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AA                     :         Anadolu Ajansı 
AKP  :         Adalet ve Kalkınma Partisi 
BBP                   :         Büyük Birlik Partisi 
BDP  :         Barış ve Demokrasi Partisi 
BDSP  :         Bağımsız Devrimci Sınıf Platf ormu 
BES                   :         Büro Emekçileri Sendikası 
BEKSAV           :         Bilim Eğitim Estetik Kültür Sanat Araştırmaları Vakfı  
BTS  :         Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası  
CHP  :        Cumhuriyet Halk Partisi 
ÇED                  :         Çevresel Etki Değerlendirilmesi     
DAKAD              :        Dersim Alevilik İnanç ve Kültür Akademisi Derneği 
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DEHAP  :         Demokratik Halk Partisi 
DEP  :         Demokrasi Partisi 
DEV-LİS :         Devrimci Liseliler 
DEV SAĞLIK-İŞ         Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası          
DHF                  :         Demokratik Haklar Federasyonu  
DHKP/C :         Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi 
DİHA                 :         Dicle Haber Ajansı 
DİSK  :         Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu 
DÖDEF             :         Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu  
DÖKH               :         Demokratik Özgür Kadın Hareketi 
DSP  :         Demokratik Sol Parti 
DSİP                 :         Devrimci Sosyalist İşçi Partisi   
DTP  :         Demokratik Toplum Partisi 
DTK                  :          Demokratik Toplum Kongresi 
DYGM  :         Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi 
EĞİTİM-SEN :         Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası 
EKD  :         Emekçi Kadınlar Derneği 
EMEP   :         Emek Partisi  
ESP   :         Ezilenlerin Sosyalist Platformu 
ETHA                :         Etkin Haber Ajansı  
GATA                :         Gülhane Askeri Tıp Akademisi 
GENÇ-SEN :         Öğrenci Gençlik Sendikası 
HADEP  :         Halkın Demokrasi Partisi 
HDP                 :         Halkların Demokratik Partisi  
HDK                  :         Hakların Demokratik Kongresi 
HEP                            Halkın Emek Partisi 
HEPAR             :         Hak ve Eşitlik Partisi  
HES                  :         Hidroelektrik santralleri 
HPG  :         Hêzên Parastina Gel (Halk Savunma Güçleri) 
IMF   :         Uluslararası Para Fonu  
İHD  :         İnsan Hakları Derneği 
İMKANDER  :         İnsanı Müdafaa ve Kardeşlik Derneği 
JİTEM               :         Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele 
KAMU-SEN :         Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu 
KCK/TM            :         Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi  
KCK   :         Koma Ciwaken Kurdistan (Kürdistan Topluluklar Birliği) 
KESK  :         Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu 
KURDİ-DER     :         Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği 
LİMTER-İŞ  :         Liman, Tersane Gemi Yapım-Onarım İşçileri Sendikası 
LÖB                   :        Liseli Öğrenci Birliği  
MEYA_DER      :        Mezopotmya Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği 
MHP  :         Milliyetçi Hareket Partisi 
MKP                  :        Maoist Komünist Parti  
MKM-DER :         Mezopotamya Kültürlerini Araştırma ve Geliştirme Derneği 
MKP- HKO :         Maoist Komünist Partisi - Halk Kurtuluş Ordusu 
MLKP   :         Marksist Leninist Komünist Partisi 
NAKLİYAT-İŞ :         Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri Sendikası 
ÖDP  :         Özgürlük ve Dayanışma Partisi 
ODTÜ                :        Ortadoğu Teknik Üniversitesi 
ÖZGÜR-DER    :        Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği 
PKK  :         Partiya Karkerên Kurdistan (Kürdistan İşçi Partisi) 
SDP   :         Sosyalist Demokrasi Partisi 
SES  :         Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası  
SGD   :         Sosyalist Gençlik Derneği 
SGK                  :         Sosyal Güvenlik Kurumu  
SHÇEK             :         Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu 
TAYAD  :         Tutuklu Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
TBMM  :         Türkiye Büyük Millet Meclisi 
TCK  :          Türk Ceza Kanunu 
TEKEL  :          Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
TEM / TMŞ :          Terörle Mücadele Şubesi 
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TİHV  :          Türkiye İnsan Hakları Vakfı 
TİT                    :          Türk İntikam Tugayı 
TKEP/L              :         Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist 
TİKKO               :          Türkiye İşçi Köylü Kurtuluş Ordusu 
TKP  :          Türkiye Komünist Partisi 
TKP/ML             :          Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist 
TMŞ  :          Terörle Mücadele Şubesi 
TOKİ                  :         Toplu Konut İdaresi 
TMY  :          Terörle Mücadele Yasası 
TOBB                :          Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği  
TÖP  :          Toplumsal Özgürlük Platformu 
TPAO  :          Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı 
TTB   :          Türk Tabipleri Birliği 
TUHAD-FED     :          Tutuklu ve Hükümlü Ailelerin Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu  
TUS  :          Türk Ulaşım Sendikası 
TUYAD-DER  :          Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
TÜMTİS  :          Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası 
YAKAY-DER     :          Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 
YDG  :          Yurtsever Demokratik Gençlik 
YDG-M  :          Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi 
YGS                  :          Yükseköğretime Geçis Sınavı 
YÖDER             :          Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği 
YÖK   :          Yükseköğretim Kurulu 
YSK   :          Yüksek Seçim Kurulu 
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               2013 TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ BİLÂNÇOSU 
 

YAŞAM HAKKI İHLALLERi 
 

            ÖLÜ       YARALI 

YARGISIZ İNFAZ 

Dur İhtarına Uymadıkları Gerekçesiyle Güvenlik Güçleri 
Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar ve Silah Kullanma 
Yetkisinin İhlali 

2’si çocuk olmak üzere 
19  

            19 

Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar                2               5 

Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar 
3’ü çocuk 1’i asker 
olmak üzere toplam 22  

7’si çocuk 18’i asker 
olmak üzere 58 

Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından 
Öldürülen ve Yaralananlar 

               1                         

TOPLAM              44              82 

   

CEZAEVLERİNDE ÖLENLER               33                - 

GÖZALTINDA ÖLÜMLER                 -                 

   

FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR                                                                     18                     

Erkek               17               4 

Kadın                 1               - 

Çocuk                 -               - 

TOPLAM               18               4 

   

Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar               18            159 

   

Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri/Şüpheli Ölümler               61              12   

   

SALDIRIYA UĞRAYANLAR 

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticisi / Üyesi                 2             59 

Gazeteci                 -               3 

Öğretmen / Öğretim Üyesi                 -               5 

Öğrenci                1           111 

Yerel Yönetici                -               - 

İşçi                2             44 

Diğer              72             264  

TOPLAM              77           481 

   

SİLAHLI ÇATIŞMALAR 

Asker, Polis ve Geçici Köy Korucusu                1               7 

Silahlı Militan              28               - 

Siviller                -               - 

TOPLAM              29               7 

   

MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve YARALANAN SİVİLLER 

Erkek               -               5 

Kadın               -  

Çocuk               3              18 

TOPLAM               3               23 

   

KUŞKULU ÖLÜM ve YARALANMALAR                                                  

Erkek              18                - 

Kadın               8                - 

Çocuk               6                - 

TOPLAM              30                - 
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NAMUS CİNAYETLERİ 

Erkek               3                - 

Kadın               2                - 

Çocuk                  - 

TOPLAM               5                - 

   

NEFRET CİNAYETLERİ VE YARALANMALAR   

LGBTT Bireylere ve Etnik Kimliğe Yönelik  
12 (1’i gördüğü şiddet 
nedeniyle intihar) 

             14 

TOPLAM            12              14 

   

KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 

Kadın İntiharları              52            18 

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

 269 Kadın Öldürülmüş 

135 Kadın Öldürme 
Girişiminden Yaralı 
Kurtulmuş, 556 
Kadın’a Taciz, 
Tecavüz ve Şiddet 
Yaşatılmış. 

Fuhuşa Zorlanan Kadınlar  15 

TOPLAM               321             723 

   

ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER  

Çocuk İntiharları                 25                4 

Ev İçi ve Toplumsal Alanda Tecavüz, Taciz veŞiddete 
Uğrayan Çocuklar 

                35            261 

TOPLAM                60                                 265 

 
 

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

 
 

Gözaltında İşkence ve Kötü Muamele              233 

Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele              307 

Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele                 6 

Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele
1
 

39’u Çocuk Olmak 
Üzere         843 Kişi. 

Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit ve Ajanlık Teklif  Edilenler 
73 Tehdit/38 Ajanlık 
Teklifi Toplam: 109 

Toplumsal Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve 
Yaralananlar 

Kayıtlarımızda  60’ı 
Çocuk Olmak Üzere 
(Gezi Dahil) 10.422 
Kişi Darp ve 
Yaralanma. (Bunun 
9564’ü Gezi 
Sürecinde, 858’i diğer) 

Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar               32 

Okulda Şiddet               25 

TOPLAM            11.977 

 
KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER

1
 

 

Gözaltına Alınanlar 
456’sı Çocuk Olmak 
Üzere, 8541 Kişi 

Tutuklananlar 
115’i Çocuk Olmak 
Üzere 709 Kişi 

                                                      
 1 Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında yaşanan 
ihlaller ile keyfi gözaltılar olarak değerlendirilmektedir. 
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Gözaltına Alınan/Kayıp Sığınmacı ve Göçmenler 
Kayıtlarımızda 1 
gözaltı, 6 kayıp 
sığınmacı vardır.               

Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler 
6’sı çocuk olmak üzere 
13 Kişi 

 
İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 

 

Yasaklanan Etkinlikler 

4 Tiyatro Oyunu/1 Anma Etkinliği/3 Basın 
Açıklaması/12 Yürüyüş/2 Miting/1İftar Yemeği/1 
Festival/1 Şölen/1 Türkiye-Suriye Sınırında 
Yapılmak İstenen Gösteri 

Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan Yayın 
Organları 

9 Kitap Toplatıldı ve Yasaklandı, 3 Kitaba El 
Konuldu, 1 Tv’ye YayınDurdurma, 4 Tv’ye 11’er 
bin tl Para Cezası, 5 Dergi Toplatıldı, 1 Karikatür 
Sergisi Toplatıldı, 1 Heykel Kaldırıldı, 2 Gazete 
Nüshasına El Konuldu, 4 Afiş Toplatıldı, 2 Afiş 
Yasaklandı, 1 Afiş’e para Cezası Verildi, 1 Afiş 
Söküldü. 

Baskına Uğrayan Gazete ve Yayın Organları 
1 Gazete Basımının Yapıldığı Matbaa, 1 Gazete 
Haber Merkezi Bürosu 

Kabahatler Kanunu’na Göre Verilen Para Cezaları Tespit Edilebilen: 38.150,00 tl 

Engellenen İnternet Siteleri 15.632 

 
 

2013 YILINDA AÇILAN SORUŞTURMALAR 
 

2013 Yılında açılan soruşturma sayısı 42, kişi sayısı 503 

 

 
 

TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 

Güvenlik Güçleri Tarafından Müdahale Edilen Toplantı ve 
Gösteriler 

   
774’ü Gezi Protestoları Olmak Üzere Toplam 
1134 
 

2013 Yılında Açılan Soruşturmalar 
  
1309 Kişi/17 Soruşturma 

2013 Yılında Açılan Davalar 
2013 Yılında, 50’si Çocuk Olmak Üzere 3773 
Kişi Hakkında 103 Dava Açıldı.  

2013 Yılında Sonuçlanan Davalar 

2013 Yılında; 13’ü Çocuk Olmak Üzere 1000 
Kişi Hakkında 138 Dava Sonuçlandı. Rapora 
Göre;  17 Kişiye Müebbet, 100 Yıl, 8 Ay 15 
Gün’ü Çocuklara Olmak Üzere Toplam 24.750 
Yıl 9 Ay 45 Gün Hapis cezası İle 101.800 Tl si 
(Kabahatler Kanununa Göre) Çocuklara Olmak 
Üzere 774.339 Tl Para Cezası Verildi.  

 
 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜNE YÖNELİK İHLALLER 
 

2013 YILINDA AÇILAN DAVALAR 2013 YILINDA SONUÇLANAN DAVALAR 

2013 yılında 3347 kişi hakkında 125 dava açıldı. 

2013 Yılında 483 Kişi hakkında 489 Dava Sonuçlandı. 
Rapora Göre; Toplam 1862 Yıl 116 Gün Hapis 
cezası, 299.409 Tl. Para Cezası, 5 Kişiye 1/30 
Oranında Maaş Kesintisi Cezası Verildi. 
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Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika ve 
Dernekler 

27 (18 Parti Temsilciliği/4 Dernek/2 Kültür Evi/1 
sendika/2 STK) 

Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler, Sendika ve 
Dernekler 

19 (2 Erzincan ve Malatya Demokratik Öğrenci 
derneği Kapatıldı/9 Dernek İçin Açılan Kapatma 
Davası Mahkemece Red Edildi, Van/3 Eğitime 
Destek Evi,1 Derneğin Faaliyetleri Durduruldu, 
Malatya/4 Dernek İçin Kapatılma Davası Açıldı, 
Batman, Van) 

 
 
CEZAEVLERİNDEKİ İHLALLER 
 

Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali                                 280 

Cezaevlerinde Haberleşme Hakkı İhlali                                  222 

Cezaevlerinde Disiplin Cezaları                                1036 

Cezaevlerinde Sevk/Sürgün Uygulamaları                                1522 

TOPLAM                                3060 

Not: Cezaevlerindeki işkence ve kötü muamele bilançosu yukarıda işkence ve kötü muamele bölümüne 
yazılmıştır. 
 
 

İŞ KAZALARINDA ÖLEN VE YARALANANLAR 
 

2013 Yılı İHD ve İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Verilerine göre:  103 ü Kadın, 59 u Çocuk Olmak 
Üzere 1545 İşçi yaşamını Yitirdi. 
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YAŞAM HAKKI  

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

I.1. Polis ve Jandarma Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 
 
5 Ocak 2013’te İstanbul Üsküdar Beylerbeyi yolu üzerinde sabah saat 04.30 sıralarında İsmi belirtilmeyen bir 
polis memurunun kullandığı 34 ZM 4229 plakalı otomobil, Boğaziçi Köprüsü'ne girmek isterken ters şeride 
girerek Beylerbeyi istikametine ilerlemeye başladı. Ters şeride giren polis otosu, karşıdan gelen Mehmet 
Kırma'nın kullandığı motosiklete çarparak Kırma'nın ölümüne neden oldu. Kazaya karışan polis memuru, 
meslektaşları tarafından gözaltına alındı. 
  
13 Ocak 2013’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde bir eve baskın düzenleyen polis ekipleriyle evde bulunanlar 
arasında çıktığı iddia edilen çatışma sonucu HPG militanı olduğu ileri sürülen Mehmet Şirin Cebe öldürüldü. 
 
20 Ocak 2013’te, Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde Kurtuluş İlköğretim Okulu’nda yapılan Açık Öğretim Lisesi 
sınavı için görevlendirilen polis memuru ile üst araması yaptırmadan sınav salonuna girmek istediği idia 
edilen bir öğrenci arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine çıkan arbedede polis memurunun silahı ateş 
alması sonucu silahtan çıkan merminin isabet ettiği sınava girmek için okula gelen Muhsine Belge (20) 
yaralandı. 
 
4 Şubat 2013’te Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde adlî bir suç nedeniyle cezaevi firarisi olduğu gerekçesiyle 
arandığı ileri sürülen Nesim Yıldırım, evine gelirken polis ekibi tarafından takip edildiğini farkedince kaçmaya 
çalıştığı sırada açılan ateş sonucu sırtına isabet eden iki kurşunla ağır yaralandı. 
 
10 Şubat 2013’te, Diyarbakır’da Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümü (15 Şubat 1999) 
nedeniyle düzenlenen protesto gösterisine katılan Şahin Öner’in (19) akrep tipi zırhlı polis aracı tarafından 
ezilerek öldüğü 13 Şubat 2013’te ortaya çıkan ön otopsi raporu doğrultusunda kesinleşti. Raporda Şahin 
Öner’in vücudundaki yaraların ve parçalanma izlerinin sürtünmeye bağlı olduğu belirtilirken ortaya çıkan bir 
başka tutanağa göre ise Şahin Öner’in götürüldüğü Şehitlik Polis Karakolu’ndan olaydan yarım saat sonra 
ambulansla alındığı öğrenildi. Olayın ardından açıklama yapan Diyarbakır Valisi, görgü tanıklarının Şahin 
Öer’in aracın altında kaldığını söylemelerine rağmen Şahin Öner’in elindeki ses bombasının patlaması 
sonucu öldüğünü iddia etmişti. Ön otopsi raporu ise Şahi Öner’in ailesinin talebine rağmen olayın ardından 
aileye verilmemişti. 
 
1 Mart 2013’te İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memuru 
olduğu öne sürülen Ş.Y., arabasını minibüs durağına park etmesine itiraz eden minibüs durağında görevli 
Siirt nüfusuna kayıtlı Vezir Uluğ ve kardeşi Veysi Uluğ’u beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. Ş.Y.’nin açtığı 
ateş sonucu İsmail Güneş de ağır yaralandı. 
 
8 Mart 2013’te, Van’da Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından düzenlenen 8 Mart mitinginin 
ardından polisler tartıştıkları Cemal Işık isimli gence iki plastik mermi sıktı. Çenesi ve sırtından yaralanan 
Işık, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Işık’ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.   
 
16 Nisan 2013’te Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nden İstanbul’a giden bir araca trafik kontrol noktasında durmadığı 
iddiasıyla polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu aracın arka koltuğunda oturan Kars nüfusuna kayıtlı 
Muhammed Öyke (21) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
 
23 Nisan 2013’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde devam eden açlık grevi eylemine 
dikkat çekmek ve toplumsal olaylara müdahale eden polis ekiplerinin uyguladığı şiddeti protesto etmek 
amacıyla yol kesen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi kişilerin durdurmak istediği sivil polis 
aracında bulunan iki sivil polis memurunun kalabalığa ve havaya ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. Polis 
memurlarının aracı kalabalığın üzerine sürmeleri sonucu ise çarptıkları Sinan Saltukalp (17) de ağır 
yaralandı. 
 
1 Mayıs 2013’te İşçi Bayramı’nı İstanbul’da Taksim Meydanı’nda kutlamak isteyen gruplara İstanbul Emniyet 
Müdürlüğü, 1 Mayıs 2013 sabahı saat 7’den itibaren 22 bin polis memuru ve 37 Toplumsal Olaylara 
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Müdahale Aracıyla (TOMA) aşırı/ölçüsüz/orantısız şekilde gaz bombalarıyla, basınçlı sularla ve plastik 
mermilerle müdahale etmişti. Müdahaleler nedeniyle yüzlerce insan gaz bombasından etkilenmiş, onlarca 
insan yaralanmıştı. Yaralılardan İbrahim Akal’ın bir gözünün kör olduğu diğer gözünün de görme yetisini 
kaybetme riski taşıdığı 2 Mayıs 2013’te İbrahim Akal’ın ağabeyi tarafından açıklandı. 
 
10 Mayıs 2013’te, Antalya’da zorunlu askerlik hizmetine gitmeden önce kendisi için yapılan uğurlama 
törenine motosikletiyle katılan Sezer Toptaş “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle polis ekibi tarafından açılan 
ateş sonucu yaralandı. 
 
14 Mayıs 2013’te, Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde Hüseyin Akdağ (45) adlı polis memuru kızının erkek 
arkadaşı Tuğrul Cimli’yi (17) özel arabasına bindirerek götürdüğü Cennet Tepesi yakınlarında bulunan baz 
istasyonlarının olduğu Telemenler Mevkii’nde beylik tabancasıyla vurarak öldürdü. 
 
14 Mayıs 2013’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde “dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla polis ekiplerinin seyir 
halindeki bir araca açtıkları ateş sonucu aracı kullanan Kamuran Özkan yaralandı. 
 
25 Mayıs 2013’te Giresun’da Yeşilgiresun Belediyespor ile Trabzonspor Basketbol arasında oynanan 
basketbol maçında çıkan olaylara müdahale eden polis ekiplerinin copla darp ettiği Onur Utku Torun’un (14) 
sağ ayağı kırıldı. Ameliyata alınan Onur Utku Torun’un ayağına platin takıldığı öğrenildi. 
 
5 Haziran 2013’te Ankara’da Kızılay Meydanı’na yakın bir dershanede temizlik görevlisi olarak çalışan İrfan 
Tuna (47) polisin eylemcilere yönelik yoğun gaz bombalı saldırısının ardından rahatsızlandı. Bölgenin gaz 
bombalarının yaydığı dumanla kaplı olması nedeniyle temiz hava alamayan ve polisin yolları kapatması 
nedeniyle ambulansın geç gelmesi nedeniyle İrfan Tuna kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu 
yaşamını yitirdi. İrfan Tuna’nın ölümüne gaz bombalarının neden olup olmadığı Adli Tıp Kurumu’nun raporu 
sonucu anlaşılabilecek. 
 
6 Haziran 2013’te, Urfa'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtığı iddia edilen plakasız ve kasksız 
motosikletin kaza yapması sonucu yaşamını yitiren Diyarbakır Çermik nüfusuna kayıtlı 14 yaşındaki Hasan 
Kaya'nın cenazesi Belediye Asri Mezarlığı'nda toprağa verilirken, ağır yaralı olan 16 yaşındaki Ömer Dağ'ın 
ise Balıklıgöl Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tedavisi sürüyor. İtfaiye Müdürlüğü önünde 
motorize yunus timleri tarafından takip edilirken ani manevra yaparak polisi geride bırakmaya çalışan Ömer 
Dağ yönetimindeki motosikletin, polis ekipleri ile çarpıştığı ve kazada Dağ ile Kaya'nın yanı sıra polis 
memuru Taner Önal'ın da yaralandığı belirtilirken, Kaya ailesi çocuklarının polis tarafından öldürüldüğünü 
ileri sürdü. DİHA'ya konuşan Kaya'nın amcası Medet Kaya, yeğenini polislerin öldürdüğünü iddia etti. 
Yeğenini 2 yunus polisinin takip ettiğini aktaran Kaya, "Dün geceden beridir vali ve emniyet müdürü sürekli 
arkamızdan koştu. 'Basına konuşmayın' dediler. Her gün trafik kazasında insanlar ölüyor; ama vali ya da 
emniyet müdürü hangisine gidiyor. Bizimkine gelmelerinin nedeni ne? Bana dediler 'Gel görüntüleri izle'. 
Gittim takip anı, düşüp sürüklenme anı var; ama nedense motorun düştüğü an yok. 'Orada kamera yok' 
dediler. Nasıl oluyor da öncesi var, sonrası var ama olay anı yok. Çünkü yaralı olan Ömer demiş ki, 'Bize 
tekme atıp motoru devirdiler.' Savcıya ifade vermeye gittim. Savcı bana 'Çık dışarı polisi kötüleyemezsin' 
deyip, ifademi almadı. Otopsi raporunu bize vermediler. Davacı olacağız" dedi. Daha sonra olay yerinde 
konuşan Kaya, "Yeğenimin kafası parçalanmış. Olay yerine baktığınızda zaten görülüyor. Tekme atılmış ve 
motor devrilip, sürüklenmiş. Arkadan silah sıktıkları iddiası var. Belki de yeğenimi silahla öldürdüler. Ben 
kaza olduğu iddia edilen kırmızı ışıkta, ışık ihlalinden dolayı 3 defa ceza yedim. Şimdi takip, sürüklenme 
görüntüleri var. Ama nedense olay anının görüntüsü yok diyorlar. Kısacası olayın üstünü örtmek istiyorlar" 
diye konuştu.   
 
6 Haziran 2013’te Ankara Barosu yaptığı açıklamayla polis şiddetine maruz kalan Avukat Sarper Gürcan’ın 
başından ve gözünden yaralandığını, stajyer avukat Ayşe Eda Akyol’un da boyun ve çene kemiğinin 
kırıldığını duyurdu.  
 
15 Haziran 2013’te İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde de yoğun gaz bombası kullanılması sonucu protesto 
eylemlerine katılan Zeynep Eryaşar (50) kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. 
 
1 Haziran 2013’te Ankara’daki eylemlerde, ortaya çıkan kamera kayıtları sonucu kimliği gizlenen bir polis 
memurunun silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Mehmet Ethem Sarısülük’ün (26) 14 Haziran 2013’te 
beyin ölümünün gerçekleşmesinin ve yapılan otopsi sonucu Mehmet Ethem Sarısülük’ün ölümüne mermi 
çekirdeğinin neden olduğunun ortaya çıkmasının ardından vurulduğu yerde düzenlenmesi planlanan cenaze 
törenine polis ekipleri izin vermedi. Mehmet Ethem Sarısülük’ün vurulduğu yerde toplanmak isteyen gruplara 
da polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı sularla müdahale etti. 
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28 Haziran 2013’te, Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Kayacık Köyü’nde yeni inşaatına başlanan kalekolu 
protesto etmek amacıyla inşaat alanına gelen gruba askerler müdahale etti. Müdahale nedeniyle kaçışan 
gruba askerlerin doğrudan açtığı ateş sonucu Medeni Yıldırım (18) sağ kolundan vurularak olay yerinde 
yaşamını yitirdi, 2’si ağır 9 kişi de yaralandı. Saldırının ardından açıklama yapan Lice Kaymakamı Özer 
Özbek “sabah silahlı kişilerin protestocu grup arasında olacağı istihbaratı alındı. Kalekolu basıp işçilerin 
çadırını yaktılar. Özel harekât havaya ateş açtı. Asla bir hedef alma durumu yok. Vurma varsa eğer 
kendilerini de vurmuş olabilirler. Temennimiz sağduyunun hâkim olması” dedi. İçişleri Bakanlığı’nın saldırıya 
ilişkin 2 jandarma müfettişiyle 2 mülkiye müfettişini görevlendirdiği açıklandı. Diyarbakır Valiliği, 30 Haziran 
2013’te internet sitesinden yaptığı yazılı basın açıklamasında, Lice’de askerlerin halkın üzerine değil, karakol 
yapımını protesto eden gruptan askerlerin üzerine ateş edildiğini iddia etti. Açıklamada askerlerin havaya 
ateş açtığı da savunuldu. Valilik, karakol inşasını protesto gösterisi için de “güvenlik güçlerince bölgede son 
dönemde gerçekleştirilen başarılı uyuşturucu operasyonlarını engellemek, huzur ve asayişin temini için 
bundan sonra bölgede yapılacak benzeri çalışmaların önüne geçebilmek için söz konusu saldırı eylem ini 
planladığı, bahse konu uyuşturucu faaliyetlerinden büyük menfaatler sağlayan grupların, çözüm sürecinin 
başlamasıyla elde ettikleri gelirlerin kaybedileceği korkusuyla süreci sabote etmek maksadıyla böyle bir 
girişimde bulundukları değerlendirilmektedir” ifadelerini kullandı. 
 
5 Temmuz 2013’te İstanbul’da Gezi Parkı’na yönelik müdahaleler ve polisin uyguladığı şiddet nedeniyle 
başlayan eylemler sırasında 3 Haziran 2013’te Hatay’da katıldığı eylemde yaşamını yitiren Ahmet Cömert’in 
(22) ön otopsi raporunda Abdullah Cömert’in ateşli silahla öldürülmüş olma ihtimalinin bulunduğu bilgisi 
ortaya çıktı. 
 
9 Temmuz 2013’te İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerine polisin saldırısı nedeniyle 3 Haziran 2013’te 
Eskişehir’deki protesto gösterilerine katıldıktan sonra yolda kimliği belirlenen polis ve esnaflar tarafından 
sopalarla dövülen Ali İsmail Korkmaz (19) bilinci kapalı halde bekletildiği hastanede yaşamını yitirdi. 
 
15 Temmuz 2013’te, Diyarbakır’da özel bir hastanenin acil servisinde görevli Doktor Abdulmetin Kılıç, 
muayene olmak için acil servise başvuran polis memurunun talep ettiği raporu, rapor endikasyonunun 
bulunmadığı için veremeyeceğini belirtince polis memuru tarafından darp edildi. 
 
20 Temmuz günü Kocaeli Kerpe’de Jandarma ekipleri, Kandıra sahilinde sabah devriye gezerken şüpheli 4 
kişiyi takibe aldığı iddia edildi. Dur ihtarına uyulmadığı gerekçesiyle jandarmanın açtığı ateş sonucu, araçta 
bulunan bir kişi yaralandı.   
 
6 Ağustos 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne bağlı Kuşaklı Köyü yakınlarında askerlerin “mazot kaçakçısı 
oldukları” iddiasıyla kalabalık bir gruba açtığı ateş sonucu yaralanan İsa İkiz (25), kaldırıldığı hastanede 
yaşamını yitirdi. 
 
14 Ağustos 2013’te, Tekirdağ’ın Kapaklı Beldesi’nde şizofreni tedavisi gören Ali Çelebi rahatsızlanınca, ailesi 
ambulans çağırdı. Ali Çelebi’nin bindirildiği araçtan kaçarak ağabeyinin evine gitmesi üzerine çağrılan polis 
ekibinin Ali Çelebi’yi hareketsiz hale getirmek için defalarca Ali Çelebi’ye copla vurduğu, biber gazı sıkarak 
ters kelepçe taktığı bunun üzerine fenalaşarak hastaneye kaldırılan Ali Çelebi’nin yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
26 Ağustos 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 23 Nisan 2013’te, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde devam eden 
açlık grevi eylemine dikkat çekmek ve toplumsal olaylara müdahale eden polis ekiplerinin uyguladığı şiddeti 
protesto etmek amacıyla yol kesen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi kişilerin durdurmak 
istediği sivil polis aracında bulunan iki sivil polis memurunun aracı kalabalığın üzerine sürmeleri sonucu ağır 
yaralanan Sinan Saltukalp (17) tedavi gördüğü hastanede  yaşamını yitirdi. 
 
9 Eylül 2013’te Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) bulunduğu alandan geçirilmesi 
planlanan yol yapımına karşı üniversite çevresinde düzenlenen protesto gösterilerine yönelik ve genel olara 
tüm protesto gösterilerindeki polis şiddetini yanı sıra Suriye’ye yönelik olası bir uluslararası müdahaleyi 
protesto etmek amacıyla Hatay’da düzenlenen protesto gösterilerine polis ekipleri gece boyunca gaz 
bombaları, plastik mermi ve basınçlı suyla saldırdı. Yoğun olarak kullanılan gaz bombaları eşliğindek i 
saldırılar esnasında ağır yaralanan Ahmet Atakan (22) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Yakınları 
Ahmet Atakan’ın başına isabet eden gaz bombası fişeğiyle öldürüldüğünü savunurken, CHP Hatay 
Milletvekili Hasan Akgöl de Ahmet Atakan’ın başında darbe izi bulunduğunu ifade etti. Olayın ardından 
açıklama yapan polis yetkilileri ise Ahmet Atakan’ın 3 katlı binanın çatısındaki güneş enerjisi panelini atmak 
isterken dengesini kaybedip düştüğünü belirtirken, Hatay Valiliği de polisin orantılı şekilde müdahale ettiği 
esnada bir kişinin üç katlı bir binadan düştüğü yönünde gelen anonslar üzerine olay yerine ambulans 
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gönderildiği fakat olay yerinde bulunanların kendi imkânlarıyla hastaneye götürdükleri Ahmet Atakan’ın tüm 
müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği yönünde açıklama yaptı. 
 
20 Eylül 2013’te Ankara’da Dikmen Caddesi üzerinde bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü ek binası ve 
Polisevi’ne roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ölen veya yaralanan olmazken olay yerinden 
uzaklaşan 2 kişiye saldırıdan bir süre sonra Konya Yolu üzerindeki ağaçlık bir alanda düzenlenen 2000 
polisin katıldığı operasyon sonucu DHKP-C militanı öğrendikleri öğrenilen iki kişiden Muharrem Karataş 
vücuduna isabet eden 5 kurşunla öldürüldü, Serdar Polat ise aldığı 3 kurşun yarasıyla ağır yaralandı. 
 
20 Eylül 2013’te, Bursa’da Uludağ yolunda polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan bir araçtaki üç kişinin 
araçtan inerek ağaçlıklı alanda kaçarken polisin açtığı ateş sonucu İsmail Dere (29) adlı kişi karnından 
vurularak öldürüldü. Kaçan diğer 2 kişi gözaltına alınırken İsmail Dere’nin pompalı tüfekle polise ateş etmek 
isterken vurulduğu iddia edildi. 
 
İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’ne bağlı Şirinevler Semti’nde 11 Ağustos 2013’te park yeri nedeniyle çıkan 
kavgada Ferhat Özcan’ın (24) polis memuru Hakan Özdemir tarafından darp edildiği ve bu nedenle beyin 
ameliyatı geçirdiği 5 Eylül 2012’de öğrenilmişti. Ferhat Özcan’ın şikâyeti üzerine Hakan Özdemir’in savcılıkta 
verdiği ifadede “Ferhat Özcan beni iterek yere düşürdü. Arkasından bana yumrukla vurdu. Ben yere düşünce 
silahım da düştü. Bir ara silahımı almaya niyetlendi. Beni ölümle tehdit etti. Ben şahsa sadece bir yumruk 
attım. Düşerken bir yere çarptığını gördüm ancak hatırlamıyorum. Kaldırıma da çarpmış olabilir. Silahla 
vurmadım” demişti. Olayın ardından Hakan Özdemir, babası ve köylüsü hakkında açılan davaya 1 Ekim 
2013’te başlandı. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tarafların ifadesini alan mahkeme 
heyeti duruşmayı 20 Ocak 2013’e erteledi. 
 
5 Ekim 2013’te İstanbul’un Kartal İlçesi’nde yol kontrolü yapan polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayarak 
Kocaeli’nin Gebze İlçesi yolu istikametinde ters yoldan kaçtığı iddia edilen Veysel Albayrak polisin açtığı ateş 
sonucu öldürüldü. Veysel Albayrak’ın kullandığı araçta bulunan Tatiana Dinçer’in de bacağından yaralandığı 
öğrenildi. 
 
10 Ekim 2013’te Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde polis ekipleri “cezaevi firarisi olduğu” şüphesiyle takibe aldıkları 
Z.Ç.’yi “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle vurarak öldürdü. 
 
18 Ekim 2013’te Van’ın Başkale İlçesi’ne bağlı Arak Köyü’nden Başkale’ye giden bir araç ilçeye yakın bir 
yerde beyaz bir minibüste bulunanların silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda Mustafa Çelik (29) ile Siya Ahmet 
Şeran (35) çeşitli yerlerinden yaralanırken ifade veren iki mağdur kendilerine saldıranların asker olduklarını 
ileri sürdü. 
 
6 Kasım 2013’te, Hakkâri’nin Üzümcü Köyü yakınlarında yol kontrolü noktasında jandarma ekiplerinin “dur” 
ihtarına uymadığı iddiasıyla bir minibüse açtıkları ateş sonucu minibüste bulunan Yücel Ertuş (29) ağır yaralı 
olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Araca açılan ateş sırasında kurşun isabet eden Erhan Yürüdür 
(41) adlı uzman çavuş da kaldırıldığı Hakkâri Asker Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
12 Kasım 2013’te, Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’ne bağlı Öndül Beldesi’nin Çömlükçü Köyü’nde Rojava 
sınırında çalıştığı tarladan dönerken “kaçakçı olduğu” iddiasıyla askeri ekip tarafından kovalanan Hasan 
Bakdur (16) adlı çocuğun akrep tipi zırhlı araç ile ezilerek öldürüldüğü ailenin İHD Şanlıurfa Şubesi’ne yaptığı 
başvuru sonucu öğrenildi. 
 
6 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde yaşamını yitiren PKK militanları için yapılan mezarlığın 
tahrip edilmesini protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenleyen gruba polis ekipleri gerçek mermili silahlarla, 
haz bombalarıyla ve basınç suyla müdahale etti. Müdahale sonunda polisin halka ateş açması nedeniyle 
Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Veysel İşbilir (34) vücutlarına isabet eden kurşunlar sonucu yaşamını yitirdi. 
Yaşamını yitiren iki kişinin cenazesine ulaşmak için Yüksekova Devlet Hastanesi’ne gidenlerede saldıran 
polis ekipleri hastaneyi basarak hastanenin içine gaz bombası attı. Van Adlî Tıp Kurumu’nda yapılan ön 
otopsi raporunda ise Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir’in 8 kurşunla öldürüldüğü tespit edildi. 
 
11 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Aralık 2013’te düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin 
gerçek mermili silahlarla saldırması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Veysel İşbilir’in (34) 
öldürülmesini protesto etmek için 7 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde yürüyüş düzenleyen 
gruba da ateş açılması sonucu ağır yaralanan Bemal Tokçu (25) Van’da tedavi gördüğü Yüzüncü Yıl 
Üniversitesi Hastanesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’nde yaşamını yitirdi. 
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I.2. Köy Korucuları Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar  
 
26 Nisan 2013’te Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Elvendi köyünde koyunlarını otlatan Burhan Temiz (24) 
adlı çoban ile babası köy korucusu olan Nizamettin Toprak arasında mezra sınırı nedeniyle tartışma çıktı. 
Tartışmanın ardından Toprak, Temiz'i silahla vurarak yaraladı. İsmini vermek istemeyen görgü tanığının 
ifadelerine göre, koyunlarını kendi mezrasında otlatan Burhan Temiz, korucu oğlu olan ve çobanlık yapan 
Nizamettin Toprak'ın kendi koyunlarını Temiz'in mezrasının sınırlarında otlatmak istemesi sonucu tartışma 
yaşandı. Çıkan tartışmada silahlı olan Toprak, Temiz'i karnından vurarak yaraladı. Olayın gerçekleştiği alana 
600 metre uzaklıktaki jandarma karakolundaki askerler ve Toprak'ın babasının da içinde bulunduğu bir grup 
korucu, olay yerine geldi. Temiz'i yaralayan Toprak'ın olay yerinden kaçtı. Karnından yaralanan ve durumu 
ağır olan Temiz, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde 
tedavi altına alındı. Temiz'in karaciğerine kurşun saplandığı ve ameliyat olmasına rağmen karaciğerindeki 
kurşunun çıkarılmadığı öğrenildi.   
 
4 Mayıs 2013’te, Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde korucu Ayetullah İçli ve amcasının oğlu Kemal İçli arasında 
arsa anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmanın  silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu, yoldan geçen Ömer Filiz 
ve Osman Üçgül adlı yurttaşlar korucu silahından çıkan kurşunlarla yaralandı. Yaralanan Filiz ve Üçgül, Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.    
  
13 Mayıs 2013’te, tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Süleyman Tayfur, şu beyanlarda bulundu: 
“Biz 1993 yılında Silvan ilçesine bağlı köyümüzden, güvenlik gerekçesiyle göç etmek zorunda kaldık ve 
Diyarbakır ili iplik mahallesine yerleştik. Yerleştiğimiz mahallede yaşayan, Selim Bozkurt silahlı çete kurmuş 
ve etrafına baskı uygulayıp birçok suç işlemektedir. Selim Bozkurt’un dayanağı Kulp ilçesi Kaya köyündeki 
korucu kardeşleridir. Korucu kardeşlerin adı Bejno-Şahin Bozkurt ve çocukları Cevel- Süleyman Bozkurt’tur. 
Ailece koruculuk ve ajanlık yapmaktadırlar. Korucubaşı da Hamit Kocaağa’dır. Koruculuk gücünü kullanarak 
birçok suç işlemektedirler. 1993 yılında henüz korucuda değillerdi. İplik mahallesinde bulunan bir araziyi 
tapuda kendi adlarına kaydettiler. Bu araziden dolayı aramızda husumet çıktı. Araziyi vermeyeceklerini 
söylediler. 4 ev, bir ahır ve yüzlerce meyve ağacımız bu arazide bulunmaktadır.  Aramızda çıkan husumette 
sürekli koruculuğun verdiği yetkiyi kullanmaktadırlar. Bizim ailemizde PKK’ye katılanlar olduğundan karakola, 
polislere bizi sürekli terörist olarak tartmaktadırlar. 1,5 yıl önce Fatma Tayfur (Bozkurt) isimli kızımı zorla 
kaçırarak selim’in amcaoğlu olan ve Fırat isimli amcaoğluyla evlendirdiler.  Kızım istemiyordu. Sürekli ölümle 
tehdit ettikleri için kızım için hiçbir şey yapamadık. Korucubaşı ve diğer korucularla gelerek barışmak için bizi 
tehdit ettiler. 24 Nisan 2013 günü oğlum Mehmet, Ağabeyinin evinden gelirken Selim’in evinin önünde 
bulunan yaklaşık 30 kişi önünü kesip yarım saat boyunca, öldüresiye dövdüler. Bunun üzerine oğlumun 
ayağına 3 el ateş ettiler. Ayağından yaralandı. Oğlumu çekip içeri aldık. Bunun üzerine 40 kişi evimizi taradı. 
Polisin gelmesine rağmen, polislerin önünde taşlarla, silahlarla evi taramaya devam ettiler. Oğlumu 
hastaneye kaldırdık, uzun süre komada kaldı. Dengesi henüz yerine gelmemesine rağmen ifadesini aldılar 
ve imzalattılar. İfadeye ne yazdıklarını bilmiyorum. Bu olaydan yaklaşık 2 hafta önce Kulp Kaymakamı beni 
çağırdı. Kızım, eşi askerde olduğu için maaş almak için kaymakamlığa gitmiş. Burada kaymakam kızıma ne 
sorunu olduğunu sorunca, kayınbabam çıkarsa anlatırım demiş. Kayınbabası çıkınca kızım, 1,5 yıldır maruz 
kaldığı işkence ve baskıları anlatmış. Bunun üzerine kaymakam beni çağırdı, kızım için de koruma kararı 
alındı, ifadelerimiz alındı. Kızımın onlardan alınması üzerine, tamamen saldırganlaşıp bizi ölümle tehdit 
etmeye başladılar. Yukarıda anlattığım olayda bunun üzerine gelişti. Bu olaydan sonra biz evlerimizi terk 
edip Batman’a yerleştik. Bu arada kızım öncesine 2 kez intihar girişiminde bulundu. Kızı devlet bize teslim 
etti. Şuanda da ölüm tehditleri almaya devam ediyoruz. Damat Fırat da askerden arayıp bizi ölümle tehdit 
ediyor. Biz bu evlerin taraması olayı için Av. Suzan Erik’e vekâlet verdik, avukatı da tehdit etmişler. Dosya 
Diyarbakır Savcılığında derdesttedir. Oğlumun olayını komşumuzun güvenlik kamerası kaydetmiş. 
Komşumuzun adı Şirin Turan olup, güvenlik kamerası olayı kaydetmiştir. Biz siz dernek yöneticileri ve 
basından oluşan bir heyetin evlerimizin bulunduğu yerde inceleme yapmasını ve güvenliğimiz için gerekli 
hukuki desteği sunmanızı istiyoruz.”   
  
6 Temmuz 2013’te, Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’ne bağlı Norşincik Köyü’nde adı açıklanmayan bir geçici köy 
korucusu tartıştığı Abdülkerim Demir’i av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 
 
22 Temmuz 2013’te, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Çağıl Köyü’nde belirlenemeyen bir nedenden ötürü 
geçici köy korucularının köylülere ateş açması sonucu Abdülbari Özdemir (40) ağır yaralandı. 
 
20 Kasım 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne bağlı Bozalan Köyü’nde bir geçici köy korucusunun, hayvanlarını 
kendisine ait arazide otlatan köylülerin üzerine ateş açması sonucu Abdullah Yağarcık adlı köylü yaralandı. 
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I.3. Sınır Bölgelerinde Öldürülen ve Yaralananlar 
 
21 Ocak 2013’te, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi Aydınlık Mahallesi'ndeki evinde yemek yiyen Ahmet Özer adlı 
yurttaş, Serêkaniyê yönünden geldiği belirtilen bir kurşunla yaralandı. 
 
22 Ocak 2013’te, İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışan Şükrü Sehrai (45) isimli yurttaş, İran askerleri 
tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, İran'dan Esendere'ye benzin getiren ve 9 
çocuğu olduğu belirtilen Sehrai'nin Urmiye'ye bağlı Berdizi köyünde ikamet ettiği öğrenildi. Sehrai'nin İran 
askerleri tarafından Kotol Dağı'nda vurulduğu belirtildi. Yaralı olarak sürünerek Türkiye sınırına geçen Sehrai 
adlı yurttaş, burada aşırı kan kaybından yaşamını yitirdi.   
 
25 Ocak 2013’te, Urfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde daha önce Serêkaniyê'den geldiği belirtilen kurşunlarla 
yaralanan 4 yurttaşın ardından dün akşam Ceylanpınar Belediyesi'ne ait oto ekipliğinde görev yapan Halil 
Ertuğrul adlı işçi omzuna saplanan mermiyle yaralandı. Tedavi altına alındığı öğrenilen Ertuğrul'un hayati 
tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.   
 
26 Ocak 2013’te, Serêkaniyê'de silahlı çete mensuplarının YPG'lilere saldırması ardından başlayan 
çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ederken, Ceylanpınarlı yurttaşlar da sınırın öte yanından gelen 
kurşunların hedefi oluyor. Ceylanpınar'ın Mevlana Mahallesi'nde 7 yaşındaki Gamzenur Yıldırım adlı çocuk 
göğsüne isabet eden mermi ile yaralandı. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan çocuk, 
Urfa 500 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ağır yaralı olduğu öğrenilen küçük çocuk 
ameliyata alındı.    
 
27 Ocak 2013’te, Serêkaniyê'de YPG'liler ile silahlı çete grupları arasındaki çatışmalar devam ederken, 
Serêkaniyê tarafından gelen mermiler Ceylanpınar'da yurttaşların hayatını tehdit etmeye devam ediyor. 
Gelen mermilerden biri Mizgin Yılmaz (10) adlı çocuğun bacağına isabet etti. Ailesi tarafından Ceylanpınar 
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz'ın tedavi edildikten sonra taburcu edildiği öğrenildi. 
 
 2 Şubat 2013’te, Suriye’nin Dirbesiye ile aynı ismi taşıyan Nusaybin-Cizre arasında bulunan Dirbesiye 
beldesi sınır bölgesinde, ailelerine gıda alımı için sınırı geçen Ebdulbaki Hisen ile Alan İbrehim, sınıra yakın 
bölgede mayın patlaması sonucu hayatlarını kaybetti. Patlamada isimleri öğrenilemeyen 2 kişi de yaralandı.   
 
2 Şubat 2013’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Şenyurt Beldesi’nden geçen demiryolu civarındaki mayınlı 
bölgeden geçmeye çalışan bir grup Suriyeli arasında bulunan bir kişinin mayına basması sonucu meydana 
gelen patlamada Ebdulbaki Hisen ile Alan İbrehim yaşamını yitirdi, 2 Suriyeli de yaralandı. 
 
6 Haziran 2013’te, İran’dan Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Sarıçimen (Navri) köyüne giriş yapmaya çalışan 
Hıdır Mirzayi adlı İran uyruklu bir kişinin Yavuz Selim Piyade Karakolu askerleri ile Arap S. olarak bilinen 
uzman çavuş tarafından durdurulduğu, önce para istendiği, Mirzayi'nin para vermek istememesi üzerine 
askerler tarafından öldüresiye darp edildiği iddia edildi. Darp edildiği yerde terk edilen Mirzayi, Sarıçimen 
(Navri) köylüleri tarafından Çaldıran Devlet Hastenesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Aldığı darbeler nedeniyle ağır 
yaralanan Mirzayi'nin Van Yüzüncü Yıl Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Yoğun 
bakıma alınan Mirzayi'nin hayati tehlikesinin devam ettiği kaydedildi.   
 
26 Haziran 2013’te, Suriye ordusunda askerlik yapan 21 yaşındaki Mecit Havaş'ın ordudan kaçarak 
Türkiye'ye sığınmak için Rojava sınırından Ceylanpınar'a geçmek isterken Türk askerleri tarafından 
öldürüldüğü iddia edildi. İsmini vermek istemeyen Urfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi 
çalışanından alınan bilgiye göre, Havaş'ın ailesini yanına alarak dün Rojava'dan Ceylanpınar'a geçmek 
isterken Türk askerleri tarafından silahla vurulduğu kaydedildi. Urfa'daki hastaneye getirilen Havaş'ın, dün 
gece saat 23.00'te yaşamını yitirdiği belirtildi. Havaş'ın ailenin tek erkek çocuğu olduğunu dile getiren sağlık 
çalışanı, Havaş'ın ölümü ardından babasının hastanede intihar girişiminde bulunduğunu söyledi.   
 
12 Temmuz 2013’te Suriye’den Gaziantep’in Nizip İlçesi üzerinden Türkiye’ye girmek isteyen yaklaşık 200 
kişilik gruba askerler tarafından açılan ateş sonucu Suriye vatandaşı İlyas Cesim yaşamını yitirdi. 
 
16 Temmuz 2013’te Suriye’nin Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda El-Kaide destekli El-Nusra Örgütü’yle 
PKK’ye yakın Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam ederken Serekaniye’nin 
karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde üç kişi Suriye’den gelen kurşunlarla vuruldu. 
Yaralananlardan Mahsun Ertuğrul (17) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi, Mehmet Gündüz’ün (16) ise 
durumunun ağır olduğu bildirildi. (  Mehmet Gündüz (16) Ankara’da tedavi gördüğü Hacettepe Üniversitesi 
Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Yoğun Bakım Ünitesi’nde 25 Temmuz 2013’te yaşamını yitirdi.) 
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17 Temmuz 2013’te, Suriye’nin Resulayn (Serêkaniyê) kentinde YPG güçleri ile El kaide bağlantılı El Nusra 
Cephesi üyeleri arasında yaşanan çatışmalarda, Ceylanpınar'da evinde oturan Cumhuriyet Mahallesi 
Muhtarı Nezir Atilla, koluna kurşun isabet etmesi sonucu yaralandı.   
 
18 Temmuz 2013’te Suriye’nin Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda El-Kaide destekli El-Nusra Örgütü’yle 
PKK’ye yakın Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam ederken Serekaniye’nin 
karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde Ali Benice (19) adlı bir kişi daha Suriye’den gelen 
kurşunlarla vurularak yaralandı. 
 
22 Temmuz 2013’te, Türk Silahlı Kuvvetleri, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde Suriye’den Türkiye’ye geçmek 
isteyen 8 kişilik grubun açtığı iddia edilen ateşe karşılık verilmesi sonucu gruptan 1 kişinin öldüğünü açıkladı. 
 
26 Temmuz 2013’te Suriye’de Batı Kürdistan’ın (Rojava) Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda El-Kaide 
destekli El-Nusra Örgütü’yle PKK’ye yakın Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam 
ederken Serekaniye’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde bir tarlaya düşen havan 
topunun patlaması sonucu baba ve 2 oğlu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Şükrü Kahraman yaşamını yitirdi. 
 
1 Ağustos 2013’te Suriye’de Batı Kürdistan’ın (Rojava) Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda El-Kaide 
destekli El-Nusra Örgütü’yle PKK’ye yakın Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam 
ederken Serekaniye’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’ne bağlı Madenli Köyü’nde 
tarlada çalışan Mahmut Özgen (55) ayağına isabet eden mermiyle yaralandı. 
 
2 Ağustos 2013’te Suriye’de Rojava Bölgesi’nde bulunan Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda El-Kaide 
destekli El-Nusra Örgütü’yle PKK’ye yakın Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam 
ederken Serekaniye’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde yolda yürüyen Ramazan 
Zeybel (45) vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını 
yitirdi. 
 
2 Ağustos 2013’te, Rojava'nın Serêkaniyê (Resulayn) kentinde, yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında 
patlayan topların şarapnel parçaları, Ceylanpınar ilçesinde bulunan ve basın mensuplarının kaldığı 
öğretmenevine isabet etti. Öğretmenevine isabet eden şarapnel parçalarından Hasan Azger adlı yurttaşın 
kolundan yaraladığı öğrenildi.     
 
6 Ağustos 2013’te Suriye’den Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’ne bağlı Kuşaklı Köyü yakınların Türkiye’ye geçmek 
isteyen ve mazot kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kalabalık bir grupla askerler arasında çıkan çatışma 
sonucu 18 askerin yaralandığı TSK tarafından açıklandı. Çatışma sonucu biri çocuk 8 sivilin de yaralandığı 
ileri sürüldü. 
 
11 Ağustos 2013’te Suriye’de Rojava Bölgesi’nde bulunan Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda El-Kaide 
destekli El-Nusra Örgütü’yle PKK’ye yakın Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam 
ederken Serekaniye’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde yolda yürüyen Emrah İdek 
(19) göğsüne isabet eden kurşun sonucu yaralandı. 
 
15 Ağustos 2013’te Suriye’den Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nin yakınlarından Türkiye’ye geçmek isteyen ve 
mazot kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kalabalık bir grupla askerler arasında çıkan çatışma sonucu bir 
askerin yaralandığı TSK tarafından açıklandı. 
 
15 Ağustos 2013’te Van’ın Çaldıran İlçesi’nin İran sınırında bulunan Şêxsucu (Beydoğan) Köyü’nden 
akaryakıt getirmek amacıyla İran’a geçenlere askerlerin açtığı ateş sonucu Nurettin Karakoç (21) yaşamını 
yitirdi, Feyyaz Karadeniz (20) de ağır yaralandı. 
 
17 Ağustos 2013’te Suriye’de Rojava Bölgesi’nde bulunan Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda El-Kaide 
destekli El-Nusra Örgütü’yle PKK’ye yakın Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam 
ederken Serekaniye’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde inşaatta çalışan Ahmet 
Seyyar (30) vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. 
 
18 Ağustos 2013’te Suriye’de Rojava Bölgesi’nde bulunan Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda El-Kaide 
destekli El-Nusra Örgütü’yle PKK’ye yakın Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam 
ederken Serekaniye’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde evinde oturan Meral (Hayat) 
İleri (16) ile servis bekleyen Salih İnce (34) vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandılar. 
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22 Ağustos 2013’te Suriye’de Rojava Bölgesi’nde bulunan Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda El-Kaide 
destekli El-Nusra Örgütü’yle PKK’ye yakın Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam 
ederken Serekaniye’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde çatışmaları izleyen Aslan 
Ege, bir işyerinde çalışan Ahmet Akkurt, evinde oturan Fatma Alagöz ve Medine Alagöz ile Veysi Bayram 
vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandılar. 
 
27 Ağustos 2013’te Suriye’de Rojava Bölgesi’nde bulunan Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda El-Kaide 
destekli El-Nusra Örgütü’yle PKK’ye yakın Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam 
ederken Serekaniye’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde, yolda yürüyen Süleyman 
Doğantekin (36) vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. 
 
30 Ağustos 2013’te Suriye’de Rojava Bölgesi’nde bulunan Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda El-Kaide 
destekli El-Nusra Örgütü’yle PKK’ye yakın Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam 
ederken Serekaniye’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde, evinin balkonunda oturan 
Hiznegül Turan (30)  vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. 
 
3 Eylül 2013’te Suriye’de Rojava Bölgesi’nde bulunan Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda El-Kaide destekli 
El-Nusra Örgütü’yle PKK’ye yakın Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam ederken 
Serekaniye’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde, Emine Bozkurt (6) adlı çocuk seken 
kurşun sonucu yaralandı. 
 
4 Eylül 2013’te Suriye’de iç savaş nedeniyle çatışmalar devam ederken Gaziantep’in Karkamış İlçesi’nde, 
Aysel Yılmaz (55), Halep’in Jarablus İlçesi’nden seken kurşun sonucu yaralandı. 
 
4 Eylül 2013’te Suriye’den Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nin yakınlarından 15 Ağustos 2013’te Türkiye’ye geçmek 
isteyen ve mazot kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen kalabalık bir grupla askerler arasında çıkan çatışma 
sonucu yaralanan Saddam Karadodak adlı asker Ankara’da tedavi gördüğü Gülhane Askeri Tıp 
Akademisi’nde yaşamını yitirdi. 
 
27 Eylül 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nin Suriye sınırında bulunan Beşaslan Köyü’nden akaryakıt 
getirmek amacıyla Suriye’ye geçenlere askerlerin açtığı ateş sonucu İbrahim Ersöz (40) yaşamını yitirdi. 
 
27 Eylül 2013’te Van’ın Başkale İlçesi’nin İran sınırında bulunan Güroymak Köyü’nden sigara getirmek 
amacıyla İran’a geçenlere askerlerin açtığı ateş sonucu 3 kişi yaralandı. 
 
30 Eylül 2013’te, Mardin’in Nusaybin İlçesi’ne bağlı Yeniköy yakınlarında 5 kişilik Suriyeli bir grup Suriye’nin 
Qamişlo Kenti’nden mayınlı araziden geçerek kaçak yollarla Türkiye’ye girmek isterken meydana gelen 
mayın patlaması sonucu grupta yer alan ve kimliği belirlenemeyen bir Suriyeli yaşamını yitirdi, 4 Suriyeli de 
yaralandı. 
 
1 Ekim 2013’te, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nndeki Gürsel Hudut Karakolu yakınlarında 3 kişilik Suriyeli bir grup 
Suriye’den mayınlı araziden geçerek kaçak yollarla Türkiye’ye girmek isterken meydana gelen mayın 
patlaması sonucu grupta yer alan ve kimliği belirlenemeyen bir Suriyeli yaşamını yitirdi. 
 
9 Ekim 2013’te İran’dan Van’ın Saray İlçesi’ne bağlı Heretîl (Kapıköyü) Köyü’ne kaçak mazot ticareti yapmak 
için gelen İranlı Senar Xalibi’nin at üzerinde köyden çıkmak isterken kaçtığı askeri ekip tarafından köy 
meydanında sırtından vurularak öldürüldüğü iddia edildi. 
 
11 Ekim 2013’te, Gaziantep’in Karkamış İlçesi’ne bağlı Kıvırcık Köyü’nde Suriyeli H.B. Suriye’den mayınlı 
araziden geçerek kaçak yollarla Türkiye’ye girmek isterken meydana gelen mayın patlaması sonucu ağır 
yaralandı. 
 
12 Ekim 2013’te Suriye’de ordu ile muhalif gruplar arasındaki çatışmalar devam ederken Hatay’ın Narlıca 
İlçesi’nde, R.F. adlı kişi tarlada çalışırken seken kurşun sonucu yaralandı. 
 
28 Ekim 2013’te Suriye’de Rojava Bölgesi’nde bulunan Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda El-Kaide 
destekli El-Nusra Örgütü’yle PKK’ye yakın Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam 
ederken Serekaniye’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde, evinde bulunan İdris Akgül 
vücuduna isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirdi, kızı Derya Akgül ise yaralandı. 
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28 Ekim 2013’te, Rojava’nın Til Xelef ve Esfar Neccar bölgelerine El-Kaide bağlantılı El Nusra üyeleri 
tarafından saldırıları gerçekleşti. Serêkaniyê kent merkezindeki sivil yerleşim alanlarının hedef alındığı 
saldırılar sırasında, Ceylanpınar ilçesine bağlı Yenişehir Mahallesi 140. Sokak'ta yaşayan İslim Karaoğlan 
(36) isimli kadının sırtına mermi isabet etti. Yakınları tarafından Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 
Karaoğlan tedavi altına alındı.   
 
3 Kasım 2013’te Suriye’de Rojava Bölgesi’nde bulunan Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda El-Kaide 
destekli El-Nusra Örgütü’yle PKK’ye yakın Demokratik Birlik Partisi (PYD) arasında çıkan çatışmalar devam 
ederken Serekaniye’nin karşısında bulunan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde, evinde bulunan Sevgi Evgül 
(15) vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralandı. 
 
17 Kasım 2013’te, Rojava'nın Qamişlo kentinden Türkiye sınırını geçmeye çalışan Yasir Ahmet, Muhamed 
Zahir Amir Abdullah isimli 3 Rojavalı, Nusaybin'e bağlı Yeniyol köyü mevkinde bulunan mayınlı alanı geçip, 
İpek yoluna geldi. Buradan köye doğru ilerleyen Rojavalı yurttaşlara bu sırada askeri zırhlı araçtan ateş 
açıldı. Açılan ateş sonucu 3 Rojavalı yurttaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Olayın ardından Mardin Valiliği  
tarafından "Yasadışı yollardan sınırı geçmeye çalışan bir gruba, görev değişimi maksadıyla Nusaybin'den il 
merkezine intikal etmekte olan Polis Özel Harekat timi tarafından, Nusaybin- Kızıltepe yolunun 9'uncu 
kilometresinde müdahale edilmiş, olay esnasında Suriye uyruklu 3 şahıs hayatını kaybetmiştir" şeklinde 
açıklamada bulunuldu.   
 
1 Aralık 2013’te, Genelkurmay sitesinde yayınlanan haberde, arabayla kaçakçılık yapan kişilere ateş açıldığı 
ve araçta, hafif yaralı bir Türk vatandaşı ile Suriye uyruklu bir kişinin yakalandığı savunuldu. Açıklamaya 
göre; Kilis Gülbaba'daki 1’inci Hudut Alay Komutanlığı Mehmet Yaylacı Hudut Karakol sorumluluk sahasında 
bir aracın Suriye'den Türkiye'ye doğru yaklaştığının tespit edildiği, aracın ''dur'' ihtarına uymaması üzerine 
ateş açıldığı iddia edildi.   
 
2 Aralık 2013’te Ülkelerindeki savaş ortamından kaçarak İstanbul’a gelen ve Kilis’ten sınırı geçerek Suriye’ye 
dönmek isteyen gruba “dur” ihtarına uymadıkları gerekçesiyle askerlerin açtığı ateş sonucu Ela Şık Nayıf (7) 
yaşamını yitirdi.  
 
30 Aralık 2013’te Suriye’de Rojava Bölgesi’nden 29 Aralık 2013’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ne bağlı Şenyurt 
Köyü üzerinden Türkiye’ye geçmek isteyen gruba “dur” ihtarına uymadıkları iddiasıyla askerlerin açtığı ateş 
sonucu ağır yaralanan Sileman Ehmed Yusif (25) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
 

I.4. Yargısız İnfaz Davaları  
 
7 Şubat 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 14 Şubat 2008’de, Abdullah Öcalan’ın yakalanarak Türkiye’ye 
teslim edilmesi nedeniyle düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis panzerinin altında kalarak 
yaşamını yitiren Yahya Menekşe’nin (16) öldürülmesi olayı ile ilgili panzerin şoförü olan polis memuru O.Y. 
hakkında “taksirle ölüme sebebiyet vermek” suçu nedeniyle altı yıl hapis cezası istemiyle açılan davanın 
sonuçlandığı öğrenildi. Cizre 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 11 Aralık 2012’de yapılan yargılamada 
mahkeme başkanı, O.Y.’nin beraat etmesine karar verdi. 
 
4 Nisan 2013’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Birlik Köyü’nde 28 Eylül 2009’da Ceylan Önkol’un (14) 
jandarma karakolundan açılan ateş sonucu veya meydana gelen bir patlamadan ötürü ölümüyle ilgili olarak 
Lice Cumhuriyet Savcısı Mustafa Kamil Çolak’ı “güvenlik” gerekçesiyle olay yerine götürmeyen Abalı 
Jandarma Karakolu görevlileri hakkında 24 Ekim 2009’da “görevini kötüye kullanmak” suçlamasıyla 
başlatılan soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlandığı öğrenildi. 
 
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 2005 yılının Kasım ayında bir kişinin ölümü ve iki kişinin yaralanmasıyla 
sonuçlanan Seferi Yılmaz’a ait kitapevinin askeri görevliler tarafından bombalanmasıyla ilgili iki astsubay ve 
bir itirafçının yargılandığı davayı 18 Şubat 2011’de değerlendiren Askeri Yargıtay, üç sanığın sivil 
mahkemede yargılanmasına karar vermişti. Sanıklar Ali Kaya, Özcan İldeniz ve Veysel Ateş, daha önce Van 
3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 39’ar yıl 5’er ay 10’ar gün hapis cezasına mahkûm edilmiş fakat 
Yargıtay’ın kararı bozması üzerine dosya askerî mahkemeye gitmişti. Askerî mahkeme de 15 Aralık 
2007’deki ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere sanıkları tahliye etmişti. Askeri Yargıtay’ın kararı 
üzerine haklarında 8 Haziran 2011’de tutuklama kararı çıkarılan üç sanığın Van 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına 10 Ocak 2012’de devam edilmişti. Önceki duruşmada esas 
hakkındaki mütalaasını sunan savcı, daha önceki yargılamada sanıklara verilen hapis cezalarının tekrar 
verilmesini talep etmişti. 10 Ocak 2012’de kararını açıklayan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt kurdukları”, 
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“insan öldürdükleri” ve “insan öldürmeye teşebbüs ettikleri” suçlarından sanıklara toplam 39’ar yıl 10’ar ay 
27’şer gün hapis cezası vermişti. 11 Ekim 2012’de kararı değerlendiren Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanıklara 
“insan öldürdükleri” ve “insan öldürmeye teşebbüs ettikleri” suçlarından verilen 38’er yıl hapis cezası kararını 
onamıştı. Yargıtay 9. Ceza Dairesi, “suç işlemek için kurulmuş yasadışı örgütün üyesi oldukları” suçundan 
verilen 1’er yıl 10’ar ay 27’şer günlük hapis cezası kararını bozarak suçlamayla ilgili davanın yeniden 
görülmesi için dosyayı Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Yeniden görülen davanın 23 Mayıs 
2013’teki duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara söz konusu suçlamadan ötürü 1’er yıl 10’ar ay 27’şer 
gün hapis cezası verdi. 
 
28 Mayıs 2013’te İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 19 Kasım 2009’da “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle, 
polis ekibinin açtığı ateş sonucu öldürülen Alaattin Karadağ’ın ölümüyle ilgili olarak polis memuru Oğuzhan 
Vural hakkında açılan davaya, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada sanığın 
esas hakkındaki son savunmasını dinleyen ve taraf avukatlarının taleplerini alan mahkeme heyeti, sanık 
polis memurunun “meşru müdafa sınırları” içinde kaldığı gerekçesiyle beraat etmesine karar verdi.  
 
30 Mayıs 2013’te, İHD İzmir şubemize gelerek  başvuruda bulunan Aycan Öner beyanında “Babam  Benişto 
Öner Agacyurdu köyünde yaşayan kendi  halinde bir insandı.  1994 yılında Güclükonak Jandarma karakol  
görevlilerini taşıyan iki arac  geldi.  Evimize gelen görevli asker  sizin aile fertlerinin kimlik eksikliği var bizimle  
geleceksin ilceye eksikleri tamamlayacagız.  Bizm evimizi yakmışlardı, babamda oraların sorumlusu 
jandarma oldugundan karakola muracat etmişti. Babamı evden alan askerler,jandarmaya ailt resmi araclardı 
. Babam göz altında ikin beraberinde göz altında olan Ahmet Şen ve Ömer Aksu Vardı. Bahattin Aktug o 
dönem Korucu başı idi. Şimdi belediye başkanlıgı yapıyor. Babam ve Ahmet şen için Bunlar PKK ile ilişkili 
olanlardır Dediğini,Ömer aksu ise devletin yanındadır demesi  babam Benişto ve Ahmet Şen   karakoldan bir 
dha dönmediler. Baş vurmadığımız yer kalmadı. O günden sonra babam'dan haber alamadık.Yıllar sonra  
İzmir'e  yerleştim. Ev temizliğine gidiyordum. Temizlik yapmaya gittiğim ev sahipleri ile bir sohbet esnasında 
kendisininde Güçlükonak'ta karakol komutanı olarak görev yaptıgını söyledi. Hatta babamdan söz ederken 
ismini alay eder gibi söyleyip babamın öldüğü yıllardan söz etmeye devam etti. Yavuz  isminde olan emekli 
karakol komutanı oldugunu anladım.” demiştir. 
 
Aydın’da 4 Mart 2012’de “yaşı küçük çocuğu alıkoyduğu” gerekçesiyle gözaltına alınarak götürüldüğü Efeler 
Polis Karakolu’nda hakkında asker firarisi olduğu gerekçesiyle kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu ortaya 
çıkan Mahir Zorbey Demirkaya (21), götürüldüğü adliye çıkışında kaçmak istemesi üzerine kendisine açılan 
ateş sonucu kurşunlardan birinin başına isabet etmesi nedeniyle ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede 
yaşamını yitirmişti. Aydın Emniyet Müdürlüğü, ayağı yere takılan İnfaz Büro Amirliği’nde görevli polis memuru 
Murat Saylam’ın (44) yere düşmesi sonucu ateş alan tabancasından çıkan kurşunun Mahir Zorbey 
Demirkaya’nın başına isabet ettiğini iddia etmiş, açığa alınan polis memuru gözaltına alındıktan sonra 
serbest bırakılmıştı. Murat Saylam’ın serbest bırakılmasına dair karara bir üst mahkemeye yapılan itiraz 
sonucu Murat Saylam 6 Mart 2012’de tutuklanmıştı. Sanık polis memuru Murat Saylam’ın yargılanmasına 9 
Mayıs 2012’de Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlanmış, duruşmada söz alan Murat Saylam, ayağının 
takıldığı için yere düştüğünü o sırada silahının ateş aldığını iddia ederek Mahir Zorbey Demirkaya’yı öldürme 
kastının olmadığını ve olay nedeniyle pişman olduğunu söylemişti. Sanık polis memurunun ifadesini alan 
mahkeme heyeti ise, tutuklu bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmesine karar vermişti. Tutuksuz sanık polis memurunun yargılanmasına 4 Haziran 2013’te devam edildi. 
Duruşmada olay gününe ait kamera kayıtlarında polis memurunun düştükten 4 saniye sonra ateş ettiğinin 
anlaşılmasına ve savcının “kasten insan öldürmek” suçundan en az 20 yıl hapis cezası talep etmesine 
rağmen mahkeme heyeti, “taksirle insan öldürmek” suçundan sanık polis memuru Murat Saylam’a 2 yıl 2 ay 
20 gün hapis cezası verdi. 
 
7 Haziran 2013’te Muğla’da 11-12 Mayıs 2010’da öğrenci grupları arasında çıkan olaylarda Şerzan Kurt adlı 
öğrenciyi vurarak öldüren polis memuru Gültekin Şahin’e Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin 24 ay kıdem 
durdurma cezası verdiği öğrenildi. 
 
14 Haziran 2013’te Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde 18 Nisan 1992’de düzenlenen 
gösterilerde polisler tarafından evinin bahçesinde işkence edilerek ve dövülerek öldürülen banka görevlisi 
Miktat Kutlu’nun ölümüyle ilgili yargılanan 52 polis memuru için Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından verilen beraat kararını onadı. 
 
20 Haziran 2013’te Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 30 Ağustos 2012’de “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 
açılan ateş sonucu öldürülen Cem Aygün’ün (24) ölümüne dair başlatılan soruşturmanın sonunda hazırlanan 
iddianameyi kabul eden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık polis memuru Fatih Yılmaz’ın 
yargılanmasına devam edildi. “Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması 
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suretiyle insan öldürme” iddiasıyla 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Fatih Yılmaz’ın yargılandığı 
davanın duruşmasına tutuksuz sanık katılmadı. Mahkeme heyeti, duruşmaya katılmayan tanıkların bir 
sonraki duruşmada hazır edilmesine karar vererek duruşmayı 26 Eylül 2013’e erteledi.Fatih Yılmaz’ın Cem 
Aygün’ü, etkin direnmesine karşı yakalamak için Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu uyarınca sahip olduğu 
zor kullanma ve silah kullanma yetkisini, ihtar, ikaz atışı yaparak kademeli olarak kullandığının belirtildiği 
iddianamede şu ifadelere yer verilmişti: “Cem Aygün’ün birinci atış sonrası oluşan yaralamasıyla 
yavaşlamasına rağmen kaçmaya devam etmesi üzerine, devam eden takibinde, şüphelinin, kapalı tünel 
şeklinde dar, dik inişli merdivenlerden koşarak inişi sırasında elinde ateşlemeye hazır halde bulunan 
tabancayı taşıması hususunda yeterli dikkat ve tedbiri göstermemesi nedeniyle dengesini kaybederek 
düştüğü sırada elinde bulunan tabancanın ikinci kez ateş alarak Cem Aygün’ün ikinci kez yaralanması ve 
sonucunda hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir.” 
 
Ankara Jandarma Bölge Komutanı Musa Çitil hakkında Derik (Mardin) İlçe Jandarma Komutanı olarak görev 
yaptığı dönemde işlenen 13 faili meçhul cinayete ilişkin olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
hazırladığı iddianamenin kabul edilmesi üzerine dava açıldığı 9 Eylül 2012’de öğrenilmişti. Musa Çitil’in 
“güvenlik” gerekçesiyle dava dosyasının Çorum’a gönderilmesinin ardından Çorum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanmasına 1 Temmuz 2013’te devam edildi. Duruşmaya sanık Ankara Jandarma Bölge 
Komutanı Tuğgeneral Musa Çitil katıldı ve ifade verdi. Dava dosyasındaki iddiaların hiçbirini kabul etmediğini 
ifade eden Musa Çitil, “duyuma dayalı ve somut olmayan iddiaların hiçbirini kabul etmiyorum. Zaten bu 
konularla ilgili bilgi ve belgelere dayalı savunmamı sizlere ilettim” dedi. Müşteki avukatlarının, sanığın tutuklu 
yargılanması yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 7 Ekim 2013’e erteledi. 
 
1 Temmuz 2013’te Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerinde 1 Haziran 2013’te Ethem Sarısülük’ü başından 
silahla vurarak öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz’a Ankara Valiliği tarafından 24 saat yakın koruma 
verildiği öğrenildi. Ethem Sarısülük’ün öldürülmesine ilişkin soruşturmada olay sırasında görev yapan polis 
memurlarının tanık olarak ifadelerine başvurulduğu 1 Temmuz 2013’te öğrenildi. İfade veren polis 
memurlarının Ethem Sarısülük’ün vurulma anını görmediklerini söyledikleri ifade edildi. 
 
3 Temmuz 2013’te Bitlis’in Esenburun Köyü yakınlarında 30 Mayıs 1993’te ve Kemertepe Mevkisi 
yakınlarında 21 Mayıs 1997’de faili meçhul şekilde öldürüldükten sonra gömüldükleri toplu mezar bulunan 
PKK militanı 3 kişi ile bir sivilin öldürülmesine ilişkin Y.U, T.U. ve E.O. ile birlikte Bitlis İl Jandarma 
Komutanlığı görevlileri ve Bitlis Belediyesi görevlileri hakkında “kasten insan öldürme ve kişinin hatırasına 
hakaret” iddialarıyla açılan soruşturmayı dosyada yer alan ihbar mektuplarında olaylara ilişkin tüm detaylar 
olmasına rağmen Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mektupların “asılsız olduğu” iddiasıyla takipsizlik kararı 
verdiği öğrenildi. 
 
10 Temmuz 2013’te 1990'lı yıllarda işlenen meydana gelen faili meçhul cinayetlerle tutuklanan eski özel 
harekât polisi Ercan Ersoy adlî kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
 
12 Haziran 2013’te İstanbul’da 4 Nisan 1999’da “MLKP Soruşturması” kapsamında gözaltına alındıktan 
sonra 7 Nisan 1999’da gördüğü işkenceler sonucu gözaltına yaşamını yitiren Süleyman Yeter’in katil zanlısı 
komiser yardımcısı Ahmet Okuducu’nun Samsun’da yakalanarak tutuklandığı ortaya çıktı. 
 
16 Temmuz 2013’te Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerinde 1 Haziran 2013’te Ethem Sarısülük’ü başından 
silahla vurarak öldüren polis memuru Ahmet Şahbaz’la ilgili başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan 
iddianame değerlendirilmesi amacıyla 12 Temmuz 2013’te gönderildiği Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul edildi. Ahmet Şahbaz’ın önümüzdeki günlerde yargılanmaya başlayacağı davanın 
iddianamesinde sanık polis memuru Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 81. ve 27/1. maddeleri uyarınca “meşru 
savunmada sınırın aşılması suretiyle öldürmek” suçundan 5 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. 
 
17 Temmuz 2013’te Van’ın Başkale İlçesi’nde 29 Ağustos 1997’de Şükrü Talay adlı köylünün Hakkâri Özel 
Harekât Müdürlüğü’nde görevli Ergün Yılmaz, Murat Tahsin, Mustafa Atlı, Murat Özön, Hasan Bulut, Mehmet 
İniş ve Uğur Doğan adlı yedi polis memuru tarafından dövülerek öldürülmesiyle ilgili açılan davanın 
sonuçlandığı öğrenildi. Daha önce yerel mahkemenin üç kez suçlu bulduğu fakat üst mahkemenin bozduğu 
davanın sanığı dört özel harekât polis memurunun dördüncü kez yargılandığı davanın Van 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanık polis memurlarından Murat Özön, 
Mustafa Atlı, Mehmet İniş ve Hasan Bulut’a “kastı aşarak insan öldürmek” suçundan 11’er yıl 8’er ay hapis 
cezası verdi. 
 
22 Temmuz 2013’te Mardin’in Dargeçit İlçesi’ne bağlı Bağözü Köyü’nde yaşayan ve 29 Ekim 1995’te 
jandarma ekibi tarafından gözaltına alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan Süleyman 
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Seyhan, Abdurrahman Coşkun, Hikmet Kaya, Abdullah Olcay, Mehmet Emin Aslan, Nedim Akyön, Seyhan 
Doğan ve Davut Altınkaynak adlı 3’ü çocuk 7 köylüyle ilgili yapılan toplu mezar kazısından elde edilen 
bulgulardan bir kısmının, gözaltında kaybedildiği dönemde 13 yaşında olan Seyhan Doğan’a ait olduğu 
yönünde İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun rapor hazırladığı öğrenildi. Gözaltında kaybedilen yedi kişiyle ilgili 
devam eden soruşturmada dönemin Dargeçit İlçe Jandarma Komutanı olan Bodrum’un Gümüşlük 
Beldesi’nin Belediye Başkanı Mehmet Tire ile dönemin Mardin Jandarma Komando Komutanı olan Sivas’ın 
Çepni Beldesi’nin Belediye Başkanı Hurşit İmren’in de aralarında bulunduğu 6 kişi “şüpheli” sıfatıyla yer 
alıyor. 
 
Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak’ta 1989–1994 yılları arasında işlenen faili meçhul cinayetler, 
kundaklama ve bombalama eylemleriyle ilgili itirafçılardan oluşan 15 sanıklı Jandarma İstihbarat ve Terörle 
Mücadele (JİTEM) Davası’yla, Diyarbakır’da 1992–1994 yılları arasında sekiz kişinin öldürülmesiyle ilgili 
olarak aralarında “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım ve itirafçı Abdülkadir Aygan’ın da bulunduğu beş sanığın 
yargılandığı JİTEM Davası’nın “atılı suçun aynı olması” nedeniyle birleştirilmesinin ardından toplam 16 
sanıklı davada yargılamaya 19 Temmuz 2013’te Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. 
Duruşmaya sanıkların hiçbirinin katılmaması üzerine avukatların taleplerini dinleyen mahkeme heyeti, 
sanıklardan “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım’ın bulunması için gazeteye ilan verilmesine, haklarında 
yakalama emri bulunan sanık Mahmut Yıldırım, Hacı Hasan, Mehmet Zahit Karadeniz ve Muhsin Gül 
hakkındaki yakalama emri ile sanık Abdülkadir Aygan için çıkartılan gıyabi tutuklama kararlarının devam 
etmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 

Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde 29 Temmuz 2012’de Abdullah Öcalan’ın bir yıldır avukatlarıyla 
görüştürülememesini protesto eden gruba müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından 
birinin kapsülünün isabet ettiği Mazlum Akay (11) kaldırıldığı hastanede 2 Ağustos 2012’de yaşamını 
yitirmişti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma dosyasında Adana Cumhuriyet Savcılığı’nın Mazlum Akay’ın 
yaralanmasının gaz bombası kapsülü nedeniyle olup olmadığının tespit edilemediği ve vurulduğu yer ile polis 
araçlarının bulunduğu yer arasındaki mesafenin 123 metre olduğu, oysa gaz fişeği tüfeklerinin menzilinin 120 
metre olduğu gerekçeleriyle polisler hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği 24 Temmuz 
2013’te öğrenildi. 

 
Yalova’da 27 Mayıs 2012’de Abdullah Baştürk Parkı’nda çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan polis ekibinin, 
İçişleri Bakanı’nın “sağlığa zararlı değildir” dediği biber gazını kullanmasıyla fenalaşan astım hastası Çayan 
Birben (31) biber gazının etkisine bağlı olarak geçirdiği panik atak ve hipertansiyon  nedeniyle beynindeki 
baloncuğun patlaması sonucu tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde 30 
Mayıs 2012’de yaşamını yitirmişti.Olaya dair başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nun Çayan 
Birben’in ölümüne biber gazının neden olmuş olabileceğine dair 13 Şubat 2013’te rapor vermesinin ardından 
dört polis hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden Yalova 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde mahkeme 
başkanının “silahla kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak” suçundan polis memurlarının Yalova 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaları için dosyayı iade ettiği 26 Temmuz 2013’te öğrenildi. 
 
15 Ağustos 2013’te İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerine polisin saldırısı nedeniyle 3 Haziran 2013’te 
Eskişehir’deki protesto gösterisine katıldıktan sonra yolda kimliği belirsiz kişilerce sopalarla dövülen Ali İsmail 
Korkmaz’ın (19) 10 Temmuz 2013’te yaşamını yitirmesinin ardından cinayetin şüphelisi olduğu iddiasıyla 
aranan bir kişinin daha tutuklandığı öğrenildi. Böylelikle Ali İsmail Korkmaz’ın katil zanlısı olarak 
tutuklananların sayısı biri polis memuru olmak üzere 5’e yükseldi. 
 
Muş’un Korkut İlçesi’ne bağlı Altınova Beldesi’nde 17 Mayıs 1993’te “yasadışı örgüte yardım ve yataklık 
ettikleri” iddiasıyla evlerinin ateşe verilmesi sonucu yanarak ölen 9 kişiyle ilgili Muş Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından başlatılan soruşturma sonunda dönemin Hasköy Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı B.K., 
Piyade Üsteğmen H.A., Gökyazı Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş T.N. ve Özel Harekat Şube Müdür 
Vekili Ş.U. hakkında 9’ar kez müebbet hapis cezasının talep edildiği iddianameyi kabul eden Muş Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde sanık 4 kişinin yargılanmasına 4 Eylül 2013’te başlandı. Duruşmada olay gününe dair tanık 
anlatımlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkında adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış 
yasağı vererek duruşmayı 20 Kasım 2013’e erteledi. 
 
Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne bağlı Güçlü Köyü’nün Kolgezer Mezrası’nda 12 Ocak 1993’te bir eve giren silahlı 3 
kişinin Nezir Elgün (8), Lokman Elgün (21), Hacer Elgün (4), Hıdır Elgün (20) adlı kardeşlerle anneleri Nasibe 
Elgün’ü (42) dışarı çıkararak öldürmesi olayının zamanaşımına uğramasına kısa bir süre kala başlatılan 
soruşturmada savcılığın görevsizlik kararı vererek dosyayı Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği 6 
Eylül 2013’te öğrenildi. Olaydan sonra Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı’nın savcılığa gönderdiği olay yeri 
tutanağında 5 kişinin failinin PKK olduğu belirtilmişti. Görevsizlik kararında ise olaydan sonra hazırlanan ölü 
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muayene raporlarının incelendiği, köy muhtarına sadece ölenlerin kimliğinin sorulduğunun, olaya ilişkin soru 
yöneltilmediğinin görüldüğü belirtildi. Jandarmanın olay yerini incelemediği, fotoğraf çekmediğinin anlatıldığı 
kararda, boş kovanlar incelendiğinde, kullanılan silahların başka olaylarda kullanılmadığının anlaşıldığının 
görüldüğü de belirtilerek olayın PKK tarafından yapıldığına dair herhangi bir delil bulunmadığı ifade edildi. Bu 
nedenle toplanan deliller ve tanık ifadelerine göre şüpheli dönemin Cizre İlçe Jandarma komutanı Aydın 
B.’nin birden fazla kişiyi öldürmek suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılması 
için dosyanın Cizre Başsavcılığı’na gönderilmesine karar verildiği öğrenildi. 
 
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nin Görümlü Beldesi’ne bağlı Derecik Mezrası’nda 14 Mayıs 1993’te “PKK’ye yardım ve 
yataklık yaptıkları” iddiasıyla dönemin Şırnak Tugay Komutanı Mete Sayar’ın emriyle gözaltına alındıktan 
sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan 6 köylünün akıbetine ilişkin soruşturmanın zamanaşımına 
uğramasına 3 gün kala Mete Sayar, Görümlü 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanı emekli Albay Hasan Basri 
Vural, 3. Bölük Tim Komutanı Üsteğmen İbrahim Kıraç, Yüzbaşı Murat Ali Yıldız, Kayseri Hava İndirme 
Tugayına bağlı teğmen Serdar Tekin ile 2. Komando Tabur Komutanlığından Tansel Erok hakkında 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davaya 5 Kasım 2013’te başlanacağı öğrenildi. 
 
İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerine polisin saldırısı nedeniyle 3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki protesto 
gösterisine katıldıktan sonra yolda kimliği belirsiz kişilerce sopalarla dövülen Ali İsmail Korkmaz’ın (19) 10 
Temmuz 2013’te yaşamını yitirmesinin ardından cinayetin şüphelisi biri polis memuru olmak üzere tutuklu 5 
kişi ile tutuksuz 3 polis memuruna ilişkin soruşturma sonunda hazırlanan iddianame hazırlanarak 9 Eylül 
2013’de değerlendirilmesi amacıyla Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede tutuklu 
polis memuru Mevlüt Saldoğan için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildiği öğrenildi. 
 
11 Eylül 2013’te, İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerine polisin saldırısı nedeniyle 3 Haziran 2013’te 
Eskişehir’deki protesto gösterisine katıldıktan sonra yolda kimliği belirsiz kişilerce sopalarla dövülen Ali İsmail 
Korkmaz’ın (19) 10 Temmuz 2013’te yaşamını yitirmesiyle ilgili kamera kaydı görüntülerinin 21 Haziran ve 22 
Haziran 2013’te bilirkişi sıfatıyla görevlendirilen Osmangazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Serkan 
Uğurluoğlu tarafından iki kez silindiği ortaya çıktı. 
 
17 Eylül 2013’te Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 15 Mayıs 2013’te, Hrant Dink cinayeti davasında 18 sanık 
hakkında “silahlı örgüt üyesi oldukları” suçundan verilen beraat kararlarını, sanıkların içinde yer aldıkları 
oluşumun, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 220. maddesinde düzenlenen “suç işlemek amacıyla kurulmuş 
örgüt” olduğunu kabul ederek bozmasının ardından İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden 
yargılamaya başlandı. Duruşmada taraf avukatlarının beyanlarını alan ve Erhan Tuncel için yakalama kararı 
çıkaran mahkeme heyeti, bozma kararıyla ilgili olarak duruşmaya gelmeyen sanıkların beyanlarının alınması 
için duruşmayı 3 Aralık 2013’e erteledi. 
 
17 Eylül 2013’te Diyarbakır’da 28 Mart 2006’da, operasyonda öldürülen militanların cenazelerinin 
karşılanması sırasında 14 kişinin ölümüyle ve 400 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan olaylarda yaşamını 
yitirenlerden Mahsun Mızrak’ın ölümüne neden oldukları iddiasıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat 
Şubesi’nde görevli polis memurları B.Ö., H.A. ve N.Ö. hakkında açılan davaya  devam edildi. “Olası kasıt 
sonucu ölüme neden oldukları” suçlamasıyla ömür boyu hapis cezası istemiyle Diyarbakır 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanan polis memurları duruşmaya katılmazken; duruşmada mahkeme heyeti, delillerin 
değiştirilmesiyle ilgili yürütülen soruşturma hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı beşinci 
yazıya da yanıt verilmemesi nedeniyle duruşmayı 28 Kasım 2013’e erteledi. 
 
Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerinde 1 Haziran 2013’te Ethem Sarısülük’ü başından silahla vurarak öldüren 
polis memuru Ahmet Şahbaz’la ilgili başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin gönderildiği 
Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi Ahmet Şahbaz’ın yargılanabilmesi için gerekli olan yargılama izninin 
alınmadığı gerekçesiyle ve gereğinin yerine getirilmesi amacıyla iddianameyi Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na göndermişti. “Öldürme” fiilinin polisin görev ve yetkileri içinde olmadığını ileri sürerek karara 
itiraz eden savcılığın itirazını 19 Temmuz 2013’te aldığı kararla yerinde bulan Ankara 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi, sanık polis memuru hakkında yargılamanın durdurulması kararını kaldırmıştı. Kararın ardından 
Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde katil zanlısı tutuksuz sanık polis memuru Ahmet Şahbaz’ın 
yargılanmasına 23 Eylül 2013’te başlandı. Duruşmaya sanığın peruğun yanı sıra takma bıyık, kaş ve gözlük 
kombinasyonlu maskeyle katılmasına ve çevik kuvvet polis memurlarından 50 kişinin sivil halde bulunmasına 
Ethem Sarısülük’ün ailesinin avukatlarının itiraz etmesinin ardından polislerle duruşmaya katılanlar arasında 
çıkan arbedenin önlenememesi ve sanığın duruşma salonundan polisler tarafından kaçırılması üzerine 
mahkeme heyeti duruşmayı 28 Ekim 2013’e erteledi. 
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Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde 24 Eylül 1996 tarihinde 10 tutuklu ve hükümlünün yaşamını yitirdiği katliamın 
ardından açılan davada çıkan kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 2007 yılında sanıkların “canavarca 
bir his sevkiyle ve işkence etmek suretiyle insan öldürme” suçundan cezalandırılmaları talebiyle 
bozulmasının ardından davanın yeniden görülmesine 24 Eylül 2013’te devam edildi.Diyarbakır 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde, 29’u asker, 36’sı polis memuru, biri cezaevi doktoru, 2’si cezaevi müdürü, 4’ü de infaz 
koruma memuru toplam 62 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında dosyanın yeni savcısının dosyayı 
incelemek üzere süre talep etmesi üzerine duruşmayı 24 Aralık 2013’e erteledi. Dönemin Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’in kente geldiği gün Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin 35. koğuşunun mazgalını açan tutuklu 
ve hükümlüler o dönem cezaevinde “A Takımı” olarak bilinen ekibin lideri olan Fetih Ahmet adlı 
başgardiyanın önce sözlü ardından da fiziki saldırısına maruz kalmıştı. Mahpuslar ile gardiyanlar arasında 
yaşanan gerginliğin ardından tüm kapıları mahpusların üzerine kapatılmıştı. Aynı anda cezaevinin etrafı da 
asker, polis ve özel harekât timleri tarafından kuşatılmıştı. Öğleden sonra cezaevinin ön giriş kapısı ile 
yemekhane ve revirin bulunduğu arka kapılardan aynı anda yüzlerce asker, polis, özel harekât timi malta 
kapılarını açarak, saldırıya geçmiş, koridorda bekletilen 33 mahpusa cop, demir çubuk, kalas ve çivili 
sopalarla saldırmıştı. Bayılana kadar dövülen mahpuslar cezaevi görüş odasına götürülüp burada da 
saatlerce dövülmüştü. Saldırıda 9 mahpus ölmüş, sağ kalanlar ise Gaziantep E Tipi Cezaevi’ne 
götürülmüştü. Gaziantep E Tipi Cezaevi’ne varıldığında ise ring aracındaki mahpuslardan Kadri Demir de 
yaşamını yitirmişti. 72 kişi hakkında açılan davanın 27 Şubat 2006’da görülen karar duruşmasında mahkeme 
heyeti, 3 sanığın beraat etmesine, 7 sanığın zamanaşımından dolayı dosyasının düşürülmesine karar 
verilmiş, 62 sanığa ise “kastın aşılması suretiyle birden fazla kişiyi öldürmek” ve “görevi kötüye kullanmak” 
suçlarından 5’er yıl hapis cezası ile 3’er yıl kamu hizmetinden men cezası verilmişti. 
 
İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerine polisin saldırısı nedeniyle 3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki protesto 
gösterisine katıldıktan sonra yolda kimliği belirsiz kişilerce sopalarla dövülen Ali İsmail Korkmaz’ın (19) 10 
Temmuz 2013’te yaşamını yitirmesinin ardından cinayetin şüphelisi biri polis memuru olmak üzere tutuklu 5 
kişi ile tutuksuz 3 polis memuruna ilişkin soruşturma sonunda hazırlanan iddianame değerlendirilmesi 
amacıyla gönderildiği Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Tutuklu polis memuru 
Mevlüt Saldoğan (41) için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının talep edildiği davaya mahkeme heyeti 20 
Kasım 2013’te başlanmasına karar verdi. 
 
Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 30 Ağustos 2012’de “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu 
öldürülen Cem Aygün’ün (24) ölümüne dair başlatılan soruşturmanın sonunda hazırlanan iddianameyi kabul 
eden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık polis memuru Fatih Yılmaz’ın yargılanmasına 26 Eylül 
2013’te devam edildi.“Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması suretiyle 
insan öldürme” iddiasıyla 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Fatih Yılmaz’ın yargılandığı davanın 
duruşmasına tutuksuz sanık katılmadı. Müdafi avukatlarının beyanlarını alan mahkeme heyeti, katil zanlısı 
sanık polis memurunun tutuklanması talebini reddederek duruşmayı 7 Kasım 2013’e erteledi. Fatih Yılmaz’ın 
Cem Aygün’ü, etkin direnmesine karşı yakalamak için Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu uyarınca sahip 
olduğu zor kullanma ve silah kullanma yetkisini, ihtar, ikaz atışı yaparak kademeli olarak kullandığının 
belirtildiği iddianamede şu ifadelere yer verilmişti: “Cem Aygün’ün birinci atış sonrası oluşan yaralamasıyla 
yavaşlamasına rağmen kaçmaya devam etmesi üzerine, devam eden takibinde, şüphelinin, kapalı tünel 
şeklinde dar, dik inişli merdivenlerden koşarak inişi sırasında elinde ateşlemeye hazır halde bulunan 
tabancayı taşıması hususunda yeterli dikkat ve tedbiri göstermemesi nedeniyle dengesini kaybederek 
düştüğü sırada elinde bulunan tabancanın ikinci kez ateş alarak Cem Aygün’ün ikinci kez yaralanması ve 
sonucunda hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir.” 
 
Yalova’da 27 Mayıs 2012’de Abdullah Baştürk Parkı’nda çıkan bir kavgayı ayırmaya çalışan polis ekibinin, 
İçişleri Bakanı’nın “sağlığa zararlı değildir” dediği biber gazını kullanmasıyla fenalaşan astım hastası Çayan 
Birben (31) biber gazının etkisine bağlı olarak geçirdiği panik atak ve hipertansiyon nedeniyle beynindeki 
baloncuğun patlaması sonucu tedavi gördüğü Yalova Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde 30 
Mayıs 2012’de yaşamını yitirmişti. Olaya dair başlatılan soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu’nun Çayan 
Birben’in ölümüne biber gazının neden olmuş olabileceğine dair 13 Şubat 2013’te rapor vermesinin ardından 
dört polis hakkında hazırlanan iddianameyi kabul eden Yalova 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde mahkeme 
başkanının “silahla kasten yaralama sonucu ölüme neden olmak” suçundan polis memurlarının Yalova 1. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaları için dosyayı iade ettiği 26 Temmuz 2013’te öğrenilmişti. Yalova 
Ağır Ceza Mahkemesi’nin de görevsizlik kararı vermesi üzerine davanın hangi mahkemede görüleceğine 
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın görüşü üzerine karar verileceği 1 Ekim 2013’te öğrenildi. 
 
Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Buğulukaynak (Kel) Köyü’ne 6 Ekim 2009’da baskın düzenleyen askeri ekip, 
köyden çıkmaya çalışan silahsız HPG militanları Sunullah Keserci, Necmeddin Ahmed Hasan ve köyde 
yaşayan İbrahim Atabay’ı (18) öldürmüştü. Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ise üç kişinin çıkan çatışma 
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sonucu öldüğünü ileri sürmüştü. Operasyona katılan bir askerin öldürülen üç kişinin yargısız infaz edildiğini 
belirterek yaptığı ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Erciş İlçesi’nde savcılık tarafından ifadeleri 
alındıktan sonra Erciş Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanan 18 askerden dönemin Van İl Jandarma Alay 
Komutanı emekli Albay Vecihi Halil İyigün hariç 17 asker “kaçma ihtimalleri olmadığı” gerekçesiyle 24 Mayıs 
2012’de tahliye edilmişti. Toplam 18 emekli ve muvazzaf askerin şüpheli olduğu soruşturma sonunda 
hazırlanan iddianamenin Erciş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş fakat dava “güvenlik” 
gerekçesiyle Ankara’ya taşınmıştı. Devam eden davanın Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 7 Ekim 
2013’te görülen duruşmasında mahkeme heyeti, dosyanın tutuklu olan tek sanığı emekli Albay Vecihi Halil 
İyigün’ün tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 25 Kasım 2013’e erteledi. 
  
