçin’in haber 
takibi için bulundukları Çorlu’da gözaltına alındıkları ve aynı gün içinde ifade işlemlerinin 
ardından serbest bırakıldıkları öğrenildi. Muhbirlere ait telefon ve kameralara incelenmek 
üzere el konulduğu bildirildi.  

5 Nisan 2017 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi çalışanı Yavuz Yakışkan’ın İstanbul’da evine 
yapılan baskında gözaltına alındığı öğrenildi.  

6 Nisan 2017 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi’nin muhasebe çalışanı Emre İper’in evine 
düzenlenen polis baskınında gözaltına alındığı, 18 Nisan 2017 günü çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklandığı öğrenildi. 

19 Nisan 2017 tarihinde Gazeteci İrfan Değirmenci’nin evinin İstanbul’da sabaha 
kurşunlandığı öğrenildi.  

20 Nisan 2017 tarihinde sendika.org bürosunun polis tarafından basıldığı ve büroda arama 
yapıldığı öğrenildi. Arama sonrası sendika.org editörü Ali Ergin Demirhan’ın ‘referandum 
sonuçlarını meşru göstermemek’, ‘halkı kin, düşmanlığa tahrik etmek’ ve ‘kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret etmek’ iddialarıyla gözaltına alındığı bildirildi.  
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4 Mayıs 2017 tarihinde bursamuhalif.com editörü Ozan Kaplanoğlu’nun, Bursa’da evine 
düzenlenen polis baskını sonrası, ‘örgüt propagandası yapmak’ iddiasıyla gözaltına alındığı 
öğrenildi. 

9 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da, "Soğandan da MİT çıktı" haberi nedeniyle yargılanan 
Cumhuriyet gazetesi muhabiri Canan Coşkun'a 10 ay hapis cezası verildi. 

11 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da sendika.org editörü Çağlar Özbilgin, “Cumhurbaşkanı’na 
hakaret” ettiği iddiasıyla yargılandığı davanın duruşması için gittiği Çağlayan Adliyesi’nde, 
başka bir dosyadan gözaltına alındı.  

12 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da Cumhuriyet Gazetesi internet sitesi cumhuriyet.com.tr 
nin Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven, gözaltına alındı. Gözaltı süresinin 7 güne uzatıldığı 
öğrenilen Güven 15 Mayıs’ta tutuklandı.  

19 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da gözaltına alınan ve 7 gün gözaltında tutulan Sözcü 
Gazetesi çalışanlarından Yonca Yücekaleli serbest bırakılırken, Gökmen Ulu ve Mediha 
Olgun 26 Mayıs’ta tutuklandı.  

29 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da Özgürlükçü Demokrasi ve Rojava Medya gazetelerinin 
dağıtımcısı Hasan Ceyhan, pazarda gazete dağıttığı esnada zabıtaların müdahalesiyle 
engellendi.  

3 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel, 
gittiği Iğdır’dan dönüşte havalimanında gözaltına alındı ve tutuklandı. İlker Yücel’in, 
mahkemenin belirlediği 100 Bin Liralık bedelin ödenmesinden sonra tahliye edildiği 
öğrenildi.  

II- Engellenen İnternet Siteleri 

26 Ocak 2017 tarihinde Can Dündar’ın 24 Ocak’ta yayına başlayan sitesi ozguruz.org’a Bilgi 
Teknoloji ve İletişim Kurulu (BTK) tarafından sitede henüz bir yazı veya haber 
yayınlanmadan erişim engeli getirildiği öğrenildi. (ozguruz.org) 

22 Şubat 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişim BTK tarafından 16. kez 
engellendi. 

29 Mart 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin 18. kez engellendiği öğrenildi. 

3 Nisan 2017 tarihinde sendika.org, dihaber.net ve demokrasi4.com (özgürlükçü Demokrasi 
gazetesinin internet sayfası)  internet sitelerine erişimin engellendiği öğrenildi. 

4 Nisan 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin engellendiği öğrenildi. 

5 Nisan 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin engellendiği öğrenildi. Son 
engellemeyle birlikte sendika.org,  21’inci kez engellenmiş oldu. 

6 Nisan 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin engellendiği öğrenildi. Son 
engellemeyle birlikte sendika.org  22’inci kez engellenmiş oldu. 
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8 Nisan 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin engellendiği öğrenildi. Son 
engellemeyle birlikte sendika.org  23’üncü kez engellenmiş oldu. 

10 Nisan 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin engellendiği öğrenildi. Son 
engellemeyle birlikte sendika.org  24’üncü kez engellenmiş oldu. 

11 Nisan 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin engellendiği öğrenildi. Son 
engellemeyle birlikte sendika.org  25’inci kez engellenmiş oldu. 

12 ve 13 Nisan 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin 2 kez engellendiği 
öğrenildi. Son engellemeyle birlikte sendika.org 27’inci kez engellenmiş oldu. 

15 Nisan 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin engellendiği öğrenildi. Son 
engellemeyle birlikte sendika.org 28’inci kez engellenmiş oldu. 

18 Nisan 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin 2 kez engellendiği öğrenildi. 
Son engellemeyle birlikte sendika.org 30’uncu kez engellenmiş oldu. 

18 Nisan 2017 tarihinde kollektifler.net internet sitesine erişimin engellendiği öğrenildi. 

20 Nisan 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin aynı gün içinde 2 kez Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendiği öğrenildi. Son 
engellemeyle sendika.org 32’inci kez engellenmiş oldu. 

20 Nisan 2017 tarihinde Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin internet 
sitesi demokrasi.com sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
tarafından engellendiği öğrenildi. Son engellemeyle demokrasi.com.  15’inci kez engellenmiş 
oldu. 

20 Nisan 2017 tarihinde direnisteyiz.org internet sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendiği öğrenildi. 

21 Nisan 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) tarafından engellendiği öğrenildi. Son engellemeyle sendika.org 33’üncü kez 
engellenmiş oldu. 

24 Nisan 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) tarafından engellendiği öğrenildi. Son engellemeyle sendika.org 34’üncü kez 
engellenmiş oldu. 

25 Nisan 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) tarafından engellendiği öğrenildi. Son engellemeyle sendika.org 35’inci kez 
engellenmiş oldu. 

25 Nisan 2017 tarihinde Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin internet 
sitesi demokrasi.com sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
tarafından engellendiği öğrenildi. Son engellemeyle demokrasi.com sitesi  17’inci kez 
engellenmiş oldu. 
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25 Nisan 2017 tarihinde kollektifler.net internet sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendiği öğrenildi. Son 
engellemeyle kollektifler.net 2’inci kez engellenmiş oldu. 

25 Nisan 2017 tarihinde aryenhaber.co.uk internet sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendiği öğrenildi. Son 
engellemeyle aryenhaber.co.uk 19’uncu kez engellenmiş oldu. 

26 Nisan 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) tarafından engellendiği öğrenildi. Son engellemeyle sendika.org 35’inci kez 
engellenmiş oldu. 

26 Nisan 2017 günü Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin internet 
sitesi demokrasi.com sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
tarafından engellendiği öğrenildi. Son engellemeyle demokrasi.com. 18’inci kez engellenmiş 
oldu. 

26 Nisan 2017 tarihinde kollektifler.net internet sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendiği öğrenildi. Son 
engellemeyle kollektifler.net 3’üncü kez engellenmiş oldu. 

27 Nisan 2017 tarihinde aryenhaber.co.uk internet sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) tarafından engellendiği öğrenildi. Son 
engellemeyle aryenhaber.co.uk 20’inci kez engellenmiş oldu. 

27 Nisan 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) tarafından engellendiği öğrenildi. Son engellemeyle sendika.org 36’ıncı kez 
engellenmiş oldu. 

2 Mayıs 2017 tarihinde sendika.org internet sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) tarafından engellendiği öğrenildi. Son engellemeyle sendika.org 38’inci kez 
engellenmiş oldu. 

2 Mayıs 2017 tarihinde Özgürlükçü Demokrasi Gazetesi’nin internet 
sitesi, demokrasi.com sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 
tarafından engellendiği öğrenildi. Son engellemeyle demokrasi.com  21’inci kez engellenmiş 
oldu. 

2 Mayıs 2017 tarihinde kolektifler.net internet sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) tarafından engellendiği öğrenildi. Son engellemeyle kolektifler.net 4’üncü kez 
engellenmiş oldu. 

3 Mayıs 2017 tarihinde REDaktif internet sitesine erişimin Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu (BTK) tarafından engellendiği öğrenildi. Son engellemeyle REDaktif, 4’üncü kez 
engellenmiş oldu. 

7 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da Gazeteci-yazar Ragıp Zarakolu ile Ayşenur Zarakolu’nun 
kurduğu Belge Yayınları binasına polis baskın düzenledi, 2 bin kitaba el koydu. 
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16 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kültür A.Ş tarafından 
yayımlanan 1453 İstanbul Kültür ve Sanat Dergisi, “kedi” fotoğrafının çekildiği duvarın 
üzerinde yeralan, ‘Erdo-Gone!(Erdoğan gitti), inşallah, maşallah’ yazılı görsel gerekçe 
gösterilerek kapatıldı.  

14 Haziran 2017 tarihinde “Medyanın diline çuvaldız niyetine” sloganıyla kadın haberciliği 
yapan Gazete Şûjin, BTK tarafından erişime engellendi. 

3-) DÜŞÜNCE VE ÖRGÜTLENME HAKKININ İHLALİ 

14 Mart 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu X: “Yönetim kurulu 
üyesi olduğum, Alternatif Bilişim Derneği’nden, diğer yönetim kurulu üyeleri tarafından 
uzaklaştırılıp, derneğin örgütlenme platformu olan e mail listesinden dernekler yasası dahil ve 
dernek teamüllerinin dışında, hem hukuksuz hem de yöntem ve usulen uygunsuz bir şekilde 
uzaklaştırılıp listeden ve üyelikten çıkartıldım; kişilik haklarıma saldırı gerçekleştirilip 
itibarsızlaşmaya maruz kalmış bulunmaktayım. Yapılan fiili durum dernekler yasası dahil 
hem usulen hem de kişisel hakların ihlali açısından uygulama hataları olduğu düşünülerek 
durumun incelenip hak ihlali olup olmadığının aydınlatılmasını talep ediyorum.” diye belirtti 

18 Mayıs tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu X; “İnşaat-iş 
sendikasındaki kişilerle yaşanan bazı olumsuz olayların, tehdit ve darp sonucunu 
doğurmaktadır. Ben ve başka kişiler haksız yere politik ve sosyal örgütlenme alanları olan bir 
yerde sürekli baskı altında tutuluyoruz” diye belirtti.  

D- SEÇME VE SEÇİLME HAKKINA YÖNELLİK İHLALLER 

I- Anayasa Referandumu Güvenliği-Baskın ve Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti ve 

Dernekler  

20 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Sütlüce’de bulunan AKP İl Başkanlığı’na yönelik tek atışlık 
lav silahıyla saldırı gerçekleştirildiği ve bu saldırıda ölen ya da yaralananın olmadığı 
öğrenildi.  