7 Ekim 2013’te Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Alacakaya Köyü’nün Keper Mezrası’ndan 9 Ekim 1993 
yılında gözaltına alındıktan sonra kaybolan 11 köylü ile ilgili 2006 yılından bu yana soruşturmayı yürüten 
savcılığın dosyanın zamanaşımından düşmesine 2 gün kala dönemin tugay komutanı Yavuz Ertürk hakkında 
çıkarılan “yakalama kararı” üzerine şüphelinin ifadesini alarak zamanaşımı süresini kestiği öğrenildi. 
 
İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 6 Nisan 2006’da sivil polis memuru Remzi Cihat Durukan tarafından yakın 
mesafeden ateş edilmesi sonucu vücuduna isabet eden iki kurşun sonucu yaşamını yitiren Volkan Polat’ın 
öldürülmesiyle ilgili açılan davanın Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin sanık polis memuruna verilen 10 yıllık hapis 
cezasını çok bularak bozmasının ardından yeni karar duruşmasının görüldüğü 25 Ağustos 2012’de 
öğrenilmişti. Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, “sanığın fiili haksız tahrik 
altında işlediği” gerekçesiyle sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin sanık polis 
memurunun “meşru müdafa sınırları içinde hareket ettiği” gerekçesiyle kararı bozmasının ardından aynı 
mahkemede yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyetinin Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin görüşü 
doğrultusunda sanık polis memurunun beraat etmesine karar verdiği 12 Ekim 2013’te öğrenildi. Kafkas 
Üniversitesi (Kars) öğrencisi Volkan Polat (24), 5 Nisan 2006’da Avcılar’da balıkçılarla kavga etmiş, sahilde 
bulunanlar Volkan Polat’ı bir taksiye bindirerek uzaklaştırmıştı. Volkan Polat, sahilde kalan otomobilini almak 
için arkadaşı Z.P. ile birlikte 6 Nisan 2016’da Avcılar’a gitmiş, aracıyla yola çıktığında sivil plakalı bir otomobil 
tarafından takip edildiğini anlayıp kaçmaya başlamış, sivil plakalı otomobilde bulunan sivil polis memurları 
Volkan Polat’ı durduramayınca otomobilin lastiklerine ateş etmiş, lastikleri patlayan Volkan Polat’ın otomobili 
bariyerlere çarparak durmuştu. Polis memurlarından Remzi Cihat Durukan ise otomobilin kapısını açarak 
Volkan Polat’a 2 el ateş etmiş ve ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Volkan Polat yaşamını yitirmişti. 
 
22 Ekim 2013’te Bingöl’ün Genç İlçesi’nde 17 Nisan 1999’da, Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde özel 
harekât polis ekiplerinin düzenledikleri operasyon sonucu “ilçeye sızmaya çalışan PKK militanları” oldukları 
gerekçesiyle öldürülen Mehmet Eliveren (19) ile Yılmaz Eliveren’in (17) soruşturma dosyasında “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” yönünde kayıt yer alamasına rağmen olayın görgü tanığı 60 kişiyi dinleyen Diyarbakır 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Mehmet Eliveren ile Yılmaz Eliveren’in sivil olduğuna kanaat getirerek dosyayı 
yeniden açtığı ve soruşturmanın sürmesi amacıyla Genç Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği öğrenildi. 
 
Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Alacakaya Köyü’nün Keper Mezrası’ndan 9 Ekim 1993 yılında gözaltına 
alındıktan sonra kaybolan 11 köylü ile ilgili 2006 yılından bu yana soruşturmayı yürüten savcılığın 24 Ekim 
2013’te iddianameyi hazırladığı öğrenildi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edilen 
iddianamede dönemin Bolu 2. Komando Tugay Komutanı emekli Tümgeneral Yavuz Ertürk için 11 kez 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 25 yıl hapis cezası istendi. Sanık emekli askerin yargılanmasına 
önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
Muş’un Korkut İlçesi’ne bağlı Altınova Beldesi’nde 17 Mayıs 1993’te “yasadışı örgüte yardım ve yataklık 
ettikleri” iddiasıyla evlerinin ateşe verilmesi sonucu yanarak ölen 9 kişiyle ilgili Muş Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından başlatılan soruşturma sonunda dönemin Hasköy Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı B.K., 
Piyade Üsteğmen H.A., Gökyazı Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş T.N. ve Özel Harekat Şube Müdür 
Vekili Ş.U. hakkında 9’ar kez müebbet hapis cezasının talep edildiği iddianameyi kabul eden Muş Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde sanık 4 kişinin yargılanmasına 4 Eylül 2013’te başlanmış, duruşmada olay gününe dair tanık 
anlatımlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkında adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış 
yasağı vererek duruşmayı 20 Kasım 2013’e ertelemişti. Davanın görüldüğü Muş Ağır Ceza Mahkemesi’nin, 
davanın başka ilde görülmesi talebiyle Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruyu değerlendiren bakanlık 
davanın “güvenlik” gerekçesiyle Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine ve duruşmanın 4 Aralık 
2013’te başlamasına karar verdi. 
 
İstanbul’da Gezi Parkı’na yönelik müdahaleler ve polisin uyguladığı şiddet nedeniyle başlayan eylemler 
sırasında 3 Haziran 2013’te Hatay’da katıldığı eylemde yaşamını yitiren Ahmet Cömert’in (22) kesin otopsi 
raporunda Abdullah Cömert’in ölümüne gaz bombası fişeğinin neden olduğu 5 Ekim 2013’te ortaya çıkmıştı. 
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Jandarmanın olaya ilişkin hazırladığı rapora da atıfta bulunan Adli Tıp Kurumu raporunda, “Ahmet Cömert’in 
ölümünün gaz fişeğinin kafaya isabet etmesi sonucu oluşan kafatası kırıkları ile birlikte beyin kanaması ve 
beyin doku harabiyeti sonucu meydana gelmiş olduğu ifade edildi” ifadesi yer almıştı. Raporun ardından 
devam eden soruşturma kapsamında Ahmet Kuş, Hacı Ali Demir ve Mustafa Kızıltepe adlı üç polis 
memurunun sanık sıfatıyla ifadelerinin alındığı 3 Kasım 2013’te öğrenildi. 3-4 Ekim 2013’te ifade veren polis 
memurlarının olay günü kimseyi hedef almadıklarını ve gaz fişeğini kalabalıkların arkasına attıklarını iddia 
ederek gaz fişeği atma konusunda eğitim aldıklarını ve fişeğin öldürücü olup olmadığını bilmediklerini iddia 
ettikleri öğrenildi. 
 
Malatya’daki Zirve Yayınevi’nde 18 Nisan 2007’de, Tilman Ekkehart Geske, Necati Aydın ve Uğur Yüksel’in 
“misyonerlik yaptıkları” iddiasıyla bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili yeni iddianamenin Malatya Özel Yetkili 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlandığı 9 Haziran 2012’de öğrenilmişti. 761 sayfalık iddianamede 
emekli Orgeneral Hurşit Tolon’un, eski Malatya Jandarma Alay Komutanı emekli Albay Mehmet Ülger’in, 
Binbaşı Haydar Yeşil’in ve muvazzaf askerlerin de bulunduğu 13’ü tutuklu 19 kişi sanık olarak yer alırken 
iddianame kabul edilmesi için Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İddianamenin 22 Haziran 
2012’de Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine birleştirilen 2 dosyada yer alan 
19 sanığın yargılanmasının devam edilmesine 30 Ekim 2013’te başlandı. Davanın 6 Kasım 2013’te görülen 
duruşmasında sanıkların ve taraf avukatlarının taleplerini alan ve bazı ses kayıtlarını ve sanıkları dinleyen 
mahkeme heyeti, tutuklu sanık Hüseyin Yelki’nin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı 16 Aralık 2013’e erteledi. 
 
Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 30 Ağustos 2012’de “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle açılan ateş sonucu 
öldürülen Cem Aygün’ün (24) ölümüne dair başlatılan soruşturmanın sonunda hazırlanan iddianameyi kabul 
eden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık polis memuru Fatih Yılmaz’ın yargılanmasına 7 Kasım 
2013’te devam edildi. “Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması suretiyle 
insan öldürme” iddiasıyla 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Fatih Yılmaz’ın yargılandığı davanın 
duruşmasına tutuksuz sanık katılmadı. Müdafi avukatlarının beyanlarını alan mahkeme heyeti, katil zanlısı 
sanık polis memurunun tutuklanması talebini reddederek AİHM’nin daha önceki yargısız infaz davalarında 
keşif yapılmadığı için verdiği cezalar nedeniyle olay yerinde keşif yapılması amacıyla duruşmayı 5 Aralık 
2013’e erteledi. Fatih Yılmaz’ın Cem Aygün’ü, etkin direnmesine karşı yakalamak için Polis Vazife ve 
Salahiyetleri Kanunu uyarınca sahip olduğu zor kullanma ve silah kullanma yetkisini, ihtar, ikaz atışı yaparak 
kademeli olarak kullandığının belirtildiği iddianamede şu ifadelere yer verilmişti: “Cem Aygün’ün birinci atış 
sonrası oluşan yaralamasıyla yavaşlamasına rağmen kaçmaya devam etmesi üzerine, devam eden 
takibinde, şüphelinin, kapalı tünel şeklinde dar, dik inişli merdivenlerden koşarak inişi sırasında elinde 
ateşlemeye hazır halde bulunan tabancayı taşıması hususunda yeterli dikkat ve tedbiri göstermemesi 
nedeniyle dengesini kaybederek düştüğü sırada elinde bulunan tabancanın ikinci kez ateş alarak Cem 
Aygün’ün ikinci kez yaralanması ve sonucunda hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir.” 
 
İstinye (İstanbul) Şehit Muhsin Bodur Polis Merkezi’nde ve Metris T Tipi Cezaevi’nde gördüğü işkence ve 
kötü muamele yüzünden 11 Ekim 2008’de yaşamını yitiren Engin Çeber’in ölümüyle ilgili olarak 39’u 
gardiyan, üçü cezaevi müdürü, 13’ü polis memuru, dördü jandarma eri ve biri doktor olmak üzere toplam 60 
kamu görevlisi hakkında dava açılmıştı. Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılamalar sonucu 
1 Haziran 2010’daki karar duruşmasında gardiyanlar Nihat Kızılkaya, Selahattin Apaydın, Sami Ergazi ve 
Metris Cezaevi İkinci Müdürü Fuat Karaosmanoğlu müebbet hapis cezasına; Polis memurları Mehmet Pek 
ve Abdulmuttalip Bozyel, 28 Eylül 2008 ve 29 Eylül 2008’de Şehit Muhsin Bodur Polis Karakolu’nda Engin 
Çeber’e yaptıkları işkence nedeniyle 7’şer yıl 6’şar ay, Aliye Uçak ise 2 yıl 6 ay hapis cezasına; İnfaz ve 
koruma başmemuru Yavuz Uzun ve koruma memuru Murat Çise 1 Ekim 2008’de Engin Çeber’e tazyikli 
suyla işkence yaptıkları gerekçesiyle, ikişer yıl altışar ay hapis cezasına; cezaevi doktoru Yemliha Söylemez 
ise o tarihte kurumda olmamasına karşın Engin Çeber hakkında sahte sağlık evrakı düzenlediği için, üç yıl 
dokuz ay hapis cezasına; infaz ve koruma başmemuru Nevzat Kayım ve koruma memuru Mehmet Polat 
beşer ay hapis cezasına; başgardiyan Yılmaz Aydoğdu beş ay hapis cezasına; sanıklardan Erdoğan 
Coşardereli, Nuri Atalay, Muharrem Çelik, Cuma Kaçar, Yusuf Gayır ve Nihat Kızılkaya “görevi ihmal ettikleri” 
gerekçesiyle beşer ay hapis cezasına; Jandarma Kıdemli Başçavuş Abdülkadir Öztekin “kasten insan 
yaraladığı” gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti. 40 sanık hakkında ise beraat kararı 
verilmişti. Sanık avukatlarının karar itiraz etmesi üzerine dosyayı 28 Eylül 2011’de değerlendiren Yargıtay 8. 
Ceza Dairesi, sanıkların aynı avukatlarca savunulmasını ve bir hâkimin imzasının eksikliğini gerekçe 
göstererek kararı usulden bozmuştu. Karar nedeniyle 60 sanığın yeniden yargılanmasına 1 Ekim 2012’de 
Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edilmişti. Savcının esas hakkındaki mütalaasını bir önceki 
duruşmada; sanıkların esas hakkındaki savunmalarını ise 1 Ekim 2012’deki duruşmada dinleyen mahkeme 
heyeti, gardiyanlar Selahattin Apaydın, Sami Ergazi ve Metris Cezaevi İkinci Müdürü Fuat Karaosmanoğlu’nu 
müebbet hapis cezasına; polis memurları Mehmet Pek, Abdulmuttalip Bozyel’i “zor kullanma yetkisini aşarak 
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insanlık onuruyla bağdaşmayan hareketlerde bulundukları” gerekçesiyle 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezasına; 
polis memuru Aliye Uçak’ı “zor kullanma yetkisini aştığı” gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına; jandarma 
görevlisi Murat İşler’i 2 yıl 6 ay hapis cezasına; cezaevi doktoru Yemliha Söylemez’i “gerçeğe aykırı belge 
düzenlediği” gerekçesiyle 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına; gardiyanlar Yavuz Uzun ve Murat Çise’yi 12’şer 
yıl 6’şar ay hapis cezasına; ilk yargılamada beraat eden gardiyan Öncay Bozo’yu ise 8 yıl 4 ay hapis 
cezasına; ilk yargılamada müebbet hapis cezası alan tutuklu sanık gardiyan Nihat Kızılkaya’yı ise 2 yıl 6 ay 
hapis cezasına mahkûm etmişti. Kararı yeniden değerlendiren Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin polis memuru 
Aliye Uçak dışındaki kararları onadığı 11 Kasım 2013’te öğrenildi. 
 
İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerine polisin saldırısı nedeniyle 3 Haziran 2013’te Eskişehir’deki protesto 
gösterisine katıldıktan sonra yolda kimliği belirsiz kişilerce sopalarla dövülen Ali İsmail Korkmaz’ın (19) 10 
Temmuz 2013’te yaşamını yitirmesinin ardından cinayetin şüphelisi biri polis memuru olmak üzere tutuklu 5 
kişi ile tutuksuz 3 polis memuruna ilişkin soruşturma sonunda hazırlanan iddianameyi kabul eden Eskişehir 
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nin duruşmaların Eskişehir’de “güvenlik” açısından görülüp görülemeyeceğine dair 
Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna’ya sorduğu soruya yanıt veren Vali’nin Ali İsmail Korkmaz’ın “protesto 
olaylarında yaralandığı iddiasıyla gittiği hastanede öldüğünü ve marjinal ve illegal örgütlerin bu ölümü 
propaganda malzemesi yaptığını” iddia ederek “hakim ve savcıların etki altında kalabileceği” olasılığından 
dolayı davanın başka bir kente alınması yönünde görüş belirtmişti. Gelişmelerin ardından 20 Kasım 2013’te 
başlaması planlanan davaya ilişkin Yargıtay 5. Ceza Dairesi 12 Kasım 2013’te aldığı kararla davanın 
Kayseri’de görüleceğini duyurmuştu. Gelişmelerin ardından dava dosyasının ulaştığı Kayseri’de 
yargılamanın 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 3 Şubat 2014’te başlanmasına karar verildi. 
 
21 Kasım 2013’te İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri sırasında 2 Haziran 2013’te İstanbul’un Ümraniye 
İlçesi’nde eylemcilerin arasından geçmeye çalışan bir aracın altında kalarak yaşamını yitiren Mehmet 
Ayvalıtaş’ın (21) ölümüyle ilgili soruşturma kapsamında aracı kullanan Mehmet Görkem Demirbaş’ın (19) 
Cengiz Aktaş’ın yargılanmasına başlandı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayı izlemek 
isteyenler duruşma salonuna alınmazken polis ekipleri duruşma öncesinde Mehmet Ayvalıtaş’ın ailesine ve 
duruşmayı izlemeye gelenlere gaz bombasıyla müdahale etti. Duruşma salonunun kapısının kilitlendiği 
duruşmada sanık Mehmet Görkem Demirbaş’ın ifadesini alan mahkeme heyeti, sanıkların tutuklanması 
yönündeki talebi reddederek duruşmayı 5 Şubat 2014’e erteledi.  
 
Van’ın Çaldıran İlçesi’ne bağlı Buğulukaynak (Kel) Köyü’ne 6 Ekim 2009’da baskın düzenleyen askeri ekip, 
köyden çıkmaya çalışan silahsız HPG militanları Sunullah Keserci, Necmeddin Ahmed Hasan ve köyde 
yaşayan İbrahim Atabay’ı (18) öldürmüştü. Dönemin İçişleri Bakanı Beşir Atalay ise üç kişinin çıkan çatışma 
sonucu öldüğünü ileri sürmüştü. Operasyona katılan bir askerin öldürülen üç kişinin yargısız infaz edildiğini 
belirterek yaptığı ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Erciş İlçesi’nde savcılık tarafından ifadeleri 
alındıktan sonra Erciş Sulh Ceza Mahkemesi’nce tutuklanan 18 askerden dönemin Van İl Jandarma Alay 
Komutanı emekli Albay Vecihi Halil İyigün hariç 17 asker “kaçma ihtimalleri olmadığı” gerekçesiyle 24 Mayıs 
2012’de tahliye edilmişti. Toplam 18 emekli ve muvazzaf askerin şüpheli olduğu soruşturma sonunda 
hazırlanan iddianamenin Erciş Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş fakat dava “güvenlik” 
gerekçesiyle Ankara’ya taşınmış, Ankara’daki duruşmada da Vecihi Halil İyigün tahliye edilmişti. Devam 
eden davanın Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Kasım 2013’te görülen duruşmasında gizli tanıkları 
dinleyen mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla erteledi. 
 
Ankara’daki Gezi Parkı eylemlerinde 1 Haziran 2013’te Ethem Sarısülük’ü başından silahla vurarak öldüren 
polis memuru Ahmet Şahbaz’la ilgili başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamenin gönderildiği 
Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi Ahmet Şahbaz’ın yargılanabilmesi için gerekli olan yargılama izninin 
alınmadığı gerekçesiyle ve gereğinin yerine getirilmesi amacıyla iddianameyi Ankara Cumhuriyet 
Başsavcılığı’na göndermişti. “Öldürme” fiilinin polisin görev ve yetkileri içinde olmadığını ileri sürerek karara 
itiraz eden savcılığın itirazını 19 Temmuz 2013’te aldığı kararla yerinde bulan Ankara 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi, sanık polis memuru hakkında yargılamanın durdurulması kararını kaldırmıştı. Kararın ardından 
Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde katil zanlısı tutuksuz sanık polis memuru Ahmet Şahbaz’ın 
yargılanmasına 2 Aralık 2013’te devam edildi. Duruşmada Şanlıurfa’ya tayin edilen sanık polis memurunun 
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla ifadesinin alındığı ve müşteki avukatlarının soru ve 
taleplerinin dinlendiği esnada savcının ve mahkeme heyetinden bir üyenin uyuduğu görüldü. Savcının ve 
üyenin uyanmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tarafsızlığın yitirildiği yönündeki eleştiriler 
doğrultusunda Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 30/2. maddesi uyarınca “yargılamadan çekilme” kararı 
verdiklerini bildirdi. Mahkeme heyetinin bu kararı Ankara 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce değerlendirecek. 
SEGBİS yoluyla ifadesi alınan sanık Ahmet Şahbaz’ın yine peruk ve gözlük taktığı görüldü. İtirazlar üzerine 
mahkeme heyeti, sanığın açık kimliğinin tespit edilip, elektronik imzayla mahkemeye gönderileceğini 
belirterek, sanığın fotoğrafı ile kimliğinin fotokopisinin mahkemeye gönderilmesinin istenmesine karar verdi. 
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Yazar Musa Anter’in 20 Eylül 1992’de 1. Kültür ve Sanat Festivali’nin konuğu olarak geldiği Diyarbakır’da 
kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili dosyanın zamanaşımına uğramasına 84 gün 
kala eski JİTEM tetikçisi Abdülkadir Aygan tarafından olayın faili olmakla suçlanan Hamit Yıldırım, Şırnak’ın 
Kumçatı Beldesi’nde 29 Haziran 2012’de 1992/2598 numaralı dosyayı yeniden inceleyen Diyarbakır 
Savcılığı’nın talimatı üzerine gözaltına alınmıştı. JİTEM elemanı Hamit Yıldırım, Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından 2 Temmuz 2012’de savcılığa çıkarılmış, soruşturmayı yürüten Özel 
Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Coşkun tarafından ifadesi alınan Hamit Yıldırım, çıkarıldığı Diyarbakır 7. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Başlatılan soruşturma sonunda tetikçilik yaptığı belirtilen 
Hamit Yıldırım ile “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım, Abdülkadir Aygan ve emekli albay Savaş Gevrekçi 
hakkında Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 10. maddesi ile görevli Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı 
vekilliğince hazırlanan ve 4 kişi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 20’şer yıl hapis cezası 
talep edilen iddianame, 5 Temmuz 2013’te Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilmişti. Sanık 
dört kişinin yargılanmasına ise 2 Aralık 2013’te devam edildi. Duruşmaya cinayette tetiği çektiği iddia edilen 
tutuklu sanık Hamit Yıldırım ilk defa katıldı. Ve sanığın çapraz sorgusu yapıldı. Mahkeme heyeti dosyadaki 
eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı 24 Ocak 2013’e erteledi. 
 
5 Aralık 2013’te Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde 30 Ağustos 2012’de “dur” ihtarına uymadığı gerekçesiyle 
açılan ateş sonucu öldürülen Cem Aygün’ün (24) ölümüne dair başlatılan soruşturmanın sonunda hazırlanan 
iddianameyi kabul eden Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık polis memuru Fatih Yılmaz’ın 
yargılanmasına devam edildi. “Ceza sorumluluğunu kaldıran nedenlerde sınırın kast olmaksızın aşılması 
suretiyle insan öldürme” iddiasıyla 2 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen Fatih Yılmaz’ın yargılandığı 
davanın duruşmasına tutuksuz sanık katılmadı. Duruşmada, daha önce yapılan olay yeri keşfine dair 
talepleri alan mahkeme heyeti, bilirkişi raporunun hazırlanması amacıyla duruşmayı 30 Ocak 2014’e erteledi. 
Fatih Yılmaz’ın Cem Aygün’ü, etkin direnmesine karşı yakalamak için Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu 
uyarınca sahip olduğu zor kullanma ve silah kullanma yetkisini, ihtar, ikaz atışı yaparak kademeli olarak 
kullandığının belirtildiği iddianamede şu ifadelere yer verilmişti: “Cem Aygün’ün birinci atış sonrası oluşan 
yaralamasıyla yavaşlamasına rağmen kaçmaya devam etmesi üzerine, devam eden takibinde, şüphelinin, 
kapalı tünel şeklinde dar, dik inişli merdivenlerden koşarak inişi sırasında elinde ateşlemeye hazır halde 
bulunan tabancayı taşıması hususunda yeterli dikkat ve tedbiri göstermemesi nedeniyle dengesini 
kaybederek düştüğü sırada elinde bulunan tabancanın ikinci kez ateş alarak Cem Aygün’ün ikinci kez 
yaralanması ve sonucunda hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir.” 
 
Bingöl’ün Genç İlçesi’nde 17 Nisan 1999’da, Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde özel harekât polis 
ekiplerinin düzenledikleri operasyon sonucu “ilçeye sızmaya çalışan PKK militanları” oldukları gerekçesiyle 
öldürülen Mehmet Eliveren (19) ile Yılmaz Eliveren’in (17) soruşturma dosyasında “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” yönünde kayıt yer alamasına rağmen olayın görgü tanığı 60 kişiyi dinleyen Diyarbakır Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın Mehmet Eliveren ile Yılmaz Eliveren’in sivil olduğuna kanaat getirerek dosyayı yeniden 
açtığı ve soruşturmanın sürmesi amacıyla Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği 22 Ekim 2013’te 
öğrenilmişti. Bingöl Cumhuriyet Savcısı tarafından yürütülen soruşturmanın tamamlandığı ve dönemin Genç 
İlçe Emniyet Amiri Ahmet Koni, komiserler Bülent Gümüşay, Ahmet Kenan Çayır polis memurları Mehmet 
Atıcı, Mehmet Yolaçtı hakkında “tasarlayarak insan öldürme”, “tehdit”, “kamu görevlisinin resmi belgede 
sahteciliği” suçlarından iddianameyi hazırladığı 14 Aralık 2013’te öğrenildi. İddianameyi kabul eden Bingöl 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde 5 sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
20 Aralık 2013’de İstanbul’un Yenibosna İlçesi’nde, 7 Ekim 2007’de dergi satışı yaptığı sırada polis ekibinin 
açtığı ateş sonucunda, yaralanan Ferhat Gerçek’in felç kalmasına neden olan Cengiz Çalış, Yavuz Özer, 
Aydın Özdere, Hasan Bayrakdar, Emre Taşkın, Can Koçbülbül ve Muzaffer Ünal'ın adlı yedi polis 
memurunun “zor kullanma yetkilerinin sınırını aştıkları” suçundan, Ferhat Gerçek’in ise müşteki sanık olarak 
yargılanmasına Bakırköy 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada kararını açıklayan 
mahkeme başkanı, Ferhat Gerçek’e “kamu görevlisine hakaret ettiği”, “kamu görevlisine direndiği”, “kamu 
malına zarar verdiği” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” 
suçlamalarından 3 yıl 7 ay 10 gün hapis cezası verirken, Ferhat Gerçek’in polis kurşunuyla vurularak felç 
olmasına neden olaya dair yargılanan 7 polis memuruna ise 2’şer yol 6’şar ay hapis cezası verdi. 
 
Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili olarak dönemin Trabzon Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Öz, Yüzbaşı 
Metin Yıldız, Astsubaylar Gazi Günay ve Hüseyin Yılmaz, Astsubay Okan Şimşek, Uzman Çavuş Veysel 
Şahin ile Uzman Çavuşlar Hacı Ömer Ünalır ve Önder Araz’ın elde ettikleri istihbarat bilgilerini 
değerlendirmeyerek, “görevi ihmal ettikleri” gerekçesiyle, Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 257/2. maddesi uyarınca yargılanmaları 2 Haziran 2011’de sonuçlanmıştı. Duruşma 
sonunda dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile Yüzbaşı Metin Yıldız’a altışar ay hapis 
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cezası; astsubaylar Hüseyin Yılmaz, Hacı Ömer Ünalır ve Okan Şimşek ile Uzman Çavuş Veysal Şahin’e de 
dörder ay hapis cezası verilmişti. Bu dava sürerken, Adalet Bakanlığı’nın incelemesi sonucu Trabzon 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde de aynı suçlardan ikinci bir dava açıldı. Ancak mahkeme heyeti, aynı suçtan iki dava 
olamayacağı gerekçesiyle davayı reddetti. Ancak Dink ailesinin avukatlarının başvurusu üzerine Trabzon 
Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını görüşen Yargıtay 5. Ceza Dairesi kararı bozarak Albay Ali Öz’ün Trabzon 
1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına karar vermesi üzerine yargılamaya 29 Aralık 2013’te 
başlanmıştı. Dosyanın ana dava ile birleştirilmesi için talep edilen ve İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından gönderilen muvafakatname sonucu mahkemenin dava dosyalarının birleştirilmesine gerek 
olmadığına karar verdiği öğrenildi. Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin daha önce aldığı bozma kararına ilişkin 
tarafların görüşünü alan mahkeme heyeti, 8 askerin yargılandığı ve Ali Öz’ün 6 ay hapis cezası aldığı dava 
dosyasının gönderilmesi için Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi’ne yeniden müzekkere yazılmasına karar 
vererek duruşmayı erteledi. 
 

1.5 Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından Öldürülen ve Yaralananlar 
  
30 Aralık 2013’te, İstanbul’da Taksim Metro İstasyonu’na akıllı biletlerinin (AKBİL) bitmesi ve paralarının 
olmaması nedeniyle biletsiz girmeye çalışan iki kardeşten Aykut Kelek (20) tartıştığı özel güvenlik 
görevlisinin metal dedektörü başına vurması sonucu yaralandı. Aykut Kelek’in tedavisi kaldırıldığı hastanede 
devam ederken güvenlik görevlisinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 
 

2. CEZAEVLERİNDE ÖLÜM VE YARALANMALAR/İNTİHAR İDDİALARI 
 
11 Ocak 2013’te Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan Ramazan Atar’ın (17) intihar ettiği iddia edildi. 
Konuya dair açıklama yapan Ramazan Atar’ın annesi “oğlumun sırtı kırılmıştı. Gözlerinin önü morarmıştı. 
Ayak kısımları darp edilmişti. Görüşe gittiğimde oğlum bana ‘ana bunlar beni öldürecek’ dedi. Gardiyan 
benim dilekçe vermemi bile engelledi. Bu nasıl bir adalet?” dedi. 
 
13 Ocak 2013’te Muğla E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Erhan Kaya’nın bulunduğu koğuşta “işkence 
gördüğü” gerekçesiyle hastaneye gitmek istemesine izin verilmemesi nedeniyle yatağını ve bedenini ateşe 
vermiş, vücudunda ağır yanıklar meydana gelen Erhan Kaya hastaneye kaldırılmıştı. İzmir’de Bozyaka 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi’nde tedavi gören Erhan Kaya’nın 19 Ocak 2013’te yaşamını 
yitirdiği öğrenildi. 
 
29 Ocak 2013’te Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde kalan Gökhan Oraklı (30) adlı mahkûmun ilaç içerek 
intihar ettiği öğrenildi. Diğer mahkûmların haber vermesi üzerine cezaevi görevlileri tarafından Kepsut Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılan Gökhan Oraklı hastanede yaşamını yitirdi. 
 
7 Şubat 2013’te Karabük T Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan tutuklu bulunan Metin Abacı’nın (52) 
merdiven boşluğuna kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
9 Şubat 2013’te Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde kalan İlyas Uyar’ın (27) kaldığı tek kişilik hücrede tavana 
bağladığı kıyafetine kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
14 Şubat 2013’te Ermenek (Karaman) M Tipi Cezaevi’nde kalan ve hastalığı nedeniyle tüm girişimlere 
rağmen tutuklu olarak Numune (Ankara) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Şehabettin Yücel’in 
yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
14 Şubat 2013’te Ferizli (Sakarya) L Tipi Cezaevi’nde kalan Mehmet Yılmaz’ın (45) koğuşunda aşırı miktarda 
ilaç içerek intihar ettiği öğrenildi. 
 
15 Şubat 2013’te Elazığ’da “hırsızlık yaptığı” iddiasıyla 14 Şubat 2013’te tutuklanarak Elazığ E Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen Ü.K.’nin cezaevine girdikten 2 saat sonra tutulduğu müşahade koğuşunda atkısıyla 
kendisini astığı ve kaldırıldığı Fırat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdiği 
açıklandı. 
 
5 Mart 2013’te Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde “gasp” suçundan kalan Çetin Balık’ın (25) koğuşunda 
kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
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6 Mart 2013’te Sincan (Ankara) F Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan kalan Rafet Kaya’nın (57) tek kişilik 
hücresinde intihar ettiği iddia edildi. 
 
19 Mart 2013’te Konya E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan G.D.’nin (10) 51 günlük kızı koğuşta ölü bulundu. 
Yüzü kanlar içinde olan bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
23 Mart 2013’te, 12 Şubat 2012’den bu yana cezaevinde tutulan ve sağlığının bozulması üzerine Metris 
(İstanbul) T Tipi Cezaevi’ne nakledildikten sonra 9 Şubat 2013’te Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 
kaldırılan bitkisel hayattaki kanser hastası Haci Nasır yaşamını yitirdi. Ağır hasta Hacı Nasir’in tedavisinin 
tutuksuz olarak devam edilmesi için yapılan başvuruya yanıt veren Adli Tıp Kurumu, Hacı Nasır’a 2013 
yılının Temmuz ayına randevu vermişti. 
 
27 Mart 2013’te Bartın F Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan tutuklu bulunan Eyüp Günay’ın (68) cezaevinin 
bahçesinde kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
3 Nisan 2013’te Kırşehir E Tipi Cezaevi’nde “cinayet” suçundan dolayı kalan S.S.’nin koğuşun tuvalaetinde 
kendisini asarak intihar girişiminde bulunduğu, koğuş arkadaşları tarafından kurtarılan S.S.’nin Ahi Evran 
Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındığı öğrenildi. 
 
4 Nisan 2013’te Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde (DTCF) karşıt görüşlü öğrenciler 
arasında çıkan kavganın ardından başlatılan “KCK Soruşturması” kapsamında tutuklanan Harun Toygar, 3 
Nisan 2013’te görülen ilk duruşmanın ardından tutuklu bulunduğu Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ndeki 
hücresinde kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
8 Nisan 2013’te, Van'da 5 Nisan günü kullandığı aracın bir trafik kazasına karışması nedeniyle gözaltına 
alınan ve tutuklanan Uğur Özçoban (19), Van F Tipi Cezaevi'ne konulmuştu. Özçoban'ın havalandırmada 
bulunan pencere parmaklıklarında asılmış bir halde gardiyanlar tarafından bulunduğu ileri sürüldü.   
 
16 Nisan 2013’te Kayseri Açık Cezaevi’nde “yaralama” suçundan kalan Hacı Özkara’nın (73) kalp krizi 
sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
7 Mayıs 2013’te Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve uzun süredir pankreas hastalığı 
nedeniyle tedavinin devam edebilmesi için tahliyesi talep edilen İrfan Eskibağ yaşamını yitirdi. 
 
22 Mayıs 2013’te Ahlat (Bitlis) K-1 Tipi Cezaevi’nde tutulan ve uzun bir süredir tahliye edilmesi yönünde 
çağrılar yapılan vücudunun yüzde 50’si felçli olan yüksek tansiyon hastası Gürgün Kurt (63) geçirdiği beyin 
kanaması sonucu yaşamını yitirdi. 
 
14 Haziran 2013’te Darbe iddialarıyla açılan 28 Şubat davası kapsamında hakkında ağırlaştırılmış müebbet 
hapis cezası istenen eski YÖK Başkanı Kemal Gürüz, Sincan F Tipi Cezaevi’ndeki koğuşunda bileklerini 
keserek intihar teşebbüsünde bulundu. 
 
10 Temmuz 2013’te Elazığ E Tipi Cezaevi’nde “insan öldürmek” suçlamasından tutuklu bulunan Rasim Onur 
Abay’ın kaldığı koğuşun pencere demirlerine kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
15 Ağustos 2013’te Alanya (Antalya) L Tipi Cezaevi’nde tutulan İsmail Ata’nın (26) tek kişilik koğuşunda 
çamaşır ipiyle kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
31 Ağustos 2013’te Bitlis E Tipi Cezaevi’nde tutulan Kemal Bakadur’un (32) koğuşunda geçirdiği kalp krizi 
sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
15 Eylül 2013’te Erzurum E Tipi Cezaevi’nde “tecavüz” suçundan tutuklu bulunan M.K.’nin (39) bulduğu bir 
ayakkabı bağcığıyla intihar ettiği öğrenildi. 
 
8 Ekim 2013’te Bingöl M Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan şeker hastası Hasan Kaya (42) koğuşunda kalp 
krizi geçirerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
13 Ekim 2013’te Maltepe (İstanbul) L Tipi Cezaevi’nde cinayet suçundan tutuklu bulunan Engin Çaylak’ın 
çamaşır ipiyle ranza demirine kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
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28 Ekim 2013’te Gaziantep F Tipi Cezaevi’nde “cinayet” suçundan tutuklu bulunan Mustafa Seyrek’in (55) 
koğuşunda kendisini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
2 Ekim 2013’te Samsun E Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan H.B. (72) adlı kişinin kaldığı koğuşta kalp krizi 
geçirerek öldüğü ileri sürüldü. 
 
3 Aralık 2013’te Sincan (Ankara) 1 Nolu L Tipi Cezaevi’nde “cinayet” suçundan tutuklu bulunan K.A.’nın (21), 
bıçaklandıktan sonra iple boğularak öldürüldüğü iddia edildi. 
 
11 Aralık 2013’te Ümraniye (İstanbul) T Tipi Cezaevi’nde adlî bir suçtan tutuklu bulunan Murat Yavuzcan’ın 
(35) kaldığı koğuşta intihar ettiği iddia edildi. 
 
12 Aralık 2013’te Adlî bir suçlamadan dolayı tutulduğu Giresun E Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücreye 
konulan Hasan Yavuz’un ayakkabı bağı ile intihar ettiği iddia edildi. 
 
18 Aralık 2013’te Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan İbrahim Benzer’in (28), yatak çarşafını 
tavana asarak intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. 
 
24 Aralık 2013’te Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde “cinayet” suçundan tutuklu bulunan Şahin Özek’in 
(37) cezaevindeki hücresinde kendini asarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
 

Cezaevinde Ölüm Davaları 
 
  
  

3. GÖZALTINDA ÖLÜMLER 
  

Davalar 
 
31 Ocak 2013’te alınan bilgilere göre; Nijerya’dan çalışmak için 2011 yılında Türkiye’ye gelen Courage 
Aigbedion’un 17 Ekim 2012’de İstanbul’da sokakta 5 kişi tarafından dövüldüğü, olayın ardından yaralı halde 
gözaltına alınan Courage Aigbedion’un gözaltında yaşamını yitirdiği öğrenildi. Nijerya’da yayın yapan 
Vanguard Gazetesi’nin haberine göre, Courage Aigbedion, 2011 yılında iş bulmak için Türkiye’ye geldi. 17 
Ekim 2012’de sokak ortasında beş kişi tarafından dövülen Courage Aigbedion, bu olayın ardından gözaltına 
alındı. Vanguard Gazetesi’ne konuşan ağabey Presley Aigbedion, kardeşinin yediği dayak nedeniyle komaya 
girdiğini ve bu vaziyette üç hafta boyunca polis nezaretinde tutulduğunu ve kardeşinin nezarethanede 
öldüğünü söyleyerek şu açıklamayı yaptı: “Kardeşim 2011 yılında Nijerya’dan ayrılarak Türkiye’ye gitti ama 
tam ayrılma tarihini hatırlamıyorum. Olay olduğunda ben İngiltere’deydim. Ölüm haberini aldıktan sonra 
Almanya’da yaşayan diğer erkek kardeşimiz olayla ilgili Türkiye’ye gitti. Burada bazı faydalı bulgular elde etti. 
Buna göre kardeşim işten gelirken beş Türk gencinin saldırısına uğradı ve komaya girdi. Ardından polis 
tarafından gözaltına alındı ve tıbbi destek olmadan gözaltında tutuldu. Üç hafta sonra polis nezaretinde öldü. 
İstanbul’dayken kardeşim, Courage’ın ev arkadaşıyla da konuşmuş. O da bize Courage’ın saldırıya 
uğradığını ve polis tarafından ölüme terk edildiğini söyledi. Polis ve hastane raporları Courage’ın 17 Ekim 
2012’de öldüğünü gösteriyor. Ama bu olayın tam olarak hangi tarihte olduğunu bilmiyoruz çünkü polis 
raporuna ulaşamadık. Ama kendisini parmaklıklar ardında ziyaret edenler var ve kendisinin üç hafta boyunca 
nezarette tutulduğunu doğruluyorlar. İş arkadaşı da olayın olduğu gün Courage’la birlikte işte olduklarını, 
daha sonra ayrı ayrı evlerine gittiklerini teyit etti. Ev arkadaşı da Courage’ın sabah 2.00’de polis tarafından 
eve getirildiğini söyledi. Türkiye’deyken Nijerya Konsolosluğu, Nwokolo soyadlı bir yetkiliyi kardeşime 
karakolda ve kimlik tespiti için tutulduğu morgda eşlik etmesi için gönderdi. Karakolda kimse bize suçlamaları 
göstermedi. Kimse cenazesinin Nijerya’ya geri gönderilmesi için hazırlanmış bir belge göstermedi. 
Polislerden biri bana Courage’ın karakola getirildiğinde dövülmüş ve yaralı halde olduğunu söyledi. 12 Aralık 
2012’de kimlik tespiti için hastaneye gittik. Sol gözü mosmordu. Bay Nwokolo’yla birlikte Türk hükümetinin 
cenaze gönderme masraflarını karşılamasının ardından cesedin bize verilmesi için bazı belgeler imzaladık.” 
Emniyet Müdürlüğü’nün yetkililerinin verdiği bilgilere göre ise Courage Aigbedion, karıştığı kavganın 
ardından ikamet sorunu nedeniyle Kumkapı’daki Yabancılar Şubesi’ne getirildi. Buraya girişte AIDS hastası 
olduğunu belirtti. Bir yandan işlemleri devam eden Courage Aigbedion burada 21 gün kaldı. Fenalaştığında 
Haseki Hastanesi’ne kaldırıldı. İddiaya göre solunum yetmezliğinden hayatını kaybetti. 
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İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde 19 Eylül 2012’de eşiyle tartışırken artan gürültü üzerine evine gelen polis 
ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Latif Kaplan’ın (35) götürüldüğü Bağcılar Asayiş Büro Amirliği’nde 
tutulduğu avukat görüşme odasında 20 Eylül 2012’de kemerle kendisini 52 santimetre yüksekliğindeki 
masaya asarak intihar ettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Latif Kaplan’ın babası 
Mustafa Kaplan, oğlunun intihar ettiği iddiasına inanmadığını ifade ederek “boğazında kemer izi yok. Ayrıca 
koydukları odada kamera da yok. Sağlam olarak giren oğlumun öldüğünü olaydan saatler sonra bize haber 
verdiklerinde öğrendik. Şikâyetçi olacağız” demişti. Yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma 
sonunda soruşturmayı yürüten savcının Hasan Latif Kaplan’ın intihar ettiği sonucuna vararak şüpheliler 
hakkında Hasan Latif Kaplan’ın bedenindeki 30’u aşkın sıyrık, ekimoz ve darp izine rağmen “insan öldürme, 
intihara sürükleme, taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği 
22 Şubat 2013’te öğrenildi. 
 
İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde 19 Eylül 2012’de eşiyle tartışırken artan gürültü üzerine evine gelen polis 
ekipleri tarafından gözaltına alınan Hasan Latif Kaplan’ın (35) götürüldüğü Bağcılar Asayiş Büro Amirliği’nde 
tutulduğu avukat görüşme odasında 20 Eylül 2012’de kemerle kendisini 52 santimetre yüksekliğindeki 
masaya asarak intihar ettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Hasan Latif Kaplan’ın babası 
Mustafa Kaplan, oğlunun intihar ettiği iddiasına inanmadığını ifade ederek “boğazında kemer izi yok. Ayrıca 
koydukları odada kamera da yok. Sağlam olarak giren oğlumun öldüğünü olaydan saatler sonra bize haber 
verdiklerinde öğrendik. Şikâyetçi olacağız” demişti. Yapılan suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturma 
sonunda soruşturmayı yürüten savcının Hasan Latif Kaplan’ın intihar ettiği sonucuna vararak şüpheliler 
hakkında Hasan Latif Kaplan’ın bedenindeki 30’u aşkın sıyrık, ekimoz ve darp izine rağmen “insan öldürme, 
intihara sürükleme, taksirle ölüme sebebiyet verme” suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verdiği 
22 Şubat 2013’te öğrenilmişti. Gözaltı işlemi de yapılmayan Hasan Latif Kaplan’ın ölümüne ilişkin 
soruşturmaya verilen takipsizlik kararı üzerine Adalet Bakanlığı’nın olaydaki ihmaller nedeniyle sorumlular 
hakkında işlem yapılması istediği, dosyayı kapatan savcının da beş polis memuru hakkında “ihmali 
davranışla kasten insan öldürme” suçundan dava açtığı 22 Temmuz 2013’te öğrenildi. İkisi başka suçlardan 
tutuklu 5 polis memurunun yargılanmasına ise Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 12 Eylül 2013’te 
başlanacak. 
 

4. FAİLİ MEÇHUL SALDIRILAR 
 
8 Şubat 2013’te, Ağrı’nın Çukurçayır Köyün’de eski geçici köy korucusu Kamil Kocabay (36) köyün 
girişindeki köprüde asılmış halde bulundu. 
 
7 Mart 2013’te, Urfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi Bayırözü köyü mevkiinde, 20 yaşlarındaki 
Nazif Güzel isimli yurttaş aracı ile birlikte yanmış bir şekilde bulundu. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, 
çevrede önlem alıp araç içinde inceleme yaptı. Soruşturma devam ediyor.    
 
23 Nisan 2013’te, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kırklar Dağı ziyaret alanı yakınlarında genç bir erkek cenazesi 
bulundu. Cenazeyi ilk olarak Ongözlü Köprü yakınlarında piknik yapan yurttaşlar gördü ve polise haber verdi. 
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Olay Yeri İnceleme ekipleri, askerler ve Cumhuriyet Başsavcısı olay 
yerine gelerek inceleme başlattı. Cenazenin kimliği henüz netleşmezken, cenazede morluk ve çiziklerin 
olduğu görüldü.   
 
4 Mayıs 2013’te, Mardin'in Savur ilçesine bağlı Serenli (Dengıza) köyünde dün gece saat 22.00'de otlatmaya 
götürdüğü hayvanlarını getirirken köye yakın bir yerde Hüseyin Şimşek adlı çoban bilinmeyen bir şekilde 
yaşamını yitirdi. Yanında av tüfeği bulunan Şimşek'in silahla vurulduğu belirtilirken, ancak olayın kaza mı 
yoksa intihar mı olduğu henüz netleşmedi. Savur Cumhuriyet Savcılığı, Şimşek'in yaşamını yitirdiği yerde 
inceleme yaptı.   
 
12 Mayıs 2013’te, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Nehil Deresi kenarında, 
vücudunun bir çok yerinde bıçak darbeleri olduğu tespit edilen bir erkek cenazesi bulundu. Olay yerine gelen 
jandarma ekipleri cenaze üzerinde inceleme yaptıktan sonra, cenazenin çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 3 
çocuk babası 30 yaşındaki İsa Fırat'a ait olduğunu belirledi. Fırat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere 
Yüksekova Devlet Hastanesi'ne götürüldü.  
 
27 Mayıs 2013’te, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı'nda görev yapan ve 8 Mayıs'ta birliğinden 
ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Uzman Çavuş 33 yaşındaki Alpay Maral'ın, Gevaş İlçesi 
yakınlarında göl kıyısında tabancayla vurulmuş cesedi bulundu  
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2 Haziran 2013’te, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Habur 2 köyünde yurttaşlar, köyün içinden geçen Habur 
Çayı'nda genç bir erkek cenazesi görerek, askeri yetkililere bilgi verdi.   
 
1 Temmuz 2013’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde saat 10.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde, kimliği 
belirsiz kişi veya kişilerce Cafer Kaman adındaki bir yurttaşa silahlı saldırı düzenlendiği öğrenildi. Silahlı 
saldırıya uğrayan Kaman, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 35 yaşında ve 
evli olan Kaman'ın başına ve vücudunun farklı yerlerine kurşunların isabet ettiği öğrenildi. Görgü tanıkları 
olay yerinden bir aracın kaçtığını belirtirken, Kaman'ın 4 çocuk babası olduğu öğrenildi.   
 
5 Temmuz 2013’te, Siirt'in Pervari ilçesinde bir kahvehaneye yönelik kimliği belirsiz kişi veya kişiler 
tarafından düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan kahvehane işletmecisi Abdullah Korkusuz (26), önce 
Pervari Devlet Hastanesi'ne ardından da Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Korkusuz, tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.   
 
8 Temmuz 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ahmet Ekin, şu beyanlarda bulundu: “Yeğenim 
Hakan Turan, 24 Mayıs 2013 tarihinde saat 13.20 sularında Bağlar İlçesi Girne Caddesinde bir manavda 
alış-veriş yaparken arkadan yaklaşan bir kişi ensesine tabanca (7.65) ile bir el ateş edip kaçıyor. Yeğenim 
çevredeki kişiler tarafından hastaneye kaldırılıyor Ve 01.07.2013 tarihinde Diyarbakır Devlet Araştırma 
hastanesinde vefat etti. Yeğenimin vurulması üzerinden 40 gün geçmesine rağmen failleri bulunamadı. 
Görgü tanıklarının ifadesi, robot resmi çizilmesine rağmen yakalanmaması bizleri kuşkulandırıyor. Sizden bu 
konuda hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
10 Temmuz 2013’te gece 23.30’da, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Yeniçağlar (Zîlan) köyüne kimliği belirsiz 
kişiler tarafından uzun namlulu silahlarla yakın mesafeden ateş edildiği öğrenildi. Kurşunların, Şirin Sevim'in 
köyün ortasında bulunan evine isabet ettiği, köyün bazı evlerinin önünde de boş kovanların bulunduğu 
öğrenildi. Kim/kimler tarafından ve neden gerçekleştirildiği öğrenilemeyen saldırının, Yeniçağlar (Zîlan) 
köyünün karşısında bulunan ve Silvan'a bağlı Malabadi Jandarma Karakolu'ndan gerçekleştirildiği iddia 
edildi. Saldırıda kimse yaralanmazken, Şirin Sevim'in evinin duvarlarında ve damında kurşun izleri görüldü. 
Sevim'in, Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan (Kaniyahenê) Jandarma Karakolu'na giderek durumu bildirmesi 
üzerine köyde inceleme yapıldı.   
 
16 Temmuz 2013’te Dersim’nin Ovacık İlçesi’nde 23 Haziran 2013’te aracı Çakmaklı Köyü’nün yakınlarında 
terk edilmiş halde bulunan ve “devletle işbirliği yaptığı” iddiasıyla “TKP/ML-TİKKO Örgütü’nün alıkoymuş 
olabileceği” ileri sürülen taksi şoförü Cemal Beyazgül’ün (45) işkence edilmiş cesedi bulundu. 
  
26 Ağustos 2013’te Iğdır’ın Tuzluca İlçesi’nde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ilçe yöneticisi Ali Bulut (45) 
elleri arkadan bağlı, ağzına cep telefonu sıkıştırılmış olarak tavana asılmış halde bulundu. 
 
4 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Murat Yıldız, şu beyanlarda bulundu: “27.01.2013 
tarihinde saat 09.00 sularında Deniz Avcı, Nevzat Karakaya, Çermik/Haburman Köprüsü civarında 
arkadaşlarıyla otururlarken arkadaşları olan Mehmet Yıldız’da onları arayıp kendisinin de yanlarına gitmeleri 
için kendisini araçla almalarını istemiş. Mehmet Yıldız’da yanlarına alarak tekrar Haburman köprüsüne geri 
geliyorlar. 15-20 dakika oturduktan sonra kimliği belirsiz kişiler tarafından silahla vurularak iki kişinin olay 
yerinde ölmesine ve Mehmet Yıldız’ında ağır yaralanmasına neden oldular. Mehmet yaralı halde akrabamız 
olan Ali Akdağ’ı arayarak vurulduklarını söylemiş. Ali Akdağ’da Emniyeti arayarak olay yerine gitmeleri için 
haber verdi. Emniyet olay yerine intikal ederek yaralı olan Mehmet Yıldız’ı Çermik hastanesine daha sonra 
Diyarbakır Araştırma Hastanesine gönderdiler. Mehmet Yıldız’da hastanede vefat etti. O günden beri 
Emniyet olay yerinde herhangi bir incelemelerde bulunmamıştır. Ben olaydan bir gün sonra Almanya’dan 
geldim. Dosya şuan savcılıktadır. 8 ay gibi bir süre geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapılmadığı gibi 
failleri bulma konusunda da hiçbir girişimde bulunulmamıştır. Bu konunun araştırılması ve faillerin bulunması 
için sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
2 Kasım 2013’te Batman’ın Kozluk İlçesi’nde Batman-Kozluk karayolunda bulunan petrol istasyonunun 
sahibi Hacı Ali Evgün, Toros model bir araçla istasyona gelen kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü. Güvenlik 
kameralarının kayıtta olduğu esnada elektrik kesintisinin de meydana geldiği öğrenilirken Hacı Ali Evgün’ün 
daha önce kendisinden para isteyen geçici köy korucuları tarafından öldürülmüş olabileceği iddia edildi. 
 
2 Kasım 2013’te, Batman’da silahlı bir grubun İpragaz Mahallesi’nde yapılan düğüne düzenlediği saldırı 
sonucu Özcan Temel (28) ensesine isabet eden kuruşun sonucu yaşamını yitirdi. Saldırıda 4 kişi de 
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yaralanırken HÜDA-PAR üyesi oldukları belirtilen 6 kişinin “saldırıyı düzenledikleri” gerekçesiyle gözaltına 
alındığı açıklandı. 
 
14 Aralık 2013’te, Malatya Arguvan'da CHP eski ilçe başkanı ve 2014 yılı Mart ayında yapılacak seçimlerde 
belediye başkan aday adayı olan Abbas Taştan, evinde tabancayla öldürüldü. Kimliği belirsiz kişi ya da 
kişiler, ailesi Malatya kent merkezinde oturan, Arguvan'da market işleten Abbas Taşkan'ın ilçe merkezindeki 
yalnız kaldığı evine saat 02.00 sıralarında geldi. Evdeki eşyaları altüst eden kişi veya kişiler, Abbas Taştan'ı 
tabanca ile öldürdükten sonra evinin önünde bulunan otomobilini alarak kaçtı.   
 

Faili Meçhul Davaları 
 
 
4 Eylül 2013’te Muş’un Korkut İlçesi’ne bağlı Altınova Beldesi’nde 17 Mayıs 1993’te “yasadışı örgüte yardım 
ve yataklık ettikleri” iddiasıyla evlerinin ateşe verilmesi sonucu yanarak ölen 9 kişiyle ilgili Muş Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunda dönemin Hasköy Jandarma Karakol Komutanı 
Yüzbaşı B.K., Piyade Üsteğmen H.A., Gökyazı Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş T.N. ve Özel Harekat 
Şube Müdür Vekili Ş.U. hakkında 9’ar kez müebbet hapis cezasının talep edildiği iddianameyi kabul eden 
Muş Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık 4 kişinin yargılanmasına 4 Eylül 2013’te başlanmasına karar verildi. 
 
23 Haziran 2013’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nin Görümlü Beldesi’ne bağlı Derecik Mezrası’nda 14 Mayıs 
1993’te “PKK’ye yardım ve yataklık yaptıkları” iddiasıyla dönemin Şırnak Tugay Komutanı Mete Sayar’ın 
emriyle gözaltına alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan 6 köylünün akıbetine ilişkin 
soruşturmanın zamanaşımına uğramasına 3 gün kala Mete Sayar, Görümlü 1. Mekanize Piyade Tabur 
Komutanı emekli Albay Hasan Basri Vural, 3. Bölük Tim Komutanı Üsteğmen İbrahim Kıraç, Yüzbaşı Murat 
Ali Yıldız, Kayseri Hava İndirme Tugayına bağlı teğmen Serdar Tekin ile 2. Komando Tabur 
Komutanlığından Tansel Erok hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açıldığı öğrenildi. 
 
Yazar Musa Anter’in 20 Eylül 1992’de 1. Kültür ve Sanat Festivali’nin konuğu olarak geldiği Diyarbakır’da 
kimliği belirsiz bir kişi tarafından vurularak öldürülmesiyle ilgili dosyanın zamanaşımına uğramasına 84 gün 
kala eski JİTEM tetikçisi Abdülkadir Aygan tarafından olayın faili olmakla suçlanan Hamit Yıldırım, Şırnak’ın 
Kumçatı Beldesi’nde 29 Haziran 2012’de 1992/2598 numaralı dosyayı yeniden inceleyen Diyarbakır 
Savcılığı’nın talimatı üzerine gözaltına alınmıştı. JİTEM elemanı Hamit Yıldırım, Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından 2 Temmuz 2012’de savcılığa çıkarılmış, soruşturmayı yürüten Özel 
Yetkili Cumhuriyet Savcısı Osman Coşkun tarafından ifadesi alınan Hamit Yıldırım, daha sonra tutuklanma 
istemiyle gönderildiği Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanmıştı. Başlatılan soruşturma 
sonunda Hamit Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 4 kişi hakkında Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 10. 
Maddesi ile görevli Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı vekilliğince hazırlanan iddianame, 5 Temmuz 2013’te 
iddianameyi değerlendiren Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. İddianamede yer alan 
sanıklardan tetikçilik yaptığı belirtilen Hamit Yıldırım ile “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım, Abdülkadir Aygan 
ve emekli albay Savaş Gevrekçi haklarında talep edilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 20’şer yıl 
hapis cezasıyla yargılanacaklar. 
 
5 Temmuz 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1993–1995 yıllarında, Cizre Jandarma İlçe Komutanı Cemal 
Temizöz’ün görev yaptığı dönemde işlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgili olarak açılan, Jandarma İstihbarat 
ve Terörle Mücadele (JİTEM) Davası’na, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayla devam 
edildi. Beşi tutuklu 7 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıklar Burhanettin Kıyak, Adem Yakın ve 
Cemal Temizöz’ün ifadesini alan ve maktül Ömer Candoruk’un ağabeyi Salih Candoruk’un tanık sıfatı ile 
dinleyen mahkeme heyeti, mahkemeye gönderilen raporda, sorgu ve gözaltı kayıtlarında “Yavuz Güneş” kod 
adını kullanan kişinin Burhanettin Kıyak olduğunun kriminal raporla tespit edildiğini açıkladı. Sanıkların 
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar veren mahkeme heyeti duruşmayı 6 Eylül 2013’e erteledi. 
 
Mardin ili Kızıltepe ilçe Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Ergenekon Davası kapsamında tutuklu bulunan emekli 
Albay Hasan Atilla Uğur’un Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yaptığı dönemde gözaltında 
kaybedilen veya faili meçhul şekilde öldürülen 12 kişinin failleri oldukları iddiasıyla 8 kişi hakkında hazırladığı 
fezlekeyi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdiği 18 Temmuz 2013’te öğrenildi. Fezlekede 8 
kişinin “bıçak timi” adında bir JİTEM yapılanması oluşturduğu ve söz konusu yapının liderinin Hasan Atilla 
Uğur olduğu diğer şüphelilerin ise Ahmet Boncuk, Ünal Alkan, Abdurrahman Kurga, Ramazan Çetin, 
Mehmet Salih Kılınçaslan, Mehmet Emin Kurga ve İsmet Kandemir olduğu belirtildi. Fezlekede yer alan 
maktül olarak ise 1990’lı yıllarda gözaltında kaybedilen veya faili meçhul şekilde öldürülen Yusuf Tunç, 
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Abdulvahap Ateş, Necat Yalçınkaya, Nurettin Yalçınkaya, Kemal Birlik, Zübeyir Birlik, Abdulbaki Birlik, Zeki 
Alabalık, Mahmut Abak, Mehmet Emin Abak, Memduh Demir ve Bedran Kaban yer aldı. 
 
Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1993–1995 yıllarında, Cizre Jandarma İlçe Komutanı Cemal Temizöz’ün görev 
yaptığı dönemde işlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgili olarak açılan, Jandarma İstihbarat ve Terörle 
Mücadele (JİTEM) Davası’na, 6 Eylül 2013’te Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayla devam 
edildi. Beşi tutuklu 7 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, 
dava dosyasını esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla savcıya göndererek duruşmayı 8 Kasım 
2013’e erteledi. 
 
8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın 17 Nisan 1993’teki ölümüyle ilgili soruşturmanın 20 yıllık zamanaşımı 
süresinin dolmasına bir gün kala 16 Nisan 2013’te, başlatılan soruşturma sonunda emekli Tuğgeneral Levent 
Ersöz hakkında hazırlanan iddianamenin Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmesinin 
adından yargılamaya 11 Eylül 2013’te başlandı. İddianamede tek şüpheli olarak yer alan ve hakkında 
ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Levent Ersöz duruşmaya katılmazken, taraf avukatlarının taleplerini 
alan mahkeme heyeti duruşmayı 9 Aralık 2013’e erteledi. 
 
20 Eylül 2013’te Ankara’da 30 Eylül 1999’te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu 
yaşamını yitiren Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın’ın da arasında bulunduğu 1990’lı yıllarda Ankara’da 
işlenmiş faili meçhul cinayetlere ilişkin ilk soruşturma hazırlandı. Terörle Mücadele Yasası’nın 10. Maddesi ile 
Yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı’nın zamanaşımı süresinin dolmasına 10 gün kala hazırladığı iddianamede 
Mecit Baskın’ın öldürülmesi olayıyla ilgili bir numaralı şüpheli olarak Mehmet Ağar, iki numaralı şüpheli olarak 
Korkut Eken olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında suçlamalara yer verildi. İddianame değerlendirilmesi 
amacıyla Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede yer verilen ve haklarında 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen diğer şüpheliler ise şöyle: eski Emniyet Özel Harekât 
Müdürü İbrahim Şahin, eski Özel Harekâtçılar Ercan Ersoy, Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, 
Seyfettin Lap, Alper Tekdemir, Uğur Şahin, Ayhan Özkan ve Ahmet Demirel. 
 
Ankara’da 30 Eylül 1999’te kimliği belirsiz kişi veya kişilerce uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 
Altındağ Nüfus Müdürü Mecit Baskın’ın da arasında bulunduğu 1990’lı yıllarda Ankara’da işlenmiş faili 
meçhul cinayetlere ilişkin ilk soruşturma 20 Eylül 2013’te hazırlanmıştı. Terörle Mücadele Yasası’nın 10. 
Maddesi ile Yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı’nın zamanaşımı süresinin dolmasına 10 gün kala hazırladığı 
iddianamede Mecit Baskın’ın öldürülmesi olayıyla ilgili bir numaralı şüpheli olarak Mehmet Ağar, iki numaralı 
şüpheli olarak Korkut Eken olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında suçlamalara yer verilmişti. İncelemesini 
tamamlayan Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi ise 2 Ekim 2013’te iddianameyi kabul ederek 12 şüphelinin 
Mecit Baskın’ın öldürülmesi suçundan yargılanmasına karar verdi. Yargılamaya önümüzdeki günlerde 
başlanacak. İddianamede yer verilen ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen diğer 
şüpheliler ise şöyle: eski Emniyet Özel Harekât Müdürü İbrahim Şahin, eski Özel Harekâtçılar Ercan Ersoy, 
Ayhan Çarkın, Ziya Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, Seyfettin Lap, Alper Tekdemir, Uğur Şahin, Ayhan Özkan 
ve Ahmet Demirel. 
 
Ankara Jandarma Bölge Komutanı Musa Çitil hakkında Derik (Mardin) İlçe Jandarma Komutanı olarak görev 
yaptığı dönemde işlenen 13 faili meçhul cinayete ilişkin olarak Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 
hazırladığı iddianamenin kabul edilmesi üzerine dava açıldığı 9 Eylül 2012’de öğrenilmişti. Musa Çitil’in 
“güvenlik” gerekçesiyle dava dosyasının Çorum’a gönderilmesinin ardından Çorum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanmasına 7 Ekim 2013’te devam edildi. Duruşmaya katılan sanık Ankara Jandarma 
Bölge Komutanı Tuğgeneral Musa Çitil JİTEM adlı oluşumdan bilgisinin olmadığını söyleyerek dava 
dosyasındaki iddiaların hiçbirini kabul etmediğini tekrarlardı. Müşteki avukatlarının, sanığın tutuklu 
yargılanması yönündeki talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. 
 
Ankara’da ve çevresinde 1990’lı yıllarda işlenmiş faili meçhul 15 cinayete ilişkin 2. soruşturmanın 
tamamlandığı 13 Ekim 2013’te öğrenildi. Terörle Mücadele Yasası’nın 10. Maddesi ile Yetkili Ankara 
Cumhuriyet Savcısı’nın hazırladığı iddianamede 15 cinayetle ilgili bir numaralı şüpheli olarak Mehmet Ağar, 
iki numaralı şüpheli olarak Korkut Eken olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında suçlamalara yer verildi. 
İddianame değerlendirilmesi amacıyla Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. İddianamede yer 
verilen ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen diğer şüpheliler ise şöyle: eski 
Emniyet Özel Harekât Müdürü İbrahim Şahin, eski Özel Harekâtçılar Ercan Ersoy, Ayhan Çarkın, Ziya 
Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, Seyfettin Lap, Alper Tekdemir, Uğur Şahin, Ayhan Özkan ve Ahmet Demirel. 
İddianamede 1990’lı yıllarda öldürülen Avukat Yusuf Ekinci, Avukat Faik Candan, müfettiş Namık Erdoğan, 
işadamı Behçet Cantürk ile şoförü Recep Kuzucu, müteahhit Fevzi Aslan, Şahin Aslan, avukat Medet Serhat, 
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İsmail Karaalioğlu, Savaş Buldan, Hacı Koray, Adnan Yıldırım, İranlı Lazem Esmaeli ve Asger Simitko, 
Anavatan Partisi Keskin (Kırıkkale) İlçe Başkanı Metin Vural cinayetlerinin yer aldığı öğrenildi. 
 
21 Ekim 2013’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 22 Ekim 1993’te çıkan ve 14 kişinin ölümüyle sonuçlanan 
olaylar nedeniyle bölgeye giden dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın karakol 
bahçesinde “faili meçhul bir kurşun” sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak Bahtiyar Aydın’ın terörist saldırıya 
değil bir iç hesaplaşmaya kurban gittiği şeklinde Antalya İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Ayhan Esen’in 
bant kaydının ortaya çıkması üzerine dosyanın zamanaşımına uğramasına bir gün kala tekrar açıldığı 
öğrenildi. 
 
Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 22 Ekim 1993’te çıkan ve 14 kişinin ve bir askerin ölümüyle sonuçlanan olaylar 
nedeniyle bölgeye giden dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın karakol 
bahçesinde “faili meçhul bir kurşun” sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak hazırlanan iddianame dosyanın 
zamanaşımına uğrayacağı gün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, 
olay günü PKK’nin Lice’ye saldırdığına ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ı öldürdüğüne dair hiçbir delil elde 
edilemediği, saldırıların DEP’lilere ait binalara ve sivil halka yapıldığı, asker ve polis binalarına bir saldırının 
olmadığı belirtilerek operasyonu yürüten dönemin Diyarbakır Alay Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu ve 
Kıdemli Üsteğmen Tünay Yanardağ hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Yargılamaya 
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nin Görümlü Beldesi’ne bağlı Derecik Mezrası’nda 14 Mayıs 1993’te “PKK’ye yardım ve 
yataklık yaptıkları” iddiasıyla dönemin Şırnak Tugay Komutanı Mete Sayar’ın emriyle gözaltına alındıktan 
sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan 6 köylünün akıbetine ilişkin soruşturmanın zamanaşımına 
uğramasına 3 gün kala Mete Sayar, Görümlü 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanı emekli Albay Hasan Basri 
Vural, 3. Bölük Tim Komutanı Üsteğmen İbrahim Kıraç, Yüzbaşı Murat Ali Yıldız, Kayseri Hava İndirme 
Tugayına bağlı teğmen Serdar Tekin ile 2. Komando Tabur Komutanlığından Tansel Erok hakkında 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davaya 5 Kasım 2013’te başlanacak. Şırnak Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülmeye başlanacak duruşmaların öncesinde Şırnak Valiliği’nin “güvenlik” gerekçesini 
dikkate alarak yargılamanın bir başka şehre nakli için dosyayı Adalet Bakanlığı’na gönderdiği 26 Ekim 
2013’te öğrenildi. 
 
Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Alacakaya Köyü’nün Keper Mezrası’ndan 9 Ekim 1993 yılında gözaltına 
alındıktan sonra kaybolan 11 köylü ile ilgili 2006 yılından bu yana soruşturmayı yürüten savcılığın 24 Ekim 
2013’te iddianameyi hazırladığı öğrenilmişti. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edilen 
iddianamede dönemin Bolu 2. Komando Tugay Komutanı emekli Tümgeneral Yavuz Ertürk için 11 kez 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 25 yıl hapis cezası istendi. Sanık emekli askerin yargılanmasına ise 
26 Aralık 2013’te başlanmasına karar verildi. 
 
Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 22 Ekim 1993’te çıkan ve 14 kişinin ve bir askerin ölümüyle sonuçlanan olaylar 
nedeniyle bölgeye giden dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ın karakol 
bahçesinde “faili meçhul bir kurşun” sonucu öldürülmesiyle ilgili olarak hazırlanan iddianame dosyanın 
zamanaşımına uğrayacağı gün Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti. İddianamede, 
olay günü PKK’nin Lice’ye saldırdığına ve Tuğgeneral Bahtiyar Aydın’ı öldürdüğüne dair hiçbir delil elde 
edilemediği, saldırıların DEP’lilere ait binalara ve sivil halka yapıldığı, asker ve polis binalarına bir saldırının 
olmadığı belirtilerek operasyonu yürüten dönemin Diyarbakır Alay Komutanı emekli Albay Eşref Hatipoğlu ve 
Kıdemli Üsteğmen Tünay Yanardağ hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi. Yargılamaya 
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 16 Ocak 2014’te başlanmasına karar verildi. 
 
Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele’nin (JİTEM) kurucusu olduğu iddia edilen ve Jandarma Genel 
Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis’in bir uçak kazasında ölümünden sonra görevinden istifa eden Cem Ersever 
ile Neval Boz ve Murat Demir adlı itirafçının 1 Kasım 1993’te Ankara’da faili meçhul şekilde öldürülmesinin 
ardından devam eden soruşturmayı yürüten savcının 1 Kasım 1993’te Çamlıdere İlçesi’nde cesedi bulunan 
Neval Boz, 2 Kasım 1993’te Polatlı İlçesi’nde cesedi bulunan Murat Demir ve 4 Kasım 1993’te Elmadağ 
İlçesi’nde cesedi bulunan Cem Ersever cinayetini Eşref Bitlis soruşturmasında olduğu gibi AİHM kararları 
doğrultusunda “insanlığa karşı suç” kapsamına alarak 20 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanmamasına 
karar verdiği 4 Kasım 2013’te öğrenildi. 
 
Şırnak’ın Silopi İlçesi’nin Görümlü Beldesi’ne bağlı Derecik Mezrası’nda 14 Mayıs 1993’te “PKK’ye yardım ve 
yataklık yaptıkları” iddiasıyla dönemin Şırnak Tugay Komutanı Mete Sayar’ın emriyle gözaltına alındıktan 
sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan 6 köylünün akıbetine ilişkin soruşturmanın zamanaşımına 
uğramasına 3 gün kala Mete Sayar, Görümlü 1. Mekanize Piyade Tabur Komutanı emekli Albay Hasan Basri 
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Vural, 3. Bölük Tim Komutanı Üsteğmen İbrahim Kıraç, Yüzbaşı Murat Ali Yıldız, Kayseri Hava İndirme 
Tugayına bağlı teğmen Serdar Tekin ile 2. Komando Tabur Komutanlığından Tansel Erok hakkında 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle açılan davaya 5 Kasım 2013’te başlandı. Şırnak Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülmeye başlanan davanın ilk duruşmasında mahkeme heyeti “sanıkların can 
güvenliklerinin bulunmadığı” gerekçesiyle davanın Ankara’da görülmesine karar vererek dosyayı Nöbetçi 
Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. 
 
8 Kasım 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1993–1995 yıllarında, Cizre Jandarma İlçe Komutanı Cemal 
Temizöz’ün görev yaptığı dönemde işlenen 20 faili meçhul cinayetle ilgili olarak açılan, Jandarma İstihbarat 
ve Terörle Mücadele (JİTEM) Davası’na, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayla devam 
edildi. Beşi tutuklu 7 kişinin yargılandığı davanın duruşmasında sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıklardan itirafçılar Hıdır Altuğ ve Fırat Altın’ın tutuklu kaldıkları süreyi göz önünde bulundurarak 
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
Ankara’da ve çevresinde 1990’lı yıllarda işlenmiş faili meçhul 15 cinayete ilişkin 2. soruşturmanın 
tamamlandığı 13 Ekim 2013’te öğrenilmişti. Terörle Mücadele Yasası’nın 10. Maddesi ile Yetkili Ankara 
Cumhuriyet Savcısı’nın hazırladığı iddianamede 15 cinayetle ilgili bir numaralı şüpheli olarak Mehmet Ağar, 
iki numaralı şüpheli olarak Korkut Eken olmak üzere toplam 12 şüpheli hakkında suçlamalara yer verilmişti. 
İddianameyi kabul eden Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikisi tutuklu 12 kişinin yargılanmasına 27 
Kasım 2013’te başlandı. Duruşmaya katılan sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 
Ziya Bandırmalıoğlu’nun tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine, diğer tutuklu sanık Ayhan Çarkın’ın 
ise tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 19 Şubat 2014’e erteledi. İddianamede yer 
verilen ve haklarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen diğer şüpheliler ise şöyle: eski 
Emniyet Özel Harekât Müdürü İbrahim Şahin, eski Özel Harekâtçılar Ercan Ersoy, Ayhan Çarkın, Ziya 
Bandırmalıoğlu, Ayhan Akça, Seyfettin Lap, Alper Tekdemir, Uğur Şahin, Ayhan Özkan ve Ahmet Demirel. 
İddianamede ayrıca 1990’lı yıllarda öldürülen Avukat Yusuf Ekinci, Avukat Faik Candan, müfettiş Namık 
Erdoğan, işadamı Behçet Cantürk ile şoförü Recep Kuzucu, müteahhit Fevzi Aslan, Şahin Aslan, avukat 
Medet Serhat, İsmail Karaalioğlu, Savaş Buldan, Hacı Koray, Adnan Yıldırım, İranlı Lazem Esmaeli ve Asger 
Simitko, Anavatan Partisi Keskin (Kırıkkale) İlçe Başkanı Metin Vural cinayetleri yer aldı. 
 
Muş’un Korkut İlçesi’ne bağlı Altınova Beldesi’nde 17 Mayıs 1993’te “yasadışı örgüte yardım ve yataklık 
ettikleri” iddiasıyla evlerinin ateşe verilmesi sonucu yanarak ölen aynı aileden Nasır Öğüt (43), eşi Eşref Öğüt 
(43), çocukları Sevim Öğüt (13), Sevda Öğüt (12), Şakir Öğüt (11), Mehmet Şirin Öğüt (8), Cihat Öğüt, Aycan 
Öğüt (1), Cihan Öğüt (4) adlı 9 kişiyle ilgili Muş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 
sonunda dönemin Hasköy Jandarma Karakol Komutanı Yüzbaşı B.K., Piyade Üsteğmen H.A., Gökyazı 
Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş T.N. ve Özel Harekat Şube Müdür Vekili Ş.U. hakkında 9’ar kez 
müebbet hapis cezasının talep edildiği iddianameyi kabul eden Muş Ağır Ceza Mahkemesi’nde sanık 4 
kişinin yargılanmasına 4 Eylül 2013’te başlanmış, duruşmada olay gününe dair tanık anlatımlarını dinleyen 
mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar hakkında adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağı vererek duruşmayı 
20 Kasım 2013’e ertelemişti. Davanın görüldüğü Muş Ağır Ceza Mahkemesi’nin, davanın başka ilde 
görülmesi talebiyle Adalet Bakanlığı’na yaptığı başvuruyu değerlendiren bakanlık davanın “güvenlik” 
gerekçesiyle Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmesine ve duruşmanın 4 Aralık 2013’te başlamasına 
karar vermişti. Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’nde 4 Aralık 2013’te başlayan duruşmada ifade veren 
sanıklar olay gününe dair bir şey hatırlamadıklarını iddia ederek olayın PKK tarafından gerçekleştirilmiş 
olabileceğini ileri sürdüler. Tanık olara dinlenen İsa Öğüt ise evin yanmadan önce köye askerlerin geldiğini 
belirterek, askerlerin köye geldikten sonra köylüleri meydana topladığını söyledi. Davanın yeniden Muş’a 
alınmasını ve sanıkların tutuklanmasını reddeden mahkeme heyeti duruşmayı 19 Şubat 2014’e erteledi. 
 
20 Aralık 2013’te Ankara’da ve çevresinde 1990’lı yıllarda işlenmiş faili meçhul Savaş Buldan ve iki 
arkadaşının da arasından bulunduğu bazı cinayetlere ilişkin 3. soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi. 
Terörle Mücadele Yasası’nın 10. Maddesi ile Yetkili Ankara Cumhuriyet Savcısı’nın hazırladığı iddianamede 
cinayetlerle ilgili “Yeşil” kod adlı Mahmut Yıldırım, Mehmet Ağar ve Korkut Eken olmak üzere toplam 19 
şüpheli hakkında suçlamalara yer verildi. İddianame değerlendirilmesi ve eklenmesi amacıyla faili meçhul 15 
cinayetle ilgili davanın devam ettiği Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Soruşturma kapsamında 
eski Başbakanlar Tansu Çiller ve Mesut Yılmaz, eski Genelkurmay Başkanı Doğan Güreş, eski MİT 
mensubu Mehmet Eymür, emekli Tümgeneral Veli Küçük’ün de arasında yer aldığı dönemin üst düzey kamu 
görevlileri hakkında ise ek takipsizlik kararı verildiği bildirildi. 
 

5. RESMİ HATA ve İHMAL 
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5.1.Resmi Hata ve İhmal Sonucu Ölen ve Yaralananlar 
 
8 Ocak 2013’te Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde Suriye’deki şiddet ortamından Türkiye’ye sığınanların 
kaldığı çadır kentte bir çadırda çıkan yangında yaralanan 3’ü çocuk 6 kişiden Eye Raği (5) yaşamını yitirdi. 
 
8 Şubat 2013’te Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine getirilen ve Beyin Cerrahi Servisi’ne 
getirilen ve geçen 31 Ocak’ta evinde kanepe kaldırırken belinde büyük bir ağrı oluşan  Atatürk Anadolu 
Lisesi’nde Matematik Öğretmeni Yavuz Yılmaz, yakınları tarafından Sakarya Araştırma Hastanesi Acil 
Servisi’ne kaldırıldı. Beyin Cerrahi Servisi’ne gönderilen Yılmaz’ın, iddiaya göre serviste randevusu olmadığı 
için muayenesi yapılamadı. Yavuz Yılmaz, yanında ablası olduğu halde yere yatıp acılar içinde beklerken, 
tüm ısrarlara rağmen ’randevusu olmadığı için muayeneye alınmayacağı’ bildirilince, yakınları tarafından özel 
bir hastaneye götürüldü. Evli bir çocuk babası öğretmenin durumunu, hastanede bir vatandaş cep telefonu 
kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde öğretmenin yerde yatması, ablasının gözyaşları ve vatandaşların 
tepkileri yer aldı.  
 
9 Ocak 2013’te Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde Suriye’deki şiddet ortamından Türkiye’ye sığınanların 
kaldığı çadırkentte 8 Ocak 2013’te bir çadırda çıkan yangında yaralanan 3’ü çocuk 6 kişiden Şaat Raği (15) 
ve Recep Raği de yaşamını yitirdi. 
 
15 Ocak 2013’te Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde Suriye’deki şiddet ortamından Türkiye’ye sığınanların 
kaldığı çadırkentte bir çadırda çıkan yangında yaralanan bir anne ile 3 çocuğu yaşamını yitirdi, 2 kişi de 
yaralandı. 
 
18 Ocak 2013’te, İdil Devlet Hastanesi'nde safra kesesi ameliyatı olduktan sonra yaşamını yitiren Sosin 
Gasır isimli genç kadının ölümünde ihmal olduğu gerekçesiyle ailesi doktor hakkında dava açtı. Dava 
açılması üzerine mezarı tekrar açılan genç kadının cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp 
Kurumu'na gönderildi.  
 
16 Şubat 2013’te, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Sırtköyü (Deştadarê) beldesinde ikamet eden Mehmet Ballıca 
(61) isimli yurttaş, İdil Devlet Hastanesi Acil servisine baş ağrısı şikayetiyle giderek muayene oldu. Doktor 
muayenesinin ardından acil serviste çalışan hemşire tarafından iğne yapıldıktan sonra Ballıca, bir daha 
ayağa kalkamadığını ve yapılan iğneden kaynaklı bacağının felç olduğunu iddia etti. Ballcı, sağ bacağının diz 
altından parmaklarına kadar olan bölgeyi hissetmediğini belirterek, ayakta durabilmek için yakınlarından 
yardım almak zorunda kaldığını söyledi. Cumartesi günü olduğu için acil serviste muayene olmak zorunda 
kaldığını belirten Ballıca, "Hemşire iğne yaptığı esnada büyük bir acı hissettim. Daha önce bu kadar acı 
çekmemiştim. Bir şeylerin ters gittiğini anladım. Hemşireye dönerek 'bana yanlış yerden iğne yaptın' dedim. 
Hemşire yüzüme bile bakmadan çekti gitti. Ardından ayağa kalkmaya çalıştım. Ancak kalkamadım. 
Ayaklarımı kıpırdatamıyordum. Uzun bir süre sedye üzerinde acılar içinde kaldım" dedi. Ballıca, yapılan iğne 
sonucu sağ bacağında kısmi felç oluştuğu iddiasıyla iğneyi yapan hemşire hakkında suç duyurusunda 
bulundu.  
 
24 Şubat 2013’te, Urfa'nın Siverek ilçesine bağlı Karabahçe köyü sakinlerinden Çelik ailesi, 30 Ocak günü 
rahatsızlanan 9 aylık çocuklarını Diyarbakır Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi'ne götürdü. Türkçe 
bilmeyen anne Azize Çelik tarafından hastaneye götürülen Adnan bebeğe ilaç verilerek eve gönderildi. 2 
Şubat günü Adnan bebek tekrar rahatsızlanınca aynı hastaneye götürüldüğünde yine ilaç verilerek eve 
gönderildi. Bir gün sonra ise sağlık durumu kötüleşen Adnan bebek, bu kez ise hastanede yoğun bakım 
ünitesinde tedavi altına alındı. Ardından ise bebeğe önce zatürre, sonra bronşit ve verem teşhisi konuldu.   
 
27 Mart 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Hadra Akgün beyanında; “Oglum  Renas 
Bulut   6.12.2012 tarihinde  Ankara  Sincan'da gece 23.45 civarında  Emrah Ercan'in  kullandıgı  06 EV 6422  
plakalı  arac  ogluma  yolun  sag şeridinde  70  km  hızla   carpmıştır. Yolun  hız  limiti  40 km dir. Ankara 
Yeni mahellede  devlet Hastanesine  kaldırılıyor  ve 7.12.2012  tarihinde   öldüğü  evraklardan anlaşılıyor. 
Üzerinde  kimlği  olamasına  ragmen  bizim  olaylardan ve  ölümden  13.3.2013 tarihinde  bize  ulaşan  
müşteki  ihbarı  üzerine  bilinmeyen  numaralardan  soruştururken  teseddufen  oglumun  ölümünü  
öğreniyorum. Olayın  vuku buldugu  tarihten 24.01.2013  tarihine  kadar  oglumun  ölü  bedeni  hastane  
morgunda  tutuluyor.  24.01.2013  tarihinde  adli  tıp  kurumuna   teslim ediliyor. Adli  tıp  kurumu  oglumun  
bedeninde nasil bir işlem yaptıgını  bizim  rızamızı  almadıkları  gibi  oglumun  bedeni 19.3.2013  tarihine  
kadar  morgta  bekletilmiş,  bunuda  akrabalarımın  gayretleri ile  tesedufen  öğrendim. Ankara'ya    giderek  
kendi imkanlarımızla  cenazemızı  aldık. Bize her hangi  bigi  verilmeden  ayrılmak  zorunda  kaldık. 
Cenazemızı  İzmir'de  defn etmek  için  mezarlıklar  müdürlüğüne  muracatımzda  oglu Renas  Bulut'un  
Nufus  kaydından düşürüldüğüne  tanık olundu.”demiştir.   
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22 Nisan 2013’te, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Kılıç Mahallesi’nde öğlen saatlerinde Eslem Özer (6) 
isimli çocuk evinin önünde oynarken, tel örgülerin dışına çıkan ve Şemdinli İlçe Jandarma Karakolu'na ait 
olduğu öğrenilen 4-5 köpeğin saldırısına uğradı. Kolları ve bacaklarından yaralanan Özer'i çevredeki 
yurttaşlar kurtardı. Şemdinli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özer, ayakta tedavi edildikten sonra taburcu 
edildi.  
 
3 Mayıs 2013’te Antalya’da 17 yaşındaki lise öğrencisi, bir ilköğretim okulunun bahçesinde ölü bulundu. 
07.30 sıralarında Siteler Mahallesi’ndeki Leyla Kahraman İlkokulu’na gelen öğretmenler, okul bahçesinde bir 
kişinin yerde hareketsiz yattığını fark etti. Öğretmenlerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 
bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada cesedin, Konyaaltı Lisesi 
öğrencisi 17 yaşındaki Hasan Bozkurt’a ait olduğunu tespit edildi. Bozkurt’un yanında gazı boşalmış bir 
çakmak bulundu.  Bozkurt’un çakmak gazını koklaması sonucu zehirlendiği sanılıyor. Antalya Emniyet 
Müdürlüğü yetkilileri son zamanlarda özellikle lise öğrencilerinin çakmak gazı kullanmaya başladığını, 
çakmak gazlarının marketlerde 2 liraya satıldığını bildirdi.  
 
3 Mayıs 2013’te, Antalya’nın Konyaaltı İlçesi’nde 3 Mayıs 2013’te, bir pizza şirketinin Gürsu Şubesi’nde 
kurye olarak çalışan Muhammed Güngör, şirketin “30 dakikada sıcak pizza servisi” kampanyası nedeniyle 
yaptığı kaza sonucu ağır yaralandı.  
 
5 Mayıs 2013’te, Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Kelabito (Giraylar) köyünde yaşan 13 yaşındaki Ferhan 
Giray, uzun süredir mücadele ettiği SSPE hastalığı nedeniyle   fenalaşması üzerine Siverek Devlet 
Hastanesi'ne götürüldü. Baba Adnan Giray, "Uzman doktor gelip acil serviste kızımı görünce, tam teşekkülü 
yoğun bakım ünitesi olan bir hastaneye gitmesi gerektiğini söyledi. Hastane 112 ambulansını aradı. 112, 
'Sevk edecek hastane bulamıyoruz' diyerek, gelmedi. Ben Sağlık Bakanlığı hattı olan 184'ü aradım yardım 
istedim. 'Hemen uzman gelecek bakacak' dediler. Gelen olmayınca yine aradım. 'Hemen yönlendiriyoruz' 
dediler, yine gelen olmadı. Kızım 7 saat acil serviste bekletildi ve öldü" dedi. (08.05.2013 / DİHA / 
Urfapress.net) 
 
12 Mayıs 2013’te, Mersin’in Anamur İlçesi’nde Abit Savcı (12), bisikletini kullanırken Jandarma Olay Yeri 
İnceleme Şubesi ekip aracının çarpması sonucu aracın altında kalarak yaşamını yitirdi. 
 
13 Mayıs 2013’te, Diyarbakır’da aşırı hız yapan akrep tipi zırhlı polis aracının çarptığı A.Ö. (4) adlı çocuk 
yaralandı. 
 
14 Mayıs 2013’te, Radyoloji olmadığı için Gönen’den Balıkesir Devlet Hastanesi’ne getirilen kalp hastası 
emekli mühendis Hatif Tatar yoğun bakıma çıkarılırken asansör bozulunca çırpınarak can verdi. 
 
18 Mayıs 2013’te,  kaçak içkiden dolayı Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erhan Karakuş 26 Mayıs 
Pazar günü yaşamını yitirdi.  
 
Diyarbakır'a sevk edilmesi gereken hastalar için Diyarbakır 112 Acil Servisi tarafından ambulanslara çıkış 
izinleri verilmediği iddia edildi. Çıkış izinleri verilmeyen hastalar saatlerce ambulanslar içinde Lice Devlet 
Hastanesi bahçesinde bekletildikleri öne sürülürken, ambulansta 14 Temmuz’da yaklaşık 1 saat bekletilen 
Hüsna Çolak (75) adlı kadın Lice-Diyarbakır yolunun 15'inci kilometresinde hayatını kaybetti. Çolak'ın 
yaşamını yitirmesinden sonra cansız bedeni tekrar Lice Devlet Hastanesi'ne geri getirildi. Çolak'ın yaşamını 
yitirdiği gün, 3. kattaki evinin balkonundan düşen Edanur İşikten (15) adlı çocukta babası tarafından Lice 
Devlet Hastanesi Acil Servisi' ne getirildi. Burada acil servis doktoru tarafından yapılan ilk müdahalelerin 
ardından beyin kanaması teşhisi konulan İşikten'in acil olarak ambulansla Diyarbakır'a sevki uygun görüldü. 
Diyarbakır 112 Acil Servisi tarafından hastanın içinde bekletildiği ambulansa çıkış izni verilmediğinden dolayı 
hastanın 1,5 saat boyunca ambulans içinde Lice Devlet Hastanesi bahçesinde bekletildiği iddia edildi.   
 
13 Ağustos 2013’te, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bulunan Yüksekova Devlet Hastanesi'nde, Güllü 
Büllbül (20) isimli kadına gerekli tıbbi müdahalenin yapılmaması sebebiyle doğum esnasında kalbinin 
durduğu ve yaşamını yitirdiği iddia edildi. Hasta yakınlarının, Güllü’nün doğum ameliyatını gerçekleştiren 
Kadın Doğum Uzmanı Dr. Soner Pul'u darp ettiği öğrenildi.   
 
12 Eylül 2013’te, Balıkesirspor altyapı futbolcusu Ali Gündoğan, barfiks çekerken üzerine kale direği düşmesi 
neticesinde yaralanmasının ardından yoğun bakımda hayatını kaybetti.    
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18 Eylül 2013’te, saat İzmir’in Kemalpaşa İlçesi’nde,  17.30 sıralarında, Atatürk İlkokulu’nda  ders bitimi 
evlerine gitmek üzerine binadan çıkan çocuklardan 2’inci sınıf öğrencisi Kerem Yazar, devrilen bahçedeki 
demir kapının altında kaldı. Veliler ve öğretmenler tarafından kapının altından çıkartılan Kerem Yazar, ihbar 
üzerine gelen ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin 
ardından Kerem Yazar, Ege Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Başına darbe alan Yazar’ın sağlık 
durumunun iyi olduğu, kontrol altında tutulduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
Şanlıurfa’da, 5 yıl önce üzerine çaydanlığın devrilmesi sonucu götürüldüğü Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi bünyesindeki Yanık Ünitesi’nde tedavi görürken, 2 yaşında HIV bulaşması sonucu AIDS 
hastalığına yakalanan Yusuf Ç., kaderine terk edildi. 1 Aralık Dünya AIDS Günü olduğunu hatırlatan ve 
kapılarını kimsenin çalmadığını söyleyen babası 43 yaşındaki Mehmet Ç., hastalığın ortaya çıkmasının 
ardından dışlanınca evlerini köyün dışına taşıdıklarını, Sağlık Bakanlığı aleyhine açtıkları davanın ise 
sonuçlanmadığını anlattı. 
 
7 Kasım 2013’te, Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Kandahar İlköğretim Okulu'nda yüzlerce öğrencilere 
öğle yemeği olarak dağıtılan patates, pilav ve turşuyu yiyen öğrenciler zehirlendi. Yaşanan olayın ardından, 
Muradiye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan öğrenciler, ilk tıbbi müdahalelerin ardından 
ambulanslarla Van İpekyolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.   
 
22 Kasım 2013’te, Van'ın Çaldıran ilçesi Alikelli köyünde, Toplum Sağlık Merkezi tarafından 20 Kasım’da 
çocuklara yapılan aşı uygulamasının ardından 35 kadar çocuk rahatsızlanarak Çaldıran Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Aşıların uygun şartlarda saklanmamasından dolayı bozulduğu ve çocukların zehirlendiği öğrenildi. 
Çocuklara hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından durumları kritik olan 5 çocuk Van Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, durumları iyi olan diğer çocuklar ise taburcu edildi. Olayın duyulması 
üzerine İlçe Kaymakamlığı tarafından soruşturma başlatıldı.   
 
23 Kasım 2013’te, Urfa'nın Bozova ilçesindeki Arıkök (Saf) köyünde etrafında herhangi bir koruma 
bulunmayan sulama kanalına düşen amca çocukları 4 yaşındaki Yaşar Ekinci ve 5 yaşındaki Songül Ekinci 
boğularak can verdi. Köyün içinden geçen ve hiç bir koruma tedbiri bulunmayan kanala çocukların oyun 
oynarken düştüğü belirtildi.  
 
28 Kasım 2013’te, Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Kalaycı köyünde solunum cihazına bağlı yaşamını 
sürdüren Selahattin Ateş'in (62) elektrik kesintisi sonrası öldüğü iddiası üzerine yakınları suç duyurusunda 
bulundu. Köydeki evinde bir süredir evinde solunum cihazına bağlı yaşamını sürdüren Ateş'in ölümü üzerine 
cumhuriyet savcılığının talimatıyla da "taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan soruşturma başlatıldı. 
 
2 Aralık 2013’te, Muğla’nın Seydikemer İlçesi’ndeki zeytinyağı fabrikasında zeytin sıktıran anne- babası 
Emine ve Cemil Alancı’yı beklerken fabrikanın atık toplama çukuruna düşen 9 yaşındaki Sudenaz, yaşamını 
yitirdi. Üzerini kaplayan zeytin tortusu nedeniyle karanlıkta fark edilmeyen çukurun çevresindegüvenlik 
önlemi alınmaması, Alancı ailesini isyan ettirdi. 
 
7 Aralık 2013’te Diyarbakır'da merkez Yenişehir ilçesine 20 yaşındaki Ercan Şeker isimli bir genç bilinmeyen 
bir nedenle ailesinin evde olmadığı sırada kendisini iple tavana asarak intihar etti. Olay dün gece saat 23.00 
sularında ilçeye bağlı Kurtismail Paşa 7. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Ercan Şeker evde kimsenin 
bulunmadığı bir sırada henüz öğrenilemeyen bir nedenle kendini iple asarak intihar girişiminde bulundu. Bu 
sırada eve gelen ve aynı zamanda sağlık personeli olduğu öğrenilen baba Şerif Şeker, intihar eden oğluna 
ilk müdahalede bulundu. Daha sonra 112 Acil Servisi'ne haber veren baba Şeker, oğlunun duran kalbini 
çalıştırmayı başardı. Yeniden nefes almaya başlayan oğlu için çağırdığı 112 Acil Servisi'nden sadece iki 
sağlık personeli eve gelirken, iddialara göre ekip içinde uzman hekimin olmaması ve yerinde, zamanında 
gerekli olan müdahalenin yapılmamasından kaynaklı Şeker yaşamını yitirdi. İntihar olayının duyulması 
üzerine olay yerine çok sayıda sivil ve resmi polis sevk edildi. 
 
14 Aralık 2013’te, Antalya’nın Aksu ilçesi Yurtpınar köyünde evlerinin yakınından geçen sulama kanalında 
oynayan Yasemin Barlay, dengesini kaybederek kanala düştü. Aramalara rağmen kızlarını bulamayan 
Barlay ailesi, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Yaklaşık dört saat süren, köpeklerin de kullanıldığı 
aramaların sonunda minik Yasemin’in cansız bedeni olay yerinden 1.5 kilometre uzaklıkta mazgala takılı 
halde bulundu. . 
 
15 Aralık 2013’te, Günlük ortalama 8 bin kişinin girip çıktığı İzmir’deki hastanede akıl almaz bir ölüm olayı 
yaşandı. İddiaya göre kanser hastası girdiği tuvalette öldü. Olay tam 3 gün sonra ortaya çıktı. 
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18 Aralık 2013’te Mardin'in Midyat İlçesi Cumhuriyet İlkokulu'nun kalorifer kazanının patlaması sonucu üst 
katta bulunan sınıfın bir bölümü çöktü, 6 öğrenci yaralandı. 
 