27 Ocak 2017 tarihinde İstanbul Maltepe’de, referandumla ilgili, ‘hayır’ afişi asan CHP 
Gençlik kolları üyesi M.D’nin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğradığı, 
hastaneye kaldırılan M. D’nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.  

27 Ocak 2017 tarihinde HDP Sultangazi İlçe Örgütü binasının önüne, üzerinde, “Kin yuttuk, 
kan kusturacağız Ülkücü Direniş Teşkilatı ÜDT” yazılı bomba süsü verilmiş paket bırakıldığı 
ve paketin polis tarafından fünye ile patlatıldığı öğrenildi.  

03 Şubat 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Selda Karafazlı Kurşun; 
“HDP’den Rize milletvekili adayı olduğum süreçte şahsıma aileme ve iş yerime karşı saldırı 
düzenlenmiştir. Sonrasında, yine şahsıma, aileme yazılı ve sözlü taciz ve hakaretler devam 
etmiştir. Ayrıca toplumu bize ve iş yerimize karşı kışkırtıcı paylaşımlar yapılmaktadır” 
diyerek hukuki yardım talep etmiştir. .  
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18 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde “Hayır” bildirisi dağıtan Barış Bloku 
üyelerinin Moda Aile Çay Bahçesi çalışanlarından biri tarafından engellendiği öğrenildi.  

19 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Maltepe’de anayasa referandumuna ilişkin hayır çalışması 
yapan Birleşik Haziran Hareketi üyelerine, ülkü ocaklarından olduğu iddia edilen bir grubun 
saldırdığı ve saldırıda bir kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.  

25 Şubat 2017 tarihinde Birleşik Haziran Hareketi üyelerinin İstanbul Ümraniye’de bildiri 
dağıtırken, bir grubun saldırdığı ve bu esnada Birleşik Haziran Hareketi üyesi bir kişinin 
bacağından bıçaklandığı öğrenildi. 26 Şubat 2017 günü bu olaya karıştıkları iddia edilen iki 
kişinin gözaltına alındığı bildirildi.  

6 Mart 2017 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi giriş kapısında, üniversitede yapılacak 
“Hayır koşusu” için bildiri dağıtan öğrencilere, üniversite özel güvenlik görevlilerinin 
müdahale ettiği öğrenildi. Daha sonra bildiriyi metro girişinde dağıtmak isteyen öğrencilere, 
burada da metro özel güvenlik görevlilerinin müdahale ettiği ve okula geri dönen öğrencilerin 
çantalarındaki bildirilere el konulduğu bildirildi.  

7 Mart 2017 tarihinde İstanbul Kadiköy’de kurulan, ‘evet standı’ önünden geçen Pınar 
Akyıldırım isimli bir kadının,“Hayır diyenler gözaltına alınıyor” demesi üzerine, standa 
bulunanlar tarafından darp edildiği öğrenildi.  

13 Mart 2017 tarihinde İstanbul’un Bakırköy ilçesindeki Özgürlük Meydanı’nda, “Hayır 
Standı” açanlara, AKP’li olduğu bildirilen bir grubun müdahale ettiği ve kısa bir gerginlik 
yaşandığı öğrenildi.  

14 Mart 2017 tarihinde İstanbul’un Avcılar ilçesindeki HDP bürosuna kimliği belirsiz kişiler 
tarafından ateş açıldığı, olayda ölen ya da yaralanan kimse olmadığı öğrenildi.  

14 Mayıs 2017 tarihinde Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, AKP’li olduğu iddia edilen 
yaklaşık 20 kişilik bir grubun, “Hayır” broşürü dağıtan 2 gence saldırdığı ve onlar darp ettiği 
öğrenildi.  

14 Mart 2017 tarihinde İstanbul’un Esenler ilçesinde AKP’li olduğu iddia edilen bir grubun, 
“Hayır” kampanyası yürüten bir araca saldırdığı, aracın şoförünü darp ettiği öğrenildi.  

14 Mart 2017 tarihinde, “Hayır” kampanyasında kullanılan bir aracın, İstanbul’daki Eminönü 
meydanı girişine, AKP’li Fatih Belediyesi’ne bağlı zabıtalar tarafından izin verilmediği 
öğrenildi. “Evet” kampanyası yürüten araçların girişine ise izin verildiği bildirildi.  

18 Mart 2017 tarihinde, İstanbul’un Fatih ilçesindeki Şehremini Parkı’nda, “Hayır” çalışması 
yapan Birleşik Haziran Hareketi üyelerine, bir kişinin bıçakla saldırdığı öğrenildi. Olayda 
kimsenin yaralanmadığı bildirildi.  

19 Mart 2017 tarihinde, İstanbul’un Bakırköy ilçesinde, “Hayır” standı açan kadınlara, bir 
grubun saldırdığı ve bunun sonucu olarak standa bulunan bir kişinin yaralandığı öğrenildi. 
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19 Mart 2017 tarihi, gece 03:30 sularında, HDP Bayrampaşa ilçe binasına 3 kişilik bir grubun 
taşlı saldırı düzenlediği öğrenildi.  

20 Mart 2017 tarihinde, Eski MHP milletvekili Meral Akşener’in, “Hayır” çalışmaları 
kapsamında Kocaeli’nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşma sırasında, 40-50 kişilik bir 
grubun etkinliği bastığı öğrenildi. Olayların ardından etkinliğe devam edildiği bildirildi.  

21 Mart 2017 tarihinde, İstanbul Üniversitesi’nde, “Yetmez ama Hayır” broşürü dağıtan TKP 
üyelerine, bir grubun müdahale ettiği ve kısa süreli bir gerginlik yaşandığı öğrenildi.  

21 Mart 2017 tarihinde, “Hukuk Öğrencileri Meclisi” üyeleri tarafından, İstanbul’un Üsküdar 
ilçesinde, “Bana Anayasayı Sor” standına, “Evet” kampanyası yürüten bir grubun müdahale 
ettiği öğrenildi.  

23 Mart 2017 tarihinde, Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde toplanan bir 
grup öğrenicinin, “Hayır İçin Pedal Çeviriyoruz” etkinliğine, polisin müdahale ettiği ve 20 
öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.  

24 Mart 2017 tarihinde, İstanbul Üsküdar’da, “Hayır lokması” dağıtan CHP üyelerine 
belediye zabıtları tarafından müdahale edildiği öğrenildi.  

1 Nisan 2017 tarihinde, Kocaeli’nde, “Hayır” standı açan ve bildiri dağıtan 2 Halkevi üyesinin 
polis tarafından darp edilerek gözaltına alındığı öğrenildi. 

1 Nisan 2017 tarihinde Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, “Hayır” çalışması yürüten bir gruba, 
başka bir grubun saldırdığı ve iki kişinin hafif yaralandığı öğrenildi. 

5 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde, HDP’nin kampanya aracına bir 
grubun saldırdığı ve çalışma yürütenleri tehdit ettiği öğrenildi.  

7 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’un Güngören ilçesinde, 54 yaşındaki Numan Çeken, “Hayır” 
çadırı önünde fotoğraf çektirdiği için dört kişi tarafından darp edildiği öğrenildi.  

8 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’un Beykoz ilçesinde, “Hayır” pankartı asan 3 CHP üyesine, 
kurusıkı tabancayla ateş edildiği ve olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.  

8 Nisan 2017 tarihinde Sakarya’nın Hendek ilçesinde CHP üyeleri tarafından açılan, “Hayır” 
standına, 15-20 kişilik bir grubun saldırdığı, 3 CHP üyesinin darp edildiği öğrenildi.  

9 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’un Kadıköy ilçesinde, “Hayır” çalışması yapan HDP 
üyelerine, bir kişinin bıçak ile saldırdığı, saldırıda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi.  

10 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’un Beylikdüzü ilçesinde, CHP tarafından kurulan, “Hayır” 
çadırının belediye ekipleri tarafından söküldüğü öğrenildi. “Hayır” çadırının hemen yanında 
AKP tarafından kurulan bir, “Evet” çadırı olduğu bildirildi.  

12 Nisan 2017 tarihinde HDP’nin Balıkesir’de düzenlediği mitinge bir kişinin satırla saldırı 
girişiminde bulunduğu öğrenildi. Saldırganın gözaltına alındığı bildirildi.  
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12 Nisan 2017 tarihinde HDP tarafından Edirne’de açılan standın, polis tarafından 
engellenmek istendiği, çalınan Kürtçe şarkılar ve Eşbaşkanların resimleri nedeniyle polisin 
stantta olanları gözaltına almakla tehdit ettiği öğrenildi.  

16 Nisan 2017 tarihinde referandumda, “Hayır” oyu vereceğini açıklayan gazeteci Ali 
Bayramoğlu’nun İstanbul’da oy kullandıktan sonra bir grup tarafından darp edildiği öğrenildi.  

27 Nisan 2017 tarihinde kimliği belirsiz kişilerin Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) 
Sancaktepe İlçe Örgütüne ait binaya saldırdığı öğrenildi. Saldırı sonucu binada maddi hasar 
oluştu. 

E- TOPLUMSAL ALANLARDA KADINA VE KÜÇÜĞE YÖNELİK İHLALLER2 

I- Toplumsal Alanlarda Kadına Yönelik Şiddet-Taciz-Tecavüz 

Tecavüz: 

1 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da Y.G. ve U.N., sosyal medyada tanıştıkları G.K.’ye, birlikte 
bindikleri araçta tecavüz etti, kadını gasp ettikten sonra kaçtı. G.K.’nin şikayeti üzerine 
gözaltına alınan erkekler tutuklandı.  

18 Ocak 2017 tarihinde Tekirdağ’da A.B., kızı Z.B.’ye (18) cinsel istismarda bulundu. Erkek 
tutuklandı.  

30 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da M.K., yeni tanıştığı E.E.’ye birlikte gittikleri otelde 
tecavüz etti. E.E., erkekten şikayetçi oldu.  

3 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da E.G. (35) sosyal medyada tanıştığı kas hastası engelli 
D.’ye (39) bir AVM’nin engelliler tuvaletinde tecavüz etti. D.’nin tecavüzden önce erkeğin 
cinsel ilişki teklifini reddettiği ifade edildi. Kadının şikayeti üzerine tutuklanan erkek 
hakkında Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.  

7 Şubat 2017 tarihinde Bursa’da H.U., tanımadığı S.H.’ye (35) alt geçitte tecavüz etmeye 
çalıştı, direnen kadını darp ederek kaçtı. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek 
tutuklandı. (1 Kadın) 

14 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da M.T., (25) bakıcılık için iş görüşmesine gelen D.K.’ye 
evde şiddet uygulayarak, seks oyuncaklarıyla tecavüz etti. Kadının olaydan sonra şikayeti 
üzerine erkeğin evinde arama yapıldı; aramada kadının bahsettiği ürünler ve spermli peçete 
bulundu. D.K.’nin vücudunda darp sonucu oluşan ekimozlar tespit edildi. 2012 yılında da 
cinsel saldırıdan gözaltına alınan D.K., bu olayla ilgili ifadesinde suçlamaları reddetti ve adli 
kontrol şartıyla serbest bırakıldı 

																																																													
2	Bkz.	Toplumsal	Alanlarda	Kadın	ve	Küçüklere	yönelik	gerçekleşen	hak	ihlalleri	verileri,	dernek	şubemize	
yapılan	bireysel	başvurular	ile	birlikte	http://bianet.org/bianet/bianet/133354-bianet-siddet-taciz-tecavuz-
cetelesi-tutuyor	haber	sitesinden	edinilen	bilgilerden	oluşmaktadır.	
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16 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da Z.H., 26 Aralık 2016 günü evinde uyurken kapı zili çaldı. 
Kapıyı açtığında 1,5 ay önce klozetini tamir eden  tesisatçı Z.M., ile karşılaştı. Yan evde su 
sızıntısı olduğunu kontrol için bakması gerektiğini bahane eden tesisatçı, önce Z.H.yi bıçakla 
yaraladı, ardından bağladı ve tecavüz etmeye çalıştı. Kadının direnmesi üzerine, erkek kadını 
tehdit ederek kaçtı. Olaydan sonra Z.H., erkekten şikayetçi oldu. Z.M.’nin, T.C. vatandaşı 
olmadığı için adresine ulaşılamadığı belirtildi. Güvenlik görüntülerinden Z.M.’nin sosyal 
medya hesabına ulaşıldı, kadın polisin iletişime geçtiği erkek, konuştuğu kişiyle buluşmak 
için geldiği yerde gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden Z.M. tutuklandı.  

17 Şubat 2017 tarihinde Bursa’da yaşları 17-19 olan dört erkek, liseden tanıdıkları zihinsel 
engelli M.B.’ye tecavüz etti. M.B.’nin ailesiyle yaptığı şikayet üzerine gözaltına alınan 
erkekler tutuklandı. Lisenin müdürü ve müdür yardımcısı olan erkekler ise soruşturma 
kapsamında açığa alındı 

3 Nisan 2017 tarihinde Tekirdağ'da R.D. (26), aynı mahallede oturduğu N.G.’ye (67) silah 
zoruyla girdiği evinde tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı 

3 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da M.S.A. (43), eski sevgilisi S.Ç.’ye (40) hakkındaki 
uzaklaştırma kararı bittikten 11 gün sonra gizlice girdiği evinde tecavüz etti ve bıçakla 
yaraladı. S.Ç., bir komşusunun evine girdi. Erkek "Seni de hayatına girenleri de keserim, 
öldürürüm" diyerek kaçtı. S.Ç.’nin psikolojik destek aldığı ifade edildi.  

5 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da enerji dağıtım firmasında çalışan O.Ü. (24),  kaçak 
elektrik bahanesiyle girdiği evde, tanımadığı kadına tecavüz etmeye çalıştı; kadının direnmesi 
üzerine evde mastürbasyon yaptıktan sonra gitti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan 
O.Ü.,  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Erkeğin cinsel taciz, konut dokunulmazlığını 
ihlal, kasten yaralama suçlarından sabıkası olduğu ifade edildi.  

6 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da kendisini ajans sahibi olarak tanıtan C.P. (42),  iş vaadiyle 
buluştuğu ve parasını aldığı D.D.’ye (30) otel odasında tecavüz etti. D.D., aynı şekilde 
dolandırılan G.Ş., ile otel odasına çağırdıkları C.P.’yi öldürdü. Cinayetten sonra teslim olan 
kadınlar tutuklandı. C.P.’nin daha öncede birçok kadını dolandırdığı ifade edildi.  

7 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da şoförler M.E. ve S.O., tanımadıkları engelli F.A.’ya (20) 
otobüste tecavüz etti. M.E.,  tutuklanırken, S.O.,  adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

19 Mayıs 2017 tarihinde Bursa’da bir fabrikada işçi bir erkek, aynı fabrikada işçi kadına 
yattığı yerde tecavüz etmeye çalıştı. Kadın erkekten şikayetçi oldu. Aynı erkeğin daha önce de 
bir kadına tacizde bulunduğu, kadının şikayetçi olduğu ve erkeğe herhangi bir işlem 
yapılmadan kadının işten atıldığı ifade edildi.  

21 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da garson H.A. (17) , tuvaletin yerini soran müşteri P.K.’ye 
(20) yönlendirdiği iş hanının tuvaletinde bıçak tehdidiyle tecavüz etti. Gözaltına alınan erkek 
tutuklandı. 

 28 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da E.D., yeğeni D.'ye (18) iki yıl boyunca sistematik olarak 
cinsel istismarda bulundu ve kadını öldürmekle tehdit etti. D., olayı önce yengesine ardından 
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ailesine anlattı, aile D.'yi konuşması halinde öldürmekle tehdit etti. D. erkek hakkında suç 
duyurusunda bulundu ve koruma talep etti. 

30 Haziran 2017 tarihinde Bursa'da erkek ya da erkekler, N.A.'ya (38) araçlarında tecavüz 
etmeye çalıştı, direnen kadını darp ve gasp ettikten sonra yola attı. N.A.'nın annesi kızının 
psikolojik rahatsızlığı olduğunu söyledi, N.A.'nın dediği gibi araçtan yola bırakıldığı ifade 
edildi. Polis aracı bulmak için çalışma başlattı. 

5 Haziran 2017 tarihinde İstanbul'da E.K., gece yarısı baygınlık geçiren F.H.E.'yi kaçırdı, 
F.H.E'nin yanındaki kadını bıçakladı. E.K., arkadaşı D.A., ile birlikte F.H.E'ye uyuşturucu 
madde verip götürdükleri inşaatta tecavüz etti. F.H.E., tecavüzden üç gün sonra erkeklerden 
şikayetçi oldu. D.A., tutuklandı, E.K., aranıyor.  

Seks işçiliğine zorlama:  

5 Şubat 2017 tarihinde Kocaeli’nde dokuz erkek, bir kadına zorla seks işçiliği yaptırdı. 
Erkeklerin, çok sayıda kadını seks işçiliğine zorladığı ifade edildi. Kadınlardan birinin ihbarı 
üzerine gözaltına alınan erkeklerden üçü tutuklandı.  

28 Şubat 2017 tarihinde Tekirdağ'da E.M. ve Ö.A., bir gece kulübünde çalışan 17 yaşındaki 
kadına zorla fuhuş yaptırmaya çalıştı. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan erkekler 
tutuklandı.  

19 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da kadın M.S. ve 14 erkek, yurt dışından iş vaadiyle 
çağırdıkları 21 kadının pasaportlarına el koyarak ve borçlandırarak zorla seks işçiliği yaptırdı. 
Gözaltına alınan M.S. ve 14 erkek adliyeye sevk edildi.  

7 Nisan 2017 tarihinde Kocaeli’de M.T, A.D, T.D. ile Moldova uyruklu kadın R.D., iş bulma 
vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri Moldova ve Kırgızistan uyruklu 4 kadına zorla seks işçiliği 
yaptırdı. Gözaltına alınan zanlılar, küçük yaşta çocuğu fuhşa teşvik etmek, çocuğun cinsel 
istismarı, insan ticareti, fuhşa aracılık ve yer temini suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.  

10 Nisan 2017 tarihinde Kırklareli'nde Kırgız uyruklu O.İ ve T.T.,  iş vaadiyle Türkiye’ye 
gelen üç Kırgızistan vatandaşı kadına zorla seks işçiliği yaptırdı. Gözaltına alınan erkekler 
tutuklandı.  

19 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da  E.U., S.B., Y.D., E.E. ve dört erkek, iş bulma vaadiyle 
Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu dokuz kadına pasaportlarına el koyarak ve şiddet ve 
tehditle zorla seks işçiliği yaptırdı. Sekiz erkekten dördü tutuklandı.  

Taciz 

5 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da E.A., (32) tanımadığı N.A.’ya (22) bakarak mastürbasyon 
yaptı. N.A.’nın şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek bir yıldır psikolojik rahatsızlığının 
bulunduğunu belirterek tedavi amacıyla aldığı ilacı kullanmaya başladıktan sonra nedenini 
bilmediği bir şekilde ereksiyon olduğunu iddia etti. E.A.’nın benzer olaylardan üç davası 
olduğu ifade edildi. Savcılık, E.A., hakkında bir defadan fazla olmak üzere cinsel taciz ve 
hayasızca hareketlerde bulunmak suçlarından 1,5 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.  
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29 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da Ö.Y., sokakta tanımadığı kadınların fotoğraflarını ve 
videolarını çekerek sosyal medyada cinsel içerikli mesajlarla paylaştı. Bir kişinin şikayeti 
üzerine gözaltına alınan erkeğin, dört ilçede kadınların görüntülerini kaydettiği ifade edildi.  

30 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da Ü.A., iş teklifi etme bahanesiyle telefonunu aldığı sunucu 
N.S.’yi telefon mesajlarıyla ve sosyal medyada taciz etti. N.S., kendisini Kasım ayından beri 
taciz eden erkekten şikayetçi oldu. Mahkeme Ü.A.’ya kadının evine ve işyerine yaklaşamama 
ve iletişime geçmeme kararı verdi.  

3 Şubat 2017 tarihinde Kocaeli’de D.Ş. (59), arkadaşı Y.A.’yı (39) evinde taciz etti. Direnen 
kadın ve erkek arasında çıkan kavgada Y.A., erkeği bıçakladı. Hafif yaralanan erkek 
hastaneye kaldırıldı. Y.A., gözaltına alındı.  

18 Şubat 2017 tarihinde İstanbul'da O.A. (36), annesinin bakıcısı N.Ş.'yi (30) evde elle taciz 
etti. N.Ş.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek, ilk ifadesinde saygın bir mesleği 
olduğunu, asla genç kadının iddia ettiği gibi cinsel saldırı ve tacizde bulunmadığını, zam 
isteğini reddettiği için kadının iftira attığını kaydetti. Pilot olan O.A., basit cinsel saldırıdan 
tutuklandı.  

19 Şubat 2017 tarihinde İstanbul'da H.B., bir lisenin kız öğrenci yurdunun önünde teşhircilik 
yaptı. Öğrenciler sosyal medyada erkeğin fotoğrafını paylaştı. H.B., gözaltına alındı.  

22 Şubat 2017 tarihinde Kocaeli’nde T.U. (31), iki ay içinde evlerine girdiği yaşları 16-25 
olan dört kadına bıçak tehdidiyle cinsel tacizde bulundu ve gasp etti. Erkek yakalandı.  

24 Mart 2017 tarihinde Kocaeli'nde E.G., tanımadığı iki kadını sokakta teşhircilik yaparak 
taciz etti. Etraftaki erkekler, E.G.'yi linç etmeye çalıştı. E.G. gözaltına alındı.  