25 Aralık 2013’te Pozantı (Adana) M Tipi Cezaevi’nde belirlenemeyen bir nedenden ötürü çıkan yangın 
sonucu oluşan dumandan etkilenen 9 gardiyan hastaneye kaldırıldı. 
 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın 8 Kasım günü yaptığı konuşmayla tartışma yaratan ‘kızlı-erkekli ev’, bu 
kez bir ölümle gündemde. Trakya Üniversitesi Temel Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektronik Bölümü birinci 
sınıf öğrencisi Hasan Özdemir ve arkadaşı Fuat Y., 16 Aralık 2013 gecesi, okuldan ve memleketi Sivas’tan 
arkadaşı olan Dilek I.’nın Talatpaşa Caddesi Meriç Sitesi’ndeki evine misafirliğe gitti. Öğrencilerin olduğu 
daireden gürültü gelmesi üzerine komşuları polisi arayarak şikâyetçi oldu. Cumhuriyet Polis Merkezi ’nden 
gelen üç polis komşuların gürültü nedeniyle yakındığı dairenin kapısını çalarak öğrencileri sessiz olması 
konusunda uyardı. Polislerin kapıyı çaldığını gören evdeki misafir öğrencilerden 20 yaşındaki Hasan 
Özdemir ile 20 yaşındaki Fuat Y. korkarak dairenin balkonuna çıktı.  Özdemir, bir alt katta bulunan yine 
tanıdığı öğrencilerin oturduğu dairenin balkonuna arkadaşı Fuat Y.’nin yardımıyla inmek istedi. Ancak ayağı 
kayarak 4. kattan zemine çakıldı. Arkadaşının düştüğünü gören Yıldız imdat diye bağırarak yardım istedi. 
Polislerin çağırması ile ambulansla önce Edirne Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, ardından da Edirne Tıp 
Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özdemir, 10 gün süren yaşam mücadelesini 25 
Aralık’ta kaybetti. Dilek I.’nın babası da kızını okuldan alarak İstanbul ’a götürdü. 

 

5.2. Asker İntiharları / İntihar Teşebbüsleri/Şüpheli Asker/Polis Ölümleri 
 
5 Ocak 2013’te, Dersim'in Pülümür İlçe Jandarma Komutanlığı'nda askerlik yapan er Muhammet Pelikan'ın 
saat 15.00 sıralarında nöbet tuttuğu nizamiyede tüfeğiyle kendini karnından vurarak, intihar girişimde 
bulunduğu iddia edildi. Ağır yaralanan Erzurum nüfusuna kayıtlı Pelikan, helikopterle kaldırıldığı Erzincan 
Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı.   (06.01.2013/DİHA) 
 
8 Ocak 2013 günü Van'ın Başkale İlçesi'ne bağlı Albayrak 3'üncü Hudut Piyade Birliği'nde sabah saatlerinde 
3 asker aniden rahatsızlandı. Helikopterle Başkale Devlet Hastanesi'ne getirilen askerlerden F.E. yaşamını 
yitirirken, durumları ağırlaşan G.K. ve E.Ç. helikopterle Van YYÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Hastanede tedavi altında olan askerlerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Bir askerin 
ölümüne 2 askerin de ciddi şekilde rahatsızlanmasına, kullandıkları ilaç veya bir maddenin neden olduğu ileri 
sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
 
16 Ocak 2013’te, Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Duru Karakolu'nda Tokat nüfusuna kayıtlı bir askerin intihar 
ettiği iddia edildi. Askerin ismi öğrenilmezken, cenazesinin helikopterle Diyarbakır Askeri Hastanesi'ne 
getirildiği belirtildi.  
 
19 Ocak günü Edirne’nin Enez ilçesinde nöbet tuttuğu bölgede ateşli silahla göğsünden ağır yaralanmış 
vaziyette bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden askerin intihar ettiği öğrenildi. Enez 1. Hudut 
Taburu 2. Piyade Bölüğü’nde görevli Mithat Özer (20) Meriç Nehri boyuna, nöbet değişimine gelen askerler 
tarafından ateşli silahla göğsünden vurulmuş olarak bulunmuş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Keşan Devlet 
Hastanesi’nde de hayatını kaybetti.  
 
19 Ocak günü Kandıra F Tipi Cezaevinde zorunlu askerlik yapan jandarma er Emre Ersöz'ün   intihar ettiği 
açıklandı. 
 
20 Ocak 2013’te,  Gaziantep Lojistik Destek Komutanlığı'nda piyade er olarak vatani görevini yapmakta olan 
Erzurum nüfusuna kayıtlı İbrahim Acar’ın komutanlık binası tuvaletinde kendini asarak intihar ettiği iddia 
edildi. 
 
23 Ocak 2013’te, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde 12 aylık er Adem Kocakaya nöbet tuttuğu kulübede, G-3 
piyade tüfeğini başına dayayıp tetiğe basarak intihar ettiği iddia edildi.   
 
23 Ocak 2013’te, İzmir  Yenifoça 7’inci Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı’nda zorunlu askerlik yapan 6 aylık 
Er 21 yaşındaki Gümüşhane doğumlu Yasin Şimşek, dün sabah saatlerinde iddiaya göre, şakağına dayadığı 
tüfeğin tetiğini çekti.  Silah sesi üzerine nöbet yerine koşan komutanları ve arkadaşları yaralı Şimşek’i, Aliağa 
Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yapılan müdahalelere rağmen Şimşek, kurtarılamadı.   
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26 Ocak 2013’te Manisa'nın Turgutlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda zorunlu askerlik yaparken bunalıma 
girerek intihar ettiği iddia edilen Jandarma Er Selim Kara (21) Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde toprağa 
verildi.   (CİHAN)- 
 

25 Şubat 2012’de Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirdiği İstanbul’un Kasımpaşa Semti’ndeki Askeri 
Hastane’de “sana bir şaka yapacağım” diyen İ.H.D. adlı onbaşı tarafından elleri kalorifer borusuna 
kelepçelenerek dakikalarca darp edilmesi sonucu parçalanan dalağı alınan Sinan Işık’ın suç duyurusunda 
bulunması üzerine başlatılan soruşturmada savcı, İ.H.D.’nin davranışının “şaka” kastıyla olduğunu ifade 
ederek kovuşturmaya yer olmadığına karar vererek yapılan suç duyurusuna takipsizlik kararı verdi. 

 
Siirt'in Pervari ilçesine bağlı İğneli Jandarma Karakolu'nda bunalımda olduğu belirtilen bir asker, G-3 
otomatik tüfekle karakolda bulunan diğer askerlere ateş açtığı iddia edildi. 3 arkadaşını vuran askerin de 
daha sonra intihara kalkıştığı belirtildi. Ağır yaralanan asker, helikopterle Siirt Asker Hastanesi'ne 
kaldırılarak, tedavi altına alındı. Doktorlar, yaralı askerin hayati tehlikesinin devam ettiğini belirtti. Yaşamını 
yitiren askerler ile intihara kalkışan askerin kimlikleri açıklanmazken, Siirt Valisi Ahmet Aydın, "Olayda 3 
şehidimiz var. Karakolda görevli bir asker arkadaşlarına ateş açıyor. Daha sonra aynı silahla kendisini 
vuruyor" dedi.  
 
6 Şubat 2013’te Nevşehir de havacı olarak zorunlu  askerliğini yapan Diyarbakır Bismil nüfusuna kayıtlı er  
Hüseyin Kutluay’ın nöbet tuttuğu sırada çenesine dayadığı silahla intihar ettiği iddia edildi.  
 
22 Şubat 2013’te,  Elazığ’ın Maden İlçesi'ndeki Hazar Jandarma Karakolu'nda görevli Mardin nüfusuna 
kayıtlı olan ve terhisine 5 ay kaldığı belirtilen jandarma er Mazlum Aksu’nun intihar ettiği iddia edildi.  
 
22 Şubat 2013’te,  Kocaeli Gölcük’te zorunlu  askerliğini yaparken kendini asarak  intihar ettiği iddia edilen 
Mersin Anamur nüfusuna kayıtlı  er Abdulkerim Çetinkaya 3 Mart günü yaşamını yitirdi.  
 
6 Mart 2013’te, Muş'un Hasköy (Dêrxas) İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı'nda askerler arasında çıkan 
tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 asker yaralanırken, Batman'ın Sason ilçesi doğumlu Abdurahman 
Çiftçi (21) adlı askerin ise silahla kendini vurarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
6 Mart 2013’te,  Ardahan'ın Damal İlçesi Piyade Tabur Komutanlığı'nda zorunlu  askerliğini yapan Batman'ın   
doğumlu Masum Atlığ'ın da görev yaptığı birlikte intihar ettiği iddia edildi. 
 
8 Mart günü Çanakkale’nin Gökçeada İlçesi’ndeki 5′inci Komando Alayı’nda vatani görevini yapan komando 
er 21 yaşındaki H.D., tedavi için getirildiği kent merkezinde feribot iskelesinden denize atladı. Askeri 
ölmekten, deniz polisi kurtardı. 5′inci Komando Alayı’nda vatani görevini yapan ve çeşitli rahatsızlıkları 
bulunan 15 asker, bir astsubay nezaretinde bugün sabah saatlerinde feribotla önce Kabatepe İskelesi’ne 
geldi. Ardından karayoluyla Eceabat’a ulaşan askerler, buradan da araba vapuru ile Çanakkale’ye geçti. 
Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.’ye ait iskeleye inen askerlerden er H.D., komutanı ve arkadaşlarının yanında bir 
anda kendisini Çanakkale Boğazı’nın sularına bıraktı. İntihar etmek için denize atlayan H.D., bir süre 
çırpındıktan sonra suyun soğuk olması nedeniyle şoka girdi. Olay hemen Deniz Polisi’ne bildirildi. Yaklaşık 
200 metre uzaklıktaki Yat Limanı’nda bulunan Deniz Polisi’ne ait bot hızlı bir şekilde olay yerine ulaştı. Suda 
çırpınmaktan bitkin düşen ve boğulmak üzere olan asker, bottaki polisler tarafından sudan çıkarıldı, ardından 
da Yat Limanı’na getirildi. Olay yerine ambulans beklenirken, askerlere nezaret eden astsubay, soyunarak 
içindeki atletiyle kazağını çıkardı ve kıyafetleri ıslanan askere verdi. Ölmekten son anda kurtarılan asker, 
olay yerine gelen ambulansa alınarak, Çanakkale Boğaz Komutanlığı Deniz Hastanesi Acil Servisi’ne 
götürülerek tedavi altına alındı. İntihar girişiminde bulunan komando er H.D.’nin, psikolojik rahatsızlığı 
nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü öğrenildi. 
 
10 Mart 2013’te,  İstanbul’da zorunlu  askerliğini yapan Yozgat ili Boğazlayan ilçe nüfusuna kayıtlı Oğuzhan 
Şahiner’in intihar ettiği iddia edildi. 
 
14 Mart 2013’te,  İzmir Bornova Jandarma Komutanlığında zorunlu  askerliğini  yapan İzmitli Sergen 
Altıntaş'ın G3 silahıyla intihar ettiği öne sürüldü. 
  
31 Mart 2013’te,  Ankara Sincan Cezaevi Jandarma Taburunda zorunlu  askerliğini  yapan ve 3 ay önce 
ruhsal sorunları nedeni ile hava değişimine gönderilen Jandarma eri Altan Geyik  Isparta Gelendost 
Esinyurt'ta bulunan baba ocağında intihar etti. 
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7 Nisan 2013’te, Diyarbakır ili Çüngüş İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı’nda zorunlu  askerliğini  yapan 
Adıyaman’ın Kahta nüfusuna kayıtlı  er İsmail Seyhan, gece 00.00-02.00 nöbetindeyken  silahını çenesinin 
altına dayayarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
12 Nisan 2013’te, Şırnak'ın Küpeli Dağı eteklerindeki Görmeç köyünde bulunan 4. Motorize Piyade 
Taburu'nda akşam saatlerinde iddiaya göre, bir silahın kazayla ateş alması üzerine mermi Eren İğneci isimli 
askere isabet etti. İğneci, olay yerinde yaşamını yitirdi.   
 
18 Nisan 2013’te, Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçesi'nde zorunlu askerliğini yapan Kahramanmaraş nüfusuna 
kayıtlı jandarma er 22 yaşındaki Ali Öz, nöbet sırasında piyade tüfeğiyle kendisini şakağından vurarak intihar 
ettiği iddia edildi. 
 
17 Nisan 2013’te gece saat 03.00 sıralarında Çerkezköy 3. Zırhlı Tugay Komutanlığı’nda vatani görevini 
yapmakta olan İ.A., silahını kalbine doğrultarak ateşledi. Olayın ardından arkadaşları tarafından yaralı halde 
bulunan İ.A, ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Çorlu’dan gelen jandarma olay yeri 
inceleme ekipleri ile askeri savcı inceleme yaparken, durumu ağır olan asker Ankara GATA Askeri 
Hastanesi’ne sevk edildi. 
 
23 Nisan 2013’te, Van'ın Çaldıran ilçesinde zorunlu askerliğini yapan Adıyaman nüfusuna kayıtlı Piyade Er 
Yusuf Bozan'ın intihar ettiği iddia edildi. 
 
30 Nisan 2013’te, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde zorunlu askerliğini yapan Urfa nüfusuna kayıtlı er Fahri 
Özbey izinli geldiği baba evinde intihar etti.   
 
2 Mayıs 2013’te, Konya'da zorunlu askerliğini yapan Bursa nüfusuna kayıtlı asker Samet A. nın kendini 
asarak intihar ettiği iddia edildi.   
 
6 Mayıs 2013 Kırklareli’nde 55. Mekanize Piyade Tuga Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan 
Ümit Ünlü’nün (21) sabahı nöbet tutarken silahla intihar ettiği ileri sürüldü. 
 
11 Mayıs 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Çiftçioğlu, şu beyanlarda bulundu: 
“Çanakkale/Gelibolu Fahrettin Altaylı Piyade Kışlasında askeri görevini yapmakta olan oğlum Ramazan 
Çiftçioğlu, 04.05.2013 tarihinde çarşı iznine çıkarken deniz kıyısında bulunan kayalıklardan düştüğü ve orada 
öldüğünü bize Bursa merkez komutanlığına bağlı komutanlık tarafından bildirildi. Bu olaydan öncede oğlum 
bir gün kayıplara karışmış ama arama doğrultusunda aynı akşam bulunup kışlasına geri getirmişlerdi. Olay 
günü sürekli kışlayı aramama rağmen karşı taraftan herhangi bir bilgi alamadım. Bende bölük komutanının 
cep telefonu vardı onu ısrarla aramama rağmen bana bir türlü cevap vermedi. Çok endişeliydim. Ayrıca 
edindiğim bilgilere göre olayın yaşandığı gün oğlumun yanında başka askerlerinde bulunduğu ancak onlar 
kimler olduğunu bilememekteyim. Olayın yaşandığı günden buyana bize bölük komutanlığından olayın nasıl 
olduğunu oğlumun ölümünün nasıl gerçekleştiğini söyleyen kimseler olmadı. Üstelik olayı Bursa merkez 
komutanı kendilerine bildirmiştir. Olayda kasıt olma olasılığının bulunduğunu düşünmekte, oğlumun 
kayalıklardan düştüğüne inanmayıp, ailesi olarak görev yaptığı kışladaki komutandan davacı ve şikâyetçiyim. 
Ayrıca kışlasından izinsiz ayrıldığı için daha önce kendisine 2 ay çarşıya çıkmama cezası verilmesine 
rağmen 2. Haftasında çarşı iznine çıkmış ve bu olay yaşanmıştır. Oğlumun ölümünde kasıt olduğunu 
düşünmekteyim. Bu olayın araştırılmasını ve kimlerin suçlu olduğu anlaşılması için sizden hukuki destek 
talep ediyorum.”    
 
12 Mayıs 2013’te Şırnak’a bulunan Ballı Taburu’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan bir askerin silahıyla 
intihar ettiği ileri sürüldü. 
 
18 Mayıs 2013’te Kırıkkale’de İl Jandarma Alay Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan ve Hacılar 
Beldesi’nde bulunan F Tipi Cezaevi’nde nöbet tutan Hüseyin Çardak (21) nöbet tuttuğu alanda ölü bulundu. 
 
19 Mayıs 2013’te Mardin’in Midyat İlçesi’nde zorunlu askerlik hizmetini yapan M.S. (21) ve E.Y. (21) adlı 
askerlerin nöbet tuttukları esnada şakalaşırken M.S.’nin tüfeğinden çıkan kurşunun isabet ettiği E.Y.’nin 
yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
  
23 Mayıs 2013’te, Şanlıurfa’da, 21 yaşındaki Piyade Er Kadir Gürsel, nöbet tuttuğu sırada tüfeğini çenesinin 
altına dayayarak ateş ettiği iddia edildi.  Ağır yaralanan Sakarya nüfusuna kayıtlı asker kaldırıldığı hastanede 
ameliyata alındı. 
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29 Mayıs 2013’te Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuş Murat Sağır’ın (27) Edremit 
İlçesi’nde, arabasının içinde beylik tabancasıyla kendisine ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. 
 
4 Haziran 2013’te, 23 gün önce Manisa'nın Kırkağaç ilçesindeki 6. Jandarma Er Eğitim Alayı'na teslim olan 
Van nüfusuna kayıtlı er Seyfettin Derin’in rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadığı öğrenildi. 
 
12 Haziran 2013’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ndeki Omurlu Karakolu’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan 
Van’ın Çaldıran İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Ferhat Mortaş’ın intihar ettiği iddia edildi. 
 
Iğdır’ın Aralık İlçesi’nde 5. Hudut Alayı’na 2. Tabur’da zorunlu askerlik hizmetini yapan Kahramanmaraş’ın 
Elbistan İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Mehmet Türk yemekhanede kendisini karnından bıçaklayarak intihar ettiği 
iddia edildi. 
 
15 Haziran 2013’te, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde zorunlu askerliğini yapan Ankara nüfusuna kayıtlı 
Uzman Çavuş Sinan Altuntaş’ın silahını başına dayayarak intihar ettiği iddia edildi. 
 
17 Haziran 2013’te Muğla’nın Marmaris İlçesi’nde zorunlu askerlik hizmetini yapan Zonguldak’ın Çaycuma 
İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı jandarma er Okan Akdoğan’ın nöbet tuttuğu kulübede intihar ettiği iddia edildi. 
 
20 Haziran 2013’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde bulunan Jandarma Alay Komutanlığı’nda zorunlu askerlik 
hizmetini yapan Erzurum’un Aşkale İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Muhammed Sıddık Çintimar’ın  tartıştığı bir 
asker tarafından silahla vurularak ağır yaralandığı ileri sürüldü. 
 
24 Haziran 2013’te Bingöl’ün Yayladere İlçesi’nde bulunan 2. Komando Tabur Komutanlığı’nda zorunlu 
askerlik hizmetini yapan Kars’ın Kağızman İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı er Adem Kalkan’ın makineli tüfekle 
çevreye rastgele ateş ettikten sonra aynı silahla intihar ettiği ileri sürüldü. 
 
27 Haziran 2013’te Rize İl Jandarma Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan ve jandarma er Barış 
Güleç’in gece nöbeti sırasında kalbine dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar ettiği ileri sürüldü. 
  
27 Haziran 2013’te Mardin’in Midyat İlçesi’ndeki Jandarma Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan 
Faysal Genç (21) 18 Haziran 2013’te bilinmeyen bir nedenle silahının ateş almasıyla çenesinden ağır 
yaralandığı iddia edilmişti. Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Faysal Genç tedavi gördüğü 
Diyarbakır Asker Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
10 Temmuz 2013’te Aydın’ın Söke İlçesi’nde bulunan 11. Piyade Tugay Komutan Yardımcılığı’nda zorunlu 
askerlik hizmetini yapan piyade er Kayhan Y.’nin çarşı iznine çıktıktan sonra cesedi bir ağaçta asılı bulundu. 
 
17 Temmuz 2013’te Siirt’te bulunan 3. Komando Tugay Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan 
Batman’ın Sason İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı er Gökhan Çelik’in (22) orduevine ait lojmanda nöbet tutarken 
intihar ettiği iddia edildi. 
 
18 Temmuz 2013’te, Elazığ'ın Sivrice İlçesi Jandarma Komutanlığı'nda zorunlu askerliğini yapan er 21 
yaşındaki Ali Karaaslan, üzerine zimmetli silahla göğsüne ateş ederek intihar etti. 
 
2 Ağustos 2013’te Dersim’de bulunan 51. Motorlu Piyade Tugayı’nda zorunlu askerliğini yapan Niğde 
nüfusuna kayıtlı İbrihaim Süğür’ün (21) kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
11 Ağustos 2013’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Ballı Köyü’nde bulunan askeri birlikte zorunlu askerlik 
hizmetini yapan Muharrem Al (21) 10 Ağustos 2013’te tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu. Muharrem Al’ın 
cenazesi, Narlıdere Belediyesi Kültürevi ve Cemevi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. 
 
12 Ağustos 2013’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde Tapantepe Jandarma Karakolu’nda zorunlu askerlik 
hizmetini yapan iki asker arasında çıkan kavgada C.A.’nın (21) ateş açması sonucu adı öğrenilemeyen diğer 
asker yaşamını yitirdi. 
 
26 Ağustos 2013’te Siirt’in Baykan İlçesi’ndeki Jandarma Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yerine 
getiren Van’ın Muradiye İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Maşallah T.’nin (20), nöbette tüfeğiyle ile başına ateş 
ederek intihar ettiği iddia edildi. 
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27 Ağustos 2013’te, Ankara’nın Gölbaşı İlçesi’nde Ahiboz İlçe Jandarma Karakolu’nda zorunlu askerlik 
hizmetini yapan iki askerden Uğur Özdel’in tartıştığı arkadaşı Osman Denktaş’ı silahla vurarak öldürdükten 
sonra intihar ettiği ileri sürüldü. 
 
15 Eylül 2013’te, İstanbul Hasdal 3. Kolordu Komutanlığı’nda zorunlu askerlik görevini yapan er Hasan Üce, 
devre arkadaşları tarafından dövülerek hastanelik edildi. GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’ne kaldırılan 
20 yaşındaki gencin durumunun kritik olduğu öğrenildi. İstanbul Hasdal 3. Kolordu Komutanlığı’nda er olarak 
görev yapan Hasan Üce (20), 13 Eylül günü iki devre arkadaşı tarafından şiddete maruz kaldı. İddiaya göre, 
Üce’nin devre arkadaşları, bir tartışma üzerine 20 yaşındaki ere saldırıda bulunarak kafasına taşla vurdu. 
Üce’nin ağabeyi Halil Üce, kardeşinin uzun zamandır Bölük Komutanı M.Ö. ile sıkıntılar yaşadığını iddia etti. 
Ağabey Üce, kardeşinin kendisine kötü muamelede bulunan Bölük Komutanı hakkında şikayet etmek 
istediğini iki devre arkadaşına anlatınca, saldırıya uğradığını savundu. Ağabey Halil Üce,  “Kardeşimin M.Ö. 
ile sıkıntıları varmış. Ama benimle paylaşmamış. Öğrendiğime göre, komutan diğer askerleri kardeşime karşı 
kışkırtıyormuş. Dün akşam saat 23.00 civarında beni aradılar. Nöbetçi Üsteğmen, ‘Kardeşin arkadaşlarının 
başını kırmış, onlar da kafasına taş vurmuşlar’ dedi. Sabah GATA’ya yanına geldim. Şahitleri var, kardeşimi 
dövmüşler. İki hafta önce benzer bir olay yaşanmış, komutan kardeşime vurmuş. Ayrıca başkaları da 
dövmüş, ancak komutan bu askerlere ceza vermemiş. Hatta onları korumuş.”  
 
19 Eylül 2013’te Zorunlu askerlik hizmetini Rize E Tipi Cezaevi’nde görevli olarak yapan Ercan Özkan (23) 
cezaevi içerisinde bulunan ve otomatik açılıp kapanan büyük çelik kapıya başının sıkışması sonucu ağır 
şekilde yaralandı. (Rize Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ercan Özkan 20 Eylül 2013’te yaşamını yitirdi.) 
 
23 Eylül 2013’te Bitlis’in Hizan İlçesi’ndeki Jandarma Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan 
Kayseri nüfusuna kayıtlı Duran Başkurt’un (20) nöbet tuttuğu sırada başına silahıyla ateş ederek intihar ettiği 
iddia edildi. 
 
5 Ekim 2013’te Diyarbakır’a 15 kilometre mesafede bulunan Fazıl Bige Garnizon’unda zorunlu askerlik 
hizmetini yapan Halil İbrahim Şahin’in (20) nöbet tutuğu sırada G-3 piyade tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi. 
 
10 Ekim 2013’te Siirt’te “zorunlu askerlik hizmetini” E Tipi Cezaevi’nde yapan Rıdvan Çelik’in (23) nöbet devri 
esnasında bir başka er tarafından kazara vurularak yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
14 Ekim 2013’te İstanbul’da Hasdal Askerî Kışlası’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Şanlıurfa’nın Suruç 
İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Cebrail Kaya’nın nöbet değişimi sırasında arkadaşı tarafından “yanlışlıkla” 
vurularak öldüğü öğrenildi. 
 
24 Ekim 2013’te, Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugayı'nda görevli uzman çavuş Turgay Koç (28) 
belirlenemeyen nedenle Yeşilyurt Mahallesi'ndeki evinde sabah saatlerinde beylik tabancasıyla kendisini 
vurdu.   
 
1 Kasım 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca Bölgesi’nde bulunan Yeşiltaş Askerî Birliği’nde 
zorunlu askerlik hizmetini yapan Ankara nüfusuna kayıtlı Ömer Faruk Biçer adlı erin intihar ettiği iddia edildi. 
 
4 Kasım 2013’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ndeki Abalı Jandarma Karakolu’nda zorunlu askerlik hizmetini 
yapan Ankara nüfusuna kayıtlı Faruk Eraslanoğlu’nun nöbet sırasında arkadaşıyla şakalaşırken tüfeğin kaza 
sonucu ateş alması sonucu öldüğü ileri sürüldü. 
 
17 Kasım 2013’te Siirt’te Şehit Astsubay Mansur Aydın Kışlası Askeri Gazinosu’nda zorunlu askerlik 
hizmetini yapan Kırıkkale nüfusuna kayıtlı İlyas Özsoy (22) adlı erin kazan dairesinde tavana astığı iple 
intihar ettiği iddia edildi. 
 
24 Kasım 2013’te Edirne 54. Mekanize Piyade Tugayı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Tunceli nüfusuna 
kayıtlı Mahsun Yap’ın askerî aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
 
28 Kasım 2013’te Tunceli’nin Ovacık İlçesi’ndeki Jandarma Komando Taburu’nda zorunlu askerlik hizmetini 
yapan Erzurum nüfusuna kayıtlı Jandarma Komando Er Muhammet Akçal’ın nöbet tuttuğu sırada tüfeğinin 
ateş alması sonucu öldüğü iddia edildi. 
 
1 Aralık 2013’te Manisa’nın Kırkağaç İlçesi’nde zorunlu askerlik hizmetini yapan er Ünal Gündüz’ün (20), 
beşinci kattaki koğuş penceresinin altında yaralı halde bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Ünal Gündüz 
kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
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4 Aralık günü İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde zorunlu askerlik hizmetini yaptığı Sahil Güvenlik Komutanlığı’na 
ait iskeleden belirlenemeyen bir nedenle denize düşen er Alparslan Taşçı (21) yaşamını yitirdi. 
 
6 Aralık 2013’te, Eskişehir 1. Hava Kuvvet Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Hüseyin 
Acılıkaya adlı erin şakalaşırken er T.G. tarafından “yanlışlıkla” göğsünden vurularak öldürüldüğü ileri sürüldü. 
 
7 Aralık 2013’te Muğla’da zorunlu askerlik hizmetini yapan Cihan Yörük (21) adlı erin birliğindeki binanın 3. 
katından atlayarak intihar ettiği iddia edildi. Balıkesir nüfusuna kayıtlı Cihan Yörük’ün terhis olmasına 8 gün 
kaldığı öğrenildi. 
 

 6. SALDIRIYA UĞRAYANLAR 
 
16 Ocak 2013’te Mardin’de Devlet Hastanesi’nde görevli polis memurlarının içinde bulunduğu araca 
hastanenin önünde açılan ateş sonucu yaralanan Cengiz Engizek (37) adlı polis memuru kaldırıldığı 
hastanede yaşamını yitirdi. 
 
18 Ocak 2013’te Şırnak’ın İdil İlçesi’nde zırhlı polis aracına devriye görevi sırasında atılan ses bombası 
sonucu bir polis memuru yaralandı. 
 
21 Ocak 2013’te, Dicle Üniversitesi Hastanesi'nde aralarında polis ve askerlerin de bulunduğu hasta 
yakınları, sağlık emekçilerine saldırdı. Saldırıda darp edilen hemşire Rabia Yeşim Ünal, acil servise 
kaldırılırken, SES Diyarbakır Şubesi üyeleri, yapılan saldırıya karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti. SES 
Diyarbakır Şube Yöneticisi Hasan Aytaç, sağlık alanında yaşanan bu ve benzeri şiddet olaylarının 
hafızalarda canlılığını koruduğunu belirterek, saldırıya ilişkin şunları söyledi: "Dün akşam saatlerinde, Dicle 
Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Hematoloji Servisi'nin Yoğun Bakım Ünitesi'nde çalışan dört meslektaşımızın 
(Rabia Yeşim Ünal, Emrullah Sevim, Veysi İlan, Gülay Ateş) ve görgü tanıklarının ifadeleriyle servise silahla 
giren ve yoğun bakımda yatan Kazım Usul adındaki hastanın yakınları olduğunu söyleyen aralarında ikisi 
polis, biri asker, biri öğretmen ve maalesef alanımızda çalışan bir hemşirenin olduğu 5 kişi, tarafından darp 
edildiğini öğrendik. Olayı duyar duymaz hastaneye geldik. Hemşire Rabia Yeşim Ünal'ın acil serviste 
müşahedeye alındığını ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izlerinin olduğunu, psikolojik yönden tamamen 
çöktüğünü ve konuşamayacak durumda olduğunu gördük. Meslektaşımızı bu halde görmek içimizi sızlattı, 
bunun yanında canımızı acıtan bir diğer şey de yetkililerin bu vakalardan ders çıkarmaması ve yeterli 
tedbirleri almamaları oldu.   
 
25 Ocak 2013’te, Muş'ta yarıyıl tatiline giren öğrencilere karne dağıtan Sühpan Ateş isimli matematik 
öğretmeni, oğluna kırık not verdiği bahanesiyle okulu basan Astsubay Hakan Kırmızıgül'ün saldırısına 
uğradı. Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda Ateş hafif yaralanırken, olayı duyan KESK Şubeler 
Platformu üyeleri olayın yaşandığı okula gelerek açıklama yaptı. KESK üyeleri ile öğretmenler adına 
açıklama yapan KESK Muş Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Necmi Erol, bu tür olayların sıklaşarak 
devam ettiğine işaret etti.   
 
1 Şubat 2013’te Ankara’da Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği’nin giriş kapısında canlı bomba 
eylemi düzenlendi. Kargo vermek için ABD Büyükelçiliği’ne giriş yapmaya çalıştığı ileri sürülen eylemcinin x-
ray cihazının alarm vermesi üzerine vücuduna sarılı bombayı kontrol noktasında patlatması sonucu adının 
Ecevit (Alişan) Şanlı olduğu öğrenilen eylemci ile güvenlik görevlisi Mustafa Akarsu öldü. Patlamada eski 
NTV muhabiri Didem Tuncay da yaralandı. 2 Şubat 2013’te yaptığı açıklamayla eylemi üstlenen DHKP/C 
Örgütü, Ecevit Şanlı’nın kendi militanları olduğunu kabul etti. Eylemi gerçekleştiren Ecevit Şanlı’ya sahte 
kimlik temin edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 kişinin ise “örgüt bağlantıları tespit edilemediği” gerekçesiyle 
serbest bırakıldığı öğrenildi. 
 
3 Şubat 2013’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde Viranşehir Belediyesi Kültür Merkezi bahçesindeki Amfi 
Tiyatro'da Suriye'deki Kürtlere destek vermek amacıyla BDP Kadın Meclisi'i öncülüğünde düzenlenen 
mitingte, BDP Milletvekili Mülkiye Birtane’nin konuşma yaptığı sırada, alanda bulanan binlerce kişiye polis, 
herhangi bir uyarıda bulunmadan gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahaleden sonra polislerle görüşmeye 
giderken, kendisinin öldürme amaçlı hedef alındığını söyleyen iddia eden BDP Eş Genel Başkanı Gültan 
Kışanak, şunları ifade etti: "Polis bizi nişan alarak bizi bilerek hedef seçti ve gaz bombası attı. Bizim partinin 
şoförü başımı eğdi ve gazın bana değmesini engelledi. Ve kendisi dirseğinden yaralandı. Sonra yanlarına 
yaklaştığımızda bu gördüğünüz sis bombasını elle attılar. Beni bilinçli bir şekilde öldürmeyi hedeflediler” dedi.    
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4 Şubat 2013’te, Ağrı Devlet Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı olarak görev yapan 7 aylık hamile Newroz Ünlü 
(37), hastasını muayene ederken içeri giren başka bir hastanın yakını olan Ferit Elmas, "Benim hastam acil. 
Hemen muayene et" dedi. Bunun üzerine Dr. Ünlü, burada yapılacak işlemin yetişemeyeceğini belirterek 
Ferit Elmas'tan hastasını Acil Servis'e götürmesini önerdi. Doktorun bu sözlerine tepki gösteren Ferit Elmas, 
küfredip ve üzerine yürüdü. Hasta yakınları ve görevlilerin müdahalesi ile uzaklaştırılmak istenen Ferit Elmas 
iddiaya göre hamile doktorun karnına tekme attı. Aldığı darbe ile fenalık geçiren Dr. Ünlü'ye meslektaşları 
müdahale etti. Yapılan muayenesinde erken doğum riski taşıdığı belirlenen Dr. Newroz Ünlü 10 gün iş 
göremez raporu alarak evine gitti. Olaydan sonra gözaltına alınan Ferit Elmas ile ilgili soruşturma devam 
ediyor.   
 
8 Şubat 2013’te Mersin’in Arslanköy Beldesi’nde gittikleri bir düğünde Kürtçe konuşan aileleri düğünde 
bulunanların demir çubuklarla ve sopalarla darp etmeleri sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı. 
 
10 Şubat 2013’te, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan pratisyen doktor Oğuzhan D.,’nin 
Akçiğer rahatsızlığı şikayetiyle servise gelen bir bayanın yakını tarafından darp edildiği iddia edildi. Olaya 
hastane güvenlikçilerinin ve polisin müdahale etmesi üzerine doktoru darp ettiği iddia edilen İ.Ç. gözaltına 
alındı.    
 
11 Şubat 2013’te Suriye’de Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yönetimindeki güvenlik güçleri ile yönetime 
muhalif silahlı güçler arasında çatışmalar sürerken Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde bulunan Cilvegözü Gümrük 
Kapısı yakınlarına yerleştirilen bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 4’ü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 13 
kişi yaşamını yitirdi, 32 kişi de yaralandı. 
 
11 Şubat 2013’te İstanbul’un Fatih İlçesi’nde İstanbul Üniversitesi’ne bağlı Su Ürünleri Fakültesi’nin önünde 
bulunan çöp konteynerinde meydana gelen patlama sonucu bir kişi yaralandı. 
 
12 Şubat 2013’te, Elazığ’da, Kızılay Aile Sağlığı Merkezi’nde görevli aile hekimi Dr. Salih Aydın’ın muayene 
olmak için müracaat eden F.Y tarafından sözlü, daha sonra olay yerine gelen eşi Y.B tarafından sözlü ve fiili 
saldırıya uğradığı belirtildi.    
 
18 Şubat 2013’te Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözümüne yönelik PKK lideri Abdullah Öcalan’la yapılan 
görüşmeler sürerken, süreci anlatmak amacıyla Halkların Demokratik Kongresi’nin aldığı karar 
doğrultusunda Karadeniz illerini ziyaret eden milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Sebahat 
Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü’nün program kapsamında Çorum’dan 19 Şubat 2013’te geldikleri Sinop’ta, 4 
milletvekilinin de bulunduğu HDK heyeti, Sinop’ta uğradıkları linç girişiminin ardından Samsun’da kaldıkları 
otelde de ırkçı saldırıya uğradılar. Heyetin kaldığı otelin önünde daha sonra heyetin basın toplantısı yaptığı 
düğün salonunun önünde toplanan grup, slogan atarak beklemeye başladılar. Öte yandan TKP, ÖDP ve 
Halkevlerinin bulunduğu binayı da kuşatan ve binaya taşlı saldırıda bulunan grup, TKP’nin binasına saldırdı. 
Grup daha sonra TKP binasının balkonuna Türk bayrağı astı. Gerek HDK heyetine gerek TKP il örgütü 
binasına yönelik saldırıların sosyal paylaşım sitelerinden organize edildiği ileri sürüldü. Saldırıların boyutunun 
artarak devam etmesi üzerine Samsun’daki programını bitiren HDK heyeti, Karadeniz illerine yönelik 
ziyaretlerini de iptal ettiklerini açıkladı. 
 
23 Şubat 2013’te Hatay’da BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın da katıldığı Hatay İl Örgütü Kongresi’nin 
düzenlendiği salonun etrafını kuşatan 500 kişilik bir grup salona taşlı saldırıda bulundu. Slogan atarak 
binanın çevresinde bekleyen grup, otobüslerle salondan ayrılanlara da taşlı saldırıda bulundu. Polis 
ekiplerinin müdahale ederek dağıtmaya çalıştığı grubun saldırısı sonucu yaralananların olduğu, otobüslerde 
de maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. 
 
24 Şubat 2013’te Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirecekleri birliklere gitmek için Ağrı 12. Mekanize Tugay 
Komutanlığı’ndaki Asker Toplama Merkezi’ne giden Ağrılı Kürt erkeklerin, kışladaki diğer askerlerin 
saldırısına uğramaları sonucu 9 kişi yaralandı.  
 
27 Şubat 2013’te Eskişehir’in Tepebaşı İlçesi’ne bağlı Çamlıca Mahallesi’nde inşaat işinde çalışan dört Kürt 
işçi mahallede yaşayanların sopalı ve bıçaklı saldırısına uğradılar. Saldırı sonunda dört işçi de yaralanırken, 
durumu ağır olan iki işçinin Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahanesi’nde yoğun bakımda tutulduğu, 
diğer iki işçinin ise gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
5 Mart 2013’te Mersin’de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Sosyalist Demokrasi Partisi’nin açtığı standa ve 
“4+4+4” olarak bilinen eğitim sistemine karşı DEV-LİS üyelerinin açtığı standa aşırı sağcı bir grubun bıçaklı 
ve sopalı saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı. 
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5-6 Mart 2013’te Kars Kafkas Üniversitesi'nde Kürt öğrenciler, Ülkü Ocakları'na bağlı öğrencilerin saldırısına 
maruz kalmıştı. Ülkücü saldırıları protesto etmek için Üniversite'nin kantininde 7 Mayıs günü bir araya gelen 
öğrencilere, kantin çalışanları, güvenlik görevlileri ve polisler saldırdı. Saldırıdan kaçmak isteyen ve ismi 
öğrenilemeyen bir öğrencinin merdivenlerden düşerek kolundan yaralandığı ve 6 öğrencinin gözaltına 
alındığı bildirildi. Polisin, Kürt öğrencilere karşı gaz bombası ve tazyikli su kullandı.   
 
10 Mart 2013’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen mitingin 
ardından dağılan Kürt kadın grupları, Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan futbol maçını izlemeye 
gelen Bursaspor taraftarlarının bıçaklı saldırısına uğradı. Polis ekiplerinin bir süre müdahale etmediğinin 
iddia edildiği saldırı sonucu biri bıçakla olmak üzere 10 kadın yaralandı. 
 
11 Mart 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Nur Mahallesi'ndeki Aşut Sokak'ta kimliği belirsiz kişi veya 
kişilerin saldırısına uğrayan 35-36 yaşlarındaki Mehmet Coşkun adlı yurttaş yaşamını yitirdi. Botan Hospital 
Hastanesi'nde yaşamını yitiren Coşkun'un cenazesinin otopsi için Diyarbakır'a gönderildi.     
 
12 Mart 2013’te, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde okuyan bir Kürt öğrencinin 5 Mart'ta ülkücü bir grubun saldırısına 
uğradığı öğrenildi. Saldırı sonucu öğrencinin darp edilmesine rağmen polisler tarafından İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü, bu duruma tepki gösteren bir grup Kürt öğrencinin de polislerce İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Bu sırada kalabalık bir grup ülkücünün yine Kürt öğrencilere saldırı 
girişiminde bulunduğu belirtildi. Öğrencilerin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polis gözetiminde kaldıkları yurt 
ve evlere götürüldükleri kaydedildi. Ülkücülerin, Kürt öğrencilerin fotoğraflarını çektiği ve ilçede dağıttığı 
belirtilirken, fotoğrafların üzerin de "Bunlar teröristtir" dedikleri iddia edildi.   
 
Erzurum’da 16 Mart 2013’te başlayan ve 17 Mart 2013’te devam eden Newroz kutlamasına aşırı sağcı 
grupların saldırması sonucu çıkan olayrala müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarının bir 
kahvehanenin camlarını kırması sonucu 3 kişi yaralandı. Müdahale sonrasında Newroz Tertip Komitesi 
Başkanı Talip Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Kutlama yapmak isteyenlerin saldırı 
nedeniyle BDP İl Örgütü binasında toplanmaları üzerine aşırı sağcı grupların binaya taşlı saldırıda 
bulunmaları sonucu 8 kişi yaralandı. Kocaeli’de 17 Mart 2013’te yapılan Newroz kutlamasına da aşırı sağcı 
gruplar saldırması sonucu bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Kutlamanın ardından aşırı sağcı grubun Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) il binasına saldırdıkları öğrenildi. Sakarya’da yapılan kutlamaya aşırı sağcı gruplar 
tarafından düzenlenen saldırı sonucu ise biri ağır 6 kişi, İstanbul’da ise 2’si ağır 6 kişi yaralandı. 
 
19 Mart 2013’te Ankara’da Adalet Bakanlığı’nın Kızılay’da bulunan binasının Milli Müdafaa Caddesi 
yönündeki otoparkına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından atılan 2 el bombasının patlaması sonucu 2 
kişi yaralandı. 
 
24 Mart 2013’te, Kayseri’de Halkların Demokratik Kongresi’nin düzenlediği Newroz kutlamasının ardından 
dağılanlara aşırı sağcı grupların saldırması sonucu 2 kişi yaralandı. 
 
25 Mart 2013’te, İstanbul’un Silivri İlçesi’ne bağlı Beyciler Köyü’nde çalıştıkları inşaat şantiyesinde Kürt 
işçilerin, ırkçı bir grubun saldırısına uğraması sonucu 2’si ağır 7 işçinin yaralandığı öğrenildi. 
 
4 Nisan 2013’te, Muğla’nın Ula İlçesi’nde Kürt öğrencilerin bulunduğu binaya aşırı sağcılar tarafından silahlı 
saldırı yapıldığı belirtildi. 
 
6 Nisan 2013’te, Afyon’da Kürt öğrencilerin bulunduğu binaya aşırı sağcılar tarafından düzenlenen saldırı 
sonucu 2 öğrencinin yaralandığı öğrenildi. 
  
7 Nisan 2013’te, Ankara’nın Sincan İlçesi’nde Kürt ailelerin bulunduğu binaya aşırı sağcılar tarafından 
düzenlenen saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. 
  
8 Nisan 2013’te, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi’nde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgaya kampus 
alanında bulunan polis ekiplerinin müdahale etmemesi nedeniyle aşırı sağcı grubun saldırısı sonucu 6 
öğrenci yaralanırken, saldırı sonrasında kampus içinde yoğun şekilde biber gazı kullanan polis ekipleri 2 Kürt 
öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
8 Nisan 2013’te Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi’nde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavga 10 Nisan 
2013’te de devam etti. Öğrenciler arasındaki çatışmada taş ve sopaların yanı sıra bıçak da kullanılması 
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nedeniyle biri ağır 7 öğrencinin yaralandığı öğrenilirken Fen Fakültesi binasına giren polis ekipleri 60 
öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
16 Nisan 2013’te İstanbul’da, İstanbul Üniversitesi’nde kendilerine Müslüman Gençlik adını veren grubun 
Edebiyat Fakültesi’nde öğrencilere saldırmasının ardından fakülte binasına giren polis ekipleri saldırıya 
uğrayan öğrencilerden 57’sini darp ederek gözaltına aldı. 
 
22 Nisan 2013’te, Eskişehir’in Alpu İlçesi’nde Ağrılı Altan ailesinin bulunduğu binaya aşırı sağcı 40 kişilik bir 
grup tarafından silahlı saldırı yapıldığı belirtildi. 
 
8 Mayıs 2013’te Bursa’da Uludağ Üniversitesi’nde Kürt öğrencilere aşırı sağcı bir grubun saldırması sonucu 
Fecri Aydemir adlı öğrenci karnından aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. 
 
8 Mayıs 2013’te İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Vahab Ayhan (28) ve Gökçe Ölçer (29) adlı 2 Kürt yolda 
yürürken sopalı 3 kişinin linç girişimine maruz kaldı. “Kürtlere ölüm” diye bağırdıkları ileri sürülen 3 kişinin 
sopalı saldırısına maruz kalan 2 kişi bacaklarından ve ellerinden yaralanırken eşyalarının da gasp edildiği 
öğrenildi. 
 
10 Mayıs 2013’te, Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nden Erzurum’un Narman İlçesi’ne mevsimlik tarım işçisi olarak 
gelen iki Kürt işçi Kürtçe müzik dinledikleri için ırkçı bir grubun linç girişimine maruz kaldı. Çalışmak üzere 
geldikleri Orman İşletmesi’nin lojmanına sığınan 2 kişiyle birlikte toplam 21 Kürt işçi olayların büyümesi 
üzerine ilçeyi terk etmeye zorlandılar. 
 
10 Mayıs 2013’te, Trabzon’da kaldığı öğrenci yurdunda telefonla Kürtçe konuşan Karadeniz Teknik 
Üniversitesi öğrencisi bir kişi aşırı sağcı bir grup tarafından darp edildi. 
 
11 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde belediye binasının yanına park edilmiş araçla aynı sokakta 
600 metre ileride başka bir araca yerleştirilmiş bombalar telefon düzeneğiyle 15 dakika arayla patlatıldı. 
Patlama sonucu patlama bölgelerinde bulunanlardan 51’i yaşamını yitirdi, 26’sı ağır 155 kişi yaralandı. 
Bombalı saldırıyı üstlenen olmazken Hükümet adına açıklama yapan yetkililer saldırıyı Suriye kaynaklı 
istihbarat servisinin yapmış olabileceğini ileri sürdüler. Öte yandan saldırının ardından başlatılan 
operasyonlarda Türkiye vatandaşı 9 kişinin gözaltına alındığı iddia edildi. Saldırının ardından ülkelerindeki iç 
çatışma nedeniyle Türkiye’ye sığınan Suriyelilere yönelik ırkçı saldırı girişimleri oldu. Öte yandan 12 Mayıs 
2013’te Reyhanlı Sulh Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın talebi üzerine patlamalarla ilgili yayın yasağı kararı 
aldı. 
 
11 Mayıs 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Fevziye Pulat beyanında; “  Benim oğlum 
9 Eylül üniversitesinde okumaktadır. 9 Mayıs akşam üzeri saat 19.30 civarında bir arkadaşı ile okuldan 
çıkarken 7 kişi tarafından arkadan sanki pusu kurar gibi saldırmışlar. Saldırırken de size vatanı 
böldürmeyeceğiz, sizi bu okuldan sileceğiz türü laflarla dövmüşler. Oğlumu arkadaşları hastaneye kaldırmış. 
Ben zorluklarla oğlumu okumaya çalışırken sadece Kürt olmasından kaynaklı oğlumu dövmelerini asla kabul 
etmiyorum. Bu dayak olayı ile ilgili okul idaresinden okul güvenliğinden şikayetçiyim. Özel güvenlik orada 
olduğu halde çocuğumun dövülmesinde ihmali vardır.” Demiştir. 
 
13 Mayıs 2013’te Kars'ta gece 02.00 sularında ülkücü bir grubun, Faikbey Caddesi'nde Kürt öğrencilere silah 
ve bıçaklar ile saldırdığı öğrenildi. Saldırı sonucu Ali Erciş isimli öğrenci ayağından aldığı bıçak darbesi ile 
yaralandı. Saldırıya maruz kalan gruptan Emrah Ataç isimli öğrencinin ise polis tarafından gözaltına alındığı 
öğrenildi. Saldırının duyulmasının ardından Kürt öğrenciler çarşı merkezinde bir araya geldi. Öğrencilerin 
toplandığını gören polis, öğrencilerin dağılmasını isteyerek havaya ateş açtı. Saldırıda yaralanan Ali Erciş'in, 
Kars Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.   
 
15 Mayıs 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Bengi Işık beyanında; “Ben 9 eylül 
üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 .sınıf öğrencisiyim. 9.05.2013 günü 
akşamüzeri 19.30 civarında arkadaşım Fuat ile okuldan çıkmaktaydım. 6-7 kişilik bir grubun saldırısına 
uğradık, bizi darp edenler vatan hainleri size bu ülkeyi böldürmeyeceğiz, sizi burada barındırmayacağız, 
defolun gidin buradan, Kürtlere yer yok gibisinden sözlü olarak bağırıp vuruyorlardı. Olaylar güvenlik 
kulübesinin yanında olmasına rağmen olaya müdahale edilmedi.” Demiştir 
 
20 Mayıs 2013’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ülkücü bir grup ile Kürt öğrenciler 
arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, üniversitede bulunan polis ve güvenlik 
görevlileri olaya müdahale etti. Polislerin ülkücü gruba destek vermesi ile olaylar büyüdü. Çıkan olaylarda 2 
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öğrenci yaralanırken, 22 Kürt öğrencinin ise gözaltına alındığı belirtildi. Öğrencilerin gözaltına alınan 
arkadaşlarının, gözaltına alınmasını engellemek istemesi üzerine polis havaya ateş açarak, biber gazı ile 
öğrencilere müdahale etti.    
 
23 Mayıs 2013’te Burdur’da aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğrayarak yaralanan bir Kürt öğrenciyi 
hastanede ziyaret etmek isteyen Kürt öğrenci grubuna da aşırı sağcı grupların saldırmasının ardından olay 
yerine gelen polis ekiplerinin öğrenci grubunu darp etmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı, 25 öğrenci de 
gözaltına alındı. 
 
1 Haziran 2013’te, Antep'te Taksim'de Gezi Parkı'nın yıkımına karşı günlerce direnin kitleye yönelik polisin 
sert müdahalesini protesto etmek amacıyla on binlerce kişi, yürüyüş düzenledi. Eylem sırasında bir araya 
gelen bir grup ülkücü provokasyon girişiminde bulundu.  Bir süre devam eden gerginliğin ardından halkın 
arasına giren bir grup ülkücü, Hüseyin Korkmaz isimli bir genci bacağından bıçakladı. Bacağından yaralanan 
Korkmaz, Dr. Ersin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Korkmaz'ın hayati tehlikesinin 
olmadığı öğrenildi. Korkmaz'ın tedavisi sürerken, Vakas Kılıç isimli genç ise sırtına aldığı bıçak darbesiyle 
yaralandı. Kılıç, Üniversite Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.   
 
5 Haziran 2013’te Rize’de eylem yapan Türkiye Gençlik Birliği üyelerine yönelik linç girişimi oldu. Kalabalığın 
kendilerini linç etmesinden korkan grup Atatürkçü Düşünce Derneği’nin binasına sığındı. Kalabalığın bina 
önünde beklemeye başlaması ve polisin müdahale etmemesi üzerine 4 saat binada mahsur kalan kişiler, ilde 
bulunan yetkililerin kalabalıkla görüşmesi sonucu binadan çıkabildi.  
 
8 Haziran 2013’te Muğla’nın Dürerek Mahallesi’nde yaşayan 50 kişilik Kürt aileler mahallede oturanların ırkçı 
saldırısına maruz kaldı. Saldırı nedeniyle Kürt aileler Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken saldırganlara 
yönelik gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi. 
 
12 Haziran 2013’te, Afyon’da Kocatepe Üniversitesi’nde okuyan Kürt öğrencilere aşırı sağcı bir grubun 
saldırması sonucu 8 öğrenci yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin darp ederek gözaltına aldığı 8’i 
yaralı 40 Kürt öğrenci daha sonra serbest bırakıldı. 
 
17 Haziran 2013’te Ordu'da, Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek amacıyla bir grup genç tarafından sahile 
kurulan çadır kampına bıçaklarla gelen ve eylemcilerle tartışan 5 kişi polis tarafından yakalanarak gözaltına 
alındı 
 
18 Haziran 2013’te, Mardin Artuklu Üniversitesi'nde okuyan Abdulkadir İnalkaç adlı öğrenci, kimliği belirsiz 
kişilerin saldırısına uğradı. Kargo göndermek için gittiği postanede 2 kişinin saldırısına maruz kaldığını 
belirten İnalkaç, "Bana saldıran kişileri tanımadım. Kim olduklarını, neden saldırdığını da bilmiyorum. 
Ellerinde sopa ile bir anda kafama darbe aldım. Dönüp onlara, 'ben size ne yaptım? Neden bana 
saldırdınız?' diye sordum. Ama tekrar bana saldırdılar" diye konuştu. Aldığı darbelerden sonra kendinden 
geçtiğini dile getiren İnalkaç, PTT'den görevli bir kişinin kendisini hastaneye kaldırdığını hatırladığını söyledi. 
Muş, Malazgirt nüfusuna kayıtlı olduğunu belirten İnalkaç, postanenin güvenlik kamera görüntülerinin 
olduğunu ve şikayetçi olacağını belirtti. İnalkaç, İHD Mardin Şubesi'ne başvurarak, hukuki yardım talebinde 
bulundu.  
 
21 Haziran 2013’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 20 Haziran 2013’te kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından 
silahlı saldırıya uğrayan geçici köy korucusu Ramazan Erkan ağır yaralı halde kaldırıldığı Silopi Devlet 
Hastanesi’nde öldü. Ramazan Erkan’ın 2009 yılında Ergenekon Soruşturması dolayısıyla bir süre tutuklu 
kaldığı ve 1990’lı yıllarda Levent Ersöz’le birlikte çalıştığı ileri sürüldü. 
 
20 Haziran 2013’te İstanbul’da Gezi Parkı eylemlerini değerlendirmek amacıyla Sarıyer İlçesi’nde bulunan 
Yeniköy Parkı’ndaki forumda toplananlara linç girişiminde bulunuldu. Forumda bulunanların uğradığı saldırı 
sonucu 1 kişi yaralandı, 2 kişi de darp edildi. 
 
20 Haziran 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesi Nur Mahallesi'nde 30-35 yaşlarındaki Ali Nart isimli yurttaş, silahlı 
saldırıya uğradı. Evinden çıktığı esnada silahlı kişi veya kişilerin saldırısına uğrayan Nart, olay yerine gelen 
yurttaşlar tarafından ağır yaralı olarak Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılamayan Nart, yaşamını yitirdi.   
 
21 Haziran 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Ramazan Erkan adlı korucu uğradığı silahlı saldırı sonucu 
yaşamını yitirdi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından 1. Cadde'de uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralanan 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

54 YAŞAM HAKKI  

 

Erkan, olay yerinde bulunan yurttaşlar tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan tüm 
müdahalelere rağmen Erkan'ın yaşamını yitirdiği kaydedildi.   
 
22 Haziran 2013’te Eskişehir’deki Gezi parkı odaklı eyleme aşırı sağcı bir grubun saldırması sonucu bir kişi 
yaralandı. 
 
25 Haziran 2013’te Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde İncirli Parkı’nda toplanarak eylem yapan gruba satırla 
saldıran aşırı sağcı bir grubun 2 kişiyi yaraladığı öğrenildi. 
 
25 Haziran 2013’te, Bitlis Eren Üniversitesi Bitlis Meslek Yüksekokulu'nda yurtsever öğrenciler, aralarında 
AKP Bitlis İl Gençlik Kolları Başkan yardımcısının da bulunduğu kalabalık grubun saldırısına uğradı. 
Saldırıda 2'si ağır 4 öğrenci yaralanırken, sonrasında çıkan olaylarda çok sayıda öğrenci yaralandı. 
Öğrenciler okul yönetimi ve polisin sistemli olarak üzerlerinde baskı kurmaya çalıştığını belirterek, geri adım 
atmayacaklarını kaydetti. Kendilerine saldıran kişilerin polisten destek aldığını belirten öğrenciler, polisin 
saldırganlara müdahale etmemesini kınadı.   
 
29 Haziran 2013’te, İHD Balıkesir şubemize başvuran Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin etnik 
kökenlerinden dolayı uğradıkları haksızlığı (Emlakçıdan kiraladıkları eve, ev sahiplerinin kürt olmalarından 
dolayı sokulmamaları üzerine emlakçıya vermiş oldukları komisyonun verilmemesi konusunda) araştırmak 
üzere  gittikleri MİNE EMLAK’ta darp ve kaba dayağa maruz kalmıştır. 3 gün iş göremez raporu verilen İHD 
MYK üyesi Haşim Uslu ve İHD Balıkesir şube üyemiz Hamza Karabulut suç duyurusunda bulunmuştur. 
 
30 Haziran 2013’te Gezi Parkı eylemleri döneminde başlayan forumların merkezlerinden biri olan İstanbul’un 
Kadıköy İlçesi’ndeki Yoğurtçu Parkı’na sabaha karşı 10-15 kişilik bir grup tarafından düzenlenen bıçaklı 
saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. 
 
6 Temmuz 2013’te Giresun’un Bulancak İlçesi’ne bağlı Kovanlık Beldesi’ne çalışmaya gelen 13 Kürt işçi, 
çalıştıkları belediye inşaatına geken ırkçı bir grubun sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. 
 
12 Temmuz 2013’te, İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Kocamustafapaşa Semti’nde Eskişehir’de sivil giyimli 
sopalı kişilerce dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz için yapılan yürüyüşe bir grup sopa ve bıçaklarla 
saldırdı. Saldırı nedeniyle bir kişi yaralanırken saldırganların “yarın gelin de kaç kişi ölüyor görün” dediği 
iddia edildi. 
 
14 Temmuz 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanarak Metris T Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen Alican Sünnetçioğlu, Oğuz Tekin, Mehmet Yalçın, Umut Akgül, Ahmet Erol, Ahmet 
Kaya, Ali Sarıçiçek ve Özgür Yıldırım adlı 8 kişinin birarada tutuldukları adlî tutukluların saldırısına 
uğradıkları ortaya çıktı. 
 
16 Temmuz 2013’te, Diyarbakır Tabip Odası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Diyarbakır'da 15 Temmuz 
günü 07.00 sıralarında Özel Sultan Hastanesi Acil Servisi'ne başvuran bir polisin Dr. Abdülmetin Kılıç'a 
muayene olduktan sonra rapor talep ettiğini, Kılıç'ın da rapor endikasyonunun bulunmadığını ve rapor 
veremeyeceğini belirtmesi üzerine, polisin doktora yönelik küfürlü hakarette bulunduğu aktarıldı.  
Açıklamanın devamında, Polisin hakaretlerine karşılık veren doktora, polisin bu kez fiili şiddet uyguladığı 
belirtildi.   
 
21 Temmuz 2013’te, Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde Güneştepe Mahallesi’nde Roman ailelerle mahallede 
yaşayanlar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Roman ailelerin tüfekle ateş etmesi sonucu Beyza 
Koç’un (16) yaralanması nedeniyle Roman ailelerin evine saldıran gruplar evleri taşladı, at arabalarını ve bir 
otomobili ateşe verdi. 
 
21 Temmuz 2013’te, Tatillerini geçirmek üzere Manisa’dan Trabzon’un Akçaabat İlçesi’ne giden R.Ö. ve 
Ö.Ö. adlı kardeşler “bunlar Kürt, terörist” diyen ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında 
yaralanan Ö.Ö. hastaneye kaldırıldı. 
 
22 Temmuz 2013’te, Diyarbakır Tabip Odası, Diyarbakır Devlet Hastanesi Acil Servis'te çalışan Dr. Remzi 
Güzel'in hasta yakınları tarafından darp edilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Dr. Remzi 
Güzel'in hasta yakını 3 kişi tarafından darp edildiği, çene kemiğinin kırıldığı ve Güzel'in ameliyata alındığı 
belirtildi.   
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23 Temmuz 2013’te, Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Kayaş beldesinde, köylülere ait tapulu arazide maden 
çıkartma çalışmasını görüntülemek isteyen DİHA muhabiri Özlem Ağuş, Ölmez Doğu Maden Şirketi’nde 
çalışan yaklaşık 30 işçinin saldırısına maruz kalarak darp edildi.   
 
25 Temmuz 2013’te, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde Emniyet Müdürlüğü’ne kimliği belirsiz kişilerce atılan el 
bombası sonucu emniyet amiri A.Y. yaralandı. 
 
25 Temmuz 2013’te, Uşak Otobüs Terminali’nde Kütahya’da inşaatta çalışmak için otobüs bekleyen 
Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Adil Fert adlı kişi tişörtünde “Kürdistan” yazdığı gerekçesiyle ırkçı bir grubun fiziki 
saldırısına uğradı. Adil Fer daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından “kaçak sigara bulun 
durduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
8 Ağustos ve 10 Ağustos 2013’te İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde 7 Ağustos, Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin 
(ESP) Gülsuyu Mahallesi’nde bulunan ilçe binasına ve üyelerine uyuşturucu satıcısı oldukları ileri sürülen 
kişilerce düzenlenen silahlı saldırılar sonucu 9 kişi yaralandı. 
 
14 Ağustos 2013’te, Eskişehir’de bulunan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşaatında Van’ın Erciş 
İlçesi’nden gelerek taşeron firmada çalışan Kürt işçiler, 80 bin TL’yi bulan birikmiş paralarını isteyince 
firmanın sahibi Osman Bakır Genç’in işçilere ateş açması sonucu işçilerden Mehmet Türkoğlu (22) yaşamını 
yitirdi, Hayrettin Türkoğlu (33) ise ağır şekilde yaralandı. 
 

15 Ağustos 2013’te Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde 21 Temmuz 2013’te, Güneştepe Mahallesi’nde Roman 
ailelelerle mahallede yaşayanlar arasında “at dışkısından” dolayı çıkan tartışmanın büyümesinin ardından 
N.C.’nin tüfekle ateş etmesi sonucu Beyza Koç’un (16) yaralanması nedeniyle Roman ailelerin evine saldıran 
gruplar evleri taşlamış, at arabalarını ve bir otomobili ateşe vermişti. Olayın ardından başlatılan 
soruşturmanın tamamlandığı gözaltına alınan 35 kişiden tutuklanan 7 kişi hakkında hazırlanan iddianamede 
12’şer yıla kadar hapis cezası talep edildiği öğrenildi. İddianameyi kabul eden Bursa 5. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 7 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 

 
15 Ağustos 2013’te, Aydın’ın Köşk İlçesi’nde kenevir ektiği iddia edilen Bingöllü H.A.’ya ait evi tahrip eden bir 
grup, daha ilçede bulunan Kürtlerin ev ve işyerlerini tahrip etti. Gece boyu süren saldırılar sonucu 10 kişinin 
yaralandığı öğrenildi. 
 
16 Ağustos 2013’te, İHD Mersin Şubesi’ne başvuruda bulunan ”Edip Yaman: 16.08.2013 gece saat 24.00 
sularındaki Demirtaş Mahallesi’ndeki evimin balkonunda otururken beyaz bir arabadan evime doğru yönelen 
bir ışık gördüm.Aşağı indim.Siyah gömlekli 15-16 yaşlarında biri koşuyordu.Arabaya 2 kişi binerek 
kaçtılar.Evime attıkları bomba balkondaki tele çarparak aşağı düştü,alt katta patladı.Alt kat kat boştu,3 
pencere camı kırıldı.Komşular polis çağırdılar.Eğer bomba tele takılmayıp aşağı düşmeseydi 3 çocuğum ve 
eşimin yaşamı tehlikeye girerdi.Benim kimseyle bir düşmanlığım falan yok.Ben balkondaydım ve doğrudan 
hedef alındım.Görüntüler ektedir.Durumun araştırılarak gerekenin yapılmasını talep ediyorum.”demiştir. 
 
17 Ağustos 2013’te Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Ankara İl Meclisi’nin Rojava’daki silahlı çatışmaları 
protesto etmek için yaptığı açıklamanın ardından gruba iki kişinin bıçakla saldırması sonucu İsmail Çelebi 
yaralandı. 
 
22 Ağustos 2013’te Ankara’nın Etimesgut İlçesi’ne bağlı Eryaman Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan 7 Kürt 
işçi, yollarını kesen bir grup tarafından memleketleri sorulduktan sonra ırkçı saldırıya uğradı. Üçü ateşl i 
silahla olamk üzere yaralanan yedi işçinin şikâyetçi olmak için gittikleri karakoldan “yardımcı olunamayacağı” 
söylenerek gönderildikleri öğrenildi. Hukuki yardım talebinde bulunmak için İnsan Hakları Derneği (İHD) 
Ankara Şubesi’ne başvuran işçilerin çalıştıkları inşaatı terk etmek durumunda kaldıkları bildirildi. 
 
7 Eylül 2013’te Bursa’nın İznik İlçesi’nde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ölen Zeki Dursun’un 
(26) yakınlarının kavgaya karışan ve gözaltına alınan N.D. (45) ile M.D.’nin (16) de yaşadığı Roman 
mahallesine yönelik ırkçı saldırıları 9 Eylül 2013’te de devam etti. Saldırıların linç girişimine dönüşmesi 
üzerine mahallede yaşayan Romanların başka illere gitmeye başladıkları öğrenildi. 
 
8 Eylül 2013’te, Balıkesir/Edremit’te park halinde bulunan haftalık Ezberbozan Mecmuası sahibi gazeteci 
Levent Mercan’ın aracı pompalı tüfekle kurşunlandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
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9 Eylül 2013’te İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı İkitelli Semti’nde düzenlenen park forumuna 30-40 
kişilik bir grubun demir sopalarla ve köpeklerle saldırması sonucu Halkevleri üyesi bir kişi kolundan 
yaralandı. 
 
11 Eylül 2013’te, Artvin,Yusufeli barajında çalışan 11  Kürt vatandaşa “oğlum” sözü bahanesiyle  taşlı sopalı 
saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 işçi ağır bir şekilde yaralandı, saldırıya uğrayan diğer işçilerin tedavileri ise  
ayakta yapıldı. Saldırıya uğrayan işçileri can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle ilçeyi terk etmeye 
hazırlanırken saldırıyı kınayan İHD Rize Temsilciliği saldırganların cezalandırılmasını istedi   
 
19 Eylül 2013’te İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde bir inşaat projesinde çalışan Kürt işçilerden Tekin Güngör ve 
Muhammed Öztürk aralarında Kürtçe konuştukları için 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandılar. 
Daha önceki ırkçı saldırılarda da 7 işçinin yine Kürtçe konuştukları için bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi. 
 
28 Eylül 2013’te Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’ne bağlı Batıkent Semti’nde lise öğrencileri tarafından 
düzenlenen forumuna sivil bir grubun saldırması sonucu bir öğrenci bıçaklanarak yaralandı. 
 
28 Eylül, 29 Eylül ve 30 Eylül 2013’te İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde Halk 
Cephesi üyelerine uyuşturucu satıcısı oldukları ileri sürülen kişilerce düzenlenen silahlı saldırılar sonucu 
başından ağır yaralanan Hasan Ferit Gedik kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırılar sonucu biri yine 
başından olmak üzere 4 kişi de yaralandı. 
 
3 Ekim 2013’te, Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Tatvan İMKB Ortaokulu binasına taşınan İstasyon 
Ortaokulu öğretmenlerinden Murat Doğan'a saldırıda bulunuldu. İddiaya göre okul bahçesinde ders işleyen 
beden eğitimi öğretmeni Murat Doğan, okul bahçesine giren birkaç kişiyi dışarıya çıkarmaya çalıştı. O 
esnada Doğan ve üç kişi arasında çıkan tartışmada Doğan ve bir öğrenci darp edildi.   
 
5 Ekim 2013’te, İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm 
için Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını yapan İlyas Argun ve Ali Ekber Durgun kendilerini polis olarak tanıtan 
silahlı kişiler tarafından darp edildi. 
 
9 Ekim 2013’te Bolu’da Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Abant Erkek Yurdu’nda kalan dört Kürt öğrencinin aşırı 
sağcı bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğramasının ardından iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgaya 
müdahale eden polis ekipleri 30 Kürt öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
10 Ekim 2013’te, Sağlık görevlisi Malatya’da Özalper Mahallesinde bir adreste ağır yaralanan bir kadın 
olduğu şeklindeki ihbar üzerine olay yerine giden 112 acil servis ekipleri, hasta yakınlarının sözlü ve fiziki 
saldırısına uğradı. İsmi öğrenilemeyen hasta yakını genç, ambulans şoförüne saldırarak döverken, 
ambulansta bulunan 3 sağlık görevlisi kadını da ölümle tehdit ettiği iddia edildi. Sağlık görevlisi Büşra Bülbül, 
yaralı kadın yerine başka bir kadının ambulansa bindirilmeye çalışan kişiler itiraz etmeye çalışırken, tehdit ve 
saldırıya uğradıklarını belirtti. Bülbül “Ambulansa zorla binenler bize sürekli küfür ettiler. Ambulans 
tekmelendi. Asıl hastayı alamadık. Bizden habersiz olarak ambulansa konan kadın, diğer kadını döven 
tarafın annesiydi. Ambulansla kadını hastaneye getirirken, hem kadın ve hem de oğlu bizi sürekli ölümle 
tehdit etti. Hastane önünde kadının oğlu, şoföre saldırarak vurdu. Hastane içinde rapor almak isteğimiz 
esnada bize saldıran şahıs rahatlıkla hastane içinde dolaştı ve yanında polis yoktu. Polis bize saldıran şahıs 
ile bizi hastanede aynı ortamda bulundurdu ve sözlü tacize uğradık.” şeklinde konuştu.   
 
20 Ekim 2013’te Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde düzenlenen “cami/cem evi/aşevi 
Projesi”ni protesto etmek amacıyla düzenlenen eyleme sivil giyimli kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu iki kişi 
yaralandı. 
 
27 Ekim 2013’te Diyarbakır’da bir banka şubesine atılan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu olay 
yerinden geçen bir kişi yaralandı. 
 
2 Kasım 2013’te, Batman Petrol Mahallesi’nde HÜDA-PAR üyesi olduğu belirtilen kalabalık bir grup, seçim 
çalışması yürüten BDP’lilerle çıkan tartışmanın ardından, akşam saatlerinde BDP'li gençlere kalaşnikof 
silahlarla saldırdı. Gençlerin üzerine rastgele ateş açılması sonucu 2 çocuk babası Özcan Temel isimli 
yurttaş olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırıda Mert Kasar, Mehmet Aras, Mazlum Biçen, Samet Kurt adlı 
gençler ile ismi öğrenilemeyen 2 kadın çeşitli yerlerinden yaralandı. Saldırının ardından HÜDA-PAR üyeleri 
olay yerinde kaçarken, mahalleli gençler ise sokaklara çıkarak sloganlar eşliğinde saldırıyı protesto etti.   
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6 Kasım 2013’te, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde okuyan Fatih Elmas isimli Kürt öğrenci, 20 kişilik bir grubun 
ırkçı saldırısına uğradı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta zafer işaretli fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle 
aralarında öğrencilerinde bulunduğu 20 kişilik bir gurubun ırkçı saldırısına uğrayan Elmas'ın, saldırı sırasında 
ilçede bulunan Osman Nuri Akın Erkek Öğrenci Yurdu'na sığındı. Elmas'a yönelik saldırı kaldığı yurt içinde 
de devam ederken, saldırıya müdahale etmek isteyen diğer Kürt öğrencilerin de grup tarafından darp edildiği 
kaydedildi. Olayın ardından yurda gelen polislerin saldırıya uğrayan Elmas'ı gözaltına aldığı bildirildi.  
 
9 Kasım 2013’te, Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi’nde Tufanbeyli Termik Santrali’nde çalışan 6 Kürt işçi, 
100 kişilik bir grubun sopalı saldırısına uğrayarak darp edildi. Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçilerin 
tedavilerinin tamamlanmasının ardından ilçeyi terk ettikleri öğrenildi. 
 
9 Kasım 2013’te Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan Kürt öğrencilerin Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 
Qamişlo sınır hattında bulunan mayınlı alanda sınıra örülmek istenen duvara karşı yaptıkları eyleme aşırı 
sağcı bir grubun bıçak ve satırlarla saldırması sonucu iki öğrenci ağır yaralandı. 
 
11 Kasım 2013’te İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nde okuyan iki Kürt öğrenci kantine yemek almaya 
gittikleri esnada aşırı sağcı bir grubun saldırısı sonucu ağır yaralandı. 
 
11 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ali Tangan, Hasan Tangan, Salih Kaya, Ömer Kaya, 
Süleyman Şimşek, Mustafa Akbulut, şu beyanlarda bulundu: “Bizler bundan 20 gün önce Adana’nın 
Tufanbeyli İlçesinde bulunan Termik Santral İnşaatında çalışmak üzere Diyarbakır’ın Dicle İlçesinden 
Adana’ya gittik. 20 gündür orada çalışıyorduk. 2 gün önce 09.11.2013 günü saat 12.00’da şantiye 
yemekhanesinde yemeğimizi yedikten sonra yine şantiye içinde bulunan çay ocağında biz altı arkadaş çay 
içiyorduk. Arkadaşımızın birinin boynunda Kırmızı, Sarı, Yeşil renklerden oluşmuş puşi vardı. Bizimle aynı 
şantiyede çalışan ama isimlerini bilmediğimiz (şantiyede 2000’e yakın işçi çalışıyor) iki kişi yanımıza gelerek 
arkadaşımızın boynunda olan puşiyi çıkarmamızı istediler bizde puşiyi çıkarmayacağımızı söyledik. Ondan 
sonra sayıları 200 kadar olan işçiler bunlar teröristtir, o…çocuğudur, vurun öldürün bağrışmalarla bize 
saldırdılar. Ellerine geçen taş, sopa, demir parçalarıyla bizi darp etmeye başladılar. Bizler kaçmaya başladık. 
Kaçtığımız yönde bir iş makinesini yola çıkararak bizi şantiyenin çevresine çekilmiş tel örgünün içine alıp 
öldürmek istiyorlardı. Bizler tel örgüden atlayıp kaçtık. Kaçarken şantiyeye ait güvenlikçiler bir taksi ile bizi 
kaçırıp kurtarmak istediler. Biz 6 arkadaş taksiye binip Tufanbeyli’ye doğru yola çıktık. Yarı yolda 
jandarmalarla karşılaştık. Jandarma bizi Tufanbeyli jandarma karakoluna götürüp ifadelerimizi aldı. Şikâyetçi 
olduğumuzu söyledik. Hepimiz çeşitli yerlerimizden darp edildik. Daha sonra jandarma elbiseleri giydirilip 
Kahramanmaraş’ın Göksu ilçesine götürüldük. Burada da sağlık muayenesinden geçirildik. Darp izlerimizi 
doktorlara gösterdik. Bu arada aynı gruplar tarafından Göksu’ya kadar takip edildik. Oradan da can 
güvenliğimiz yok diye bizi Diyarbakır’a göndermek için jandarma refakatinde Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine 
ticari taksi ile geldik. Orada jandarma bizi bırakıp gitti. Biz otostopla bir kamyon durdurduk. Kamyoncuya 
durumu izah ettik. Kendisinden bizi getiren taksiye vermek için 100 TL aldık. Aynı kamyonla Diyarbakır’a 
geldik. Derneğinizden şikâyetlerimiz konusunda bize destek olmanızı talep ediyoruz.”     
 
14 Kasım 2013’te İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde uyuşturucu satıcısı oldukları ileri 
sürülen kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu Erdal Arslan (23) adlı işçi yaşamını yitirdi, Serkan Özcan 
adlı işçi ise yaralandı. 
 
15 Kasım 2013’te İzmir’in Bornova İlçesi’nde metro durağında bekleyen Ege Üniversitesi öğrencisi 3 Kürt 
öğrenci 40 kişilik aşırı sağcı grubun satırlı saldırısı sonucu yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
  
15 Kasım 2013’te İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nde okuyan iki Kürt öğrenci durakta otobüs bekledikleri 
esnada aşırı sağcı bir grubun satırlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. 
  
16 Kasım 2013’te Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan Kürt öğrencilerin Mardin’in Nusaybin 
İlçesi’nde Qamişlo sınır hattında bulunan mayınlı alanda sınıra örülmek istenen duvara karşı yaptıkları 
eyleme 11 Kasım 2013’te aşırı sağcı bir grubun bıçak ve satırlarla saldırmasının ardından kentte 25 Kürt 
öğrencinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 
  
17 Kasım 2013’te Kahramanmaraş’ta düzenlenen 2. Olağan Kongre ile yeni yönetimini belirleyen Barış ve 
Demokrasi Partisi İl Örgütü’nün binası BDP üyelerinin binadan ayrılmasından sonra aşırı sağcı 300 kişilik bir 
grup tarafından sarıldı. Binada 5 kişinin mahsur kalırken ırkçı grup sloganlar atarak Valilik binasının 
karşısında bulunan BDP binasının çevresinde saatlerce bekledi. 
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19 Kasım 2013’te Tunceli’den Bolu’nun Göynük İlçesi’ne termik santral inşaatında çalışmak üzere gelen 5 
işçinin aynı firmada çalışan işçiler tarafından darp edildiği öğrenildi. Tedaviye alınan Hüseyin Doğan 
kendilerine saldıranların “vurun bu komünist Alevilere” dediklerini savundu.  
 
22 Kasım 2013’te, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli kadın doğum uzmanı Zeynep Doğan 
Artaş önceki gün akşam saatlerinde gelen hamile bir hastasını muayene etti. İddiaya göre eşini hastaneye 
getiren Ertan Aksuoğlu, Dr. Artaş’tan onu hastaneye yatırmasını istedi. Artaş ise, hastayı yatırmaya gerek 
olmadığını söyledi. Aksuoğlu, bunun üzerine doktorla tartışırken, hamile kadın doktorun karnına tekme ile 
vurdu. Aynı hastanede tedavi altına alınan Artaş, Aksuoğlu’ndan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ertan 
Aksuoğlu, sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.   
 
23 Kasım 2013’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde okulu basan iki kardeş, müdürü ve hizmetliyi bıçakla 
yaraladı. İddiaya göre, 18 yaşındaki Berat Alk sosyal medya üzerinden tartıştığı bir kız öğrenciyle görüşmek 
için ağabeyi ile okula gitti. İki genç, kız öğrencinin şikayeti üzerine okuldan çıkarıldı. Okulun bahçesinde 
devam eden tartışma sırasında Berat Alk, cebinden çıkardığı bıçakla okul müdürü Abdullah Bulgan'ı 
karnından yaraladı. Saldırganları uzaklaştırmak isteyen okul hizmetlisi de gencin ağabeyi tarafından bıçakla 
yaralandı.  
 
7 Aralık 2013’te İzmir’in Yenişehir ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi, öğretmeni görme bahanesiyle geldiği 
lisede, öğrencilerden B.H.B.’yi, kaçarken girdiği diğer okulda da B.B.’yi bıçaklayıp izini kaybettirdi. 8 Aralık 
tarihinde yakalanan ve Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi gören, 2 yıl içerisinde 8 kez 
evden kaçtığı belirlenen F.Ü.’nün sorgusunda, kız öğrencileri, kantininden su almak için girdiği okulda 
kendisine omuz attıklarını sanıp bıçakladığını söylediği öğrenildi. 
 
5 Aralık 2013’te, Mersin’in Erdemli İlçesi’nde Ülkü Ocağı üyesi oldukları iddia edilen 9 kişilik bir grubun ırkçı 
saldırısına maruz kalan ve aldığı satır darbesi nedeniyle sırtında 8 cm derinliğinde kesik oluşan Hüseyin 
Duman adlı kişinin iki kardeşiyle beraber gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklandığı 10 Aralık 2013’te öğrenildi. 
 
6 Aralık 2013 tarihinde İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreteri Avukat 
Gülizar Tuncer Çağlayan Adliyesi’nde organize bir linç saldırısına uğramıştır. İçlerinde Ali Haydar Yıldız isimli 
ağır hasta bir mahpusun da sanık olarak yargılanmakta olduğu bir davanın duruşmasından sonra, yakınlarını 
kaybetmiş müdahil ailelerinden 10-15 saldırganın vahşi saldırısına uğrayan Av. Gülizar Tuncer, yerlerde 
sürüklenerek tekmelerle, yumruklarla darp edilmiş, ağza alınamayacak küfür, hakaret ve ölüm tehditlerine 
maruz kalmıştır. Av. Gülizar Tuncer katıldığı bu davada sanık olarak yargılanan Ali Haydar Yıldız’ın avukatı 
değildir. Ailesi İnsan Hakları Derneğine başvuruda bulunan felçli ve yatalak durumda bulunan bu mahpusu 
derneğimiz adına takip etmektedir. Av. Gülizar Tuncer derneğimizin ilkeleri ve inançları doğrultusunda, hiç 
hareket edemeyen ve çok ağır hasta durumda bulunan Ali Haydar Yıldız’ın durumunu takip etmekte, 
işlemlerini yürütmektedir. Hiç bir uzvu tutmayan, hiç bir ihtiyacını karşılayamayan bir mahpusun suçu ne 
olursa olsun haklarının derneğimiz tarafından savunulması ilkesel ve doğru bir tutumdur.   Derneğimizin 
hasta mahpuslar listesinde Ali Haydar Yıldız’ın adının yayınlanmasından ve ilgili basın açıklamalarımızdan 
sonra bu olayda hayatını yitiren mağdur yakınları derneğimize gelerek “neden onun haklarını 
savunuyorsunuz” diye hem derneğimizi,  hem de Gülizar Tuncer’i sorgulamış, tehdit etmişlerdir.   
 
11 Aralık 2013’te, Batman’ın Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Petrol İlköğretim Okulu'nda okuyan L.Ç. 
isimli 8. sınıf öğrencisi ile öğretmeni Muhammet Emin Gülmüş arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, 
yaramazlık yapan L.Ç. adındaki 8. sınıf öğrencisi, öğretmeni tarafından uyarıldı. Olayı ağabeyine anlatan 
öğrenci L.Ç.'nin ağabeyi H.Ç., yanına H.G. ve U.Y.'yi alarak kardeşinin okuduğu okulu bastı. Sınıfa giren 3 
kişi, öğrencilerin gözleri önünde öğretmeni tartaklayarak bıçak ve satırlarla darp etti. Okul polisinin devreye 
girmesiyle saldırganlar gözaltına alınırken, saldırıda yaralanan öğretmen Muhammet Emin Gülmüş 
hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. 
 
18 Aralık 2013’te Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Kayseri’de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Iğdır 
Milletvekili Halil Aksoy’un da katılımıyla yapmak istediği basın açıklamasına saldıran ırkçı bir grup 
açıklamaya katılanlara linç girişiminde bulundu. Açıklamanın yapılmak istendiği HDP binasına taşlı saldırıda 
da bulunan ırkçı grup polis ekiplerinin müdahalesi sonucu dağıldı. 
 
19 Aralık 2013’te, Ergani Devlet Hastanesi'nde görevli Dr. Mehmet Barış Emiroğlu, hasta yakınları tarafından 
darp edildi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan SES Ergani Temsilciliği “İki gün önce yaşanan olayda 
Emiroğlu'nun içerde bulunan hastayı muayene ettiği esnada sıra kavgası nedeniyle hasta yakınları 
tarafından darp edildi" denildi.   
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25 Aralık 2013’te, İstanbul’da Aydın Üniversitesi’nin kampusunda Van için yardım kampanyası başlatan Kürt 
öğrencilere ırkçı bir grubun saldırması sonucu İbrahim Taşkın adlı öğrenci ayağına aldığı satır darbesi 
sonucu yaralandı. 
 
29 Aralık 2013’te İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde Yolsuzluk ve Rüşvet İddialarına Karşı Düzenlenen Protesto 
eyleme bir kişi döner bıçağıyla saldırdı. 
 
30 Aralık 2013’te Bolu’da son dönemde Kürt öğrencilere yönelik sözlü saldırılar fiziki saldırılara dönüştü. 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Rıdvan İşler duraktan otobüse bindiğinde telefonda Kürtçe 
konuştuğu için ırkçı grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Rıdvan İşler tedavisi 
tamamlanmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gün içinde 2 Kürt öğrencinin de silahla tehdit 
edildiği ileri sürüldü. 
 
31 Aralık 2013’te Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi Mesut Bengi adlı Kürt öğrenci dersten 
çıktığı sırada ırkçı bir grup tarafından darp edildi. 
 

Saldırı Davaları 
 
6 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’na gitmek için İstiklal Caddesi’nde ve Taksim Meydanı’nda toplanan halka, 
polisin saldırısı devam ederken esnaf oldukları belirtilen 4 kişi Talimhane’de halka satırlarla saldırmış, 
gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından 7 Temmuz 2013’te 
serbest bırakılmıştı. 4 kişinin serbest bırakılmasına savcının yaptığı itiraz sonucu satırlı saldırı olayının failleri 
hakkında yakalama kararı çıkarılırken saldırganlar gibi “eylemler nedeniyle maddi kayba uğradıklarını” iddia 
eden Taksim Meydanı civarındaki esnafın “terör mağduru” sayılarak zararlarının karşılanacağı iddia edildi. 
Saldırganlardan S.Ç.’nin yurtdışına kaçtığı 12 Temmuz 2013’te ortaya çıktı. 
 
Malatya’nın Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Sürgü Beldesi’nde 28 Temmuz 2012’de, sahur vaktinde evlerinin 
önünde davul çalınmasını istemeyen Kürt ve Alevi oldukları bilinen Evli Ailesi’nin evine beldede yaşayanlar 
tarafından taşlı saldırıda bulunulmuş, aileye ait bir ahır da ateşe verilmişti. Olay yerine gelen jandarma 
ekiplerinin, evi taşladığı iddia edilen kalabalığa müdahale etmekte yetersiz kalması üzerine Doğanşehir 
İlçesi’nden takviye ekip istenmişti. Çıkan olayların ardından başlatılan soruşturma sonunda saldırıyı 
gerçekleştiren ve saldırıya uğrayan aileden kişilerin de bulunduğu toplam 58 kişi hakkında açılan davaya 16 
Eylül 2013’te devam edildi. Doğanşehir Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, 3 ve 4 yaşındaki iki 
çocuğun ifadesini almak isteyen mahkeme başkanı, sorularına yanıt alamaması üzerine duruşmayı 11 Aralık 
2013’e erteledi. 

 

5 Aralık 2013’te MYK üyemiz Mustafa Rollas hakkında 9 Eylül 2007 tarihinde İzmir Fuar Asayiş Amirliğinde 
müvekkillerini sormak için gittiği karakolda uğredığı darp ve şiddetle ilgili Emniyet müdür yardımcısı Ayhan 
Gökdeniz tarafından açılan polise mukavemet ve hakaret davası (İzmir 6. Asliye ceza mahkemesinde 
görülen  2013/465 esas)  20 Ocak 2014’e ertelendi. (Mustafa Rollas anılan Emniyet amiri ile kendisine şideet 
uygulayan 3 polis memuru hakkında dava açtı ve o dava bu dava ile birleştirildi)   

7. KAYIPLAR 
 

Kayıp Davaları 
 
Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Alacakaya Köyü’nün Keper Mezrası’ndan 9 Ekim 1993 yılında gözaltına 
alındıktan sonra kaybolan 11 köylü ile ilgili 2006 yılından bu yana soruşturmayı yürüten savcılığın 24 Ekim 
2013’te iddianameyi hazırladığı öğrenilmişti. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edilen 
iddianamede dönemin Bolu 2. Komando Tugay Komutanı emekli Tümgeneral Yavuz Ertürk için 11 kez 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 25 yıl hapis cezası istenmişti. Sanık emekli askerin yargılanmasına 
ise 25 Aralık 2013’te başlandı. Davanın ilk duruşmasına katılmayan sanık Yavuz Ertürk, davanın “güvenlik” 
gerekçesiyle başka bir ile alınmasını istedi. Duruşmaya katılan tanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, 
diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 27 Aralık 2013’e erteledi. 
 
Diyarbakır’ın Kulp İlçesi’ne bağlı Alacakaya Köyü’nün Keper Mezrası’ndan 9 Ekim 1993 yılında gözaltına 
alındıktan sonra kaybolan 11 köylü ile ilgili 2006 yılından bu yana soruşturmayı yürüten savcılığın 24 Ekim 
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2013’te iddianameyi hazırladığı öğrenilmişti. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da kabul edilen 
iddianamede dönemin Bolu 2. Komando Tugay Komutanı emekli Tümgeneral Yavuz Ertürk için 11 kez 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 25 yıl hapis cezası istenmişti. Sanık emekli askerin yargılanmasına 
ise 27 Aralık 2013’te devam edildi. Davanın duruşmasına katılan tanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, 
sanık Yavuz Ertürk’ün bir sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 26 Şubat 2014’e 
erteledi. 
 
  

 8. TOPLU MEZAR İDDİALARI VE ORTAYA ÇIKAN TOPLU MEZARLAR 
 
Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Taşlıköy ile Damlıköy arasında bulunan ve Kürtçe "Emerzege" olarak bilinen 
mevkide birinde 8, diğerinde ise 13 PKK'linin gömüldüğü iki toplu mezar olduğu iddia edildi. Toplu 
mezarlarda bulunan PKK'lilerin, 1989 ile 1990 yıllarının sonbahar aylarında, köy korucuları ve askerler ile 
PKK'liler arasında çıkan çatışmada yaşamını yitiren PKK'lilere olduğu belirtildi. İddiayı ortaya atan Hasan 
Çakır isimli yurttaş, 1989 sonbaharında çıkan çatışmada aralarında yaşamını yitiren 8 PKK'linin cenazesinin, 
dere yatağındaki bir çınar ağacına yaklaşık 10 metre kala defnedildiğini, 1990 yılının sonbaharında yine aynı 
bölgede çıkan çatışmada yaşamını yitiren 13 PKK'linin de aynı çınar ağacının yaklaşık 300 metre uzağına 
gömüldüğünü ifade etti. 1993 yılında İstanbul'a göç eden Hasan Çakır, çatışmaların yaşandığı süreçte 14-15 
yaşında olduğunu söyleyerek, 1989 yılının sonbaharında köy korucuları ve askerler ile PKK'liler arasında 
yaşanan çatışmayı ve sonrasını şöyle anlattı: "Çatışma, saat 12.00 gibi başladı ve 19.00'a kadar devam etti. 
Gerilla son mermisi kalana kadar çatıştı. Hogir adlı gerilla orada bulunan bir çınar ağacının kovuğunda 
askerlerle çatışıyordu. Gerillalar son mermisine kadar savaştı, mermileri bitince orada şehit düştüler. Hogir, 
çevre köylerinde bilinen bir insandı. Sarışın ve uzun boylu biriydi. Silah seslerini duyduktan sonra, 
çatışmanın bulunduğu yere 100 metre mesafelik bir yerde bekleyerek izledik. Çatışma bittikten sonra 
cenazelerin yanına gittik. Cenazeleri kendi gözümüzle gördük. İki cenazeyi paramparça etmişlerdi ve hepsi 
erkekti. Çatışmada, gerillaların vücutları parçalanmıştı. Aralarında Hogir'ın da bulunduğu 8 PKK'linin 
cenazesi korucular ve askerler tarafından çınar ağacının altına toplu bir şekilde gömüldüler." İki köy arasında 
bulunan yerde bir yıl sonra bir kez daha köy korucuları ve askerler ile PKK'liler arasında çatışmanın çıktığını 
anlatan Çakır, "Çatışmada 6'sı kadın olmak üzere 13 gerilla şehit düştü. Burada şehit düşen gerillaların 
cenazelerini ise, aynı çınar ağacına yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan bir yere gömdüler" dedi. Çakır, 
Taşlıköy'ü sakinlerinin de toplu mezarların yerini bildiğini belirterek, izin verilmesi halinde kendisinin de 
mezarların yerlerini gösterebileceğini sözlerine ekledi.  
 
İHD Bitlis Temsilciliğine başvuran bir aile Bitlis’in Mutki ilçesi kırsal alnında Xaçeréş Yaylasında 1990’lı 
yıllarda PKK militanları ile askerler arasında çıkan çatışmada 24 PKK militanı yaşamını yitirdiğini, yaşamını 
yitiren militanların, çatışma alanında 2 adet yan yana açılmış çukur içine toplu bir şekilde gömüldüklerini, o 
toplu mezarda yakını bulunduğunu iddia ederek yardım talebinde bulunmuştur.   
 
Bitlis’te Belediye sınırları içinde yer alan Arap Köprüsü mevkiinde dere kenarında PKK militanlarına ait 8 
cenaze bulunmaktadır. Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından dere istinat duvarı ihalesi yapılmıştır. İhaleyi alan 
firma 2012 yılının Nisan ayında işe başlamadan önce bize başvuruda bulunup durumdan haberdar olduğunu 
fakat işe başlaması gerektiğini bildirmişti. Biz de toplu mezarın ötesinde işe başlamasını istedik. İsteğimiz 
doğrultusunda çalışmalarına başlayan firma bu iş sezonunda toplu mezarın bulunduğu yerde de işe 
başlaması gerekiyor. Ayrıca ilkbahar aylarında karın erimesi sonucu coşan suda toplu mezarlara zarar 
vermektedir. Bu toplu mezar açılmaması halinde ortadan kaybolmayla karşı karşıyadır. Bu nedenle bir an 
önce açılması gerekmektedir.   
 
Bitlis Belediye sınırları içerisinde yer alan Deliklitaş mevkiinde bir vatandaşın tarlasının içerisinde PKK 
militanlarına ait 24 cenaze bir toplu mezarda gömülü durumdadır. 2012 yılında Karayolları yol yapım ihalesi 
yapmıştır. Yol yapım projesinin içinde toplu mezarın bulunduğu alan da vardır. Bu sebeple müteahhit firma 
bize başvurarak, “çalışmalar başlamak zorundayım aksi takdirde toplu mezar yok olursa sorumlu değilim” 
demiştir. Bu toplu mezarı açmamız gerekmektedir. Aksi takdirde yol yapım çalışmaları başlayacak ve toplu 
mezar yok olacaktır.   
 
Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Karasu (Çemê Reşan) köyü yakınlarında 3 PKK militanına ait olduğu 
belirtilen toplu mezar bulundu. Köylülerin anlatımına göre 1993 yılında Karasu köyü kırsalında bir ihbar 
sonucu 3 PKK militanı, Bilge köyü korucuları ve JİTEM elemanları tarafından infaz edilerek üzerlerine yağ 
dökülüp toplu şekilde gömüldü. Adı geçen bölgede Diyarbakır doğumlu kod ismi İshak, Van doğumlu kod 
ismi Savaş ve Mardin Kızıltepe doğumlu olduğu tahmin edilen kod ismi Şahin adlı 3 PKK militanının infaz 
edildiğini söyleyen köylüler, 3 PKK militanını sahiplenmek istediklerinde ise Çetin isimli bir JİTEM elemanı ile 



[2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU] İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | YAŞAM HAKKI 61 

 

Bilge köyü korucuları tarafından "Burası artık yasaklı bölgedir. Eğer bunları buradan çıkaran olursa, sonu da 
onlarınki gibi olur" tehdidiyle karşılaştıklarını kaydetti. Çemê Reşan denilen çayın geçtiği yerin hemen 
yanında çalılıkların arasında bulunan toplu mezarda 3 PKK militanının kemiklerine ulaşan köylüler, önce elle 
daha sonra küreklerle kazılarına devam etti. Kazıların ardından 3 PKK militanına ait kemikler ve elbiseler 
bulundu. Köylüler yaptıkları kazılar sırasında yüzü koyun defnedildikleri anlaşılan 3 PKK militanının sırt ve el 
kemiklerine ulaştıktan sonra, üzerini tekrar toprak örterek, mezarı kapattı.   
  