30 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da kendisini kargo firması elemanı olarak tanıtan bir erkek, 
sunucu M.K.’nin evine zorla girmeye çalıştı, kadına küfür ve hakaret etti. M.K.’nin 155’i 
araması üzerine erkek gözaltına alındı. Erkeğin daha önce de kadını defalarca arayarak taciz 
ettiği, M.K.’nin erkekten şikayetçi olduğu öne sürüldü.  

5 Nisan 2017 tarihinde Sakarya’da E.G., eski sevgilisi T.M.’yi (34) telefonla ve sosyal 
medyada taciz etti, ısrarla görüşmek istedi. T.M., kocasıyla birlikte gittiği görüşmede, E.G.’yi 
bıçaklayarak yaraladı. T.M. ve kocası gözaltına alındı. T.M., erkeğin ayrıldıktan sonra sürekli 
tacizine maruz kaldığını ifade etti.  

16 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da S.A. (41), tanımadığı Ö.G.’nin (34) bir benzincinin 
tuvaletinde görüntülerini kaydetti. Ö.G., bağırarak erkeği teşhir etti, ancak benzincidekiler 
erkeğe herhangi bir müdahalede bulunmadı. Olaydan sonra erkek kaçtı. Ö.G., şikayetçi oldu, 
erkek olaydan bir hafta sonra cinsel tacizden tutuklandı.  

18 Nisan 2017 tarihinde Bursa’da O.S., yoldan geçen tanımadığı kadınları laf atarak taciz etti. 
Çevredeki erkekler O.S.’yi darp ederek yaraladı.  

21 Nisan 2017 tarihinde Kocaeli’de S.B. (37), tanımadığı 15 yaşındaki kızı sokakta teşhircilik 
yaparak taciz etti. Erkek gözaltına alındı.  
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25 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da bir politikacının yakın koruması olduğu iddia edilen 
F.M., sosyal medyada bir kadını tecavüz etmekle tehdit etti.  

28 Nisan 2017 tarihinde Kocaeli’de bir otobüste yolcu R.S., tanımadığı yolcu kadını 
teşhircilik yaparak taciz etti. Kadın erkeğin fotoğraflarını çekerek sosyal medyada teşhir etti. 
Gözaltına alınan R.S. savcılık tarafından serbest bırakıldı.  

6 Mayıs 2017 tarihinde Bursa’da K.A. (39), üç erkek arkadaşıyla birlikte eski karısı H.A.’nın 
(34) evine zorla girdi. Olay sırasında ihbar üzerine olay yerinde olan polis K.A.’yı gözaltına 
aldı. K.A.’nın geldiği araçta üç tüfek, balta, biber gazı gibi çeşitli silahlar çıktı. Dört erkekten 
biri kaçtı, K.A. ve iki erkek gözaltına alındı.  

8 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da V.Ç., eski karısı K.B.’nin evine girmeye çalıştı, sürekli ve 
ısrarla kapıyı çaldı. Kapıyı açmayan kadın, polis çağırdı. Gözaltına alınan erkek ifadesinde 
ısrarcı olduğu söyledi. Savcılığın yürüttüğü soruşturmada, V.Ç., hakkında, kişilerin huzur ve 
sükûnunu bozma suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.  

10 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da garson M.K., aynı barda garson olan A.A.’yı yatmaya 
gittiği odasında çıplak karşılayarak taciz etti. A.A., erkekten şikayetçi oldu.  

10 Mayıs 2017 tarihinde Kocaeli’nde 34 yaşlarında bir erkek, minibüste tanımadığı iki 
Suriyeli kadını elle taciz etti. Erkeğe araçta bulunan bir kadın müdahale etti, erkek kadının 
üzerine yürüdü, kadının bağırması üzerine şoför,  tacizci erkekle kavga etti, son durakta erkek 
linç edilmeye çalışıldı. Kadınlar erkekten şikayetçi oldu.  

28 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da bir üniversitede eğitmen A.S., öğrenci kadınlar S.I. ve 
A.S.'yi taciz etti. A.S., kendisine direnen kadın A.S.'yi darp etti. Kadınlar erkekten şikayetçi 
olurken, üniversite yönetiminin A.S.'nin aldığı darp raporunda yazan olayın üzerinden dokuz 
gün geçmiş ibaresini gerekçe göstererek, erkek hakkında henüz işlem yapmadığı ifade edildi.  

28 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da bir üniversitede araştırma görevlisi T.A., öğrencisi 
A.Y.'yi mesaj atarak birçok defa taciz etti. T.A.'nın başka öğrenci kadınları da aynı şekilde 
taciz ettiği öne sürüldü. Kadınlar erkek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etti. 

1 Haziran 2017 tarihinde Balıkesir’de firar eden asker Y.A., tanımadığı N.V.’yi sokakta elle 
taciz etti, arkasından sarıldığı kadını sürükleyerek götürmek istedi. N.V.’nin bağırması 
üzerine erkek kaçtı. Kaçan Y.A., saklandığı inşaata 9 yaşındaki bir kız çocuğunu zorla 
götürdü, alıkoydu. Şikayet üzerine olay yerine gelen polis erkeği yakaladı. Y.A., tutuklandı. 

10 Haziran 2017 tarihinde İstanbul'da bir erkek toplu taşıma aracından yanında oturan kadını 
elle taciz etti. Tacize uğrayan kadın araçtan inerken, taciz görüntüleri araçtaki bir kadın 
tarafından kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Tacizci erkek kendisine tepki gösteren 
kadına oruçlu olduğunu ve hakaret ederek fotoğrafları silmesini söyledi. 

16 Haziran 2017 tarihinde Kocaeli'nde bir erkek, tuvalet pencerelerinden başını sokarak 15 
kadını gözetledi ve taciz etti. Mahalledeki erkeklerin balta ve kesici aletlerle tacizci erkeği 
yakalamak için geceleri nöbet tuttuğu ifade edildi. 
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18 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da B.J., bir sahilde sunucu C.T.’yi güneşlenirken videoya 
çekti. C.T.’nin erkeğe tepki göstermesi üzerine B.J., kadını yaraladı. Erkek gözaltına alındı. 

18 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da yaşlı bir erkek, otobüste yanında oturan Y.Y.’yi (24) 
elle taciz etti, mastürbasyon yaptı. Y.Y., taciz görüntülerini kaydetti. Y.Y.’nin erkeğe tepki 
göstermesi üzerine erkek otobüsten hızlıca indi. 

29 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da bir erkek, sokakta C.K.’ye, “üstüne başına dikkat et, 
milleti azdırıyorsun” diyerek sözlü saldırıda bulundu. Kadının bağırması üzerine etraftakiler 
erkeğe tepki gösterdi. C.K., olay yerinde bulunan kadınlarla birlikte erkekten şikayetçi oldu. 
Gözaltına alınan erkek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

30 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da Afgan O.H. (16), sokakta S.A.’ya laf attı. S.A.’nın 
sevgilisi Ö.A. (16) ve arkadaşı erkek M.S.K. (16),  O.H.’yi bıçaklayarak öldürdü. Erkekler 
tutuklandı. 

Şiddet/Yaralama 

6 Ocak 2017 tarihinde Çanakkale’de C.K. (21), erken yaşta evlendiği karısı G.K.’yi (18) 
sokakta darp etti. Olaydan sonra kaçan C.K., yakalandı. G.K., erkekten şikayetçi olmadı.  

8 Ocak 2017 tarihinde Kocaeli’nde M.A. (33), annesi E.D.’yi para vermediği için bıçakladı. 
M.S.’nın madde bağımlısı olduğu öne sürüldü.  

10 Ocak 2017 tarihinde Kocaeli’nde 25 yaşlarında bir erkek, hastanede doktor kadını 
yumruklayarak darp etti. Erkek gözaltına alındı.  

15 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da bir yarışma programında yarışmacı olan E.W., bir doğum 
günü partisi için gittikleri gece kulübünde, sevgilisi C.Ç.’yi kıskandığı için darp etti. E.W., 
mekandaki muhabirlere küfür etti.  

18 Ocak 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Merve Özçelik ve Nuran 
Özçelik; “27 yıllık evli olan ailemle birlikte yaşıyorum. Babam küçüklüğümden beri 
kesintisiz her gün eve geldiğinde bağırıp, evdeki eşyaları kırıp, kilitlediğimiz kapıları açarak 
üzerimize saldırıyor. 17 yaşında olan kız kardeşim bu olaylardan psikolojik olarak fazlasıyla 
etkilenmiş durumda. Ergenlik çağına girmeye başladığımdan bu yana, bakışları hiç hoş değil.  
Şu an da bana gücü yetmeyeceğinden eski hareketlerini yapamıyor ama eskiden çok fazla 
istismara maruz kaldım. Banyo yaparken kapıları açtı, hatta tuvaletteyken bile kapıyı açmaya 
çalıştı, içerde birinin olduğunu bilmemesi imkansızdı. Şu an kız kardeşime aynı şeyleri 
yapacak olmasından çok korkuyorum. Evde sürekli şiddete maruz kalıyoruz. Gece saat: 12.00 
sıralarında eve gelen babam, bizi sabaha kadar uyutmuyor. Kendi kendine ettiği kavgalarda, 
ona cevap vermediğimizde, odamızın kapısını kırarak bize saldırıyor. Onunla kavga etmemizi 
istiyor. İşteyken ya da yanımızda biri varken bizi herkese rezil ediyor. Annemden boşanmak 
için şartları var. Evden ve iş yerinden hak vermeden, sürekli bizi evden atmaya çalışıyor. 
Annemin iş yerine her gün gidip paraları alıp çıkıyor.”diyen başvurucular, derneğimizden 
hukuki ve psikolojik destek talep etmişlerdir.  
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18 Ocak 2017 tarihinde  Kocaeli’de otobüs muavini E.Y., hamile olan müşterisi O.K.’yi (26) 
araçta darp etti. O.K.’nin koltuktaki televizyonun bozuk oldu gerekçesiyle çağırdığı 
E.Y.’nin kadına,  “üç kuruş para alıyorum bir de seninle uğraşamam” dediği öne 
sürüldü.  O.K., erkekten şikayetçi oldu. E.Y., hakkında soruşturma başlatıldı.  

18 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da bir izdivaç programında yarışmacı B., adlı erkek, N., adlı 
kadın yarışmacıyı başka bir erkekle dans ettiği için program çıkışında darp etti.  B.’nin kadını 
darp etmesinden sonra diğer erkek yarışmacılar ve set ekibi kavga etti, taraflar birbirinden 
şikayetçi oldu.  

27 Ocak 2017 tarihinde Edirne’de A.K., karısı M.K.’yi silah kabzasıyla yaraladı. Erkek 
olaydan sonra kaçtı. 

7 Şubat 2017 tarihinde Bursa’da A.K. (43), karısı G.K.’yi (42) evde bıçakladı, ardından 
kendini defalarca bıçaklayarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan G.K. ve A.K.’nin hayati 
tehlikesi devam ediyor.  

7 Şubat 2017 tarihinde Bursa’da emekli polis O.B., eski sevgilisi A.Ö.’yü kıskandığı için 
çalıştığı hastanede tabancayla ağır yaraladı. Kaçmaya çalışan erkek hastanedeki güvenlik 
tarafından yakalandı. O.B.’nin geçen yıl A.B.’yi sosyal medyada ve telefonla taciz ettiği, 
kadının erkekten, “tehdit ve hakaret” suçlamasıyla şikayetçi olduğu ve erkeğe uzaklaştırma 
kararı verildiği ifade edildi.  

7 Şubat 2017 tarihinde Sakarya’da aile bireyleri, kızları E.T.’yi darp etti. Evden kaçan E.T., 
karakola gittiği sırada ailesi tarafından tekrar saldırıya uğradı. E.T.’nin şikayetçi olduğu ifade 
edildi.  

13 Şubat 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Mesude Oral/Yurtçiçek; 
“2015’te Seyitgül Yurtçiçek tarafından bana karşı şiddet, hakaret ve canıma kast etme durumu 
gerçekleştiği için ayrılmak istedim. Darika aşireti ve eşimin ailesi bizi uzlaştırma hususunda 
sürekli olarak psikolojik baskı uyguladılar. Son olayda ben uzlaşmak istemedim ve evden 
ayrıldım. Aşiret üyeleri bir araya gelip benim ziynet eşyalarımı eşime verdiler. Seyitgül, evde 
ne varsa aldı. Ailenin büyüklerine göre ben ayrılmak istediğim için haksızmışım ve bu 
nedenle hiçbir hak talep edemezmişim. Seyitgül ve ailesi beni ve ailemi tehdit ediyorlar. 
Şikayetleri geri çekmemi ve bu haksızlığa karşı sessiz kalmaya zorluyorlar.Haklarımı alarak 
boşanmak istiyorum. Bu konuda hukuki ve psikolojik destek istiyorum.” talebinde 
bulunmuştur. 

24 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da iş insanı C.A., şiddet gördüğü için boşanma davası açan 
karısı K.Ö.’nün kaldığı evi bastı, evin camlarını kırdı.  

26 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da taksi şoförleri Y.A. ve Ç.K., taksi şoförü kadın T.O.’yu 
aracında yumrukla darp etti, arabasına vurarak fiziki hasar verdi. İki erkeğin kadına, “seni 
yaşatmayız, arabanla yok ederiz” dediği öne sürüldü. Erkeklerin, kadını yer meselesi 
yüzünden tehdit ettiği, kadının neden böyle yaptıklarını sorması üzerine saldırdığı ifade edildi. 
Erkekler gözaltına alındı.  
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27 Şubat 2017 tarihinde derneğ
yılında Kadıköy’de tanıştığım, telefonumu paylaştığım, sonrasında 4-5 kere görüştüğüm, 
ancak rahatsız olduğumu kendisine bildirdiğim ve şikayetçi olduğum şahıs tarafından, 3 
senedir tehdit mesajları almaktayım. Telefonumu de ştirdiğim halde tekrar bulmaktadır. 
Evimin önünde beklemektedir. Evi değiştirdiğim halde yeni taşındığım evi bulmuş sabah 
akşam kapısında beklemektedir. Yolda beni takip etmektedir. Bindiğim otobüse binmektedir. 
Bindiğim minübüse binip arkama oturmaktadır. İş yerime gelmekte, güvenlikçilerle 
tartışmakta, sürekli iş telefonumdan beni rahatsız etmektedir. “Seni iş yerinden attıracağım, 
gerekli işlemleri yaptım. Seni okuldan attıracağım. Kardeşinin peşine adam taktırıp 
kemiklerini kırdıracağım.” İş yerindeki müdürüm için, ‘kafasına kurşun yiyeceği günü 
beklesin’ şeklinde tehdit ederek, ailemin telefonunu bulup arayarak, ‘çocuk sanat merkezini 
yakacağım, yerle bir edeceğim, sevgiyi alın Balıkesir’de eve kapatın.’ diyerek tehditlerini 
sürdürmektedir…” diye başvurusunda belirtmiş, derneğimizden, şahsın ailesine ulaşmasını ve 
arabuluculuk yapmasını talep etmiştir. 

3 Mart 2017 tarihinde Kocaeli’de B.K., evden ayrılan karısı Ç.K.’yi (29) tabancayla ağır 
yaraladı. Cinayete teşebbüs eden erkek kaçtı.  

9 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da bir üniversite kampüsünde, 15-20 erkek 8 Mart standı açan 
kadınlara tekbir getirerek saldırdı, kadınları darp etti, bir kadını hafif yaraladı. Saldıran 
erkeklerden altı tanesi gözaltına alındı. Üniversite yönetimi içlerinde okul öğrencisi olan 
erkeklere disiplin soruşturması açılacağını söyledi.  

29 Mart 2017 tarihinde Çorlu'da bir genelevde müşteri M.E., seks işçisi kadının boğazını sıktı, 
darp etti. Kadının şikayeti üzerine, erkeğe özel güvenlik görevlisi A.S. müdahale etti. M.E., 
A.S.’yi ve kendisini tabancayla yaraladı.  

16 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da bir siyasi parti üyeleri olan erkekler, sandık görevlisi 
M.Y.’yi verilen oya itiraz ettiği için darp etti, kadının boynunda kırık, karnında ve belinde ise 
ezilme meydana geldi.  

18 Nisan 2017 tarihinde Bursa’da M.Y. (40), eski karısı G.T.’yi (39) sokakta telefonla 
konuştuğu için tabancayla defalarca ateş ederek öldürmeye çalıştı. Cinayete teşebbüs eden 
M.Y., intihar etti. G.T., ağır yaralandı. M.Y.’nin sokakta eski karısına telefonda kiminle 
konuştuğunu sorduğu, kadının, “seni ilgilendirmez” dediği ifade edildi.  

28 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da O.G., şarkıcı eski sevgilisi T.Y.’yi öldürmekle tehdit etti. 
T.Y.’nin şikayeti üzerine erkeğe kadının evine ve işyerine yaklaşamama kararı verildi.  

3 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Ö.D. (43), koruma 
kararı bulunan karısı A.D.’yi (38), cinsel istismar şikayetini geri çekmediği için çalıştığı iş 
yerinde darp ettikten sonra dört el ateş ederek öldürmeye teşebbüs etti. Ö.D., eşini kasten 
öldürmeye teşebbüsten tutuklandı. Ö.D.'nin 11 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu 
gerekçesiyle hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldığı, erkeğin bir süre önce 
denetimli serbestlikle tahliye edildiği ifade edildi. Cinsel istismar olayının ortaya çıkmasından 
sonra A.D., erkekten şikayetçi olmuştu.  
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15 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da M.M. (26), boşanma davası açan karısı Ç.Ü.'ye (22) 
sokakta önce kurusıkı tabancayla ateş etti, ardından yanında taşıdığı kezzabı kadının suratına 
döktü. Olay sırasından gözaltına alınan erkek tutuklandı.  

16 Mayıs 2017 tarihinde Kocaeli'nde Y.A., 13 yaşındaki kızını darp etti. Gözaltına alınan 
erkek soru soran gazetecilere, "Sana ne, çocuk benim değil mi?" dedi.  

19 Mayıs 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu; “2011 evlendim ve 
Fransa’ya gittim. 5 yaşında oğlum var. Eşim şiddet gösteriyordu, anlaşamıyorduk. 8 yıldır 
ülkemi görmedim. Fransa oturumumla ilgilenmiyordu. 15 gün kadın sığınma evinde kaldım. 
Polislikte ve hastanede darp raporlarım vardı, eşim yırttı. En son beni dövdü, konsolosluğa 
sığındım. Kimlik pasaportumu elimden aldılar. Geçici pasaportla TC’ye geldim. Oğlumu 
benden aldı, onu 5 aydır görmüyorum. ‘Para altın verelim, oğlunu ver’ diyorlar. Sesini 
duymuyorum, göstermiyorlar. Oğlumun yanına gitmek istiyorum. Gidemiyorum. O da bana 
gelemiyor. Türkiye’de kimliğim yok. Hiçbir şey yapamıyorum. Oğlumu özlüyorum, babası 
beni tehdit ediyor, ‘şikayet edersen oğlunu göstermeyeceğim’ diyor. Amcamlar arayıp, para 
altın al, oğlunu unut diyorlar. Ben bir şey istemiyorum. Oğlumu görmek için yardım 
istiyorum.” diyerek yardım talebinde bulundu.  

30 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da C.K. (40), karısı E.K.'yi (31) bıçaklayarak ağır yaraladı, 
kayınpederi Kadir Demirel'i (56) öldürdü. Erkek cinayetten sonra kaçtı. C.K.'nin cinayetten 
önce E.K.'ya şiddet uyguladığı, kadının bu yüzden babasını çağırdığı belirtildi. E.K.'nin altı ay 
önce erkekten şiddet gördüğü için ayrıldığı, şikayetçi olduğu ve erkeğe uzaklaştırma cezası 
verildiği, kadının bir süre önce eve döndüğü ifade edildi.  

1 Haziran 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan başvurucu; “2001 yılında 
evlendiğim Durmuş Çoban’dan evliliğim süresince zaman zaman şiddet gördüm. 3 çocuk 
annesiyim. Biri 3 aylık bebektir. Bebeğimin doğmasına 2 hafta kala eşimde değişmeler 
başladı. Geç gelmeler, gece gelmemeler başladı. Bu süre içerisinde yedek telefon buldum. 
Sorduğumda, ‘’telefonu ver yuvam yıkılmasın dedi ve geç saatte evden ayrıldı. Daha sonra 
Rus bir bayanla beraber olduğunu öğrendim. Bu sırada Şubat’ın 14’ünde doğum yaptım. 
Bebeğe gece gündüz ben baktım. Kendisi gece geç saatlerde, bazen de sabaha karşı geliyordu. 
İlgilenmiyordu. Sebebini sorduğumda, ‘işim var’ diyordu. Bir süre sonra, Nisan’ın 4’ünde 
kadına ev açtığını öğrendim. Kavgalarımız arttı. Evi terk etti sonra geri geldi. Psikolojik 
şiddetle bana bu durumu kabul ettirmeye çalışıyordu. Küçük bebek var diye ona mahkum 
olduğumu sanıyordu. En son şiddet gördüğümde polise şikayette bulundum. Ve onun 
sonucunda evi bir kez daha terk etti. Daha evvel, 27 Mayıs 2017 ve 28.05.2017 tarihlerinde 
Sultanbeyli Gölet karakoluna şikayetlerde bulundum.” diyerek hukuki yardım talebinde 
bulundu.   

1 Haziran 2017 tarihinde Kırklareli’nde E.K., karısı D.K.’yi kendisini aldattığını düşündüğü 
için bıçaklayarak ağır yaraladı. E.K. gözaltına alındı. 