21 Şubat. 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mahmut Ürün, şu beyanlarda bulundu: 
“20.07.1990-18.08.1990 tarihlerinde Yukarı Tılora Köyünde 2’si çoban olan 7 şahıs Hacı Burhaneddin 
Keremoğlu’nun yanında çalışıyorlardı. Geriye kalan 5 kişi de değişik işlerde çalışmaya devam ettiler. O 
dönemde Yüksekova’da Ali İhsan Çetesi diye bilinen ve faili belli olan cinayetler işlendi. Bu cinayetler 
Yüksekova Sınır Taburunda işkence yaparak katlettiler. Biz cenazeleri almak için Yüksekova’ya giderken her 
türlü baskıya maruz kaldık. Bizi Yüksekova’ya sokmamaya çalıştılar ama dolaylı yollardan 12 kişi oraya 
ulaşabildik. Yüksekova’da halka baskı yaptıklarından dolayı bizleri otel ve evlere almadılar. Ancak o dönemin 
Belediye Başkanı olan Necdet Buldan’ın vasıtasıyla bir otele yerleşebildik. Gece yarısı güvenlik güçleri bizleri 
gözaltına aldılar ve Sınır Taburuna götürdüler. Aynı gece belediye başkanı devreye girmeseydi bizi de 
diğerleri gibi infaz edeceklerdi. 2 gün gözaltında kaldıktan sonra panzerlerle Uludere’ye doğru yola çıktık. 
Çukurca yol ayrımında Uludere’den gelen güvenlik güçleri bizleri teslim alıp Uludere Şenoba Taburuna 
götürdüler. Orada 20 gün gözaltında kaldık. Hem taziyelerimizi engellemek, hem de cenazelerimizi almamak 
için bizi rehin tuttular. 26 gün içinde dosya rafa kaldırıldı. Soruşturmaya yer olmadığı için dosyayı kapattılar. 
Öldürülen kişilerin cenazeleri o zaman, şuanda Yüksekova girişindeki polis noktası yanında bulunan 
mezarlıkta gömülmüştü. Ancak hala orada olup olmadığı ve yetkililer tarafından başka yere götürülüp 
götürülmediği noktasında bir bilgi sahibi değiliz. O dönemde aileler devlet korkusundan herhangi bir girişimde 
bulunmadılar. Bazı aileler girişimlerde bulunmalarına rağmen hiçbir sonuç alamadılar. Ailelerin ekonomik 
durumları iyi olmadığından dolayı takip edemiyorlardı. Ancak dosya henüz zaman aşımına uğramamıştır. 
Dosyalar Van Ağır Cezada bulunmaktadır. Cenazelerimizin bize verilmesi istiyoruz. Bu konuda sizden hukuki 
yardım talep ediyoruz.”    
 
Diyarbakır'ın Kocaköy (Karaz) ilçesi Yazı (Hewrê) köyünde 1995 veya 1996 yılında, PKK militanları ile 
askerler arasında çatışma yaşandı. Korucuların da katılımı ile Hewrê köyünün Kaniya Goşniga diye bilinen 
çeşmesinin yakınlarında gerçekleştirilen operasyon kapsamında çıkan çatışmada 4 PKK militanı yaşamını 
yitirdi. Çatışma alanı ilçe merkezine 2-3 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, yaşamını yitiren PKK 
militanlarının cenazeleri, ilçeye götürülmedi. Askerlerin, ilçe belediyesinden iş makinesini söz konusu yere 
götürerek, kazdırdıkları çukura 4 PKK militanının cenazesini üst üste gelecek şekilde attığı öğrenildi. 4 PKK 
militanının gömüldüğü yeri DİHA muhabirlerine gösteren Mehmet Aslan adlı köylü "Ya 1995 ya da 96 yılıydı. 
Çatışmanın ardından, cenazeleri buraya gömdüklerini duymuştuk. Bir iki gün sonra birkaç arkadaşımla 
birlikte ormana çırpı toplamaya gittik. Dönüşte, askerlerin cenazeleri gömdükleri yere geldik. Etrafta 
askerlerin olduğundan haberimiz yoktu. Mezar başında fatiha okumaya başladık. Duamız bitmeden, askerler 
şu karşıdaki tepelerden bize seslenerek, 'orda durmayın, hemen oradan gidin' dediler. Biz de traktörümüze 
binip oradan uzaklaştık" dedi. 
 
Diyarbakır'ın Lice ilçesi Qurmik köyü kırsalında 1994 yılı Ramazan Bayramı'nın arife gününde başlatılan 
operasyon kapsamında bayram sabahı, çatışma çıkar. Köylüler, çatışmanın ardından günler sonra köye 
geldiklerinde, köyün girişinde bir mezarla karşılaşır. Qurmik köyünün iki mahallesini birbirine bağlayan yolun 
hemen üstünde yer alan mezarın görünümü tek kişilik olsa da, köylüler burada birden fazla kişinin 
defnedilmiş olabileceğini kaydediyor. Adını vermek istemeyen bir köylü, "Köyler yakıldığı için bazen gizlice 
bağ-bahçemize geliyorduk. Çatışmanın ardından köye geldiğimizde, bu mezarla karşılaştık. Mezarın 
PKK'lilere ait olabileceğini tahmin ediyoruz. Bu mezar tek kişilik görünümünde; ama çok geniş olduğu için 
birden fazla kişinin buraya defnedilme ihtimalini de beraberinde getiriyor. Ancak kesinlikle bu askerlerin işi 
değil. Çünkü onlar, katlettikleri kişileri ya yakıyordu ya da araziye atıp gidiyordu" dedi.    
 
Van'ın Gevaş (Westan) ilçesinin Daldere (Geliye Qarqar) bölgesinde 1997 yılında PKK’ye katılan ve katılım 
sağladıktan bir yıl sonra Anaköy (Xurtîs) köyünde çıkan çatışma sonucu yaşamını yitiren Iğdırlı olduğu 
belirtilen Serhat Ixdir kod isimli PKK militanının cenazesinin, bostan ekmek için çift süren köylüler tarafından 
bulunduğu belirtildi. PKK militanı Ixdir'in cenazesinin bulunduğu tarlanın kendisine ait olduğunu söyleyen 
Cuma Çiftçi, tarlada çift sürerken cenazeyi gördüklerini dile getirerek, "Cenazeyi gördüğümüzde elbiseleri 
üzerindeydi. Elbiselerinden gerilla olduğunu anladık. Biz cenazeyi gördükten sonra bütün köylüler geldi 
gördü. Daha sonra hep beraber cenazeyi köyde bulunan ziyaret diye tabir ettiğimiz çocuk mezarlığına 
defnettik" dedi. Adnan Aktı isimli yurttaş ise, 2000 yılından sonra tekrar köylerine geri döndüklerinde köyün 
civarında birçok mezar gördüklerini söyledi. Aktı, "Köyün hemen karşısında bulunan Keyis alanında çok 
sayıda mezar gördük. Bir yerde 5 kişiye ait mezar, başka bir yerde ise 8 kişiye ait mezarlar gördük. Biz bu 
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yaşanan çatışmaları görmedik; ama biz köye geri dönmeye başladığımızda çok şiddetli çatışmaların 
yaşandığını gördüğümüz mezarlardan anladık" şeklinde konuştu.   
 
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Ormancık (Bêgalte) ile Xepîştê bölgeleri arasında PKK militanlarına ait olduğu 
belirtilen toplu mezar bulundu. Şemdinli'den bölgeye pancar toplamaya giden yurttaşlar tarafından taşlar 
arasında PKK militanlarına ait olduğu belirtilen toplu mezar bulundu. 3 kişi olduğu belirtilen PKK militanlarının 
elbiseleri ile gömüldüğü, elbiselerinin içinde iskeletleri kaldığını bildirildi. Toplu mezarı bulan ve fotoğraf 
makinesiyle görüntüleyen bir yurttaş, "Xepişte bölgesinin girişine 20 metre kala sol tarafta bulunan taşlıklar 
arasında PKK'lilere ait elbise ve kemikler bulduk. Zamanla yağmur nedeniyle yamaçta bulunan toplu mezarın 
üzerindeki toprağın sürüklenmesiyle mezar gün yüzüne çıkmış. Üzerlerinde taşlar vardı. Elbiselerde kan 
vardı. Şutik ve gerilla elbiseleri halen sağlamdı. Elbiselerin içinde iskelet ve kemik parçaları vardı. 3 kişi 
olduğunu tahmin ettiğimiz cenazelerin üstünü toprakla örttük" dedi.  
 
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde bağlı Katarlı Köyü’nde 1993-1995 yıllarında gözaltında zorla kaybedilen kişilerin 
bulunduğu iddiasıyla bir alanda ikinci kez başlatılan ve iki gün süren kazı çalışmaları sonunda insana ait 
kemikler bulundu. Çalışmalarına ardından açıklama yapan İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şubesi 
Başkanı Erdal Kuzu, bulguların 1990’lı yıllarda faili meçhul cinayetlere kurban gitmiş kişilere veya gözaltında 
zorla kaybedilen kişilere ait olup olmadığının anlaşılması için İstanbul Adlî Tıp Kurumu’na gönderileceğini 
ifade etti. 
 
Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Bêgalte (Ormancık) Köyü yakınlarındaki Xepîştê bölgesine pancar 
toplamaya giden köylüler, PKK militanı 3 kişiye ait olduğu ileri sürülen toplu mezarda kemik ve elbise 
parçaları buldular. 
 
4 Haziran 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Dicle Nehri'nde boğulan 16 yaşındaki İbrahim Aslan'ın cenazesi 
için Cizre Asri Mezarlığı'nda mezar kazısı yapılırken, elbiseleri ile gömülmüş bir cenazeye rastlanması 
üzerine Cumhuriyet Başsavcısı'nın talimatı ile mezarlıkta kazı çalışması başlatıldı. Gece geç saatlere kadar 
süren kazı çalışmaları sonucunda bir erkek, bir kadın ve bir bebeğe ait olduğu anlaşılan kemik ve elbiselere 
rastlandı. BDP Cizre ile yöneticileri, Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, Şırnak Barosu avukatları, 
MEYADER yöneticileri ile Cumartesi Anneleri yapılan kazı çalışmalarını inceledi. Kazı çalışmalarının 
sonlandırılmasının ardından konuşan Elçi, Cizre Mezarlığı'nda Cizre Belediyesi'ne ait iş makinesi ile açılan 
mezarda kemikler ve elbiselerin bulunduğunu belirterek, "Ardından aynı mezarın yanındaki boş arazide bir 
başka mezar yeri daha açıldı, yine elbise ve kemikler çıktı" dedi. Elbise ve kemiklerin bulunmasının ardından 
Başsavcılığa başvurarak olaya el konulması ve gerekli işlemlerin başlatılması talebinde bulunduklarını 
aktaran Elçi, "Genişletilerek yapılan kazı çalışmasında elbiseler ile gömülmüş bir kadın, bir bebek ve bir 
erkeğe ait 3 cesede ve elbise denilebilecek bez parçalarına rastlanıldı" dedi. Bulguların incelenmek üzere 
Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği bilgisini veren Elçi, kazı çalışmalarının ise sona erdiğini söyledi. Elçi son 
olarak, "Bu konuda bilgi almak isteyen yurttaşlarımız olursa baromuza başvururlar. Bu yönlü bir talep olursa 
kazı çalışmaları sürdürülebilir" dedi.   
 
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde bağlı Katarlı Köyü’nde 1993-1995 yıllarında gözaltında zorla kaybedilen kişilerin 
bulunduğu iddiasıyla bir alanda 2008 yılında yapılan kazı çalışmaları sonunda insana ait kemikler bulunmuş, 
bulgular 1990’lı yıllarda faili meçhul cinayetlere kurban gitmiş kişilere veya gözaltında zorla kaybedilen 
kişilere ait olup olmadığının anlaşılması için İstanbul Adlî Tıp Kurumu’na gönderilmişti. Bulgularla kan 
örnekleri arasında eşleştirme yapan İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun raporuna göre bulguların 1995 yılında 
Kızıltepe’de gözaltına alındıktan sonra bir daha kendilerinde haber alınamayan Şemsettin Yalçınkaya ve 
kardeşi Nejat Yalçınkaya’ya ait olduğu belirlendi. 
 
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1994-1995 yıllarında gözaltında kaybedilen A. Vahap Ateş, Mehmet Emin Abak 
ve Yusuf Tunç için Tilzerin (Aysun) köyü civarında bulunan su kuyularında Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından 3'üncü kez başlatılan kazı çalışmasında bir kişiye ait kemikler bulunmuştu. Giysilerle birlikte 
bulunan kemikler kayıt altına alınırken, bölgede şüpheler üzerine 100 metre ileride de kazı çalışması 
başlatıldı. İkinci alanda yapılan kazı çalışmasında ise iki kişinin daha kemiklerine ulaşıldı. Karanlığın 
çökmesiyle birlikte savcılık tarafından kazıya ara verilirken, kazı çalışmasına yarın devam edilecek. Kazı 
çalışmasının yapıldığı alanda biran olsun ayrılmayan Mehmet Emin Abak'ın babası Halil Abak, "Şu anda su 
kuyusunda çıkarılan kemiklerin üzerinde bulunan kırmızı kazağın oğluma ait olduğunu düşünüyorum. Çünkü 
1995 tarihinde gözaltına alındığında üzerinde kırmızı kazak vardı. Buradaki tek istediğim korucuların silah 
bırakmasıdır. Onlar da bizim kardeşlerimizdir. Kazı çalışmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 
Aradan 18 sene geçmesine rağmen duygularımız tazedir. Ama kemiğin bulunması bizi mutlu etmiştir. Bir 
Mehmet Emin öldürüldü, ama ailedeki 7 çocuğa Mehmet Emin ismini vererek, onun ismini halen yaşatıyoruz. 
Kemiklerin otopsi sonucundan sonra oğluma ait olduğu belirlenirse şuan yaşadığımız Eroğlu köyünün 
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mezarlığına gömeceğiz" dedi. Abak'ın amcası Selim Abak, 18 yıl önce aynı su kuyusunda yeğeni Mahmut 
Abak'ın cenazesinin çıkarıldığını belirterek, şunları söyledi: "Şuan ise ulaşılan kemiklerin diğer yeğenim 
Mehmet Emin Abak'a ait olduğu kanısındayız. Tek umudumuzun çıkan kemiklerin yeğenim Mehmet Emin 
Abak'a ait olmasıdır. Bu katliamları yapanlar cezasız kalırsa her gün bu acılarla öleceğiz." MEYADER Mardin 
Başkanı Yılmaz Eren ise, yaşanan trajedik olaylar ile insanlık ayıplarının bir daha yaşanmaması için 
mücadele edeceklerini belirtti. Eren, bugün Mehmet Emin Abak'a ait olduğu düşünülen kemiklerin bu şekilde 
bulunmasının bir insanlık kıyımı olduğunu söyleyerek, "Kürdistan'da bu şekilde binlerce insan infaz edilmiştir. 
Ve katledilen her insanın bir mezarı olması için sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.İHD Mardin Şube 
Başkanı Erdal Kuzu, daha önce şartların elverişli olmamasından dolayı çalışmalara ara verildiğini 
hatırlatarak, "Bugün iki farklı noktaya yaptığımız kazı çalışmasında üç insana ait kemiklere ulaştık. Bunlardan 
birinin Mehmet Emin Abak'a ait olduğu ihtimali çok yüksektir. Bunların sonuçları tabi ki Adli Tıp'ta netleşecek. 
Gerekli çalışmayı savcılık yapacaktır. Çalışmamıza bugün burada akşam olması nedeniyle ara verilmiştir" 
dedi. "1993 ile 2000'li yıllar arasında güvenlik gerekçesiyle buralar boşaltılmıştı" diyen Kuzu, "Aynı zamanda 
JİTEM' in infaz merkezi haline gelmiştir. Burada daha fazla cesede ulaşacağımız düşünüyoruz. Bunun için 
savcılık yarında çalışmalarına devam edecek. Bugün bulduğumuz bu cesetler vahşetin izleridir" diye belirtti. 
Kuzu, devletin emri altında devlete bağlı örgütlü yapının gerçekleştirilmiş olduğu infazlara tanıklık ettiklerini 
söyleyerek, şunları dile getirdi: "Bu veriler bugün yaşanan barış sürecinin halkların birbirini anlaması için bir 
veri oluşturulacaktır; ancak aynı zamanda devletin de Kürtlerden özür dilemesini gerektirecek bir durumu da 
ortaya çıkarmıştır. Soruşturmanın sadece Kızıltepe boyutuyla kalmasını istemiyoruz. Tüm Mardin genelinde 
yapılmasını istiyoruz. Aynı zamanda bu infazları gerçekleştiren insanların biran önce yargılanmasını 
istiyoruz." Yaşanan bu cinayetlerin görgü tanıkları olduğunu ifade eden Kuzu, şunları dile getirdi: "Buradan 
tüm Türkiye kamuoyuna seslenmek istiyoruz, burada gördüklerimiz vahşetin izleridir. Bunların kelimelerle 
anlatılacak bir tarafı yoktur. Bir tuvaletin içine atılmış sivil insanlardan bahsediyoruz. Balçığın içine atılmış 
kafatası bulunmayan sivil insanlardan bahsediyoruz. Bir savaşın tablosudur bu. Aynı zamanda insanlığa 
karşı işlenmiş bir suçların tablosudur. İHD olarak bu yaşanan cinayetlerin infazları tümüyle devletin 
hafızasında mevcuttur. Daha çok delile ulaşmak için kazı çalışmaları yarın da devam edecektir" diye 
konuştu. Öte yandan Mehmet Emin Abak'ın kardeşi Zekiye Kurt ise, kardeşi Mehmet Emin Abak'a ait olduğu 
ileri sürülen kemikler ile beraber bulunan kırmızı kazağı görmek istedi. Askerler tarafından çekilen güvenlik 
şeridinden izinsiz geçtiğini belirten askerler, Kurt'u sert bir şekilde uyarınca Abak ailesi ile askerler arasında 
kısa süreli gerginlik yaşandı. Görevli askerin Kurt'a "Feryat edeceksen, ağlayıp ortalığı birbirine katacaksan 
sana kardeşinin kazağını göstermem" demesi dikkat çekti. Kurt, "Kardeşime ait elbise parçalarını bu akşam 
görmezsem ben de kendimi o kuyuya atarım" demesi üzerine İHD yetkilileri nezaretinde bulunan elbise 
parçaları gösterildi. Elbise parçalarını gören Kurt, baygınlık geçirdi. Kurt, "Kardeşimin kokusu hala 
kazağında" diyerek, "Kardeşim nasıl oldu da 18 sene bu kuyuda kaldı" diye feryat etti.   
 
Toplu mezarların en fazla olduğu yerlerin başında Bitlis merkez ve ilçeleri geliyor. Toplu mezar yuvası haline 
gelen Bitlis'te toplam 35 mezarda 485 kişinin cenazesinin bulunduğu belirtiliyor. Bu toplu mezarlara 1997 
yılında Bitlis-Mutki-Baykan üçgeninde bulunan Geliyê Şêx Ciman bölgesinde çıkan çatışmada kimyasal 
silahlarla katledildiği söylenen 17 ARGK üyesine ait toplu mezar daha eklendi. Dönemin üzerindeki sis 
perdesi, görgü tanıklarının beyanlarıyla aralanmaya devam ediyor. Bu tanıklardan biri olan, 1992-1999 yılları 
arasında Bitlis kırsalında bulunan ve o tarihlerde PKK'nin silahlı kanadı ARGK'nin üyesi Baran Serhad, birçok 
toplu mezarın canlı tanığı. 1999 yılında yakalandıktan sonra tutuklanan ve müebbet hapis cezası alan Baran 
Serhad, bulunduğu Muş E Tipi Cezaevi'nde DİHA'ya konuşarak toplu mezarlar hakkında bilgi verdi. 1992-99 
yılları arasında birçok çatışmaya tanık olduğunu belirten Serhad, "Sıkıntılı bir dönemdi. Özellikle 99 yılı çok 
sancılı geçti, bir çok arkadaşımızı yitirdik. Sağ yakalanan arkadaşlarımız da infaz ediliyordu, cenazelere 
işkenceler yapılıyordu. Yüzlerce arkadaşım toplu mezara gömüldü. Arkadaşlarımızın cenazelerinin halkın 
geçiş yolları üzerine konulup teşhir edildiğine şahit olduk" dedi. 1997 yılındaki bir çatışmada yaşamını yitiren 
70 PKK'linin cenazelerinin teşhir edildiğini söyleyen ve henüz kayıtlarda yer almayan 70 kişilik toplu mezara 
işaret eden Serhad, şöyle konuştu: "Yanlış hatırlamıyorsam 97 yılının sonlarıydı. Bir çatışmada çok sayıda 
arkadaş şehit düştü. Sonradan aldığımız bilgilere göre 70 civarında cenaze Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde 
bulunan Doğancık ya da Doğana karakolu önüne dizilmişti. O dönemlerde araçlar konvoy halinde geçerdi. 
Gelen araçlar saatlerce karakol önünde bekletilirdi. O bekletilen araçlara bizim arkadaşlarımızın cenazeleri 
izlettiriliyordu. O, 70 civarındaki arkadaşın cenazelerinin akıbetini öğrenemedik. Karakolun yakınlarına 
gömülmüş olabilirler. Yanlış hatırlamıyorsam o arkadaşlar Akif'in birliğinden arkadaşlardı." Serhad, 
Diyarbakır savcısı tarafından hakkında hazırlanan iddianamede geçen, "Şahıs 1997 yılı Mart ayında 78 örgüt 
üyesinin ölü ele geçirildiği çatışma..." cümlesine dikkat çekerek, "İddianamede böyle bir cümle var. Yani 
savcı ve mahkeme 1997 yılı Mart ayında 78 cenazeden bahsediyor ve bunu kabul ediyorlar. Ancak bu 78 
kişinin cenazesi nerede? Böyle bir kayıt ve bilgi yok. O halde 1997 yılı Mart ayında çıkan çatışmada şehit 
düşen arkadaşların gömüldüğü bir toplu mezar daha var. O dönemler araştırılırsa bir çok şey açığa çıkacak" 
dedi. Serhad, 1997 yılında Bitlis-Mutki-Baykan üçgeninde bulunan Geliyê Şêx Ciman bölgesinde çıkan 
çatışmada kimyasal silahların kullanıldığını ve bir mağarada bulunan 17 PKK'linin kimyasal silahlarla 
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katledildiğini söyledi. Serhad, "Bölgede bir mağara vardı ve o mağarada çatışma esnasında bulunan 
arkadaşlar kimyasal silahlarla katledildi. Arkadaşların cenazeleri aynen öyle kaldı orada, kaldıramadık 
yerinden. Çoğunun isimlerini hatırlıyorum. Cenazelerin hala orada olması gerekiyor" dedi. Serhad'ın verdiği 
bilgilere göre Geliyê Şêx Ciman bölgesindeki mağarada bulunan ARGK üyesi 17 kişiden bazılarının isimleri 
şöyle: "Rojava'nın Afrin kenti doğumlu Kemal Afrin, Mardin nüfusuna kayıtlı Şoreş Mardin, Batman'ın Kozluk 
(Hezo) ilçesi doğumlu Fırat Garzan, Kendal, Aysel, Kiso kod adlı Mizgin, Rûken, Şînda ya da Jînda, Urfa 
nüfusuna kayıtlı ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın akrabası olduğu belirtilen Hogir kod adlı ARGK'li."   
 
4 Haziran 2013’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bir cenazeyi gömmek için mezarlıkta kazı yapılırken elbiseleri ile 
gömülmüş bir cesede rastlandı. Ceset mezarlıktan çıkarılırken yapılan ikinci mezar yeri kazısında da 3 ayrı 
ceset daha yine elbiseleri ile gömülü halde bulundu. Bulgular üzerine Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı 
soruşturma başlattı. 
 
4 Haziran 2013’te, Van’ın Başkale ilçesine bağlı Barış (Sorxan) Köyü kırsalının, Başkale- Gürpınar sınırında 
bulunan Şîvreş Yaylası'nda 1998 yılında çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren 9’u kadın 15 PKK'linin 
cenazesinin bulunduğu toplu bir mezar bulundu. Toplu mezarların bulunduğu bölgede, kimliğinin 
açıklanmasını istemeyen görgü tanıkları, 1998 yılında yapılan büyük askeri operasyondan sonra saatlerce 
süren bir çatışmanın yaşandığını ve bu çatışmadan sonra 9’u kadın 15 PKK’linin yaşamını yitirdiğini belirtti. 
Görgü tanıklarının iddialarına göre yaşanan büyük çatışmadan sonra yaşamını yitiren PKK’lileri toplu bir yere 
toplayan askerlerin, cenazeleri işkenceden geçirdikten sonra, yakarak olay yerinde bırakıp ayrıldıklarını 
aktardı. Cenazelerin aylarca bu şekilde kaldığını belirten görgü tanıkları, bir gece yarısı bazı köylülerin 
toplanarak olay yerine geldiğini ve cenazeleri büyük bir korku içinde kadınları ayrı erkekleri ise ayrı bir 
şekilde 2 toplu mezara gömdüklerini belirtti. Toplu mezara gömdükleri cenazelerin işkenceden geçirildiğini, 
çoğunun parmaklarının ve kulaklarının kesik olduğunu, cesetlerin elbiseleri üzerinde yakılarak ateşe 
verildiğini ve kendilerinin de büyük bir korku içinde oldukları için cenazeleri bu şekilde 2 ayrı toplu mezara 
gömdüklerini bildirdi.   
  
10 Haziran 2013’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 1990’lı yıllarda Jandarma Komutanlığı’na bağlı resmi ve 
sivil görevlilerce gözaltında kaybedilen kişilerin akıbetlerini soruşturan Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, 
tanıkların ifadeleri doğrultusunda Tilzerin (Aysun) Köyü’nün yakınlarında bulunan su kuyularında kazı 
çalışması yapılmasına karar vermişti. Karar doğrultusunda söz konusu bölgede kazı çalışmalarına devam 
edildi. Kazı sonrasında 4 kişiye ait olduğu ileri sürülen kemik ve elbise parçaları bulundu. 
 
Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 29 Mart 1995’te Kızıltepe Cezaevi’nden tahliye edilen Kemal Birlik ve Zeki 
Alabalık ile onları karşılamaya giden Zübeyir Birlik ve Abdulbaki Birlik’ten, Kızıltepe Jandarma 
Komutanlığı’na bağlı resmi ve sivil görevlilerce gözaltına alındıktan bir daha haber alınamadı. Gözaltında 
kaybedilen 4 kişinin akıbetlerini ailelerin İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şubesi aracılığıyla yaptığı 
başvuru üzerine soruşturan Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı, tanıkların ifadeleri doğrultusunda Aser 
(Yurtberi) Köyü’nün kilisesinde kazı çalışması yapılmasına karar verdi. Karar doğrultusunda söz konusu 
bölgede kazı çalışmalarına 13 Haziran 2013’te başlandı. Kazı sırasında 2 kafatası, 600 kemik parçası ve 
giysi bulundu. 
  
Mardin’in Dargeçit İlçesi’ne bağlı Bağözü Köyü’nde yaşayan ve 29 Ekim 1995’te jandarma ekibi tarafından 
gözaltına alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan Süleyman Seyhan, Abdurrahman 
Coşkun, Hikmet Kaya, Abdullah Olcay, Mehmet Emin Aslan, Nedim Akyön, Seyhan Doğan ve Davut 
Altınkaynak adlı 3’ü çocuk 7 köylüyle ilgili devam eden soruşturmada dönemin Dargeçit İlçe Jandarma 
Komutanı olan Bodrum’un Gümüşlük Beldesi’nin Belediye Başkanı Mehmet Tire ile dönemin Mardin 
Jandarma Komando Komutanı olan Sivas’ın Çepni Beldesi’nin Belediye Başkanı Hurşit İmren’in de 
aralarında bulunduğu 6 kişinin “şüpheli” sıfatıyla yer aldığı 2 Nisan 2013’te öğrenilmişti. Bağözü Köyü’nde 29 
Ekim 1995 günü 2 öğretmenin öldürülmesi üzerine yaşları 13-57 arasında değişen 7 köylü gözaltına alındı. 
Bir daha haber alınamayan köylülerden Süleyman Seyhan’ın başı gövdesinden ayrılmış cesedi, gözaltına 
alındıktan 4 ay sonra bir kuyuda bulundu. 2012 yılında söz konusu kuyunun çevresinde 3 insan kafatası, 
uyluk, çene, kaval ve omurilik kemikleriyle elbise parçaları bulununca dosya yeniden açıldı. Adli Tıp 
Kurumu’nun yaptığı incelemeler sonucu kemiklerden bazılarının Mehmet Emin Aslan’a ait olduğu 
belirlenmişti. Kemiklerden bir kısmınn Mehmet Emin Aslan’a ait olduğunun netleşmesi üzerine 12 Haziran 
2013’te kemikler aileye teslim edildi. 
 
Mardin ili Kızıltepe ilçesinde, 29 Mart 1995 tarihinde Kızıltepe Cezaevi'nde tahliye edildikten hemen sonra 
kaybedilen Kemal Birlik ve Zeki Alabalık ile onları karşılamaya giden Zübeyir Birlik ve Abdulbaki Birlik için 
Yurtderi (Aser) köyünde kazı çalışması başlatıldı. Ailelerin İHD'ye yaptığı başvuru üzerine Kızıltepe 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yurtderi Kilisesi'nde kazı çalışması başlatıldı. Kazı bölgesine 
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Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı, İHD ve MEYADER yöneticilerinin gelmesiyle çalışma başlatılırken, kazı 
bölgesine özel harekat timleri ile Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan askerlerin de bulunması dikkat 
çekti. Kazı sırasında bazı kemik ve giysilere rastlandı. Kaybedilen Kemal Birlik, Zeki Alabalık, Zübeyir Birlik 
ve Abdulbaki Birlik için Kızıltepe Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla Katarlı köyünde 22 Nisan günü ikinci 
kazı yapılmıştı. Katarlı köyünde 2008 yılında yapılan ilk kazı da kimliği belirlenemeyen 2 cenazeye 
ulaşılmıştı.  Kızıltepe ilçesinde, 29 Mart 1995 tarihinde Kızıltepe Cezaevi'nde tahliye edildikten hemen sonra 
kaybedilen Kemal Birlik ve Zeki Alabalık ile onları karşılamaya giden Zübeyir Birlik ve Abdulbaki Birlik için 
Yurtderi (Aser) köyündeki kilise bahçesinde sabah saatlerinde başlatılan kazı çalışmasında bazı kemik ve 
giysilere rastlanmıştı. Devam eden kazı çalışmalarında kemikler bulunmaya devam edilirken, kemiklerin yanı 
sıra 2 adet kafatasına da rastlandı. Kazılarda ayrıca 600 adet kemik parçası bulundu.   
 
Kayıp yakınlarının talepleri doğrultusunda, Mardin ili Kızıltepe ilçe Belediyesi Kimsesizler Mezarlığı'nda 
yapılan kazıda Mazıdağı'nın Yücebağ köyünde 14 Mayıs 1995 tarihinde kaybedilen Memduh Demir ile PKK'li 
Şehmuz Kaban'a ait olduğu belirtilen kemiklere ulaşılmıştı. DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na 
gönderilen kemikler için İstanbul ATK tarafından hazırlanan ön rapora dair İHD Mardin Şubesi tarafından 
açıklama yapıldı. Menduh Demir'in 14 Mayıs 1995 tarihine kadar Mazıdağı ilçesi Yücebağ köyünde 
yaşadığını ve koyunlarını otlatmak için köyünün kırsalına çıktığını ve kendisinden bir daha haber 
alınamadığının belirtildiği açıklamada, Demir ailesinin çevreden edindikleri bilgi ile Menduh Demir ile beraber 
öldürülen kişinin Kızıltepe Belediyesi'ne ait bir mezarlığa gömüldüğünü öğrendikleri hatırlatıldı. Açıklamada, 
"Taze olan bir mezarı, çocuklarının içinde olduğu mezar kabul ederek işaretlerler. Ve 18 yıldan beri her 
bayram arifesi, mezarın başında dua okurlar, şeker dağıtırlar. Aile, söz konusu mezarda çocuklarının 
bulunduğu şüphesi ile Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak mezarın açılmasını talep ederler. 
Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Mart 2013 tarihinde yapılan fethi kabir sonucunda Adli Tıp 
Kurumu'nun hazırladığı ön rapora göre, Kızıltepe Belediyesi Kimsesizler Mezarlığı'nda açılan mezarda 
bulunan kişilerin gözaltına alınarak, infaz edilmiş olan Menduh Demir ve Şehmuz Kaban'ın olduğu gerçeği 
ortaya çıkmıştır" denildi. Kızıltepe ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Şehitlik Mezarlığı'nda 27 Mart'ta 
yapılan kazı sonucunda bir mezarda Menduh Demir adlı yurttaş ile Şehmuz Kaban (Bedran) isimli PKK'liye 
ait olduğu ileri sürülen kemiklere rastlanmış, kemikler İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmek üzere kayıt 
altına alınmıştı. Mazıdağı ilçesine bağlı Yücebağ köyünün mezrasında 1995 yılında PKK ile TSK arasında 
çıkan çatışmada Şehmuz Kaban isimli PKK'linin yaralı yakalandığı, işkenceye rağmen konuşmadığı için 
tekrar operasyon bölgesine götürüldüğü ve burada infaz edildiği, daha sonra da hayvanlarını otlatırken 
gözaltına alınan ve katledilen Menduh Demir isimli yurttaşla aynı mezara defnedildiği belirtilmişti.   
 
15 Haziran 2013’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ndeki Kimsesizler Mezarlığı’nda 26 Mart 2013’te yapılan kazıda 
bulunan kemiklerin 1995 yılında gözaltına alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan Menduh 
Demir ve Şehmuz Kaban’a ait olduğunun tespit edildiği bildirildi. 
 
18 Haziran 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran İlhami Coşkun, şu beyanlarda bulundu: 
“Dayım Salhattin Memiş, 1991 yılında evden ayrıldı ve kendisinden bir daha haber alamadık. Ancak 
yaptığımız araştırma sonucunda PKK saflarına katılım sağladığını öğrendik. Daha sonra Lice’nin Barav 
köyünde 06.01.2000 tarihinde pusuya düşürülerek öldürüldüğünü ve onunla birlikte 3 kişinin daha bulunduğu 
ve cenazeleri köylüler tarafından gömüldüğünü öğrendik. Gömüldükleri yer köye yakın bir yer olan Kavalık 
Bahçesinin arka kısmındaki mezarlıklara defin ettikleri köylüler tarafından bize söylenildi. Mezarların açılması 
için köylüler bu konuda yardımcı olabileceklerini beyan ettiler. Mezarların açılması için sizden hukuki yardım 
talep ediyoruz.”  
     
Mardin’in Midyat İlçesi’nde 14 Mayıs 1995’te Budaklı Köyü’nden Midyat Jandarma Komutanlığı’na bağlı 
resmi ve sivil görevlilerce gözaltına alınan Mehmet Emin Atuğ, Abdulkadir Demir, Hizni Bilmen ve Şakir 
Demir bir daha haber alınamadı. Gözaltında kaybedilen 4 kişinin akıbetlerini soruşturan Midyat Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın, tanıkların ifadeleri doğrultusunda Giremîra (Girmeli) Köyü’nün yakınlarında ailelerin haberi 
olmaksızın kazı çalışması yaptırdığı ve bulunan kemikleri ailelere teslim ettiği 23 Haziran 2013’te öğrenildi. 
 
Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 1994 yılında Bolu Dağ Komando Tugayı’na bağlı resmi ve sivil görevlilerce 
gözaltına alınan 8 kişiden bir daha haber alınamadı. 2003 yılında Kulp İlçesi’nin Bağcılar Köyü yakınlarında 
bulunan toplu mezarda bulunan kemikler için kayıp yakınlarından kan örnekleri alınarak kemikler ve kan 
örnekleri İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan çalışmalardan sonra 2009 
yılında toplu mezardan çıkarılan kemiklerin gözaltında kaybedilen Ali Bulut, Emre Bulut, Ramazan Bulut, 
Hasan Orhan ve Mehmet Orhan’a ait olduğu, 3 kişinin kemiklerinin kime ait olduğunun belirlenemediği 
açıklandı. Bulut ve Orhan aileleri, kimlik tespiti işleminden sonra Kulp Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak 
kemikleri mezara koymak amacıyla istedi. Savcılık ailelere, kemiklerin kendilerine ulaşmadığını ve nerede 
olduklarının bilinmediğini bildirdi. İHD Diyarbakır Şubesi’nin yöneticilerinin girişimleri sonucu kayıp kemikler 
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bulundu. 8 kişiye ait kemiklerin Kulp’ta mezarlığa aynı torba içerisinde ayırt edilmeksizin aynı torba içerisinde 
gömüldüğü tespit edildi. Diyarbakır Özel Yetkili Savcılığı’na başvuran Orhan ve Bulut ailelerinin, ölülerin 
hatıralarına ve insan onuruna uygun düşmeyeceği gerekçesiyle mezarın açılarak kemiklerin çıkartılıp 
ayrıştırılarak kendilerine verilmesinden vazgeçtikleri 23 Haziran 2013’te öğrenildi. 
Van’ın Bahçesaray ilçe merkezinde 1997 yılında 3 PKK'liye ait olduğu belirtilen toplu mezar bulundu. 1997 
yılında yaşanan olaya tanıklık ettiğini belirten Nihat Meşe isimli yurttaş, İlçe merkezinden yaklaşık 20 
kilometre uzaklıkta bulunan Ulubeyli Karakolu'na baskın düzenleyen 3 PKK'linin çıkan çatışma sonucu 
yaşamlarını yitirdiğini anlattı. Daha sonra ise yaşamını yitiren PKK’lilerin, askerler tarafından Bahçesaray 
Belediyesi'ne ait tarım arabasının arkasına bağlanarak ilçe merkezinde saatlerce cenazelerinin sürüklenerek 
dolaştırıldığını belirten tanık Meşe, bir dozer yardımıyla 3 cenazenin de çarşı merkezi dışında yol kenarına 
atılarak, üstüne toprak atıldığını aktardı.   
 
14 Ağustos 2013’te Mardin’in Derik İlçesi’ne bağlı Çat Mezrası’nda, 4 Ağustos 2013’te yapılan ihbarın 
ardından yapılan kazıda bulunan kemiklerin Kocatepe Köyü’nde resmi üniformalı kişilerce 1996 yılında 
gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan İsa Efe’ye (65) ait olup olmadığının tespit 
edilebilmesi amacıyla bulguların Adli Tıp Kurumu’na gönderildiği açıklandı. 
 
16 Ağustos 2013’te İHD Diyarbakır şubemize başvuran Rana Kemaloğlu Ölçü, şu beyanlarda bulundu: “8 
Ekim 1999 yılında Bitlis/Tatvan/Gelle Karikan Mezrasında 13 kişilik gerilla grubu içerisinde bulunan kardeşim 
Numan Kemaloğlu (Hamza), askeri birliklerle yapılan çatışmada hayatını kaybetmiştir. Çatışma Kürt 
kanallarında yapılan yayınla duyurulmuş, duyuru da kardeşimin de adı geçmiştir. Bu çatışma esnasında 13 
kişilik grup içerisinde bulunan bir gerilla yaralı halde kaya arkasına sığınarak hayatını kurtarmayı başarmıştır. 
Hayatta kalan gerilla, 13 kişilik grup içerisinde kardeşim Numan Kemaloğlu’nun da bulunduğunu 
doğrulamıştır. Çatışma sonrasında askeri birlik gerilla cesetlerini birbirlerinin üzerine yığarak bölgeden 
ayrıldıklarını, Bu cenazeler kış mevsimi boyunca toprak üzerinde çürümeye terk edilmiştir. Yırtıcı hayvanlar 
tarafından insanlık dışı bir şekilde parçalanmıştır. Bölgede kamyonculuk yapan Bedri ve Haşim Uğur 
kardeşleri İlkbahar aylarında insanlık dışı bu olayı görmüş, cenazeleri tarla sınırında bulunan bir ceviz 
ağacının dibine toplu olarak gömmüşlerdir. Cesetlerin maruz kaldığı insanlık dışı bu durum ve sadece kemik 
parçalarından oluşan ceset topluluğu bir çuval içerisine konularak 50 cm bir kazı sonucu gömülmüştür. 
Tarlada bulunan cenazelerin varlığı tarla sahibi tarafından da onaylanmıştır. Olayın vukuu bulunduğu yerin 
varlığı ve şahitlerin hayatta olduğu, olayların yukarıda anlatıldığı gibi gerçekleştiği kanıtlarla desteklenmiştir. 
Kardeşimin cenazesinin bulunduğu yerin açılması için sizden bu konuda hukuki yardım talep ediyorum  
 
25 Ağustos 2013’te İHD Hakkari şubemize başvuruda bulunan Salih Kert, şu beyanlarda bulundu “1990 
yılında babam, Yüksekova'nın Tora köyünde çobanlık yaptığı esnada bölgeye giden askeri birlik tarafından 
gözaltına alındı. Daha sonra bize babamın infaz edildiği bilgisi ulaştı. Aynı tarihte, aynı bölgede 6 sivilin infaz 
edildiği ve cenazelerin o tarihte Yüksekova Belediyesi gözetiminde defnedildiği iddia ediliyor. Mezarların 
açılması ve DNA sonuçlarının belirlenmesi için sizden hukuki destek talebinde bulunuyorum”   
 
5 Eylül 2013’te Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde bulunan ve 1990’lı yıllarda geçici köy korucularının 
denetiminde olduğu belirtilen Ayvanat Bahçeleri bölgesindeki bir inşaat kazısında 30’a yakın insan kemiği 
bulundu. Sözkonusu bulguların 1990’lı yıllarda Siverek’te gözaltında kaybedilen kişilere ait olup olmadığının 
belirlenebilmesi amacıyla Siverek Cumhuriyet Savcılığı tarafından kazı alanından toplanıp Adli Tıp 
Kurumu’na gönderildiği öğrenildi. 
 
12 Eylül 2013’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’ndeki Kimsesizler Mezarlığı’nda 26 Mart 2013’te yapılan kazıda 
bulunan kemiklerin 1995 yılında gözaltına alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan Menduh 
Demir’e ait olduğunun tespit edilmesinin ardından aileye teslim edilen Menduh Demir’in cenazesi  toprağa 
verildi. 
 
Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’ne bağlı Bana (Ormaniçi) Köyü’nden 4 Haziran 1994’te “PKK’ye yardım ve 
yataklık yaptıkları” iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra bir daha kendilerinden haber alınamayan Mehmet 
Özkan (60), Mehmet Kaya (56), Şerif Ekin (20) ve Abdulselam Demir (26) adlı 4 köylü ile kimlikleri 
belirlenemeyen ve PKK militanı oldukları iddia edilen 3 kişinin akıbetine ilişkin 23 Ekim 2013’te ailelerin 
yaptığı başvuruyu değerlendiren Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından köy mezarlığının yakınında toplu 
mezar olduğu belirtilen bölgede kazı çalışması yapıldı. Gerçekleştirilen kazı çalışması sonunda toplu 
mezarda battaniyelere sarılmış halde 4 kişiye ait ceset bulundu. Cesetlerden birinin gözaltına alındığı gün 
üstünde olan giysilerinden tanınan Mehmet Özkan’a ait olduğu ve giysilerin arasından 16 mermi çekirdeği 
çıkarıldığı, diğerinin ise Mehmet Kaya’ya ait olduğu ve 18 mermi çekirdeği çıkarıldığı belirtildi. Savcılık 
tarafından gerçekleştirilen kazı sonucu çıkarılan ve 4 köylüye ait olduğu ileri sürülen bulguların incelenmek 
üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenildi. 
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21 Ekim 2013’te, Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Ortaca (Heştrekê) köyünde yol yapımı sırasında köye bağlı 
korucuların, insana ait 6 kafatası bulduğu iddia edildi. Konuya ilişkin konuşan köydeki yurttaşlardan A. Celil 
Aslan, "Köyde yol genişletme çalışması sırasında korucuların da bu yol yapımı sırasında taşları kendi 
evlerinin inşaatında kullanmak amacıyla çalışmanın yapıldığı alana gelmişlerdi. Burada o esnada 2 poşet 
insan kemiklerine ulaştılar" dedi. Bu poşetler de 6 kafatası olduğunu dile getiren Aslan, korucuların Midyat 
Anıttepe Köyü Karakol Komutanlığı'na haber verdiklerini belirterek, Mardin'den gelen olay yeri inceleme 
ekipleri tarafından kafataslarının incelenmek üzere Mardin'e götürdüklerini söyledi.   
 
28 Ekim 2013’te Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi’ndeki Kimsesizler Mezarlığı’nda 22 Şubat 2012’de yapılan 
kazıda bulunan kemiklerin Hirareş Köyü’nden (Özbaşoğlu) 22 Haziran 1993’te gözaltına alındıktan sonra bir 
daha kendilerinden haber alınamayan Ahmet Güler’e ait olduğunun tespit edilmesinin ardından aileye teslim 
edilen Ahmet Güler’in cenazesi toprağa verildi. 
 
30 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Serkan Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Ablam Latife 
Çelik, 1997 yılı Haziran ayı içerisinde Bingöl’ün Adaklı İlçesinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada 
yaşamını yitirmiştir. Ablamın cenazesi tarafımıza verilmemiştir. Yaptığımız araştırmalarda ablam Latife 
Çelik’in Bingöl/Adaklı köyünde bir toplu mezara gömüldüğünü öğrendik. Bahse konu olan toplu mezarın 
uluslar arası hukuk kuralları çerçevesinde açılması, DNA örnekleri ile her türlü veri üzerinden inceleme 
başlatılmasını talep ediyorum.”     
 
16 Kasım 2013’te, Van'ın Çaldıran ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Tendürek Dağı'nın Tırşık 
kırsalında 10 Haziran 1995 tarihinde çıkan çatışmada yaşamını yitiren ve Çaldıran Jandarma Komutanlığı'na 
bağlı askerler tarafından Çaldıran İlçe Mezarlığı'na toplu biçimde gömülen 9 PKK'linin cenazesi, bulundukları 
yerden çıkarılarak kimlikleri tespit edilmeyi beklediği öğrenildi. O dönem yaşananları anlatan Çaldıran 
Belediyesi'nin BDP'li Meclis üyesi Nuri Kızılaslan, "Çatışma çıktığını duyunca çatışmanın yerine gittik. O 
zaman Anadolu Ajansı'ndan bir arkadaşım vardı. Onunla birlikte gittik, yaşamını yitiren PKK'lilerin 
görüntülerini aldık. Ama askeriye bizi gördü ve çektiğimiz görüntüleri bizden zorla aldı" dedi. Yaşamını yitiren 
PKK'lilerin cenazelerinin Çaldıran 1. Hudut Jandarma Taburu Komutanlığı'na getirildiğini söyleyen Kızılaslan, 
askerlerin cenazeleri taburun girişindeki bir yere bırakarak halka teşhir ettiğini anlattı. Askerlerin iki gün 
boyunca cami hoparlörlerinden, "9 tane Ermeni öldürdük. Devlete karşı çıkanların sonu böyle olur. Gelin 
gözlerinizle görün" şeklinde anonslar yaptığını dile getiren Kızılaslan, üçüncü gün ise cenazelerin Yavuz 
Selim Mahallesi'nde bulunan ilçe mezarlığına toplu olarak gömüldüğünü söyledi.   
 
Mardin’in Midyat İlçesi’nde 14 Mayıs 1995’te Budaklı Köyü’nden Midyat Jandarma Komutanlığı’na bağlı 
resmi ve sivil görevlilerce gözaltına alınan Mehmet Emin Atuğ, Abdulkadir Demir, Hizni Bilmen ve Şakir 
Demir bir daha haber alınamadı. Gözaltında kaybedilen 4 kişinin akıbetlerini soruşturan Midyat Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın, tanıkların ifadeleri doğrultusunda Giremîra (Girmeli) Köyü’nün yakınlarında ailelerin haberi 
olmaksızın kazı çalışması yaptırdığı ve bulunan kemikleri ailelere teslim ettiği 23 Haziran 2013’te 
öğrenilmişti. Gözaltında kaybedilen 4 kişiyle ilgili 5 Aralık 2013’te Budaklı Köyü’nde delil tespiti için Terörle 
Mücadele Yasası’yla yetkili savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında Midyat Sulh Ceza Mahkemesi 
tarafından keşif yapıldı. Gözaltında kaybedilen 4 kişinin ailelerinin avukatlarının talepleri doğrultusunda 
köyde yapılan keşifte, bazı evlerde o döneme ait kurşun izlerinin tespit edildiği öğrenildi. 
 
6 Aralık 2013’te, İHD Elazığ şubemize başvuruda bulunan Kubilay Demir, Şeyh Sait döneminde 28 köylünün 
topluca öldürülerek gömüldüğünü ve mezar yerlerinin de Bingöl ili sınırları içerisinde olduğunu belirtmiştir. 
Dedeleri Zülfü Demir ve oğlu Ahmet Demir’in mezarlarının açılması konusunda yardım talebinde 
bulunmuştur.  
 
14 Aralık 2013’te, Bingöl merkeze bağlı Kuruca (Xezik) köyünde, 1925 'Şeyh Said isyanı' sırasında Elazığ'ın 
Karakoçan ile Palu ilçelerine bağlı olan Bahçecik (Nişanyan), Altınoluk (Tirkan), Sarıcan (Sarcon) 
köylerinden alınarak öldürülen 16 köylüye ait toplu mezarın olduğu iddia edildi. Katliamdan yaralı olarak 
kurtulan ve 1980 yılının sonlarında yaşamını yitiren Mustafa Yıldız'ın ifadelerinden yola çıkarak mezarın 
yerini tespit ettiklerini söyleyen Yıldız'ın torunu Mecit Yıldız, kemiklerin katliamın ardından yakınlarını tespit 
etmek için Kuruca köyüne gelen kadınlar tarafından toplanarak toplu şekilde gömüldüğünü söyledi. 
Yıldız,"Dedem buradan yaralı kurtuldu.1980 yılının sonlarında vefat etti. Dedem nerede vurulduklarını, 
katliamın nasıl yapıldığını anlatıyordu bize. Nenemler de anlatıyordu. Birebir gelip toplamışlardı kemikleri. 
Katliamdan bir hafta sonra köye kadınlar geliyor. Cesetleri hayvanlar yemiş. Burada hiç tanınmaz bir 
şekildeler. Bazı kemikleri elbiselerinden tanıyorlar. Kemikleri toplayıp gömüyorlar. O tarihten bu yana 
kemikler buradadır" diye belirtti.   
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9. SİLAHLI ÇATIŞMALAR 
 
8 Ocak 2013’te Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde Karataş Jandarma Karakolu’na düzenlenen saldırının 
ardından çıkan çatışma sonucu bir asker ile 14 militanın öldüğü, 2 askerin de yaralandığı ileri sürüldü. 
 
13 Ocak 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Selahattin Eyyubi Mahallesi'nde Sakarya Caddesi 
üzerinde bulunan bir eve özel harekat timleri ve sivil polislerce saat 13.30 sıralarında baskın düzenlendi. 
Baskından önce mahalle zırhlı araçlarla ablukaya alındı. Yoğun önlemlerin alındığı mahallede, polisler eve 
girdikleri sırada HPG'li olduğu iddia edilen bir kişi, yanında bulundurduğu el bombalarını kapıyı kırmaya 
çalışan polislere attığı belirtildi. El bombasının patlamasıyla polisler geri çekildi. Daha sonra yoğun çatışma 
yaşandı. Evde bulunan kişi, bulunduğu evin çatısına çıkarak, bir kulübeye sığındı. Burada polislerle 
çatışmaya giren ve HPG'li olduğu çatışmaya devam belirtilen kişi, 45 dakika boyunca etti. Çevrede bulunan 
evlerin çatılarına konumlanan polislerle çatışmaya giren kişi, yanında bulunan el bombaları ve kurşunlarının 
bitmesinin ardından özel timler tarafından vurulduğu ve yaşamını yitirdiği belirtildi.   
 
16 Ocak 2013’te, Mardin kent merkezinde saat 19.15 sıralarında Kimliği belirsiz kişiler, devriye görevi yapan 
resmi plakalı polis aracına uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği ve henüz kimliği 
açıklanmayan 1 polis yaralanırken, polis geniş çaplı operasyon başlattı. Yaralı polis Mardin Devlet 
Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.  
16 Ocak 2013’te, HPG tarafından yapılan açıklamada, 14 Ocak günü, savaş uçaklarının Kandil bölgesine 
yönelik bombardıman gerçekleştirdiği ve düzenlenen hava saldırısında 7 HPG’linin yaşamını yitirdiği belirtildi.   
 
22 Ocak 2013’te, Mardin'in Midyat ilçesine 12 kilometre uzaklıkta bulunan Doğançay köyü kırsalında  sabah 
saatlerinde başlatılan geniş çaplı operasyonda çıkan çatışmada, 2 HPG'linin yaşamını yitirdiği iddia edildi. 
Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre, havadan ve karadan başlatılan operasyona askerlerin yanı sıra çok 
sayıda özel harekât timi katılırken, HPG'lilerin olduğu iddia edilen bir mağara yoğun bombardıman sonucu 
çöktüğü iddia edildi.  
 
26 Şubat 2013’te Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının Irak’ın kuzeyinde bulunan Federe Kürdistan 
Bölgesi’nde bulunan Kandil Dağı çevresine yönelik düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 militanın öldüğü 
açıklandı. 
  
4 Mart 2013’te,Diyarbakır’ın Lice İlçesi ile Bingöl arasında bulunan Tavşantepe mevkiinde yola önceden 
döşenmiş mayının askerî konvoyun geçişi sırasında uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 4 asker 
yaralandı. 
 
3 Haziran 2013’te, Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde Türkiye’den çekilen PKK grubuyla 
askeri birlik arasında çıkan çatışmada bir askerin taşlardan seken kurşunla yaralandığı açıklandı. 
 

10. MAYIN VE SAHİPSİZ BOMBA PATLAMASI SONUCU ÖLEN ve YARALANAN 

SİVİLLER 
 
3 Ocak 2013’te, Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’ne bağlı Güngören (Zoravakır ) köyünde mayın patladı. 
Patlamada, Tajdin Böğürcek (26) adlı yurttaş yaralandı. Türkiye-İran arasındaki sınırında koyun otlatırken 
yaşanan patlamada dört parmağını kaybeden Böğürcek, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'nde ameliyata alındı. 
Böğürcek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.   
 
23 Şubat 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdulbaki Pamuk, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum Mustafa Pamuk, 14.02.2013 tarihinde ikamet ettiğimiz yere yakın bir harabe evde bir cisim buldu ve 
cisimle uğraştığı sırada patlama meydana geldi. Patlamadan sonra Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırarak 
tedavisi yapılmaya başladı. Patlama sonucu sol eli bilekten itibaren, sağ gözü de göremez hale geldi. 
Vücudunun birçok yerinde patlama sonucunda yaralar oluştu. Tedavinin devamında tam iyileşmeden 
20.02.2013 tarihinde polisler tarafından alınıp mahkemeye götürüldü. Mahkeme sonucunda cezaevine 
gönderildi. Kendisi hala elini kullanıp ve kendisine bakabilecek durumda değildir. Bu konudan sizden hukuki 
yardım talep ediyorum.”      
 
1 Mart 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’ne bağlı Havuzlu Köyü’nde bulunan Hisar Askerî Taburu’nun 
yakınlarında  meydana gelen patlama sonucu Mehmet Çelik (15)  yaralandı. 
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6 Mart 2013’te Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde meydana gelen patlama sonucu biri ağır 4 çocuk yaralandı. 
Patlamaya bir eyleme giden çocukların taşıdığı el yapımı bombanın neden olduğu iddia edildi. 
 
10 Nisan 2013’te Şırnak’ın Güçlükonak İlçesi ile Cizre İlçesi arasında bulunan Zêvê (Akdizgin) Köyü’nün 
yakınlarında koyunlarını otlatan Ramazan Yıldız (11), meydana gelen patlama sonucu yaşamını yitirdi. 
Ramazan Yıldız’ın ölümüne neden olan patlamanın olay yerine 2. İç Güvenlik Piyade Taburu’nun yakın 
olması nedeniyle mayından kaynaklanmış olabileceği ifade edildi. 
 
19 Nisan 2013’te Hakkâri’nin Kotranıs (Ördekli) Köyü’nde eski karakol binası yakınlarında hayvanlarını 
otlatan Cemil Yiğit bastığı mayının patlaması sonucu ayağından yaralandı. Sağ ayağının bileğinden koptuğu 
öğrenilen Cemil Yiğit’in tedavisinin devam ettiği ifade edildi. 
 
12 Mayıs 2013’te Diyarbakır’ın Seyrantepe Semti’nde çöp kutusunda buldukları patlayıcı madde ile 
oynamaları sonucu meydana gelen patlamada biri ağır olmak üzere 5 çocuk yaralandı. 
 
20 Mayıs 2013’te, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca Bölgesi’nde bulunan Yeşiltaş Köyü’nde arazi 
toplarken bulduğu cismin elinde patlaması sonucu İbrahim Kartal (17) ağır yaralandı.  
 
24 Mayıs 2013’te, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’ne bağlı Bostancık Köyü’nde pancar toplamaya giden 
Muğdat Çavmak (14) bölgeye döşenmiş mayınlardan birine basması sonucu meydana gelen patlama 
nedeniyle yaşamını yitirdi.  
 
6 Temmuz 2013’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi 500 Evler semtinde Barış A. (12) isimli 
çocuk bakkaldan dönerken yerde bulduğu ve askeriyeye ait olduğu iddia edilen cismin patlaması sonucunda 
yaralandı. Karın bölgesinden yaralandığı ve üç parmağının kopma ihtimalinin olduğu öğrenilen Barış A., 
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nde yoğun bakıma kaldırıldı.   
 
16 Temmuz 2013’te, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde bulunan Koşuyolu Parkı yanındaki Sunay 
Caddesi'nde patlama meydana geldi. Cadde üzerinde meydana gelen patlamada, 5 kişi yaralandı. Buldukları 
cisimle oynadıkları sırada cismin patlaması sonucu B.C (18) parmakları koptu. B.C. ‘nin uzuvları daha sonra 
hastaneye yetiştirildi. Çevrede bulunan 4 kişi de patlamanın etkisiyle yaralandı. Patlamada yaralanan diğer 
kişilerin R.F. (18), Y.Y. (16), ile o sırada yoldan geçen kız kardeşler G.İ. (16) ile E.İ. (14) olduğu öğrenildi. 
Yaralılar Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Eğitim ve Araştırma hastanelerine kaldırıldı  
 
24 Temmuz 2013’te, Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde boş bir arazide bulduğu cisimle oynayan D.E. (13) 
meydana gelen patlama sonucu yaralandı. 
 
29 Ekim 2013’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’ne bağlı Altınsu Köyü’nün İncesu Mezrası’nda buldukları cismi 
kurcalarken meydana gelen patlama sonucu yaşanan patlamada Behzat Özer (14) yaşamını yitirdi, Tayfun 
Can (10) da yaralandı. 
 
23 Kasım 2013’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Mergeh Köyü’nde adı öğrenilemeyen bir askerin önceden 
döşenmiş mayına basması sonucu yaşamını yitirdiği ileri sürüldü. 
 

11. YASADIŞI ÖRGÜT CİNAYETLERİ, YARALANMALAR 
 
13 Mart 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 12 Mart 2013’te Mehmet Coşkun adlı geçici köy korucusunun 
yaşamını yitirmesiyle ilgili silahlı saldırı eylemi, HPG tarafından üstlenildi. 
 

12. KUŞKULU ÖLÜM ve YARALANMALAR 
 
 

ERKEK 
 
8 Şubat 2013’te, Ağrı Merkeze bağlı Çukurçayır Köyü girişinde bulunan köprüde asılı bir erkek cesedi 
bulundu. Köylülerin, olayı jandarmaya bildirmesi üzerine yapılan incelemede köprüde iple asılı bulunan 
cesedin, Karacehennem Köyü’nde eskiden geçici köy koruculuğu yapan Kamil Kocabay’a ait olduğunu 
belirlendi. 4 çocuk babası Kocabay’ın cesedi, önce Ağrı Devlet Hastanesi morguna, ardından da otopsi için 
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Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Kamil Kocabay’ın ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. 
Öte yandan bir gün önce kayıp ihbarında bulunulan Kocabay’ın cesedini köprüde asılı gören yakınları, eski 
korucunun vücudunda yara izleri olduğunu iddia etti.   
 
7 Mart 2013’te, Urfa'nın Siverek ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi Bayırözü köyü mevkiinde, 20 yaşlarındaki 
Nazif Güzel isimli yurttaş aracı ile birlikte yanmış bir şekilde bulundu.  
 
7 Nisan 2013’te Diyarbakır’ın Fiskaya Mahallesi’nde 28 Mart 2013’te, polis ekibinin kovaladığı ve ateş 
açması nedeniyle Dicle Nehri’ne atladığı ileri sürülen Murat İzol’un (19) cesedi Ongözlü Kprü’nün 
yakınlarında bulundu. Görgü tanıkları Murat İzol’un kafasında kurşun izi olduğunu ileri sürerken konuya 
ilişkin açıklama yapan İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubesi yetkilileri, Murat İzol’un otopsi kontrolüne 
girdiklerini ve ölüm nedeninin Adlî Tıp Kurumu’nun hazırlayacağı rapor sonunda ortaya çıkabileceğini 
açıkladılar. 
 
23 Nisan 2013’te, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kırklar Dağı ziyaret alanı yakınlarında genç bir erkek cenazesi 
bulundu. Cenazeyi ilk olarak Ongözlü Köprü yakınlarında piknik yapan yurttaşlar gördü ve polise haber verdi.     
 
3 Mayıs 2013’te, Mardin'in Savur ilçesine bağlı Serenli (Dengıza) köyünde gece saat 22.00'de otlatmaya 
götürdüğü hayvanlarını getirirken köye yakın bir yerde Hüseyin Şimşek adlı çoban bilinmeyen bir şekilde 
yaşamını yitirdi. Yanında av tüfeği bulunan Şimşek'in silahla vurulduğu belirtilirken, ancak olayın kaza mı 
yoksa intihar mı olduğu henüz netleşmedi. Savur Cumhuriyet Savcılığı, Şimşek'in yaşamını yitirdiği yerde 
inceleme yaptı.   
 
5 Mayıs 2013’te, Hakkari’nin Yüksekova ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Nehil Deresi kenarında, vücudunun 
bir çok yerinde bıçak darbeleri olduğu tespit edilen bir erkek cenazesi bulundu. Olay yerine gelen jandarma 
ekipleri cenaze üzerinde inceleme yaptıktan sonra, cenazenin çiftçilik yaparak geçimini sağlayan 3 çocuk 
babası 30 yaşındaki İsa Fırat'a ait olduğunu belirledi. Fırat'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Yüksekova 
Devlet Hastanesi'ne götürüldü.  
  
2 Haziran 2013’te, Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Habur 2 köyünde yurttaşlar, köyün içinden geçen Habur 
Çayı'nda genç bir erkek cenazesi görerek, askeri yetkililere bilgi verdi. Cenazenin çıkarılmasını isteyen 
köylülere, askerlerin Valilikten izin alınmadığı müddetçe müdahale edemeyeceklerini ve cenazeyi sudan 
çıkaramayacaklarını söylediği bildirildi.   
 
2 Temmuz 2013’te, Diyarbakır’da vatandaşlar tarafından Dicle Nehri'nde bir cenazenin olduğunun haber 
verilmesi üzerine, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Afet Müdürlüğü ve polis ekipleri nehirde arama başlattı. 
Yapılan çalışmalar sonucunda Mervani Köprüsü yakınlarında 25 yaşlarında ve yaklaşık 10 gün önce 
yaşamını yitirdiği tespit edilen bir erkek cenazesi bulundu.   
 
26 Temmuz 2013’te, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Aslanoğlu köyü mevkisinde yurttaşlar arazide bir 
erkek cesedi buldu. Olay yerine gelen jandarma ekibi cenazenin ilçeye bağlı Aralık köyünde ikamet eden ve 
çobanlık için Aslanoğlu köyüne giden Ramazan Budak'a (50) ait olduğu belirledi. Olay yerinde yapılan 
incelemenin ardından Budak'ın cenazesi otopsi için Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Budak'ın başında 
darp izine rastlandığı öğrenildi.   
 
1 Ağustos 2013’te, Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Bademli köyünde Erdem Uğur (27) isimli bir yurttaş, 
yakınları ve köylüler tarafından evinde ölü olarak bulundu. Yurttaşların haber vermesiyle kısa sürede olay 
yerine gelen jandarma ekipleri, Erdem'in başından sert bir cisimle darbe aldığını belirledi. Evde yapılan olay 
yeri incelemesinin ardından Uğur'un cenazesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Batman 
Cumhuriyet Başsavcılığı, kesin ölüm nedeni için cenazeyi Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na sevk etti. Yaşanan 
olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
9 Eylül 2013’te, Giresun Şebinkarahisar Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ramazan Yaldızkaya, 
aracının içinde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Hastaneye kaldırılan savcı Yaldızkaya, yaşamını yitirdi.  
 
18 Ekim 2013’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde kendisinden 4 gün haber alınamayan 33 yaşındaki Beşir 
Zengirciler isimli çiftçi, ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki mısır tarlasında toprağa gömülü halde bulundu. Askerler 
tarafından topraktan çıkarılan Zengirciler'in cenazesi, otopsi için Viranşehir Devlet Hastanesi morguna 
kaldırıldı.   
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21 Ekim 2013’te, Balıkesir’in Edincik beldesinde oğlu ile birlikte oturan 80 yaşındaki İlhan Alver’in cesedi 
yakınları tarafından, evindeki divanın altında battaniyeye sarılı olarak bulundu. 
 
26 Ekim 2013’te, Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Oluklu köyü yakınlarındaki Atatürk Barajı'nın ortasında 
belirti gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı'na 
bağlı ekipler, yaptıkları incelemede suyun ortasındaki cismin ceset olduğunu fark etti. Ceset, köylüler 
tarafından kayıkla kıyıya çekildi. Karaya çıkartılan ceset üzerinde yapılan incelemede herhangi bir yara izine 
rastlanmazken, cesedin Antalya'nın Serik ilçesi nüfusuna kayıtlı, malulen emekli yüzbaşı Fatih Yavuz Y. (38) 
adlı bir şahsa ait olduğu öğrenildi.   
 
14 Kasım 2013’te Piyade astsubay Ferdi Altınsoy (35) ve ayrıldığı eşi Fatma Demir'den (27) 3 gündür haber 
alamayan yakınları, Altınsoy ve Demir'in bir akrabalarına ait villaya gitmiş olabileceğini düşünerek, Elazığ 
Defterdarlığı Hazar Gölü Eğitim ve Dinlenme Tesisleri civarına geldi. Altınsoy ve Demir'i otomobilin içerisinde 
başından tabancayla vurulmuş halde bulan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Cesetler, cumhuriyet 
savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna 
kaldırıldı.   
 
11 Aralık 2013’te, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi ile Maraş karayolunun 27. kilometresi Haydarlı köyü 
yakınlarında yol kenarında bir erkek cesedi gören köylüler, durumu jandarma ekipleri ile 112 sağlık ekiplerine 
bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ve jandarma tarafından yapılan incelemede cesedin Maraş'ın 
Pazarcık ilçesinde bir lokantada aşçı olarak çalışan 54 yaşındaki Mustafa Yıldırım'a ait olduğu tespit edildi. 
Baş ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan Yıldırım'ın cesedi incelenmek üzere Malatya Adli Tıp 
Morguna gönderildi.   
 
21 Aralık 2013’te Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nde görevli 
Emniyet Amiri Hakan Yüksekdağ Dikmen Caddesi’nde aracında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. 
 
24 Aralık 2013’te Isparta’da İl Emniyet Müdür Yardımcısı Abdi Altınok’un evinde beylik tabancasıyla başına 
ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. 
 
26 Aralık 2013’te, Diyarbakır’da İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekât Şubesi’nde görevli polis memuru Çetin 
Özkan (45) M16 marka operasyon tüfeğiyle soyunma odasında vurularak ölmüş halde bulundu. 
 

KADIN 
 
26 Şubat 2013’te, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Kozlu köyünde rahatsızlanan bir kişiyi ilçe merkezindeki 
hastaneye getiren Necdet Çelik adlı yurttaş, gece köye dönerken ilçe yakınlarında çok sayıda köpeğin yol 
kenarında toplandığını gördü. Köpeklerin bir şeyleri parçaladığını gören Çelik, şüphelenerek karakola haber 
verdi. Olay yerine gelen askerler, köpeklerin başını parçaladığı bir cenaze ile karşılaştı. Bir kadına ait olduğu 
anlaşılan cenaze Gercüş Devlet Hastanesi'ne morguna götürüldü. Daha sonra yürütülen soruşturma 
kapsamında yol kenarında bulunan cesedin Diyarbakır Kulp ilçesine bağlı Özbek (Şêxbuba) köyü nüfusuna 
kayıtlı,  2 ay önce evden çıkan ve kaybolan Besna Çelik'e ait olduğu öğrenildi.   
 
7 Mayıs 2013’te, Ağrı Doğubayazıt ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki Karaşeyh köyünde kaybolan 27 
yaşındaki Faime Akyol'un cesedi, yaylada hayvanlarını otlatan ağabeyi Zeki Akyol tarafından dere kenarında 
bulundu. Akyol'un cenazesi, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından köy 
mezarlığında toprağa verildi.   
 
6 Temmuz 2013’te, Urfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde oturan 45 yaşındaki İsmail Güzel, sabah saatlerinde 
polise haber vererek eşi Halime Güzel'in (33) gece eve giren hırsızlar tarafından öldürüldüğünü iddia etti. 
Güzel'in başının vücudundan ayrıldığı olay hakkında polis soruşturma başlatırken, İsmail Güzel'in 4 kez 
imam nikahı ile evlendiği ve Halime Güzel'in 4'üncü eşi olduğu öğrenildi. Yaşanan cinayetle ilgili İsmail Güzel 
gözaltına alınmazken, Halime Güzel'in cenazesi Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na 
kaldırıldı.   
 
18 Temmuz 2013’te, Elazığ'ın Harput Mahallesi'nde, dere yatağına gömülü olarak 35-40 yaşlarında kimliği 
belirlenemeyen bir kadının cesedi bulundu. Boğulduktan sonra üzerindeki giysileri ile gömüldüğü tahmin 
edilen kadının kimliğini tespiti ve otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.  
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18 Temmuz 2013’te, Elazığ’ın Maden İlçesinde gece yarısı evden yalınayak ayrılan Leyla Şimşek’in (37), 
Kral Kızı Barajı Gölü kenarında cesedi bulundu. Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı bir 
açıklama ile, Şimşeğin göl kenarında cesedinin bulunduğu, otopsi için Elazığ Eğitim ve Araştırma 
Hastahanesi morguna kaldırıldığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.   
 
18 Temmuz 2013’te, Van'ın Erciş ilçesinde Sibel Aslan (22) isimli genç bir kadın, kayınbabasının evinde asılı 
bir şekilde ölü bulundu. 4 yıl önce eşi M. Aslan ile görücü usulüyle evlendirilen Aslan, Erciş'e bağlı Karlıyayla 
(Hevırzong) köyünde bulunan kayınbabasının evinde boynuna taktığı atkı türü bir cisimle kendisini tavana 
asmak suretiyle ölü halde bulundu. Aslan'ın intihar ettiği ileri sürüldü. İntihar ettiği ileri sürülen 2 yaşında bir 
çocuk annesi olan Aslan'ın, 7 aylık hamile olduğu da öğrenildi. Aslan'ın kesin ölüm nedenine ilişkin henüz 
bilgi edinilemezken konu ile ilgili olarak Erciş Cumhuriyet Savcılığı'nın inceleme başlattığı öğrenildi.   
 
20 Ağustos 2013’te İHD Urfa şubemize başvuruda bulunan Abdulkerim Taş, şu beyanlarda bulundu: 
“17.08.2013 tarihinde kız kardeşim Gülsüm Çelik evinde tabanca ile vurulmak suretiyle hayatını kaybetti. Bu 
olaya intihar dediler. Bizler intihar olabileceğine ihtimal vermiyoruz. Kardeşim kocasıyla sorunlar yaşıyordu. 
Olay gününden önce de babamlardaydı. Sonra araya ricacılar girdi, kardeşim evine gider gitmez bir saat 
sonra ölüm haberi geldi. Derneğinizden konu ile ilgili hukuki yardım talebinde bulunuyorum”   
 
14 Kasım 2013’te Piyade astsubay Ferdi Altınsoy (35) ve ayrıldığı eşi Fatma Demir'den (27) 3 gündür haber 
alamayan yakınları, Altınsoy ve Demir'in bir akrabalarına ait villaya gitmiş olabileceğini düşünerek, Elazığ 
Defterdarlığı Hazar Gölü Eğitim ve Dinlenme Tesisleri civarına geldi. Altınsoy ve Demir'i otomobilin içerisinde 
başından tabancayla vurulmuş halde bulan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. Cesetler, cumhuriyet 
savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna 
kaldırıldı.   
 

ÇOCUK 
 
26 şubat 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dilektaşı (Manis) 
köyü yakınlarında 13 yaşındaki bir çocuğa ait ceset bulundu. Bulunan cesedin Dilektaşı köyünde ikamet 
eden ve 4 gün önce kayıp olduğu belirtilen Rubaz Çarlı'ya (13) ait olduğu öğrenildi. Cenazeyi gören köylüler, 
jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Rubaz'ın cenazesini Yüksekova Devlet 
Hastanesi morguna kaldırdı.   
 
11 Nisan 2013’te, Siirt Merkeze bağlı Bostancık köyünde oturan 15 yaşındaki L.B., av tüfeği ile vurulmuş 
olarak bulundu. Ailesi tarafından Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan L.B. yaşamını yitirdi. 
 
11 Nisan 2013’te, Siirt’in Çal Mahallesi 205. Sokak'ta 13 yaşındaki S.O., ailesi tarafından mutfakta boğazı 
kesilmiş olarak yerde kanlar içerisinde bulundu. Yakınlarının sağlık ekiplerine haber vermesiyle olay yerine 
gelen ambulansla S.O. Siirt Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
4 Temmuz 2013’te, Bursa’da K.O. (15), bir alışveriş merkezinin 5. katında bulunan kafenin terasından düşüp 
öldü. İntihar ettiği öne sürülen K.O.’nun düşmeden önce A.S.’den (20) uyuşturucu hap aldığı ve bu kişinin 
cinsel istismarına uğradığı belirlendi. A.S. ve arkadaşı O.Ç. (21) ‘uyuşturucu hap kullandırtmak’ ve ‘küçük 
yaşta kız çocuğuna cinsel istismar’ suçlarından tutuklandı. Tecavüze uğradığı düşünülen K.O.’nun otopside 
iki aylık hamile olduğu anlaşıldı.  
 
12 Ağustos 2013’te, Bingöl Merkeze bağlı Bilaloğlu ile Kırkağıl köyleri arasında bulunan ormanlık alanda 
hayvanları otlatan Ş.Ü. (17) isimli çoban, 7 Ağustos’ta sabah saatlerinden sonra ortalıktan kaybolması 
üzerine başlatılan arama çalışmalarında, ormanlık alanda çenesine bir el ateş edilmiş şekilde bulundu. 
Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından, Ş.Ü.’ nün cesedi otopsi yapılması için Malatya 
Adli Tıp Merkezi'ne gönderildi.   
 
22 Eylül 2013’te, Siirt Kooperatif Mahallesi'nde sabah saatlerinde oyun oynayan çocuklar, oyunlarını 
sürdürmek üzere kullanılmayan 2 katlı metruk bir binaya girdi. Girdikleri binada bir çocuk cesediyle 
karşılaşan çocuklar, durumu hemen ailelerine haber verdi. Ailelerin bildirmesi üzerine olay yerine gelen 
polislerin incelmesi üzerine bulunan çocuk cesedinin Muhammet Serkan Musaoğlu (13) isimli çocuğa ait 
olduğu belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde ceset üzerinde bir darp izinin bulunmadığı da belirtildi. Kesin 
ölüm nedeninin tespiti için Musaoğlu'nun cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatı ile Siirt Devlet 
Hastanesi morguna kaldırıldı.   
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Kuşkulu Ölüm Davaları 
  

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

VE CEZALANDIRMA  
  
25 Eylül 2013’te, Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde Türkiye İş Kurumu tarafından Toplum Yararına Çalışma 
Programı kapsamında 9 aylık süreyle işçi alınacağı duyurulması ardından başvuruların alındığı spor 
salonuna girmek isteyenlerin girişte sıkışıklık oluşturması üzerine görevli polis memurları halka halka biber 
gazı ve copla müdahale etti. Gazdan etkilenenlerin olması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 
fenalaşanları ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi’ne götürdü. 
 

13.1. Gözaltında İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar  
 
23 Ocak 2013’te,  İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Necla Can: “ 18.01.2013 tarihinde 
Ozan Yayıncılığa yapılan baskında gözaltına alındım. Kelepçeli olarak saatlerce beklettiler ve 
gözaltındayken 3 gün su vermediler. Saldırı, şiddet ve kelepçe sonrası kollarımda uyuşma oldu, ağrılarım 
var. Bana işkence yapan vatan emniyet polislerinden davacıyım. Bu olayın raporlarınızda yer almasını 
istiyorum.” Dedi. 
 
29 Ocak 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Fesih Karacan beyanında; “ eşimle 
yaşadığım bazı sıkıntılardan sonra eşim beni polise şikayet etti. Karakolda beklerken rahatsız olduğum için 
önce benim ifademi almaları için polisin odasına girdim ama buna sinirlenen polis memuru Aytekin Karacık 
beni tokatlamaya başladı. Sonra adının Cemal Çeltik olan polis memuru geldi o da beni tokatlamaya başladı. 
O gece beni iyice dövdüler. Bu polislerden şikâyetçi olmak istedim ama eşim ve kızım buna engel oldular. 
Aradan 3-4 ay geçti yine bir gün bir iki bira içmiştim eve gidince kızım yine kapıyı açmadı ben de 155 polisi 
aradım. Polis geldi beni arabaya aldılar. Döve döve götürdüler. Mithatpaşa Lisesinin arka tarafında bulunan 
karanlık bir sokakta beni hızlı bir şekilde arabadan betona fırlattılar. Baygınlığım geçtikten sonra ben kendimi 
Küçükyalı polis karakolunda buldum. Beni 22 Ocak günü arabaya alıp betona fırlatan polisler sen Aytekin 
polisi tanıyor musun ona nasıl dava açarsın Aytekin de ben Mehmet Ağarın yeğeniyim seni sağ bırakmam 
diyordu.O gün bu gün takip ediliyorum. Gördüklerinde de tehdit alıyorum.” Demiştir.  
 
1 Şubat 2013’te Çağdaş Hukukçular Derneği yönetici ve üyelerine yönelik yapılan operasyonda tutuklanan 
avukatları 29 Ocak 2013’te ziyaret eden CHP heyetiyle görüşen avukatlar Naciye Demir, Nazan Betül 
Kozaağaçlı, Ebru Timtik, Şükriye Erden ve Barkın Timtik ile Kandıra F Tipi’nde kalan Güçlü Sevimli, Taylan 
Tanay, Günay Dağ, Selçuk Kozağaçlı’nın, gözaltında kötü muamele gördüklerini, zorla kendilerinden tükürük 
ve kan örneği alındığını açıkladıkları öğrenildi. 
  
4 Şubat 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Münevver Akyol beyanında; 04.02.2013 
günü Sabah torbalıdan gelip Şakran Cezaevine görüşe gidecektim. Önce Gaziemir Semt garajında indim 
arkadaşla telefon görüşmesi yaptım arabasının olduğunu Kemere kadar izbanla gelirsen seni alıp beraber 
gideriz. Yaklaşık saat10.00-10.30 civarında Kemere geldim iki basamak inerken bir bayan böyle gelin 
demeden kimliğini gösterdi iki sivil polis olduklarını gördüm. Beni gri bir arabaya bindirdiler. Beni Gürçeşme 
Karakoluna götürdüler. Çok ileri düzeyde beni ince aramadan geçirdiler. Bir bayan arama esnasında 
kameraya aldı. İnce arama yapılınca da kamerayı kullanmadılar. Cep telefonumu aldılar. Beni sorguya 
çektiler. Nereye gidecektin, kimin ziyaretine gideceksin. Beni niye alıkoydunuz sorunca hakkında ihbar var. 
Seni Savcılık emri ile aldık. Hakkında gizli ihbarlar var. Sen Cezaevine not verip not alıyormuşsun. Yani 
Kuryelik yapıyormuşsun dedi. Yaklaşık 2.00-2.30 bekletildikten sonra telefonumu ve eşyalarımı verdiler ve 
beni serbest bıraktılar.” Demiştir 
 
16 Şubat 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Felek Cızlaşmak beyanında; “  Aliağa 
Şakran da Kadın cezaevinde bulunan Zeynep Erdem ve Aynur Epili' nin yasal görüşçüsüyüm. 04.02.2013 
tarihinde ziyeretten dönerken yolda kuryelik yaptığım gerekçesiyle durduruldum.   Beni Örnek Karakolune 
götürdüler. Bir bayan polis beni ince aramadan iç çamaşırlarıma kadar soydular. Onur kırıcı bir yaklaşımdı 
benim için.” Demiştir. 
 
4 Mart 2013’te Hükümet politikalarını protesto etmek amacıyla İstanbul’un Fatih İlçesi’ndeki Cağaloğlu 
Semti’nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nü işgal eden Üniversiteli Kadın Kolektifi üyelerine 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

74 YAŞAM HAKKI  

 

müdahale eden polis ekipleri 23 kadını darp ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınların götürüldüğü 
Sirkeci Polis Karakolu’nda kadınların darp edildiği, yerde sürüklenerek kafalarının duvara vurulduğu telefonla 
çekilen görüntüler sonucu ortaya çıktı. 
 
5 Mart 2013’te Diyarbakır’da arabasını bıraktığı oto yıkamacıya gelen polis ekipleri tarafından gerekçe 
gösterilmeden gözaltına alınan Mehmet Göler (41), gözaltına alınırken ve götürüldüğü karakolda darp 
edildiğini, aldığı darbeler nedeniyle çenesinin 3 yerden kırıldığını savunarak 12 Mart 2013’te hukuki yardım 
talebinde bulunmak üzere İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’ne başvurdu. 
 
7 Mart 2013’te Kars Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde Tarih bölümü 4. sınıf öğrencisi M.K., bir 
tiyatro oyununda “Cumartesi Anneleri” rolünü canlandırdığı için Kars İl Emniyet Müdürlüğü  TEM şubesine 
ifadeye çağrıldığı ve bu sırada kamera karşısında iç çamaşırları kalıncaya kadar soyundurularak tacize 
uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat Bişar Abdi Alınak'ın Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’na 
verdiği suç duyurusu dilekçesinde, kendilerini TEM’de polis olarak tanıtan şahısların müvekkiline ifadesi 
alınmak üzere şubeye gelmesi gerektiğini söylediği belirtildi. Dilekçede, TEM şubede ifadesi alınmak üzere 
beklerken yanına gelen polis memurunun M.K.’yı tehdit ettiği ve üstünün aranmasını istediği kaydedildi. Üst 
araması sırasında kadın polis memurunun M.K.’nın "tamamen soyunmasını" istediği, kabul etmediği 
zamanda zor kullanmakla tehdit edildiği iddia edildi. M.K.’nın sadece iç çamaşırları kalacak şekilde 
soyundurulduğu öne sürülen dilekçede, ifade alınan ve üst araması yapılan odada kamera bulunduğu 
belirtildi.    
 
14 Mart 2013’te, Adıyaman İli Gerger İlçesi Tillo Karakolunda zihinsel engelli Mehmet Demir’ işkence 
yapıldığı babası Salih Demir’in oğluna yapılan işkenceye tanık olduğu öğrenildi. 
 
23 Mart 2013’te, İstanbul’un Esenler İlçesi’nde, polis ekiplerinin bir çocuğu darp ettiği, olayı gören ve itiraz 
eden Selahattin Aysu’nun darp edilerek gözaltına alındığı ortaya çıkan kamera görüntüleri sonucu öğrenildi. 
 
25 Mart 2013’te, 21 Mart 2013’te Trabzon’dan aracıyla Rize’ye gelirken kaza yapan Gökhan Köse (25) ve 
Umur Aslan Köse (35) kaldırıldıkları hastanede çıkan bir tartışma nedeniyle hastanede bulunan polis 
memurları tarafından darp edildiklerini söyleyerek hukuki yardım talebinde bulunmak amacıyla İnsan Hakları 
Derneği Rize Temsilciliği’ne başvurdu. Gökhan Köse yaşananları şöyle aktardı: “geçen hafta özel aracımla 
Trabzon istikametinden Rize’ye gidiyordum. Fener Mahallesi’nde (Rize) kaza yaptım. Oradan geçen bir araç 
beni hastaneye götürdü. Hastane polisi burada kayıt işlemlerimi yaptırdı. Ben de bu esnada dışarıya çıkarak 
sigara içmek istedim, hâlâ şoktaydım. Bu esnada görevli polis yanıma gelerek benim ısrarla içeri girmemi 
istedi. Ben de karşı çıktım. Daha sonra beni çekiştirmeye başladı. Ben yine karşı koydum, tartıştık ve polis 
memuru gitti.” Bu sırada akrabalarının hastaneye geldiğini aktaran Gökhan Köse bir süre sonra bir grup polis 
memurunun gelerek kendilerine saldırdığını belirterek “bir anda biber gazı sıkarak yaralı şekilde yere 
yatırdılar. Annemin babamın gözlerinizin önünde ellerim kelepçeli bir şekilde beni yere yatırdılar. Üzerimde 3 
tane polis vardı ellerim kelepçeliyken kafama vuruyorlardı. Oradan bizi alıp Cumhuriyet Polis Karakolu’na 
getirdiler. Amcam ile diğer akrabamı başka bir odaya koydular, beni başka odaya aldılar. Benimle hastanede 
tartışan görevli polis memuru içeriye girdi. Bir başka polis memuru ışığı ve kapıyı kapattı. Ellerim kelepçeli 
iken beni tekme tokat dövdüler. Kafamda ve vücudumdaki yaralar kazada olmadı, polis merkezinde oldu. 
Ellerim kelepçeli olduğu için kendimi koruyamadım” dedi.  
 
25 Mart 2013’te İstanbul’un Ayazağa İlçesi’nde Evyap Endüstri Meslek Lisesi’nde 6 Eylül 2008’de taşıdığı 
camla birlikte kaza yaparak yaşamını yitiren Güven Karakuş’un (17) ölümüyle ilgili olarak çalıştığı işyerinin 
sahibi hakkında açılan davanın Çağlayan Adliyesi’nde görülen karar duruşmasında verilen karara tepki 
gösteren Güven Karakuş’un annesinin, babasının ve iki kardeşinin polis memurları tarafından gözaltına 
alınarak adliye içinde götürüldükleri polis karakolunda darp edildikleri öğrenildi. 
 
30 Mart 2013’te Ankara Barosu yaptığı suç duyurusuyla, Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro 
Amirliği’nde gözaltında bulunan A.M.’ye, İ.G.’ye, H.K.’ye işkence yapıldığını ileri sürdü. Ankara Barosu’nun 
dilekçesinde, “şüphelilerin çırılçıplak soyulduğu, dövüldüğü, makatına cop sokulduğu ve tazyikli su tutulduğu” 
öne sürülerek 30 Mart 2013 günü baroya Cinayet Büro Amirliği’nde şüphelilere işkence yapıldığına dair ihbar 
geldiğinin belirtilmesi üzerine Avukat Hikmet Balkan Tunalı ve Avukat Mustafa Kaymak’ın iddiaları araştırmak 
için Emniyet Müdürlüğü’ne gittikleri fakat iki avukatın da müvekkilleri ile görüştürülmedikleri ve hatta Hikmet 
Balkan Tunalı’nın zorla dışarı çıkarıldığı ve dışarıda da darp edildiği, bu konuda Ankara Barosu Avukat 
Hakları Merkezi’nden yardım talebinde bulundukları ifade edildi. Yardım talebi üzerine Avukat Mustafa 
Kaymak’ın, Baro Genel Sekreteri Orhan Şimşek ve Yönetim Kurulu Üyesi Erol Aras ile Cinayet Büro 
Amirliği’ne gittiği belirtilen dilekçede, Cinayet Büro Amirliği’nde görevli polis memurlarının, şüpheli A.M.’nin 
Avukat Mustafa Kaymak ile görüşmek istemediğini, bu nedenle görüştürmeyeceklerini söylediği anlatıldı. 
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Dilekçede, Erol Aras ile görüştürülmesine izin verilen şüpheli A.M.’nin, “bana işkence yapıldı. Sürekli 
dövüldüm ve kötü muamele gördüm. İşkence yapan kişileri teşhis edebilirim” dediği iddia edildi. Dilekçeye 
göre, bu sırada ağlayan A.M., şunları öne sürdü: “Kısa boylu, tıknaz, seyrek saçlı, bıyıklı bir görevli beni 
çırılçıplak soydu. ‘Sen delikanlıymışsın. Başkasının suçunu üstüne alıyormuşsun, şimdi seni ben bir s.. de 
delikanlılığını elinden alayım’ diyerek işkence yaptı. Bu nedenle avukatım ile görüşmek istemediğimi 
söylemek zorunda kaldım. İşkencenin devam edeceğinden korktum. Bu nedenle barodan avukat 
çağrılmasına karşı çıkmadım. İfademin yüzde 70’i kendi beyanım değil. Korktuğum için bu imzalamak 
zorunda kaldım.” Dilekçeye göre, aynı şekilde Avukat Hikmet Balkan Tunalı da şüpheli müvekkilleri İ.G. ve 
H.K. ile görüştü. Dilekçede iki kişinin ise avukatlarına “işkence gördüm. Makatıma cop sokuldu. Darp edildim. 
Soğuk tazyikli su tutuldu” dedikleri belirtildi. 
 
3 Nisan 2013’te Iğdır’da 31 Mart 2013’te adli bir mesele nedeniyle polis ekibi gözetiminde karakola giden 
öğretmenler Mehmet Gül, Şahin Kum ve Erkan Çiğdem’in polis aracının içinde elleri kelepçeli halde darp 
edildikleri 3 öğretmenin yaptıkları basın açıklaması sonucu öğrenildi. Mehmet Gül olay günü yaşadıklarını 
şöyle anlattı: “Erkan Çiğdem’i ablasının evinden almaya gittik. Ablası, apartman yöneticisinden şikâyetçi 
olduğu için polis çağırmış. Bu sırada polislerle aralarında bir tartışma çıktı. Biz de ayırmaya çalıştık. Bunun 
üzerine polisler bizi karakola davet etti. Otomobile bindik ve karakola giderken 4-5 ekip otosu çevremizi 
sardı. Telsizden ‘şahıslar kaçıyor, yakalayın’ anonsu ile irkildik. Topçular Mahallesi’nde önümüz kesildi, üst 
araması yapacaklarını bildirdi ve kimliklerimizi istediler. Ne olduğunu sorduk, silah çekerek karşı bir 
müdahalede bulundular. ‘Biz öğretmeniz. Arama emriniz var mı?’ dedik. Biber gazı sıktı, tekme ve tokat 
attılar. Hırsını alamayanlar kollarımızı ısırdı. Ağır hakarete uğradık. Ellerimiz kelepçeli olarak polis otosunda 
minibüsün koltuk boşluğuna yatırarak şiddet uyguladılar.” 
 
6 Nisan 2013’te İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde motosikletiyle evine giderken polis ekibi tarafından 
durdurularak gözaltına alınan ve Gültepe Polis Karakolu’na götürülen Ersin Özcan, karakolda kendisine 
çalınmış bazı elektronik aletleri kendisinin çaldığını kabul etmesi yönünde baskı yapıldığını, suçlamayı 
reddetmesi nedeniyle de darp edildiğini savundu. Yüzüne aldığı darbeler sonucu bilincini kaybeden ve 
hastane kaldırılan Ersin Özcan, yapılan muayene sonunda burnunda ve çenesinde kırık tespit edildiğini 
dilinde de darbeye bağlı olarak 2 cm’lik kesik olduğu belirlendiğini ifade etti. 
 
8 Nisan 2013’te, Antalya’da İşçi Bayramı öncesinde Karatay Anadolu Lisesi’nin önünde bildiri dağıtırken 
gözaltına alınan Liseli Öğrenci Birliği üyesi 5 öğrenci, gözaltına alınırken coplanarak darp edildiklerini,  
yüzlerine biber gazı sıkıldığını, hastanede ise doktorun muayene etmeden “darp ve cebir izine 
rastlanmamıştır raporu” verdiğini ifade etti. 
 
17 Nisan 2013’te Ankara’da Cem Aygün’ün polis memuru Fatih Yılmaz tarafından “dur” ihtarına uymadığı 
gerekçesiyle öldürülmesiyle ilgili Fatih Yılmaz hakkında açılan davanın görülen duruşmasına katılmak 
isteyen Cem Aygün’ün kardeşlerinin adliye binasına alınmadığı Nazlıcan Aygün’ün ise adliye binasına 
girmek için ısrar etmesi üzerine gözaltına alınarak Adliye Karakolu’na götürüldüğü ve burada darp edildiği 
öğrenildi. 
 
21 Nisan 2013’te İstanbul’un Sultanbeyli İlçesi’nde “adli suç işlediği” gerekçesiyle gözaltına alınarak Fatih 
Polis Karakolu’na götürülen Emrah Gönültaş’ın (26) gözaltında darp edildiği ileri sürüldü. 
 
3 Mayıs 2013’te İstanbul’da 1 Mayıs 2013’te müdahale edilen İşçi Bayramı eylemlerinin sonunda gözaltına 
alınan ve tamamı serbest bırakılan 72 kişinin gözaltında darp edildikleri ileri sürüldü.  
 
4 Mayıs 2013’te İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi tarafından yoldan gözaltına alınan Nadir Çınar’ın 
gözaltında aldığı darbeler nedeniyle çenesinin yarıldığı, vücudunda morluklar oluştuğu öğrenildi. 
 
22 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 52 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamaya ilişkin Redhack adlı hacker grubunun yayınladığı istihbarat belgelerini söz konusu gruba sızdırdığı 
iddia edilen Amasya Jandarma Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan iki askerin gözaltına 
alındıkları ve gözaltında işkence ve kötü muamele gördükleri iddia edildi. 
 
22 Mayıs 2013’te Harran Üniversitesi’nde (Şanlıurfa) 21 Mayıs 2013’te karşıt görüşlü öğrenciler arasında 
çıkan kavganın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Dara Aydın, Murat Dallı ve Serhat Emen 
adlı öğrencilerin gözaltında işkence ve kötü muamele gördükleri ortaya çıktı. 
 
28 Mayıs 2013’te İstanbul’un Şişli İlçesi’nde trafik polis memuru tarafından ticari taksiden darp edilerek 
indirilmeye çalışılan bir kadını görüntülemek istediği sırada polis memurları tarafından engellenmeye 
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çalışılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Mütha Çetin darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltı işlemini yapan polis 
memurunun kendisini darp ettiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu Mütha Çetin, ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakıldı. 
 
30 Mayıs 2013’te İHD İzmir şubemize yazdığı el yazması şikayetinde Yasemin Yılmaz “ 16 Mayıs 2013 günü 
demokratik tepkimi göstermek için katıldığım eylemde İzmir Emniyet polisler tarafından darp edildim. 
Gözaltına alındım. Gözaltı sürecinde ve alınırken he türlü taciz ve şiddete uğradım.” şeklinde beyanda 
bulunmuştur. 
 
30 Mayıs 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Çiğdem İlkyaz Ergin beyanında; “ 16 
Mayıs 2013 günü izmir'de gercekleştirilen protesto eylemine demokratik depkimi göstermek için katıldım. 
Eylemde İzmir Emniyeti polisleri tarafından darp edilerek gözaltına alındım. Gözaltı süresince ve alınırken 
her türlü taciz ve şiddete ugradım.” Demiştir. 
 
30 Mayıs 2013’te İHD İzmir şubemize yazılı beyanda bulunan Esin Çalışkan beyanında; “16 mayıs 2013 
tarihinde demokratik tepkimi göstermek için katıldıgım eylemde İzmir Emniyeti polisleri tarafından darp 
edildim. Gözaltına alındım. Gözaltı süresince ve alınırken het türlü taciz ve şiddete ugradım” demiştir. 
 
4 Haziran 2013’te Seyyar satıcılık yapan Abdullah Tarhan, özel aracı ile Eğil İlçesi’nden Diyarbakır’a 
giderken kendisini durduran sivil polis ekibi tarafından darp edilerek gözaltına alındığını, götürüldüğü Eğil 
Emniyet Müdürlüğü’nde de darp edildiğini savunarak Dicle Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda 
bulundu. 
 