2 Haziran 2017 tarihinde İstanbul'da U.T. (47), annesi B.T.'yi (65) evden zorla çıkardı, 
sokakta darp etti, evi ateşe verdi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen erkek olaydan 
sonra kaçtı. 
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7 Haziran 2017 tarihinde Bursa'da T.D., karısı B.D. ile bir kadın arkadaşı, doktor 
İ.Ç.'yi  yanlış barkot yazdığı için hastanede hakaret ettikten sonra darp etti, yerde sürükledi. 
İ.Ç.'nin şikayeti üzerine, T.D., kasten yaralama ve tehditten tutuklandı. 

7 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Taksim'de tartıştığı arkadaşının şiddetine maruz kalan A.T. 
adlı kadın, şiddet gördüğü şahıstan kaçarak gittiği polis noktasında şikayette bulundu. Polisin, 
şiddet gören kadına, "Gençler kendi aranızda hal edin" dediği öğrenildi. 

12 Haziran 2017 tarihinde Bursa'da A.K. (44), karısı S.K.'yi (36) telefonuna bir erkekten, 
"merhaba" mesajı geldiği için yumrukla darp etti. Hastaneye kaldırılan kadın erkekten 
şikayetçi oldu. 

14 Haziran 2017 tarihinde Kocaeli’nde müşteri kılığında girdiği markette market sahibi 
S.G.’yi gasp etti, direnen kadını bıçaklayarak yaraladı. 

14 Haziran 2017 tarihinde İstanbul Pendik’te Melisa Sağlam isimli bir kadın, "Ramazan'da 
mini etek giydiği" gerekçesiyle bir erkeğin saldırısına maruz kaldı. 

15 Haziran 2017 tarihinde İstanbul'da oyuncu T.P.. sevgilisi sunucu E.P.K.'yi darp etti. E.P.K. 
darp raporu alarak erkekten şikayetçi oldu, koruma kararı çıkarttı. 

17 Haziran 2017 tarihinde İstanbul'da E.K., tanımadığı M.S.'yi (21) şort giydiği için minibüste 
darp etti. M.S., erkekten şikayetçi oldu. M.S. verdiği röportajda, E.K’nin “Ramazan'da böyle 
giyinmeye utanmıyor musun” diyerek kendisine yumruk attığını ve kimsenin erkeğe 
müdahale etmediğini söyledi. M.S.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan E.K., ifadesinin 
ardından önce serbest bırakıldı, adli işlemler sırasında, "vergi kanuna muhalefet" suçundan 3 
yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldığı ortaya çıkınca, bu suçun infazı için cezaevine gönderildi. 
Kadınlar saldırıyı sosyal medyada, #Hayatınİçindeyiz etiketiyle protesto etti. Olayın basına 
yansımasından sonra bir erkek, sosyal medyada M.S.'ye yönelik "Götü başı açık olanlara 
tecavüzü hak görüyorum", "Tayt giyen kadınlar görmek istemiyorum" yazan bir paylaşımda 
bulundu. 

25 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da bir evlilik programında tanışıp evlenen C.T., karısı 
B.T.’yi darp etti. Evden ayrılan B.T., yaşadığı şiddeti televizyon programında ifşa etti, C.T. 
ise "B. dar pantolon giyince tartıştık, sadece kolundan tuttum. B.’den asla boşanmam. Dava 
açsa da boşanmam" dedi. 

29 Haziran 2017 tarihinde Kocaeli’nde Ö.B., babaannesi H.B.’yi darp etti. H.B.’ye uygulanan 
şiddet üzerine çıkan kavgada Ö.B.,  amcası ve kuzeni tarafından tabancayla yaralandı. 

Kaçırma  

20 Mart 2017’de Balıkesir'de H.D. (33) ve erkek kardeşi H.D., yengesi G.D.’nin yardımıyla 
A.K'yi (17) kaçırdı, bir evde zorla alıkoydu. A.K.’nin ailesinin şikayeti üzerine A.K., zorla 
tutulduğu evde bulundu. A.K.’nin şikayeti üzerine, H.D.’nin babası İ, erkek kardeşi H.D., 
arkadaşları erkekler U.G., H.Y., İ.B. ve İ.Y., tutuklandı, yengesi G.D. adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. Olaydan sonra kaçan H.D. aranıyor.  
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30 Haziran 2017 tarihinde Tekirdağ’da K.Ç., zorla girdiği evde N.G.’yi kaçırdı, babası 
T.G.’yi yaraladı. N.G. ve T.G.,  erkekten şikayetçi oldu, K.Ç.,  gözaltına alındı 

12 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da F.Ç., kardeşinin dini nikahlı karısı M.K.’yi evde 
tabancayla yaraladı, 6 yaşındaki yeğenini kaçırdı.  

Çocuk İstismarı: 

5 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da iki erkek, 12 yaşındaki zihinsel engelli kız çocuğuna cinsel 
istismarda bulundu. Erkeklerden biri kızın babası, diğeri ise komşusu… Olay okuldaki 
öğretmenin fark etmesiyle ortaya çıktı. Gözaltına alınan erkekler, savcı tarafından deliller 
toplanana kadar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, kız çocuğu devlet korumasına alınmadı.  

18 Ocak 2017 tarihinde Sakarya’da öğretmen V.K. (49), öğrencisi 13 yaşındaki kıza cinsel 
istismarda bulundu. Erkek tutuklandı.  

8 Şubat 2017 tarihinde Kırklareli’de E.G. (22), tanımadığı B.S.S.’ye (15) sokakta cinsel 
istismarda bulundu. B.S.S.’nin ailesiyle yaptığı şikayet üzerine yakalanan erkek, adli kontrol 
şartıyla serbest bırakıldı. 

17 Şubat 2017 tarihinde İstanbul'da A.B. (33), evden kaçan S.G.’ye (14) güvenini kazanarak 
götürdüğü ablasının evinde cinsel istismarda bulundu, hamile kalmaması için ertesi gün hapı 
içirdi. İstismar olayı dışında bir suç iddiasıyla telefonu dinlenen A.B.’nin, kızla 
mesajlaşmalarından ortaya çıktı. A.B., cinsel istismar ve hürriyetten yoksun kılma suçlarından 
tutuklandı.  

23 Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı bir yuvanın şoförü 
olan S.Ç., yurtta kalan İ.P.’ye (13) kalorifer dairesinde cinsel istismarda bulundu. İ.P.’nin 
olayı anlattığı yuva müdürünün şikayeti üzerine gözaltına alınan erkek tutuklandı. Erkeğin, 
İ.P.’ye daha önce de tecavüz ettiği, kızın korktuğu için kimseye söylemediği ifade edildi.  

23 Şubat 2017 tarihinde Kocaeli’nde aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 11 
erkek, bir hafta boyunca evden kaçtığı öne sürülen C.G.’ye (13) uyuşturucu madde verip 
cinsel istismarda bulundu. C.G.’nin şikayeti üzerine erkekler gözaltına alındı.  

6 Mart 2017 tarihinde İstanbul’da Y., arkadaşının sevgilisi D.T.’ye (15) tecavüz etti. Üvey 
babası N.B.’nin şiddet uyguladığı D.T., evden kaçarak başka bir şehirde yaşayan teyzesinin 
yanına gitti. Jandarmanın ifadesinin aldığı N.B., Aile Sosyal Politika bakanlığına gönderildi.  

21 Mart 2017 tarihinde Kocaeli’de U.E. (25), Y.G. (25) ve M.B. (24), arkadaşlarının kardeşi 
C.G.’ye (14) ofis ve evde birden çok defa cinsel istismarda bulundu. Ailesinin kayıp 
başvurusu yaptığı C.G. bir ormanda bulundu. Gözaltına alınan erkekler adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı.  

4 Nisan 2017 tarihinde Kocaeli’nde M.Y.A., N.Ö.’ye (17) tecavüz etti. N.Ö.’nün erkekten 
şikayetçi olup olmadığı bilinmiyor, N.Ö. polis tarafından aranıyor.  
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5 Nisan 2017 tarihinde Edirne’de Y.O., dört ayrı tarihte küçük yaşta çocuklara cinsel 
istismarda bulundu. Yakalanan erkek tutuklandı.  

15 Nisan 2017 tarihinde Edirne’de A.Ş. (44), öğrenci H.N.’ye (13) okulun kalorifer dairesinde 
cinsel istismarda bulundu. H.N.’n in şikayeti üzerine, erkek gözaltına alındı. (A.Ş.’nin okulda 
ne iş yaptığı ya da kızla yakınlık derecesi haberlere yansımadı)  

29 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da O.K. (17), sevgilisi E.D.’ye (13) mezarlıkta tecavüz etti. 
E.D. erkekten şikayetçi oldu. O.K., çocuğun cinsel istismarından tutuklandı.  

11 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul Sarıyer’de bulunan bir ilköğretim okulunda, 9 yaşındaki 
öğrencinin, öğretmeninin cinsel saldırısına maruz kaldığı ve öğretmenin gözaltına alındığı 
belirtildi. 

12 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul'da bir okulda öğretmen, ilköğretim öğrencisi yaşı küçük 
erkek E.Y.'ye cinsel istismarda bulundu. E.Y. ve ailesi erkekten şikayetçi oldu.  

13 Mayıs 2017 tarihinde Çanakkale Biga'da Halk Eğitim Merkezi'nde halk oyunları eğitmeni 
olan 41 yaşındaki İ.A.,  lise öğrencisi 14 yaşındaki kız öğrenciyi taciz etti. Eğitmen İ.A., 
çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Çanakkale cezaevine gönderildi.  

18 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da İ.K., S.B. ve T.K., aralarında eski sevgilileri ve 
arkadaşının kızının da bulduğu 18 yaşından küçük D.C., E.İ., ve F.İ.’ye tehdit ederek cinsel 
istismarda bulundu. Olayla ilgili başka erkeklerin de gözaltına alındığı, erkeklerin geçen 
yıldan beri sistematik olarak cinsel istimrarda bulunduğu ifade edildi. Olay okuldaki rehber 
öğretmenin durumu fark etmesi üzerine ortaya çıktı.  

19 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da kırtasiyeci 34 yaşında bir erkek, 8-10 yaşlarında beş kız 
çocuğuna dükkanında cinsel istismarda bulundu. Erkeğin çocukları, “oyuncak vereceğim” 
diyerek kandırdığı, olayın bir öğretmenin bir öğrencinin çantasında erkek tarafından yazılmış 
mektubu bulmasıyla ortaya çıktı. Erkek gözaltına alındı.  

8 Haziran 2017 tarihinde Tekirdağ'da bir okulda temizlik işçisi E.Ö. (54),  14 yaşındaki 
öğrenci kıza cinsel istismarda bulundu. Erkek tutuklandı.  

10 Haziran 2017 tarihinde Tekirdağ'da esnaflar Y.S. (29), M.B. (29), E.D. (32) ve A.K. (28), 
aynı mahallede oturan zihinsel engelli D.A.'ya (16) cinsel istismarda bulundu. D.A.'nın olayı 
anlattığı rehabilitasyon merkezindeki öğretmeni P.A., erkekler hakkında suç duyurusunda 
bulundu. Üç erkek tutuklanırken biri aranıyor. 