7 Haziran 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis tarafından takip edildiğini, ajanlık dayatmasına 
maruz kaldığını ve telefonla tehdit edildiğini belirten M.A. (18), Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı'na suç 
duyurusunda bulunduktan sonra dün gece evine giderken, sivil araçta bulunan maskeli 4 kişi tarafından 
kaçırıldı. Direndiği için maskeli 4 kişi tarafından kemer ile bağlanan M.A'nın vücudunun çeşitli yerlerinde 
sigara söndürüldü. M.A, yaklaşık bir saat boyunca Orman Mahallesi su deposu mevkisinde, maskeli 4 kişi 
tarafından işkenceye uğradı. M.A'nın sesinin duyulması üzerine su deposu mevkisine gelen yurttaşları gören 
4 kişi, M.A'yı bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Yurttaşlar tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan M.A'ya işkenceye uğradığına dair rapor verildi. M.A. ve annesi Asya A. ile Orman Mahallesi 
Muhtarı Hasan Bor, Yüksekova Kaymakamlığı'na giderek durumu anlattı. M.A, daha sonra işkence raporları 
ile birlikte gittiği Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'nda kendisine işkence yapanlar hakkında ikinci kez suç 
duyurusunda bulundu. Oğlunun hayatından endişe duyan anne Asya A, "Oğlum günlerdir polis tarafından 
tehdit ediliyor. Dün suç duyurusundan sonra akşam maskeli 4 kişi tarafından oğluma yapılan işkence 
gösteriyor ki, oğlumun can güvenliği yok" dedi.Geçen yıl cezaevinden çıktıktan sonra sürekli tehdit edildiğini 
belirten M.A, "Beni birkaç kez, 'İfaden var' diyerek emniyete çağırdılar. O zamanlar bir şeyler yapmadılar. 
Geçen gün TEM Şube'den beni aradılar, bana 'Senin imzan var, emniyete gel' dediler. Emniyete gittiğimde, 2 
sivil polis beni sorguya aldılar. Bana birkaç isim sorup, tanıyıp tanımadığımı sordular. Ben de sordukları 
isimleri tanımadığımı ve kendilerine yardımcı olmayacağımı söylediğimde bana, 'Sen de silah var' dediler. 
Ben 'Silahım yok' deyince, beni tehdit ettiler. Bana, 'Sürekli telefonun açık olacak, seni istediğimiz yere 
götürüp, istediklerimizi yapmazsan senin için iyi olmaz' diyorlardı. Dün gece beni zorla araca bindirmeye 
çalıştılar. Beni ilçe dışına çıkarsalardı öldüreceklerdi" dedi.   
 
14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Medine Akın: “Arkadaşım Hülya Arat 
ile saat 14:00 civarında evden iş yerime gitmek için çıktık. Yaklaşık 10 dakika sonra sivil polis bizlere 
seslenerek çantamızı açmamızı söyledi. Kimliklerimizi sordu ve bize hiçbir açıklama yapmadan bizi Taksim 
Meydanda bulunan araçlara bindirdiler. Bizlere yaklaşık 5-6 saat boyunca hiç açıklama yapmadılar. Bir 
arabada havasız bir şekilde beklettiler. Sağlık raporu aldıktan sonra Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde yeniden 
beklettiler. Bizi aldıkları saatten çok sonra gece 3:30’da avukatlarımızla görüştürdüler. Ve bu süreçte ne bir 
açıklama ne de yiyecek ve su verdiler. Sözlü olarak aşağılamaya başlamışlardı. Aynı kötü muamele 
Çağlayan Adalet Sarayı’nda da devam etti. 13.06.2013 tarihi sabah 9’da adliyeye götürüldük. Benim ifadem 
14:30’da alındı. O saatten sonra 2 saat lavaboya götürmediler.Ve gözaltı süresi bittiği halde bizi keyfi olarak 
adliyenin nezarethanesinde tuttular. Avukatlarımızı çağırmadılar, telefon hakkımızı kullandırmadılar. Ben 
saatlerce aradım. Bize o akşamki görevli memur dövmekle tehdit etti. Benimle karşılıklı ağız dalaşına girdi. 
31. Saatte bizi serbest bıraktılar ve serbest bırakılmamız gereken 7 saatte bizleri habersiz ve susuz 
bıraktılar.” dedi. 
 
14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Rojhat Turgut; “Pazartesi akşamı 
Gezi Parkında kalmıştım. Sabah saat 8 civarında gaz dumanları arasında uyandım. Valilik açıklaması vardı, 
hiçbir şekilde müdahale olmayacak diye, fakat oldu. Bende olay başladıktan sonra otobüs durağına doğru 
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yürümeye başladım. Taksim meydan Kuveyt Türkün yan sokağından aşağı doğru inerken yüzünde gaz 
maskesi elinde sopa ve eldivenle örtülmüş Muş’ta ile vurmaya başladılar. Sivil polisler sonra otele soktular. 
Otelin ismini hatırlamıyorum. Yukarı kata doğru merdivenlerden sürükleyerek götürdüler. Altıncı katın bir 
odasına doğru attılar. Odada yaklaşık sekiz kişi vardı. Sonra odanın kapısını kapatıp içeri gaz bombası 
attılar. Odanın balkon kapısını açtık, balkonda korkuluk falan yoktu. Tek tek odanın kapısından dışarı çıktık. 
Çıkınca sağdan soldan tekme yumruk, muşta sopa kullanarak müdahale ettiler. Merdivenlerden aşağıya 
doğru yuvarladılar. Küfürler hakaretler arasında indirirken ikinci katın merdiven boşluğundan aşağıya attılar. 
Ters kelepçe yaparak yaklaşık 20 dakika kadar otelin kapısının önünde, sokakta diz çöktürerek beklettiler. 
Sonradan gözaltı aracına doğru götürdüler, götürürken etraftaki çevik kuvvet ekipleri tarafından küfür, 
hakaret, tekme ve yumruğa maruz kaldım. Çevik otobüsünde ise küfür ve hakaretler sürüyordu. Terörle 
mücadeleye girdik. 18 yaşın altında toplamda 16 kişi vardı. Yasak olmasına rağmen on saat boyunca TEM 
de kaldık ve sonra Üsküdar Haydar paşa hastanesine gittik. Hiçbir şekilde tedavi olmadık sonra Üsküdar 
çocuk Büroya geçtik. Sabah saat 12 gibi de çağlayana geçtik. Darp edildim ve burnum kırıldı.”dedi. 
 
20 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Metin Kürekçi: “ 18 Haziran 2013’te, 
evime yapılan polis baskını sonucu gözaltına alındım. Gözaltının 2. günü zorla tükürük örneği almak istediler 
ben kabul etmeyince dövdüler, ağzıma - gözüme biber gazı sıktılar. Sonra 3-4 saat kelepçeli bir şekilde bir 
odaya koydular. Vücudumun birçok yerinde darp ve yara izi mevcut. Bunlar adli tıp doktor raporunda da 
mevcuttur.” dedi. 
 
21 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Kurtuluş Sarıkaya:” Vatan Emniyet 
Müdürlüğü’nde tükürük örneği alacaklarını belirttiler. Mahkeme kararını gösterdikten sonra ben 
direnmeyeceğimi belirtmeme rağmen direnirsin diyerekten saat 20:25 civarında polis beni yere yatırmak 
suretiyle vücudumun her tarafına ayakla basarak zorla arkadan kelepçe vurdular.” dedi. 
 
21 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Yasemin Kovcu; “Pazar akşamı 
07.30 sıralarında Sıraselviler Alman Hastanesinin oradaydık. Gaz bombası ve  TOMA ile sürekli müdahale 
ediyorlardı. Sonrasında planlı bir şekilde bekleyen sivil polis ve bir sürü çevik kuvvet nerden çıkıp geldiklerini 
anlayamadan bizleri darp edip gözaltına aldılar. Şuan yazmayı onuruma yakıştıramadığım küfürler edip 
durdular ve gözaltı süreci boyunca kadın,  erkek ayırmadan dövüp, sövdüler bize. Bazı polisler kişisel 
mesele haline getirmişti eylemi. Çevikler bizi etkisiz hale getirip sivillere teslim ettiler, meydana çıkarıp gözaltı 
araçlarına sırtımız  dönük dizdiler. Yüz karartıcı bir suç işlemişiz birçoğumuzu kelepçelediler. Oysaki 
hakkımız olan bir eyleme katılmaktı. Otobüslerde de hakaret ve şiddet devam etti. Gözaltı boyunca keyfi  
müdahale uyguladılar. Vatan’a götürmüşlerdi bizi. Vatan’daki memurlar ”Günlerdir eve  gitmiyoruz” diyerek 
azarlayıp durdular. Bu kötü muamele nezarette de devam etti. Sabah  erken saatte önce hastaneye sonra 
adliyeye götürüldük. Neden gözaltına aldıklarına dair hiçbir açıklamada bulunmamışlardı. Savcı ifadeleri aldı. 
Savcı da aynı ruh halindeydi. ifadede söylediğim “küfür ettiler”’e karşılık olarak “ kötü söz sahibinindir, bir iki 
tekme tokattan bir şey olmaz” cevabı kimi kime şikayet ediyoruz dememize sebep oldu. Bacaklarım hala 
mordu ve polisler çok fazla nefret ve kin dolu idi. 3 gün sonra tutuksuz yargılanma kararıyla bırakıldım.” dedi. 
 
21 Haziran 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Recep Demir, şu beyanlarda bulundu: 
“20.06.2013 tarihinde saat 10.30 civarında Urfa Kapı Semtinde sivil kişiler benden kimlik istedi. Sivil 
olduklarını anlamadığım için bende onlardan kimlik istedim. Bana bağırıp hakaret etmeye başladılar. Resmi 
polisler gelince kimlik verdim. GBT’ye vurunca daha önce örgüt propagandası yaptığıma dair mahkememin 
olduğunu öğrenince karga tulumba beni arabaya bindirdiler. Arabada polis karakoluna gidinceye kadar darp 
edildim. Karakolda yanılmıyorsam beni üst kata çıkardılar. Orada da beni darp edip küfürler ediyorlardı. 
Yaklaşık bir saat sonra beni hastaneye götüreceklerken polisin biri copla da vuralım dedi. Orada bulunan 
sivil bir polis copla vurursak iz kalır başımızı ağartır dedi. Onu hastaneye götürün ve devlet hastanesine 
gittim. Doktoru görmeden işlemlerim yapılıp beni tekrar karakola getirdiler. Yaklaşık 2 saat kelepçeli 
bekletildikten sonra kelepçeyi açıp beni yarım saat beklettikten sonra ifademi almak için ifade odasına 
götürdüler. Aldığım darbeler sonucu başım dönüyordu. İfademi verdim ama aldığım darbeler nedeniyle nasıl 
bir ifade verdiğimi tam olarak hatırlamıyorum. Karakolda bırakıldıktan sonra yürüyemiyordum. Ağabeyimi 
arayarak beni karakoldan alması için kendisiyle telefonla konuştum. Ancak iyi olmadığım için hemen bir taksi 
tutup eve doğru yola koyuldum. Eve vardığım gibi hemen Özel Seyrantepe Hastanesine gittim. Darp 
edildiğime dair rapor verildi. Ancak raporu bana vermediler. Dava açılınca Savcılığa göndeririz dediler. Bu 
arada darp olayında polisin hastaneye gelip ifademi alması gerekirken gelmediler. Ayrıca bu olayı basınla da 
paylaştım. Beni darp eden polislerden davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”       
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24 Haziran 2013’te İzmir’de Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınanlardan Süleyman 
Göksel Yerdut gördüğü işkence nedeniyle kolunun kırıldığı, Mehmet Polat’ın ise parmağının çıktığı ifade 
edildi. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Elif İnal: ”31 Mayıs 2013 2013’te, 
Taksim Meydanında yoğun gaza maruz kaldım. O esnada etrafım sivil polis doldu ve gözaltına alındım. 
Araca alınırken polisler beni araca fırlattı. O esnada bacağımı çarptım. Bir sıyrık ve morluk oluştu ancak 
bunu doktorlara bildirmedim. Daha sonra 10 saat civarında araçta gözaltı oldu sonra salıverildim. Kağıdı 
imzalattırdı ve nezarete konuldum. Nezarette ‘’ince arama’’ adı altında kıyafetlerim çıkarıldı. Daha sonra, 28 
saat sonunda bırakıldım.Sonraki günlerde demokratik hakkımı kullanmak için eyleme katıldım. Barışsal 
şekilde süren eylemlerde sürekli gaza maruz kaldım.” dedi. 
 
26 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ayten Atıcı: “Oğlum Baran Atıcı, 
Esenlerdeki evimiz basılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınırken pantolonunu giymesine izin verilmedi. 
Oğlumun Gezi Parkı olayları nedeniyle tutukladılar. Avukatı Cengizhan Karaşin’dir” dedi. 
 
26 Haziran 2013’te Ankara’da de devam eden Gezi Parkı eylemlerine eylemin yapıldığı Dikmen Caddesi’nde 
basınçlı su ve gaz bombalarıyla saldıran polis ekiplerinin gözaltına aldığı 10 kişiden E.K., emniyet 
Müdürlüğü’nde verdiği ifadede, gözaltına alınarak bindirildiği zırhlı akrep tipi araçta fiziksel cinsel saldırıya 
uğradığını söyledi. 
 
26 Haziran 2013’te, Urfa'nın Akçakale ilçesinde oturan Suruç nüfusuna kayıtlı Müslüm Barış adlı yurttaş, 
taziye amaçlı gittiği Rojava'nın Kobani kentinden dönerken Kaya Hudut Karakolu askerleri tarafından fark 
edilip tarandığını, akabinde gözaltına alınıp işkenceye tabi tutulduğunu ve gözleri bağlanarak Mürşitpınar 
Sınır Kapısı'ndan "ÖSO güçleri tarafından öldürülme" maksadıyla sınırın diğer tarafına atıldığını iddia etti. 10 
Haziran'da taziye amaçlı Rojava'ya geçtiğini söyleyen Barış, "Rojava tarafından akşam 21.00 sularında 
geçtim. Dur ikazında bulundular. Ben de yattım. Ateş açtılar, yere yattım ve o şekilde beni yakaladılar. 
Elimde herhangi bir kaçak, bir silah, hiçbir şey yoktu. Termal kamerada bu tespitlidir zaten. Kendileri de 
söylediler" dedi. İşkencelere tabi tutulduğunu iddia eden Barış, "Yakaladıkları anda beni linç ettiler. 6 saat 
beni tekme ve dipçiklerle dövüyorlardı. Beni çamura sürdüler. Suya sürdüler. Beni çeşitli işkencelerden 
geçirdiler. Küfrettiler. Cebimdeki parayı gasp ettiler. Cep telefonumu gasp ettiler. Cebimdeki kalemi, hatta 
kırık bir tarak vardı onu bile aldılar. Paramı aldılar" iddialarında bulundu. Tüm bunları yapanın Uzman Çavuş 
olduğunu söyleyen Barış, daha sonra Yüzbaşı'nın geldiğini belirterek, şunları anlattı: "Ondan sonra beni 
Mürşitpınar Kapısı'na götürdüler. Beni Rojava tarafına attılar. Kendi aralarında da konuştular. Gözlerim 
bağlıydı. Ellerim kelepçeliydi. Dediler ki; 'Suriye tarafına bunu atalım. Muhalifler bunu öldürsün.' Savcılıkta 
suç duyurusunda bulundum. Davacıyım. Uzlaşmayı da kabul etmiyorum. Yasal haklarım neyse onun 
peşindeyim. Elimde darp raporu da var."Barış, Rojava'dan geri dönmek için ikinci kez geldiği Mürşitpınar 
Kapısı'nda "Kaçak yollarla sınır ihlali" yaptığı gerekçesi ile Bin TL para cezası ödediğini belirtirken, Barış'ın 
ağabeyi Abdulkadir Barış ise, Akçakale Polis Merkezi Amirliği'ne suç duyurusunda bulundu.   
 
29 Haziran 2013’te,  Ankara’da Gezi direnişinde gözaltına alınan E.K.(31) adlı kadın göz altında cinsel tacize 
maruz kaldığını ifade etti.  
 
6 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Abuzar Gafari Ararat; “16.06.2013te 
Sıraselviler Caddesinde  bulunuyordum. Bu tarihte polis ile göstericiler arasında çatışma vardı. Ben sadece 
izliyordum. Yani polise herhangi bir mukavemette bulunmadım, polise taş atmadım. Arada sırada 
eylemcilerin attığı sloganlara katıldım. Polis TOMA eşliğinde bir müdahalede bulundu. Biber gazı sıktı ve 
beni gözaltına aldı, benden başka gözaltına aldığı eylemciler de vardı. Polis bizi otoparkta sıkıştırdı ve bizi ilk 
önce yere yatırdı. Başımızı öne almamızı  söyledi polis. Polise direnmedim. Söylediklerini yaptım, ama polise 
karşı gelenlere çok sert davrandılar ve şiddet uyguladılar. Daha sonra bizi teker teker Taksim Meydanı’na 
götürdüler. Üst araması yaptılar. Cebimizde ne varsa aldılar ve bir poşete koydular. O sırada bize çok 
hakaret ve küfür ettiler. Sonra otobüse bindirip Fatih’teki Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler. İfademizi 
aldılar. Hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdiler. Nezarethaneye attılar bizi. Üçgün nezarethanede 
tuttular ve savcının karşısına çıkardılar beni. Savcı hakkımda serbest bırakılma talimatı verdi ve beni serbest 
bıraktılar.”dedi. 
 
6 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Oya Tezel; Gezi Parkı için Taksim 
Dayanışması’nın yapacağı basın açıklamasına katılmak üzere Cihangir’e geldim. Hiçbir uyarı yapılmadan 
polis yoğun şekilde gaz bombası atarak basın açıklaması yapan Kitleye saldırdı. Gazdan korunmak için 
kaçtığım bir sokakta açık olan bir apartmanın girişine  Sığındım. Arkadan polisler gelerek küfürler ederek 
gözaltına aldılar. Yanımda bulunan arkadaşımla birlikte  kelepçeleyip Çevik kuvvetin arasından geçirip polis 



[2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU] İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | YAŞAM HAKKI 79 

 

otobüslerinin olduğu Taksim Meydanı’na doğru yürüttüler. Çevik kuvvetin arasından geçerken küfürle 
hakaret ettiler. Tehditler savurup korkutmaya çalıştılar. Otobüse bindirdiklerinde telefonumun çalması üzerine 
telefonumu elimden zorla aldılar ve özel dosyalarını kurcaladılar. Video ve fotoğraflarıma baktılar. Önce 
TEM’in önünde bu şekilde bekletip, sonra sağlık kontrolü için Haseki Hastanesi’ne getirdiler. Burada sağlık 
sonra Vatan emniyetinde gözaltı işlemlerini yapıp Güvenlik Şube nezarethanesine götürdüler burada 3 gün 
tuttular. İlk gün akşam saatlerine kadar avukatımla görüşmeme izin vermediler. Parmak izi alıp fotoğraflarımı 
çektiler. Bir kadın polis soyarak arama yaptı. Daha sonra Emniyet ifadesi sonrası savcılığa çıkmak için 2 gün 
daha bekletildim. Tuvalete gitmek istediğimde saatler sonra iyin verdiler.”dedi.  
 
6 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Bahdiyar Erol; “Saat 18.00 
sıralarında Sıraselviler Caddesi’nde polis gaz ve tazyikli suyla basın açıklamasında bulunan gruba müdahale 
etti ve kaçışan göstericileri gözaltına aldı. Ben ve kadın arkadaşım gözaltına alındık iki polis tarafından. Bizi 
Taksim Meydanı’nda çevik kuvvet otobüslerinin arasında çok sayıda sivil polisin ve çok sayıda (150-200) 
gözaltında kişinin bulunduğu yere getirdiler. Sivil polisler kimliğimizi alarak otobüslere ellerimiz ve 
ayaklarımız açık uzun süre durdurdular. Ayakkabılarımızı çıkartarak bir çevik kuvvet polisi uzun süre 
botlarıyla ayağımı ezdi ve küfür – hakaret, cinsel içerikli espriler eşliğinde otobüse bindirdiler ve 2-3 kişi polis 
başımdan bastırarak ve tekmeleyerek yere yatırdı ve koltuk altına sıkıştırarak boynuma tekme ve dirsek ile 
vurdular. Kadın arkadaşıma da küfür ve hakaret ederek aşağıladılar. Otobüsün sıcak fanları açıldı ve 
kapasitenin çok üstünde kişi bindirildi. Otobüste bulunan tüm arkadaşların gözleri vücutları darp izleri 
mevcuttu, bir kişi polis tarafından ısırılmıştı ve gözaltına alınanların tamiminin vücudumda morluklar 
mevcuttu. Daha sonra hasekiye hastaneye götürülerek muayene olduk.”dedi. 
 
9 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Atila Temiz; “Taksim İstiklal 
Caddesi’nde gaz bombası mağduru olarak basın açıklamasına katılmak amacıyla  bulunmuştum. Daha 
sonra yapılan polis müdahalesi gaz bombası ve TOMA ile su sıkılarak Cihangir’e doğru Taksim İlkyardım’ın 
önüne kaçtım. Tek başıma caddede yürürken bana çevik kuvvet ve sivil polis beni gözaltına alıp yere 
yatırmıştır. O sırada ben savunmasızken arkadan bir çevik polis bana yaklaşıp bir adet plastik (boya) 
mermiyle beni belimde yaralamıştır. Beni gözaltına alıp Taksim İlkyardım Hastanesi’nin bahçesine götürdü.  
Giriş kapısının kapılarını kapattı. Kimlik kontrolünden sonra 15’e yakın sivil polis bulunduğumuz yere gelip 
bana ve yanımdaki kişinin Doğan olduğunu öğrendiğim bir öğrenci arkadaşım ve bana ciddi anlamada darp, 
küfür, ve hakaret edildik. Daha sonra ben serbest kalırken diğer arkadaş gözaltı devam etti. Daha sonra 
Taksim İlkyardım’a gitti. Bana bir şey yok diye gönderiler. Bana doktor olduğunu diyen kişi bana ilkyardım 
müdahale yaptı.”dedi. 
 
9 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Barış Ertürk; “Saat 18:00 civarında 
evimin bulunduğu Sıra Selviler caddesinde yürürken polisin attığı gazdan kaçma amaçlı bir otoparka 
sığındım.Dakikalar sonra otoparka giren bir polis ellerimi kaldırmama ve evimin burada olduğunu söylememe 
rağmen beni yere yapıştırdı ve arkadan kelepçeledi. Kafamı ve ayaklarımı darp etti.Daha sonra otoparktan 
çıkarılıp gazın içinde  bekletildim. Yol boyunca gördüğüm her polisin sözlü tacizine uğradım.Meydandaki 
otobüslere götürüldüğümde  aşağıdaki polislerin sözlü taciz ve ufak çaplı darplarına maruz kaldım. 1 saat 
kadar otobüse dayalı  bekledikten sonra otobüse alındık. Bu sırada gözaltındaki diğer insanların ciddi 
boyutta darp edildiğine şahit oldum. Otobüste saatlerce kelepçeli olarak bekledikten sonra önce hastaneye 
götürüldük. Yola çıktıktan yarım saat sonra kelepçelerimi çıkarttılar. Bu sırada sözlü tacizler devam ediyordu. 
Darp edilenler de vardı. Gözaltı süresince kimseyle görüşmeme izin verilmedi. Abimin telefonunu aldılar fakat 
hiç aramadılar.İçeride yaşlı insanlar vardı.Aynı koğuşta kaldığım şahsın gün boyunca burnu kanadı.”dedi. 
 
9 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’nın halkın kullanımına kapatılmasını ve polisin tutumunu protesto eden 
Taksim Dayanışması’nın eylemine saldıran polisin gözaltına aldığı 59 kişiden A.A. adlı kadın, Emniyet 
Müdürlüğü’nde çıplak arama işkencesine maruz kaldığını savcılık ifadesinde dile getirdi. Annesiyle birlikte 
gözaltına alınan Burcu Sarak da işkence gördüğünü savcılık ifadesinde anlattı. 
 
12 Temmuz 2013’te İstanbul’da 6 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’nın halkın kullanımına açıldıktan 3 saat sonra 
kapatılmasını ve polisin tutumunu protesto eden Taksim Dayanışması’nın eylemine saldıran polisin gözaltına 
aldığı 59 kişiden Şef Aşçı Metin Toprak, Emniyet Müdürlüğü’nde işkence gördüğünü açıkladı. 
 
13 Temmuz 2013’te, İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde sivil polis ekibince gözaltına 
alınarak kaçırılan Semih Demir (18) tutulduğu aracın içinde, götürüldüğü ormanlık alanda ve karakolda 
dövüldüğünü, kendisine gösterilen fotoğraflardaki kişileri tanıyıp tanımadığının sorulduğunu açıkladı. 
 
13 Temmuz 2013’te, İstanbul’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasayla yetkilerinin 
sınırlandırılmasını Galatasaray Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yürüyüş yaparak protesto etmek isteyen 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

80 YAŞAM HAKKI  

 

TMMOB üyelerine polis ekipleri gaz bombası, plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale etmişti. Müdahale 
sonunda gözaltına alınanlardan Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Osman Erden’in (39) de arasında 
bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken işkence gördüklerini açıklamışlardı. Gözaltına alınırken darp edilen 6 
kişinin polis memurları hakkında yaptığı suç duyurusu henüz sonuçlanmazken, Osman Erden, Gökhan İrez, 
Okan Ersoy, Onur Karataş, Gökhan Tanrıverdi ve Şevket Tokdabayev hakkında “görevli polis memuruna 
direndikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamalarından 
dava açıldığı 20 Eylül 2013’te öğrenildi. 6 kişinin yargılanmasına İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 25 
Şubat 2014’te başlanacak. 
 
16 Temmuz 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ömer Şenyit ve Ömer Tekin şu beyanlarda 
bulundu: “14.07.2013 tarihinde saat 21.30 sularında Diyarbakır ilinin İskan evleri semtinde bulunan Shell 
Petrol İstasyonunun önünde her iki tarafında akrabam olduğu bir grup kavga ediyordu. Ben ve akrabam olan 
Ömer Tekin’de kavgayı yatıştırmak için olayın olduğu yere gittik. O esnada polisler de olay yerine geldi ve 
ellerindeki biber gazını herkese sıkmaya başladı. Biz biber gazından etkilendiğimiz için oradan uzaklaşmaya 
başladık. Biz uzaklaştığımız esnada polisler bizi Bağlar semtinde bulunan yanık Köşk civarında yakaladı. 
Hiçbir şey sormadan sorgusuz-sualsiz, yumruk ve tekme atmak suretiyle ayrıca silah kabzasıyla darp etmeye 
başladılar. Beni 10 dakika boyunca böyle dövdüler. Arkadaşım Ömer ile birlikte 10 Nisan Karakoluna 
götürüldük. 10 Nisan Karakoluna gittiğimiz gibi bizi soymaya ve ıslak hortum ile dövmeye başladılar. 
Sonradan karanlık depo gibi bir alanda ters kelepçe yapmak sureti ile bizi tavana astılar. Vücudumuz 
morarmıştı. Askıdan indirdikten sonra su döküp ayılttılar. Hortumla dövmeye devam ettiler. Anneme ve kız 
kardeşime yönelik küfür içeren hakaretlerde bulundular. Bu işlem 5 polis tarafından gerçekleştirildi. 
Karakolda 6 saat kaldıktan sonra bizi hastaneye götürdüler. Hastane dönüşünde bizi darp etmeye devam 
ettiler. Polislerin bize uyguladığı bu insanlık dışı muamelenin işkence suçunu oluşturduğu aşikârdır. Bizi 
orantısız güç kullanmak sureti ile gözaltına alan, biber gazı sıkan, gözaltı biriminde çeşitli yöntemlerle 
işkence yapan görevlilerin tespiti ile haklarında yasal işlem başlatılmasını talep ediyoruz.”     
 
16 Temmuz 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Gözde Kaya beyanında; “12.07.2013 
günü bizim eve çok sayıda sivil polis baskın yaptı. Evde hemen hemen her tarafını arıyorlar. Bütün 
eşyalarımızı birbirine katarak aradılar.Kardeşim Hüseyin’i Bozyaka TMŞ sine götürdüler. Pazar günü bir grup 
sivil polis hücreye girerek Kardeşimi dövmeye başını duvarlara vurmaya başlıyorlar. Kardeşimin mide 
bulantısı geçirdiğini öğrenen polisler önce Yeşilyurt Devlet Hastahanesi Acil Servisine saat 13.00 
götürüyorlar. Ters kelepçeli muayene olmak istemeyen kardeşimi doktor ve hemşireler tarafından muayene 
etmeden geri gönderiyorlar. Bu arada avukatları ile görüştürüyorlar. Kendisine işkence yapıldığını avukatlara 
da anlattı kardeşim. 4 saat aradan sonra bu kez Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine götürüyorlar. 
Hastahaneye götürürken yolda yine dövüyorlar. Kardeşim bu arada avukatları ile görüştürüyorlar.Kendisine 
işkence yapıldığını avukatlara da anlattı kardeşim. 4 saat aradan sonra bu kez Buca Seyfi Demirsoy 
Hastahanesine götürüyorlar. Hastahaneye götürürken yolda yine dövüyorlar. Kardeşim Azadiya Welat 
Çalışanıdır. MLKP ile yakından uzaktan alakası olmamasına rağmen MLKP ile ilişki kurulmak istendi ve bu 
yüzden de tutuklandı.” Demiştir. 
 
24 Temmuz 2013’te, Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde çalıştığı oto yıkama işyerine gelen polislerin kendisine 
kimlik sorduğunu belirten Cemal Işık, kimliği üzerinde olmadığı için polisler tarafından 2 kardeşi ile birlikte 2 
Nisan Polis Karakolu'na götürülerek saatlerce kardeşleri ile birlikte işkenceye uğradığını iddia eden Cemal 
Işık, polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.   
  
25 Temmuz 2013’te Rize’de park alanından çekilen otomobili nedeniyle polisle tartışan Sebahattin Taşçı’nın 
gözaltına alınarak götürüldüğü Cumhuriyet Polis Karakolu’nda darp edildiği öğrenildi. 
 
20 Ağustos 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Esin Keskin: “3 Ağustos Cumartesi 
2013’te, eğlenmek için taksim’e gelmiştim, polis saldırıda bulundu. Direk yüzüme plastik mermiler sıktı, 
saçlarımdan tutup sürüklediler ve ardından gözaltına aldılar. Vatan’a götürüldüm. Ek gözaltı süresi aldılar, 
sonra savcılıktan serbest bırakıldım. Hukuki destek talep ediyorum.” Dedi.  
 
20 Ağustos 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Özgür Nizam: “ 3 Ağustos 2013’te, 
eşimle yemek yemiştik Mis sokakta yürüyorduk. Polis hiçbir uyarı yapmadan saldırıda bulundu. Ben ve eşim 
plastik mermilerle yaralandık ve sonrasında gözaltına alındık. Hukuki destek talep ediyorum.” Dedi.  
 
21 Ağustos 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sinan Açıkel: “ 3 Ağustos 2013’te, 
arkadaşlarımla yemek yemek için buluştum. Elimde domates, salatalık vardı ve bir hanın içindeydim. Bir 
anda bir polis beni gösterdi. Birçok polis hanın içine girerek tişörtümü yırtıp beni dövmeye başladılar. 
Yüzüme biber gazı sıktılar, kafama silah dayadılar, ölümle tehdit ettiler. Bu konuyla ilgili şahitlerim var. 
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Ellerim arkadan kelepçeli, gözlerim kapalı bir şekilde beni gözaltına aldılar. 2 gün gereksiz yere gözaltında 
tuttular.” Derneğimizin raporunda yer almasını istedi.  
 
1 Eylül 2013’te, Maraş Merkez Çarşı Karakolunda Burak Hançerkıran trafikte yaşadığı tartışmanın ardından 
darp edildiği gerekçesiyle Şehit Polis Murat Örümcek Polis Merkezi Amirliği’ne gelerek şikayetçi olmak istedi. 
Vatandaşın iddiasına göre, karakolda görevli polis “bunun için mi şikayete geldin” diyerek Hançerkıran’ın 
şikayetini pek dikkate almadı.Bunun üzerine Hançerkıran ve polisler arasında tartışma yaşandı. Daha sonra 
amcası Bilal ve kardeşi Ökkeş Hançerkıran’ı arayan Burak Hançerkıran, yakınlarından karakola gelmesini 
istedi. Bilal ve Ökkeş’in de karakola gelmesinin ardından tartışma daha da büyüdü. Kendilerine yumruk atan 
şahsın yakalanmasını isteyen vatandaşlar ile polis memurlarının tartışması kavgaya dönüştü.Karakolun 
bahçesine kadar süren kavgada Bilal, Ökkeş ve Burak Hançerkıran darp edilip, biber gazı kullanılarak etkisiz 
hale getirildi. Bazı görgü tanıklarının ifadesine göre 3 kişi, karakol içerisine götürüldükten sonra da darp 
edilmeye devam edildi.     
 
10 Eylül 2013’te, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde Ahmet Atakan için düzenlenen eyleme saldıran polis 
ekiplerinin gözaltına alarak Kadıköy İskele Polis Karakolu’na götürdüğü 13 kişiden 2 kadına çıplak arama 
uygulamasının dayatıldığı açıklandı. 
 
15 Eylül 2013’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde düzenlenen festivale plastik mermi ve gaz bombalarıyla 
saldıran polis ekiplerinin gözaltına aldığı Kızılbayrak Dergisi muhabiri Mehmet Ali Karabulut, gözaltına 
alındığı sırada ters şekilde kelepçe takıldığını ve gözaltı aracında darp edildiğini açıkladı. 
  
15 Eylül 2013’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde düzenlenen festivale plastik mermi ve gaz bombalarıyla 
saldıran polis ekiplerinin gözaltına aldığı T.K., kendisinin ve bir başka kadının İskele Polis Karakolu’nda zorla 
elbiselerinin çıkarılarak çıplak arama uygulamasının dayatıldığını açıkladı. 
 
28 Eylül 2013’te, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Soğuksu köyünde yaşayan Mehmet Ali Bingöl (36) isimli 
yurttaş, 17 Eylül'de sabaha karşı evinin önüne çıktığı sırada yanına hızla yaklaşan askerler tarafından darp 
edildiği iddia etti. Askerlerden birinin arkadan kalın bir cisimle kafasına vurduğunu, bayıldığını ve daha sonra 
baygın halde Soğuksu Jandarma Karakolu'na götürüldüğünü söyledi. Bingöl götürüldüğü karakolda 
yaşadıklarını şöyle anlattı: "Karakolda ayıldıktan sonra ayaklarıma da tahta ve kalaslarla vurulduğunu 
gördüm. Ayaklarım halen yara bere içerisindeydi. Kafama çelik dikiş atıldı. Hayati tehlike atlattım. Bana 
karakolda çok kötü davrandılar. Ana avrat sinkaflı küfür ettiler. Telefonum da halen kendilerinde" dedi. 3 saat 
tutulduğu karakolda gördüğü işkenceden dolayı kafasına 16 dikiş atıldığını söyleyen Bingöl, Çaldıran 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendisine işkence yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.    
 
7 Ekim 2013’te İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin Maltepe İlçesi’nin Gülsuyu 
Mahallesi’nde ve Sultangazi İlçesi’nin Gazi Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonlar sonucu gözaltına 
alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Partizan Dergisi veya Halk Cephesi üyesi 31 kişiden Haseki Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde polis gözetiminde zorla tükürük örneği alındığı öğrenildi. 24 saatlik kısıtlamanın 
ardından görüşen avukatlar gözaltındaki kişilere sadece toz şeker verildiğini, dışarından kendi paralarıyla 
dahi, su dâhil herhangi bir şey alınmasına izin verilmediğini açıkladılar. 
  
16 Ekim 2013’te İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde “yeğeniyle İstiklal Caddesi’nde “torpil” adlı patlayıcı maddeyi 
patlattığı” gerekçesiyle gözaltına alınan Onur Eren Yıldız, kendisini gözaltına alan Güven Timi tarafından 
işkence gördüğünü açıkladı. Onur Eren Yldız gözaltında yüzüne biber gazı sıkıldığını, ellerinin 
kelepçelendiğini, yere yatırılarak boğazına ve dizlerine basıldığını ifade etti. 
 
21 Ekim 2013’te Osmaniye T Tipi Cezaevi’nden 2013 yılının Mayıs ayında tahliye olan Bayram Yıldız’ın (19) 
hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Mersin’de gözaltına alınarak Terörle Mücadele Şubesi’ne 
götürüldüğü öğrenildi. Kardeşinin akıbetini öğrenmek isteyen Makbule Yıldız, kardeşinin darp edilmesi 
nedeniyle başının kanadığını gördüğünü ileri sürdü. 
 
21 Ekim 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Onur Eren Yıldız: “ bayramın ikinci 
2013’te, üç kuzenimle birlikte Taksime gezmeye geldik. Eğlence olsun diye torpil patlattık, bunun üzerine sivil 
polisler yanımıza geldi, kimlik kontrolü sonrasında gerginleşen ortamdan dolayı beni polis aracına bindirdiler 
ve dövmeye başladılar. Yüzüme biber gazı sıktılar, Taksim karakolunda resmi ve sivil polisler dövmeye, küfür 
etmeye devam ettiler. Ben de kendilerine arabada ve karakolda vurdum. Sonrasında Şişli Etfale götürüp geri 
getirdiler, ailemi aramama izin vermediler. Kuzenlerimi gözaltına almadıkları için onlar aileme bilgi vermiş. 
Beni ilerleyen saatlerde çocuk büroya götürdüler ve ailem ile Barodan avukat Gönül Erdem geldi serbest 
bıraktılar. Halkın hukuk bürosu avukatları süreci takip edecek.” Dedi. 
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22 Ekim 2013’te, BDP Urfa ili Silvan eski İlçe Başkanı Abdullah Eflatun, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi İplik 
Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan polis baskını ile, "KCK Ana davası kapsamında yargılandığı ve 
kesinleşmiş cezası olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı. Baskın sırasında polislerin Eflatun'u darp edildiği 
iddia edildi. 
 
23 Ekim 2013’te, Van'dan Iğdır’a seyahat etmekte olan BDP Erciş İlçe Örgütü üyesi Metin Tokay, BDP Köy 
Komisyonu üyesi Tekin Hezer ve BDP Gençlik Meclisi çalışanı Harun Yıldız adlı yurttaşlar, Van’ın Muradiye 
ilçesinde polisler tarafından durdurularak gözaltına alındı. Ardından Muradiye Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürülen BDP’lilerden Tekin Hezer, burada uzun süredir kardeşi kayıp olan Özcan Çelik isimli bir şahıs 
tarafından polislerin kışkırtması ile bıçaklı saldırıya maruz kaldığını söyledi.  
 
14 Kasım 2013’te Adana’da gözaltına alınarak götürüldüğü Beşocak Şehit Veli Ataşçı Polis Karakolu’nda 
elbiseleri zorla çıkarılarak çıplak halde işkence gördüğünü belirten Vedat Aslan karakolun önünde üzerine 
benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. 
 
16 Kasım 2013’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Hezan Köyü’nde 28 Haziran 2013’te kalekol yapımı 
protestosu sırasında askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Medeni Yıldırım’ın annesi Fahriye 
Yıldırım, Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiği esnada 
belediye önünde oğlunun posterini sırtına asarak faillerin bulunmamasına tepki göstermişti. Başbakanlık 
korumalarının talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Yenişehir Polis Karakolu’nda üç saat 
bekletilen Medine Yıldırım gözaltındayken polis memurlarının yaptığı eylem nedeniyle kendisiyle alay ve 
hakaret ederek “reklam yapmakla suçladıklarını açıkladı. 
 
17 Kasım 2013’te, İzmir’in Bornova İlçesi’nde Halkların Demokratik Partisi (HDP) İl Başkanı Cavit Uğur, 
gözaltına alınan Ege Üniversitesi öğrencisi bir kişi hakkında bilgi almak için gittiği 100. Yıl Polis Karakolu’nda 
hakarete uğrayarak darp edildiğini ve gözaltında tutulan öğrencinin de darp edilmesi sonucu gözünün ve 
dirseğinin morardığını açıkladı. 
 
24 Kasım 2013’te, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde işyerlerini kapattıktan sonra evlerine doğru giderken polis 
ekibinin kimlik sorduğu üç kişiden Sercan Gören’in (23) üzerinde kimlik çıkmamasının ardından gözaltına 
alınması sonrası arkadaşlarının durumunu öğrenmek için Taksim Polis Merkezi’ne giden Rıdvan Yılboğa 
(16), Yusuf İmir’in (22) polisler tarafından “karakolu basmaya mı geldiniz” denilerek kameraların önünde 
dövüldüğü öğrenildi. 
 
2 Aralık 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Meltem Servi; “ polisler Bursa’da 
gözaltına aldıktan sonra emniyete götürdüklerinde baskı ve psikolojik işkence yaptı, beni dayakla tehdit 
ettiler. Şüpheliyken sanık muamelesi gördüm. Bundan dolayı suç duyurusunda bulunmak istiyorum” Dedi.  
 
15 Aralık 2013’te, Diyarbakır da 8 Aralık Pazar günü Hakkari’nin Gever (Yüksekova) ilçesinde üç kişinin polis 
kurşunuyla infaz edilmesini protesto eden kitlenin içinde yer alan 16 yaşındaki M.A'nın hem olay yerinde hem 
de gözaltında polis tarafından şiddete uğradığı öğrenildi.  M.A'ya 8 Aralık'ta verilen ve darp edildiğini 
belgeleyen raporun ardından polis, 9 Aralık'ta yeni bir rapor aldı. Polisin baskı yoluyla aldığı düşünülen 
raporda ise önceki günkünün aksine darp olmadığı yazıldı. ANF'ye konuşan baba Hasan Akgönül, 
çocuğunun pazar günü saat 18.00 civarında evden çıktığını ifade ederek, şunları anlattı: "Saat 21.00'e kadar 
gelmesini bekledik ama gelmedi. Gittim, arkadaşılarına sordum; 'buraya gelmedi' dediler. Eve döndüm. Saat 
22.30 gibi karakoldan telefon açıp 'çocuğunuz burada' dediler. Karakola gittim ama çocuğu göstermediler. 
Sabah adliyeye çıkacağını söylediler." 'DÖVMÜŞLER, SOĞUK HAVADA MONTUNU DA ALMIŞLAR' 
Ertesi gün ise saat 10.15 gibi çocuğunu adliyede gördüğünü belirten Akgönül, "Çocuğun haline, durumuna 
baktım, o kadar dövmüşler ki, sanki başka hale sokmuşlar. Tanımakta zorlanılacak kadar şiddet 
uygulamışlar. Saat 16.00 gibi de tutuklama kararı verildi. Doktor raporu aldık. Çocuk Şube'de 'darp yok' 
denildi ama doktor raporuyla şiddete uğradığı ispatlandı. Bir de hava soğuk diye üzerinde mont vardı ama 
onu da alıp çocuğa vermemişler" diye konuştu. 
 
13 Aralık 2013’te, İstanbul’un Esenler İlçesi’nde boyunlarında sarı, yeşil, kırmızı renklerindeki puşilerden 
olduğu için polis ekibi tarafından gözaltına alınarak karakola götürülen Bilal Şorli ve Vedat Şorli adlı kardeşler 
gözaltında darp edildiklerini açıkladılar. 
 
14 Aralık 2013’te İstanbul’da Taksim Meydanı’nda kıyafetlerini çıkararak “Van üşüyor” sloganını attığı 
gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alınan B.Ö.O. araç içinde darp edilerek karakola 
götürüldüğünü ve kendisine Kabahatler Yasası uyarınca 88 TL para cezası kesildiğini açıkladı. 
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30 Aralık 2013’te, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova (Navberojan) köyü sakinleri tarafından asker 
baskısına karşı 10 gün önce askeri karakol önünde başlatılan yol kapatma eylemine askerler gaz 
bombalarıyla müdahale etti. Yol kapatma eylemi nedeniyle erzak gitmeyen karakollara çözüm arayan 
yetkililerin, yeni güzergâhlar için bölgeye gönderdiği 3 iş makinesine yurttaşların engel olması üzerine asker 
halka gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Gözaltına alınan Muhyettin Kaya isimli yurttaşın nizamiye 
içinde askerler tarafından darp edildiği, bunun üzerine Kaya'nın babası Bekir Kaya ve kardeşi Sadık Kaya’nın 
da gittikleri karakolda askerler tarafından darp edildiği iddia edildi.  
 
30 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kadri Şimşek, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
29.12.2013 tarihinde BDP Silvan İlçe Örgütünün Roboski Katliamını anmak ve Hasta mahpuslar için 
düzenlediği yürüyüşü Silvan – Mezopotamya Gazetesi adlı yerel gazete adına muhabir olarak takip 
ediyordum. Saat 14.00 sıralarında yürüyüş bittikten sonra kitle dağıldı. Ancak yer yer bazı göstericiler ile 
kolluk güçleri arasında arbede yaşandı.  Çevik kuvvet görevlileri 15 -16 yaşlarındaki bir çocuğu yakalamaları 
sırasında darp ediyorlardı. Ben de gazetecilik görevim gereği olayın görüntüsünü alıyordum. Sivil giyimli 
komiser olduğunu sonradan öğrendiğim ama adını bilmediğim 1.85 boylarında zayıf, beyaz montlu, kot 
pantolonlu, başının ön tarafında saçı çok olan kumral hafif kıvırcık ve sakalsız gördüğümde teşhis 
edebileceğim şahıs üzerime atlayarak çekim yaptığım telefonumu elimden aldı. Ne yapmak istediğimi sordu. 
Ben de gazeteci olduğumu söyledim ve muhabir kartımı kendisine gösterdim. Bunun üzerinde orada bulunan 
birkaç çevik kuvvet polisi kendisine “komiserim bizler onu tanıyoruz. Gazetecidir.” demelerine rağmen beni 
ite kaka akrep diye tabir edilen araca bindirdiler. Araca bindirirken arkadan tekmelediler. Tekmenin etkisiyle 
aracın içerisine düştüm. Düşmenin etkisiyle elimden yaralandım.  Düştükten sonra dahi tekmelemeye devam 
ettiler. Sırtım halen morarmış haldedir. Olaya ilişkin görüntüler bende mevcuttur. Akabinde ilçe emniyet 
müdürlüğüne götürüldüm. Emniyette kameraların görmediği çay ocağına götürüldüm. Ailemi de çağırdılar. 
Uzlaşmamızı ve olayın haberinin yapılmaması konusunda bana baskı yapıldı. İnternette bana ilişkin haberler 
dolaşınca “o haberler çekilsin, yoksa ben de polis arkadaşları şahit olarak gösterip hakkında işlem yaparım.” 
dedi. Ben hakkımı sonuna kadar arayacağımı söyledikten sonra ajanslara düşen haber geri çekilirse seni 
serbest bırakırız dediler ancak ben kabul etmedim. Gözaltından çıkarılırken Silvan Devlet Hastanesine 
götürüldüm. Orada doktora darp edildiğimi söyledim ve darp edildiğim yerleri gösterdim. Söz konusu 
hususlar rapora geçirilmiştir. Saat 21.00 sıralarında serbest bırakıldım. Bununla birlikte telefonumun başucu 
şüpheli komiserin müdahalesi sonrası zarar görmüştür. Beni bu şekilde darp eden, tehdit ve hakaret eden 
telefonuma zarar veren polis memurlarından davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.   
 
31 Aralık 2013’te İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 
Şerife Erbay, Erkan Salduz, Cebrail Gündoğdu ve Barış Boğazkaya’ya, sağlık kontrolü için götürüldükleri 
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde zorla tükürük örneği alma uygulaması yapıldığı Ezilenlerin Hukuk 
Bürosu tarafından açıklandı. 
 
31 Aralık 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 3 yurttaşın polis kurşunuyla öldürülmesinin ardından Kars 
Kafkas Üniversitesi öğrencileri tarafından düzenlenen eyleme polisin müdahale etmesi sonucu çok sayıda 
öğrenci gözaltına alınmıştı. 11 Aralık'ta adliyeye sevk edilen öğrencilerden 11'i tutuklandı. Öğrenciler 
gözaltında, mahkemede ve cezaevinde yaşadıkları hak ihlallerine ilişkin İHD Erzurum Şubesi'ne mektup 
gönderdi. Mektupta öğrenciler, epilepsi hastası Abdullah Türfent'in, polisler tarafından darp edilmesi 
nedeniyle nöbet geçirdiğini ve bu duruma rağmen dakikalarca kar üstünde bırakıldığını kaydetti 

13.2. Köy Korucuları Tarafından Yapılan İşkence ve Kötü Muamele 
  
 
26 Ocak 2013’te Diyarbakır 'ın Silvan İlçesi'nde Mehmet Savaş Yanık, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı'na 
başvurarak, Anadolu İMKB Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi kız kardeşi, 19 yaşındaki Mensure Yanık'ın silahlı 3 
kişi tarafından kaçırıldığı yönünde şikayette bulundu. Kız kardeşini kaçıran silahlı 3 kişinin Kulp İlçesi'ne bağlı 
Kayhan Köyü korucusu olduğunu ileri süren Yanık, şöyle dedi:  "Kardeşim dün sabah evden çıkıp okula 
gideceği güzergahta silahlı 3 kişi tarafından zorla arabaya bindirilerek kaçırıldı. Kaçırıldığını gören okul 
arkadaşları var. Silahlı 3 kişi olduklarını ve birinin üzerinde korucuların giydiği elbiseler olduğunu söyledi. 
Dünden beri yaptığımız araştırma sonunda kız kardeşimi kaçıranların Kulp İlçesi'ne bağlı Kayhan Köyü'nde 
yaşayan silahlı korucular olduğunu öğrendik. Kız kardeşimin hayatından endişe duyuyorum. Savcılık, 
jandarma ve emniyete şikayette bulundum. Kardeşimin biran önce bulunmasını ve bize teslim edilmesini 
bekliyoruz."  
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14 Temmuz 2013’te Bitlis’in Hizan İlçesi’ne bağlı Kêxîs Köyü’nde çobanlık yapan Abdulhekim Özel’in (22) 
köyün geçici köy korucular tarafından darp edildiği ortaya çıktı. Darp edilen Abdulhekim Özel’in Dursun 
Odabaşı Araştırma ve Eğitim Hastanesi’nde (Van) yoğun bakım ünitesinde tutulduğu öğrenildi. 
 
19 Temmuz 2013’te, Hakkari’nin Şemdinli İlçesinde Tuğlu (Tuyi) köyüne gitmekte olan Enver Kırmızıgül, 18 
Temmuz akşam saatlerinde bir grup korucu tarafından yolunun kesilerek kendisinden para talep ettiğini, 
parasını vermek istemeyince de dövülerek darp edildiğini iddia etti.  
 
23 Ağustos 2013’te, Van'ın Çatak ilçesine bağlı Üvecik (Ferxînûs) köyünde yaşayan Methi Mohan (70) adlı 
yurttaş, 90'lı yıllardan bu yana defalarca asker ve korucular tarafından "korucu olması" için gözaltına alınarak 
işkence gördüğünü iddia etti. Mohan, yapılan tüm baskılara rağmen korucu olmayarak bu uygulamalara karşı 
direndiğini dile getirdi. Korucu olmadığı için birçok defa askerler ve köy korucuları tarafından ölümle tehdit 
edildiğine ileri süren Mohan, şimdi de köy ağası olarak tabir edilen kişiler tarafından koruculuğu kabul 
etmediği takdirde köyden sürgün edilmekle tehdit edildiğini iddia etti. Köyde bulunan arazisini tapulamak için 
Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne bağlı memurları arazisine götürdüğü esnada söz konusu kişilerin gelip tapu için 
bilirkişilerin beyanda bulunmasına engel olduğunu belirten Mohan, yıllarca devletten çektiği işkencelere 
yetmezmiş gibi şimdi de ağaların köylülere baskı uyguladığını ileri sürdü.    
 
2 Ekim 2013’te, Dersim'in Pülümür ilçesinde evli olduğu öğrenilen S.A. (30) isimli kadının ilçede yaşayan ve 
Murat Şanlıoğlu isimli köy korucusunun tacizine uğradığı iddia edildi. Cinsel tacize uğradıktan sonra köy 
korucusu ve korucunun eşinin tehdidine maruz kalan S.A'nın ilçeyi terk etmek zorunda kaldığı öne sürüldü.   
 
15 Kasım 2013’te, Bitlis’in Olek Köyü’nün kırsal kesiminde geçici köy korucularının köylüleri rahatsız ettiği 
iddialarını araştırmak üzere olay yerine giden İHD ve MEYA-DER Bitlis Şubesi yöneticilerinden oluşan iki 
kişilik heyet ile Dicle Haber Ajansı muhabirinin geçici köy korucuları tarafından silah zoruyla rehin tutularak 
tehdit edildikleri ve heyetin Bitlis’in Valiliği’nin telefon görüşmesi sonucu serbest bırakıldığı öğrenildi. 
 
 

13.3. Gözaltı Yerleri Dışında İşkence ve Kötü Muamele 
 
19 Ocak 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Vedat Yeler beyanında” Ben menemende 
lisesi öğrencisiyim. Polis tarafından devamlı baskı altındayım.3 hafta önce Polis menemen karakolundan 
telefonla babamı arayarak çağırmıştır. Babama fotoğraf göstererek bu senin çocuğun mu yasadışı eylemlere 
katılıyor. Oğlun yakında tutuklanır diyerek babamı tehdit etmiştir. Daha sonra mahalledeki akrabalarıma ve 
arkadaşlarıma sürekli takip ediyoruz, terör örgütü ile bağı var yakında tutuklanır diyorlarmış. ben bunları hiç 
görmedim ama izmir tmş den geldiklerini söylüyorlarmış. Bir hafta önce tekrar gelerek yeniden beni 
soruyorlar ve ona söyleyin tutuklanacak ailesine söyleyin diyorlar.3 -4 ay önce okul müdürü babama 
çocuğunuza dikkat edin diye uyarmıştı. Daha öncede evime posta yoluyla mektuplar gelmiş ailem uyarılmıştı. 
Demiştir. 
 
21 Ocak 2013’te, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hemotoloji Kliniği Yoğun Bakım Servisi'nde 
geçtiğimiz Cumartesi Kazım U. (84) tedavi altına alındı. Hastaneye saat 22.00 sıralarında gelen polis 
memuru Kemal A.,uzman çavuş Osman U., öğretmen Sibel S. İle hemşire Berfin A. iddiaya göre izin 
almadan Kazım U.'yu ziyaret etti. Yoğun bakım ünitesine giren hasta yakınlarını klinikte görevli hemşire 
Rabia Yeşim Önal, hastaların sağlığı gerekçesiyle çıkmaları yönünde ikazda bulundu. Hasta ziyaretçileri 
iddiaya göre, "Bize çık diyemezsin" diye tepki gösterdi. Hemşirenin "Güvenlik görevlisi çağıracağım" demesi 
üzerine hasta yakınları iddiaya göre "Polis de, asker de biziz, kimi çağıracaksın?" diye çıkışınca tartışma 
kavgaya dönüştü. İddiaya göre, hasta yakınları hemşire Rabia Yeşim Önal'ı saçından tutarak yoğun bakım 
ünitesinin dışına sürükledi. Kavgayı ayırmaya çalışan hemşireler Gülay Ateş, Emrullah Sevim ve temizlik 
personeli Veysi İlhan da darp edildi. İhbar üzerine hastaneye gelen polis, hasta ziyaretçisi 4 kişiyi gözaltına 
aldı. Dicle Polis Karakolu'nda yaklaşık 2 saat ifade veren 4 kişi, daha sonra serbest bırakıldı.   
 
21 Ocak 2013’te, İstanbul Çağlayan Adliyesi içerisine giren polisin saldırısı sonucu çok sayıda avukat 
yaralandı. İki avukat kafalarından yaralanırken, çok sayıda avukat hastaneye kaldırıldı.  Dün birçok kentte 
düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan ÇHD üyelerinin de aralarında olduğu 41 kişi İstanbul Çağlayan 
Adliyesine getirildi. İfade işlemlerinin yapıldığı sırada savcılığın talebi üzerine çok sayıda çevik kuvvet polisi 
Adliyeye girerek avukatları dışarı çıkarmak istedi. Gözaltındakilerin sloganlarla protestosu üzerine polis 
adliye içerisinde biber gazı ve coplar ile saldırıya geçti.  Polislerin coplu saldırısında avukatlardan Bahattin 
Özdemir ve Ali Şafak'ın kafalarından yaralanırken, birçok kişinin de vücudunun değişik yerlerinden 
yaralandığı bildirildi.  Av. Davut Erkan ANF'ye verdiği bilgide, gözaltılar ince aramaya tabi tutulmak 
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istendiklerini ancak buna karşı çıktıkları için darp edilerek zorla ince arama yapıldığını ve saatlerdir elleri ters 
kelepçe olarak bekletildiklerini belirtti.  
 
23 Ocak 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Vedat Deniz, şu beyanlarda bulundu: 
“23.01.2013 tarihinde saat 14.45 sularında arkadaşlarım ile Bağlar ilçesi 500. Sokakta bulunan Esentepe 
Sitesinin içinde iken 21 A 4658 plakalı polis aracı yanımızda durdu. Aracın içinde 5 kişi vardı. Ben ve 
arkadaşlarımdan kimliklerimizi istediler. İsminin Murat olduğunu söyleyen polis memuru, bize hitaben 
“hepiniz torbacısınız, esrar satıyorsunuz, sizi içeri alacağım” şeklinde beyanlarda bulundu. Ben de kendisine 
Konya/Bozkır’da askerlik yaptığımı ve hava değişimine geldiğimi söyleyince bana hitaben “askersen bana 
ne” diyerek üzerime doğru gelmeye başladı. Bana 8-10 tokat atınca ben de onun darbelerinden kendimi 
korumak amacı ile hafifçe ittim. Bana karşı ağza alınmayacak küfür ve hakaretlerde bulundu. Diğer polis 
memurları yanıma gelerek, Murat isimli polis memurunun 1 ay önce oğlu kaybettiğini ve ondan kaynaklı 
olarak bu kadar agresif davrandığını söylediler. Ben de üzüntü duyduğumu ama vatandaşa bu şekilde keyfi 
davranma hakkının olmadığını belirttim. Bunun üzerine Murat isimli polis bana “istediğin yere şikâyet 
edebilirsin” dedi. Yanımda bulunan arkadaşlarım olaya tanıklık edebileceklerdir. Savcılıkta gerekli görüldüğü 
takdirde tarafımdan tanık olarak hazır edileceklerdir. Bana yönelik yapılan bu haksızlığın giderilmesi için bu 
şahısların bulunup yargılanmaları ayrıca olay yerine yakın mobese veya herhangi bir kamera kaydının olup 
olmadığının tespiti ile birlikte, ilgili kayıtlardan kendisini Murat olarak tanıtan polis memurunun bana yönelik 
olarak gerçekleştirdiği kötü muamele, darp, hakaret eylemlerinin tespitinin yapılmasını ve hakkında yasal 
işlemlerin başlatılmasını talep ediyorum.”  
 
6 Şubat 2013 tarihinde İHD Batman şubemize başvuruda bulunan Berivan Tatlı, şu beyanlarda bulundu; 
“Batman merkez Güney kent mah.3150 sokak no 12. ikamet etmekteyim. Gece saat 05:30’da Özel Tim ve 
terörle mücadele ekipleri kapımızı çaldılar. Kapıyı açtığımda babam Hayrettin Tatlı’yı sordular. Babamın 
evde olmadığını söyledim. Bu arada arama izninin olup olmadığını sordum. Polisler cevap vermeden, bana 
‘ukalaca konuşma’ dedikten sonra ağza alınmayacak küfürler ederek sözlü tacizde bulundular. Bana sözle 
tacizde bulunan polislerden davacıyım. Konu ile ilgili derneğinizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.” 
(İHD Batman şubesi) 
 
6 Şubat 2013 tarihinde İHD Batman şubemize başvuruda bulunan Fatma Tatlı, şu beyanlarda bulundu; “ 
Batman merkez güney kent mah. 3150 sokak no.11.evde ikamet etmekteyim. Gece saat 05.45. civarında 
Özel Tim ve Terörle mücadele ekipleri kapımızı çaldı. Kapıyı açtığımda polisler, burası hayrettin Tatlı’nın evi 
mi? diye soru sordular. Bende hayır bu ev bizim dedim. Hayrettin amcam olur, buyurun dedim. Bu arada 
polisler içeriye girip her tarafı darma dağın etti. Bütün eşyalarımızı bir birine karıştırdılar. Daha sonra bizde 
misafir olan amcamın oğlu Abdulcabar ismindeki şahsı gözaltına aldılar.” (İHD Batman şubesi) 
 
7 Şubat 2013’te Batman’da kardeşiyle birlikte işten eve dönerken kullandığı motosikleti durdurarak trafik 
cezası yazan polis ekiplerinin “küfür ettiği” iddiasıyla kendini ve kardeşini polis aracının içinde darp ettiğini 
ileri süren Turan Tuncer, olayda sağ el parmağının kırılması nedeniyle hastaneden aldığı raporla birlikte 
savcılığa suç duyurusunda bulundu. 
 
12 Şubat 2013’te Sivas ili Bankalar Caddesi’ndeki Sefa İş Merkezi’nin zemin katında cep telefonu ticareti 
yapan esnaf arasında ticari bir anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. İhbar üzerine Asayiş Şube 
Müdürlüğü’nde görevli polis ekibi iş merkezine sevk edildi. İddiaya göre esnaf, sorunu kendi aralarında 
çözebileceklerini belirterek polisin müdahale etmesini istemeyince olay çıktı. Polisin arbedede biber gazı 
sıkarak copla müdahalede bulunduğunu söyleyen 28 yaşındaki esnaf Kubilay Karakollukçu ve 26 yaşındaki 
Gökhan Yelok yaralandıklarını için hastaneden aldıkları raporla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Polisler 
de hastaneden rapor alıp onlardan şikayetçi oldu.  
 
14 Şubat 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 13 Şubat’ta birçok mahalleye yapılan eş zamanlı ev 
baskınlarında isminin açıklamasını istemeyen bir yurttaş, "Gece saat 02.00 sıralarında özel hareket timleri 
kapıları kırarak eve girdiler. Beni yere yatıran polisler üzerime çıktı. Nefes almaktan zorlandım. Daha sonra 
beni ayağa kaldıran polislere 'niye kapılarımızı kırıyorsunuz, niçin bizi yere yatırarak üzerimize çıkıyorsunuz, 
çocuklarımızı uykulu halde deli edeceksiniz' diye sordum. Yetkili bir polis 'burası Yüksekova, burada her an 
her şey olabilir. Biz tedbirimizi almak zorundayız. Siz de PKK'ye yardım etmekten vazgeçin' dedi. Arama 
sırasında muhtarı niye getirmediklerini sorduğumda, 'muhtarlar örgüt adına çalışıyorlar. Bu nedenle 
muhtarsız baskın yapıyoruz' dediler" diyerek, yaşananları anlattı.   
 
16 Şubat 2013’te, Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde güvenlik kameralarının kaydettiği görüntüler sonucu sivil 
polis ekibinin bir aracı durdurarak aracın içinde bulunan biri bebek 4 kişilik aileyi darp ettiği ortaya çıktı. 
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16 Şubat 2013’te, Sakarya’nın Akyazı İlçesi’nde kendisinden kimliğini göstermesini isteyen sivil iki polis 
memurunun kimliklerini görmek isteyen Çoruh (Artvin) Üniversitesi öğretim görevlisi Özbek Acar’ın darp 
edilerek polis aracına bindirildiği, aracın içinde darp edildiği, götürüldüğü polis merkezinde de hakkında “polis 
memuruna görevini yaptırmamak için direndiği” iddiasıyla işlem yapılıp ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakıldığı öğrenildi. Hastaneye kaldırılan ve sol el yüzük parmağının tarak kemiğinin kırılması nedeniyle 
ameliyat olan Özbek Acar, Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 
 
20 Şubat 2013 tarihinde İHD Batman şubemize başvuruda bulunan Turan Tuncel, şu beyanlarda bulundu; 
“Gece 23.00 sıralarında işten eve giderken polisler tarafından durduruldum,  ehliyetim soruldu. Ehliyetimin 
olmadığını söyledim ve polisin ceza kesmesine itiraz etmedim. Olayı ağabeyime anlatmaya çalışırken, 5-6 
polis birden yakama yapıştı, sonrada beni alıp arabaya koydular. Ve yanımdaki kardeşimi de yere yatırdılar. 
Arabanın içinde beni ve kardeşimi dövdüler. Bana üst üste yumruklar attılar. Bizi 10 Nisan Polis karakoluna 
götürdüler, orada da karakol amiri beni tehdit etti. Daha sonra beni hastaneye götürdüler. Sağ elimin bir 
parmağı kırılmıştı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum, davacıyım. Konu ile ilgili şubenizden hukuki yardım 
talep ediyorum.”   
 
23 Şubat 2013’te Zonguldak'ın Ereğli İlçesi’nde Ereğli Belediyespor ile Erdemirspor arasında oynanan futbol 
maçının ardından Ereğli Belediyespor oyuncuları ile tribündeki rakip takım taraftarları arasında çıkan 
tartışmanın büyümesi üzerine olay müdahale eden polis memurlarından birinin oyuncuların yüzlerine biber 
gazı sıkması nedeniyle 4 oyuncu biber gazından etkilenerek fenalaştı. 
 
2 Mart 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mazlum Kaynak, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
(27.02.2013) Çarşamba günü saat 12.00 civarı İstanbul’dan Diyarbakır’a vardım. Ardından Şaban Çiçek, 
Berat Eroğlu ve Ekrem Demir adlı arkadaşlarımla Aziziye mahallesinde görüşerek Toplu Konuttaki Özgür 
parkına gittik. Burada arkadaşlarla birlikte saat 16.00 civarında Toplu Konut Lisesinden eve doğru 
yürüyorduk. Liseden 200-300 metre kadar uzaklaştık ki 2 ford cornett tipi polis ekibi önce yanımızdan 
geçtiler. Sonra dönerek arkamızda durdular. Dışarı çıktıktan sonra ilk bana, ben hatırlamıyorum, 
arkadaşlarımın dediklerine göre 2 polis ellerinde copla saldırdıklarını ve diğer 1 poliste diğer arkadaşımı 
dövdüklerini söylediler. Diğer iki arkadaşımda yanımızda bulunuyorlardı. Bana saldıran ve beni darp eden 
polis hiçbir şey sormadan yüzüme doğru copla vurmaya başladı. Bunun üzerine ben bayıldım. Bizi hem 
copla vuruyorlar bir taraftan da biber gazı sıkıyorlardı. Sonra arkadaşım Şaban ellerinden kaçtı. Beni, 
arkadaşlarım Berat, Ekrem ve Mürsel yoldan geçen bir araçla Dicle Üniversitesi Hastanesinin Aciline 
götürdüler. Hastanede kendime geldiğimde akşam saat 22.00 civarıydı ve gözlem altında tutuyorlardı. Darp 
sonucunda burnumda yırtılma ve yüzümde de darp izleri oluştu. 4 dikiş burnuma atıldı. 28 Şubat 2013 günün 
sabahı taburcu edildi. Ancak polisler olay nedeniyle daha önceden babamla görüşmüştüler. Babama 
yardımcı olacaklarını ve hastane masraflarını karşılayacaklarını, Toplu Konut Güven Karakolundan bir 
komiser söylemişti. Bu komiserin babama söylemesi üzerine ben, annem ve babam Çocuk Şubeye gittik. 
Arkadaşlarımda karakola ifade için çağırıldılar. Komiser bizleri darp eden polislerin kim olduklarını söyledi. 
Ayrıca bir polis aracının plakası da söylenilmiş. Ardından arkadaşlarım evlerine gittiler. 01.03.2013 Cuma 
günü hastaneye gittim, oradan da adli tıpa sevk edildim. İki polisle birlikte adli tıpa gittim. Adli tıpta sadece 
bana baktılar rapor tuttular ve raporu savcılığa göndereceklerini söylediler. Ben içerde doktorun yanında 
olduğum sırada polislerde içerde kaldı. Sonra devlet hastanesine gittim, film çekip, muayene ettiler. 
Burnumda kırık olmadığını söyleyip eve gönderdiler. Beni haksız yere darp eden polis memurlarından davacı 
ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”     
 
2 Mart 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'ndan Güney Kürdistan Bölgesi'ne yük 
taşıyan TIR ve kamyon şoförleri, kapıdaki gümrük memurları tarafından hakaret ve şiddete maruz kaldıklarını 
iddia etti. TIR şoförlerinden Ahmet Yavuz, Güney Kürdistan Bölgesi'nden getirdikleri malzemelerin, gümrük 
memurları tarafından el konulduğunu belirterek, kendilerine hareket edildiğini kaydetti.   
 
2 Mart 2013’te Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde bulunan Karanfil Sokak’ta santur çalan Bünyamin Adıyaman, 
Çankaya Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri tarafından darp edildi. 3 Mart 2013’te olayı protesto etmek için 
Karanfil Sokak’ta toplanan Tiyatro oyuncusu 5 kişi de yine zabıta ekipleri tarafından coplarla darp edildi. 
 
10 Mart 2013’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde Mücahit Bingöl’ün (24), paralı bir tuvalette polis üniformalı 
kişilerce soyulduktan sonra dövüldüğü, Mücahit Bingöl’ün aldığı darbeler nedeniyle bilincini kaybettiği ve 
hastaneye kaldırıldığı ileri sürüldü. 
 
11 Mart 2013’te, Silivri (İstanbul) Cezaevi Kampusu içinde kurulan duruşma salonunda İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından görülen “Ergenekon Davası”nın yapılan 277. Duruşmasında görüntü aldığı 
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iddiasıyla bir stajyer avukatın dışarı çıkarılmasına engel olmak isteyen 6 sanık avukatı duruşma salonunda 
bulunan jandarma ekibince darp edildi. 
 
11 Mart 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran İzzettin Göller, şu beyanlarda bulundu: 
“Ağabeyim Mehmet Göller, 05.03.2013 tarihinde saat 16.00 civarında Diyarbakır/Sur ilçesi Çift Kapı ve Urfa 
Kapı arasında bulunan “Dostlar Oto” yıkamada arabasının yıkanmasını beklerken birden çıkan bir 
kargaşanın içinde kalmıştır. Olay mahalline çok sayıda polis memuru gelmiştir. Bu sırada bir polis 
memurunun sağa sola ateş ederek “ellerinizi başınızın üzerine koyup dışarı çıkın” demiştir. Bunun üzerine 
ağabeyim de oto yıkamadan dışarıya çıkmıştır. Polis memurlarınca ağabeyimin elleri kelepçelenmiş, 
kendisine ağza alınmayacak küfürler edilmiş ve darp edilmiştir. Bu fiziki şiddet sonrası ağabeyimin çenesi 
kırılmıştır. Halen de yüzü şişkindir. Yüzündeki şişkinlikten dolayı ameliyatı da geç yapıldı. Ağabeyim olay 
mahallinden Sur ilçesi Çarşı karakoluna götürüldüğü kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. Ağabeyim halen 
Dicle Üniversitesi Plastik Cerrah Bölümünde tedavi altındadır. Kendisine hakaret ve işkence eden kolluk 
görevlilerini görürse teşhis edebileceğini belirtmektedir. Söz konusu polis memurları ağabeyime karşı onur, 
şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde davrandıkları için kendilerinden davacı ve şikâyetçiyim. Bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”     
 
19 Mart 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Garipşah Kılıçaslan, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum Ramazan Kılıçaslan (11)17.03.2013 tarihinde arkadaşlarıyla mahallemizde oyun oynadığı sırada 
oradan saat 14.00 civarında geçen bir akrep aracından inen iki sivil polis oğlumu TEDAŞ kurumunun 
bulunduğu civarda araca alarak kendilerine el kol hareketi yaptığı iddiasıyla Alipaşa Mahallesine kadar 
götürmüşler. Bu esnada arabanın içinde oğlumu darp etmişler. Alipaşa Mahallesinde oğlumu arabadan 
indirmişler. Oğlum tekrar arkadaşlarının yanına döndükten sonra eve geldi. Yüzündeki darp izlerinden ne 
olduğunu sorduk bize olanları anlattı. Oğlum kendisini darp eden iki sivil polisi gördüğü takdirde 
tanıyabileceğini ve bunlardan birinin sarışın yeşil gözlü, top sakallı hafif kilolu olduğunu, diğerinin ise uzun 
boylu, zayıf, saçları siyah ve uzun, bıyıklı ve sakallı olduğunu söyledi. Aynı gün saat 15.30 civarında oğlumu 
yanıma alarak Şehitlik Polis Karakoluna gidip durumu kendilerine anlattım ancak bir işlem yaptırmadım. Aynı 
gün saat 18.00 civarında da oğlumu Devlet Hastanesi Acil bölümüne götürdüm. Buradan oğlumu Dicle 
Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk ettiler. Burada tüm tetkikler yapıldı. İlgili rapor ve tetkikler hastane 
kayıtlarında mevcuttur. Ben oğlumu sebepsiz yere alıkoyan ve darp eden kişilerden şikâyetçiyim. Ben 
oğlumun Adli Tıp Kurumuna sevkinin yapılarak ayrıntılı rapor aldırılmasını ve daha önceki tedavi evraklarının 
Dicle Üniversitesi Hastanesinden istenmesini ve kişilerin tespit edilmesi için olayın meydana geldiği yerdeki 
tüm mobese kayıtlarının muhafaza altına alınmasını bu kişilerin tespit edilerek haklarında gerekli 
soruşturmanın yapılması ve kamu davası açılmasını talep ediyorum.”       
 
23 Mart 2013’te, Van'ın Hacıbekir (Xacort) Mahallesi Hisar Sokağı'nda bulunan 4 eve polis ve özel harekat 
timleri saat 04.30 sularında çok sayıda zırhlı araçlarla baskın düzenledi. Baskınlarda evler didik didik 
aranırken, Mehmet Gür, İbrahim Durmaz, İshak Durmaz ve Velat Batu gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
Mehmet Gür'ün babası Nuri Gür, evin kapısını kırmaya çalışan polislere kapıyı açmalarıyla birlikte herkesin 
yere yatırıldığını söyledi. Baskın sırasında banyoda kadın bulunmasına rağmen polis ve özel harekat 
timlerinin banyo kapısını kırarak içeri girdiklerini belirten Gür, "Kundaktaki çocuğun başına dahi silah 
dayayarak çocuğun yatağını aradılar. Arama sırasında polisler eve bir beyaz kağıt attılar, ardından polis 
kamerası önünde bu kağıdı çıkararak, 'Evde saldırı yapılacak olan yerin krokisi bulundu' iddiasında 
bulundular" dedi. Bir üst katta bulunan Selim Gür ise, polislerin evine zorla girdiğini hiçbir izin kağıdı 
göstermeksizin evinde arama yapıldığını aktardı. Gür, polislere "Niye hala bu zulüm yapılıyor" sorusunu 
sorduğunu belirterek, "Bana 'biz bunu para için yapıyoruz, hiçbir süreç beni ilgilendirmez' diye cevapladılar" 
dedi.   
 
23 Mart 2013’te, İstanbul’un Esenler İlçesi’nde polis ekiplerinin bir çocuğu darp ettiği, olayı gören ve itiraz 
eden Selahattin Aysu’nun darp edilerek gözaltına alındığı ortaya çıkan kamera görüntüleri sonucu öğrenildi. 
 
25 Mart 2013’te, Antep Ayışığı Sanat Merkezi üyesi iki kişinin afiş astıkları sırada resmi polis ve zabıtalar 
tarafından darp edildiği ileri sürüldü. Söz konusu olayın Sanat Merkezi çalışanlarının 29 Mart'ta Tiyatro 
Simurg tarafından sahnelenecek, "Sözcükler Can Yücel'i özler" adlı tiyatro oyunun afişlerini kent merkezinde 
asıldığı sırada yaşandığı bildirildi. Ayrıca polis ve zabıtaların Sanat Merkezi çalışanlarını darp ettikten sonra 
afişleri asmamaları yönünde tehdit edildiği belirtildi. Darp edilen Sanat Merkezi çalışanlarının ise sağlık 
durumlarının iyi olduğu öğrenildi.   
 
31 Mart 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis, Cudi Mahallesi'nde bulunan bir evi HPG militanları olduğu 
iddiasıyla ablukaya alarak, baskın düzenledi. Aralarında özel harekât timlerinin de bulunduğu çok sayıda 
polis, 30 Mart’ta geç saatlerde ihbar üzerine eve baskın yaptı. Baskında evin kapı ve camlarını kırarak içeri 
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giren polislere, kapıyı açmak isteyen ev sahibi Ramazan Demir, kırılan cam parçalarının kolunu kesmesi 
nedeniyle yaralandı. Evde arama yapan ve mahalleyi zırhlı araçlar ile ablukaya alan polisler, daha sonra 
yaralı Demir'i hastaneye kaldırdı. Demir'in Cizre Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.   
 
3 Nisan 2013’te Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde, Anadolu Teknil Meslek Lisesi’nde iki öğrenci arasında çıkan 
kavgaya okulun bahçesinde bulunan polis ekibinin müdahale ettiği ve öğrencilerin ellerini kelepçeleyerek 
darp ettiği öğrenildi. Öğrencilerin darp edilmesini cep telefonu kamerasıyla kaydetmek isteyen Mesut Eşen’in 
de polis ekibi tarafından coplanarak darp edildiği, bir polis memurunun başına postalla vurduğu Mesut 
Eşen’in gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü ve bu sırada olay yerine gelen özel 
harekât ekibinin de okulun bahçesinde bulunan çok sayıda insanı darp ettiği ortaya çıktı. 
 
13 Nisan 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Harun Cengiz Odabaşı, şu beyanlarda bulundu: 
“13.04.2013 tarihinde Diyarbakır merkez Sur ilçesinde bulunan Tevfik Fikret Orta Okulunda ehliyet sınavına 
girdim. Sınava giriş esnasında okul kapısında güvenlik amacıyla bulunan sivil ve resmi giyimli polis 
memurları sınava giren kadınları çantalarıyla içeri bırakırken, benim çantama bakmadan çantayla içeri 
giremeyeceği, dışarıda bırakmam gerektiğini söylediler. Çantamı dışarıda ücret karşılığı birisine teslim ettim. 
Sınava girdim. Sınav esnasında müfettiş geldi. Müfettişe kapıda ayrımcılık yapıldığını söyledim. Kadınlar 
çantalarıyla bırakılırken erkekler bırakılmıyor dedim. Ben daha sınavdan çıkmadan binadaki bir görevli 
sınavdan çıkınca aşağıda bulunan polis komiserine uğramam gerektiğini söyledi. Sınavım bittikten sonra 
merdivenlerden inerken polis komiseri önümü kesti. Derdimin ne olduğunu, ne yapmak istediğimi söyledi. 
Bende bina kapısında uygulamanın doğru olmadığını, ayrımcılık içerdiğini söyledim. Bunun üzerine 
“ayrımcılıktan başka bir şey bilmezsiniz zaten” dedi.  Hakaret edilecek biçimde kimliğimi istedi. Aile 
bireylerimi tek tek sordu.  Şiven niye düzgün, nereden geliyorsun, biçiminde sorular sordu. Diyarbakırlı 
olduğumu öğrenince daha da agresifleşti. Yüksek sesle bağırıp çağırıyordu. Durumdan rahatsız olduğumu, 
tutanak tutulmasını istedim. Tutanak yok dedi. Tutmuyorum dedi. Bana yapılan bu uygulama onur ve 
haysiyet kırıcıydı. Tehditkâr tavır ve konuşmaları beni kaygılandırıyor. Başıma gelecek herhangi olumsuz bir 
durumdan bu kişi sorumlu olacaktır. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
17 Nisan 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran İdris Nas; “Oğlum Azat’ın bugün  Adana 1.Ağır Ceza Mah. 
duruşması vardı. Duruşma sonrası resmi polisler oğlumla birlikte bir kaç kişiye saldırdı, darp ettiler. Ayırmak 
istedim, beni de darp ettiler, gözümün altında morluklar oluştu. Saldırıdan sonra iki çocuğu gözaltına alıp 
bıraktılar. Kamera kayıtlarının incelenmesi için hukuki destek istiyorum.” beyanında bulunmuştur.  
 
18 Nisan 2013’te Rize’de Atatürk Caddesi’nde meydana gelen bir trafik kazasının ardından çarpışan 
araçların sürücüleri arasında çıkan tartışmaya müdahale eden polis ekibi, araç sürücülerinden S.T.’yi yüzüne 
biber gazı sıkarak ve copla darp ederek gözaltına aldı. 
 
25 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize yazılı başvuruda bulunan Ali Aydemir beyanında “İstanbulda ikamet 
eden ailemi polis olduğunu söyleyen kişiler aramış, anneme senin oğlun dernek kurma teşebüsünde 
bulunuyor. İllegal kişi ve örgütlerle ilişki içindedir.Onlara öncülük yapıyor.Söyle oğluna uslu dursun.Onun için 
sizin için iyi olmazdemişler.Bunun üzerine annem kormuş kollarında uyuşmalar başlamış sağlığı 
bozulmuş.Bubenim de psikolojimi bozdu derslerime odaklanamiyorum.Dernek falan kuduğum yok.İllegalkişi 
ve kuruluşlarla bir alakam yok bunları nerden çıkarıyorlar bilmiyoruz.” demiştir. 
 
25 Nisan 2013’te, Çukurova Üniversitesi’nde (Adana) İşçi Bayramı öncesinde bildiri dağıtan Sosyalist 
Gençlik Derneği üyeleri Ali Bakır ve Emre Aslan üniversitenin özel güvenlik görevlileri ve polis ekipleri 
tarafından darp edildi. 
 
25 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Muazzez Moğul beyanında; “  Yaklaşık 8-9 
Nisan gibi polis Hilvan’da yaşayan ailemi arayarak kızınız illegal kişi ve örgütlerle görüşmektedir. Toplantılara 
katılmaktadır. Siz memursunuz sizin için de iyi olmaz kızınız için de iyi olmaz. Bu gidişle okulunu bitiremez. 
Çocuğunuza sahip olun. Gibi söylemlerde bulunmuşlardır. Bu hem aile üzerinde çok olumsuz etki yaratmış 
ve hem de benim psikolojim bozuldu. Ben derslerime odaklanamıyorum.” Demiştir. 
 
27 Nisan 2013’te İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde aile kavgasına müdahale eden üç polis memuru, zihinsel 
engelli Hamiyet Ağaoğlu (40) ve kardeşi Hatice Özer’i darp ettikten sonra apartman bahçesinin demir 
korkuluklarına kelepçeleyerek bir saat boyunca 2 kadını kelepçeli halde bekletti. 
 
28 Nisan 2013’te, İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde Maçka Parkı’nda bir bankta oturup sigara içen gazeteci 
Mustafa Erdem Kahveci ile avukat Burcu Özaydın’a “sigara içmek yasak” diyen polis ekibi açık havada böyle 
bir yasak olmadığını söyleyen iki kişiyi ters şekilde kelepçeleyerek gözaltına aldı. 
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29 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Tuğçe Ercan beyanında;   04 Nisan 2013 
günü Antalya'da ikamet eden ailem polislerce arandı. Anneme ve babama kızınız terör faaliyetlerine katılıyor 
gibi söylemlerde bulundular telefonda annemle tartıştılar. Ailemin psikolojisi bozuldu. Ailem sürekli beni 
arıyor. Daha önceden hiçbir sıkıntım yoktu ailemle şimdi tedirgin olmaya başladılar. Bu durum benim 
psikolojimi bozdu. Bu durumun yaşanmasından sonra okulda derslerime gidemedim. Bu sene sınıfta kaldım. 
Yaşamıma müdahale ediyorlar. Sürekli telefonlarımı dinliyorlar demiştir. 
 
29 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Müslüm Aslan beyanında; 4 Nisan 2013 
günü Şanlıurfa Bozova da ikamet eden ailemi polis arayarak okul içerinde gazete/dergi dağıttığımı bu seferlik 
korucu olan babamın hatırına bir şey yapmadıklarını ama sonraki sefere olaya müdahale edeceklerini 
bildirdiler. Sonrasında ailem bana çok baskı yaptı. Sürekli okuldan alacağını söylüyor. Sosyal yaşamım, 
psikolojim bozuldu. Derslerime odaklanamıyorum. Ailemin de psikolojisi bozuldu annem duyup rahatsızlandı 
kardeşim buraya benim yanıma geldi. Derslerden kopmaya başladım. Sürekli bu tarz durumların yaşanması 
bana zarar veriyor” demiştir 
 
29 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize başvuruda bulunan Orhan Tekin beyanında; 22 Nisan günü Bismil de 
ikamet eden ailemi İzmir Emniyetine mensup polisler aramış çocuğunuz illegal Örgütlerle ilişkileri var. 
Çocuğunuza sahip çıkın. Bu durum hem sizin hem de çocuğunuz için iyi olmaz . Oysa benim illegal hiçbir 
kurum/kişilerle işim yok yasal çıkan bir gazeteyi dağıttım öğrencilerle iletişimdeyim öğrenciyim başka bir 
faaliyetim yok. Polisin bu davranışı hem ailemi hem de beni çok etkilemekte derslerime odaklanamıyorum. 
Polisler tarafından sürekli takip ediliyorum psikolojim bozuluyor GBT'me bakılıyor sürekli beni ailemle karşı 
karşıya getiriyorlar” demiştir. 
 
29 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Gül Zeren beyanında; “22  Nisan 2013 
günü Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde oturan ailem polisler tarafından arandı. Kızınız bölücü faaliyetlere 
katılıyor.Dernek kurmaya çalışıyor tarzı söylemlerde bulunarak ailem rahatsız edildi.Ailemin psikolojisi 
bozuldu annem kalbinden rahatsızlandı.Sürekli endişe duyuyorlar.Ben hiçbir bölücü ve terör faaliyetine 
katılmadım.Hiç bir suç işlemedim.Dernek üyesi bile değilim.Bu durum benin rahatsız ediyor.Geleceğim 
konusunda endişeliyim.Derslerime adapte olamıyorum.” Demiştir. 
 
29 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Songül Aşıla beyanında; 4 Nisan 2013 
günü Kahramanmaraş'ın pazarcık ilçesinde ikamet eden ailem polisler tarafından aranmıştır. Telefonda 
aileme kızınız son günlerde birçok eyleme katıldığını gördük kızınızı uyarın son sınıfta derslerine devam 
etsin bölücü faaliyetlere katılmasın okulu tehlikeye girer gibi ifadelerle tehdit etmişlerdir. Ailem bu durumdan 
çok rahatsız oldu. Annem fenalaştı. Aile içinde huzursuzluklar meydana geldi. Son sınıf öğrencisiyim sürekli 
okulda dışarıda rahatsız ediyorlar telefonumu dinliyorlar. Sürekli  GBT'me bakan bir polis artık çok yakından 
tanır hale geldim. Psikolojim de bozuldu bu durumlardan dolayı.” demiştir.  
 
1 Mayıs 2013’te,Diyarbakı r'ın Ofis semtinde trafik polisi, arabasını yanlış yere park ettiği gerekçesiyle bir 
esnafı sokak ortasında dövdü. Polis şiddetine maruz kalan ve ismi öğrenilemeyen esnaf daha sonra polisler 
tarafından gözaltına alınarak, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.    
 
3 Mayıs 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kadir Muhammed Ortaeri, şu beyanlarda 
bulundu: “Ben daha önce Toplu Konut Lisesinde okuyordum. Polislerin baskısı ve sürekli rahatsız 
etmelerinden dolayı kaydımı Fatih Lisesine aldım ve orada okumaktayım. Ancak 22.04.2012 tarihinde okulun 
müdür yardımcısı Tahsin Çalışkan beni çağırdı ve konuşalım dedi. Okulda polisler beni bekliyordu. Okulda 
müdür odasına götürdüler ve üstümü aradılar, bir şey yoktu. Bir polis koluma girdi, beni dışarı çıkardı. Akrep 
denilen araca koydular. Kimlik bilgilerimi aldılar ve iki tokat atarak serbest bıraktılar. Sonradan okul müdürü 
30.04.2013 tarihinde beni okuldan attığını söyledi. Nedenini sorduğumda sen bu okula geldiğinden beri bu 
okulda polisler eksik olmuyor, dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.”  
 
22 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ferhat Doğan: “ Bir aile tartışması 
sonrası polis tarafından feci şekilde dövüldüm, polislerden şikayetçi olmak istiyorum, tıbbi destek talep 
ediyorum.” Dedi.  
 
22 Mayıs 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan  İsa Oran beyanında; “21 Mayıs 2013 
tarihinde Tınaztepe kampüsünde şenlik  esnasında okulda olduğum bir vakitte 100 e yakın sivil polis, çevik 
kuvvet ve özel güvenliğin olduğu grup bir anda bize saldırdı. Darp edildik. Orada bulunan pankartları da 
söküp aldılar. Bize karşı o alanda birçok ezici yıpratıcı söylemler gerçekleşti. Kimliklerimizi alıp bilgilerimizi 
kendilerindeki bir kağıda yazdılar gittiler.Sonra fark ettim ki üzerimde taşıdığım kent kartım ve 600 tl’ye yakın 
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param yok.Sonraki gün özel güvenlik beni çağırdı. Eşyalarımın ve bana ait olmayan başka eşyaların 
isimlerinin yazılı olduğu bir tutanağı imzalamamı istediler. Ben bunu imzalamayınca eşyalarımı bana teslim 
etmediler.” Demiştir. 
 
30 Mayıs 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Pınar Özel beyanında; 16 Mayıs 2013 
günü demokratik tepkimi göstermek için katıldığım eylemde İzmir Emniyet polisleri tarafından darp edildim. 
Her türlü taciz ve şiddete uğradım.” demiştir. 
 
2 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Serdar Altınçekiç: “ 2 Haziran 
tarihinde anayasal hakkım olan gösteri yapma hakkımı kullanmak üzere İnönü Stadı önündeki gösteriye 
gittim. Polis tarafından gaz kapsülü olmayan muhtemelen plastik mermi türevi bir mermi ile omzumdan ve el 
başparmağımdan yaralandım. Hukuki destek talep ediyorum.” Dedi. 
 
3 Haziran 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Efecan Serin beyanında; “02.06.2013 
tarihinde saat 22:30-23:00 sıralarında Basmane'de bulunan Şifa Hastanesi'nin 10 metre ilerisinde evime 
gitmek için taksi beklediğim esnada İzmir Emniyeti resmi kıyafetli polisleri tarafından gözaltına alındım. Beni 
otobüse bindirdikleri esnada polis memurlarından birisi bana dönerek “bunlar daha hiçbirşey dedi. Beni 
gözaltına alan polis memurları emniyete götürmeden önce yakaladıkları yere yakın bir ara sokağa 
götürdüler. Bu ara sokakta her iki kolumdan ayrı ayrı iki polis memuru tutarak başımı yere eğdiler. Benim 
başımı yere eğdikleri için tam olarak yüzlerini göremedim ama bu esnada başka bir polis memuru daha geldi 
ve beni darp etmeye başladılar. Kafama ve enseme vurdular. Yüzünü görmediğim başka bir polis memuruda 
yüzüme tekme attı. Bu tekme sebebiyle burnumdan, dilimden ve dudağımdan yaralandım, dişim kırıldı. Darp 
edildiğim esnada üzerimde bulunan tişörtüm yırtıldı, tişörtümün her tarafında kan izleri bulunuyor.  Daha 
sonra gözaltı aracına doğru götürdüler beni ve yürürken de sürekli darp ettiler, seninle daha görüşeceğiz” 
diyerek beni tehdit ettiler.”demiştir. 
 
3 Haziran 2013’te, İstanbul’un Sarıgazi İlçesi’nde iş çıkışı sonrasında evinde giderken 5 kişilik polis ekibi 
tarafından önü kesilen Hakan Yaman’ın (37) Gezi Pakı eylemcisi olduğu gerekçesiyle 5 polis tarafından 
dövüldüğü, bayılan Hakan Yaman’ın çevredekilerin yardımıyla hastaneye kaldırıldığı, beyin ameliyatı olmak 
zorunda kalan Hakan Yaman’ın sol gözünün görme yetisini yitirdiği ortaya çıktı. 
 
5 Haziran 2013’te, İzmir’de KESK tarafından düzenlenen grev eylemine katılan Eğitim-Sen İzmir 5 Nolu 
Şube üyesi Mehmet Tanrıverdi’nin sivil polis ekibi tarafından bir araca bindirilerek ormanlık bir alana 
götürüldüğü ve saatlerce darp edildikten sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı.  
 
5 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Kemal Berkay Baştuğ : “ 4 Haziran 
2013’te, 03.00 civarı Gümüşsüyü barikatında neler olduğunu merak edip askeri hastanenin bulunduğu yere 
indim. Rüzgârla beraber gözlerim yandı. Biber gazı olduğunu düşündüm ancak etkisi giderek artmaya 
başladı, birkaç dakika sonra gözlerim tamamen kapandı. Biber gazının etkilerine daha önce maruz 
kalmıştım. Bu gazın farklı bir gaz olduğunu “orange smoke” adıyla bilinen gaz olduğunu düşünüyorum. Bu 
gazın halka karşı kullanılması yasal mıdır? Değilse araştırılmasını talep ediyorum. Ayrıca sütle müdahaleye 
kadar ağladım, ancak bu korku veya fiziken bir acıdan değil gazın etkisinden kaynaklandı.” dedi. 
 
5 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Oktay Aslan : “ 5 Haziran’ı 6 Haziran’a 
bağlayan gece saat 1.30 sularında İTÜ Gümüşsuyu Kampüsü karşısında 3 adet bir çeşit gaz bombası 
kapsülü buldum. Plastik mermi sandığımızdan tedbirli davranmadık, alandan biri eliyle sıkınca patladı, nefes 
kesen renksiz bir gaz yayıldı etrafa ve insanlar öksürmeye başladı. Kalan tek kapsülü de delil olarak 
getirdim. Bu sırada polis 45 kişiyi İTÜ’yü basarak, darp edip gözaltına aldı. Ağaçların arasında yaralı iki kişiyi 
bulup doktorlara teslim ettik, birkaç yaralıda kendi imkânlarıyla bölgeden uzaklaştı.” 
 
5 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelereke başvuruda bulunan Onur Güvercinoğlu: “ 31 Mayıs 
2013’te, demokratik hakkımı kullanırken polisin uyguladığı şiddete maruz kaldım. Polisin attığı gaz bombası 
fişeği ile yaralandım. Tabı ve hukuki yardım talep ediyorum.” dedi. 
 
6 Haziran 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdullah Tarhan, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
kendime ait Ford transit pikapla köylerde seyyar satıcılık yapıyorum. 04.06.2013 tarihinde saat 21.00 
sularında Eğil’den Diyarbakır’a doğru gelirken Eğil’den 20-25 km çıktıktan sonra Diyarbakır tarafından gelen 
Kornet araba beni geçtiği gibi geri dönüp beni durdurdu. Ben durdum ve içinden 3 kişi çıktı. Bunlardan 2’si 
sakallı, biri uzun boylu olan şahıslar dur ihtarında bulunarak durmamı istediler ve bende durdum. Kapı açıp, 
yakamdan tutarak çekip yere attılar ve durmadan bana hiçbir şey sormadan dövmeye başladılar. Ben Allah 
için ne yapıyorsunuz, ne suçum var, dövüyorsunuz dememe rağmen dövmeye devam ettiler. İki kez biber 
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gazı gözümü sıktılar. Ben kendimi kaybettim. Sonra beni aracıma bindirerek yanıma da birini koydular. Beni 
Eğil polis karakoluna getirdiler. Bana polis karakolunda da sürekli sert konuşup ayrı bir odaya alarak tekme 
tokat dövmeye devam ettiler. Beni saat 11.00 sularında Eğil devlet hastanesine götürdüler. Doktora 
gittiğimizde üzerimdeki gömlek kan içinde ve yırtılmış vaziyetteydi. Doktor muayene etti. Kendisine de her 
şeyi anlattım. Hastaneden sonra tekrar karakola getirdiler ve orada da hakaretlerine devam ettiler. 
Kendilerine sizde vicdan, merhamet yok mu? Dedim. Uzun boylu olan polis memuru bana gerekirse şalvar 
giyer keleşimi alır her yere giderim, her şeyi yaparım, dedi. Yaklaşık saat 01.00’de bıraktılar. O halimle de 
arabamın içindeki eşyaları dağıttılar. Hiçbir şey olmadığını söylediğim halde arabayı dağıtarak aramaya 
devam ettiler. Adli sicil kaydım temiz çıktığı için salıverdiler. O halimle arabamı alıp Dicle’ye doğru gittim, 
gidinceye kadar sıkılan biber gazı etkisiyle zor bela varabildim. Oradan Dicle Devlet Hastanesine gittim. 
Gözlerim çok yanıyordu ve orada biraz müdahale ettiler. Sonra arabama binerek eve doğru yola koyuldum. 
05.06.2013 tarihinde Dicle Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundum. Savcı beni Dicle Devlet 
Hastanesine sevk etti. Hiçbir suçum olmadan hakaret edip kaba dayağa maruz bırakan polislerden davacı ve 
şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
7 Haziran 2013 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Onur Akaydın; “Emniyet 
Müdürlüğü’nün müdahale etmeme yönünde yaptığı açıklamalara rağmen, polis TOMA ve biber gazı ıle 
barışçıl olarak sürdürülen eyleme müdahale etti. Gazdan etkilenerek fakültenin ön bahçesine kaçtım. Nefes 
alamadığım için yere yığıldım. Birden etrafımı 15-20 adet polis çerreleyerek küfür ve tekmelerle birlikte 
yaklaşık 10 dk. Boyunca darp ettiler. Ardından başvurduğum MMO Beyoğlu şubedeki revirde ilkyardım 
yapıldı, kaydım mevcuttur. 1 saat sonra Şişli Etfal Hastanesinden aldığım darp raporu ektedir. Hiçbir yasadışı 
örgüt üyesi değilim. Eylemlerde yaralı insanlara yardım amacıyla bulunuyordum. Kameraların gelmesi 
üzerine daha  fazla darp edilmedim ve gözaltına alınmadım.”dedi. 
 
8 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Eren Coşkun; “Gezi Parkı direnişi 
esnasında Gazi mahallesindeki yürüyüşe katıldım. Polisin sert müdahalesi sonucu karın bölgesinden plastik 
mermi ile vuruldum. Yoğun biber gazından beri bir süredir görme sorunu yaşıyorum. Vücudumun çeşitli 
bölgelerinde ve elimde biber gazı yanığı var.”dedi. 
 
9 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gülüzar Özyol: “Oturduğum semte 
kızımla buluştum, dershaneden çıkmıştı. Birlikte alışveriş yapıyorduk gazdan  ve sudan etkilendik.” dedi.  
 
9 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ahmet Yaşar Özyol: “Evime 
gitmekteyken fünikülerin çalışmadığı ve mevcut alanın keskin bir gaz kokusu içinde olduğunu gördüm ve 
evime gitmek için Gümüşsuyu’ndan Taksime yürümeye başladım ve Taksim  Meydanı’na giderken çok sık ve 
üzerime doğru gaz bombası ve ses bombası atıldı ve bu durumdan gerek psikolojik gerek moral olarak çok 
etkilendim.” dedi. 
 
9 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Şener Demir:” Yaşadığım mahallede 
ve evimin önünde kolluk güçlerinin kullandıkları biber gazına maruz kalmak suretiyle şiddet gördüm. Gaz 
fişekleri başıma çok yakın geçmiştir. Evimin önünde yoğun gazdan dolayı nefes alamayıp, terasa çıkmak 
zorunda kaldım.” dedi. 
 
10 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Damla Özen Kılıçoğlu: “31 Mayıs 
2013 Cuma 2013’te, Taksim’e eşimle çıkarken İstiklal Caddesi Demirören civarında aniden biber gazına 
maruz kaldık. Öğlen 15:00 civarında şok oldum sonrasında eşim beni çekti ve kaçmaya başladık. Hem 
koşuyor hem de ağlıyordum çünkü olanlara anlam veremiyordum. Eşimle ben akıllı telefon ve etkin sosyal 
medyayı kullanan insanlar değildik. Taa ki bugünlere kadar. Ancak o gün ve ertesi günkü Cuma 2013’te,- 
gecesi mahsur kaldık ve bir arkadaşımızla konakladık.” dedi. 
 
10 Haziran 2013’te, Ankara’da eylemlerin olduğu bölgede kağıt toplayan atık kağıt işçileri Muhammet 
Canseval ve Selim Kılıç’ın da çevik kuvvet ekipleri tarafından dövüldükleri ortaya çıktı. 
 
10 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hamdi Burak Özgüner; “Anayasal 
hakkımı kullanmak üzere sokağa çıktım. Gezi Parkı ile ilgili kulluk kuvvetlerinin gücüne tanık oldum. 
Uzaklaşmak isterken fiziksel zarar gördüm. Şiddet ortamında haksız fiiller nedeniyle mağdur edildim ve 
kafası yarılmış. Beden dokunulmazlığı ihlal edilen şiddete maruz kaldım. Psikolojik travma ve fiziksel travma 
geçirdim. 31.05.2013- 02.06.2013 tarihlerinde tazyikli suya yoğun kimyasal gaza ses bombasına maruz 
kaldım. Devletin vatandaşa bir savaş açmışçasına uyguladığı tüm haksız fiiller ve devletin müsebbibi olduğu 
hak ihlalleri. Türkiye’nin insan haklarının uygulanamaz olduğunu kanıtlar niteliktedir. İçinde bulunduğun tüm 
barışçıl yürüyüşler, yukarıdan zikrettiğim tarihlerde yoğun polis müdahalesi ile karşılık bulmuş, Taksim ve 
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çevresinde olağanüstü hal, aratmayacak devlet müdahaleleri uygulanmıştır. Bu olaylar nedeniyle tüm halk 
gibi bende seyahat hakkıma kullanamadım. Ve birkaç saat gecikme ile işime gidebildim. Polisin yoldan 
geçenlere bile müdahale ettiği 31 Mayıs’ta Taksim metrosu içinde yoğun gaza, kapısında da tazyikli suya 
maruz kaldım. Yanımda duran 80 yaşlarında bir adam da tazyikli suya maruz kaldı.  Saatlerce isteğim 
dışında kapalı mekanlarda kaldık. Çünkü polisin müdahalesi ve şiddeti bariz bir şekilde nefret doluydu, insan 
öldürmeye yönelik fiiller olmuştu. Yukarıda izah ettiğim ve daha sonradan detaylandırabileceğim olaylar 
nedeniyle birçok insan hakkım ihlal edilmiş ve şahsıma, benim gibi ifade özgürlüğümü kullanmak için sokağa 
çıkan binlerce insana karşı suç işlenmiştir.”dedi. 
 
12 Haziran 2013’te İstanbul’un Bakırköy İlçesi’ne bağlı Yeşilköy Semti’nde 21 Mayıs 2013’te, 4 kişilik polis 
ekibiyle tartışan 2 kişinin polis memurları tarafından dövüldüğü ve alkollü oldukları havasını oluşturmak için 
başlarından aşağı içki döküldüğü öğrenildi. 
 
12 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Cihan Şahin; “Metronun 
yanındaydım ve polisin attığı plastik mermi ile kafamdan ve sırtımdan yaralanıp yere yığıldım. Birden titreme 
tuttu ve daha sonra kendimi Gezi parkı revirinden buldum. Doktorlar kafamı sardılar ve Şişli Eftal 
Hastanesine kaldırıldım. Bu olay saat 14.00 de başıma geldi.”dedi. 
 
13 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Günay Kuruoğlu; “Gezi Parkı 
esnasındaki gösteriler sırasında bir anda 10-15 polisin coplu ve tekmeli saldırısına uğradım ve 
yaralandım.”dedi. 
 
14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hüseyin Sarı; “03.06.2013 tarihinde 
Ortaköy’deki çalıştığım yerden saat 23.00’de işten çıktım. Olaylardan dolayı Yürüyerek Beşiktaş’taki 
Bahçeşehir Üniversitesinin önüne kadar geldim. Polis yolu kapatmıştı ve gaz bombası atıyordu. Bir saat 
kadar orada bekledikten sonra polis yolu açtı ben de yolun karşısına geçerek yürümeye devam ettim. Kazan 
adlı işyerinin önünde beklemeye başladım. Sırtım Barbaros Bulvarına doğru dönüktü. Arkamdan sesler ve 
motor sesi gelmeye başladı. Arkamı döndüğüm zaman 60-70 çevik kuvvet polisi ve bir TOMA aracının 
üzerime geldiğini gördüm. Bana doğru koşarak küfür etmeye ve saldırmaya başladılar. Ben de kurtulmak için 
kaçmaya  başladım. Akaretlere çıkmaya çalışıyordum fakat Başbakanlık Ofisinin önündeki sokaktan başka 
bir polis grubu da çıkarak beni yakaladı, yerlerde sürüklediler, tekme attılar, küfür ettiler, darp ettiler ve sonra 
ara sokağa çekerek orada kamera olduğundan dolayı dövmediler. Küfür ve hakaret ettiler. Yaklaşık 40-50 
dakika orada kaldım daha sonra başka bir polis beni alıp Barbaros Bulvarı civarına bırakıp gitti. Kendi 
imkânlarımla daha sonra hastaneye gittim.” dedi. 
 
14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Rojhat Turgut; “Pazartesi akşamı 
Gezi Parkında kalmıştım. Sabah saat 8 civarında gaz dumanları arasında uyandım. Valilik açıklaması vardı, 
hiçbir şekilde müdahale olmayacak diye, fakat oldu. Bende olay başladıktan sonra otobüs durağına doğru 
yürümeye başladım. Taksim meydan Kuveyt Türkün yan sokağından aşağı doğru inerken yüzünde gaz 
maskesi elinde sopa ve eldivenle örtülmüş Muş’ta ile vurmaya başladılar. Sivil polisler sonra otele soktular. 
Otelin ismini hatırlamıyorum. Yukarı kata doğru merdivenlerden sürükleyerek götürdüler. Altıncı katın bir 
odasına doğru attılar. Odada yaklaşık sekiz kişi vardı. Sonra odanın kapısını kapatıp içeri gaz bombası 
attılar. Odanın balkon kapısını açtık, balkonda korkuluk falan yoktu. Tek tek odanın kapısından dışarı çıktık. 
Çıkınca sağdan soldan tekme yumruk, muşta sopa kullanarak müdahale ettiler. Merdivenlerden aşağıya 
doğru yuvarladılar. Küfürler hakaretler arasında indirirken ikinci katın merdiven boşluğundan aşağıya attılar. 
Ters kelepçe yaparak yaklaşık 20 dakika kadar otelin kapısının önünde, sokakta diz çöktürerek beklettiler. 
Sonradan gözaltı aracına doğru götürdüler, götürürken etraftaki çevik kuvvet ekipleri tarafından küfür, 
hakaret, tekme ve yumruğa maruz kaldım. Çevik otobüsünde ise küfür ve hakaretler sürüyordu. Terörle 
mücadeleye girdik. 18 yaşın altında toplamda 16 kişi vardı. Yasak olmasına rağmen on saat boyunca TEM 
de kaldık ve sonra Üsküdar Haydar paşa hastanesine gittik. Hiçbir şekilde tedavi olmadık sonra Üsküdar 
çocuk Büroya geçtik. Sabah saat 12 gibi de çağlayana geçtik. Darp edildim ve burnum kırıldı.”dedi. 
 
14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gizem Yiğit; “Anayasal hakkım olan 
Gezi Parkı protestolarına katıldım. 11.06.2013 tarihinde Taksim meydanda polisle anlaşılması ve bunun 
üzerine yapılan basın açıklaması sırasında polisin attığı plastik mermi sonucunda ayağımdan yaralandım. 
Ayrıca atılan biber gazı kapsülü ile de ayağımdan yaralandım.”dedi. 
 
14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Özge Can Ovacıklı; “Anayasal 
hakkım olan Gezi Parkı’nın yıkılışını protesto etmek için 11 Haziran Salı 2013’te, sabah 11.00 civarı The 
Marmara Otel’ine yakın bir yerdeydim.  TOMA aracı ve birçok çevik kuvvet polisi vardı. Polisle anlaşıldığı 
halde oluşturduğumuz zincirdeyken (İnsan Zinciri) polis gaz ve plastik mermi kullandı. Ben de o esnada 
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insan zincirindeydim ve atılan plastik mermi sol koluma isabet etti. Yoğun gaza maruz kaldım. Yine aynı 
2013’te, akşamı polis tarafından defalarca coplandım. Kafamda elimde ve omzumda şişlikler oluştu. Doktora 
gidemedim, çünkü yoğun gaz ve saldırıdan dolayı bulunduğum yerden çıkamadım. İki gün sonra İHD’ ye 
başvuruda bulundum ve kolumdaki plastik merminin geldiği yerin fotoğrafını çektirdim.”dedi. 
 
Türkiye Barolar Birliği, İstanbul’da 15 Haziran ve 16 Haziran 2013’te,ki müdahaleler sonrasında 251 kişinin 
gözaltına alındığını duyurdu. 
 
16 Haziran 2013’teki İstanbul’da polis saldırısından kaçarak taksiyle evine gitmeye çalışan Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Can Papila, taksiyi durduran polislerce zorla araçtan indirilerek polislerin 
bulunduğu bir otobüste dövüldüğünü açıkladı. 
 
16 Haziran 2013’teki İstanbul’un Şişli İlçesi’nde eyleme saldıran polislerden kaçarak bir iş hanının en üst 
katına sığınan 5 kişinin iş hanına giren polisler tarafından dakikalarca dövüldükten sonra bırakıldığı ortaya 
çıkan kamera kayıtları sonucu öğrenildi. 
 
17 Haziran 2013’te Taksim Meydanı’ndaki gelişmeleri takip eden El-Cezire Türk kanalı kameramanları 
Kemal Soğukdere ve Alper Çakıcı yaklaşık 30 kişilik polis grubu tarafından darp edildi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Can Papila; “Kurtuluşa arkadaşımın 
evine giderken, taksici yolun kapalı olduğunu gördü ve durdu. Ben taksiden indim. Çevik kuvvetler etrafımı 
çevirdi, çantama el koydu ve küfretmeye başladılar.  Sonra bir polis amirine gözaltı varmı diye sordu. Amir 
dediki, gözaltı yok kamerasız bir yere götürüp dövün dedi. Uzun bir süre kamera olmayan bir yer aradılar. 
Daha sonra polislerin bulunduğu İETT  aracına atıldım. Aracın koridorunun başından sonuna kadar darp 
edildim. Küfüre maruz kaldım.Daha sonra beni aşağı yolladılar.” dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Murat Şensoy: “Eve gitmek için 
Karaköy istikametinden Eminönü’ne yürüyordum. Araç bulamayınca geri dönmek zorunda kaldım. 
Karaköy’de bir memur beni durdurdu. Çantamı açmamı söyledi. Her tarafta yoğun  gaz olduğundan yanımda 
gözlük taşıyordum. Bu sebepten dolayı ekip arabasında aldılar. Işıkları kapatıp yaklaşık 2 saat boyunca 
işkence yaptılar. Zorla üstüme suç yıkmaya çalıştılar. Tekme tokat dövdüler küfür ettiler. ‘Orospu çocuğu’ gibi 
küfürler ettiler sorguladılar. ‘Doğruyu söyle Gezi Parkında mıydın?’ diyerek vurdular. 15-20 kişiydiler 
lavaboya gitmek istedim. Biz de gidemiyoruz dediler. Dayak esnasında altıma ettim. Işıkları kapatın, kapıları 
kapatın dışarıdan kimse görmesin dediler. Fotoğrafımı çektiler.” dedi.  
 
18 Haziran 2013’te Diyarbakır’ın Kayapınar İlçesi’nde yaşayan Canser Elgörmüş, bir polis ekibi tarafından 
evine gitmediği gerekçesiyle dövüldüğünü savunarak İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır Şubesi’ne 
başvurdu. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Koray Kırcaoğlu; “İnsanları koruma 
amaçlı kapısını tuttuğum rezidansın kapısını kırarak içeri 30 civarı polis girdi.  Yakalandıklarında silah 
kabzası ve coplarla dövdüler. Darp raporum ve video kayıtlarım bulunmaktadır. Bana küfür ve hakaret 
ettiler.”dedi. 
 
21 Haziran 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Recep Demir, şu beyanlarda bulundu: 
“20.06.2013 tarihinde saat 10.30 civarında Urfa Kapı Semtinde sivil kişiler benden kimlik istedi. Sivil 
olduklarını anlamadığım için bende onlardan kimlik istedim. Bana bağırıp hakaret etmeye başladılar. Resmi 
polisler gelince kimlik verdim. GBT’ye vurunca daha önce örgüt propagandası yaptığıma dair mahkememin 
olduğunu öğrenince karga tulumba beni arabaya bindirdiler. Arabada polis karakoluna gidinceye kadar darp 
edildim. Karakolda yanılmıyorsam beni üst kata çıkardılar. Orada da beni darp edip küfürler ediyorlardı. 
Yaklaşık bir saat sonra beni hastaneye götüreceklerken polisin biri copla da vuralım dedi. Orada bulunan 
sivil bir polis copla vurursak iz kalır başımızı ağartır dedi. Onu hastaneye götürün ve devlet hastanesine 
gittim. Doktoru görmeden işlemlerim yapılıp beni tekrar karakola getirdiler. Yaklaşık 2 saat kelepçeli 
bekletildikten sonra kelepçeyi açıp beni yarım saat beklettikten sonra ifademi almak için ifade odasına 
götürdüler. Aldığım darbeler sonucu başım dönüyordu. İfademi verdim ama aldığım darbeler nedeniyle nasıl 
bir ifade verdiğimi tam olarak hatırlamıyorum. Karakolda bırakıldıktan sonra yürüyemiyordum. Ağabeyimi 
arayarak beni karakoldan alması için kendisiyle telefonla konuştum. Ancak iyi olmadığım için hemen bir taksi 
tutup eve doğru yola koyuldum. Eve vardığım gibi hemen Özel Seyrantepe Hastanesine gittim. Darp 
edildiğime dair rapor verildi. Ancak raporu bana vermediler. Dava açılınca Savcılığa göndeririz dediler. Bu 
arada darp olayında polisin hastaneye gelip ifademi alması gerekirken gelmediler. Ayrıca bu olayı basınla da 
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paylaştım. Beni darp eden polislerden davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”        
 
21 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Canan Erbaşı: “31 Mayıs ve 1 
Haziranda işyerime ulaşmaya çalışırken gaza maruz kaldım. İşyerim Mete Caddesinde Gezi Parkının tam 
karşısında. Olayların başladığı tarihten itibaren sürekli gaz bombaları soludum. Yolda Polis tarafından 
herkese gaz bombası atıldı. Ayrıca 13 Haziran’da ofise geldiğimde geceden pencereden atılmış gaz 
bombası gördüm. Bütün gece içeride kaldığı için sabah ofisteki 5 kişi çok kötü idi. Bütün gün çalışamadık. 
Hala ofisin içinde gaz hissedebiliyorduk.” dedi. 
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hüseyin Akyıldız: “Taşeron firmanın 
işinde geçici çalışıyordum. O gün öğlen saat 16 civarı işe başladım. Bulaşık ve temizlik işçisi olarak akşam 
12.30’da iş çıkışı servisi bekledim. Çalıştığım firma servisi geç geldi. Oturduğum bölgenin karakoluna yakın 
bir durakta indim. Orada benden önce olaylar olmuştu. Saat 2 gibi bir saldırıya uğradım. Polis biber gazı, 
tazyikli su, plastik mermi atıyordu. Ben de herkes gibi kaçıştım. Kaçışma anında düştüm. Biber gazından 
zehirlendim. Kafamı kaldırıma çarptım. Kafam yarıldı. “dedi. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Servet Gümüş; Taksimden Beşiktaşa 
doğru gidiyordum. Orda tanıdık birini gördüm. Onunla yürümeye başladım bazı arkadaşlar barikat kurmaya 
başladı. Ben izliyordum. Sonra polis gaz mermisi atmaya başladı. Ben geri döndüm. Geri dönerken TOMA su 
sıkmaya başladı. Ben saklandım ve sonra kaçmaya başladım. Apartmanın birisinde bir bayan bizi apartmana 
saklanmak için çağırdı. Ben. ‘yok teyze ben gidecem’ dedim. Giderken gaz maskeli sivil polisler geldi. Hiç bir 
şey demeden beni dövmeye başladılar. 2 Polis kolumdan tuttular 2 taneside beni tekmeliyorlardı. Sol 
tarafımdan ağır bir tekme yedim. Nefesim kesildi ‘nefes alamıyorum’ dedim. Sonra bana ağır küfür etmeye 
başladılar. Polisin birisi kelepçeyi taktı, tekmeleyerek beni gözaltına aldılar. Gözaltı arabasına bindirdiler. Bizi 
merkeze alınırken bazı göstericiler arabaya taş attılar, polisin biri silahını çekip camı kırmaya çalıştı. 
Eylemcilere ateş edecekti. Merkeze kadar bize ve arabada bulunan kadınlara küfür ettiler.”dedi. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ercan Sıkdokur; “Kurtuluş’tan 
arkadaşımın evinden saat 17.00-18:00 arası bir saatlerde eve dönmek üzere ayrılmıştım. Metrobüse binmek 
için Okmeydanı metrobüs durağına Kurtuluş’tan taksiyle geldim.Elimdeki poşetimde baret ve deniz gözlüğü 
bulunuyordu.Metrobüs durağının dibinde çevik kuvvet otobüsü vardı. Taksiden indikten sonra metrobüse 
gitmek üzere merdivenlerden çıkarken çevik kuvvet polisi elimdeki poşeti görmek istedi. Ben de izni olup 
olmadığımı sorduğum gibi soruma cevap vermeden koluma girip beni çevik kuvvet otobüsüne kadar hem 
sözlü tacizde bulunarak hem de tartaklayarak götürdü. Çevik kuvvet polislerinin hepsi dışarıda olmakla 
beraber,  beni götüren dahil 3 polis otobüste beni yarım saat boyunca darp etti. O sürede bir yandan 
Nasihatler veriyor bir yandan da tokat atıyordu. Diğer ikisi de sözlü tacizde bulunuyordu.”dedi. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Demet Ortaköylüoğlu: “Divan oteline 
çok yakın bir noktada oturmaktayım 01.06-15.06.2013 arasında neredeyse 2013’te,n 24 saati çok yoğun ve 
kontrolsüz gaz bombası yüzünden pencereleri kapalı olan evimde nefes darlığı yaşadım, nefes alamadım ve 
çaresiz bırakıldım. Ayrıca dışarıdaki polis şiddetinden dolayı günlük hayatımı sürdürmek için süreç boyunca 
dışarı çıkamaz oldum.“ dedi. 
 
26 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Rüya Polat: “İkamet ettiğim Cihangir 
semtinde 31/05/2013-15/06/2013 arasında mahallemdeki bir kafede sabah polis üzerimize gaz sıktı. Kafenin 
kepenklerini kapatmak zorunda kaldık. Bir saat içeride mahsur kaldık. İçerisi gaz dolu idi, nefes alamadık. 
Çok sayıda çocuk vardı. Polis şiddeti ve gaz bütün gece devam etti. Sokağımıza sürekli gaz sıkıldı. Camdan 
‘yeter artık sıkmayın’ diye bağırdık.  Üzerimize nişan alıp evin içine sıktılar. Evin içinde nefessiz kaldık. Dışarı 
çıkamadık, gazdan kaçan herkesin üzerine su ve plastik mermi sıktılar. Belirttiğim tarihler arası geceleri hiç 
uyuyamadık,  endişe dolu günler geçirdik. Uyumaktan korktuk çünkü biz uyurken evimizin içine gaz 
sıkılabilirdi, nefessiz kalabilirdik. Bütün komşular çok zor günler geçirdi. İşimize gidemedik.” dedi.  
 
26 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Fazıl Alpak: “İkamet ettiğim Cihangir 
semtinde evime gaz bombası sıkıldı ve kokudan evde oturamadık. Belirttiğim tarihler arasında yemek 
yediğimiz mekânlarda da rahatsız edici boyutta kokudan etkilendik. Evin içinde nefes alamayacak duruma 
geldik. Günlerce hiç uyumadık, stresli günler geçirdik. Bu olaylar sebebiyle işimize konsantre olamadık.” 
dedi. 
 
26 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ahmet Tülezoğlu: “Ikamet ettiğim 
Cihangir semtinde yaşadığımız eve, dışarıda yemek yerken bulunduğumuz restoran ve kafelere hedef 
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gözeterek günlerce neredeyse her gün gaz bombası atılmıştır. Polis her sokağımıza geldiğinde gaz bombası 
atmamaları sokakta kimsenin olmadığı yönünde uyarılarımıza rağmen her gelişlerinde gaz bombası attılar, 
hatta camdan bu durumu protesto eden mahalleliyi hedef gözeterek ateş ettiler. Ayrıca köşe başında 
markette (Orka) alışveriş yaparken, markete gaz attılar. Kahvaltı yaparken kafeye gaz bombası attılar, 
içeride gaza maruz kaldık. Evimizde her an camları kapatıp yatmak zorunda kaldık çünkü her gece gaz 
atılıyordu.” dedi. 
 
26 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Christopher Philip Ullrich Patz;   “15 
Haziran 2013’te, saat 18.00- 19.00 sıralarında Gezi Parkı’ndan Cumhuriyet Caddesi’ne yürüyordum. O 
sırada polisin kasklarını takarak Gezi Parkı müdahalesi için hazırlık yaptıklarını gördüm. Bunu görünce tekrar 
geriye dönüp Gezi Parkı’na doğru gittim. Kameramı açıp çekim yapmaya başladım.  O sırada park büyük 
oranda tahliye edilmişti. Birkaç tane direnişçi, basın ve polis vardı. Maskeli ve yelekli biri gelerek bana basın 
kartı sordu. Olmadığını söyleyince kolumu terse bükerek boynumda asılı olan Canon marka kameramı aldı 
ve çantasına koydu. Beni  5-10 dakika kolumu arkadan bükerek tuttu. Sonra bıraktı. Ancak kameramı 
vermedi. Ben de kendisine “benim kamera” diye üst üste sordum. Küfrederek beni başından kovdu. “Ne 
kamerası” diyerek kovdu. 15-20 dakika takip ettim ancak kameramı alamadım.” dedi. 
 
27 Haziran 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Ebru Gündeş beyanında; “12.07.2013 
tarihinde sabah saat 11.00-11.30 arası zabıtalar polisi de yanlarına alarak bizim manava geldiler. Fazla yer 
işgal ettiğimiz gerekçesiyle mallarımızı alıp kendi arabalarına atmaya başladılar. Biz karşı çıkınca zabıta 
müdürü bize ‘siz bu işi burda yapacağınıza geldiğiniz yere gitseniz daha iyi olur. Burayı da geldiğiniz yere 
benzettiniz’ dedi. Bizim çocuklar da karşılık verince polisler Adnan Gümüş' ü, Devran ile Mehmet Şerif 
Gümüş‘ü gözaltına aldı. Bununla kalmadılar. Dükkândaki bütün sebze ve meyvelerimizi dağıttılar. Ezdiler. 
Yaklaşık 7-8 bin lira bizim mağduriyetimiz var.” Demiştir. 
 
28 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hilal Akyüz: “12 Haziran 2013 
tarihinde yukarıda adresi bulunan işyerinde çalışırken nefes alma güçlüğü yaşadım ve izin alarak eve gitmek 
için yola çıktım. Ağa Cami’nin bulunduğu sokaktan Tarlabaşı Bulvarına çıktım ve bulvarı keserek aşağı doğru 
evime girmek niyetiyle karşıya geçtim. Tam o sırada havadaki yoğun gaz nedeniyle soluk almada güçlük 
çekmeye ve gözlerimin sürekli sulanması nedeniyle görememeye başladım, devamında bir taraftan 
yürümeye çalışırken bir Yandan da bayılmamaya çalışıyordum. Spesifik olan bu olaylar dışında, olayların 
yoğun olduğu dönemde iş yerime ve evime gidiş gelişlerim engelliydi.15 Haziran’da Kurtuluş’tan evime 
giderken yoğun gaz nedeniyle geri döndüm ve Kurtuluş’ta başka bir arkadaşımın evinde kaldım, evime 
erişimim engellenmiş oldu.” dedi. 
 
28 Haziran 2013’te İstanbulda yaşanan olaylarda polisin saldırısı nedeniyle “bir ay iş göremez” raporu alan 
Murat Dilberoğlu, kendisine işkence yapan ve telefonunu gasp eden polisler hakkında suç duyurusunda 
bulundu. 
 
28 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Elif Özüdoğru: “Gece arkadaşımın 
evinde uyuyordum. Cam kırılma sesiyle beraber uyanarak salona gittim. Salonun orta yerinde camı kırarak 
içeri girmiş bir gaz fişeği etrafı duman altına bırakmaya başlamıştı. Arkadaşımda salonda uyuyordu, ona 
seslendim, şoku atlatmamız biraz zaman aldı. Evdeki kedinin paniğiyle onu bulmaya çalıştık bir yandan. 
Acilen daireden çıkmam gerekti, apartmanın içi de gazlıydı. En üst dairedeki bayan bize kapılarını açtı. Onun 
evi de binanın gazından etkilenmişti ama yine de durulabilir haldeydi. Arkadaşım ve kedi hala aşağıda 
kalmıştı. Biraz kendime geldikten sonra aşağıya maskeyle indim. Salondaki çantamdan maskemi alıp onu 
taktım. Arkadaşım o arada gaz fişeğini kalan bir kumaş parçasıyla tutup lavaboya atmıştı. İkimiz kediyi bir 
kutuya koyup üst komşuya götürdük. Sabah saatlerine kadar daireye dönemedik. Uzun süre öksürük, 
kusma, baş ağrısı ve halsizlik çektik.  Yazarken her şey çok basitmiş gibi gözükmesine rağmen, şunu 
eklemek isterim ki ölüyorum sandım. Çok uzun süre nefes alamadım, apartmanın içinde de gaz olduğu için 
nereye kaçacağımızı şaşırdığımız da komşunun sesini duymasaydık ölmüştük sanırım çünkü fişek dışardan 
geldiği için dışarı çıkamazdık. Orada hala bir kovalamaca vardı seslerden anladığım kadarıyla.” dedi. 
 
29 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Selçuk Uyar; “02.06.2013 tarihinde 
Dolmabahçe’deki protesto gösterilerine dahil oldum. Göstericileri polisten koruma adına ben ve yaklaşık 15 
kadar gösterici billboardu (reklam) polis ile göstericilerin arasına yerleştirdik. Zira polisin uyguladığı gaz 
bombası, plastik mermi ve TOMA şiddeti sebebiyle çok sayıda insanın yaralandığına tanık olmuştum. 1,5-2 
saat kadar billboardu kalkan olarak kullandıktan sonra göstericilerin geriye çekinmesi sonucu çevik kuvvet 
tarafından yakalanarak iki dakika kadar linç edildim. Yerdeyken yaklaşık 10 kadar polisin pastolarıyla 
ayaklarımı kafamı ezmesi üzerine sol bacağı iki tarafından olmak üzere ve kafam yaralandı. Linçten sonra 
gözaltına alınmayarak yerde bırakıldım. Tökezleyerek Dolmabahçe Camii’ne kadar yürüdüm ve orada dikiş 
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atılarak bir kamyonetin arkasında Taksim İlkyardım Hastanesi’ne sevk edildim. Kafa travması teslisiyle 36 
saat  müşahede altında tutulduktan sonra  ’10 Gün İş Göremez’ raporu ile birlikte taburcu edildin.”dedi. 
 
29 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Behiye Erinç Taş; “16.06. 2013’te, 
Taksim Divan Oteli’nin içine gaz bombası yememek için sığındık. Fakat  Polisler otelin içerisine ilaçlı tazyikli 
su ve gaz bombası attılar. 31 Mayıs 2013’te, sabaha karşı atılan gaz bombalarından beri yediğim, 
etkilendiğim, 16 gün boyunca süren hem Taksim’de hem de Beşiktaş’ta durmadan, defalarca gaz bombası, 
tazyikli ilaçlı su ve ses bombalarının ardı arkası  kesilmedi. Üstelik maddi açıdan Gezi Parkı’nda kurduğumuz 
çadırlar, tüm eşyalarımız 16 Haziran 2013’te, polisler tarafından yıkıldı, yakıldı. Ayrıca 16 Haziran 2013’te, 
Taksim’den Beşiktaş’a doğru evime giderken yolu kapatan polisler zorla çantamı karıştırıp, baretimi ve gaz 
maskemi alıp imha ettiler, bana da fiziksel şiddet uyguladılar.” dedi. 
 
İstanbul’da 6 Temmuz 2013’te halka saldıran polisin gözaltına aldığı 59 kişiden tutuklanan 8 kişiyi savunmak 
için Çağlayan Adliyesi’ne gelen üç avukat, polisler tarafından dövüldüklerini açıkladılar. 
 
2 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ece Uzuneser; “31 Mayıs  2013’te, 
Taksimdeki eylem olaylarında yaralanan hayvanlar için yardıma gitmiştim. Gümüşsuyundan büyük bir kitleyle 
Taksim Meydana arkadaşlarımın yanına gitmeye çalışıyordum. Büyük bir grupla Gümüşsuyundan çıkarken 
polis ardı ardına yoğun gaz attı. Kalabalık içinde tek başıma kaldım, nefes alamadım ve izdiham vardı. Sonra 
yere düştüm ve bir grupla birlikte AKM’nin arkasındaki inşaata sığındım. O sırada orada bulunan eylemciler 
bizi tedavi etti.  İnşaatta yaklaşık on dakika durduktan sonra inşaat görevlisi burada durmanızı istemiyor 
deyip bizi gönderdi. Üstümüzden sürekli helikopterler geçiyordu. Çıkışta polis buradan geçemezsiniz, izin 
yok dedi. Sonrasında arkadaşlarım beni almaya geldi. Polisten izin alarak Sıraselvilerdeki impera Hotele 
ulaştık. Polisler önlerinden geçerken bize “bunlar daha demin taş atıyordu şimdi önümüzden geçiyorlar, gidip 
öldürecem şunları” diye bize tehdit savuruyorlardı. Imperaya sığındığımızda Yaklaşık 5-6 saat orada mahsur 
kaldık. Sonrasında polisler otelin kapısı açık olmasına rağmen Camları kırmaya çalıştılar. Otelin için girip 
insanları copladılar. Ben dirseğimde yara ve kafama bir tane jop darbesiyle dışarı çıktım. Dışarı çıktığımızda 
ben ağlıyordum ve polisler ordada bizi coplamaya devam etti. İmpera otelin önünden Taksim meydana 
koşmaya başladık. Meydana geldiğimizde yaralı bir çocuk için ambulansı aradım. İçerde kalan 
arkadaşlarımda kurtulduktan sonra eve gittik. Erkek arkadaşımın sırtından çok belirgin cop darbeleri vardı, 
bir gözü kan toplamıştı.”dedi. 
 
2 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Olcay Ay; “1-3.06.2013 tarihinde 
Eskişehir’de Yunus Emre Caddesinde yoğun gazlı saldırı ile polisin kalaslı sopalı coplu saldırısına uğradım. 
Ankara’da Ethem Sarısülük cenaze töreninde Kızılay’da polisin gazlı saldırısı ile coplu kalaslı darpından 
yaralandım.Son olarak 22.06.2013 Gezi Parkı eylemlerinde öldürülen insanları anma etkinliğinde İstanbul  
Taksim’de karanfil bırakmak için meydana geldiğimizde polisin gazlı saldırısı ile birlikte ara sokaklarda copla 
darp edildim.” dedi. 
 
2 Temmuz 2013’te, İstanbul’da Takvim gazetesinin sevgilisinin şiddetine uğrayan kadın hakkında attığı 
‘Nakavt’ başlığını protesto sırasında bir sivil polis, protestocu bir kadını tokatladı.  
 
2 Temmuz 2013’te, Diyarbakır'da Ekinciler Caddesi üzerinde yer alan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 
Pasaport, Trafik, Ruhsat, Yabancılar Şubesi önünde geçen ve zihinsel engelli olduğu belirtilen bir yurttaş 
polisler tarafından feci şekilde dövülerek, gözaltına alındı. Polise direnen yurttaşın ismi öğrenilemezken, çok 
sayıda polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendi. Söz konusu engelli yurttaş, daha sonra yaka paça polis 
otosuna bindirildi.   
 
3 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Şükran Kurban: ” Eşim Yılmaz 
Kurban ile 35-40 yıldır Taksim’de oturuyoruz. Kendisi her gün ki gibi 11 Haziran’da da rutin, günlük yaşamına 
devam ediyordu. Akşam 20.30-21.00 saatleri arası arkadaşları ile sohbet etmek için Ağa Cami Sokağı 
civarındaymış. Polisin yoğun olarak kullandığı biber gazından etkilenmiş ve bayılıp düşmüş. Sonradan 
öğrendiğim kadarıyla ambulans ile Taksim İlk Yardım Hastanesine getirilmiş. Beni hastaneye çağırdılar 1-1.5 
saat sonra ilk yardım kardiyoloji bölümü almadığından Göztepe Eğitim ve Araştırma hastanesin sevk ettiler. 
Şu an hala yoğun bakımda. Hem İlk Yardım hem de Göztepe Hastanesinin doktorları aşırı gazdan ciğer ve 
böbreklerinin iflas ettiğini, durumunun çok kötü olduğunu söylediler. Daha önce anjiyo olmuştu, kalbinden 
ritim bozukluğu vardı ama iyiydi. İlk yardımdan durumuna dair rapor, belge istedim vermediler.” dedi. 
 
6 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Volkan Tozan; “11 Haziran Salı 
2013’te, iş görüşmesi için saat 08:30 sularında istiklal Caddesi Mis Sok. Demir Kafede arkadaşım Ahmet ile 
buluştum. Saat 10:00-10:30 civarında görüşmesi bitirerek eşimin çalıştığı Nişantaşın daki iş yerinde doğru 
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hareket ettim. Talimhane civarına geldiğim sırasında polisin yoğun bir şekilde gaz bombalı saldırısına maruz 
kaldım. Bu esnada gaz bombası kapsüllerinden biri sol dizime isabet etti ve yaralandım. Devam eden yoğun 
gazlı saldırı esnasında boğulma tehlikesi atlattım ve şaşkınlıkla kendime daha sonra otel olduğunu 
öğrendiğim Binaya atladım. Nefes almaya çalışırken içeriye gaz bombaları atarak giren polisler tarafından 
darp edilmeye başlandı. Yoğun hakaret ve küfürler ile birlikte yere yüzü koyun ile yatırılarak ellerim arkadan 
ters bir şekilde plastik kelepçe ile bağlandı. Ellerim arkadan bağlı olduğu halde polis tarafından darp 
edilmeye devam etti ve bu uygulama yaklaşık otuz dakika sürdü. Daha sonra ellerim yine kelepçeli bir halde 
sürüklenerek dışarıya çıkarıldım. Darp durumu bu anda da uygulanmaya devam ettirildi. Dışarıya 
çıkarıldığımda kafam zorla yere eğdirildi ve bu esnada bir polis tarafından cebime bir inşaat eldiveni sokuldu. 
Sokak ortasına yaklaşık on beş dakika ellerim kelepçeli ve darp edilmeye devam ederek bekletildim. Daha 
sonra yine sürüklenerek polis otobüsüne indirildim ve otobüste darp edilmeye devam ettim.”dedi. 
 
8 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Musa Karagöz: “08.07.2013 tarihinde 
akşam saat 20:00’da evime gitmek için Taksim Meydanı metro girişine geldim. Metro girişi kapalı olduğu için 
oturup sigara içmeye karar verdim. İki sivil polis memuru Gelip ‘burada oturamazsınız’ dedi. Daha sonra bir 
başka sivil memur gelerek ‘ben bunların Amiriyim, sen neyin peşindesin’ diye sordu. Ben de ‘evime gitmek 
istiyorum fakat metro kapalı Nasıl gideceğim’ diye sordum.’Sen de eylemcisin, senin ananı avradını, 
çoluğunu çocuğunu….’ Şeklinde küfür etti ve silahını ve kimliğini bırakarak AKM’nin arkasına davet etti. Ben 
iki sivil Polise ‘bakın şahitsiniz olaya’ dedim. Fakat sivillerden ses çıkmadı. Beni gözaltına almak için Üzerime 
çullananların sayısını hatırlamıyorum, 8 ya da 10 kişi olabilirler. Çok ağır biçimde darp Edip dövdüler. 
Meydanda tanımadığım sivil insanlar beni polislerin elinden aldılar. Kendi İmkanlarımla İnsan Hakları 
Derneği’ne geldim. Meydandaki MOBESE kameralarından beni Dövdüklerini kanıtlayabilirim. “dedi. 
 
15 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Zeynep Kuray; “23.06.2013 01.00 
sularında görevimi yaparken yoğun polis müdahalesinin sonucunda İstiklal Caddesinde bulunan Ayhan Işık 
sokağa yaklaşık on kişiyle sığındık. Tam ara sokaktan çıkacaktık ki, birden çevik kuvvet ekipleri bir kişiye 
dört kişi düşmek üzere üzerimize çullandı. İlk etapta başımda ki bareti kalkanlarla vurarak düşürdüler ve 
tekme, cop giriştiler. Ne kadar “basın” diye bağırsam da hiç umursamadılar. Dakikalarca darp edildik. Bir sivil 
polis yüzümdeki  Gaz maskesini çıkarttığında “basın” diye bağırmamla korkmuş olmalı ki birden maskeyi 
bana geri verdi. O esnada sokaktan ayrılabildim. Öte yandan ara sokağa kimsenin girmemesi için elinde gaz 
bombası atan silahla sokağın başında nöbet tutan bir çevik kuvvet vardı. Pazartesi 24.06.2013 tarihinde darp 
raporu almak üzere Taksim İlk yardım Hastanesine Gittim. Bacaklarımda ezilme ve cop izleri vardı.”dedi. 
 
17 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Pınar Ünalan Kırçak: “16 Haziran 
2013’te, Galata Meydanında eşimle oturmuş bir şeyler yiyorduk. Etrafta da birçok insan oturuyordu. Öğle 
saatleriydi. Ben birkaç metre ötedeki büfeden su almaya gitmiştim. Birden İstiklal Caddesi istikametinden 
bağrışmalar duydum. Ve her yer gaz oldu. İnsanlar Karaköy yönüne koşmaya başladılar. Bir kaç gaz fişeği 
başımın yanından geçerek önüme düştü. Çok yoğun gaz vardı. Öksürmeye başladım. Nefesim kesildi. Eşimi 
aradım, biraz sonra beni buldu. Karaköy yönüne doğru koşarak uzaklaştık. Bu olaydan sonra nefes darlığı 
şikâyetim başladı. Ancak bir atak yaşamadım ta ki 19 Haziran’da kapalı (kurumsal) mekân olan iş yerime 
girdikten 10 dakika sonra hayatımdaki ilk astım atağımı geçirdim. Yarım saat oksijen verdiler. Sonra 
yakındaki Bağcılar Devlet Hastanesine gönderdiler. Kanımdaki oksijen düzeyi çok düşmüş ancak acildeki 
doktor müdahaleyi reddetti. Sonraki gün İstanbul Tıp Fakültesinde astım teşhisi kondu.” dedi. 
 
16 Temmuz 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ömer Şenyit ve Ömer Tekin şu beyanlarda 
bulundu: “14.07.2013 tarihinde saat 21.30 sularında Diyarbakır ilinin İskan evleri semtinde bulunan Shell 
Petrol İstasyonunun önünde her iki tarafında akrabam olduğu bir grup kavga ediyordu. Ben ve akrabam olan 
Ömer Tekin’de kavgayı yatıştırmak için olayın olduğu yere gittik. O esnada polisler de olay yerine geldi ve 
ellerindeki biber gazını herkese sıkmaya başladı. Biz biber gazından etkilendiğimiz için oradan uzaklaşmaya 
başladık. Biz uzaklaştığımız esnada polisler bizi Bağlar semtinde bulunan yanık Köşk civarında yakaladı. 
Hiçbir şey sormadan sorgusuz-sualsiz, yumruk ve tekme atmak suretiyle ayrıca silah kabzasıyla darp etmeye 
başladılar. Beni 10 dakika boyunca böyle dövdüler. Arkadaşım Ömer ile birlikte 10 Nisan Karakoluna 
götürüldük. 10 Nisan Karakoluna gittiğimiz gibi bizi soymaya ve ıslak hortum ile dövmeye başladılar. 
Sonradan karanlık depo gibi bir alanda ters kelepçe yapmak sureti ile bizi tavana astılar. Vücudumuz 
morarmıştı. Askıdan indirdikten sonra su döküp ayılttılar. Hortumla dövmeye devam ettiler. Anneme ve kız 
kardeşime yönelik küfür içeren hakaretlerde bulundular. Bu işlem 5 polis tarafından gerçekleştirildi. 
Karakolda 6 saat kaldıktan sonra bizi hastaneye götürdüler. Hastane dönüşünde bizi darp etmeye devam 
ettiler. Polislerin bize uyguladığı bu insanlık dışı muamelenin işkence suçunu oluşturduğu aşikârdır. Bizi 
orantısız güç kullanmak sureti ile gözaltına alan, biber gazı sıkan, gözaltı biriminde çeşitli yöntemlerle 
işkence yapan görevlilerin tespiti ile haklarında yasal işlem başlatılmasını talep ediyoruz.”     
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19 Temmuz 2013’te, Diyarbakır'ın Ofis semti Ekinciler Caddesi'nde Diyarbakır Pasaport ve Trafik Emniyet 
Müdürlüğü karşısında kimliği belirsiz 2 genç, polisler tarafından sert bir şekilde darp edilerek, gözaltına 
alındı. Polislerle gençler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışmanın ardından 2 genç 
gözaltına alındı. Yaşları 18-19 arasındaki gençler elleri kelepçelenerek, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü.   
 
19 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hüseyin Gökhan Biçici; “TV 
Kuruluşum İMC TV adına Gezi Parkı olaylarını başından beri takip ediyordum. Gezi Parkı Müdahalesi 
ardından 16.06.2013 tarihinde çağrısı Taksim Dayanışması tarafından yapılan eylemleri izlemek üzere Şişli 
Mecidiyeköy üzerinden Taksime yöneldim. Şişli camisinden itibaren kalabalık gruba denk geldim ve takip 
ettim. Yanlarından hızla geçerek polisin barikat kurduğu noktaya ulaştım. O andan itibaren haberi takip 
etmeye devam ettim. Polis zaman zaman kitleyi kovalıyor ve geriye geliyordu. Bu yaklaşık bir saat sürdü. 
18:15 gibi Halaskargazi caddesi – Rumeli Caddesinin kesiştiği noktada beklerken polis çevik kuvvet amiri 
yanıma gelerek kim olduğumu sordu. Boynumda asılı olan kartı gösterdim. Boynumdan hışımla kartı çekip 
kopardı ve küfür etti. Gaz maskemi, baretimi ve gözlüğümü parçaladılar. Çantamda bulunan solüsyonları 
döktüler. İ Pad ime el koydular. Yanıma bir çevik kuvvet polisi vererek beni alı koydular. Daha sonra onlarla 
birlikte sürüklediler. Onlar bir yandan gösteri yapan insanları gaz bombası ve TOMA yla takip ediyorlardı. 
Bende onlarla gitmek durumunda bırakılıyordum. Sürekli ve korumasız olarak gaza maruz kaldım. 
Kovalamaca Ergenekon caddesi- Bozkurt caddesinin kesiştiği noktaya kadar sürdü. Orada bir süre beklendi. 
Tekrar Ergenekon caddesine müdahale ettiler. Ben 40 saniye görüntü aldım, iki resim çektim. Telefonumu bir 
sivil amir istedi. Çektiklerimi silmek istedi. Son iki görüntü dışındakilere izin vermedim. Gözaltı yapacaksanız 
doğrudan yapın, şu anda hukuksuz davranıyorsunuz dedim.”dedi. 
 
22 Temmuz 2013’te, Rize’de böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle Rize Devlet Hastanesi’nde yatan ve 
ameliyat sırasını bekleyen 53 yaşındaki Sebahattin Taşçı, park alanından çekilen otomobili nedeniyle aşağı 
inip polisle tartışınca gözaltına alındı. 24 saat boyunca nezarette tutulan, 'polise mukavemet' suçlamasıyla 
adliyeye sevk edilen Taşçı serbest bırakıldı. Ameliyat sırasını kaybeden Taşçı, park yerinde ve karakolda 
kendisi ile eşine şiddet uyguladığını iddia ettiği polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. 
 
22 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mahmut Çelik; “11.06.2013 
tarihinde sabah 07:30 civarında polis Taksim Meydanını boşaltacağını, Gezi Parkına müdahale etmeyeceğini 
belirterek girdi. Polisin Taksim Meydanında bulunanlara müdahalesi ve şiddeti akşam 21:00 civarına kadar 
devam etti. Akşam 21:00 gibi polis anonslarla Taksim Meydanının boşaltılmasını Gezi Parkına geçilmesini 
Gezi Parkına müdahale edilmeyeceğini belirtti. 20 dakika geçtikten sonra Gezi Parkında BDP çadırında 
bulunuyordum, bulunduğumuz çadıra yoğunca gaz atılarak ve herhangi bir çatışma olmamasına rağmen 
çevik kuvvet polislerinin cop ve dipçik darbeleriyle kafamın iki yerinden ciddi yaralanmam oldu. Arkadaşlarım 
tarafından revire sonrasında Şişli Etfal Hastanesine kaldırıldım. Kafama 12 dikiş atıldı.”dedi. 
 
5 Ağustos 2013’te, BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile dayanışma amaçlı Ceylanpınar'da başlatılan 
"Rojava'yı bekleme nöbeti" için Mardin ve ilçelerinden Ceylanpınar'a giden yurttaşlara polisin müdahalesi 
sırasında, olaya tanık olan DTK Eş Başkanı Aysel Tuğluk olay yerine gittiğinde tali yolda 10 kişiyi yere 
yatırılmış vaziyette gördüğünü söyledi. Aralarında bir kadın ve yaşlı bir erkeğin de bulunduğu 10 kişinin 
ellerinin arkadan kelepçelenerek yere yatırıldığını ifade eden Tuğluk, "Yere yatıranların kafalarına ve 
vücutlarının çeşitli yerlerine tekmelerle, coplarla işkence yapıldı. Polislere 'yapmayın onlar da insan' dememe 
rağmen bizim üzerimize de yürüdüler. Bizim gözümüzün önünde işkence yapmayı sürdürdüler. Daha sonra 
onları tek tek gözaltına aldılar" dedi.    
 
15 Ağustos 2013’te İstanbul’da Suadiye Sahili’nde arkadaşıyla yürürken kendi aralarında yaptıkları sohbet 
sırasında hükümeti eleştiren Demet Akbulut konuşmayı dinleyen bir polis ekibi tarafından darp edildi, sağ 
gözünün yüzde on hasarlı olduğunu söylemesine rağmen gözüne biber gazı sıkıldı. 
 
19 Ağustos 2013’te, Diyarbakır’da Ekinciler Caddesi üzerinde yer alan Emniyet Müdürlüğü Pasaport, Trafik, 
Ruhsat, Yabancılar Şubesi önünde zihinsel engelli olduğu belirtilen bir kişi polis memurları tarafından “polis 
aracının camını kırdığı” gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alındı. 
 
20 Ağustos 2013’te İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde bulunan İstiklal Caddesi’nde zabıta ekiplerinin el koymak 
istediği işporta tezgâhlarının sahipleriyle çıkan tartışmanın büyümesi sonucu 2 seyyar satıcı zabıta ekipleri 
tarafından darp edilerek yaralandı. 
 
20 Ağustos 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Esin Keskin: “3 Ağustos Cumartesi 
2013’te, eğlenmek için taksim’e gelmiştim, polis saldırıda bulundu. Direk yüzüme plastik mermiler sıktı, 
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saçlarımdan tutup sürüklediler ve ardından gözaltına aldılar. Vatan’a götürüldüm. Ek gözaltı süresi aldılar, 
sonra savcılıktan serbest bırakıldım. Hukuki destek talep ediyorum.” Dedi.  
 
20 Ağustos 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Özgür Nizam: “ 3 Ağustos 2013’te, 
eşimle yemek yemiştik Mis sokakta yürüyorduk. Polis hiçbir uyarı yapmadan saldırıda bulundu. Ben ve eşim 
plastik mermilerle yaralandık ve sonrasında gözaltına alındık. Hukuki destek talep ediyorum.” Dedi.  
 
21 Ağustos 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sinan Açıkel: “ 3 Ağustos 2013’te, 
arkadaşlarımla yemek yemek için buluştum. Elimde domates, salatalık vardı ve bir hanın içindeydim. Bir 
anda bir polis beni gösterdi. Birçok polis hanın içine girerek tişörtümü yırtıp beni dövmeye başladılar. 
Yüzüme biber gazı sıktılar, kafama silah dayadılar, ölümle tehdit ettiler. Bu konuyla ilgili şahitlerim var. 
Ellerim arkadan kelepçeli, gözlerim kapalı bir şekilde beni gözaltına aldılar. 2 gün gereksiz yere gözaltında 
tuttular.” Derneğimizin raporunda yer almasını istedi.  
 
24 Ağustos 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Vildan Özyürük, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Ömer Efeoğlu, 10.12.2012 tarihinde evde dolabını takarken elini kesti. Bu olayla ilgili olarak Çocuk Şube 
müdürlüğünde gece saat 02.00 sularında benim ve oğlumun ifadesine başvurdular. Oğlumun Çocuk Şubede 
ifadesi devam ederken bir hayli geç olduğu için polis memurlarından beni eve bırakmalarını rica ettim. 
Onlarda beni ekip arabasına bindirerek eve bıraktılar. Aynı gece saat 03.15 sıralarında oğlumu da eve 
bıraktılar ve bana teslim ettiklerine dair “teslim tesellüme” ibaresini imzalattılar. Bende kimliğimin kendilerinde 
olduğunu söyledim. Israrla görevli polis kendilerinde olmadığını söyleyince tartışma uzadı. Bu tartışmalar 
devam ederken Çocuk Şube Müdür Yardımcısı olduğunu söyleyen kişi benim kimliğimi kaybettiğimi ve 
nüfusa para cezası ödememek için merkezde kaldığını iddia etiğimi söyledi. Ayrıca ben bunları söylerken o 
da bana el hareketleriyle de söylediklerine destek veriyordu. Ben bu şekilde ısrar edince benim Müslüman 
olmadığımı ve dinle alakam olmadığını dile getirdi. O da bunun üzerinde çok durunca bende “evet Müslüman 
değilim” diye karşılık verdim. Polis memurları ve bu kişi beni hırpalayarak, sürükleyerek karakolun dışına 
götürdüler. Bu sırada orada bağırıp çağırıyorlardı. Ayrıca bu müdür yardımcısı olan şahıs beni tehdit ederek 
“sürüm sürüm süründüreceğim” diyerek bana tazminat davası açacağını söyledi. Daha sonra beni tekrar 
hırpalayarak, sürükleyerek karakolun içine getirdi. Bende o sırada tanıdığım olan avukatı aradım. O da bana 
155’i aramamı söyledi. Bunun üzerine Çocuk Şube Müdürlüğünde Müdür olan kişi benim yanıma geldi. 
Yaklaşık yarım saat benimle konuştu ve bu kişinin talimatı ile kimliğim bana geri verildi. Beni hırpalayarak 
yaralayan, bana hakaret ve tehditlerde bulunan bütün polis memurları ve müdür yardımcısı olan kişiden 
davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”                
 
24 Ağustos 2013’te, Ankara’da AKP İl Başkanlığı önünde hasta mahpus Kemal Avcı’nın serbest bırakılması 
amacıyla çadır kurmak isteyen Halk Cephesi üyesi 4 kişi polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanların serbest bırakılması amacıyla aynı yerde oturma eylemi yapan Halk Cephesi 
üyesi 2 kişi daha yine polislerce darp edilerek gözaltına alındı. 
 
28 Ağustos 2013’te, Adana’da yolda yürürken kendisini yakalayarak bir apartmanın merdiven boşluğuna 
götüren sivil polis memurlarının darp ve tehdit ettiğini savunan Atılım Gazetesi okuru E.M. İnsan Hakları 
Derneği (İHD) Adana Şubesi’ne başvurdu. 
 
29 Ağustos 2013’te, Kahramanmaraş’ta Burak Hançerkıran’ın (23), kardeşi ve amcası ile birlikte kendisine 
yumruk atan kimliği belirsiz sürücüyü şikâyet etmek için gittiği Şehit Murat Örümcek Polis Karakolu’nda, 
başvurusunu kabul etmeyen polis memurlarıyla tartışmasının ardından polis memurlarında karakolun 
bahçesinde dövüldüğü öğrenildi. 
 
5 Eylül 2013’te, İHD Urfa şubemize başvuruda bulunan Kutbettin Saltan, şu beyanlarda bulundu:  “BDP 
siyaset akademisine giderken polis tarafından durduruldum. GBT kontrolünden geçirdiler. Bu arada bizlere 
küfür ve hakaret ettiler. Urfa’dan Ceylanpınar’a dönerken yine aracımız durduruldu taciz, hakaret ve küfür 
ettiler.”   
 
6 Eylül 2013’te Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde evinin bahçesinde yaralı ve hasta sokak hayvanlarına bakan Naime 
Urul (47) hakkındaki şikâyetler üzerine 15 Ağustos 2013’te evine gelen polis ve zabıta ekibine Naime Urul’un 
direnmesi üzerine darp edildiği öğrenildi. 
 
9 Eylül 2013’te Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde Fethullah Gülen ve Cem Vakfı 
Onursal Başkanı İzzettin Doğan’ın işbirliğiyle yapılmak istenen cami-cemevi-aşevi projesini protesto etmek 
amacıyla düzenlenen gösteriye saldıran çevik kuvvet polis ekipleri, gösterileri ve saldırıyı bir inşaattan takip 
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eden Evrensel Gazetesi muhabiri Hasan Akbaş ile Hayat Gazetesi muhabiri Birkan Bulut’u inşattan atmakla 
tehdit ederek darp etti. 
 
7 Eylül 2013’te İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde rica ettiği arkadaşı motosikletinin park yerini değiştirmek 
isterken gelen polis ekibinin trafik cezası yazmak istemesine itiraz eden Murat Hızlı’nın polis ekibi tarafından 
önce dövüldüğü sonra ise gözaltına alındığı ve ifadesi alınarak para cezası kesilen Murat Hızlı’nın serbest 
bırakıldığı öğrenildi. 
 
17 Eylül 2013’te Van’ın Ebex (Çaldıran) İlçesi’ne bağlı Soğuksu Köyü’nde yaşayan Mehmet Ali Bingöl (36) 
sabaha karşı evinin önüne çıktığı sırada yanına hızla yaklaşan askerler tarafından darp edildiği savunarak 
suç duyurusunda bulundu. 
 
17 Eylül 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mehmet Ali Karabulut: “ 15 Eylül 
tarihinde Kadıköy’de yaşanan olayları (polisin müdahalesini) gazeteci olarak takip ediyordum, engellendim, 
darp edilerek gözaltına alındım. Tıbbi destek talep ediyorum.” Dedi.  
 
25 Eylül 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ümit Tazegül: “Ahmet Atakan’ın 
ölümünü protesto etmek için 14 Eylül 2013’te, Kadıköy’deydim. Sabaha karşı Bahariye caddesinde 15 civarı 
çevik kuvvet tarafından dövüldüm. Hastaneye kendi olanaklarımla gittim, müdahalede ihmal olduğu için 
kolumun sakat kalma durumu ve ameliyat söz konusu. Ama benim param yok, sigortam yok. Haydarpaşa 
Numune benden para istiyor (başhekime çıktım, şikayet dilekçesi yazdım). Doktor Çağdaş Deniz Gündüz 
beni tehdit ederek güvenlik görevlilerini çağırarak hastaneden attırdı. Hem polislerden hem de doktordan 
şikayetçiyim. Sakatlık olursa maddi ve manevi tazminat davası açmak istiyorum.” Dedi. 
 
28 Eylül 2013’te, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Soğuksu köyünde yaşayan Mehmet Ali Bingöl (36) isimli 
yurttaş, 17 Eylül'de sabaha karşı evinin önüne çıktığı sırada yanına hızla yaklaşan askerler tarafından darp 
edildiği iddia etti. Askerlerden birinin arkadan kalın bir cisimle kafasına vurduğunu, bayıldığını ve daha sonra 
baygın halde Soğuksu Jandarma Karakolu'na götürüldüğünü söyledi. Bingöl götürüldüğü karakolda 
yaşadıklarını şöyle anlattı: "Karakolda ayıldıktan sonra ayaklarıma da tahta ve kalaslarla vurulduğunu 
gördüm. Ayaklarım halen yara bere içerisindeydi. Kafama çelik dikiş atıldı. Hayati tehlike atlattım. Bana 
karakolda çok kötü davrandılar. Ana avrat sinkaflı küfür ettiler. Telefonum da halen kendilerinde" dedi. 3 saat 
tutulduğu karakolda gördüğü işkenceden dolayı kafasına 16 dikiş atıldığını söyleyen Bingöl, Çaldıran 
Cumhuriyet Başsavcılığı'na kendisine işkence yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.    
 
6 Ekim 2013’te, Bitlis’in Tatvan İlçesi merkezine bağlı Kıyıdüzü (Kizvak) köyünde ikamet eden İhsan 
Yoldaş’ın evine, ‘silah kaçakçılığı’ gerekçesiyle baskın düzenlendi. Sabah saat 05.00’te, 3'ü çocuk 13 kişinin 
yaşadığı eve kapıların kırılarak girildiğini söyleyen Binevş Yoldaş (48), "Sabah namazını kılıyordum, aniden 
kapı çalındı. Silah dipçikleri ve tekmelerle kapıya vuruyorlardı. Kapıya yöneldim ama açmama fırsat bile 
vermeden kapıyı kırıp içeri doldular. Gürültüden herkes uyanmıştı. Kocam ve oğlum gece kıyafetleriyle çıkıp 
tepki gösterdiler. 'Ne oluyor, ne yapıyorsunuz, kapıyı kırmaya hakkınız yok' dediler. Bunun üzerine eşime 
saldırdılar. Gelenlerin hepsi kar maskeliydi. Polis veya asker olduklarından bile emin değildik. Aralarından 
birisi eşimin üzerine yürüyüp boğazından tutunca oğlum 'ne yapıyorsunuz, babama saygısızlık yapmayın' 
diye araya girdi. Bunun üzerine oğluma da yöneldiler. Tam o esnada bir silah sesi geldi. Silahı ateşlemişlerdi. 
Korkudan ne yapacağımızı bilemiyorduk" diye yaşadıklarını anlattı. Polislerce sıkılan kurşun şans eseri aile 
üyelerinden birine isabet etmediği belirtildi. 
 
8 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Piroz Orhan, şu beyanlarda bulundu: “Bugün yani 
(08.10.2013) tarihinde sabah saat 09.30-10.00 civarlarında Diyarbakır’ın Ofis Semtinde alış-veriş yapmak 
üzere mağazalarda kıyafet bakınırken yanıma biri yaklaştı. Bu şahıs bana alacağım şeyleri beğenmek 
konusunda bana yardımcı olabileceğini söyledi. ben adamın mağaza çalışanı olduğunu düşünerek yardıma 
ihtiyacım olmadığını söyleyerek uzaklaştım. Tekrar yanıma gelerek paramın olmadığını, bildiğini, beni 
tanıdığını, beğendiğim kıyafetlerin parasını ödeyebileceğini söyledi. Bulunduğum mağazanın ismini şuan 
hatırlamıyorum ancak Prestij otelin altındaki bir mağazaydı. Ben adama kendisini tanımadığımı, paramın 
olduğunu, kendisinden yardım istemediğimi söyleyerek o mağazadan çıkıp yakınındaki başka bir mağazaya 
girdim. Ancak aynı adamın arkamdan bu mağazaya da girdiğini görünce hemen geri çıktım. Beni rahatsız 
eden adam peşimden gelmeye devam etti, hatta yaklaşarak benimle yürümeye başladı. Benimle yürüyerek 
beni çok iyi tanıdığını, onunla bir yere oturup çay içmemi, kendisini bu şekilde tanıyabileceğimi söyledi. Ben 
kendisini tanımadığımı, tanımak istemediğimi bu nedenle çay içmeyeceğimi söyledim. Ancak peşimden 
ayrılmadı. Ben Ekinciler caddesinde Prestij Otelin bulunduğu yerden kasaplar durağına doğru yürüyordum. 
Bu şahıs da yanımda yürüyerek sözlü tacizde bulunmaya başladı. Ben kendisine peşimden ayrılmasını aksi 
halde polisi arayacağımı söyledim. Kendisi hiçbir şey söylemeden montunu açarak silahını ve polis kimliğini 
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gösterdi. Bunun üzerine ben korktum ve ilerlemeye devam ettim. Kendisi de peşimden gelmeye devam etti. 
Daha sonra yolun karşı tarafına geçerek çalıştığım yer olan DİHA binasına doğru ilerledim. Binaya 
yaklaşmadan bana “sen bu seferlik git ancak bir dahaki sefere nasıl götüreceğimi biliyorum” diyerek 
uzaklaştı. Beni takip eden kişi 30-35 yaşlarında uzun boylu, esmer, normal kiloda biriydi. Üzerinde koyu renk 
bir mont, beyaz gömlek, mavi kot pantolon, başında da koyu renk bir şapka vardı. Ben çok korktuğum için 
ayrıntıları çok iyi hatırlamıyorum. Ancak Prestij Otele ait kamera kayıtları ve ekinciler caddesinin Koşuyolu-
Vilayet istikametindeki kamera kayıtları, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesine ait kamera 
kayıtları ve o bölgede bulunan mobesse kayıtları incelendiğinde bu şahsın tespit edilebileceğini 
düşünüyorum. Bu nedenle olay yerindeki kamera ve mobesse kayıtlarının silinmeden temin edilebilmesi için 
ivedilikle işlemlerin yapılmasını, tespit edilecek kişi hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak bu şahıs 
hakkında kamu davası açılmasını talep ediyorum” 
 
9 Ekim 2013’te “Enerji Hanım Projesi Eğitim Programı” adlı toplantıya katılmak için İstanbul’a gelen Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in Haliç Kongre Merkezi’ndeki konuşması esnasında protesto etmek 
isteyen Halkevleri üyesi 5 kadın salonda bulunanlar ve bakanlık görevlileri tarafından darp edilerek salon 
dışına çıkarıldı. 
 
13 Ekim 2013’te, Dersim'de grevde bulunan FEDAŞ işçileri, MİT Müsteşarlığı'nda meydana gelen elektrik 
arızasının tamiri için Bingöl'den işçi getirilmesine tepki gösterdik amacıyla düzenledikleri eylem sırasında 
polislerin saldırısına maruz kaldı. Polisler tarafından darp edilen Enerji-Sen Temsilcisi Mustafa Bozali, 
Bingöl'den gelen işçilerle konuşmak için müsteşarlık önüne gittiğinde kendisini gözaltına almak isteyen 
polislerce darp edildi. Bozali, maruz kaldığı saldırıyı şu sözlerle anlattı: "10 polis bana saldırdı ve yere 
yatırarak tekmelemeye başladı. Üstümü başımı yırttılar. Saldırı sırasında, 'terörist' dediler ve araca 
götürdüler. Araçta da darp etmeye devam ettiler."   
 
18 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mürşit Sarğut; “  16 Kasım Cumartesi 
2013’te, Berkin Elvan için suç duyurusunda bulunmak için Çağlayan adliyesine gitmiştim, polisin müdahalesi 
sonrası hatırlayamadığım bir şekilde başımdan yaralandım. Hastaneye götürüldüm, dikiş atıldı ve tomografi 
çekildi. Elim ile yokladığımda alnımın kanadığını fark ettim. Gaza bombalarını yakın mesafeden hedef 
gözeterek atıyorlardı. Raporlarınızda yer almasını talep ediyorum.” Dedi.  
 
3 Aralık 2013’te Ordu’da kamyonetiyle evine giderken arkasından gelen polis ekibi tarafından durdurulan 
Selim Şen (27) “yol vermediği” iddiasıyla üç polis memurunun kendisine biber gazı sıktığı savunarak polis 
memurlarından şikâyetçi oldu. 
 
6 Kasım 2013’te, Malatya'da bir eve baskın düzenleyen ve evdeki eşyaları dağıtan polis, kapıya "Cemal 
Özbey en yakın zamanda Sanayi Polis Merkezi'ne gel" şeklinde not bıraktı. 
 
8 Aralık 2013’te Erzincan’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile polis 
ekipleri arasında arbede çıkması üzerine itfaiye çalışanlarına biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri bir 
kişiyi de gözaltına aldı. 
 
10 Aralık 2013’te Adana’da 5 Aralık 2013’te, “uzun namlulu silah olduğu” gerekçesiyle bir eve baskın 
düzenleyen Özel Harekât polis ekiplerinin ve Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin İ.Ö.’yü (22) 
ve M.R.Ö.’yü (17) darp ettikleri görüntüler ortaya çıktı. Daha önceden güvenlik gerekçesiyle evin bahçesine 
yerleştirilen kameranın kaydettiği görüntülerde M.R.Ö., polisler tarafından evin sundurmasının direğine 
yaslandırılıyor. Kelepçelenmeye çalışan M.R.Ö.’nün saçlarından tutan bir polis memuru, başını direğe 
çarpıyor. Bu sırada yanlarına gelen bir başka polis memuru da genci yumruklayarak M.R.Ö.’nün kasıkları ve 
yüzüne diziyle ardı ardına vuruyor. 
 
18 Aralık 2013’te, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Canay Şimşek Apartmanı'nda kapıcı olarak çalışan Habip İçen 
(24) aynı apartmanda ikamet eden polis Yusuf Bucak tarafından darp edildiği iddia edildi. Apartman içinde 
günde 3 defa kaloriferlere baktığını ve apartman sakinlerinin bütün eksiklerinin giderdiğini belirten İçen, 
yaşadıklarına ilişkin şunları anlattı: "Ben 1 aydır Canay Şimşek Apartmanı'nda kapıcı olarak çalışıyorum. 
Apartmanda yaşayan insanların bütün eksiklerini gideriyordum. Bundan 3 gün önce birinci katta oturan polis 
Yusuf Bucak kalorifere bakmam için beni çağırdı. Ben de bir gün sonra gittim, ama evde değildi. Bir gün 
aradan geçtikten sonra ben apartmanın en alt katındaki kazan dairesindeydim. Apartmanda oturan polis 
Yusuf Bucak kazan dairesine geldi. Bana 'Sen benim kapımı çalmıştın hayırdır' dedi. Ben de ona ‘Evet, sen 
beni çağırmıştın, kaloriferlere bak diye’ yanıt verdim. Polis yanıma yaklaştı ve bana 'Gelsene sana bir şey 
diyeceğim' dedi. Ben de gittim. Hiçbir şey yokken beni vurmaya başladı. Neye uğradığımı şaşırdım. Tekme 
ve tokatla üstüme çıktı. Beni darp etti. Ağzımı, burnumu kırdı. Şuurumu kaybettim, baygınlık geçirdim. Hiçbir 
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şeyden haberim yoktu. Bir saat sonra kendime geldim. Polis kaçmıştı. Çevredeki arkadaşların yardımıyla 
kendime geldim."   
 
20 Aralık 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Bahadır Çinici; Evimden ekmek alamaya çıktığım sırada 
polis tarafından darp edildim, derneğinizin bilisi olsun istedim. Demiştir. 
 
2013 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde İHD İzmir şubemize Fatma Ime, Kamber Elman, Ömer Akin, Vedat Yeler 
Necmettin Samanli’nın yaptıkları başvurularında; çeşitli tarihlerde polis memurlarının terörle mücadele 
şubesine götürülerek, okulda/sokakta yolları kesilerek yada telefonla kendilerini rahatsız ettiklerini, ajanlık 
teklif edildiğini, bu durumun kendilerini ve ailelerini endişelendirdiğini bildirmişlerdir. 
 

13.4. Cezaevlerinde İşkence ve Kötü Muamele 
 
1 Ocak 2013-30 Haziran 2013 tarihleri arasında İHD Mersin şubemize cezaevlerinden 34 kişinin yaptığı 
başvurularda,  işkence ve kötü muamele ile karşılaşıldığı ifade edilmiştir.  
 
2 Ocak 2013’te, İHD İstanbul şubemize faks gönderen Nuri Akbulut: “ ben tek kişilik bir hücrede tutuluyorum. 
Keyfi olarak verilen disiplin cezalarından dolayı 3 yıla yakın zamandır hiçbir aile görüşü yapmış değilim. 
Hiçbir sosyal- kültürel faaliyetten yararlanamıyorum. Bunun yanı sıra dinlediğim radyoma el koydular ve 
depoya attılar. Demokrasi ile ilgili bir yazımı fotokopiye gönderdim hem el koydular hem de örgüt 
propagandası yapıyormuşum adına 11 gün hücre cezası verdiler. Tek kişilik bir hücrede hiçbir insanla 
görüşme imkanı sağlanmadan böylesi dar bir hücrede nefes alamaz durumdayım, psikolojik işkence 
altındayım. İnsanca bir hayata izin verilmiyor. Daha farklı sorunları da yerinde tespit etmek için İHD’den bir 
heyetin gelip yerinde incelenmesini önemle rica ediyorum.” Dedi. 
 
2 Nolu T Tipi Şakran/İzmir cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Yusuf Çetinkaya, Kendisi ve koğuş 
arkadaşlarına elli altmış kişilik gardiyan grubu tarafından darp edilerek zorla ayakkabı araması yapıldığını ve 
sağlık kontrollerine geç götürüldüğünü ifade etmiştir. 
 
3 Nolu T Tipi Şakran/İzmir cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Burhan Çirik,  Arama esnasında tahrik 
edici davranışlar ve hakaretlere karşı gelince darp edildim yardım istiyorum. Demiştir. 
 

Sincan 2 nolu F Tipi Cezaevi’ndeki sohbet odalarında tesadüfen dinleme aygıtları bulundu. 

  

Edirne F Tipi Cezaevi’nin çatılarına yerleştirilmeye başlanan kameralar, odaların içini, hatta lavaboları 
görebiliyormuş. Mahpuslar  “Kendimizi 24 saat gözetlenen denekler gibi hissediyoruz” diyorlar.   

 

Sadece kadın mahpusların kaldığı Gebze M Tipi Cezaevi’nde tüm ortak alanlara, sohbet yerleri ve 
yemekhanelere, kamera koyma uygulaması başlatılmış. Kadınların olduğu bir yerde, böylesi bir uygulama 
nasıl olabilir?  

 
2 Ocak 2013’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’ne 
sevk edilen 10 mahpusun sevk esnasında gardiyanlar tarafından darp edildiği, elbiseleri çıkarılarak çıplak 
arama uygulamasına maruz bırakıldıkları öğrenildi. 
 
2 Ocak 2013’te Ankara/Sincan kadın cezaevinde bulunan Sultan Şavna’nın avukatı Cemil Özen, Sultan 
Şavna’nın hastanaye götürülürken askerler tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda 
bulunmuştur. 
 
2 Ocak 2013’te, İHD Adana şubemize başvuran Gişver Aydın, Tekirdağ cezaevinde bulunan oğlu Mirza 
Aydınla yaptığı telefon görüşmesi sırasında telefonun kesildiğini ve iki hafta aramadığını, iki hafta sonra 
aradığında ise; gardiyanların kendisini darp ettiklerini kıyafetlerinin parçalandığını ve telefon hakkınında 
engellendiğini belirtmiştir. 
 
3 Ocak 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Nünife Yıldız beyanında; Şakran 1 Nolu T 
tipi cezaevinde adli hükümlü olan kocam Nurettin Yıldızın 02.01.2013 tarihinde ziyaretine gittim. Eşim bana 
vücudundaki yaraları gösterdi. Nedenini sorduğumda ise bana ‘’27 Aralık 2012 tarihinde doktora 
çıkarılmıyoruz diye savcı ile konuşmak istedik. Gardiyanlar buna sert tepki gösterdi ve biz istediğimiz zaman 
görüşürsünüz dediler ve gece odamızda yatarken büyük bir gürültü ile çok sayıda gardiyan odalarımıza 



[2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU] İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | YAŞAM HAKKI 103 

 

baskın yaptı. Beni ve arkadaşım Hüseyin Orak' ı ellerimizi yukarı gererek kaldırdılar bizi çırılçıplak ettiler ve 
bizi kör oda denilen kamera görmeyen yere götürdüler. Sabah saat 11.00 den saat 15.00 kadar tekme tokat 
dövdüler. Bizi gardiyanlar tehdit ettiler” demiştir 
 
3 Ocak 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Fatma Orak beyanında; “Şakran 1 Nolu T 
tipi cezaevinde adli hükümlü bulunan oğlum Hüseyin Orak' ı ziyarete gittim.Oğlum bana dedi ki, 27 Aralık 
2012 günü yatağımda uyurken bir gurup gardiyan büyük bir gürültüyle odamıza girdiler.Beni ve bir 
arkadaşımı (NurettinYıldız' ın) kollarını arkaya doğru gererek döve döve bizi hücreye götürdüler. Bizi 
çırılçıplak ederek tekme tokat dövdüler.Sabah saat 11.00 den saat öğle 15.00 kadar bu kör oda denilen 
yerde dövmeye devam ettiler.Suçumuz da arkadaşım Nurettin Yıldız' ın Savcı ile görüşmek istemesi ve 
görüştürülmemesi üzerine nedenin  sorulması oldu, biz istersek görüşürsün diyerek bize hakaretler ettiler. 
Bizi tehdit ettiler. Biz sizi ödürsek bile kimse bizden hesap sormaz dediler.Oğlum bizim can güvenliğimiz 
yoktur. Bize diledikleri gibi zülüm ediyorlar.”demiştir. 
 
4 Ocak 2013’te Bolu T Tipi Cezaevi’nde kalan Seyfettin Yakut’a açlık grevi eylemine katıldığı gerekçesiyle 40 
gün hücre cezası verildiği, Erdal Erbekler’e ise aynı gerekçeyle 3 gün hücre cezası verildiği, aynı gerekçeyle 
Felemez Teker’in Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nden sevk edildiği Bolu T Tipi Cezaevi’nde çıplak arama 
uygulamasına maruz kaldığı ve darp edildiği öğrenildi. 
   
4 Ocak 2013’te Bursa H Tipi Cezaevi’nden Bolu F Tipi Cezaevi’ne talepleri olmaksızın sevk edilen sürgün 
edilen Osman Kılavuz, Hüseyin Beyaz, Samet Aydemir ve Ayhan Dağ’ın “çıplak arama” uygulamasını 
reddettikleri için gardiyanlar tarafından darp edilerek tek kişilik hücrelere yerleştirildikleri   öğrenildi. 
 
5 Ocak 2013’te Tekirdağ 1 Nolu Tipi Cezaevi’nden Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’ne talepleri olmaksızın 
sevk edilen sürgün edilen Turan Günana, Cihan Aydın ve Hayrettin Özkan’ın “çıplak arama” uygulamasını 
reddettikleri için gardiyanlar tarafından darp edilerek tek kişilik hücrelere yerleştirildikleri  öğrenildi. 
 
5 Ocak 2013’ye Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde 29 Aralık 2012’de gardiyanlar tarafından darp edilen 11 
tutuklu veya hükümlünün TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun cezaevine yaptığı inceleme 
ziyaretinden bir gün önce Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
 
7 Ocak 2013’te, Antep H Tipi Cezaevi'nden gönderdiği mektupla yaşanan hak ihlallerini aktaran DİHA Mersin 
eski Muhabiri Kamuran Sunbat, özellikle açlık grevlerinin sona ermesinin ardından kendilerine dönük hak 
ihlallerinin had safhaya ulaştığına dikkat çekti. Açlık grevi nedeniyle dişlerinde ve diş etlerinde rahatsızlık 
oluşan mahpusların tedavi edilmediğini kaydeden Sunbat, intikam alma amaçlı uygulamalara maruz 
kaldıklarını kaydetti. Farklı cezaevlerinden Antep Cezaevi'ne sevk edilen mahpusların zorla çıplak aramaya 
tabi tutulduğunu ve özel eşyalarına gardiyanlarca el konulduğunu ifade eden Sunbat, "Sohbet için ortak 
alana gitmek amacıyla odalarından çıkan arkadaşlar, nöbetçi gardiyanlar tarafından arama adı altında 
mahrem yerlerine kadar taciz edilmekte, bunun yanında sözlü tacize de maruz kalmaktadırlar. Buna karşı 
çıkan arkadaşlarımız tartaklandı ve koridora gardiyanlar yığıldı. Son bir hafta içerisinde 3 gün boyunca 
baskın şeklinde odalarımız aranırken, sözlü tacizlerle arkadaşlar provoke edilmek isteniyor. Keyfi tutanaklar 
tutulup disiplin cezaları veriliyor" dedi. En son 2 Ocak'ta başgardiyanlarla beraber koğuşlarına gelen cezaev i 
müdürünün kendilerini tehdit ettiğini belirten Sunbat, "Cezaevi müdürü bizi hücre cezası vermekle tehdit edip 
bu uygulamaların artarak devam edeceğini söyledi. Tacizde bulunan gardiyan hakkında suç duyurusunda 
bulunmamıza rağmen cezaevi idaresi provokasyon yaratmak amacıyla bu gardiyanları sayımlarda getirip 
baskı kurmaya çalışmaktadır. Bizler siyasi mahpuslar olarak bu tür yaklaşımlara karşı asla boyun 
eğmeyeceğimizi belirtiyoruz. Gelişecek olan herhangi bir olumsuz durumdan da başta cezaevi müdürü olmak 
üzere cezaevi idaresi sorumludur" diye kaydetti. Grev döneminde cezaevinde bulunan diş doktorunun uzun 
bir süredir cezaevine gelmediğini belirten Sunbat, tüm başvurularına rağmen diş doktorunun gelmemesinin, 
Sağlık Bakanlığı'nın "Hasta tutuklulara bakıldı bakılıyor" açıklamalarının ne kadar gerçeğe aykırı olduğunun 
kanıtı olduğunun altını çizdi. Tedaviye götürüldükleri nadir dönemlerde bu sefer de kelepçeli tedavinin 
kendilerine dayatıldığını aktaran Sunbat, "Bu onur kırıcı uygulamayı kabul etmeyen arkadaşlarımız tedavi 
edilmeden geri getiriliyor. Tedavi yapılmaması yetmiyormuş gibi doktor tarafından hakarete maruz kalıyor, 
askerler tarafından tehdit ediliyorlar. Bir provokasyon ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Tedavi edilmeyen 
arkadaşlarımızın sağlığından endişe duyuyoruz" dedi.   
 
7 Ocak 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Enver Elaldı, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Osman Elaldı, Şakran 2 Nolu T Tipi Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Oğlum ile telefon görüşmesi 
yaptığımızda oğlum bizlere müdürü ve personeli tarafından, arama bahanesiyle koğuşlara zorla girmeye 
çalıştıklarını; koğuşlara girdikten sonra koğuştakilere baskı uyguladıklarını; işkenceye maruz kaldıklarını; 
kendisinin de bu sırada çenesini kırdıklarını belirtmiştir. Telefonda öğrendiğimiz kadarıyla durumu iyi değil; 
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ancak cezaevi yönetimince hastaneye sevk edilmemişlerdir. Hayatından endişe duymaktayız. Ayrıca bize 
Kırıkkale Cezaevine nakil başlığı altında sürgün edildiğini söylemiştir. Biz oğlumun can güvenliğinden endişe 
duymaktayız. Ayrıca zaten cezaevinde olduğundan dolayı üzüntümüz büyük olmasına rağmen birde 
bizlerden bu kadar uzak yerde cezasını infaz etmesi bizleri daha da endişe duymaktayız. Oğlumun şuan can 
güvenliğinin olup olmadığını bilmiyoruz. Bu konuda hukuki desteğinizi bekliyoruz.”   
 
8 Ocak 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nden mektupla başvuran 
Yalçın Yanar, şu beyanlarda bulundu: “Bulunduğumuz koğuşa yeni gelen 5 Silvanlı arkadaşımız askerler 
tarafından tamamıyla çıplak soyulup aramaya tabi tutulmuşlardır. Arkadaşlarımız onlara direnmelerine 
rağmen birçok sözlü hakarette maruz bırakılmışlardır. Arkadaşlarımız koğuşa geldiğinde yastık, battaniye v.b 
hiçbir şey verilmeden koğuşa gönderildiler. 4 gündür arkadaşlarımızla birlikte bir yastıkta iki arkadaş, bir 
battaniyede iki arkadaş yatmaktayız. Geceleri ve gündüzleri kaloriferlerin sürekli olarak yanıp sönmelerinden 
kaynaklı çok üşümekteyiz. Askerler tarafından kelepçeleniyoruz. Hastane ve mahkemelere gittiğimizde 
yaşımız 18 yaş altı olduğundan dolayı takmamakta direniyoruz ve karşılığında askerlerin tehdidine maruz 
kalıyoruz. (Sizi ring aracında vuracağız) diyorlar. Bizler devletin verdiği sosyal etkinlik olan spor, sinema, 
konser v.b aktivitelere çıkmayacağız dediğimizde müdür yaptığınız şeylerden pişman olacaksınız ve 
Pozantıya göndereceğiz diyerek tehdit ediliyoruz. Yılbaşı nedeniyle cezaevinde büyük bir konser verilip tüm 
çocukları orada asimile etmeye çalışıyorlar. Bizleri de konsere davet ettiler. Bizler devletin vermiş olduğu 
kurs ve etkinliklere çıkmayacağımızı daha önce de belirtmiştik. Ama onlar zorla bizlere spor ve etkinliklere 
katılmamızı söylüyorlar. Roboski katliamının 1. Yıl dönümü olduğundan dolayı yılbaşı kutlamalarını protesto 
ettik. 1. Müdür koğuşumuza gelerek siz devletin masasını, battaniye v.s türü şeyleri istiyorsunuz ve devletin 
verdiği konsere çıkmıyorsunuz. O zaman devletin battaniye, masa, sandalye, yastığını da istemeyin diyerek 
koğuştan çıktı. Birçok sefer “müdürler” tarafından sevk edilmekle tehdit ediliyoruz. Daha önce müdüre 
çıktığımızda savcı da yanında bulunuyordu. Müdür savcıya biz çocuk olduğumuz için onun her dediğini 
yaptığımızı ve sözünden çıkmadığımızı dile getirdi. Biz de senin dediğin değil, arkadaşlarımızın dediklerini 
dikkatte alırız dediğimizde savcılar odayı terk etti ve o günden beri müdür bizleri tehdit etmeye devam ediyor. 
Ayrıca müdürün özel olarak görevlendirdiği gardiyanlar bize ve tüm mahpuslara baskı uygulamaları hat 
safhada devam etmektedir. Bir arkadaşımız aldığı ağrı kesici haptan dolayı yüzünde, vücudunda morluk, 
kaşıntı ve nefes darlığı yaşamaktadır. Arkadaşımız gardiyanlar tarafından revire götürüldüğünde askerler 
suçu ne diyerek birçok sözlü hakarete tabi tutulmuştur. Arkadaşımız 2 gece boyunca ateş, kaşıntı ve nefes 
darlığı nedeniyle yatamamıştır. Arkadaşımız çok hasta olmasına rağmen hastaneye sevki yapılmamaktadır. 
Sorun ve sıkıntılarımız git gide artmaktadır. Sorunların daha çok büyümemesi için size bilgi verip sesimizi 
duyurmak istedik. Sizlerin de sessiz kalmayacağınızı umuyoruz.”      
 
10 Ocak 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nevin Tanrıverdi, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum Şahin Tanrıverdi, yaklaşık bir yıldır tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır. Daha önce Diyarbakır 
D Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyordu. 08.01.2013 tarihinde dört arkadaşıyla birlikte Amasya E Tipi Kapalı 
Cezaevine sek edildi. Bugün saat 10.30 civarında Amasya Cezaevini arayarak oğlumun oraya sevk edildiğini 
kendisinden henüz haber alamadığımı, koğuşunun belli olup olmadığı ve telefon görüşmesi ne zaman 
yapabileceğimi sordum. Telefondaki yetkili bugün yarın arayabileceğini söyledi. Daha sonra saat 11.00’a 
doğru oğlum beni aradı. Ben oğlumun durumunu sorunca cezaevi girişinde çıplak aranmak istediğini ancak 
kendisinin ve dört arkadaşının bu durumu kabul etmediklerini yaklaşık olarak 15 kişi tarafından saldırı 
yapılarak üzerlerindeki kıyafetlerin yırtıldığını ve darp edildiklerini belirtti. Hatta üzerinde iki mont olmasına 
rağmen bu kişiler tarafından her iki montunda yırtıldığını söyledi. Ben vücudunda darp izi olup olmadığını 
sordum ancak bana söylemedi. Ben kısa süre önce kalp ameliyatı geçirdim. Muhtemelen beni üzmek 
istemedi. Ben oğlumun sağlık durumu ve hayatı konusunda endişeliyim. Ben bu durumun araştırılarak 
oğluma kötü muamelede bulunan kişilerin tespit edilip haklarında yasal işlemlerin yapılmasını istiyorum. 
Yaşanan bu hukuksuzluğun bir an önce giderilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”    
 
10 Ocak 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sema Üstüntaş, şu beyanlarda bulundu:  
“Ağabeyim Tugay Üstüntaş yaklaşık olarak 2,5 yıldır tutuklu olarak cezaevinde kalıyor. Daha önce Diyarbakır 
D Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyordu. 08.01.2013 tarihinde dört arkadaşıyla birlikte Amasya E Tipi Kapalı 
Cezaevine sevk edildi. Dün yani 09.01.2013 tarihinde cezaevini arayarak ulaşıp ulaşmadığını sorduk. 
Konuştuğumuz yetkili ilk aramada bize cevap veremeyeceklerini ikinci aramamızda geçici koğuşta olduklarını 
söyledi. Bugün saat 11.00 civarında ağabeyim telefonla bizi arayarak insan hakları Derneğine başvuruda 
bulunmamızı kendilerine Cezaevi girişinde çıplak arama yapılmak istendiğini karşı çıktıkları için kötü 
muameleye maruz kaldıklarını söyledi. Ben dayanamayıp telefonda ağlayınca ayrıntılarını anlatmadı. Ben bu 
durumun araştırılarak ağabeyime kötü muamelede bulunan kişilerin tespit edilip haklarında yasal işlemlerin 
yapılmasını istiyorum. Yaşanan bu hukuksuzluğun bir önce giderilmesi istemekteyiz ayrıca ağabeyimin 
hayatından endişe duymaktayız bu nedenle derneğinizden bu yönde hukuki destek bekliyoruz.”    
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13 Ocak 2013’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden Çanakkale E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 8 mahpusun 
cezaevi girişinde fiziki saldırıya uğraması sonucu mahpuslardan Medeni Kaya’ın kolunun kırıldığı 9 Şubat 
2013’te öğrenildi. 
 
13 Ocak 2013’te Muğla E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Erhan Kaya’nın bulunduğu koğuşta “işkence 
gördüğü” gerekçesiyle hastaneye gitmek istemesine izin verilmemesi nedeniyle yatağını ve bedenini ateşe 
verdiği öğrenildi. Vücudunda ağır yanıklar meydana gelen Erhan Kaya’nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 
 
14 Ocak 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hasan Çelik: “ Yılbaşından birkaç gün 
önce kendi isteği ile Bolu T tipine getirilen oğlum Kenan Çelik gardiyanlar tarafından çıplak aranmak istemiş. 
Kendisi bunu onur kırıcı bulduğu için kabul etmemiş ve direnmiş. Bunun üzerine kendisini darp etmişler. 
Revire çıkmış fakat doktor rapor vermemiş, suç duyurusu ve dilekçe yazmış ama red cevabı almış. Mağdur 
olan oğluma bunun üstüne 1 aylık iletişim (faks, mektup, telefon) cezası verilmiş, henüz uygulanmıyor bu 
karar. Oğlumun başına gelebilecek herhangi bir olumsuzluktan o cezaevinin müdürleri sorumludur. 
Raporlarınızda yer almasını, gerekli girişimlerde bulunmanızı rica ediyorum.” Dedim. 
 
15 Ocak 2013’te Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden firar girişiminde bulunduğu iddia edilen Ersin 
Ekmekçi ile firar girişimine yardım ettikleri öne sürülen Ersin Ekmekçi’nin koğuş arkadaşları Yusuf Candemir 
ve Şiyar Aydemir’in elleri arkadan kelepçeli bir şekilde dört gün boyunca yemek verilmeden bir hücrede 
tutuldukları ve darp edildikleri iddia edildi. Ersin Ekmekçi’nin ve Yusuf Candemir’in aileleri  İnsan Hakları 
Derneği (İHD) İzmir Şubesi’ne başvurarak hukukî yardım talebinde bulundular. 
 
15 Ocak 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Mehmet Kaya beyanında; “Benim oğlum 
Ertan Kaya 5 yıldır Muğla’da tutukludur. 7 ay önceye kadar hiçbir şikayeti yoktu.7 aydan beri kendisine ve 
ağabeyi Erdoğan Kaya’ya işkence yapılmaktadır. Oğullarım açık görüşlerde bana gizli gizli işkence 
gördüklerini söylediler. Erdoğan bana ‘ağabeyimi bu cezaevinden çıkarın yoksa onu da benim gibi işkenceye 
tabi tutarlar’ dedi. Çocuklarımın yanına tanımadıkları kişileri koyup, kavga edince de işkence yapıyorlar. 
Ertan rahatsızlığı olduğu için doktora çıkmak istiyor ama götürmüyorlar, bunun üzerine yatağını ateşe 
veriyor, gardiyanlar kahkaha atarak kapıyı üzerine kilitliyor. Eğer kapıları açsalardı oğlum bu kadar 
yanmazdı. Niçin bu kadar işkenceye tabi tutulduklarını korkudan ve ağabeyine de işkence yapılır diye 
anlatamıyorlar. Oğlum Ertan ve Erdoğanın ablasıÜmmü İmer Cezaevi müdürü ile görüşürken müdür 
Salahattin soyadını bilmiyoruz. Siz buna işkence mi diyorsunuz. Biz Diyarbakırda insanlara işkence yapardık 
işkence sonucu ölenleri de gömerdik şeklinde konuşmuştur.” Demiştir. 
 
16 Ocak 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Mehmet Cemil Ay beyanında; “  Benim 
oğlum İsmail Ay Şakran 4 Nolu T Tipi A/24 koğuşta adli mahkum olarak yatmaktadır. Daha önce Buca 
cezaevindeyken kavgalı olduğu birini burada onunla aynı koğuşa vermek istemişler. Oğlum ben bu şahısla 
kavgalıyım bunu benim yanıma vermeyin demiş. Kurumun İkinci Müdürü soyadını bilmediğim İsmail, oğluma 
burası babanın çiftliği mi biz kimi istersek onu yanına veririz deyip oğluma aşağılayıcı laflar ederek tek kişilik 
hücreye attığı için oğlum bu sebepten dolayı açlık grevine gitti. Ben oğlumla uğraşan adı İsmail olan 
2.Müdürden şikâyetçiyim.” Demiştir. 
 
18 Ocak 2013’te gözaltına alınan, 21 Ocak'ta tutuklanan ve Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevi'ne konulan Avukat 
Taylan Tanay, Haseki Hastanesi 'nde yaşadıklarını İstanbul Tabip Odası'na yazdığı dilekçede anlattı.  20 
Ocak'ta Çağlayan 'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Tanay, adliye öncesi çıkış raporu alınacağı 
gerekçesiyle Haseki Hastanesi'ne götürüldüğünü ifade etti: "Hastanenin acil giriş kapısının sağındaki bölüme 
alındım, odada beş polis vardı, bir de doktor vardı. Polis tükürük örneğimin alınacağını belirtti. Hakkımda 
yürütülen soruşturma kapsamında tükürük örneği alınmasını gerektiren bir suçlama olmadığını söyleyerek 
bunu kabul etmeyeceğimi söyledim. Doktora da yapılanan hukuka aykırı olduğunu, kendisinin zorla örnek 
almasının da disiplin suçu oluşturacağını hatırlattım. Odadaki polislerden biri bu sırada kamerayla çekim 
yapmaya başladı. Polisler üzerime çıktı, başımı zorla arkaya çekip yüzüme bastırarak ağzımı açtılar. Doktor 
da elindeki pamuklu çubukla tükürük örneğimi aldı." Tanay işkenceye maruz kaldığını, buna doktorun da 
ortak olduğunu yazdı ve doktorun isminin tespit edilerek soruşturulmasını istedi.  
 