 

 

 

F-EKONOMİK VE SOSYAL HAKLAR 



73	
	

	

I- İşten Çıkarılanlar 

3 Ocak 2017 tarihinde İstanbul’da Arçelik, yeni yılın ilk günlerinde 500’ü sözleşmeli olmak 
üzere 650 işçisini işten çıkardı.  

8 Şubat 2017 tarihinde İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi öğretmenlerinden, Muharrem 
Söker, hakkında sosyal medya paylaşımları nedeniyle, ‘Cumhurbaşkanı’nı ve devlet 
büyüklerini hedef gösterme’ ve ‘güvenlik güçlerini hedef gösterme’ iddiasıyla soruşturma 
açıldı ve İstanbul Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından görevden alındığı öğrenildi.  

14 Mart 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan mağdur X; “Altı yıldır üyesi 
bulunduğum, Alternatif Bilişim Derneği’nden ve bu derneğin yönetim kurulunu oluşturan bir 
grup tarafından haksız yere ihraç edilmiş bulunmaktayım. Derneğin aktif bir üyesi olan Oğuz 
Demirkapı’nın, 2016 yılı Mayıs, Ağustos döneminde haksızlığa uğramasına ve temel 
örgütlenme hakkının, kişilik haklarının ihlal edilerek tasviye edilmesine itiraz etmem, bu 
nedenle yönetim kurulunu sorunu çözecek adımlar atmaya davet etmem üzerine, bu adımları 
atmayı reddeden grup beni de dernek üyeliğinden 24.01.2017 tarihinde ihraç ettiğini bana 
bildirdi. Üstelik bu karar, 21 Ocak’ta yapılan usulsüz genel kurulun bir kararı olarak bildirildi. 
Bahsi geçen derneğin, kendi tüzüğünde ve dernekler kanunun ilgi hükümlerinde bir üyenin 
dernek üyeliğinden ihraç edilmesinin koşulları ve usulleri sayılmıştır. Bana ne ile 
suçlandığıma ilişkin bilgilendirme yapılmadan, kendimi ifade etme, savunma hakkı fiilen yok 
sayılarak derneğin mail grubundan çıkarıldım. Dernek iletişim kanallarında demokratik 
taleplerimi dile getirmem, mağdur edilen Oğuz arkadaşa sahip çıkmam ve yönetim kurulu 
üyelerini demokratik usul ve yöntemlere davet etmem dışında, ne hukuka aykırı ne 
hakkaniyete, adalete, şeffaflığa uymayan bir tutumum olmamıştır. Dernekten çıkarılmamın 
sonucunu doğuracak olumsuz bir davranışım da olmamıştır. Dernek tarafından temel 
örgütlenme hakkım, kişilik haklarım, genel haklarım ihlal edilmiştir. Durumun incelenmesi ve 
temel haklar açısından ihlal olup olmadığının tespit edilmesi talebimdir.”diye belirtti.  

11 Mayıs 2017 tarihinde Tekirdağ’da, Bony Çorap Tekstil Fabrikası'nda 19 Nisan günü işten 
çıkarılan ve 26 Nisan'dan bu yana fabrika önünde direnişte olan Hakan Gürses ile kendisine 
destek veren BATİS temsilcisi Fahri Koçan, işverenin şikayeti üzerine gözaltına alındı.  

22 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul’da işten çıkartılmalarını protesto eden 7 BEDAŞ işçisi, 
alacaklarına ilişkin açtıkları davaları çekmedikleri için işten çıkarıldıklarını belirttiler.  

1 Haziran 2017 tarihinde İstanbul’da Uluslararası Af Örgütü’nün Yüzyüze Çalışanları'dan 15 
işçi, "Taşerona Hayır" talebi ile grev yaparak işi durdurdu.  

II- OHAL/KHK Yoluyla Meslekten İhraç Edilenlerin Başvuruları 

Derneğimize mail yoluyla başvuruda bulunan Meral TOY; “Eşim Osman Toy adına 
yazıyorum. Eşim Çanakkale Güzel Sanatlar lisesinin okul müdürüydü. “Okullar tatil oldu. 
Müdürlüğünüz bitti. Çanakkale merkezde öğretmen açığı yok. İsterseniz tayin isteyin, siz 
istemezseniz biz göndeririz.” dediler. Çanakkale Biga’lı olduğumuz için Biga’ya tayin istedik. 
Biga Lisesine tayin çıkardılar, topladık eşyayı geldik Biga’ya. Ancak göreve başladığımızda 



74	
	

	

“açığa alındınız” dediler. Maaş kesintisi ve belirsizlik zor günlerdi. Ama daha zorlarını 
sonraya bırakmışlar. 1 Eylül KHK’yla, ‘görevinize son verildi’ dediler. Eşimin aşağı yukarı 
29 yıllık öğretmenlik hayatını bitirdiler. Ağustos’ta verdikleri kesintili maaşı faiziyle geri 
aldılar. Eşim öğretmenlikten başka bir meslek bilmez ki? Ne yapacağız? diye düşünürken, 22 
Eylül sabahı daha yataktayken kapımıza polisler geldi. Saatlerce aramadan sonra olmayan bir 
suç By-Lock dedikleri (bu zamana kadar hiç duymadığımız ve bu arada eşimin Akıllı telefonu 
yok) şeyden gözaltına aldılar.” diye belirtmiştir.   

9 Şubat 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Zindan Adar; “ 22.10.2016 
tarihli  677 sayılı KHK ile, FETÖ bağlantısı iddiası ile polislik mesleğimden ihraç edildim. 
Ben Liceli olduğum ve demokrat bir kişiliğe sahip olduğum için haksızlığa uğradığım 
kanaatindeyim. Söz konusu iddiaya dair herhangi bir somut delil hükmünde bir veri 
bulunmamaktadır” diye başvurusunda belirterek, hukuki danışma hizmeti talep etmiştir.  

10 Şubat 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan İlyas Arslan; “Silivri 5 nolu 
Ceza İnfaz Kurumunda, 178738 sicil nolu memur olarak görev yapmaktaydım. 30.09.2016 
tarihinde gözaltına alındım ve savcılık tarafından ifadem alındıktan sonra, 20.10.2016 
tarihinde serbest bırakıldım. 06.02.2017 tarihinde 679 sayılı KHK ile ihraç edildim. Hiçbir 
gerekçe gösterilmeden meslekten ihraç edildim. Terör suçlamasını kabul etmiyorum. Terör 
örgütü ile hiçbir bağlantım yoktur.” diye başvurusunda belirterek, 679 sayılı KHK ile 
hakkında yapılan haksız işlemin iptali için gerekli işlemlerin yapılmasını derneğimizden talep 
etmiştir. .  

7 Şubat 2017 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan Mukaddes Akın Del Campo SUD; 
“Daha önce güvenlik gerekçesi ile çalıştığım okuldan ve öğretmenlik görevimden 
uzaklaştırılmıştım. 22 Aralık 2016 tarihinde yeni bir yazı ile yeniden göreve döndüğüm bana 
bildirildi. Ben de Barselona’da yaşayan eşimi ziyaret etmek için Sabiha Gökçen 
havaalanından seyahat etmek üzereyken gözaltına alındım ve saatlerce bekletildim. Durumu 
anlatmama rağmen değişen bir şey olmadı. Uçağı da kaçırdım ve şuan idari birimler arasında 
işlemler geciktirildiğinden halen yurtdışına çıkış engelim kaldırılmadı. Durumun 
kayıtlarınızda kalmasını istiyorum.” Dedi.  

20 Mayıs 2017 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan başvurucu; “1.5 yıllık meslek 
hayatım devam ederken, malum 15 Temmuz darbe olayından sonra kamudan ihraçlar oldu. 
2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 672 sayılı KHK ile ismim adı geçen FETÖ örgütü 
ile anıldı ve ihraç listesinde yer aldı. OHAL ile birlikte biz isnat edilen suç ve isnatların 
sebebini öğrenmek ve gasp edilen haklarımızı geri almak için yasal hakkımızı kullanıp 
mahkemelerde dava açtık. Hiçbir somut delil bulunmayan bu suçlamalarda, adil yargılanma 
hakkı, masumiyet karinesi gibi temel ilkeler çiğnenmiştir. En masum insan hak ve hürriyetleri 
engellendi. OHAL şartlarında mahkeme yolları ve hukuk sağlıklı işlemediği için elimizden 
geldiğince tüm hak arama yollarına başvurup bekliyoruz. Mesleğimden atılmama sebep olan 
somut delilleri öğrenmektir talebim.” Dedi.  

20 Mayıs 2017 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan başvurucu: “16 Ağustos 2016 
tarihinde hakkımda çıkartılan gözaltı kararı ile Gayrettepe emniyet müdürlüğünde 11 gün 
gözaltı süreci yaşadım ve bu süreçte orda görevli bazı memurlar tarafından vatan haini 
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muamelesi gördüm. 27.8.2016 günü İstanbul adliyesi 7. Sulh ceza hakimliğinde sorgum 
yapıldı. Adliyeye girmiş olduğum dönemin komisyon başkanının FETÖ’cü çıkması ve 
sorguda “benim yüksek puan verdiğim kişiler sıkıntılıdır.” Dediğinden, komisyon başkanı 
Yeşim Sayıldı’yı nerden tanıdığımı, kendisinden sözlü veya yazılı bir talebimin olup olmadığı 
soruldu. FETÖ terör örgütünün 4. Derece üyeliği suçlaması ile hakkımda soruşturma 
yapıldığını, yurtdışına kaçma ve delilleri karartma ihtimali bulunduğundan tutuklama kararı 
ile Silivri cezaevine yolladılar. 57 gün cezaevinde kaldıktan sonra 21 Ekim 2016 serbest 
bırakıldım. 28 Kasım 2016 tarihinde işime geri döndüm ve 6.1.2017 tarihinde ihraç oldum. 
(KHK ile) cezaevinde ciddi manada psikolojim bozuldu. Nişanlımla arama mesafe girdi. İş 
bulamıyorum. Herkes cüzamlı gibi davranıyor. Ya da öyle hissediyorum. Maddi 
sıkıntılarımdan dolayı hukuki yardım talep ediyorum. Basın açıklaması veya toplantı talebim 
olduğunda yardımlarınızı bekliyorum.” Dedi.  