21 Ocak 2013’te Çağdaş Hukukçular Derneği’ne, İdil Kültür Merkezi’ne ve Yürüyüş Dergisi’ne düzenlenen 
operasyon kapsamında İzmir’de 18 Ocak 2013’te tutuklanarak Kırıklar 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne gönderilen 
Mert Toka’nın ayakkabılarını çıkarmadığı gerekçesiyle gardiyanlar tarafından dövüldüğü, başının duvara ve 
kalorifere vurulduğu Mert Toka’yı ziyaret eden annesinin durumu öğrenmesi sonucu ortaya çıktı. 
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22 Ocak 2013’te Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevi’ne talepleri 
olmaksızın 3 Ocak 2013’te sevk edilen 6 mahpusun ayakta sayım verme uygulamasını kabul etmedikleri için 
cezaevi müdürü ve gardiyanlar tarafından tehdit edildikleri öğrenildi. 
 
23 Ocak 2013’te, Gümüşhane Cezaevi'nden Erzurum H Tipi Cezaevi'ne sevk edilen 4 siyasi mahpusun fiziki 
darbe ve sözlü tacizlere maruz kaldıklarını belirten Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği 
(TUHAYD-DER) Doğubayazıt Temsilcisi Mehmet Bozkurt, cezaevlerinde baskıların artarak devam ettiğini 
söyledi.   
 
25 Ocak 2013’te, Hakkari'de Mayıs 2011 tarihinde çıkan olaylarda gözaltına alınarak tutuklanan ve ardından 
27 Mart 2012 tarihinde çıkarıldığı Van 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla 11 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Fırat Bor'un annesi Hatice Bor, 
oğlunun kaldığı Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde görev yapan gardiyanlar tarafından ölümle tehdit edildiğini 
iddia etti. Konu ile ilgili İnsan Hakları Derneği (İHD) Hakkari Şubesi'ne de başvuracaklarını belirten anne Bor, 
"Benim oğlum suçsuz iken olaylara karıştığı gerekçesiyle 11 yıl 6 ay ceza verdiler. Geçtiğimiz aylarda 
cezaevlerinde başlatılan açlık grevine katıldı. Açlık grevlerinin sona ermesinin ardından bu sefer de 
cezaevindeki gardiyanlar çocuklarımızın üzerinde baskı kurmaya başladılar" dedi. Oğlu ile en son geçtiğimiz 
Pazar günü telefonla görüştüğünü ve oğlunun kendisine tehdit edildiklerine dair bilgi verdiğini söyleyen Bor, 
"Oğlum, 'Anne beni ve arkadaşlarımı açlık grevlerinin ardından ölümle tehdit ediyorlar. Özelikle buraya son 
zamanlarda yeni bir gardiyan ekibi geldi ve bizlere çok baskı yapıyorlar. Bizleri ölümle tehdit ediyorlar' dedi. 
Oğlum bunları söylerken birden telefon kesildi. Haftada 10 dakikadır görüşme süresi. Bu konuyu anlatırken 5 
dakika dolmadan telefonunu kestiler ve bir daha da oğlumdan bir haber alamadım. Oğlumun sağlığından 
endişeliyim. Oğlumun ve arkadaşlarının öldürülmesinden korkuyorum" diyerek duyarlılık çağrısında bulundu.   
 
25 Ocak 2013’te Mersin E Tipi Cezaevi’nde kalan V.T. (17), görüşüne gelen babasına, “gece yarısı 
koğuşlarımıza baskın yapıyorlar, tekli hücrelere atmakla tehdit ediyorlar” dediği öğrenildi. 
 
26 Ocak 2013’te 28 Ağustos 2012’de kaldığı Antalya L Tipi Cezaevi’nde dört arkadaşıyla birlikte darp edildiği 
raporlarla kanıtlanan Mehmet Şirin Tekmenüray’a 3 ay görüşe çıkmama cezası verildiği ve Mehmet Şirin 
Tekmenüray’ın Denizli D Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
 
28 Ocak 2013’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan 3 mahpusun 24 Ocak 2013’te koğuşlarına giren 
gardiyanlar tarafından darp edildikleri olaya şahit olan Mehmet Halit Oruç’un ağabeyi Abdülhalik Oruç’a 
telefonda haber vermesi sonucu öğrenildi. 
 
28 Ocak 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Celal Bilgin beyanında “   22.01.2013 
tarihinde Oğlum Kemal Bilgin ve 3 arkadaşı ile beraber Gediz Pazar Yerinde bulunan Yıldız Markete gidip 23 
liralık alışveriş yapıyorlar 3 liraları çıkmıyor. Kamil Apaydın kredi kartını veriyor. Marketçi benimle dalga mı 
geçiyorsunuz diyerek çocuklara hakaret ediyor.  Marketçiler kalabalık bir şekilde oğluma sopalarla 
sadırmışlar. Kafa kollarında bir sürü yara açmışlar oğlum tanınmaz hale getirmişler.  Bu olaydan sonra oğlum 
cezaevine girdi. Şimdi Yıldız Marketin Gardiyan olan Amcasının oğlu Fikret Yıldız oğlumu sürekli dövüyor ve 
benim akrabamı yaraladın ben seni öldüreceğim buradan ölün çıkar bunu böyle bil deyip tehdit etmektedir.” 
Demiştir. 
 
29 Ocak 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Halim Perçin, şu beyanlarda bulundu:  “Kayın biraderim 
Ferhan İşcan, Mardin ili Midyat cezaevinde kalmakta iken Tekirdağ’daki cezaevine sevk edildi. Kendisiyle 
28.01.2013 tarihinde yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde 17 kişinin Tekirdağ cezaevine sevk 
edildiklerini cezaevi girişinde çırıl çıplak soyulduktan sonra yaklaşık 30 gardiyan tarafından kendilerine 
işkence yapıldığını, ölümle tehdit edilerek küfür ve hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi. Ben ve ailesi 
kayınbiraderimin hayatından endişe duymaktayız kendilerine zarar verilmesinden korkuyoruz. Bu nedenle 
derneğinizden bu konuda hukuki destek bekliyorum.”    
 
30 Ocak 2013’te Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nden Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Cezaevi’ne talepleri 
olmaksızın 3 Ocak 2013’te sevk edilen 6 mahpusun koğuşuna giren gardiyanların çıplak arama 
uygulamasına karşı koyan 6 kişiyi darp ettikleri öğrenildi. 
 
1 Şubat 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Bülent Kapar ve Aligül Alkaya’nın, cezaevi 
yönetiminin koğuşlarda en fazla 10 kitap bulundurulması kararına itiraz ettikleri gerekçesiyle gardiyanlar 
tarafından darp edildikleri öğrenildi. 
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3 Şubat 2013’te, Erzurum cezaevinden Kırıkkale cezaevine sevk edilem mahpuslar M.Emin Aladağ, Ahmet 
Avcı, Mehmet Develi, Ömer Çelik ve Mehmet Tiryaki isimli mahpusların Kırıkkale F tipi cezaevine girişte 
çırılçıplak soyularak insanlık dışı aramalardan geçirildiği, bu durumu anlatmak için İHD ye mektup yazan 
mahpusların mektuplarına el konulduğu İHD Batman şubemize baş vuran aileler tarafından öğrenilmiştir. 
 
9 Şubat 2013’te Şakran (İzmir) Çocuk ve Gençlik Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulan H.D. adlı çocuğun 
talebi olmaksızın Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne sevk edildiği, cezaevinin girişinde yapılmak istenen 
çıplak arama uygulamasına itiraz eden H.D.’nin gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
9 Şubat 2013’te, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden 13 Ocak'ta Çanakkale Cezaevi'ne sürgün edilen 8 
mahpusun cezaevinde fiziki şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Sürgün edilen mahpuslardan Medeni Kaya'nın 
saldırı sonrası kolunun kırıldığı öğrenildi.   
 
12 Şubat 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sultan Alcu, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Erkan Alcu, Kırıkkale Delice Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda adli hükümlü olarak cezasını infaz etmektedir. 
Oğlum ile bu sabah saat 09.00 sıralarında yapmış olduğum telefon görüşmesinde; oğlum ağlayarak “anne 
bana bir şey olursa cezaevi müdürü Ali sorumludur. Diyarbakırlıyım diye bana karşı ırkçılık yapıyor ve 
üzerime sözlü baskı kuruyor. Bana sürekli daha önce Diyarbakır İlinde görev yaptığını ve görev esnasında 
bacağından yaralanmasına sebep olan silahlı yaralanma geçirdiğini, bu olayın sorumlusunun da Tüm 
Diyarbakır halkının olduğunu söylemektedir. Bu nedenle çok kaygılıyım bana bir şey yapacak” şeklinde 
aramızda konuşma geçti. Biz oğlumun can güvenliğinden ve hayatından endişe etmekteyiz. Ayrıca zaten 
cezaevinde olduğundan dolayı üzüntümüz büyük olmasına rağmen birde bizlerden bu kadar uzak yerde 
cezasını infaz etmesi bizleri daha da endişelendirmektedir. Oğlumun şuan can güvenliğinin olup olmadığını 
bilmiyoruz. Bu konuda hukuki desteğinizi bekliyoruz.”     
 
13 Şubat 2013’te Gaziantep E Tipi Cezaevi’nden Yozgat E Tipi Cezaevi’ne talebi olmamasına rağmen sevk 
edilen Nuh Taş’ın da arasında bulunduğu 5 mahpusun cezaevinin girişinde gardiyanlar tarafından darp 
edildiği Nuh Taş’ın ailesine bildirmesiyle birlikte öğrenildi. 
 
13 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nurettin Akyıldız, şu beyanlarda bulundu: “2008 
yılında Çerkez köyde şüpheli olarak gözaltına alındım. Emniyette işkenceye maruz kaldım. Mahkemeye 
çıkarıldığım sırada 17 yaşındaydım. Ancak yetişkin mahkemesinde yargılandım. Mahkemede savcı Muti 
Yeter’e işkence izlerimi gösterdim. Herhangi bir işlem başlatılmadı ve tutuklanarak Edirne Çerkez köy 
cezaevine gönderildim. Oysaki çocuk cezaevine gönderilmem gerekiyordu. Yetişkin insanların koğuşunda 
kaldım. 18.12.2008 tarihinde saat 16.45 sularında Çerkez köy Cum. Baş. Savcısı Bülent Üzüm, Başgardiyan 
Tamer Taşan, gardiyan Rasim Demirtaş ve ismini öğrenemediğim ancak Ağır Ceza Savcısı olan kişiler 
tarafından işkenceye maruz kaldım. Hayatım boyunca vücudumda taşıyacağım izler kaldı. Bu olayla ilgili 
şahitlerim de var. 1. ve 2. Asliye mahkemesinde hâkimlere belirttiğim halde herhangi bir işlem başlatılmadı. 
Ayrıca mahkemenin karar esnasında mahkeme hâkimi Ayhan Ardunç, mahkemeyi terk ederek, yukarıya 
Başsavcı Bülent Üzüm’ün yanına gitmiştir. 25 dakika sonra geldi ve hakkımda Kırklareli E Tipi Cezaevine 
gönderilmemi talep etti. Sizden bu konunun araştırılmasını ve bu konuda hukuki süreç başlatmanızı talep 
ediyorum.”      
 
18 Şubat 2013’te Van F Tipi Cezaevi’nde kalan 3 mahpusun 20 gardiyan tarafından darp edildiği yapılan 
basın açıklamasıyla ileri sürüldü. 
 
19 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize Nevşehir E Tipi Cezaevinden başvuruda bulunan Mehmet 
Drewş, şu beyanlarda bulundu: “21 Aralık günü Silifke Cezaevinden, Nevşehir Cezaevine getirildik. Silifke 
cezaevinin artık itirafçı ve bağımsızların tutulacağı bir cezaevine dönüştürülmüştür. Bundan dolayı bizim 
arkadaşlardan hiç kimse orada kalmayı kabul etmiyor. Hükümlüler olarak dört cezaevine dağıtıldık. İçlerinden 
en kötüsü bizim koşullarımızdır. 6 arkadaştan en genci benim, diğerleri 48-63 yaşları arası ve hep sağlık 
sorunları olan insanlardır. Cezaevi girişinde zorla bizi soydular. Bu yetmezmiş gibi cezaevi müdürü gelip, bir 
sürü hakarette bulundu. “Buranın Allah’ıyım, burayı size cehenneme çevireceğim. Ne kadar zamandır sizin 
için hazırlık yapıyordum.” Gibisinden her türlü hakarete maruz bırakıldık. Cezaevine alındıktan sonra, 
sayımlarda kollarımızdan tutarak zorla ayağa kaldırıyorlar. Normalde tüm cezaevlerinde ayda bir arama 
yapılırken, burada her hafta baskın yapıp arama yapılıyor. 45 gündür bu cezaevindeyiz, daha ne spora ne de 
sohbete ne de farklı bir sosyal etkinliğe çıkartılmış değiliz. Aleni bir tecrit durumu yaşıyoruz. Ziyaretlerimiz bu 
soğukta karda kışta, saatlerce sırada bekletildikten sonra görüşün bitimine doğru ancak içeri alabiliyorlar. 
Türkiye’nin hiçbir cezaevinde görülmeyen uygulamalarla karşı karşıyayız. Yaşımız ve sorunlarımızdan 
kaynaklı olarak kendimizi toparlamamız için daha aylarca, yıllarca tedaviye ihtiyacımız varken, resmen fiilen 
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yeniden açlık grevine zorlanıyoruz. Her şeye rağmen sabırla ve sağduyuyla bekliyoruz. Bu konuda sizden 
destek talep ediyoruz.”           
 
20 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kadri Aralan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Erdal 
Aralan, 4 yıldır Kandıra 2 nolu T Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. 27.01.2013 tarihinde saat:13.30 da 
0262,5815249 nolu Telefondan bizi aradı cezaevi idaresi bana işkence yapıyor beni öldürecekler, kaza ya da 
intihar süsü verip öldürecekler en yakın C.Savcılığına gidin durumumu bildirin dedi. Biz aynı gün Diyarbakır 
C.Savcılığına yazılı başvuruda bulunduk. Savcı bey Kandıra Cezaeviyle görüştükten sonra hemen yola 
çıktım. Bir gün sonra oraya ulaştım. Cezaevi idaresi beni görüştürmedi. Savcı beyle görüştüm bugün geç 
oldu yarın gel dedi. Bir gün sonra gittim beni görüştürmek istemediler. Savcı beyle görüşeceğim deyince bir 
gardiyan listeye baktı bugün onun görüş günüdür saat 14.00’da gel dediler. Oğlumla görüştüğümde burnu, 
gözleri şiş ve mosmordu. Çok korkuyordu. Elleriyle işaret ederek bizi dinliyorlar ben ısrarla sorunca cezaevi 
idaresi bana işkence ediyor. Tek suçum Diyarbakırlı olmak dedi. Moral vermeye çalıştım. Durumu yazılı 
olarak Kandıra C.Savcılığına yazılı olarak başvuruda bulundum. Ben döndükten sonra yine Pazar günü bizi 
telefonla aradı. Bana eziyet ediyorlar yine işkence gördüğünü söyleyince aynı gün Diyarbakır Nöbetçi 
Savcılığına gittik, durumu bildirdik. Aynı gün Annesiyle birlikte yola çıktık. Salı günü Cezaevi Müdürü benimle 
görüşmeden sizi görüştürmem oğlum üzerinden bizi tehdit etti. Oturup konuştuk. Müdüre niye oğluma 
işkence yapılıyor, dedim. Oğlunun psikolojisi bozuk doktora götürüyoruz konuşmuyor, dedi. Oğlumun 
psikolojik sorunu yoktu ne olduysa burada oldu dedim. Oğlumla görüştürdü. Annesi ısrar etti kazağını 
kaldırmasını söyleyince kazağını kaldırdı. Hatırladığım kadarıyla sağ yanında 3 darp ve boynunda izler vardı 
oğlum doktorla konuş dedim niye konuşmuyorsun cezaevindekiler psikolojimi bozuk göstermeye çalışıyorlar 
dedi. Tekrar cezaevi Müdürünün yanına gittik, Oğlumun durumunu anlattım önce kendisi yapmış dedi daha 
sonra benim bilgim yok dedi. Üçüncü telefon görüşmemizde biraz düzelmişler dedi. 17 Şubat’ta telefonla bizi 
aradı çok korkmuştu ağlıyordu bana yine işkence yapıyorlar acil Ankara’ya Adalet Bakanlığına gitmemizi 
istiyordu. Aynı gün yola çıktım 19 Şubat’ta açık görüşüne gittim. Çevremizde gardiyanlar olduğu için 
vücudunu bana göstermedi. Kafasında ceviz büyüklüğünde birçok yerde şişkinlikler vardı. 4 gündür yemek 
yemediğini benden zorla imza aldılar neyi imzalattıklarını bilmiyorum. Beni de sizi de kandırıyorlar dedi. Ben 
açlık grevine girdim. Benim için niye Adalet Bakanlığı bir şeyler yapmıyor dedi. Biz ailesi olarak çok 
kaygılıyız. Oğluma işkence yapılıyor bilerek psikolojisini bozmaya çalışıyorlar Oğlumun acil olarak Kandıra 
cezaevinden naklinin kaldırılmasını mümkün ise Diyarbakır veya Diyarbakır çevre illerinden birine nakil 
edilmesini çok acil oğlumun acısını yaşamadan duruma müdahale edilmesini talep ediyorum.”     
 
21 Şubat 2013’te Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde “gasp” suçundan aldığı hapis cezası nedeniyle tutulan 
İsmail Ay’ın, “kalabalık ortamda yaşayamadığı” gerekçesiyle 15 kişilik koğuştan F tipi cezaevine sevk 
edilmek istediğini, talebinin kabul edilmemesi üzerine İsmail Ay’ın açlık grevine başladığı öğrenildi. 28 Aralık 
2012’de başladığı açlık grevi nedeniyle tutulduğu tek kişilik hücrede elleri ve ayakları kelepçeli halde kalan 
İsmail Ay’ın yakınlarıyla görüşmesine de “çevresine zarar verebileceği” gerekçesiyle izin verilmediği 
öğrenildi. 
 
22 Şubat 2013’te Edirne F Tipi Cezaevi’nde kalan Feyyaz Aras’ın “ifade vermesi gerektiği” gerekçesiyle 
koğuşundan alındığı ve götürüldüğü avukat görüş odasında kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtan iki kişi 
tarafından tehdit edilerek başka kişiler aleyhinde ifade vermesi istendiği öğrenildi. 
 
27 Şubat 2013’te Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nde bulunan Emrah Yayla, Yusuf Kenan Dinçer ve Talat 
Şanlı’nın koğuşlarına gelen gardiyanlar tarafından darp edildikleri TAYAD açıklandı. 
 
27 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İbrahim Savur, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Veysi 
Savur, gasp suçlamasıyla 6 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum en son Aliağa Açık Cezaevinde 
bulunurken gardiyanların oğluma ‘bize komutanım ve amirim diyeceksin’ demelerine karşı çıktığı için ve 
cezaevi mutfağında iyi çalışmadığı gerekçesiyle oğlumu yeniden kapalı cezaevine göndererek denetimli 
serbestlikten faydalanmasını engellemişlerdir. Oğlumun haksız yere kapalı cezaevine gönderilmesine ilişk in 
sizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”      
 
27 Şubat 2013’te,, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hakan Yamaç: “ Müebbet hükümlüsü 
ağabeyim Mehmet Yamaç Erzurum H Tipi Hapishanesinden Tekirdağ 1 No’lu F Tipine getirildiği esnada fiziki 
saldırıya uğruyor, kırık olan kaburgaları nedeniyle ağırlaşıyor, doktora götürüp ağrı kesici iğne yaptıktan 
sonra geri getiriyorlar. Raporlarınızda yer almasını ve hastalığından dolayı serbest bırakılması için gerekli 
girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.” dedi.   
  
28 Şubat 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Sadık Çelik’in koğuşunun değiştirilmesine karşı 
çıktığı için gardiyanlar tarafından darp edildiği ileri sürüldü. 
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5 Mart 2013’te Tekirdağ T Tipi Cezaevi’nde kalan 25 mahpusun, gardiyanlar tarafından bulundukları 
koğuşlardan çıkarılarak askeri yürüyüş yapmaya zorlandığı öğrenildi. 
 
7 Mart 2013’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Sait Demir ve Mesut Demir’in kaldığı koğuşa giren 
gardiyanların 2 mahpusu darp ettikleri öğrenildi 
 
8 Mart 2013’te, Antep H tipi cezaevinden Hatay E Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen Eyüp Çelik, cezaevinde 
askerlerin saldırısına uğramış. Buna karşı çıkmaya çalışan ile Eyüp Çelik’e 5’er gün hücre cezası verilmiş.  
 
9 Mart 2013’te, Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) 
Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın haftalık telefon görüşmesini hakkını kullanmak isterken cezaevi 
yönetiminin Selçuk Kozağaçlı’yı tekmil vermeye zorladığı, talebi kabul etmeyen Selçuk Kozağaçlı’nın telefon 
görüşmesine izin verilmediği 15 Mart 2013’te, öğrenildi. 
 
11 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sayibe Çaçan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mustafa 
Çaçan, Buca Kırıklar Cezaevinde cezasının infaz ederken kendi isteği dışında sevk adı altında İzmir Aliağa 
Şakran Cezaevine gönderildi. 10.03.2013 tarihli telefon görüşmesinde kendilerinin Şakran Cezaevine gitmek 
istemediklerini ancak gardiyanlarca işkence yapılarak zorla gönderildiklerini; Şakran Cezaevinde ise yine 
kötü muameleye ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Ben oğlumun hayati tehlikesi olabileceğini 
düşünüyorum. Bu nedenle endişelenmekteyim. Bu konuda hukuki desteğinizi talep etmekteyim.”      
 
13 Mart 2013’te Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Cihan Yeşil adlı mahkûmun kaldığı koğuşa 8 Şubat 2013’te 
giren gardiyanların Cihan Yeşil’i darp ederek zorla koğuşundan çıkarttıkları “süngerli oda” olarak bilinen 
yerde 3 saat boyunca darp ettikten sonra bilinci kapalı halde battaniyeye sarılı olarak koğuşuna bıraktıkları 
öğrenildi. Cihan Yeşil’in gördüğü işkence nedeniyle hafıza kaybı yaşadığı ve sol kolundan felç geçirdiği ileri 
sürüldü. 
 
16 Mart 2013’te Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın Şakran T Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 
3 tutuklu ve hükümlünün karara karşı çıkınca gardiyanlar tarafından darp edildikleri öğrenildi. 
 
16 Mart 2013’te Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde kalan Resmiye Vatansever hakkında Erzurum’da açılan 
bir davada alındığı ileri sürülen karar nedeniyle 7 Mart 2013’te DNA testi için kendisinden kan alınmak 
istenmesine karşı çıkan Remziye Vatansever’in gardiyanlar tarafından darp edildiği ailesinin yaptığı açıklama 
sonucu öğrenildi. 
 
17 Mart 2013’te Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevi yönetimlerinin koğuşlarda 10’dan fazla kitap 
bulundurulmayacağına dair aldığı karar üzerine 15 Mart 2013’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 
koğuşlara zorla giren gardiyanların kitaplara ve tutulan notlara el koydukları, uygulamaya direnen Seyfi 
Polat’ın “süngerli odada” 5 saat boyunca tutulduğu, İrfan Gerçek’in de tek kişilik hücrede aynı süre boyunca 
tutulduğu öğrenildi. 
 
17 Mart 2013’te Siirt E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Adil Toprak, kaldığı koğuştan telefon görüşmesi 
yapacağı söylenerek 10 gardiyan tarafından alındığını belirterek, cezaevinde bulunan bir merdiven altına 
götürüldüğünü ve burada dövüldüğünü belirten mektubunu İnsan Hakları Derneği   Siirt Şubesi’ne 
göndererek hukuki yardım talebinde bulundu. 
 
18 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize Nesime Sevinç aracılığı ile Karaman M Tipi Cezaevinden 
başvuran Muhyettin Sevinç, Ahmet Tamir, Cihan Özyıldız, Aslan İbicek, Ferhan Moryıldız, Murat Gülbin, 
Murat Aslanoğlu, Selahattin Kılıç, Serbest Sait, Fethi Abdullah) şu beyanlarda bulundu: “8.03.2013 tarihinde 
Bingöl Kapalı Cezaevinde Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. Karaman Cezaevine 
götürüldüklerinden itibaren kendilerinden herhangi bir haber alamadık. Telefon görüşmelerinin olduğu Mart 
ayı içersinde kendileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde “durumlarının çok kötü olduğunu, görüş saatinin 
yarım saate düşürüldüğünü bu nedenle de görüşe çıkmayacaklarını, birlikte gittikleri yukarıda isimlerini 
yazmış olduğumuz arkadaşları ile görüştürülmediklerini, havalandırmaya çıkarılmadıklarını, sabah askerlerin 
odalarına girip sayım istedikleri ve çok kötü baskı ve muamele ile karşılaştıklarını, Yemeklerinin çok kötü 
olduğunu gittikleri günden itibaren en doğal hakları olan cezaevi müdürü ile görüşmek istediklerini ancak 
müdürün görüşme istediklerini olumlu yaklaşmadığını, gardiyanların ise sürekli gözetim adı altında 
kendilerine baskı uyguladıklarını ve kendilerine müdahale edeceklerini söylemişlerdir. Biz aileler olarak 
hayati tehlike içersinden olmalarından dolayı endişeliyiz. Bu nedenle derneğinizden bu konuda hukuki destek 
bekliyoruz”      
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20 Mart 2013 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Nurettin Dinçer: “Cemal Bozkurt ve 
Karakuş hücrelerinde işkence görmüşlerdir." dedi. 
 
23 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdurrahman Güven, Şükran Bulut, Azize Tanrıkulu, 
Fırat Demir, Fatma Haran, Sultan Ayzit, Sefer Görenç, Ayşe Özkan, Sibel Arslan ve Mühbet Tiryaki,  
yakınları; şu beyanlarda bulundular : “Abdullah Güven, Ferhan Bulut, Tamer Tanrıkulu, Sait Demir, İbrahim 
Haran, Feyzi Ayzit,  Sedat Görenç, Rojhat Özkan, Abdullah Arslan, Mehmet Nuri Tiryaki, Agit Özbay Çankırı 
E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadırlar. 23.03.2013 tarihinde yapmış olduğumuz haftalık telefon 
konuşmasında; cezaevinde yeni göreve başlayan Mahmut adlı müdür ve infaz koruma memurlarıyla koğuşa 
gelerek önce kendilerine hakaret ettiklerini ve soyunmalarını istediklerini, soyunmak istemeyince de cop, 
tekme ve yumruklarla darp edildiklerini belirtmiştir. Bütün tutukluların ve kendisinin vücutlarının çeşitli 
yerlerinden darp edildikleri, iki arkadaşlarının ağır yaralı olduğunu, buna rağmen hastaneye kaldırılmadıkları 
ve hücrelere konulduklarını söyledi. Durumlarından endişe ediyoruz ve bu konuda sizden hukuki yardım 
talep ediyoruz.”       
 
23 Mart 2013’te, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde adli davadan tutuklu bulunan Adil Toprak isimli yurttaş, 17 
Mart günü cezaevi infaz koruma memurları tarafından darp edildiğini belirterek, İHD Siirt Şubesi'nden hukuki 
yardım talebinde bulundu. İHD Siirt Şubesi'ne yaşadıklarına ilişkin mektup gönderen Toprak, 17 Mart günü 
bulunduğu koğuştan telefon görüşmesi yapacağı bahanesiyle 10 infaz koruma memuru tarafından alındığını 
belirterek, cezaevinde bulunan bir merdiven altına götürüldüğünü ve burada öldürülesiye dövüldüğünü 
kaydetti. Aynı gün hastaneye kaldırıldığını ve doktordan darp edildiğine dair rapor aldığını aktaran Toprak, 
infaz koruma memurları hakkında şikayette bulunduğunu belirtti. Toprak, bulunduğu şikayet nedeniyle 
cezaevi infaz koruma memurları tarafından yine şiddette uğrama ihtimalinin bulunduğunu dile getirerek, bu 
nedenle İHD Siirt Şubesi'nden konuyla ilgili cezaevinde inceleme yapması talebinde bulundu. Toprak, ayrıca 
İHD'den hukuki yardım talebinde de bulundu.   
 
27 Mart 2013’te Bingöl M Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın Çankırı E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Edip 
Yalçınkaya, Sait Demir, Said Gürkan ve Nuri Tiryaki’nin cezaevinin girişinde darp edildikleri öğrenildi. 
 
28 Mart 2013’te, Şırnak'ın Güçlükonak (Basa) ilçesinde 2001 yılında tutuklanan ve 24 yıl ağırlaştırılmış hapis 
cezasına çarptırılan Mehmet Emin Şen isimli mahpusun, tutulduğu Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 
işkenceye maruz kaldığı ileri sürüldü. Şen, 27 Mart’ta ailesiyle yaptığı haftalık telefon görüşmesinde cezaevi 
idaresinin kendisine ajanlık teklifinde bulunduğunu belirterek, bunu kabul etmemesi üzerine işkenceye maruz 
kaldığını iddia etti. Şen, yapılan işkencenin ardından tek kişilik hücreye konduğunu ve bir haftadır kaldığı 
hücrede açlık grevinde olduğunu söyledi.   
 
29 Mart 2013’te Çankırı Cezaevi’nde kalan 9 tutuklu ve hükümlünün ailelerinin İnsan Hakları Derneği (İHD) 
Diyarbakır Şubesi’ne yaptıkları başvuru sonucu 9 kişinin çıplak arama uygulamasına karşı çıktıkları 
gerekçesiyle gardiyanlar tarafından darp edildikleri öğrenildi. 
 
30 Mart 2013’te Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalan 4 tutuklu ve hükümlünün 21 Mart 2013’te koğuşlarına yapılan 
baskın sonucu gardiyanlar tarafından darp edildikleri öğrenildi. 
 
30 Mart 2013’te Elbistan (Kahramanmaraş) E Tipi Cezaevi’nde kalan Mehmet Emin Şen’in “mahpuslar 
hakkında bilgi vermesi” yönündeki talebi kabul etmediği için gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
30 Mart 2013’te, İHD Batman şubemize başvuran Ali Bağadır, kızı S.B. nin Batman M tipi cezaevinden 
İzmir/Şakran cezaevine sürgün edildiğini, bu cezaevinde baskı, şiddet ve onur kırıcı muameleye maruz 
kaldığını, insani olmayan uygulamalara karşı çıkınca da 16 gün hücre cezası ile cezalandırıldırıldığını 
anlatarak daha sonra kızının Alanya cezaevine sürgün edildiğini belirtmiş ve derneğimizden cezaevlerinde 
yaşanan hak ihlalleriyle ilgili yardım istemiştir. 
 
2 Nisan 2013’te İnsan Hakları Derneği  İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması yapan Mustafa Kocalar, 
Tekirdağ 2 Nolu F tipi Cezaevi’nde tutuklu olan kardeşi Mehmet Kocalar’ın hücresine yaptığı her giriş çıkışta 
bacağında platin olması nedeniyle çıplak arama uygulamasına maruz kaldığını, kardeşinin uygulamaya karşı 
çıkması nedeniyle cezaevinde “A Takımı” olarak adlandırılan gardiyanlar tarafından darp edildiğini ifade etti. 
 
3 Nisan 2013’te, 11 Mart’ta Antep ve Bingöl cezaevlerinden 5’er kişi olmak üzere toplam 10 mahpusun 
sürgün edildiği Yozgat Cezaevi'nde işkence ve kötü muamelede bulunulduğu iddia edildi. Yozgat 
Cezaevi’nde bulunan Aydın Altığ, DİHA gönderdiği mektupta, Sürgün edildikleri cezaevinin girişinde zorla 
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soyulduklarını, gardiyanların kendilerine “Cumhurbaşkanı da gelse böyle zorla soyup içeri alacağız” 
dediklerini aktardı. Atlığ mektubunda, bulundukları hücrelerin “tabut” olarak değerlendirildiğini belirterek “Şu 
an ikinci ranzada kafam tavana değiyor. Yani o kadar basık ve küçük bir mekandır. Pencereleri de dar 
yeterince hava olmadığı gibi tel süzgeçler vurulup kör cephe yaratmışlar. Kaldığımız yer hücrelerin olduğu 
bölümdür. Üst kısımlarında telli odalarda adliler var. Her tarafın kapalı oluşu ve onların yüksek sesle 
konuşmaları tam bir 12 Eylül durumunu hatırlatır cinstendir. Yine banyo havlusunu havalandırmada bırakmak 
yasakmış. Havlunun arkasında biri saklanır ve kendileri de görmez, ya da gözden kaçırır tedbiriyle ıslak da 
olsa içeri alınma şartı varmış.” dedi. (03.04.2013 / Ozgur-gundem.com / Yeniozgurpolitika.org) 
 
5 Nisan 2013’te Hatay E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Eyüp Çelik’in cezaevi girişinde askerler tarafından darp 
edildiği, uygulamaya karşı çıkmaya çalışan Şeyhmus Okşaner ile Eyüp Çelik’e 5’er gün hücre cezası verildiği  
öğrenildi. 
 
8 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Gülperi Koçak beyanında; “ 2013 perşembe 
günü Aliağa Şakran 2 Nolu T Tipi cezaevinde bulunan  oğlum Fırat Bilgiç ile açık görüş yaptım. Oğlum çok 
halsizdi.28.02.2013 tarihinden beri açlık grevine gitmiştir. Beni oğlum cezaevine girmeden önce psikolojik 
sıkıntıları vardı. Aldığı raporda 10 yaşındaki bir çocuk beynine sahiptir. Saldırgan bir yapısı vardı.   Buca da 
iken kendisine sakinleştirici ilaç veriliyordu. Burada verilmediği için de başkalarına karşı agresifleşiyor. Bu 
kez gardiyanlar kendisine işkence ve kaba kuvvet uyguluyorlar. Biz görüştüğümüzde boynunda ve 
gözlerinde darp izleri vardı.” Demiştir. 
 
9 Nisan 2013’te, İHD Mersin şubemize Bolu cezaevinden başvuran Mustafa Aniker ve B.Mehmet Korak 
bulundukları cezaevinde işkence ve kötü muameleye maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. 
 
2013 yılı Nisan ayında İHD Adana şubemize Karataş Kadın Cezaevinden yapılan başvurularda, 21 Mart 
günü yapmak istedikleri newroz kutlamasına cezaevi idaresi tarafından itfaiye aracıyla odalarına su 
sıktırıldığı öğrenilmiştir. 
 
29 Nisan 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Revzete Aktı: “ Kardeşim Mustafa Aktı 
Silivri 5 No’lu L Tipi Hapishanesinin gardiyanları tarafından matlada dövülerek elleri kelepçelenmiş. Tek 
kişilik hücreye koymuşlar ve sabaha kadar dövmüşler. Vücudumda birçok yerde darp izi varmış. Can 
güvenliğim yok diyor. Hem fiziki hem de psikolojik işkence görüyormuş. O günden beri ölüm orucuna 
başlamış. Kamera görüntülerinin incelenmesini istiyor. Kendisi savcılığa suç duyurusunda bulunmak için 
dilekçe yazmış ama cezaevi görevlileri tarafından iletilmiyor.” diye belirtti. 
 
30 Nisan 2013’te açıklama yapan Filiz Kartal, kalp hastalığı nedeniyle Erzurum Devlet Hastanesi’nden 
Ankara’ya sevk edilen tutuklu eşi Burhan Kartal’ın kaldığı Sincan 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde işkence ve kötü 
muameleye uğradığını belirterek eşinin “bedenime elektrik verdiler, vücudum simsiyah ve darp izleri var” 
dediğini aktardı. 
  
5 Mayıs 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Lokman Coşkun’un (20) 2 Mayıs 2013’te görülen 
duruşması nedeniyle götürüldüğü Çağlayan (İstanbul) Adliyesi’nde aynı davada tutuksuz yargılanan 
arkadaşlarıyla tokalaştığı için jandarma erleri tarafından adliyenin alt katlarında bulunan bir hücreye 
götürülerek dövüldüğü öğrenildi. 
 
5 Mayıs 2013’te Sivas E Tipi Cezaevi’nde tutulan Mehmet Kaplan’ın 26 Nisan 2013’te koğuşuna gelen 
gardiyanlar tarafından darp edildiği Metin Kaplan’ın yazdığı mektup sonucu öğrenildi. 
 
9 Mayıs 2013’te Gebze (Kocaeli) Kadın Cezaevi’nde sohbet hakkını kullanmak üzere bir araya gelen Hülya 
Gerçek, Gamze Eroğlu ve Fadime Özkan’ın görüşmesini cezaevi yönetiminin kamerayla kayıt alınmak 
istemesine mahpusların itiraz etmesi üzerine gardiyanların 3 kadını darp ederek koğuşlarına götürdüğü 
öğrenildi. 
 
9 Mayıs 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Bozan Bozkurt, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Necdet 
Bozkurt Hazro K Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. Oğlumun infazının bitmesine 
yaklaşık 2 ay kalmıştır.08.05.2013 tarihinde kendisi ile yapmış olduğum görüşmede gardiyanların kötü 
muamelesi ile karşılaştıklarını belirtti. Oğlum gardiyanların kendilerine askeri dayatmalarda bulunduğunu, 
karşılarında istedikleri zaman hazır ol komutuna geçmelerini istediklerini ve bunun gibi kötü muamele 
uyguladıklarını belirtmektedir.  
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9 Mayıs 2013’te Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde açık görüş sırasında Fesih Nardan’ın üst 
araması yapılmak istenmesine itiraz etmesi üzerine gardiyanlar görüşteki tüm mahpusları ve ailelerini darp 
etti. 
  
9 Mayıs 2013’te Kırıklar (İzmir) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde keyfi idari cezalara karşı kapı dövme eylemi yapan 
Mert Toka, Gökhan Çoban ve Binali Çelik gardiyanlar tarafından darp edildi. 
 
21 Mayıs 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Unat, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
yaklaşık olarak 4 ay önce Diyarbakır D Tipi cezaevinden Midyat M Tipi Cezaevine 12 arkadaşımla birlikte 
sürgün edildik. Cezaevine geldiğimiz günden beri kurum idaresinin baskı, sindirme ve yasaklayıcı yönelimleri 
hiç durmadan devam etti. Kurum personelleri genellikle burada bulunan tutuklulara askeri darbe dönemlerini 
aratmayacak yaklaşımlarda bulunuyorlar. Bunun en bariz örneğini 16.05.2013 günü kurum personeli olan 
baş memur Abidin Altunkaynak, sipariş ettiğimiz sebze ve meyvelerimizi bize vermek için oda kapımızı 
açtığında doğrudan hepimize “eşyalarınızı alın lan” diye bağırmıştır. Biz buna karşılık herhangi bir fiziki ya da 
sözlü tepki vermedik. Çünkü şaşırmıştık, yine o esnada “alın diyorum lan bu eşyaları” diyerek kapının 
önünde bulunan sebzelerimizi düşmanca bir tavırla odamızın içine fırlatarak kapıyı sertçe bir şekilde 
yüzümüze kapatıp, gitti. Biz görevlileri çağırıp durumu aktardık ancak tatmin edici bir cevap alamadık. Bu 
esnada ben ve bir oda arkadaşım revire çıkmak için çağrıldık. Odadan çıktık ve malta da adı geçen baş 
memur ile karşılaştık ve kendisine bize neden böyle davrandığını özür dilemesi gerektiğini anlatmak ve bize 
gelen eşyaların eksik olduğunu bildirmek için ona doğru gittik. O ise hakaretler ve küfürler savurarak bana 
saldırdı. Bu saldırı sonucu sağ elimin üst kısmı kırıldı ve şuanda kolum alçıdadır. Birde bunun üzerine 
hücreye atıldım ve aynı zamanda hakkımda adli ve idari soruşturma başlatıldı. Biz bu durumu hukuksuz bir 
vaka olarak görüyoruz. Burada bulunan diğer tarafsız siyasi mahpuslar idarenin bu tutumundan dolayı 
oldukça tedirgindirler. Çünkü her an bize karşı bir saldırı yapılabilir ihtimalini taşımaktayız. Görüştüğümüz ve 
kaygılarımızı dile getirdiğimiz kurum müdürleri ile diğer personelleri bize saldırtmaya yönelik tehditlerde 
bulunuyorlar. Bize bütün bu yaşananların ve yaşanacak olan her olayın karşısında sessiz kalmamız 
istenmektedir. Biz bu durumu kabul etmiyoruz. Hakaret ve onur kırıcı tavır ve davranışların karşısında 
susmayı da kabul etmiyoruz. Bu cezaevinde Esat Oktay Yıldıran kanunlarını geçerli kılınmak istenmektedir. 
Bizlerin burada can güvenliği bulunmamaktadır. Yaşadığımız olaydan ötürü diğer arkadaşlarımız tehdit 
ediliyoruz. Bu konuda sizden duyarlı olmanızı ve bu konuda gerekli hukuki işlemleri başlatmanızı talep 
ediyorum.”        
 
22 Mayıs 2013’te Giresun E Tipi Cezaevi’nde tutulan Hakan Yıkıcı’nın 30 Nisan 2013’te koğuşuna giren 
gardiyanlar tarafından darp edildiği, baygınlık geçiren ve vücudunda morluklar oluşan Hakan Yıkıcı’nın 2 
Mayıs 2013’te hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 
  
23 Mayıs 2013’te Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde tutulan tutuklu ve hükümlülerin koğuşuna girerek çıplak 
arama uygulamasında bulunmak isteyen gardiyanlara mahpusların itiraz etmesi üzerine yapılan müdahale 
sonucu 3 kadının darp edilerek yaralandığı öğrenildi. 
 
23 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Kezban Bulut: “ Görüşün bitimi 
esnasında tutukluların birinin saatinden dolayı tartışma başladı. Gardiyanlar saldırdı ve genç bir çocuk kanlar 
içindeydi.” Basın açıklaması yapmak istiyoruz.” Dedi. 
 
24 Mayıs 2013’te Mesane kanseri hastalığı nedeniyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nden Sincan (Ankara) 2 
Nolu Cezaevi’ne nakledilen ve 19 Mayıs 2013’te Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilen 
Taylan Çintay’ın (36) 20 Mayıs 2013’te taburcu edildikten sonra cezaevi girişinde kendisine uygulanmak 
istenen çıplak aramaya itiraz ettiği gerekçesiyle darp edilerek üzerinin soyulduğu öğrenildi. Aldığı darbeler 
nedeniyle kanama geçiren ve acil servise kaldırılan Taylan Çintay hakkında “kendisini duvara vurup 
yaraladığı” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 
 
25 Mayıs 2013’te Antalya L Tipi Cezaevi’nden tahliye olan bir kişi, M.L.B. ve Pozantı Çocuk Cezaevi’nden 
sevk edilen S.Ö. adlı çocukların önce tutuldukları çocuk koğuşunda sonra da 18 yaşını doldurmaları üzerine 
yerleştirildikleri yetişkinler koğuşunda defalarca tecavüze uğradığını açıkladı. 
 
27 Mayıs 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Aylin Dolar beyanında “ Oğlum, 18 Ocak 
2013 tarihinde gözaltına alında ve 22 Ocak 2013 tarihinde tutuklandı. Kırıklar 2-nolu F tipi cezaevinde 
yatmaktadır. Oglumun  ziyaretine  gittiğimde gözünün şiş oldugunu gördüm, vucudunun morluklar içinde 
oldugunu, agzından kan gelmiş. Halen oglum Mert Toka kaldıgı bölümde arkadaşları, Fikret Kara, Emir 
Öztürk  ve  beraberindeki arkadaşları 22.05.2013 tarihinde  isimlerini verdiğim görevliler tarafından darp 
edilmişler.darp edilenler  Oglum Mert Toka, Binali Çelik, Gokhan Coban.  Tüm bu olanlardan sorumlu olanlar 
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ise: 1- Kurum Müdürü. Necmi Üçler-2- Koruma infaz  baş memur- Dorsun ali Gür sorumludur. Ben görüşte 
oğluma dayak   atıldıgın duyunca neden işkence yapıyorsunuz diye  seslendim. Benim üzerimede  saldırdı. 
Hakarete maruz kaldım.” demiştir. 
 
14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Adnan Şahbaz: “11.06.2013 
tarihinde iş yerinde çalışırken saat 23.30 civarına polis caddeye gaz bombası atmaya başladı. Camlar açıktı 
birden içerisi gaz doldu. O an ben bayılmışım, beni üst kata çıkarmışlar. Bir saat sonra ayıldım. Ama saat 
sabah 6’ya kadar gaz saldırısı devam etti. İş yerinden ancak saat 8’de çıkabildik.” dedi. 
 
18 Haziran 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Kenan Zeryut, şu beyanlarda 
bulundu: “Ağabeyim Abdullah Zeryurt, 5 aya yakın bir süredir Balıkesir/Kepsut L Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda 
cezasının infaz etmektedir.17.06.2013 tarihinde saat 15:00 civarında bizi aradı bize telefonda “16.06.2013 
tarihinde kaldığımız cezaevinin C-8 koğuşundan ben ve koğuş arkadaşım (aynı zamanda hemşerim de olan 
) Hüseyin SÖNMEZ alınarak özellikle milliyetçilerin kaldığı koğuş olarak bilinen koğuşa götürüldük. 
Götürüldüğümüz koğuşa girer girmez, koğuşta bulunan 17 kişi tarafından darp edildik. Biz olayda ciddi bir 
şekilde yaralandık. Yaralanmamız üzerine bizleri B-12 koğuşuna gönderdiler. Ancak durumumuz kötü 
olmasına rağmen bilerek ve isteyerek talebimiz olmasına rağmen bizi hastaneye götürmediler. Bu olayların 
meydan gelmesinin tek sorumlusu Kurum Müdürüdür. Zira Kurum Müdürü bana ve arkadaşıma daha öncede 
Diyarbakırlı olmamız nedeniyle sürekli hakaret ediyor ve bizi bu şekilde dövdürtüyordu. Hatta bu olayın 
meydana gelmesinden bir gün öncede bana hitaben “gözüme batıyorsun” dedi ve hemen akabinde bu olay 
meydana geldi. Benim ve arkadaşımın hayatı tehlikededir. Biz tedirgin bir şekilde bekliyoruz.” Şeklinde 
başından geçenleri anlatmış ve bizleri ailesi olarak tedirgin etmiştir. Biz bu aşamada ne yapacağımızı 
bilmiyoruz ve kardeşimin can güvenliğinden endişe duymaktayız. Ayrıca zaten cezaevinde olduğundan 
dolayı üzüntümüz büyük olmasına rağmen birde bizlerden bu kadar uzak yerde cezasını infaz etmesi bizleri 
daha da endişe duymaktayız. Bu konuda hukuki desteğinizi bekliyoruz.”        
 
19 Haziran 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Edibe Aktaş beyanında; “18.06.2013 
tarihinde Edirne Ceazevinde bulunan oğlum Misbah Aktaş bana fax gönderek durumunu anlattı. Gönderdiği 
faxta 15.04.2013 tarihinden beri açlık grevinde olduğunu, açlık grevine başladığı sırada İzmir 2 nolu Kapalı 
Cezaevinde bulunduğu, açlık grevinin 45. gününde hiçbir gerekçe gösterilmeden Edirne Kapalı Cezaevine 
sevkedildiğini belirtmiştir. Oğlum henüz İzmirde iken bulunduğu cezaevinde kendisine işkence yapıldığını ve 
bu sebeple açlık grevine başladığını kardeşi Yeter Aktaş ile yaptığı görüşmelerde belirtmiştir.” Demiştir. 
 
28 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sinan Solmaz : “ 25 Haziran 2013’te, 
kardeşimi doktora götüreceklerini söyleyerek çıkarmışlar ve küfür etmişler. Kardeşim karşılık verince 10 
memur tarafından çok feci bir şekilde dövülmüş ve hücreye konulmuş. Kardeşim o tarihten beri açlık 
grevinde. 2 disiplin cezası vermişler kendisine.” Diye belirtti.   
 
3 Temmuz 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Rihan Kavak Özbek, şu beyanlarda bulundu: 
“Yeğenim Devrim Kavak, Bingöl M tipi Kapalı Ceza İnfaz kurumunda cezasını infaz etmektedir. 01.07.2013 
tarihli açık görüşte yaptığımız görüşmede cezaevi ile ilgili sorunlarını tarafımıza iletti. Yeğenim cezaevi 
yönetimince kendilerine karşı fiziksel ve sözel şiddetin uygulandığı belirtmiştir. Ancak gardiyanlar kendilerine 
karşı fiziksel saldırıda bulunmalarına rağmen; gardiyanlar sahte raporlarla mahkûmlar kendilerini darp etmiş 
gibi gösterdiklerini ve bu raporlarla kendilerini tehdit ettiklerini belirtmektedir. Görüşmelere gittiğimizde çok 
kısa olan görüş saati bilerek ve istenerek kısıtlanılmaya çalışılıyor. Yeğenim kendisi gibi diğer tutuklu ve 
hükümlülerin görüşçülerine koğuşlarını değiştirmek istediklerini ancak idarece bu durum yok sayılıp taleplerin 
reddedildiğini belirtmektedir. Yine biz aileler tarafından gönderilen eşyalar kendilerine zamanında 
yetiştirilmediğini ve bunu da bilinçli bir şekilde yaptıklarını belirtmiştir. Bu konuda sizden yeğenim ve oradaki 
diğer mahkûmlar adına hukuki yardım talep ediyorum.”     
. 
5 Temmuz 2013’te Tekirdağ 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nde gardiyanlar tarafından darp edilen Suphi Solmaz’ın 
cezaevi idaresinin uygulamalarına karşı 37 gündür açlık grevinde olduğu ailesi tarafından açıklandı. 
 
16 Temmuz 2013’te Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla İzmir’de tutuklanan 11 kişinin gönderildikleri 
Kırıklar 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde ilk gün yiyecek ve içecek verilmeden bekletildikleri öğrenildi. 
 
20 Temmuz 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ahmet-Remziye Alan, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum Mazlum Alan, yargılanması sonucu müebbet hapse mahkûm edildi. Şu anda Oltu T Tipi Cezaevinde 
bulunmaktadır. Kendi ve diğer arkadaşları vermiş oldukları dilekçe ile nakil talebinin kabul edilmesi için 
Adalet Bakanlığına yazı gönderdi ve nakil talepleri kabul edildi. Tüm siyasi mahpuslar Gümüşhane 
Cezaevine gönderildiler ama oğlum aynı cezaevinde kaldı. Oğlum ile cezaevi idaresi arasında sorunlar 
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yaşanmaktadır. Birkaç kez cezaevi idaresi tarafından darp edilmiştir. 18 Temmuz akşamı saat 21.30 
sularında oğlum bulunduğu koğuştan gardiyanlar tarafından başka bir odaya alınarak darp edilmiş ve ölümle 
tehdit edildiğini telefon görüşmesinde dile getirdi. Tüm siyasi mahkûmları başka bir cezaevine nakledildi 
sadece oğlum bağımsızlar arasında kaldı. Buradaki amaçları masumane bir tavır değildir. Bütün bunlar 
yaşandığı için oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Oğlumun bulunduğu cezaevinden bölgemize yakın 
herhangi bir siyasi mahpusların bulunduğu cezaevine naklini talep ediyorum. Bu konuda sizden hukuki 
destek vermenizi istiyorum.”     
 
22 Temmuz 2013’te Hatah’ın Reyhanlı İlçesi’nde 52 kişinin ölümüne neden olan çifte bombalı saldırıya dair 
istihbarati bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle tutuklanan er Utku Kalı’nın tutuklu bulunduğu Sivas Askeri 
Cezaevi’nde, kendisini ziyarete gidenlerle yaptığı her görüşme sonrasında çıplak arama uygulamasının 
dayatıldığı öğrenildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Ceren Kalı, müvekkilinin gördüğü işkenceler 
nedeniyle suç duyurusunda bulundu. 
 
23 Temmuz 2013’te Erzurum E Tipi Cezaevi’nden bir süre önce tahliye olan Kemal Aşan yaptığı açıklamada 
gardiyanların mahpuslara şiddet uyguladığını, bu nedenle bazı mahpusların kemiklerinin kırıldığını, işkence 
gören mahkûmlardan bazılarının adlarının Veli Ceylan, Fettah Şener, Siyahmet Şimşek ve İsmet Şimşek 
olduğunu ifade etti. 
 
25 Temmuz 2013’te, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Emrah Abi adlı tutuklunun sağlık raporu 
almak için hastaneye getirilmesinin ardından, hastane bahçesinde 35-40 derece sıcaklıkta 2 saat boyunca 
ring aracında bekletildiği ve Abi'nin ring aracının klimasının çalıştırılmasını istemesi üzerine askerler 
tarafından darp edildiği iddia edildi. Emrah Abi’nin kardeşi Mehmet Abi, kardeşinin klimanın çalıştırılmasını 
istemesi nedeniyle saldırıya maruz kaldığını ve darp edildiğini belirterek şunları söyledi: "Ring aracına giren 
4-5 asker tarafından ağabeyim darp edildi. Ben o an dışarıda bekliyordum. Birden ring arabasının 
sallanmaya başladığını gördüm. Çalışır vaziyette olmayan ve normalde 10 ton ağırlığında olan aracın da 
kendi kendine sallanamayacağı açık bir şekilde biliniyor. Ring aracında bir şeylerin olduğu fark edip ring 
aracına yöneldiğimde, dışardaki askerler bana silah çekerek yaklaşmama izin vermediler" diye konuştu. 
Tutuklu Emrah Abi, askerlerden hakkında şuç duyurusunda bulundu.   
 
5 Ağustos 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Avukat Gurbet Uçar beyanında;  
30.07.2013 tarihinde Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan müvekkilim Zeynel Abidin Çoban ile yaptığım 
görüşme sırasında “yaklaşık bir senedir Alanya L Tipi Kapalı Cezaevindeyim. Kaldığım koğuşta diğer 
mahkumlar ile yaşadığım sorunlar sebebiyle tekli odaya alındım. Yaşadığım sağlık sorunları sebebiyle tek 
başına kalmam heyet raporuyla yasaklanmış olmasına rağmen iki aydır tekli odada tutuluyorum. Bazen 
revire götürülüp orada cezaevi personeli tarafından darp ediliyorum. Bazı zamanlar bu darp doktorun gözleri 
önünde yapılıyordu. Aynı kötü muameleye diğer mahkumlar da maruz kalıyor. Benim bulunduğum tekli oda 
süngerli oda diye tabir ettiğimiz odanın tam üstünde bulunuyor. Buraya sürekli cezaevi personeli tarafından 
darp edilen mahkûmlar getiriliyor. Ben bulunduğum cezaevide hiçbir hakkımdan faydalanamıyorum. Tekli 
odada kaldığım için, diğer mahkumlar ile sohbete çıkarılmıyorum. Kütüphane hakkım, spor hakkım ve atölye 
hakkımdan faydalanamıyorum. İdareye yaptığım başvurular bana şiddet olarak geri dönüyor. Ailem İzmir'de 
yaşadığı için bir senedir burada bulunmama rağmen henüz beni ziyaret etmeye gelemedi. Annem yaşlı ve 
rahatsız, eşimde iki çocuğumla ilgilenmek zorunda.” Demiştir 
 
7 Ağustos 2013’te Muş E Tipi Cezaevi’nde tutulan 12 kadın mahpusun cezaevi yönetiminin uygulamalarını 
protesto etmek için açlık grevine başladığı öğrenildi. Mahpusların 30 Temmuz 2013’te açlık grevi eylemine 
başlamasına koğuşların erkek gardiyanlar tarafından aranmasının neden olduğu açıklandı. 
 
9 Ağustos 2013’te İzmir’de düzenlenen Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanan Elif Kaya’nın, tutuklu 
bulunduğu Şakran Kadın Cezaevi’nde gardiyanlar tarafından çıplak hale arandığını, darp ve taciz edildiğini 
savunarak suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi. 
 
12 Ağustos 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Deniz Kabak’ın hücre aramasına jandarma 
erlerinin de katılmasına itiraz ettiği için darp edilerek süngerli odaya götürüldüğü, sonrasında da Deniz 
Kabak’a bir ay ziyaret yasağıyla bir ay hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
14 Ağustos 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdulgafur Ateş, şu beyanlarda bulundu: 
“Kardeşlerim Mehmet ATEŞ ve İbrahim ATEŞ 1992 yılından itibaren cezaevinde bulunmaktadırlar. 
Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinden Balıkkesir L Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna nakledilmiştir. Nakil sürecinde 
kardeşlerim psikolojik baskıya uğramışlardır. Kardeşlerim ile 13.08.2013 tarihinde yaptığım telefon 
görüşmesinde kendilerine psikolojik olarak şiddet uyguladıklarını bu şiddetin işkenceye vardığını 
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belirtmişlerdir. Kendilerini sürekli kamera sistemi ile gözetlediklerini ve bunu da kendilerine bir baskı aracı 
olarak kullandıklarını belirtmektedir. Gardiyanlar ve cezaevi yönetimince kendilerinin sürekli aşağılandıklarını 
belirtmektedir. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için hukuki yardım talep ediyoruz.”     
 
17 Ağustos 2013’te Belinde sinir sıkışması nedeniyle ameliyat olması için Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden 
Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Ömer Akbey’in zorla çıplak arama uygulamasına 
direnmesi üzerine tek kişilik hücreye konduğu öğrenildi. 
 
23 Ağustos 2013’te Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan Sevcan Dönmez’in kaldığı koğuşta 
“Alevi ve Kürt olduğu için” çeşitli bahanelerle gardiyanlar ve diğer mahkûmlar tarafından baskı gördüğü ve 
darp edildiği, Sevda Dönmez’in gördüğü baskı ve işkenceler nedeniyle 11 gün önce açlık grevine başladığı 
öğrenildi. 
 
24 Ağustos 2013’te Bolu T Tipi Cezaevi’nden Bolu F Tipi Cezaevi’nde sevk edilen PKK ve KCK Davası 
mahpusu 10 kişinin cezaevinin girişinde uygulanmak istenen çıplak arama işlemine direndikleri için darp 
edildiği öğrenildi. 
 
29 Ağustos 2013’te Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde tutulan arkadaşı Serhat Yüksel’in ziyarete giden 
Neriman Birlikler’e, cezaevi girişinde “taciz düzeyine varan aramaya itiraz ettiği” için “görevli gardiyana 
hakaret ettiği” iddiasıyla bir ay görüş yasağı verildiği öğrenildi. 
  
29 Ağustos 2013’te Erzurum H Tipi Cezaevi’nden İnsan Hakları Derneği (İHD) Erzurum Şubesi’nde faks 
yoluyla yapılan başvuru sonucu Ahmet Aslan ve Engin Turak adlı çocuk tutukluların gardiyanlar ve cezaevi 
yönetimi tarafından darp edildikleri öğrenildi. 
  
29 Ağustos 2013’te, 2013 tarihinde Erzurum H Tipi Cezaevinde bulunan mahpus İsa Eşsiz’in rahatsızlığı 
nedeni ile Sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesinde idrar tahlili vermesi gerektiği, ancak 
görevli uzman çavuş tarafından kelepçelerinin açılmadığı, bu nedenle mahpusun tedaviyi reddetmesi ile 
birlikte hastanenin bodrum katına indirilerek elleri kelepçeli olduğu halde darp edildiği, merdivenlerden 
inerken tekme ile arkadan vurulduğu elleri kelepçeli olduğu için yüz üstü düştüğü ve devamında tekmeler ile 
vurulduğu iddia edildi. İddialar üzerine avukatlarımız aracılığı ile İsa Eşsiz cezaevinde ziyaret edilerek, konu 
hakkında kendisi ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Söz konusu iddialar Eşsiz tarafından doğrulanmıştır.   
 

31 Ağustos 2013’te Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’nde tutulan H.E.’nin gönderdiği mektup sonucu 
cezaevinde tutulan çocukların darp ve taciz edildikleri, çıplak arama uygulamasına maruz bırakıldıkları, 
mektup göndermelerinin engellendiği, telefonda konuşurken gardiyanlara tekmil vermeye zorlandıkları, 
tuvalete giderken gardiyanlardan izin almak zorunda bırakıldıkları öğrenildi. 

 
2 Eylül 2013’te Kırıklar (İzmir) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan KESK üyesi Hayri Aktaş’ın 
avukatlarıyla yaptığı görüşmelerin dinlenmesi uygulamasına karşı çıktığı için gardiyanlar tarafından darp 
edildiği öğrenildi. 
 
2 Eylül 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Cemil Aslanhan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Vahit 
Aslanhan, Kırıkkale F Tipi Cezaevinde siyasi tutuklu olarak kalmaktadır. Cezaevinde bulunan bir ceza infaz 
memuru tarafından küfür ve hakarete maruz kaldığını söyledi. 31.08.2013 tarihinde yaptığımız telefon 
görüşmesinde de küfür ve hakaretlerin devam ettiğini söyledi. Kendisinin siyasi tutukluların kaldığı koğuş 
arkadaşı ile tartıştığını ve bileklerini kestiğini ancak cezaevi yönetiminin kendisine yönelik olarak, bileğini 
siyasi tutukluların kestiğini söylemesi ve arkadaşlarından şikâyetçi olması yönünde baskıda bulunduklarını 
beyan etti. Oğlum kabul etmeyince de hakaret ve küfürlerin ve hatta tehditlerin devam ettiğini söyledi. 
Oğlumun hayatından endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
6 Eylül 2013’te, Erzurum H Tipi Cezaevi'nde bulunan Sinan Salhan isimli mahpus, cezaevinde yaşanan 
sorunlara ilişkin DİHA'ya mektup gönderdiği mektupta, tedavi için Erzurum Bölge Araştırma Hastanesi'ne 
götürülen Bülent Taşdemir isimli mahpusun kelepçeli tedaviyi reddetmesi nedeniyle kendisine eşlik eden 
askerlerin saldırısına uğrayarak darp edildiğini kaydetti. Salhan mektubunda, söz konusu olayda, ismini 
vermediği bir sağlık personelinin de kelepçeli dayatmaya karşı çıktığı için darp edildiğini belirtti.   
 
6 Eylül 2013’te Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutulan İsa Eşsiz’in 29 Ağustos 2013’te, “hastanedeki muayenesi 
esnasında kelepçelerinin açılmamasına itiraz ettiği” gerekçesiyle jandarma görevlilerince darp edildiği 
öğrenildi. 
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6 Eylül 2013’te Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutuklan Bülent Taşdemir’in muayene için götürüldüğü 
hastanede kelepçeli şekilde muayene olmayı kabul etmemesi nedeniyle tedavisinin yapılamadığı ve 
cezaevine dönüş yolunda darp edildiği öğrenildi. 
 
6 Eylül 2013’te Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’ndeki havalandırmaların iç bölmelerine tel örgülerin 
yapılmasına karşı çıkan 7 mahkûmun gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
12 Eylül 2013’te Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’ndeki havalandırmaların iç bölmelerine yapılan tel örgülere 
tepki gösteren kadınların gardiyanlarca darp edildikleri öğrenildi. 
 
16 Eylül 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Dilan Kahraman: “13 Eylül tarihinde 
babam müdürlerin talimatıyla gardiyanlar tarafından dövülerek, işkence yapılarak süngerli odaya konulmuş. 
Her yeri yara bere içinde olmasına rağmen doktora götürmemişler. Sebebi ödül olarak verilen 2 saat açık 
görüş hakkı 1 saate indirilmiş, buna itiraz edince dövülmüş. Durumunu öğrenmek istiyoruz, yalnız olmadığını 
bilsinler, doktora götürülsün.” Dedi.   
 
17 Eylül 2013’te Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde tutulan Erkin Kocaman’ın izlenmeden ve dinlenmeden 
avukatıyla görüşmek için görüş kabinin değiştirilmesini istemesi nedeniyle gardiyanlar tarafından avukatının 
önünde dövüldüğü öğrenildi. 
 
19 Eylül 2013’te, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden Sincan 2 No'lu Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen mahpus 
Ömer Akbay'a, cezaevi girişinde çıplak aramaya tabi tutulduğu öğrenildi. Uygulamaya karşı çıkan Akbay’a, 
cezaevi idaresi tarafından 3 günlük hücre cezası ve bir ay iletişim cezası verildi.   
 
27 Eylül 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Rauf Erdem “ 12 Eylül 2013’te, apar topar 
Trabzon cezaevinden Amasya E tipi cezaevine (öğrenemediğim güvenlik gerekçesi ile) getirildim. Çıplak 
aramaya karşı direndim, beni hücreye koydular. 
 
28 Eylül 2013’te Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Engin Salkım’ın koğuşundan alınarak 
konulduğu camı kırık, karanlık ve yerleri ıslak olan hücrede 2 Ekim 2013’e kadar gardiyanlarca darp edildiği 
öğrenildi. 
 
1 Ekim 2013’te PKK Davası hükümlüsü ve tutuklusu 18 kişinin Bingöl M Tipi Cezaevi’nden firar etmesinin 
ardından talepleri olmasızın farklı cezaevlerine sevk edilen mahpuslardan Sincan (Ankara) F Tipi Cezaevi’ne 
gönderilen 12 mahpusa “ince arama” uygulamasının dayatıldığı ve uygulamaya itiraz eden mahpusların darp 
edildiği öğrenildi. 
 
1 Ekim 2013’te, Mardin M Tipi Kapalı Cezaevi'nde siyasi mahpusların, koğuşlarına arama için giren gardiyan 
ve askerler tarafından darp edildiği bildirildi. Siyasi mahpusların ailelerinin verdiği bilgiye göre, koğuşlarına 
baskın yapılır şekilde girildiği ve mahpuslara insanlık dışı muamele yapıldığı kaydedildi. Ayrıca arama 
esnasında mahpusların giysilerinin ve çoraplarının çıkarıldığı belirtildi.   
 
7 Ekim 2013 tarihinde İHD İstanbul şubemize resmi bir yazı ve mektupla başvuruda bulunan Yaşar Yün; 
“maruz kaldığım işkence, darp dolayısıyla 21 Ağustos’ta başladığım ölüm orucu eylemiyle yaşamıma son 
verme kararı aldım. Bu kararımdan vazgeçmeyeceğimi derneğinizin bilmesini ve yine derneğinizden ilgili 
kişilerle görüşmek istiyorum. Durumuma ilişkin dilekçeyi 23 Ağustos’ta ilgili makamlara ilettim.” Dedi.  
 
8 Ekim 2013’te Bingöl M Tipi Cezaevi’nden firar ettikten bir süre sonra yakalanan mahpuslardan Van F Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen 14 mahpusun darp edildiği, soğuk hücrelerde tutulduğu, mahpuslara sıcak su ve giysi 
verilmediği açıklandı. 
 
9 Ekim 2013’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Bilal Nargili’nin telefon görüşmesine çıktığı sırada 
koridorda karşılaştığı arkadaşına selam verdiği için gardiyanlar tarafından darp edildiği  öğrenildi. 
 
9 Ekim 2013’te Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Serkan Onur Yılmaz’ın 10 gardiyan darp edildiği 
Halkın Hukuk Bürosu’nun yaptığı açıklama sonucu öğrenildi. 
 
9 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Saile Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “Van F Tipi 
Cezaevinde bulunan oğlum Diren Yaşa’yı 7 Ekim tarihinde ziyaret ettim. Oğlum Bingöl Cezaevinde firar eden 
tutuklular arasındaydı. Firardan bir gün sonra, basında yakalandıkları bilgisini aldım. Oğlum tekrar 
tutuklandıktan sonra yaşadıkları durumlar hakkında bizi bilgilendirdi. Tutuklanma kararı ile Van F Tipi 
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Cezaevine sevk edildiklerini, yakalanma sırasında ve elbiselerinin kendilerinden alınıp yakıldığı için üstsüz 
olduklarını, avukat görüşünden sonra kıyafet temin edebildiklerini, cezaevine getirildikten bir gün sonra 
avukatlarla görüş gerçekleştirebildiklerini söylediler. 13 kişi olarak getirildikleri cezaevinde, ikişer kişilik 
hücrelere konulduklarını, kaldıkları hücrelerin yerden insan sağlığını tehdit edecek düzeyde nemli olduğunu, 
haklarında 20 günlük hücre cezası verildiğini, ancak onaylanamadığını belirttiler. Diğer tutuklularla hiçbir 
iletişim ve haberleşme imkânının olmadığını, bu haklardan mahrum bırakıldıklarını söylediler. Ayrıca Oğlum 
getirilmesini istediği ihtiyaç malzemelerinin idare tarafından karşılanmadığını, kendisinde bulunan cımbız, ip, 
tespih gibi özel eşyalarının kendisinde alındığını belirtti. Görüş sırasında amcasının kendisine ayakkabı 
bağcığı vermesi üzerine gardiyanlar müdahalede bulunarak, oğlum hakkında tutanak tutacaklarını söylediler. 
Oğlumla sadece 20-25 dakika arasında görüşebilme imkânım oldu. Ayrıca oğlumun akciğerlerinde ve 
omurilik bölgesinde bulunan şarapnel parçaları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaktadır. Oğlumun bu şekilde 
hücrede tutulmasını kabul etmiyorum. Çocuğumun yaşamından endişe ediyorum. Çocuğuma yapılan bu 
uygulamaların hukuki olmadığı kanısındayım. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
21 Ekim 2013’te, Erzurum H tipi cezaevinden İHD Erzurum Şubemize İsa Eşsiz adlı mahpusun işkence 
gördüğü ve tehdit aldığı yönünde yapılan başvurusu üzerine şubemizin yapmış olduğu açıklamada; 
 
İsa Eşsiz tarafından 01.09.2013 tarihinde şubemize yapılan mektupla başvuruda işkence gördüğü, Erzurum 
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde darp edildiği bildirilmiştir. Biz bu konu hakkında Av. İrfan Sarı 
aracılığıyla başvuru yapan mahpusla görüştük ve olayın doğruluğunu teyit ettik. TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na,  Adalet Bakanlığı Cezaevi ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne ve 
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilgili başvuru ile takibat ve inceleme yapılması için başvuruda bulunduk. 
Konu hakkında basına ve kamuoyuna bilgi verdik, TİHV 7-9 Eylül Günlük İnsan Hakları İhlalleri raporunda 
konu yer almıştır. Konu hakkında yetkili makamlarca tarafımıza herhangi bir bilgi verilmemiştir.  
 
İsa Eşsiz ‘in 21.10.2013 tarihinde yapılan ikinci başvurusunda şahsına yönelik işkence, darp ve tehdidin 
devam ettiği, can güvenliğinden kaygı duyduğu belirtilmiştir. 07.10.2013 tarihinde hastalığından dolayı 
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine askeri personel nezaretinde sevkinde 
yaşadıklarını anlatmıştır. Askeri personelin mahpusun başvuruda bulunduğu, şikâyetçi olduğu hakkında bilgi 
sahibi oldukları ve bundan dolayı bunu baskı aracına dönüştürdükleri anlaşılmaktadır.   
 
23 Ekim 2013’te Kayseri Kapalı Cezaevi’nde tutulan 46 mahpusun gardiyanlar ve cezaevi yönetimi 
tarafından darp edildiği ve 46 kişinin talepleri olmaksızın başka cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi. 
Mahpusların işkence gördüğünü öğrenerek cezaevinin önünde eylem yapan aileler, bayram dolayısıyla 20 
Ekim 2013’te yapılan açık görüş esnasında cezaevi müdürünün Mehmet Cerit’e ve ailesine “sen benim 
memuruma saygısız davranamazsın” diyerek Mehmet Cerit’in çocuğuna vurduğunu, ailelerin cezaevinden 
çıkmasından sonra ise mahpusların cezaevinin bahçesinde dövüldüğünü ifade ettiler. 
 
25 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sultan Ayzit, şu beyanlarda bulundu: “Eşim şu anda da 
Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevindedir. Eşim 19.10.2013 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde sık sık 
kaldıkları yerlerin arandığını tüm yatak ve eşyalarının görevlilerce yırtıldığını ve kırıldığını buna karşılık 
kendilerinin neden böyle yapıyorsunuz dediklerinde aralarında itiş kakış oluştuğunu ve kendilerinin 
tartaklandığını bizlere iletmiştir. Biz ailesi olarak bu olayların olmasından tedirginiz. Bu konuda derneğinizden 
destek talep etmekteyiz.”    
 
26 Ekim 2013’te Tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde gardiyanlar tarafından uygulanmak istenen 
çıplak aramayı kabul etmediği için darp edilen ve Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Barış 
Gürbey’e bu cezaevinde de çıplak arama uygulamasının yapılmak istendiği ve itiraz edince de gardiyanlar 
tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
28 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Gazal Ekinci, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Elif Ekinci, 
şuanda Kocaeli/Gebze Kadın Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. 19.10.2013 Cumartesi günü 
kızımla açık görüş yaptım. Kızım bana Bingöl Cezaevinde firarın gerçekleştiği gece cezaevi yönetiminin 
koğuşları bastığını aramalar yapıp, yorgan ve battaniyelerini alıp götürdüklerini söyledi. 
 
7 Kasım 2013’te Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde havalandırma alanlarına yerleştirilen kameralara 
tepki gösteren siyasi davalardan tutuklu ve hükümlülerin kaldıkları koğuşlar jandarma erleri ve gardiyanlar 
tarafından basıldı. Darp edilerek koğuşlarından çıkarılan 60 mahpusun tek kişilik hücrelere konulduğu 
öğrenildi. 
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8 Kasım 2013’te Bingöl M Tipi Cezaevi’nden firar ettikten bir süre sonra yakalanan mahpuslardan Van F Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen 13 mahpusun soğuk hücrelerde tutularak mahpuslara sıcak su ve giysi verilmemesi 
ve mahpuslar üzerindeki baskıların devam etmesi üzerine süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine devam eden 
32 mahpusa destek vermek amacıyla 16 mahpusun daha açlık grevi eylemine başladıkları öğrenildi. 
 
9 Kasım 2013’te Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde tutulan PKK davasından hükümlü dört kişinin muayene 
için götürüldükleri hastanede kelepçeli muayeneyi kabul etmedikleri için darp edildikleri öğrenildi. 
 
15 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mukaddes Özaykan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
olan Ferhat Özaykan, 6 aydan beri Diyarbakır D Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. 13.11.2013 tarihinde 
oğlumun görüşüne gittim. Görüşme sırasında oğlumun yüzünde ve gözaltında morluklar bulunmaktaydı. 
Durumunu sordum bana kendilerini sürgüne göndereceklerini söylerken yanımıza gardiyanlar gelerek 
oğlumu alıp götürdüler. Henüz görüşmemiz devam etmekteydi. Oğlumun söylediğine göre kendilerini 
Edirne’ye göndereceklerini söyledi. Ben bu yapılacak olan sürgünlerin hem çocuklarımıza hem de bize eziyet 
çektirme maksatlı olduğunu biliyorum. Yapılan bu haksızlıkları kınıyorum. Çocuklarımızı bizden 
uzaklaştırmak istemektedirler. Bu konuda İHD’den hukuki yardım talep ediyorum.”       
 
16  Kasım 2013’te, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan Rahmi Duman isimli bir tutuklunun cezaevi idaresini 
kapıya vurarak protesto ettiği, bu nedenden dolayı 15 gardiyan tarafından darp edildiği belirtildi.   
 
18 Kasım 2013’te Mardin E Tipi Cezaevi’nden 10 Kasım 2013’te, Muş E Tipi Cezaevi’nden 12 Kasım 2013’te 
Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi Cezaevlerine sevk edilen toplam 99 mahpusa cezaevlerinin girişinde çıplak 
arama uygulamasının dayatıldığı, uygulamaya karşı çıkan mahpusların ise gardiyanlar ve jandarma erleri 
tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
27 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İbrahim Halil Bozkurt; “ Mardin 
cezaevinden Tekirdağ’a getirilen kardeşim çıplak arama dayatmasına karşı çıkınca 7 gardiyan tarafından 
dövülüyor. Kronik bronşit ve astım hastası olan kardeşim bu hava değişiminden olumsuz etkileniyor. Ailemin 
maddi durumu iyi olmadığından kendisini ziyaret edemeyecek. Diyarbakır’da yargılaması sürüyor, 3 yıldır 
tutuklu. Bu sorunu takip etmenizi istiyorum.” Dedi.  
 
29 Kasım 2013’te, çeşitli cezaevlerinde Silivri 6 No’lu L tipi cezaevine talepleri olmadan gönderilen 30 tutuklu 
mahpus adına  İHD Genel Merkezine mektupla başvuran Ahmet Buyruk, Silivri cezaevine getirildikleri 
günden beri tecrit edilmeye çalışıldıklarını, tutuklu olmalarına rağmen L tiplerinin koğuşları yerine tekli 
hücrelere konulduklarını, %80 engelli mahpus olan Selçuk Yıldızhan’ın da bu kötü koşullarda yaşamaya 
çalıştığını anlatarak, yardım talep etmişlerdir.  
 
29 Kasım 2013’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden 13 Kasım 2013’te, Edirne F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 60 
mahpusa cezaevlerinin girişinde çıplak arama uygulamasının dayatıldığı, uygulamaya karşı çıkan 
mahpusların ise gardiyanlar ve jandarma erleri tarafından darp edildiği öğrenildi. 
  
30 Kasım 2013’te Şakran (İzmir) 2 ve 3 Nolu T Tipi Cezaevlerinde tutulan hasta mahpuslar Mehmet Yavuz, 
Mahmut Baran, Cemal Gürsel, Selahattin Elma, Ahmet Taş ve Sefkan Becerikli adlı 6 kişinin muayene için 
hastaneye giderken ring aracının içinde jandarma erleri tarafından darp edildikleri öğrenildi. 
 
1 Aralık 2013’te Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan 15 mahpusun cezaevindeki çıplak arama ve darp 
uygulamalarını protesto etmek amacıyla süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemine başladıkları öğrenildi. 
 
2 Aralık 2013’te Tutuldukları Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nden tedavi için 20 Kasım 2013’te 
Yuvacık Diş Hastanesi’ne sevk edilen Kenan Kırkkaya, Tolga Bülbül, Utku Aykan ve Haydar Yeşilbingöl’ün, 
ring aracındaki kabinlerde bulunan kameraları “peçeteyle kapattıkları” gerekçesiyle jandarma erleri 
tarafından darp edikleri öğrenildi. 
 
2 Aralık 2013’te Mardin E Tipi Cezaevi’nden Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne talepleri olmaksızın sevk 
edilen mahpuslardan Abdülkadir Bozkurt’un (20) çıplak arama uygulamasına karşı çıkması üzerine 7 
gardiyan tarafından darp edilerek zorla elbiselerinin çıkarıldığı öğrenildi. 
 
4 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zeynep Ekti, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mazlum 
Ekti, 3 yıldan beri Diyarbakır D Tipi Cezaevinde bulunuyordu. 13.11.2013 tarihinde Edirne F Tipi Cezaevine 
sürgün edildi. 02.12.2013 tarihinde kendisiyle yaptığım açık görüşte, “bizi getirirken ellerimize plastik kelepçe 
takıp, Tekirdağ Cezaevine götürdüler. Tekirdağ’da 3 gün kelepçeli bir şekilde araba içinde kaldıktan sonra 
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Edirne F tipi Cezaevine getirdiler. Cezaevi girişinde çıplak arama yapmak istediler. Kabul etmedim. Benim 
elbiselerimi zorla çıkarırken düştüm, sırtım morardı. Çıplak aramadan sonra içeri aldılar, tedavim yapılmadı. 
Su akmadığından dolayı içme sularımızı kantinden almak zorundayız. Kaloriferler hala çalışmıyor. 
28.11.2013 tarihinden beri açlık grevine başladık. Sorunlarımız çözülmezse devam edeceğiz” bu konuda 
sizden hukuki destek talep ediyoruz.”     
 
7 Aralık 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hacı Akıntı; “ Yeğenim ve oğlum 
Tekirdağ F tipinden Silivri cezaevine sürgün sevk edildiler. Burada adli tutukluların yanına konuldular, 
hakaret ve baskıya maruz kaldılar. PKK’lilerin yanına geçmek istediler fakat gönderilmemişler. Bunun üzerine 
8 kişi açlık grevine başladı. Heyet gönderilmesini ve ilgili yerlerle yazışmaların yapılmasını istiyoruz.” Diyerek 
talepte bulundu.  
 
9 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Eşref Atlı, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Ömer Atlı, 
bundan yaklaşık 1 ay önce Diyarbakır D Tipi Kapalı İnfaz Kurumundan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli 
Cezaevine sevk edilmiştir.5 Aralık 2013 tarihinde Edirne’ye kardeşimin görüşüne gittim. Kardeşim 
Diyarbakır’dan Edirne’ye sevkleri sırasında kendilerine çok kötü davranıldığını, kötü muamele ile 
karşılaştıklarını dile getirmektedir. Edirne F Tipi cezaevine girişte üst başlarının tamamen çıkarıldığını ve 
cezaevi infaz koruma memurları tarafından darp edildiklerini ve sözlü hakaretlere maruz kaldığını belirtmiştir. 
İnfaz Koruma Memurlarının kendilerine “ insanlar annelerinden çıplak doğar, sizde burada yeni doğduğunuzu 
düşünün” diyerek taciz ve hakaretlere maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca cezaevinde çıkan yemeklerin 
içinde demir parçası, kurtçuklar, taş parçalarının çıktığını, sıcak suyun olmadığını, cezaevinin çok soğuk 
olduğunu çünkü kaloriferlerin yanmadığını belirtmiştir. Kendilerine cezaevinde hiçbir sosyal etkinlik imkânı 
verilmediğini diğer koğuşlardaki hükümlülerle görüşmelerine izin verilmediğini ve günde 1 saat havalandırma 
hakları olmasına rağmen bu haklarının bile kendilerinin kullanılmasına izin verilmediğini belirtmektedir. Biz 
ailesi olarak bu olayların olmasından tedirginiz. Bu konuda derneğinizden destek talep etmekteyim.”     
 
10 Aralık 2013’te Şakran (İzmir) 3 Nolu T Tipi Cezaevi’nden tedavi olmak için Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne 
gelen Selahattin Elma, Cemal Günsel ve Mahmut Baran adlı mahpusların hastanede tutuldukları odada ve 
cezaevi ring aracında jandarma erleri tarafından dövüldükleri öğrenildi. 
 
11 Aralık 2013’te Bakırköy (İstanbul) Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gördüğü tedavi nedeniyle Bolu 
F Tipi Cezaevi’nden Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen hasta mahpus Bayram Yaruk’un 
cezaevi girişinde “çıplak arama” adı altında yapılan uygulamaya karşı çıktığı için 4 gardiyan tarafından darp 
edildiği öğrenildi. 
 
12 Aralık 2013’te, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Okan 
Danacı’nın cezaevinden diş muayenesi olmak için götürüldüğü hastanede kelepçeli olarak tedavi olmayı 
reddedince yanında bulunan jandarma erleri tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
12 Aralık 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Erhan Kaya ; “ A-34 odasında kalan 
(Mazlum, Burhan, Aydın) Mazlum sayımda aşağıya geç indiği için gardiyanlar tarafından fiziksel ve sözlü 
saldırıya uğramış… Ben cezaevi yetkilileri ile görüştüm ama böyle bir saldırının olmadığını bu durumda 
yüzleştirin dediğimizde 1. müdür kurumda yok dediler.  İdare ile diyalogumuz olmasına rağmen bu olayın 
yaşanması bizi şaşırttı.  Sizden heyet talep ediyoruz.” Dedi. 
 
26 Aralık 2013’te Mardin E Tipi Cezaevi’nde tutulan Ciwan Şayık, Serhat Şavluk, Emin İrmez ve Şahin 
Sümbül’ün talepleri olmaksızın Kırıklar (İzmir) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. Mahpusların 
konuldukları koğuşta kamera bulunmasına tepki göstermeleri üzerine gardiyanlar tarafından darp edildikleri 
bildirildi. 
 
30 Aralık 2013’te Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ESP üyesi Murat Akıncı’nın ailesi 
tarafından gönderilen spor ayakkabının kendisine teslim edilmesini talep etmesinin ardından gardiyanlar 
tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
2 Nolu T Tipi Şakran/İzmir cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Orhan çaçan,  ziyaretine gelen iki kız 
kardeşi ve yeğenine uygulanan insanlık dışı muamele ve hakaret edildiğini bildirmiştir. 
 

13.5. Kolluk Güçleri Tarafından Tehdit ve Ajanlık Teklif Edilenler  
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3 Ocak 2013’te, Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazetelerinin dağıtımını 
yapan Selman İpek, polisler tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Yaklaşık bir aydır gazete dağıtımına 
başlayan İpek, bu sabah gazete dağıttığı esnada Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü önünden geçerken polisler 
tarafından durdurulduğunu söyledi. Kendisine yaklaşan iki polis tarafından "Ne satıyorsun?" denildiğini ifade 
eden İpek, Gündem ve Azadiya Welat gazetelerini sattığını söylediğini aktardı. İpek, polislerin "Biz şimdi 
elindeki gazetelere el koyabiliriz. Neden satıyorsun? Kimlere satıyorsun? Kaç gazete ilçeye geliyor? BDP 
İlçe Teşkilatı'na kaç gazete veriyorsun? Belediyeye kaç gazete veriyorsun?" şeklinde soruların kendisine 
yöneltildiğini belirtti. İpek, "Beni bir daha gazete dağıtmamam konusunda tehdit ettiler. Sonra ismimi ve 
soyadımı bir listeye yazdılar. Daha sonra da beni kovdular" diye konuştu. (03.01.2013/DİHA) 
 
16 Ocak 2013’te Ankara’da bir kafede otururken yanına gelen iki polis memurunun kendisini öldürmekle ve 
tecavüz etmekle tehdit ettiğini savunan Mazlum Çelik adlı kişi İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi’ne 
başvurarak hukuki yardım talebinde bulundu. 
 
18 Ocak 2013 tarihinde İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Zeki Akan (Siirt MKM-Der de müzik hocası), 
şu beyanlarda bulundu: “Son zamanlarda kursa gelen bazı öğrencilerim sivil polisler tarafından rahatsız 
edilmekte ve ajanlık teklifi yapılmaktadır. Bu nedenle çocukların psikolojisi bozulmakta, kursa gelip gelmeme 
konusunda teredüt yaşamaktadırlar. Bu konuda sizden yardım bekliyorum.” (İHD Siirt Şubesi) 
 
23 Ocak 2013 tarihinde İHD Siirt şubeye başvuruda bulunan 1990 doğumlu Mazlum Elçi (Siirt MKM-der de 
folklor öğrencisi) şu beynalarda bulundu: “17.01.2013 tarihinden önce bir hafta boyunca polis olduklarını 
söyleyen kişiler tarafından telefonla rahatsız edildim. 17.01.2013 tarihinde saat 16.00’da meydanda polislerle 
görüştüm, (56 AC 927) beni araçla merkez karakoluna götürdüler. Ayrı bir odaya aldılar. Bana, ‘kültürde ne 
yapıyorsun, niçin oraya gidiyorsun’ diye sorular sordular. Ben de ‘kültürümü öğrenmek için gidiyorum’ dedim. 
Onlar da, ‘bize orada ne oluyor, ne yapıyorlarsa, kim gelip gidiyorsa bize söyle. Bize yardımcı olursan seni 
orada yönetici yaparız’ dediler. Ben de sustum. Çıkışta bana sigara alıp verdiler. Sonra da telefonuma kontor 
gönderdiler. Tekrardan rahatsız edilmekten korkuyorum.” (İHD Siirt Şubesi) 
 
29 Ocak 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Fesih Karacan beyanında; “ eşimle 
yaşadığım bazı sıkıntılardan sonra eşim beni polise şikayet etti. Karakolda beklerken rahatsız olduğum için 
önce benim ifademi almaları için polisin odasına girdim ama buna sinirlenen polis memuru Aytekin Karacık 
beni tokatlamaya başladı. Sonra adının Cemal Çeltik olan polis memuru geldi o da beni tokatlamaya başladı. 
O gece beni iyice dövdüler. Bu polislerden şikâyetçi olmak istedim ama eşim ve kızım buna engel oldular. 
Aradan 3-4 ay geçti yine bir gün bir iki bira içmiştim eve gidince kızım yine kapıyı açmadı ben de 155 polisi 
aradım. Polis geldi beni arabaya aldılar. Döve döve götürdüler. Mithatpaşa Lisesinin arka tarafında bulunan 
karanlık bir sokakta beni hızlı bir şekilde arabadan betona fırlattılar. Baygınlığım geçtikten sonra ben kendimi 
Küçükyalı polis karakolunda buldum. Beni 22 Ocak günü arabaya alıp betona fırlatan polisler sen Aytekin 
polisi tanıyor musun ona nasıl dava açarsın Aytekin de ben Mehmet Ağarın yeğeniyim seni sağ bırakmam 
diyordu.O gün bu gün takip ediliyorum. Gördüklerinde de tehdit alıyorum.” Demiştir.  
 
5 Şubat 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde, "Hançer Timi" adıyla 4 kişiye tehdit mesajı gönderildi. 5 Şubat 
gecesi Mesut Aslan, Azad Tahiroğlu, Necdet Tarlak ve Zınar Boğa'nın telefonuna gönderilen tehdit 
mesajında, "Vatanın bölünmez bütünlüğünü korumakla, şanlı bayrağımızı göklerde yüceltmek, şehitlerimizin 
kanlarını yerde bırakmamak için 1 Zınar Boğa, 2 Necdet Tarlak, 3 Mesut Aslan ve 4 Azad Tahiroğlu'nu 
gebertmeyi boynumuzun borcu bildik. Ne mutlu türküm diyene yakın zaman (hancer timi)" denildiği öğrenildi. 
"Hançer Timi" ismiyle gelen mesaj üzerine Mesut Aslan ve Azad Tahiroğlu, bugün Nusaybin Cumhuriyet 
Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başvuru sırasında Mesut Aslan ve Azad Tahiroğlu'nun savcıya 
can güvenliklerinin olmadığını belirtmesi üzerine savcının kendilerine "bizim de can güvenliğimiz yok" dediği 
öne sürüldü. Mesut Aslan isimli yurttaş, bugünden itibaren kendisi ve 3 arkadaşının başına gelebilecek 
herhangi bir şeyden kendilerine mesaj gönderen "Hançer Timi"nin sorumlu olduğunu ifade ederek, can 
güvenliklerinin tehdit altında olduğunu söyledi.   
 
7 Şubat 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Kamber Elmas beyanında; “27 Kasım 2012 
tarihinde Ege Üniversitesinde gözaltına alındım. Terörle mücadeleye götürdüler. İfadelerimizi aldıktan sonra  
üç gün gözaltından sonra Savcılığa çıkarıldık. Serbest bırakıldık. Yaklaşık 2 Ya da üç hafta sonra  0536 655 
64 91 no’lu telefonla biri beni aradı. Sonra bu kişi polis olduğunu söyledi ve beni çay içmeye davet etti ama 
kabul etmedim, bundan sonra iki defa daha aradılar ve beni yine çay içmeye davet ettiler. Polisin bu şekilde 
sürekli beni arayıp beni taciz etmesi beni rahatsız ediyor.” Demiştir. 
 
8 Şubat 2013’te, Diyarbakır'da Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetelerinin dağıtımını yapan Nurşin Ak, 
birçok kez polis tarafından rahatsız edildiğini ve son olarak da 2 gün önce polisler tarafından durdurularak 
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tehdit edildiğini iddia etti. Ak, "6 Şubat’ta kardeşim Avşin Ak ile beraber gazete dağıtıyorduk. Diclekent 
Yılmaz Güney Mahallesi'nde polisler tarafından durduruldum. Polis bana 'Neden bunları satıyorsunuz, 
Azadiya Welat gazetesi yasal bir gazete değil' dedi. Ben de kendilerine Azadiya Welat gazetesinin yasal 
olduğunu söyledim. 'Her gün binlerce bayide satılan gazete nasıl olur da yasal olamıyor ' dedim. Polis 
kardeşimin kimliğini de istedi. Ancak kardeşimin kimliği yanında değildi. Polis kardeşime 'biz nereden bilelim 
bu terörist mi değil mi' dedi ve kardeşimi merkeze götürmek istediler. Ben böyle bir şeyin yasal olmadığını 
diretince polis bana 'sen sonra görürsün' diyerek beni tehdit etti" dedi.   
 
13 Şubat 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ali Gündüz: “29 Ocak 2013’te, 
çağrıldığım Kuştepe karakolunda isimlerinin Bahadır ve Zeynel olduğunu söyleyen sivil polisler bana ajanlık 
teklifinde bulundular. Kabul etmediğim durumda demokratik olan yürüyüşlerde çekilen fotoğraflarımın 
kullanılacağını söylediler. Eşim Arzu Aksakal’ın da demokratik yürüyüşlerde çekilen fotoğraflarının 
bulunduğunu ve eğer tekliflerini kabul edersem bu kayıtları sileceklerini söylediler. Ben karakolu terektim, 
raporlarınızda yer almasını ve konuyu teşhir eden bir basın açıklaması yapmak istiyoruz.” dedi. 
 
14 Şubat 2013’te, Ankara’da Evrensel Gazetesi’nin muhabiri Hasan Akbaş, akşam saatlerinde Kızılay-
Sıhhıye arasında yürürken önünü kesen 5-6 kişilik bir grup tarafından kendisine küfür edilerek tehdit edildi. 
 
18 Şubat 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zeki Çelik, şu beyanlarda bulundu: “Tarihini net 
olarak bilmediğim ancak yaklaşık bir hafta önce Diyarbakır Sur İlçesi Lalebey Mah. Lalebey Sokakta bana ait 
olan fırında çalışırken sivil giyimli ve İstihbarattan polis olduklarını söyleyen iki kişi yanıma geldiler. Gelen 
kişiler bana hitaben “birkaç gün önce bu civarda bir hırsızlık olayının yaşandığını, mağdur kişinin fırınınızın 
ismini verdiğini ve bu konuda bilgimiz var ise ifade vermemiz gerektiğini söylediler.” Ben de kendilerine böyle 
bir olaya tanık olmadığımı ve dolayısıyla bilgi sahibi olmadığımı belirttim. Bunun üzerine cep numaramı 
alarak olay yerinden ayrıldılar. Aradan üç gün geçtikten sonra yine aynı kişiler 21 DL 635 Plakalı Renault 
marka beyaz bir arabayla fırınıma geldiler. Beni arabaya götürüp ifademi alacağını söylediler. Bu nedenle 
ben de kendileri ile arabaya gittim. Arabaya binince “…öğlen vaktidir, beraber yemek yiyelim” dediler. 
Kayapınar İlçesi Kavşağında ATTOR lokantasına beraber gittik. Beraber yemek yedik ve çıktıktan sonra yine 
aynı arabaya bindik. Arabada “daha önce Sur İlçesinde yakalanan PKK örgüt üyelerinin üzerinde ismimin 
çıktığını, kendilerine yardım ve yataklık ettiğine yönelik ifadeler olduğunu; eğer kendileriyle işbirliği yaparsam 
bu ifadelerden etkilenmeyeceğimi ve maddi-manevi her türlü destekte bulunacaklarını söylediler.”Bunun 
üzerine bende “karar vermem için bana süre vermelerini” istedim. İki gün sonra tekrar yanıma geldiler. Gelen 
kişiler ve araba aynı idi ancak plakası farklı idi. Aracın plakası “21 EL 635” olarak değişmişti. Tekrardan beni 
arabaya aldılar ve şehirde dolaşmaya başladık. Bana “kendileri ile işbirliği yapmasam kurtuluşumun 
olmayacağını, Barış ve Demokrasi Partisi Sur İlçe örgütünün yönetimine girip (Yönetim Kuruluna) olup-
bitenleri bize aktaracaksın. Bunun karşılığında borçlarının ve ihtiyacın olan parayı ödeyeceğiz” dediler. 
Bende kendilerine hitaben “20.02.2013 tarihine kadar kararımı vereceğim, dedim. Beni bu şekilde ajanlık için 
zorlayan ve polis olduğunu beyan eden ismini bilmediğim ancak görürsem hatırlayabileceğim şahıslar 
yukarıda da belirttiğim üzere işyerime iki defa geldiler. Benim hakkımda bütün bilgileri bu denli bilen güvenlik 
güçlerinin 20.02.2013 tarihinde vereceğim cevabın sonucunda hayati güvenliğimin olup olmaması beni 
derinden kaygılandırmaktadır. Görsem tanıyabileceğimi belirttiğim şahıslar ile benim kullanmış olduğum 
0538 687 69 32 numaralı telefonum ile irtibat kurduk. Bana polis olduklarını belirten, beni ajanlık için 
zorlayan dükkânıma kadar gelip ve beni takip eden bu şahıslardan şikâyetçiyim. Öncelikle benim 
çalıştırdığım fırın dükkânıma yanıma gelerek benimle irtibat kurmaya çalışan ajan olmam için beni tehdit 
eden şahısların tespit edilmesini ve hakkında gerekli soruşturmanın başlatılması ve cezalandırılması için 
kamu davası açılmasını talep ederim.”    
 