20 Mayıs 2017 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan başvurucu; “22 Temmuzda açığa 
alındığımın yazısı imzalatıldı. Sebebi söylenmedi. 1 Eylül’e kadar soruşturma yapılacak diye 
bekledim. 1 Eylül’de 672 sayılı KHK’yla internete verilen listelerle işimden ihraç olduğumu 
öğrendim. Ne bir soruşturma ne bir sorgu geçirmedim. Mesleğimden niçin ihraç olduğumu 
bugün dahi bilmiyorum. Sebebinin aidatlarını devletin yatırdığı sendika üyeliği olduğunu 
tahmin ediyorum. Terör suçundan dolayı meslekten ihraç edilmem, maddi ve manevi 
sarsılmama sebep oldu. Halen psikolojik tedavi görüyorum. Aynı şekilde 3 çocuğumun da 
psikolojisi bozuldu. 22 yaşındaki kızım psikolojik tedavi görüyor. Yurtiçinde Danıştaya ve 
AYM’ye başvurdum. sonuç gelmedi, AİHM’e başvuru yaptım. Onun sonucunu bekliyorum. 
Hangi suçtan ötürü mesleğimden ihraç edildiğimi öğrenmek ve bağımsız bağımsız mahkeme 
karşısına çıkmak, ayrıca çektiğim bütün maddi ve manevi sıkıntılarımın tazmin edilmesini 
istiyorum.” Dedi.  

20 Mayıs 2017 tarihinde derneğe gelerek başvuruda bulunan başvurucu; “672 sayılı KHK ile 
1.9.2016 tarihinde hiçbir gerekçe gösterilmeksizin ihraç edildim. 3 yıllık memuriyet hayatım 
boyunca daima başarılı bir öğretmen oldum. Performans notum 90 dır. Mesleğime mani 
olacak herhangi yüz kızartıcı bir fiil, yahut sicilime işlenmiş bir suçum bulunmamaktadır. 
Kanunlara aykırı hiçbir örgütle veya yapıyla ilişkim olmadığı halde, basından, medyadan 
öğrendiğim bilgilere göre terör örgütü üyeliği kapsamında ihraç edildiğimi öğrendim. 
Sesimin, çığlığımın gerekli tüm mercilere iletilmesini istiyorum. Hukuki yardım talep 
ediyorum.” diyerek beyanda bulunmuştur. 

20 Mayıs 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan mağdur X; “Öncesinde 
herhangi bir adli-idari, hukuk süreci geçirmeden görev yaptığım, Bezirganbahçe İÖOdaki 
öğretmenlik görevimden ihraç edildim. O günden bugüne kadar verdiğim dilekçe ve itirazlara 
yanıt alamadım. KHK ile ihracım sonrası, uzun süre SGK başvurum, sağlık güvencem 
yapılmadı. İş bulamadım. Siyasi ve sosyal olarak hedef gösterildim. Bu süreç halen devam 
etmektedir. İhraç sonrası bu durumda olan insanların raporlanıp, ilgili kesimlere iletilmesi, 
tüm mağdur kesimleriyle diyalog halinde olunması, hukuk desteği verilmesi talebimiz 
bulunmaktadır.” diye belirtti.  
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20 Mayıs 2017 tarihinde, derneğimize yazılı başvuruda bulunan mağdur X; “%57 görme 
kusuru olan birisiyim. 2010 yılında MEB’in yaptığı kurum sınavı ile öğretmen olarak 
atandım. Bayrampaşa ilçesinde lisede çalışmaktayken, 01.09.2016 tarihli KHK ile hiçbir 
sebep gösterilmeden ihraç edildim. Hiçbir disiplin olayı, idari soruşturma görmedim. Suçlu ve 
suçsuzun ayırt edilmesini, mağduriyetimin giderilmesini ve hukuki yardımda bulunulmasını 
talep ediyorum.” diye belirtti  

22 Mayıs 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan mağdur X: “01.09.2016 
tarihinde, 16 yıldır severek ve özveriyle yaptığım sınıf öğretmenliği görevimden, ‘silahlı terör 
örgütü üyeliği, irtibatı, iltisakı’ gerekçesiyle hiçbir yargılama süreci geçirmeden, kendimi 
savunma imkanı tanınmadan, ihraç edildim. Bu, beni, ailemi, çocuklarımı, sosyal, ekonomik 
ve psikolojik yönden son derece olumsuz etkiledi. İsimlerimiz, KHK listesi ile tüm 
Türkiye’ye ifşa edildi. Komşularım tarafından dışlandım. Can güvenliğimi tehdit altında 
hissettim. İş başvurularım geri çevrildi. Çocuklarım okullarında, ‘senin annen ihraç edildi, 
işten atıldı’ etiketine maruz kaldı. Sesimizi duyurmamıza yardımcı olun. Hukuki yardım talep 
ediyorum. Dayanışma içinde hareket etmek istiyorum.” diye belirtti.  

20 Mayıs 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan, mağdur X; “16.08.2016 
tarihinde çalıştığım kurumdan gözaltına alınarak Gayrettepe polis karakoluna götürüldüm. 15 
gün gözaltında kaldıktan sonra Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildim. Sulh Ceza 
Hakimliği’nin kararıyla adli kontrol şartı ile serbest bırakıldım ve açığa alındım. 8.11.2016 
tarihinde tekrar işime başlatıldım. 06.01.2017 tarihli 679 sayılı KHK ile ihraç edildim. Bana 
ihraç edilmemle ilgili herhangi bir sebep bildirilmedi. Valiliğe ve ihraç olduğum kurumlara 
dilekçeler verdim. Dilekçelerime cevap verilmedi. Hangi sebeple gözaltına alındığımın ve 
ihraç olduğumun bilgisinin verilmesini…” talep ediyorum dedi.    

III- Sosyal Haklardan Mahrum Bırakılma 

17 Ocak 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Mehmet Zeki Karabulut; 
“Oğlum Muhammed Zeki Karabulut, 10 Ekim 2015’de Ankara’da yaşanan patlamada 
yaşamını yitirdi. Bu nedenle SGK, 7 Kasım 2016 tarihinde 110 TL maaş bağlandı. Bu onur 
kırıcı bir uygulamadır. Diğer terör mağduru dedikleri kişilerle, aramızda ciddi bir ayrımcılık 
yapılıyor.”diye başvurusunda belirtmiştir.  

16 Şubat 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan, başvurucu X; “24 Ocak 2016 
tarihinde Cizre olaylarını protesto etmek için Kanarya Mahallesinde sokağa çıkan oğlum 
Mehmet Veysel IŞIK, protesto sırasında polis tarafından vurulmuştur. Vurulduktan sonra %92 
engelli raporu verilmiştir. Ancak, ‘ağır engelli’ olmasına rağmen, doktor raporu, ‘ağır engelli’ 
olarak onaylanmamıştır. ‘Ağır engelli’ olarak onaylamadığı için, hiçbir sağlık hizmetinden 
yararlanamıyoruz. Doktorlara ve cihazlara ihtiyacımız vardır. Ayrıca yargılanmaktadır. 
Avukatı Ahmet adında biridir.“ diye başvurusunda belirterek, oğlunun sağlık haklarına 
kavuşabilmesi için, hukuki destek talep etmiştir.  

Derneğe mail yoluyla başvuruda bulunan Aziz Yasin Bülbül; “Uzman Çavuşluğa başvuru 
yapmıştım, kazandım. Temmuz ayında eğitime başladım. Dört ay sürdü. Kasım'ın 11'inde 
eğitimim bitti, memleketime döndüm. Uzman Çavuşluk yerim, Sarıkamış’a çıktı. Kasım'ın 
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27'sinde birliğe teslim oldum. Birliğe teslim olduktan bir hafta sonra beni Suriye'ye 
gönderdiler. Fırat Kalkanı operasyonunda çatışma çıktı ve bize saldırdılar. Komutanım şehit 
oldu. Arkadaşlarım gözümün önünde yaralandılar. Arkamda bir bomba patladı ve büyük bir 
taş sırtıma geldi. Bir iki dakika nefesim gitti. Yaralılarla beraber beni Gaziantep'e gönderdiler. 
Ufak tefek yine yaralanmalarım vardı. İki gün hastanede kaldıktan sonra, 20 gün hava 
değişimine memleketime gönderdiler. Yalnız, uzman çavuşluktan çıkmak istiyorum. Altı 
ayım daha dolmadı. Altı ay içinde uzmanlıktan çıkabileceğimi söylediler. Ocak'ın 15'inde altı 
ay dolacak. Bugün askeriyeden bir bilgi aldım uzmanlıktan çıkamayacağımı söylediler. 
Yalnız ben kesinlikle yapmak istemiyorum” diyerek uzmanlıktan istifa etmek için 
derneğimizden yardım talebinde bulunmuştur.  

G- MÜLTECİ HAKKI 

11 Ocak 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Prakasch Oli; “ Nakal Jhalak, 
Amir Mohammad, Jahan Tahıd, Türkiye’de oturma iznine sahipler. Mahmud Kapıl Habip,  
Nakal Jhalak, Amir Mohammad, Jahan Tahıd’ı, iş için Erdoğan Baştaş‘a teslim ediyor. 
Erdoğan Baştaş ve Mahmud Kapıl Habip, 3 arkadaşımı bir eve hapsediyor. Kişi başına da 
10.000 Euro istiyor. 4 Ocak 2017 tarihinde Güngören karakoluna şikayet ettim. Mahmud 
Kapıl Habip ve Mahmud Mintu’ya, Bangleteş’ten 15.000 Dolar gönderildi; 30.000 bin dolar 
daha gelmezse bir kaç gün içinde iki arkadaşımı öldüreceklerini söylediler. Polis verdiğimiz 
adrese gittiği zaman, evi boşaltıp başka yere götürmüşler. Arkadaşlarım çok şiddet görüyor. 
Polisler şu anda ulaşamıyor.” diye başvurusunda belirterek, arkadaşlarının bulunması için 
yardım talebinde bulunmuştur. 

I- BARINMA VE MÜLKİYET HAKKININ İHLALİ 

02 Ocak 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Muammer Karadeniz; ” İkamet 
ettiğim evimin ve komşularımın elektrik ve doğal gazını kesmek istiyorlar. Israrımızla tekrar 
açtılar. Ve bize bir süre verdiler. Konumuz kentsel dönüşümle ilgilidir.” diye başvurusunda 
belirterek, hukuki destek talebinde bulunmuştur.  

04 Şubat 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan Abdürrezzak Kavak; “Finans 
Bank’ın Beyazıt şubesinde hesabıma 60 milyon yatırdım. Personel hesapta para olduğunu 
kabul ettiği halde paramı vermedi. “ diye başvurusunda belirterek, hukuki destek istemiştir.  

AYRIMCILIK  

20 Haziran 2017 tarihinde derneğimize yazılı başvuruda bulunan (X), ; “Görsel sanatlar 
öğretmeniyim. Pendik Milli Eğitim Müdürlüğüne hitaben yazdığım dilekçenin bir örneğini 
sunuyorum. 15 Haziran 2017 tarihinde, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından verilen bir 
seminerde, konuşan başka bir imam hatip okul müdürü, açıkça cihadist örgüt ve aşırı dinci 
propagandası yaptı. Bu konuşmanın bilimsel ve laik bir eğitim sistemine zarar vereceğini 
belirtmem üzerine, topluluktan kişiler üzerime yürüdü; kendimi zor kurtardım.” diye 
başvurusunda belirtmiştir.  