21 Şubat 2013’te Ağrı’da günlük yayımlanan Özgür Gündem Gazetesi’nin ve Azadiya Welat Gazetesi’nin 
dağıtımını yapan Vedat Aydın’ın kendini durduran polis ekibi tarafından gazete dağıtımcılığı yapmaması 
yönünde tehdit edildiği öğrenildi. 
 
22 Şubat 2013’te Edirne F Tipi Cezaevi’nde kalan Feyyaz Aras’ın “ifade vermesi gerektiği” gerekçesiyle 
koğuşundan alındığı ve götürüldüğü avukat görüş odasında kendilerini emniyet müdürü olarak tanıtan iki kişi 
tarafından tehdit edilerek başka kişiler aleyhinde ifade vermesi istendiği öğrenildi. 
 
26 Şubat 2013’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Dolapdere (Şêlima) Dağcılar (Cûmat) ve Alakuşak 
mezrasındaki bazı yurttaşların "ajanlaştırılmaya" çalışıldığı iddia edildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere 
göre, dün Dolapdere (Şêlima) ve Dağcılar (Cûmat) köyü kırsalında dolaşan ve JİTEM elemanı oldukları ileri 
sürülen 4 kişinin, bazı köylülere "ajanlık" teklif ettiği iddia edildi. Köylerde dolaşan ve isimlerinin Yücel 
(Komutan), Ali, Murat ve Cengiz olduğu ancak soyadlarının öğrenilemeyen kişilerin köyde yaşayan 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

122 YAŞAM HAKKI  

 

yurttaşların telefon numaralarını aldıkları ve kendi telefon numaralarını vererek, kendilerine ajanlık yapmaları 
talebinde bulunduğu ileri sürüldü.   
 
28 Şubat 2013’te, Hakkari Kapalı Cezaevi'nde bulunan 16 ile 20 yaş arasındaki genç siyasi tutuklular, 
kendilerine "ajanlık" dayatıldığını ileri sürdü. DİHA'ya mektup gönderen tutuklular, "Biz 12 ve 13'üncü 
koğuşlarda kalan genç siyasi mahpuslarız. Bize ajanlık dayatılıyor. Bu ajanlık dayatmaları devam ederse 
vereceğimiz cevap kendimizi feda etmek olacaktır. Devletin ve AKP hükümetinin biz siyasi genç mahpuslar 
üzerinde yaşattığı ajanlaştırma politikası vardır. Bunun için bizleri mahkemeye, hastaneye götürme 
bahanesiyle emniyete götürüp ajanlık dayatılmaktadır " denildi.   
 
4 Mart 2013!te, İHD MYK üyesi Sevim Salihoğlu; evine sabah 9.30 cvarında 2 sivil polis memurunun gelerek, 
(Aynı polis memurları 14 Haziran 2012 tarihindede eve gelerek takipli olduğunu söylemişler) görevli 
olduklarını ve kendisini tanıdıklarını, bu adreste hala oturup oturmadığını, yalnız yaşayıp yaşamadığını, eski 
soyadını kullanıp kullanmadığını ve aklına gelmeyen birkaç soru daha sorarak gittiklerini ifade etmiştir, 
Salihoğlu polis memurlarını hangi nedenle ve nerden kapıma geldiniz diye sorduğunda çok net yanıt 
alamadığını sadece İçişleri bakanlığından olduklarını ve kendilerininde bilmediği (Sorulduğunda ne yanıt 
alınamadığından) yasayla orada olduklarını söyleyerek gittiklerini söylemiştir. 
 
15 Mart 2013’te İstanbul’da açıklama yapan Barış ve Demokrasi Partisi Fatih İlçe Örgütü yöneticisi Cihan 
Algan, telefonla aranarak çağrıldığı için 11 Mart 2013’te gittiği Şehremini Polis Karakolu’nda iki sivil polis 
memuru tarafından sorgulandığını, 13 Mart 2013’te ise yeniden çağrıldığı karakola gitmemesi üzerine telefon 
eden polis memurunun “gerekeni yapacağız” dediği bilgisini verdi. 
 
28 Mart 2013’te, Şırnak'ın Güçlükonak (Basa) ilçesinde 2001 yılında tutuklanan ve 24 yıl ağırlaştırılmış hapis 
cezasına çarptırılan Mehmet Emin Şen isimli mahpusun, tutulduğu Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 
işkenceye maruz kaldığı ileri sürüldü. Şen, 27 Mart’ta ailesiyle yaptığı haftalık telefon görüşmesinde cezaevi 
idaresinin kendisine ajanlık teklifinde bulunduğunu belirterek, bunu kabul etmemesi üzerine işkenceye maruz 
kaldığını iddia etti. Şen, yapılan işkencenin ardından tek kişilik hücreye konduğunu ve bir haftadır kaldığı 
hücrede açlık grevinde olduğunu söyledi.   
 
3 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan  Mutlu Hakan Hacıoğlu beyanında; “ 
01.04.2013 Pazartesi günü saat 17.30 suları Konak katlı otoparkın karşısı iki sivil polis olduklarını söyleyen 
kişiler 10-15 işportacının yanında sen ne iş yapıyorsun diyerek kimliğimi alarak, çantamı arayarak sonra 
kimliğimi iade ettiler. Geçen yıl defalarca beni sorguladılar bana terörist geldin, nereyi bombalayacaksın, niye 
bu kadar rahatsın bizden niye korkmuyorsun gibi ifadeler kullandılar.” Demiştir. 
 
11 Nisan 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Fahrettin Yalçın; “10 Nisan günü adının Ramazan Aktaş 
olduğunu, Mersin Üniversitesi’nin polis şefi olduğunu belirten bir şahıs birkaç defa beni aradı. İfadem 
olduğunu kendisinin yanına gitmem gerektiğini söyledi. Ben de 155’i aradım. Polis bu şekilde ifade almaz 
dediler. Arayan kişiyle ilgili şüphe ve endişelerim var. Derneğinizden destek istiyorum.” beyanında 
bulunmuştur.   
 
25 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Ömer Akın beyanında;   17 Nisan günü 
saat 14.30 da bir telefon geldi. Ben Polis memuru Soner, Karabağlardayım istersen sen gel buraya istersen 
ben geleyim sizin eve biraz sohbet edelim dedi. Ben kabul etmeyince ortak bir yer belirleyelim dedi. Yer 
olarak Bornova metro çıkışını seçtik ben gitmedim tabi. 19 Nisan Günü saat 16.54 civarında tekrar aradı. 
Ben Bornova emniyetteyim dedi gel oraya buluşalım dedi bende gittim. Soner ve 4 sivil benimle konuştu. 
Bilgisayarcısın iyi çocuksun arkadaşların arasında seviliyorsun onlar ne yapacak olursa bize bildirmeni 
istiyoruz karşılığında her türlü desteği sana verebiliriz dediler. Uzun süre ikna için uğraştılar şimdi git biraz 
düşün kararını bize bildir dediler. Bunu kimseye söyleme çok özel durumlarının telefon görüşmeleri var bizde 
bunları yayarız demeyi de ihmal etmediler.” Demiştir 
 
30 Nisan 2013’te, DİHA Mardin Muhabiri Abdulkadir Turay, Mardin'in Savur ilçesine bağlı Sürgücü Belde 
Karakol Komutanlığı tarafından dün aranarak karakola gelip ifade vermesi gerektiği söylendi. Bunun üzerine 
Turay'ın "Belde de değilim. Benim karakolda ne işim var? Buyurun telefonda söyleyin ne söyleyeceksiniz" 
demesi üzerine karakol komutanı tarafından "Biz seni karakola getirmesini biliriz. Saat gecenin üçü de olsa 
seni ne şekilde getireceğimizi biliriz" şeklinde tehdit edildiği belirtildi. Turay'ın "Eğer benim savcılıktan 
aranmam varsa, buyurun gelin ben Mardin'deyim. Yok eğer yanlış haber yaptıysam da benim hakkında suç 
duyurusunda bulunun. Gelmiyorum" demesi üzerine karakol komutanının Turay'ı defalarca aradığı 
kaydedildi. Yaşananlarla ilgili olarak İHD Mardin Şubesi'ne başvuran Turay, avukatı aracılığıyla önümüzdeki 
günlerde Sürgücü Belde Karakol Komutanı hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.   
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1 Mayıs 2012’de İzmir’de Ege Üniversitesi öğrencisi Ömer Akın’a Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 
kendisiyle görüşen polis memurlarının ajanlık teklifinde bulundukları  öğrenildi. 
 
7 Mayıs 2013 tarihinde İHD Muş şubemize başvuruda bulunan Muş Alparslan Üniversitesi öğrencileri 
Zekeriya Tan, Sadrettin Danış, İrfan Yağız, Serbest Çetin, Engin Çetin, Ferhat Arslan, M.Maşuk Aksoy, 
Esma Gönül, Fuat Yaman, Emine Uyar, Zeynep Yarar, Benazi Aydemir, Menekşe Demirel, Nihal Börta, Esra 
Gül, Pınar Bakır ve Özge Türkan adlı öğrenciler, polisin kendilerini ve ailelerini telefonla taciz ve tehdit 
ettiklerini, katıldıkları basın açıklamalarını bile ailelerine bildirerek kendilerinin örgütlenme haklarını 
engellediklerini ifade etmişlerdir.   
 
14 Mayıs 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Murat Çiçek, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
MEYA-DER yönetim kurulu üyesiyim. Derneğimize ve bana yönelik 7 aydır polis tarafında ciddi bir baskı 
yapılmaktadır. Bundan 15 gün önce gözaltına alındım ve 4 gün boyunca gözaltında sürekli bir ajanlık 
dayatması yapıldı. Bana sen sıradan bir insan değilsin, ciddi tecrübelerin var, barış için çabalıyorsun, bizde 
öyle ortaklaşabiliriz, gibi konuşmalar yaşandı. Hakkında ciddi idealar var, eğer bize yardımcı olmazsan 
çıkamazsın, dediler. Sana yardımcı olacağız ama dışarıda seninle çay içmemiz gerekiyor ve bize bilgi 
verirsen sana araba ve para yardımı yaparız. Devlet sana bakar dediler. Sonra ben mahkemeye çıktım. Adli 
kontrolle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldım. Çıktığımda dışarıda ciddi bir takip vardı. Aynı 
şahıslar beni 2 defa arayarak buluşmaya niye gitmediğimi söylediler. Bende gelemem dedim. Oda bana seni 
alacaklar dedi ve telefonu kapattı. Telefon kapandıktan kısa bir süre sonra aynı kişi beni tekrar arayarak 
öğrencilerin aileleri Tem şubeye başvuruda bulunarak hakkımda şikâyetçi olduklarını, görüşmesek Tem 
Şube polisleri tarafından tekrar tutuklanacağımı söylediler ve ısrarla buluşmak isteyince telefonu kapattım. 
Bu olaydan 2 gün sonra Tem Şubeden aradılar telefonumun işleminin bittiğini ve gelip telefonu alabileceğimi 
söylediler. Tem Şubeye bir arkadaşımla gittim ve beni içeri alarak arkadaşımın dışarıda kalması gerektiğini 
söylediler. Beni sorgu odasına alıp teslim kaydını imzaladıktan sonra ajanlık dayatan polis geldi bana seni 
alacaklar ilk mahkemede seni çıkartım yoksa o kadar ifade Türkiye sorumlusunun hakkında senin adın 
geçiyor sen nasıl çıkardın ben yardım etmesem dedi. Bana senin çok çevren var, sen tecrübeli birisin, sana 
bize bilgi ver demiyorum sadece 2 haftada bir görüşelim sana devlet çok yardım eder dedi. Ben arabayla 
seni alır Altındağ tesislerine gideriz. Kimseler görmez bizi eğer kabul etmesen örgüt içinde adamalarımız var 
seni ajan olarak tanıtırız dite tehditlerde bulundu. 2 gün sonra seni tekrar ararız yok dersen bir dosya getiririz 
ve yaptığın bütün eylemleri telefon görüşmelerini hepsini mahkemeye sunarız diye söylemlerde bulundu. 
Ben bu konuda çok kaygılıyım ve sizden hukuki olarak yardım talebinde bulunuyorum.”      
 
7 Haziran 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, polis tarafından takip edildiğini, ajanlık dayatmasına 
maruz kaldığını ve telefonla tehdit edildiğini belirten M.A. (18), Yüksekova Cumhuriyet Savcılığı'na suç 
duyurusunda bulunduktan sonra dün gece evine giderken, sivil araçta bulunan maskeli 4 kişi tarafından 
kaçırıldı. Direndiği için maskeli 4 kişi tarafından kemer ile bağlanan M.A'nın vücudunun çeşitli yerlerinde 
sigara söndürüldü. M.A, yaklaşık bir saat boyunca Orman Mahallesi su deposu mevkisinde, maskeli 4 kişi 
tarafından işkenceye uğradı. M.A'nın sesinin duyulması üzerine su deposu mevkisine gelen yurttaşları gören 
4 kişi, M.A'yı bırakarak olay yerinden uzaklaştı. Yurttaşlar tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne 
kaldırılan M.A'ya işkenceye uğradığına dair rapor verildi. M.A. ve annesi Asya A. ile Orman Mahallesi 
Muhtarı Hasan Bor, Yüksekova Kaymakamlığı'na giderek durumu anlattı. M.A, daha sonra işkence raporları 
ile birlikte gittiği Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'nda kendisine işkence yapanlar hakkında ikinci kez suç 
duyurusunda bulundu. Oğlunun hayatından endişe duyan anne Asya A, "Oğlum günlerdir polis tarafından 
tehdit ediliyor. Dün suç duyurusundan sonra akşam maskeli 4 kişi tarafından oğluma yapılan işkence 
gösteriyor ki, oğlumun can güvenliği yok" dedi.Geçen yıl cezaevinden çıktıktan sonra sürekli tehdit edildiğini 
belirten M.A, "Beni birkaç kez, 'İfaden var' diyerek emniyete çağırdılar. O zamanlar bir şeyler yapmadılar. 
Geçen gün TEM Şube'den beni aradılar, bana 'Senin imzan var, emniyete gel' dediler. Emniyete gittiğimde, 2 
sivil polis beni sorguya aldılar. Bana birkaç isim sorup, tanıyıp tanımadığımı sordular. Ben de sordukları 
isimleri tanımadığımı ve kendilerine yardımcı olmayacağımı söylediğimde bana, 'Sen de silah var' dediler. 
Ben 'Silahım yok' deyince, beni tehdit ettiler. Bana, 'Sürekli telefonun açık olacak, seni istediğimiz yere 
götürüp, istediklerimizi yapmazsan senin için iyi olmaz' diyorlardı. Dün gece beni zorla araca bindirmeye 
çalıştılar. Beni ilçe dışına çıkarsalardı öldüreceklerdi" dedi.  
 
7 Haziran 2013’te İHD İzmir şubemize yazılı başvuruda bulunan Ercan Demir isimli sahıs  “ 1 Mayıs günü 
etkinlikten dönerken Bozyaka Emniyet Müdürlüğünden geldiklerini soyleyen üç sivil giyimli sahislar 
tarafından önünün kesildiğini, çektikleri fotografları göstererek bunları tanıyormusun dediklerini, İşçi kültür 
sanat evi  çalışan ve yönetiçileri hakkında bilgi sorduklarını, bu konudu sıkıntıları oldugunu, 2010 yılında 
yapılmış oparasyonla ilgili sorular sorduktan sonra, senide evinden almamızı  istermesin diye tehtit ettiler.” 
Demiştir. 
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10 Haziran 2013’te Yeni Şafak Gazetesi’nde çıkan bir haberle 2012 yılında yönettiği ve oynadığı Mi Minör 
adlı tiyatro oyunuyla Gezi Parkı eylemlerinin hazırlığını yaptığı iddia edilerek hedef gösterilen oyuncu Memet 
Ali Alabora aynı gün basın toplantısı düzenleyerek can güvenliğinin bulunmadığını, tehdit aldığını, bu 
nedenlerle koruma talep ettiğini açıkladı. 
 
11 Haziran 2013’te, Muş Demokratik Öğrenci Derneği (MED-DER) üyeleri, düzenlenen etkinliklerden dolayı 
gözaltına alındıklarını ve gözaltında kendilerine polis tarafından "ajanlık" teklifinde bulunulduğunu iddia etti. 
Öğrenciler, bazı öğrenciler hakkında açılan davalarda kimlik bilgilerinin saklı olacağını ve ifadelerde sadece 
imzalarının olmasını yönünde dayatmaya maruz kaldıklarını belirtti. Muş merkezde sivil polis oldukları 
belirtilen kişilerin tehdidine maruz kaldıklarını dile getiren üniversite öğrencisi Fuat Yaman, "Ayağınızı denk 
alın, yoksa olacaklardan biz sorumlu değiliz" gibi tehditlere maruz kaldıklarını söyledi. Polislerin kendisini 
sürekli takip ettiğini, gece dışarıya çıkamadığını ifade eden Yaman, "Çözüm sürecinin başlamasından sonra 
devletin bize yaklaşımı çok sertleşti. Çatışmanın en şiddetli olduğu zamanlarda bu tarz bir çalışma yoktu ve 
rahatsız edilmiyorduk. Yaklaşık 3 aydır böyle bir baskı uygulanıyor. Bizler tek başımıza eve gidemiyoruz, 
evlerimiz sürekli gözetim altında tutuluyor. 90'lı yılların politikalarını uygulamaya başladılar. Emniyet 3 
arkadaşımızı gözaltına aldı, bu arkadaşlarımıza ajanlık teklif edildi. 'Siz bize gerekli bilgileri verin sizin 
isimleriniz çok gizli kalacak, bilgilerinizi hiç kimse bilmeyecek yeter ki; sizler bize bilgi getirin' şeklinde ajanlık 
teklifleri olmuş. Bazı arkadaşlarımızın fotoğraflarını gösterip 'bunların üzerine ifade verin. Sizin isminiz 
kesinlikle geçmeyecektir, her şeyi bunlar yapıyor deyin.' Arkadaşlarımıza dayatılan bunlardır. Bizler yasadışı 
işler yapmıyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler konserdir, pikniktir ve basın açıklamasıdır. Birçok 
arkadaşlarımıza da para teklifinde bulunuyorlar" diye konuştu. Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 
da yapılan basın açıklamaları ve diğer etkinliklerden dolayı 10 öğrenci arkadaşlarına soruşturma açıldığını 
ifade eden Yaman, şunları dile getirdi: "Rektör tarafından 10 arkadaşımız hakkında soruşturma açıldı. Sınav 
haftasına girmişiz. Baskılar daha fazla artıyor. Okulu bırakıp gitmemizi istiyorlar. Sesimizi duyurmak istiyoruz. 
Bu baskılara ve bu kirli politikalara boyun eğmeyeceğimizi belirtiriz. İstediğimiz tek şey arkadaşlarımızın bize 
destek vermesidir. Ve bu oyunlara gelmemesidir." Alparslan Üniversitesi öğrencilerinden Bilal Başak da, 
polislerin arkadaşlarına fotoğraf göstererek "tanıyıp tanımadıklarını" sorduklarını belirterek, "Sonra da ajanlık 
teklifinde bulunmuşlar. 'Sana burs ayarlarız. Olmadan önce bir kısım para da veririz. Devlet olarak hep 
arkanda oluruz. Okulunu bitirince de sana yardımcı oluruz' söylemleri ve vaatlerinde bulunmuşlar. Tek 
başımıza eve gidemiyoruz. Sürekli takip ediliyoruz" dedi.  
 
21 Haziran 2013’te, tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hebat Turhan, şu beyanlarda bulundu: 
“17.03.2013 tarihinde “örgüte üye olmak” suçlamasıyla Diyarbakır İli Yenişehir ilçesi Seyrantepe Bölgesinde 
Lice arabasından indirilerek gözaltına alındım. Sonra Diyarbakır TEM Şube Amirliğine götürüldüm. 
18.03.2013 tarihinde serbest bırakıldım. Aynı gün içerisinde saat 16.00 sularında Huzurevleri mahallesinde 
bulunan evimin önünde tekrar gözaltına alındım. Beni çevre yoluna götürerek başka bir arabaya bindirdiler. 
Orada bulunan üç şahıs önce bana, “geçmiş olsun senin çıkmana çok sevindik” dediler. Ben de “sağ olun da 
beni niye emniyete değil de buraya getirdiniz” diye sordum. Onlar da “seninle konuşalım anlarsın” dediler. 
Buyurun dedim ve içlerinden biri, “bizle çalışmanı istiyoruz. BDP, PKK nereye gidiyorsa git devlet senin 
arkanda korkma artık cezaevine girmeyeceksin” dediler. Ben de; “ben ne BDP’yi ne de PKK’yi tanımam 
ekmek partisindenim, ekmeğim nerede gelirse oradayım ama bir lokma ekmek içinde Allah’ın verdiği cana 
kıymam” dedim. Bana, “biz seni koruruz ve ekmek paranı da veririz” dediler. Ben de, olamayacağını 
söyledim. Onlar bana, “istersek seni şuan cezaevine göndeririz” dediler. Ben de “elinizde varsa delil koyun, 
suçsuzum bunu biliyorsunuz” dedim. Birkaç kezdir gözaltına alındım. Beni hala da rahat bırakmadılar. 
Çalıştığım üç işyerine giderek patronlarımla konuşmaları ardından işten sebepsiz çıkarıldım. Patronlarımı da 
korkutmuşlar. Şu anda işsizim ve gözaltına alındığım sırada beni ölümle tehdit ettiler. Hem yaşam hakkımı 
ihlal edip hem de çalışma özgürlüğümü kısıtlıyorlar. Psikolojik olarak sorun yaşamaktayım. Bana veya aileme 
bir zarar geleceğinden endişe ediyorum. Beni gözaltına aldıkları sırada bindirdikleri araç plakası 21 EL 205 
Hunday marka gri arabadır. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”       
    
22 Haziran 2013’te, Fırat Dağıtım Şirketi'nin Antep çalışanı Harun Reşit Yıldız, 5 gündür polis tarafından 
takip edildiğini belirterek, bugün ise gözaltına alınmaya çalışıldığını iddia etti. Antep merkezde Özgür 
Gündem ve Azadiya Welat gazetelerinin dağıtımını yapan Yıldız, Güzel Vadi Mahallesi'nde sivil polislerin 
kendisini durdurduğunu belirterek, GBT kontrolünden sonra "İfaden var, seni götürelim" diyen polislere, 
"Bana tebligat gelirse ben kendim gelirim" dediğini belirtti. 5 gündür polisler tarafından sürekli takip edilip, 
taciz edildiğini söyleyen Yıldız, "Benim hiçbir ifadem yok. Sürekli peşimdeler. Neden takip ettiklerini 
bilmiyorum. Başıma bir şey gelirse Antep Emniyet Müdürlüğü sorumludur" dedi.   
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22 Haziran 2013’te, Bursa’da Federe Kürdistan Bölgesi’ne ait formalar sattığı için Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekibi tarafından gözaltına alınan Murat Yentürk darp edildiğini ve kendisine ajanlık 
teklifinde bulunulduğunu savundu. 
 
25 Haziran 2013’ sabah saatlerinde 9 ayrı yere yapılan baskınla gözaltına alınan 8 kişi ve Özgür Gelecek 
Gazetesi Erzingan (Erzincan) muhabiri Çetin Kirsiz gözaltına alındı. Kirsiz, daha önce de her fırsatta 
gözaltına alınıyor ve tehdit ediliyordu. Göz altına alınanlardan Çetin Kirsiz tutuklanarak Erzurum H tipi 
cezaevine götürüldü. 
 
16 Temmuz 2013’te, Urfa'nın Suruç ilçesinde ikamet eden 18 yaşındaki Ali Kendirci, Urfa Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı polislerin kendisini arabaya bindirip boş bir araziye götürdüklerini ve ajanlık teklif 
ettiklerini iddia etti. Cezaevinden yeni çıktığını söyleyen Kendirci, polislerin kendisini sürekli takip ettiğini ve 
iki defada durdurup ajanlık teklifinde bulunduklarını ileri sürdü. Polislerin "Gel seninle anlaşma yapalım. Sana 
telefon alalım. Partide neler olduğunu öğren, bize aktar. Bunun karşılığında sana para verelim, ailene 
bakalım" dediklerini anlatan Kendirci, "30 Haziran'da beni durdular sonra bıraktılar. 6 Temmuz'da ise aldılar 
arabaya bindirip, boş bir araziye götürdüler. Kimseye söylemeyeceklerini, başka arkadaşlarımın da olduğunu 
söylediler. Ben kabul etmedim ve hemen gelip BDP İlçe başkanına söyledim. Beni alanlar Urfa'nın 
polisleriydi. Görsem tanırım. Şimdide rahat bırakmıyorlar ve sürekli takip ediyorlar" dedi.   
 
2 Ağustos 2013’te, İHD MYK üyesi Hüseyin Küçükbalaban kendisinin ve ailesinin Çanakkale de 17 FH 677 
plakalı araçta bulunan 2 kişi tarafından gün boyu takip edildiğini, daha sonra takipçilerin değişerek başka 
şahıslar tarafından takibin devam ettiğini, takipçilerin Küçükbalaban’ın evini kamera ile kaydettiklerini ve 
fotoğraf çektiklerini belirtmiştir. Kendisi ve ailesi için kaygılanan Küçükbalaban aynı gün Çanakkale 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur. 
 
5 Ağustos 2013’te, BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile dayanışma amaçlı Ceylanpınar'da başlatılan ve 
polisin sert müdahalesi ile karşılaşan "Barış nöbeti" eylemi için çevre illerden Ceylanpınar'a gitmek isteyen 
yurttaşlar ilçe girişinde polis, asker ve özel harekat timleri tarafından kurulan barikat engeline takıldı. 
Yurttaşlar gibi Ceylanpınar'a gitmek isteyen basın mensuplarına da izin verilmezken, sadece sarı basın kartı 
olan gazetecilerin ilçeye girişine izin verileceği bildirildi. Sadece bir milletvekilinin geçişine izin veren polislerin 
bu tutumuna tepki gösteren Kurdistan TV Muhabiri Murat Belek polisler tarafından darp edildi. Yine araçları 
didik didik aranarak kameralarına el konulan Kurdistan TV muhabirlerinden Jiyan Öztürk elleri 
kelepçelenerek, polisin "kafana sıkarım" tehdidine maruz kaldı.   
 
17 Ağustos 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Mehmet Çemişkezek beyanında “ Evde 
olmadığım gün (16.08.2013) günü tahminen saat 14.00 civarında evime gelen iki kişi eşime beni sormuşlar. 
Eşime ‘ ayağını denk alsın, biz onu çok iyi tanıyoruz’ diyerek tehdit etmişler. Eşimin tarifine göre gelen iki kişi 
uzun boylu, temiz giyimli, iri yapılı kişilerdi. Benim ya da ailemin başına bir şey gelirse kimliklerini 
bilmediğimiz tahminen polis olabileceklerini düşündüğüm bu kişilerden şikayetçiyim.” Demiştir.    
 
23 Ağustos 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Salih Alparslan, şu beyanlarda bulundu: “Beni 
yaklaşık bir aydan beri Terörle Mücadele Şubesinde polis memuru ve adının Mustafa olduğunu söyleyen bir 
şahıs sürekli telefonla arayarak taciz ediyor. Benimle Kürtçe konuşuyor hatta “heval” diye hitap ediyor. Daha 
sonra beni terörle mücadele şubesinden arayarak ifademin olduğunu ve karakola gelmemi istediler. Bende 
karakola gittim. Beni çay ocağının bulunduğu yere götürerek gerillada yaşamını yitiren kardeşim Hüseyin 
Alparslan’ı sordular. Bende 1991 yılında gerillaya katıldığını ve 1994 yılında çıkan bir çatışmada yaşamını 
yitirdiğini söyledim. Ancak amaçlarının başka olduğunu, yaptıkları konuşmalardan anladım. Bana kendilerine 
yardımcı olursam, onlarda benim çocuklarımın eğitimleriyle ilgileneceklerini söylediler. Bende çok şükür 
çalışıyorum ve çocuklarımın eğitimini aksatmadığımı dile getirdim. Ancak onlardan bir türlü kurtulamadım. 
Beni sürekli olarak 543 369 82 43 nolu telefonla aramaya devam ediyorlar. Amaçlarının ajanlık dayatması 
olduğunu gayet iyi biliyorum. Benim başıma bir komplo getireceklerinden kaygı duyuyorum. Yapmadığım 
herhangi bir olayı bana yıkacaklarından korkuyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”     
 
28 Ağustos 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Mehmet Çemişkezek beyanında; “Bu 
gün saat 12.30 da ev telefonuma 02324261244 biri arayarak ben baş komiser deyince eşim paniğe kapılıp 
telefonu kapatıyor.  Daha önce de eşimi arayıp ayağını denk atsın diye tehdit ediyorlar. Ailece endişeliyiz ev 
huzurumuz kalmadı. Beni 0536 027 59 38 nolu cep telefonu ile arayıp baş komiser olduğunu söyleyen bu 
insanlardan şikâyetçiyim.” Demiştir. 
 
5 Eylül 2013’te, İHD Urfa şubemize başvuruda bulunan İsmail İlgin, şu beyanlarda bulundu:  “Dün (4 Ekim 
2013) saat 14 sularında polisler tarafından, PTT binasından çıkarken ismimi çağrılıp durduruldum. Polis 
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olduklarını ve arama yapacaklarını söylediler. Bende kimliklerini sordum. Polisler kimliklerini göstererek 
araca binmemi istediler. 34 plakalı sivil araca bindim. Bindiğim araç DSİ’nin sulama kanalına doğru hareket 
etti. Ben ‘niye beni buraya getirdiniz, Emniyet binası burada değil’ deyince bana, ‘her yer bizimdir, seni 
istediğimiz yerde sorgularız’ dediler. Sonra ‘bak İsmail, bir daha seni partide görmeyeyim. Git çalış, kendine 
bir iş bul. İş bulamasan da sen yanıma gel, sana işin kralını bulayım. Bak bir daha seni uyarmam” diyerek 
konuşma aralarında beni kanala atacakları tehtidinde bulunarak beni orda bıraktılar. Derneğinizden hukuki 
destek talebinde bulunuyorum”   
 
7 Eylül 2013’te Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde Mazlum Güzel’i polis aracına bindiren polis memurlarının para 
karşılığında ajanlık teklifinde bulundukları ifade eden Mazlum Güzel İnsan Hakları Derneği (İHD) Diyarbakır 
Şubesi’ne başvurdu. 
 
9 Eylül 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mazlum Güzel, şu beyanlarda bulundu: “07.09.2013 
tarihinde Diyarbakır ili Ergani ilçesinde bir arkadaşımla birlikte saat 15.00 civarında şehir merkezinde 
bulunan lise caddesinde dolaşırken arkadan gelen bir araç korna çalarak içerisinde bulunan sivil giyimli 
kişiler beni ve arkadaşımı yanına çağırdılar. Arkadaşımı göndererek benim arabaya binmemi istediler polis 
olduklarını biliyordum. Ergani de hemen hemen herkes polisleri tanır. Bende 21 DK 290 plakalı gri renk 
Cornet marka araçlarına bindim. Araçta sivil giyimli üç polis vardı. Polislerden isminin Talat olduğunu bildiğim 
uzun boylu, şişman, kel biri olan poliste tabanca vardı. Diğer polisleri tanımıyorum. Bu polislerden biri kısa 
boylu, sarışın biriydi. Diğer polisinde trafik polisi olduğunu söylediler. Araca bindikten sonra araç Ergani- 
Dicle yoluna doğru hareket etti. İsmi Talat olan polis memuru benim kendileri için çalışmamı, arkadaşlarımı 
ele vermemi onlarla ilgili bilgi vermemi istedi. Kendileri için çalışırsam hiçbir ekonomik sıkıntımın 
olmayacağını, aksi takdirde hayatımı karartacağını söyledi. Beni Ergani’nin içinde yaklaşık olarak bir saat 
dolaştırarak ikna etmeye çalıştılar. 09.09.2013 tarihi yani bugüne kadar bana süre vererek kararımı Ergani 
İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek Talat isimli polise bildirmemi istediler. Aksi halde beni istedikleri zaman 
bulabileceklerini ve hayatımı karartacaklarını söylediler. Talat isimli polis bunları söylerken yanındaki sarışın 
ismini bilmediğim poliste benim peşimi bırakmayacaklarını nereye gidersem bulacaklarını belirtti. Ben Ergani 
İlçe emniyet Müdürlüğü’nde çalışan Talat isimli ve ismini bilmediğim diğer iki polisten şikâyetçiyim. Can 
güvenliğim olmadığından ivedilikle işlem yapılarak beni tehdit eden ajanlık yapmaya zorlayan şahısların 
tespit edilerek haklarında gerekli soruşturmanın başlatılmasını ve cezalandırılması için kamu davası 
açılmasını talep ederim.”   
 
11 Eylül 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdurrahim Doğan, şu beyanlarda bulundu: 
“02.09.2013 tarihinde saat 12.15 civarında İstasyon Kavşağında 06 DM 6912 markasını bilmediğim bir doblo 
araç kendilerini polis olarak tanıtıp beni gözaltına aldılar. Beni gözaltına alan kişi şoför arkadaşına kapı ve 
pencereleri kapatmasını söyledi. Bu sırada telefonla amirlerine bilgi verdiler. Be kendilerine hırsızlık 
yapmadığımı, bu nedenle beni haksız yere gözaltına aldıklarını izah etmeye çalıştım ama beni dinlemediler. 
Daha sonra beni Şehitlikteki Asayiş Birimi Hırsızlık Bürosuna götürdüler. Burada polisler bana şüpheli 
biriymişim gibi davranmadılar yani eğer hırsızlık suçlamasıyla gözaltına aldılarsa bu konuya ilişkin ellerinde 
bilgi belge olmalıydı ve bunları bana sormalıydılar. Ancak odaya gelen polisler bana hitaben “ seninle güzel 
güzel konuşalım” deyip numaramı aldılar. Daha sonra beni başka bir odaya götürüp bir tutanak imzalattırmak 
istediler. Bütün bu gelişmeler beni oldukça rahatsız ediyordu ancak bir şey de diyemiyordum. En son 
dışarıdan başka bir polis memuru gelerek beni gösterip “bu mu” dedi. Diğer polis memuru da bana bakarak 
ve gülerek “hırsız diye ihbar ettikleri kişi budur” dedi. Daha sonra beni hastaneye götürdüler ve sanki 
gerçekten bir gözaltı işlemi gerçekleştiriliyor gibi evrak düzenleyerek saat 13.50 gibi beni serbest bıraktılar. 
Serbest kaldıktan iki gün sonra telefonumdan arayan bir kişi kendini “Tarık Komiser” diye tanıtıp “ ailene 
haber verme gel iki saat seninle özel konuşalım” deyince kaygılanıp telefonu kapattım ve telefon kartı kırıp 
attım. Bu son gelişen olaylar beni fazlasıyla endişelendirmiştir. Zira son zamanlarda böylesi olaylar basında 
çıkmaktadır. Ben polislerin neden benimle uğraştıklarını neden benim huzurumu bozduklarını 
bilmemekteyim. Ancak bu durumun biran önce son bulmasını talep ediyorum.”      
 
16 Eylül 2013’te, İHD Siirt şubemize başvurda bulunan İrfan İçin şu beyanlarda bulundu. “Ramazan ayında 
perde işi için Doğan köyüne gittim. Yanımda bir arkadaşımda vardı, o da hayvancılıkla uğraşıyor. Hayvan 
almak için yaylaya gittik. Orada silahlı kişilerle karşılaştık. Burada ne işiniz var denildi. Bizde hayvan almak 
için geldiğimizi söyledik, daha sonra bizi bıraktılar. 14.09.2013 günü Siirt merkezdeki dükkânıma Erkan 
adında (daha sonra isminin  Gökhan Can olduğunu Yağmurtepe köyünden olduğunu öğrendim.) birisi geldi. 
Örgüt bana talimat verdi, infaz kararın verilmiş, onun için savunmanı yaz, kimlik fotokopini ve aracın 
anahtarını ver dedi. Bende 2 sayfalık bir yazı yazdım. Kimlik fotokopimi ve arabamın anahtarını alıp 
dükkandan çıktı. Bende hemen polise haber verdim. Polis dükkanın etrafını sardılar. 6 saat sonra geri 
döndü, infazın iptal edildi. Para vereceksin dedi. Bende onu dışarı çıkardım. Polisler onu yakaladılar. 
Cebinde yazdığım yazı ve kimlik fotokopimde bulundu. Şikayetçi oldum, bizi karakola getirdiler. Ifadesi 
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alındıktan sonra serbest bırakıldı. Mağdur olarak benimde ifadem alındı. Bu kişi örgütten habersiz bu işleri 
yapıyor. Ajanlık işi yapıyor. Can güvenliğim tehdit altındadır. Şubenizden yardım talebinde bulunuyorum.”   
 
18 Eylül 2013’te, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan M.Zeki Akın şu beyanlarda bulundu. “Bundan bir 
hafta önce amcam telefonla aranmış ve 1997 doğumlu oğlu İbrahim Akın’i polis karakoluna getirmesi 
söylenmiş. İbrahim ve arkadaşı Nurettin Ceyhan birlikte karakola gitmişler. Orada Hasan, Özcan ve ismini 
bilmedikleri polisler onlara elimizde seninle ilgili bir iki dosya var. Ama bizimle çalışırsan bu dosyaları 
savcılığa vermeyeceğiz. Bizimle çalış, sana para vereceğiz, telefon alacağız denilmiş. Açıkça tehditle birlikte 
ajanlık teklifi yapılmış. Ona telefonlarınıda vermişler ama o yırtmış, arkadaşı Nurettine de aynı teklif yapılmış. 
Siirt’te hergün böyle olaylar olmaktadır. Yeğenimin can güvenliğ yok, şubenizden yardım talebinde 
bulunuyoruz.”   
 
19 Eylül 2013’te, Diyarbakır’da bir yandan çalışan diğer yandan üniversite sınavlarına hazırlanmak amacıyla 
dershaneye giden Suruç nüfusuna kayıtlı Emine Yılmaz, Suruç’ta bulunan ailesinin evine giden sivil polisler 
tarafından tehdit edildiğini öne sürdü.  Yılmaz tarafından polisin, Yılmaz hakkında ve aile yakınları arasında 
siyasi çalışmalar yürüten bireyler hakkında bilgi almaya çalıştığı yönünde baskı yapıldığı iddia edildi.   
 
23 Eylül 2013’te İstanbul’da 20 Eylül 2013’te TAYAD çalışanı Adil Kayım’ı polis aracına bindiren polis 
memurlarının para karşılığında ajanlık teklifinde bulundukları ifade eden TAYAD konuyla ilgili açıklama 
yaparak ajanlık teklifini kınadı. 
 
30 Eylül 2013’te, İHD Hakkari şubemize başvuruda bulunan Cengiz Turgut, şu beyanlarda bulundu:  “PKK 
saflarında bulunan 1993 doğumlu Dilvîn Turgut isimli kızımı, hasta olduğu gerekçesiyle PKK saflarından alıp 
Hakkari Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesine teslim ettim. Savcılık talimatıyla yapılan sorgulama sonucunda, 
kızımın suçlu bulunmadığı ve serbest bırakıldığı bilgisi bana bildirildi. Kızımın nereye gittiği sormam üzerine, 
TEM Şubesinin bana, kızımın kendilerine ‘ailem yurtsever bir aile olduğu için, teslim edilmem durumunda 
şiddet görebilirim’ beyanıyla bir dilekçe verdiği söylendi. Bu iddiaların doğru değildir. Kızımın zorla 
ajanlaştırılmak istendiğini düşünüyorum. Derneğimize ilgili kurum hakkında suç duyurusunda bulunmak ve 
kızımın şuan nerede tutulduğu öğrenmek amacıyla yardım talebinde bulunuyorum.”   
 
1 Ekim 2013’te Malatya’da ESP üyesi Yasin Taşkın’ı tehdit eden polislerin para karşılığında ajanlık teklifinde 
bulundukları ifade eden ESP İl Başkanlığı konuyla ilgili açıklama yaparak ajanlık teklifini kınadı. 
 
1 Ekim 2013’te, İHD Siirt başvuruda bulunan Mehmet Nas, şu beyanlarda bulundu: “Siirt MKM-DER Yönetim 
Kurulu üyesiyim. 29 Eylül 3013 tarihinde düzenlenen Siirt Fıstık Festivali konserinde bazı sivil kişilerin beni 
takip ettiğini fark ettim. Ancak bir olumsuzlukla karşılaşmadım. 30 Eylül 2013 tarihinde evime giden sivil 
polisler, bir imzadan dolayı Emniyet’e gitmem gerektiğini aileme söylemiş. Bende Merkez Polis Karakolu’na 
gittim. Görürsem tanıyacağım 2 sivil polis, beni bir odaya aldılar. Şantaj ve tehditlerde bulunmaya başladılar. 
‘Sen etkinliklere katılıyorsun, durumun kötü sana yardımcı olmak istiyoruz. Bize yardımcı ol’ dediler. Bende 
‘durumum iyi, bir şeye de ihtiyacım yok’ dedim. Onlar da ‘sana yardımcı olacağız, kimseye anlatma, kimse 
konuştuklarımızı bilmesin. Bize bilgi ver, senin için iyi olur’ dediler. Açıkça bana ajanlık teklifinde bulundular. 
Ben kabul etmedim. ‘Beni rahatsız etmeyin’ dedim. ‘Çarşamba günü görüşelim’ dediler. ‘Yok’ dedim ve 
oradan ayrıldım. Daha öncede ajanlık teklifi yapılmıştı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Ancak bir 
sonuç çıkmadı. Başıma olumsuz bir şey getireceklerinden korkuyorum. Yaşam ve kişi güvenliği bakımından 
kaygı duymaktayım.”   
 
4 Ekim 2013’te, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan R.A., şu beyanlarda bulundu: “2011 yılında BDP İl 
Yöneticisiydim. Siirt Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube polisleri tarafından gizli tanıklık yapmam konusunda 
baskı yapıldı. Tehditlere maruz kaldım. Savcılığa başvuruda bulundum ancak bir sonuç alamadım. Artan 
tehdit ve baskılar sonucu tekliflerini kabul ettim. Para karşılığında onlara bilgi vermeye başladım. En son 
BDP baskınında tüm arkadaşlarım gözaltına alındı. Beni almalarını söyledim, kabul etmediler. Bunun üzerine 
onlara, ‘artık size çalışmayacağım’ dedim. Bunun üzerine beni deşifre etmeye başladılar. Duruşmada her 
şeyi anlatmak istiyorum. Ek’te sunduğum dilekçeyi de mahkemeye sunacağım. Yaşadıklarımı ve bildiklerimi 
mahkemede anlatacağım. Gizli tanık değilim ama ajanlık görevi yapıyordum. Bunları açıkladıktan sonra, 
yaşam hakkım olmak üzere diğer haklarımın ihlal edileceğinden korkuyorum.”   
 
4 Ekim 2013’te Şanlıurfa’nın Birecik İlçesi’nde açıklama yapan BDP Gençlik Meclisi üyesi Murat Şahin iki 
kişinin kendisini Fırat Nehri kıyısına götürerek “ajanlık yapması” yönünde tehdit ettiğini ve işbirliği yapmaması 
halinde iki kişinin kendisine “kurşun seker gelir seni bulur” dediğini anlattı. 
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4 Ekim 2013’te Dersim’de BDP İl Örgütü ile beraber basın açıklaması yapan Hüseyin Yamaç, Nazımiye 
İlçesi’nde polislerin bildiklerini anlatması yönünde kendisini tehdit ettiklerini anlattı. 
 
4 Ekim 2013’te, Urfa ili BDP Birecik İlçesinde Murat Şahin isimli yurttaş, bindirildiği araç ile Fırat Nehri'nin 
kenarına götürüldüğünü ve burada kendilerini "devletin üst kademesi" olarak tanıtan iki kişinin tehdit edileriek 
ajanlık teklifinde bulunduğunu iddia etti. Salı günü telefonla arandığını ve kendisini "Urfa Gençliği" olarak 
tanıtan kişi tarafından Zübeyde Hanım Parkı'na davet edildiğini ifade eden Şahin, " Gittiğimde 34 plakalı gri 
Mitsubishi marka bir araç beni bekliyordu. Yanlarına çağırdılar. Kimsiniz dediğimde beni zorla araca 
bindirdiler. Devletin üst düzey yetkilisi olduklarını söylediler. Benim ayda bir BDP'de ne olduğuna ilişkin rapor 
vermemi istediler" şeklinde konuştu. Şahısların kendisine "BDP'li vekillerin çocukları Antalya'da denize 
girerken, siz burada mücadele ediyorsunuz. Onlar eğleniyor, PKK'liler kızları taciz ediyor. Herkes rant 
peşinde. sana telefon verelim bize çalış' dediler. Daha sonra Fırat'ın kenarında bir kuyunun yanında 
durdular. Beni 'Kurşun seker gelir seni bulur' diyerek tehdit ettiler" iddiasında bulundu. Şahin, İHD Urfa 
Şubesi ve Birecik Cumhuriyet Savcılığı'na başvurduğunu belirterek, başına geleceklerden polisin sorumlu 
olacağını kaydetti.    
 
5 Ekim 2013’te, Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi Özgür Öğrenci Derneği (DÜÖ-DER) öncülüğünde 
Diyarbakır’ın Lice İlçesine yapılmak istenen Gezi sırasında yol kontrol noktasında polisler tarafından 
gözaltına alınan 14 öğrenci ile haber takibi yapan DİHA muhabiri Sabriye Duman’ın götürüldükleri Emniyet 
Müdürlüğü’nde, bazı öğrencilere ve DİHA muhabirine ajanlık teklifinde bulunulduğu belirtildi. DİHA muhabiri 
Sabriye Duman, polislerin "Ajans çalışmaları ve ajans hakkında bize bilgi getir, sana yardımcı olalım. Biz 
ajansta çalışanları çok iyi tanıyoruz, onlar bizi tanıyor mu bilmiyoruz. Bizim polislik kurslarımız var, onlara 
gelebilirsin. Biz seni hafta içi arayacağız" diyerek, kendisine ajanlık teklifinde bulunduklarını belirtti.    
 
8 Ekim 2013’te, Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Piroze Orhan Diyarbakır’da alışveriş yaptığı esnada 
yanına yaklaşan sivil giyimli bir polisin kendisini tehdit ve sözlü taciz ettiğini savunarak İnsan Hakları Derneği 
(İHD) Diyarbakır Şubesi’ne başvurdu. 
 
8 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Piroz Orhan, şu beyanlarda bulundu: “Bugün yani 
(08.10.2013) tarihinde sabah saat 09.30-10.00 civarlarında Diyarbakır’ın Ofis Semtinde alış-veriş yapmak 
üzere mağazalarda kıyafet bakınırken yanıma biri yaklaştı. Bu şahıs bana alacağım şeyleri beğenmek 
konusunda bana yardımcı olabileceğini söyledi. ben adamın mağaza çalışanı olduğunu düşünerek yardıma 
ihtiyacım olmadığını söyleyerek uzaklaştım. Tekrar yanıma gelerek paramın olmadığını, bildiğini, beni 
tanıdığını, beğendiğim kıyafetlerin parasını ödeyebileceğini söyledi. Bulunduğum mağazanın ismini şuan 
hatırlamıyorum ancak Prestij otelin altındaki bir mağazaydı. Ben adama kendisini tanımadığımı, paramın 
olduğunu, kendisinden yardım istemediğimi söyleyerek o mağazadan çıkıp yakınındaki başka bir mağazaya 
girdim. Ancak aynı adamın arkamdan bu mağazaya da girdiğini görünce hemen geri çıktım. Beni rahatsız 
eden adam peşimden gelmeye devam etti, hatta yaklaşarak benimle yürümeye başladı. Benimle yürüyerek 
beni çok iyi tanıdığını, onunla bir yere oturup çay içmemi, kendisini bu şekilde tanıyabileceğimi söyledi. Ben 
kendisini tanımadığımı, tanımak istemediğimi bu nedenle çay içmeyeceğimi söyledim. Ancak peşimden 
ayrılmadı. Ben Ekinciler caddesinde Prestij Otelin bulunduğu yerden kasaplar durağına doğru yürüyordum. 
Bu şahıs da yanımda yürüyerek sözlü tacizde bulunmaya başladı. Ben kendisine peşimden ayrılmasını aksi 
halde polisi arayacağımı söyledim. Kendisi hiçbir şey söylemeden montunu açarak silahını ve polis kimliğini 
gösterdi. Bunun üzerine ben korktum ve ilerlemeye devam ettim. Kendisi de peşimden gelmeye devam etti. 
Daha sonra yolun karşı tarafına geçerek çalıştığım yer olan DİHA binasına doğru ilerledim. Binaya 
yaklaşmadan bana “sen bu seferlik git ancak bir dahaki sefere nasıl götüreceğimi biliyorum” diyerek 
uzaklaştı. Beni takip eden kişi 30-35 yaşlarında uzun boylu, esmer, normal kiloda biriydi. Üzerinde koyu renk 
bir mont, beyaz gömlek, mavi kot pantolon, başında da koyu renk bir şapka vardı. Ben çok korktuğum için 
ayrıntıları çok iyi hatırlamıyorum. Ancak Prestij Otele ait kamera kayıtları ve ekinciler caddesinin Koşuyolu-
Vilayet istikametindeki kamera kayıtları, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesine ait kamera 
kayıtları ve o bölgede bulunan mobesse kayıtları incelendiğinde bu şahsın tespit edilebileceğini 
düşünüyorum. Bu nedenle olay yerindeki kamera ve mobesse kayıtlarının silinmeden temin edilebilmesi için 
ivedilikle işlemlerin yapılmasını, tespit edilecek kişi hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak bu şahıs 
hakkında kamu davası açılmasını talep ediyorum” 

 

13 Ekim 2013’te Denizli’ye kazandığı Pamukkale Üniversitesi’ne kayıt yaptırmak için Van’ın Çaldıran 
İlçesi’nden gelen A.T., yanına gelen sivil giyimli polislerin “ajanlık” yapması yönünde kendisini tehdit ettikleri 
açıkladı. 
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16 Ekim 2013’te, Antep'de sivil polislerin Vanlı Mehmet Çokluk adlı üniversite öğrencisine "ajanlık" teklif ettiği 
iddia edildi. Antep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği hazırlık öğrencisi olan Çokluk, Van'dan Antep'e gelirken, 
gece saat 03.00 sularında Antep Otogarı'nda sivil polisler tarafından araca bindirildiğini söyledi. Connect tipi 
bir arabaya bindirildiğini belirten Çokluk, polislerin kendisine "Sana yardım etmek istiyoruz" dediğini belirtti. O 
saatte sivil polislerin nasıl orada bulunduğunu bilmediğini belirten Çokluk, yaşandıklarını şu cümlelerle 
anlattı: "Arabada uyuya kaldığım için otogarda inmem gerekirken, şehir merkezine yakın bir yerde indim. O 
saatte o yakınlarda araba da yoktu. Yavaş yavaş otogara yürüdüm. Belli bir süre yürüdükten sonra Connect 
tipi bir araç önümü kesti. Araçtan iki kişi inip, kimliklerini gösterdi. Sivil polislerdi. Bana yardım etmek 
istediklerini söylediler. 'Gel seni bırakalım' dediler. İlk başta kabul etmedim. Israr edince ben de arabaya 
bindim. Arabaya bindiğim gibi işte 'Antep Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği ikinci öğretimde okuyorsun ve 
10 kardeşsiniz. Sana bir hediyemiz var' dediler. Bir paket içerisinde bana bir kalem verdiler." Polislerin 
üzerinde isminin yazıldığı bir dosya çıkarttığını belirten Çokluk, kendisine "Süreç hakkında ne 
düşünüyorsun? Tamam biliyoruz AKP dönektir, ama sen ne düşünüyorsun?" gibi sorular da yöneltildiğini 
söyledi. Bu sırada arabanın Antep'ten iyice uzaklaştığını ifade eden Çokluk, "Araba Kilise doğru gidiyordu. 
Tabelalarda öyle gözüküyordu. Sonra bana 'biz bu dosyayı işleme koyarsak, 4-5 ay sonra tutuklanırsın. 
Mahkemeye çıkar ceza yersin. Ailen sıkıntı yaşar. Bayağı bir zorluk çekersin. Gel bizimle arkadaş ol. 
Üniversitede bize neler olup bittiğini söylersin' dediler. Onlara hayır dedim. Tekrar ısrar edince yine hayır 
dedim. Bunun üzerine 'Ajanlık aslında kötü değildir. Milleti korumaya çalışıyoruz' diye beni ikna etmeye 
çalıştılar" dedi. Çokluk, polislerin tüm ısrarlarına rağmen teklifi kabul etmediğini belirterek, "Ben tekrar hayır 
deyince nerede döndüğümüzü bilmiyorum, ama Antep'e doğru geldik. Beni üniversitenin orada bıraktılar. Ve 
'biz seni Cuma günü ararız gelip, birlikte yemek yeriz' dediler. O günden sonra mesajlarla beni rahatsız 
etmeye başladılar. Bundan sonra başıma bir şey gelecek olursa Antep Emniyeti sorumludur" diye belirtti. 
Çokluk, en kısa zamanda yetkili mercilere başvurarak, yardım talebinde bulunacağını sözlerine ekledi.   
 
1 Kasım 2013’te, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Şeyhmus Gündüz şu beyanlarda bulundu; 
31.10.2013 günü saat 16.00 gibi evimiz 4 sivil polis tarafından devamlı izleniyordu. Taciz ediliyorduk. Saat 
22.00 civarında da evimizi bastılar. Arama iznini gösterip, evi bastılar. Ne için geldiklerini söylemediler. İhbar 
olduğunu söylediler. Evin her tarafı didik didik arandı. Daha sonra evden ayrıldılar. Başıma bir şeylerin 
gelmesinden kaygı duyuyorum.   
 
6 Kasım 2013’te, Malatya'da bir eve baskın düzenleyen ve evdeki eşyaları dağıtan polis, kapıya "Cemal 
Özbey en yakın zamanda Sanayi Polis Merkezi'ne gel" şeklinde not bıraktı. 
 
7 Kasım 2013’te, BDP Muş İl Örgütü'nün 30 Ekim'de, "Öcalan'a Özgürlük, Kürdistan'a Statü" şiarıyla 
düzenlediği yürüyüşe katıldığı ve "Gösteri ve Yürüyüş Kanunu'na muhalefet ettiği" iddiasıyla hakkında 
soruşturma açılan Şafi Nergiz isimli yurttaş, ifade vermek üzere çağrıldığı Muş Emniyet Müdürlüğü'nde 
polisin kendisine ajanlık teklif ettiğini iddia etti. İfadesi alınırken polisin kendisine neden slogan attıklarını ve 
pankart taşıdıklarını sorduğunu dile getiren Nergiz, "İstihbarat biriminde görevli iki polis beni emniyetin çay 
ocağına götürerek, 'biz seni aramızda görmek isterken sen BDP'de çalışıyorsun' dediler. Bu durumu basına 
vereceğimi söyledim. Onlar da 'eğer basına verirsen seni liste başı yapar, ilk olarak seni tutuklarız' dedi ler" 
diye konuştu.  
 
11 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Müşeher Ülker, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan 
Zeki Ülker, 3,5 ay önce tutuklandı ve şuanda Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. 08.11.2013 
tarihinde görüşüne giden ablası Çimen’e koğuşta tek başına kaldığını (çocuğum 17 yaşında) söyledi. 
Cezaevi yönetimi oğlumu 2 kere telekonferans sistemi ile Savcılıkla görüştürülerek “ pişmanlık yasasından” 
ısrarla yararlanmasını istedi. Özellikle Siirt Barosundan Baronun görevlendirdiği avukatın oğlumun “pişmanlık 
yasasından”  yararlanması için baskı yaptığını dile getirdi. Oğlum bu durumdan çok rahatsızdır. Cezaevinde 
başka çocuk tutuklu olmadığı için tek başına kalmaktadır. Psikolojik olarak çok kötü bir durumdadır. 
Kendisine bir zarar vereceğinden endişe ediyoruz. Oğlumun pişmanlıktan yararlanması dayatmalarına ve 
koğuşta tek başına tutulması konusunda şahıslarda şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyoruz.”     
 
11 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ali Gök, şu beyanlarda bulundu: “Yaklaşık olarak 2 ay 
önce İbrahim Halil Oruç Parkında otururken yanımızda bulunan Yunus Özak polisler tarafından gözaltına 
alındı, ancak bizi serbest bıraktılar. Polisler tarafından 2 ay sonra güvenlikçi olarak çalıştığım iş yerim olan 
DGS şubesini arayarak güvenlik şubesine gitmem istenildi. Geçen hafta güvenlik şubesine gittim ve orada 
bulunan 5 kişi samimi bir şekilde benimle konuşmaya başladılar. Bana nasılsın, iyi misin, güvenlikçi olarak 
kaç saat çalıştığımı ve çok yorulduğumu dile getirdiler. Daha sonra bir takım sorular sormaya başladılar. 
Mahallemizde ne olup bittiğini, olaylar yaşanıyor mu gibi konuşmalar aramızda geçti. Bende çok çalıştığım 
için mahallede ne olup bittiğini bilmiyorum ve sabah yedi, akşam 12 ancak eve gidebildiğimi söyledim. 
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Güvenlik Şubeden ayrıldığım zaman benden telefon numaramı istediler ve bende verdim. En son 08.11.2013 
tarihinde beni farklı bir numaradan arayarak buluşup bir çay içmeye çağırdılar. Bana bir adres göstererek 
orada bulunmamı istediler. Bende akşam üzeri verilen adrese gittim. Bana kendi mahallemde ne olup bittiğini 
kendilerine söylememi ve yerelde çalışan ve kadro olan, ayrıca siyasi alanda çalışan kişileri tanıyıp 
tanımadığımı sordular. Bende bu kişilerle hiç bir alakamın olmadığını hatta bu söylenen isimleri ilk defa 
duyduğumu söyledim. Ayrıca arabam olduğu için herhangi bir işleri olduğu zaman giden masrafları kendileri 
karşılayacağını söylediler. Birde Lice konusuna da değindiler. Lice’ye gidişlerde kimlerin gideceğini 
kendilerine bilgi olarak vermemi istediler. Bana resmen ajanlık dayatmasında bulundular. Ben bu kişilerin 
beni bir daha rahatsız etmelerini istemiyorum. Bu konuda gereken hukuki yardımı sağlamanızı talep 
ediyorum.”     
 
13 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Orhan Ölmez, şu beyanlarda bulundu: “Ben Dicle 
Üniversitesi Sosyoloji 2. Sınıf öğrencisiyim. Geçen yıl Hizbullah tarafından Üniversite öğrencilerine saldırı 
esnasında gözaltına alındım. Polis otosunda bana ve arkadaşlarıma yönelik olarak tacizlerde bulunuldu. Biz 
üniversitede polisin sürekli olarak baskısı altındayız. Sınıflarda, kantinde, dışarıda arkadaşlarımızla 
görüşürken sürekli olarak fotoğraflarımız çekiliyor. Üniversitede birçok arkadaşa yönelik olarak polisler 
tarafından ajanlık teklifi dayatılıyor. Arkadaşlarımızdan bizlerle ilgili bilgiler aktarılması isteniyor. Polisler 
tarafından gözaltına alındığımızda, orantılı gücü aşacak şekilde bizleri yerlerde sürükleyerek ekip otosuna 
kadar fiziki müdahalelerde bulunarak etkisiz hale getirmeye çalışmaktadırlar. Üniversite polisleri, 
hocalarımızın da desteğini alarak, kantinde, sınıfta, üniversite alanında ve üniversite dışında bizler üzerinde 
oluşturmaya çalıştığı baskı ve ajanlaştırmaya yönelik şikâyetlerimizi bildirmek istedik. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyoruz.”    
 
13 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mazlum Dağ, şu beyanlarda bulundu: “Ben Dicle 
Üniversitesi Coğrafya 3. Sınıf Öğrencisiyim. Dicle Üniversitesinde okuyan öğrenciler olarak üniversite 
yönetiminin polislere tolerans gösteren hatta bazı durumlarda iş birliği içinde yürütülen çalışmalarını görüyor 
ve eşleştiriyoruz. Ben bu yıl gözaltına alındım. Beni gözaltı birimine götürdükleri zaman, baskı uygulamaya 
başladılar. Bu baskılar üniversitede de sivil polisler aracılığı ile yürütülüyor. Sivil polisler beni gördükleri yerde 
“biz seni ve aileni çok iyi tanıyoruz” diye söylemlerde bulundular. Arkadaşlarla bir araya geldiğimizde, 
kantinde, sınıfta sürekli olarak sivil polisler tarafından fotoğraflarımız çekiliyor. Dernekle ilgili faaliyetleri 
yürüttüğümüz için derneğe gidiş gelişlerimizde bizi taciz ediyorlar. Arkadaşlarla bir arada iken sivil polisler 
bana hitaben “Mazlum kardeşim” diye seslenip, birkaç defa tekrar ederek, arkadaşlarımda benim polislerle 
bağlantım varmış gibi bir izlenim yaratmaya çalışıyorlar. Dicle üniversitesi öğrencileri üzerindeki bu ve 
benzeri baskıların son bulması amacı ile gerekli girişimlerde bulunulmasını siz İHD’den talep ediyoruz. (Biz 
dernek olarak bastırdığımız afişler ve broşürleri üniversitede dağıtmak istediğimizde polisler bize rektörlükten 
izin almamız gerektiğini söyleyerek bizi engelliyorlar.)”    
 
13 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zelal Sadak, şu beyanlarda bulundu: “Ben Dicle 
Üniversitesi Kamu Yönetimi 3. Sınıf Öğrencisiyim. Dicle Üniversitesi öğrencileri olarak hem üniversite 
yönetimi hem de üniversitenin sivil polisleri tarafından baskı altında tutuluyoruz. Demokratik tepkimizi dile 
getirmek amacı ile yapmış olduğumuz birçok gösteride veya üniversitede açmış olduğumuz stantlar da 
engelleme yapıyorlar. Aslında bu stantlar izinli olarak açılan stantlar olmasına rağmen birçok baskıya maruz 
kalıyoruz. Dicle Üniversitesi öğrencileri olarak düzenlediğimiz piknikte 14’ü öğrenci 1’i gazeteci olmak üzere 
15 kişi gözaltına alındık. Beni TEM’e götürdüler. Orada bulunan polisler tarafından sözlü tacize uğradım. 
Bana yönelik olarak “ne güzel kızsın, bak git evlen, sevgilin olsun” tarzında cümlelerle göz tacizi yaptılar. Bu 
baskılar kadın arkadaşlarımıza yönelik olarak da üniversite polisleri tarafından da gerçekleştiriliyor. Son 
dönemde Dicle Üniversitesi öğrencileri üzerinde artan polis baskısı ve cemaat yandaşı hocaların baskısı 
artarak devam etmektedir. Not: Sivil polisler sınıfımıza kadar gelerek fotoğraflarımızı çekiyorlar. Yani 
kantinde oturduğumuz zaman fotoğraflarımız çekiliyor. Gözaltındayken bana ajanlık da teklif ettiler. Biz 
öğrencilerin ailelerini arayarak kızlarınızın ne yaptığından haberiniz var mı? Eylemlere katılıyorlar, erkeklerle 
halay çekiyorlar. Diye beyanlarda bulunuyorlar. Sivil polisler ile Üniversiteden hocalarımız çok sıkı ilişki 
içerisindeler. Sivil polislerden biri dün, bizim fakülteden bir hocanın koluna girerek çok samimi tavırlar 
sergiliyordu. Bu hocamız fakültemize yeni gelen hocadır. Arkadaşlarımızda polis ve hocanın kol kola girer 
vaziyetteki fotoğraflarını çektiler. Bu polis üniversitedeki öğrencilerden sorumlu olan Cemil adındaki polis 
memurudur.”     
 
22 Kasım 2013’te, Diyarbakır'da Takva Eğitim ve Okuma Salonu üyeleri, Güneydoğu Anadolu Gazeteciler 
Cemiyeti'nde basın açıklaması düzenleyerek, Takva polislerin gayri resmi çalıştırdıkları kişiler aracılığıyla 
İslami kesim ile PKK'yi karşı karşıya getirmeye çalıştığını, 2008 yılından beri polislerle çalışan A.S. isimli 
kişinin kendi gruplarının içerisine gelerek suç işletmek için zemin hazırladığını iddia etti.   
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7 Aralık 2013’te, Erzurum'da Özgür Gündem ve Azadiya Welat gazetelerinin dağıtımını yapan dağıtımcıların 
sivil polisler tarafından hakaret ve tehdide maruz kaldığı iddia edildi. Gazetelerin dağıtımını yapan Önder 
Çevik ve Jiyan Karabey'in sivil polisler tarafından "Bir daha bu gazeteleri dağıtmayacaksınız. Dağıtırsanız 
başınıza gelenlerden biz sorumlu değiliz" şeklinde tehdit edildikleri ileri sürüldü.   
 
12 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Beyan Erişmiş, şu beyanlarda bulundu: “Ben burada 
öğrenciyim. Sabah arkadaşlarım olan Halime- Rakıp Erişmiş, okula gittiğinden dolayı evde yalnız 
bulunuyordum. 11.12.2013 tarihinde saat iki buçuk gibi evin kapısı çaldı. Kapıyı açmaya gittiğimde kim o 
dedim “bana üst kat komşunuz” dedi.  Bende güvenerek kapıyı açtım. Kapıyı açıp kadının beni itmesi bir 
oldu ve diğer poliste içeri girip kapıyı kapattılar. Biri kadın bir erkek olmak üzere iki kişiydiler. Ne oluyor, 
kimsiniz dediğimde tabancalarını ve polis kimliklerini gösterdiler. Sonra ne istiyorsunuz dedim, konuşma git 
kimliğini getir, dediler. Bende evde tektim, korktum ve gidip kimliğimi getirdim. Kimliğime baktı ve birini 
arayarak TC. Numaramı, baba ve anne adımı söyledi.   Herhalde GBT’mi sorguladılar. Sonra bana dönerek 
siz basın açıklamasına katılmışsınız ve elimizde resimleriniz bulunmaktadır.  Ayrıca ayağımızı denk 
almamızı söyleyip, bizi akrabalarımızı öldürmekle tehdit ettiler.  İşte ayağınızı denk almazsanız Hakkâri’de 
öldürülen Veysel-Reşat İŞBİLİR ve Bemal Tokçu’nun akıbetine uğrayacağımızı söyleyerek evi aramaya 
başladılar. Ayrıca yurtta kalan arkadaşlarımızın bavulları evimizde bulunduğundan bana “siz evde örgüt mü” 
kuruyorsunuz diye ithaflarda bulundular. Polislerden biri bana “sizi iki günden beri takibe aldık” uygun bir 
zaman kolluyorduk, dediler. Benim babamın amcaoğlu ismi (Polis) 10 yıl önce dağa çıktı ve daha sonra 
yaşamını yitirdi.  Polislerden biri bana dönerek hem isim olarak “Polis” koyuyorsunuz hem de (Piçi) dağa 
gönderiyorsunuz. O (Piç) ölmeseydi biz ona ne yapacağımızı biliyorduk. Benim ve akrabalarım olan 
amcalarım ve oğullarının başına herhangi bir şey gelirse sorumluları devlet olur ve onlardan hesap 
sorulmasını istiyorum.  Ayrıca Pazar akşamı arkadaşım olan Remziye Temel’i yabancı olan bir numara 
arayarak bizi polise vereceklerini söyleyerek tehditlerde bulundular. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyoruz.”   
 
12 Aralık 2013’te, İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen Odatv duruşmasına, Ergenekon davasının 
tutuklu sanığı Hanefi Avcı'nın sözleri damga vurdu. Hanefi Avcı, bazı polislerin yasal olmayan şekilde 
cezaevine girdiğini ve sanıklara itirafçı olmayı teklif ettiğini söyledi.   
 
17 Aralık 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Nazire Kurt; Tehdit edildiğime dair Cumhuriyet savcılığına 
verdiğim dilekçe takipsizlik kararı verildi tehditler devam etmektedir. 
 
22 Aralık 2013’te, Antep Üniversitesi Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Bölümü’nde okuyan Mustafa 
Cinaytar adlı öğrenci, sivil polislerin kendisine "ajanlık" teklifinde bulunduğunu iddia etti. Kredi kartı borcunun 
olduğunu belirten Cinaytar, borcunu kapatmak için çeşitli işlerde çalıştığını, fakat okul yüzünden para 
kazanamadığını söyledi. Yaklaşık 2-3 hafta önce yolda iki sivil polis tarafından durdurulduğunu belirten 
Cinaytar, bir arabaya bindirilip hayvanat bahçesinin yakınlarına götürüldüğünü söyledi. Burada polislerin 
kendisiyle biraz sohbet ettikten sonra asıl ilgilendikleri alanın siyasi alan olduğunu belirttiğini aktaran 
Cinaytar, polislerden para karşılığında "ajanlık" teklifi aldığını ileri sürdü.  Cinaytar, polisler hakkında suç 
duyurusunda bulunacağını söyleyerek, başına bir şey gelmesi halinde Antep Emniyeti’nin sorumlu olacağını 
belirtti.   
 

13.6. Güvenlik Güçleri tarafından Müdahale edilen Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri ve Bu Toplumsal 
Gösterilerde Güvenlik Güçlerinin Müdahalesi Sonucu Dövülen ve Yaralananlar 
 
2 Ocak 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi'nde bulunan Dicle Çok Programlı Lisesi'nde öğle 
saatlerinde yaşanan iki patlamanın ardından liseye ambulans ve itfaiyenin yanı sıra çok sayıda polis de zırhlı 
araçlarla sevk edildi. Patlamanın ardından okul tahliye edilirken, dışarı çıkan öğrenciler, okul çevresinde 
toplandı. Patlamanın olduğu okula gelen olay yeri inceleme ekipleri, patlamaya ilişkin okulda incelemeler 
yaptı. Alınan bilgilere göre, patlamanın ses bombasından kaynaklandığı belirtilirken, okulda maddi hasar 
meydana geldi. Patlamanın etkisiyle çok sayıda öğrenci baygınlık geçirdi. Baygınlık geçiren öğrenciler, Cizre 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okulda incelemelerin sürdüğü sırada dışarıda bekleyen polisler ile gençler 
arasında çatışma çıktı. Polisler çok sayıda gaz bombası ve tazyikli suyla gençlere müdahale ederken, 
gençler de taşlarla polislere karşılık verdi. Lisenin önünde başlayan çatışmalar, Cudi Mahallesi'nin ara 
sokakları ile Nusaybin Caddesi ve Dörtyol mevkiine kadar yayıldı. Nusaybin Caddesi'nde polisin attığı gaz 
bombaları iki öğrencinin kafasına isabet etti. Kafaları kırılan öğrenciler, gözaltına alınmamak için hastaneye 
gitmezken, çevredekiler tarafından evlerine götürüldü.   
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3 Ocak 2013’te, Harran Üniversitesi'nde okuyan yüzlerce öğrenci, ulaşım zammını protesto etmek amacıyla 
Osmanbey Kampusu'nda bir araya geldi. Edebiyat Fakültesi'ne kadar "Harran'dan ODTÜ'ye selam olsun" 
sloganı eşliğinde yürüyen öğrenciler, basın açıklaması yapmak istedi. "Aranızda teröristler var, dağılın" diyen 
polisler, eylemlerini sonlandırmayan öğrencilere gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale etti. Polis 
müdahalesine öğrenciler taşlarla karşılık verirken, fakülte binalarına sığınan öğrencilere polislerin gaz 
bombası atmaya devam etmesi dikkat çekti. Gazdan etkilenen öğretim üyeleri ve öğrenciler, derslikleri terk 
etmek zorunda kalırken, ayağına gaz bombası isabet eden 2 öğrenci ile yoğun gazdan etkilenen 1 öğrenci 
hafif şekilde yaralandı. 3 öğrenciyi gözaltına alındı. 
  
4 Ocak 2013’te Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) meydana gelen olaylara ilişkin kınama açıklaması 
yapan Dersim Üniversitesi Rektörü Durmuş Boztuğ’u protesto etmek amacıyla üniversite kampusunda eylem 
yapmak isteyen öğrencilere müdahale eden polis ekipleri 20 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
7 Ocak 2013’te Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nin kırsal kesiminde çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG 
militanı Agit Şengil için Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde düzenlenen taziye törenine polis ekiplerinin gaz bombaları 
ve coplarla müdahale etmesi sonucu Sabri Akkaya (63) ayağından yaralandı. 
 
8 Ocak 2013’te İstanbul’da SDP üyelerinin, 7 Ocak 2013’te Zonguldak’ta 8 maden işçisinin ölümüne neden 
olan iş kazasını protesto etmek amacıyla Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki 
binasını işgal ederek yaptığı eyleme müdahale eden polis ekipleri 29 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
11 Ocak 2013’te,  Van’da Paris’te 3 Kürt kadın siyasetçinin öldürülmesini protesto etmek amacıyla yapılan 
basın açıklamasından sonra Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen Van Barış Anneleri İnisiyatifi üyesi Nülüfer 
Koçak, Ayten Sargut, Rukiye Kaya ile Hani Akdoğan sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Çevredeki 
yurttaşların tepkisi üzerine polisler 4 kişiyi serbest bıraktı.   
 
12 Ocak 2013’te, Paris'te Kürt kadın siyasetçileri Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in 
öldürülmesi Şırnak'ın Cizre ilçesinde gençler tarafından protesto edildi. Akşam saatlerinde infazlara tepki 
göstermek amacıyla yüzleri maskeli yüzü aşkın kişi, Sur ve Nur mahallelerinde biraraya gelerek, İdil ve 
Nusaybin caddelerine çıkarak, yolu trafiğe kapattı. Yolda kimlik kontrolü yapan göstericilere, polisin 
müdahale etmesi üzerine çatışma çıktı. Yolu trafiğe kapatan gençlere gaz bombası ve tazyikli suyla 
müdahale edilmesiyle Cizre savaş alanına döndü.   
 
13 Ocak 2013’te, Mardin ili Nusaybin ilçesinde bir eve baskın düzenleyen özel hareket timleri ile evde 
bulunan ve HPG'li olduğu iddia edilen bir kişi arasında çatışma çıktı. Çatışmada HPG'li olduğu iddia edilen 
bir kişi yaşamını yitirirken, çatışmanın ardından Hasan ve Gülistan Çiftsüren çiftinin polislerce gözaltına 
alındığı öğrenildi. Öte yandan Nusaybin halkı, çatışmanın çıktığı bölgeye doğru yürümek istedi. Ancak 
polislerin müdahalesiyle karşılaştı.      
 
13 Ocak 2013’te, BDP Diyarbakır İl Örgütü tarafından Paris'te Kürt kadın siyasetçilerinin öldürülmesini 
kınamak ve katliamın aydınlatılması için yapılmak istenen yürüyüş, polis tarafından engellendi. Koşuyolu 
Parkı'na kadar gerçekleştirilmek istenen yürüyüş için Dörtyol'da toplanan bine yakın kişininin yapmak istediği 
yürüyüşe polis izin vermedi.   
 
14 Ocak 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 13 Ocak günü polis ve özel timlerin bir eve düzenlediği 
baskının ardından yaşanan çatışmada, HPG'li Mehmet Şirin Cebe olduğu iddia edilen bir kişinin yaşamını 
yitirmesini ilçe esnafı kepenk açmayarak, protesto ediyordu. Sabah saatlerinden itibaren kepenklerin kapalı 
olduğu ilçede, öğleden sonra çok sayıda genç çeşitli mahallelere çıkarak, barikatlar kurdu. Gösteri yapan 
gençlerin bulunduğu mahallelere giden polisler ile gençler, arasında çatışma çıktı.   
 
15 Ocak 2013’te Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi’nde faaliyet yürüten Daiyang-
SK Metal Fabrikası’nın yöneticilerinin, fabrikada devam eden greve karşı Güney Kore’den işçi getirtmeleri 
nedeniyle 14 Kasım 2012’den bu yana eylem yapan işçilerle Güney Koreli işçiler arasında  çıkan arbedeye 
polis ekiplerinin biber gazı ve coplarla müdahale etmesi sonucu 5 işçi yaralandı. 
 
15 Ocak 2013’te, Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 28 Haziran 2012’de KESK üyesi 22 kişinin tutuklanmasıyla 
sonuçlanan “KCK Soruşturması”nda henüz iddianamenin hazırlanmamasını protesto etmek amacıyla 
yürüyüş yapmak isteyen KESK üyelerine gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına 
aldı. 
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17 Ocak 2013’te, Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Ocak'ta PKK kurucusu Sakine Cansız, KNK Fransa 
temsilcisi Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in öldürülmesini bir grup genç, Şırnak'ın İdil ilçesinde akşam 
saatlerinde Adile Naşit Caddesi üzerinde ateşler yakarak, protesto etti. Bir süre sonra akrep tipi zırhlı 
araçlarla, bölgeye gelen polis gençlere gaz bombalarıyla müdahale etti.   
 
17 Ocak 2013’teki Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde bulunan Avrupa Serbest Bölgesi’nde faaliyet yürüten Daiyang-
SK Metal Fabrikası’nın yöneticilerinin, fabrikada devam eden greve karşı Güney Kore’den işçi getirtmeleri 
nedeniyle 14 Kasım 2012’den bu yana eylem yapan işçilerin eylemine de polis ekiplerinin biber gazı ve 
coplarla müdahale etmesi sonucu 86 işçi yaralandı. 
 
18 Ocak 2013’te, İstanbul’da ücret alacakları için eylem yapan Teknopark işçilerinin İstanbul Ticaret 
Odası’nın önünde yaptığı eyleme polis ekiplerinin basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucu 
3 işçi yaralandı. 
 
18 Ocak 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 13 Ocak'ta bir eve düzenlenen baskın sonrası çıkan 
çatışmada yaşamını yitiren HPG'li Mehmet Şirin Cebe (Akif Doğan) ile kanser hastası annesi Nasibe Cebe 
yan yana Hacılar Mezarlığı'nda 10 binlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi. Törenin ardından dağılan kitleye 
polisler, gaz bombalarıyla müdahale etti.     
 
18 Ocak 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Fransa'nın başkenti Paris'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla 
Şaylemez'in öldürülmesini protesto etmek amacıyla günlerdir eylem yapılıyor. Cizre'de karanlığın çökmesiyle 
birlikte tek tek mahalle, cadde ve sokaklardan çıkan gençler, yüzlerini puşilerle kapatarak, sloganlarla 
yürüyüşe geçti. Gençlerin bulunduğu caddeye zırhlı araçlarla gelen polisler, araçlarından inmeden uzaktan 
gaz bombasıyla gençlere müdahale etti. Gençlerin direnişiyle karşılaşan polislerin, bu sefer silahlarla havaya 
ateş açması dikkat çekti. Birçok gaz bombasının isabet ettiği evde, çok sayıda kişi fenalık geçirdi.   
 
19 Ocak 2013’te İstanbul’da Hrant Dink’i, öldürülüşünün 6. yılında öldürüldüğü yer olan Şişli’deki Agos 
Gazetesi’nin önünde anmak için toplanan gruplara polis ekipleri törenin sonunda gaz bombaları ve basınçlı 
suyla müdahale etti. 
 
19 Ocak 2013’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde açıklama yapmak isteyen gruba da polis ekiplerinin 
müdahale etmesi sonucu Hüsnü Yıldız yaralandı. 
 
20 Ocak 2013’te, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde Hrant Dink’i ölüm yıldönümünde anmak ve Çağdaş 
Hukukçular Derneği’ne yönelik gözaltı operasyonlarını protesto etmek isteyen Bağımsız Devrimci Sınıf 
Platformu üyelerine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 1’i çocuk 12 kişi gözaltına alındı, 2 kişi de 
yaralandı. 
 
21 Ocak 2013’te, Adana’da “Patriot” füze savunma sistemlerinin getirildiği NATO’ya ait İncirlik Hava 
Üssü’nün önünde protesto eylemi yapmak isteyen gruba coplarla ve biber gazıyla müdahale eden polis 
ekipleri 26 kişiyi gözaltına aldı. 
 
22 Ocak 2013’te, Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde “Patriot” füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye getirilmesini 
protesto etmek amacıyla AKP ilçe binası önünde eylem yapmak isteyen gruba coplarla ve biber gazıyla 
müdahale eden polis ekipleri Halkevleri üyesi 5 kişiyi gözaltına aldı. 
 
23 Ocak 2013’te Sendikal haklarının korunması amacıyla Ankara’da Çalışma Bakanlığı önüne çadır kuran 
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık İş) üyesi taşeron işçilerin eylemine müdahale eden polis 
ekipleri Dev-Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da arasında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. 
 
24 Ocak 2013’te, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde 7 Ocak'ta çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG'li Agit 
Şengil'in (Ahmet Cudi) cenazesine gitmek isteyen binlerce kişiye polis müdahale etti. Şırnak'ın Silopi 
ilçesinde bulunan taziye çadırını ziyaret etmek isteyen binlerce kişi, BDP Silopi İlçe binası önünde toplandı. 
Kitle yaklaşık 10 adım yürüdükten sonra polisin müdahalesi ile karşı karşıya kaldı. 
 
26 Ocak 2013’te İstanbul’da kendisine verilen fahri doktora ünvanını almak üzere Marmara Üniversitesi’nin 
Haydarpaşa Kampusu’na gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen öğrencilere 
müdahale eden polis ekipleri 19 öğrenciyi gözaltına aldı. 
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2 Şubat 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 30 Ocak 2013’te düzenlenen bir gösteriye müdahale eden polis 
ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin kapsülünün isabet etmesi sonucu ayağı kırılan M.A.’ya (16) 
yapılan ameliyat sonucu platin takıldığı öğrenildi. 
 
3 Şubat 2013’te, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde Suriye’deki şiddet ortamında yaşamak zorunda kalan 
Kürtler’e destek vermek amacıyla Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafından düzenlenen etkinliğe polis 
ekiplerinin biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı. 
 
6 Şubat 2013’te,Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Cudi Mahallesi'nde bir araya gelen çok sayıda genç, PKK 
Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümü olan 15 Şubat'ı protesto etmek amacıyla gösteri 
düzenledi. Gösterinin devam ettiği sırada mahalleye gelen polisler, çok sayıda gaz bombası kullanarak 
göstericilere müdahalede bulundu.   
 
7 Şubat 2013’te, Diyarbakır'da Koşuyolu Caddesi üzerinde bir araya gelen onlarca genç PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etti. Gençler ile polis arasında yaşanan çatışmalarda 3 
kişinin gözaltına alındığı belirtildi.   
 
14 Şubat 2013’te, İstanbul’da “Patriot” füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye getirilmesini ve Fransa’nın 
Mali’ye askerî müdahalesini İstiklal Caddesi’ndeki Fransız Kültür Merkezi önünde protesto eden SDP 
üyelerine cop ve biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri SDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ulaş 
Bayraktaroğlu’nu ve SDP üyesi Ufuk Taşarer’i darp ederek gözaltına aldı. 
 
14 Şubat 2013’te, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir araya gelen onlarca kişi, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
Türkiye'ye getirilişinin 14'üncü yıldönümü olan 15 Şubat'ı protesto etti. Diyarbakır-Mardin yolunu trafiğe 
kapatan kitle, sık sık Öcalan lehine slogan attı. Eylemin yapıldığı alana gelen polisler, gaz bombaları ve 
tazyikli suyla müdahale bulundu.   
 
14 Şubat 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Barbaros Mahallesi'nde toplanan yüzlerce yüzlerce genç, PKK 
Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişini yürüyüş ile protesto etti. Gösteri sırasında Öcalan lehine 
sloganlar atan gençlere, olay yerine çok sayıda zırhlı araçla gelen polisler tarafından gaz bombaları ile 
müdahale edildi.   
 
14 Şubat 2013’te,Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nin Sürmeli Sokağı'nda toplanan yüzlerce genç, PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişin 14'üncü yıldönümü olan 15 Şubat'ı protesto etmek için eylem yaptı. 
Yüzlerce genç, Abdullah Öcalan lehine sloganlar attı. TOMA ve çok sayıda zırhlı araçlarla mahalleye giden 
polisler, gaz bombası ve tazyikli su ile gençlere müdahale etti.   
 
15 Şubat 2013’te, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, BDP Kızıltepe İlçe Örgütü tarafından PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla aralarında sivil toplum örgütü 
temsilcilerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, Özgürlük Meydanı'nda bir araya geldi. Kitle burada, Öcalan lehine 
sloganlar attı. Ardından yürüyüşe geçmek isteyen kitleye polis, tazyikli su ve gaz bombaları müdahalede 
bulundu. Polis müdahalesi sırasında Belediye Başkan Vekili Haşim Baday ile BDP İlçe Başkanı Fettah Tekin 
darp edildi. Ramazan Ay isimli yurttaş ise polis copuyla başından yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan 
Ay'ın hastaneye kaldırılması için olay yerine ambulans çağrıldı.   
 
15 Şubat 2013’te, Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 
14'üncü yıldönümünü protesto gösterisine yapılan polis müdahalesinin ardından, Sürmeli Sokak'ta ismi 
öğrenilemeyen 16 yaşındaki çocuk ile haber takibi yapan İpekyolu Gazetesi Muhabiri Lütfi Pala atılan gaz 
bombasıyla yaralandı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.    
 
15 Şubat 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan İdil Caddesi'ne çıkan gençler, PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.  Yoğun bir 
şekilde zırhlı araçlarla önlem alan polisler, gençleri dağıtmak için gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale 
etti. Polisin müdahalesine rağmen Nur Mahallesi'ne ulaşan kitle, bir süre sonra Yafes Caddesi'ne doğru 
tekrar yürüyüşe geçti. İdil, Nusaybin ve Yafes caddelerine çıkan tüm sokak başlarını zırhlı araçlarla kapatan 
polis, kitleye Onşar Oteli'nin yanında tekrar müdahale etti.   Gençlerle polis arasında başlayan çatışmalar 
Nur, Cudi ve Yafes mahallesindeki ana cadde ve sokaklara yayıldı. Yaşanan çatışmalarda M. E. D. (9) isimli 
çocuk ve Zeliha Akın (20) isimli genç kadın polisin attığı gaz bombalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. 
Yaralılar, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.    
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15 Şubat 2013’te, Batman'ın Yavuz Selim Mahallesi'nde Korike Caddesi'nde bir araya gelen ve 15 Şubat'ı 
protesto eden gençlere polis gaz bombasıyla müdahale etti. Olaylar sırasında İ.E. (17) adlı çocuğun 
yaralandığı belirtildi. Elinde ses bombası patladığı iddia edilen İ.E.'nin el ve kolundan yaralandığı ve 
durumunun ciddi olduğu bildirildi. İ.E. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.   
  
15 Şubat 2013’te, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin 
yıldönümü nedeniyle gençler ile polis arasında çatışmalar çıktı. Olaylarda polisin kullandığı iddia edilen 
gerçek silah mermileri, Ubeyt Telsaç adlı yurttaşın evinin camlarına isabet etti. Telsaç, kırılan camların 
üzerinde yığılmasıyla yaralandı. Yaralanan Telsaç, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırdı.   
 
15 Şubat 2013’te, Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce genç, PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi. Yürüyüş 
boyunca Öcalan lehine sloganlarıyla atarak yürüyüşe geçen gençlere polis, çok sayıda TOMA ve zırhlı 
araçlarla gaz bombası attı ve tazyikli su sıktı. 
 
15 Şubat 2013’te, Şırnak'ta yapılan basın açıklamasının ardından yürüyüşe geçen kitleye polisin 
gerçekleştirdiği müdahalenin ardından ara sokaklarda başlayan çatışmalar esnasında 74 yaşındaki Abdullah 
Eren isimli yurttaş camiden çıkıp eve gittiği sırada polisin sıktığı tazyikli suyun etkisiyle hastanelik oldu. 
Polisin TOMA aracından sıktığı tazyikli su sonucu yere çarparak başından aldığı darbe sonucu ağır 
yaralanan Eren, çevrede bulunan yurttaşlar tarafından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına 
alındı.   
 
15 Şubat 2013’te, Şırnak BDP Silopi İlçe Örgütü tarafından PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getirilişinin yıldönümü nedeniyle gerçekleştirilmek istenilen yürüyüşe izin vermeyen polis, yürüşe geçen 
yüzlerce kişiye polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.   
 
15 Şubat 2013’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Şırnak Mahallesi Oğlakçı yolu üzerinde bir grup 
genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla 
gösteri düzenledi. Öcalan lehine slogan atan gençlere polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede 
bulundu. Polis müdahalesine taşlarla karşılık veren polis ve gençler arasında çatışma yaşanırken, 6 gencin 
gözaltına alındığı öğrenildi.    
 
15 Şubat 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Öcalan'a özgürlük talebi ile Mitanni Kültür Merkezi'nin 
önünde toplanan on bini aşkın kişi, Şirin Bulvarı'na doğru yürüyüşe geçti. Polis yürüyüşe geçen kitleye gaz 
bombalarıyla müdahalede bulundu.   
 
15 Şubat 2013’te, BDP Diyarbakır Bismil İlçe Örgütü, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 
yıldönümü nedeniyle Tekel Mahallesi Demir Yolu'nda bulunan alanda yüzlerce kişi bir araya geldi. Burada 
yapılan basın açıklamasının ardından polisler, dağılmak üzere olan kitleye hiçbir uyarıda bulunmadan tazyikli 
su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.   
 
15 Şubat 2013’te, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde bir araya gelen onlarca genç PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
Türkiye'ye getirilişinin 14’üncü yıldönümü protesto etmek amacıyla Diyarbakır-Mardin karayolunda gösteri 
düzenledi. Gösterinin düzenlendiği alana gelen polisler gençlere, tazyikli su ve gaz bombaları ile 
müdahalede bulundu.   
 
15 Şubat 2013’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde 15 Şubat'ı protesto etmek amacıyla onlarca genç Diyarbakır 
Caddesi üzerinde bir araya gelerek, protesto eylemi yaptı. Gençlerin protesto eylemine polis, gaz bombaları 
ve tazyikli suyla müdahalede bulundu.   
 
17 Şubat 2013’te Adana’da düzenlenen protesto gösterisine müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı 
plastik mermili bir silahtan çıkan merminin elmacık kemiğine isabet ettiği Birgül İpekten kaldırıldığı Adana 
Devlet Hastanesi’nden aldığı plastik mermi yaralanması raporuyla birlikte 18 Şubat 2013’te İHD Adana 
Şubesi’ne başvurarak hukuki yardım talebinde bulundu. 
 
17 Şubat 2013’te, Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişini protesto 
etmek amacıyla yapılan yürüyüşte aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan kişilerden 6'sı savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken Ali Çelik (19) ve 
Abdülkerim Kaplan (20) adlı kişiler tutuklanarak Midyat Cezaevi'ne gönderildi.   
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18 Şubat 2013’te, Çağdaş Hukukçular Derneği’ne yönelik 9 avukatın 21 Ocak 2013’te tutuklanmasıyla 
sonuçlanan operasyonu protesto etmek için ÇHD ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar, 
tutuklu avukatların tutukluluk hallerine itiraz etmek için geldikleri Çağlayan Adliyesi’nde oturma eylemi yaptı. 
Pankart açarak basın açıklaması yapan avukatlara polis ekiplerinin coplarla ve biber gazıyla müdahale 
etmesi sonucu 7 avukat yaralandı, 5 avukat gözaltına alındı. 
 
18 Şubat 2013’te Silivri (İstanbul) Cezaevi Kampusu içinde kurulan duruşma salonunda İstanbul 13. Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından görülen “Ergenekon Davası”nın yapılan 276. duruşmasının öncesinde, 
duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklayacağı beklentisi nedeniyle Silivri’ye gelen ve 
duruşmayı izlemek isteyen gruplara cezaevi kampusu önünde bekleyen jandarma ekiplerinin izin vermemesi 
üzerine çıkan arbedenin ardından jandarma ekipleri basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 
Kullanılan gaz bombalarından aralarında milletvekillerinin de bulunduğu çok sayıda kişi etkilendi, basınçlı 
suyla yapılan müdahale nedeniyle bir kişinin gözünden, CHP Milletvekili Mahmut Tanal’ın ise bacağından 
yaralandığı öğrenilirken duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını vermemesi üzerine mahkeme 
heyeti duruşmayı 11 Mart 2013’e erteledi. 
 
19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin “DHKP/C Soruşturması” adı altında 28 
ilde ev, işyeri, kurum baskınları düzenlemesini ve en az 141 kişinin gözaltına alınmasını aynı gün Hatay’da 
protesto etmek isteyen gruba polis ekiplerinin coplarla ve gaz bombalarıyla müdahale etmesi sonucu çıkan 
çatışmada 2’si polis memuru 3 kişi yaralandı. 
 
19 Şubat 2013’te Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri (Nakliyat-İş) Sendikası’na üye oldukları için işten 
atılan Yurtiçi Kargo işçilerinin İstanbul’da firmanın %25’i hissesinin Fransa Posta İşletmeleri’ne ait olması 
nedeniyle Fransız Başkonsolosluğu’nun çatısına çıkarak yaptıkları eyleme müdahale eden polis ekipleri 18 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
21 Şubat 2013’te, Halkların Demokratik Kongresi heyetinin Karadeniz programı kapsamında gittiği Sinop ve 
Samsun’da uğradığı ırkçı saldırıları protesto etmek amacıyla İzmir’de bir binaya girerek pankart açan 
Sosyalist Yeniden Kuruluş üyesi 3 kişi gözaltına alındı. 
 
22 Şubat 2013’te Adıyaman’da sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan Güçlü İplik Fabrikası işçilerinin  
Adalet ve Kalkınma Partisi il binası önünde yaptıkları oturma eylemine gaz bombalarıyla müdahale eden 
polis ekipleri 4 işçiyi gözaltına aldı. 
 
24 Şubat 2013’te, Kocaeli’de Halkevi üyelerinin Halkevleri’nin 81. yıldönümü nedeniyle yapmak istediği 
yürüyüşe izin vermeyen ve müdahale eden polis ekipleri 18 kişiyi gözaltına aldı. 
 
26 Şubat 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde dün yapılan askeri sevkıyat sırasında "kobra" diye tabir 
edilen zırhlı araç İpekyolu Caddesi üzerinde İsmet Alkan Anadolu Lisesi karşısında 17 yaşındaki Mizgin 
Bingöl isimli çocuğa çarpmış ağır yaralanan Bingöl, önce Yüksekova Devlet Hastanesi'ne oradan da Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yılmaz Odabaşı Hastanesi'ne sevk edilmiş tedavi altına alınmıştı. Hayati tehlikeyi 
atlattığı ve Beyin Cerrahi Servisi'ne kaldırıldığı öğrenilen Bingöl için, binlerce öğrenci, okul kıyafeti, defter ve 
kitaplarıyla birlikte okullardan çıkarak, Oslo Oteli önünde toplandı. Öğrencilere BDP İlçe Örgütü ve sivil 
toplum örgütlerinin temsilcileri de destek verdi.  "Mizgin'e uzanan eller kırılsın", "Madem kazaydı niye 
müdahale edilmedi", "Madem kazaydı niye bırakıp kaçtınız", "Bugün Mizgin yarın biz" dövizlerini açan 
öğrenciler, PKK Lideri Abdullah Öcalan lehine sloganlar atarak eski cezaevi kavşağına kadar yürüyüş yaptı. 
Daha sonra basın açıklaması yapmak için Oslo Oteli önüne doğru yürüyüşe geçen öğrenciler, Şemdinli'den 
dönen askeri konvoyun yolunu keserek oturma eylemi yaptı. Öğrenciler oturma eylemine devam ederken, 
polisler zırhlı araçlarla alanı ablukaya aldı. Arka arkaya havaya ateş açmaya başlayan polis, öğrencilerin 
üzerine gaz bombası attı. Gazdan etkilenen öğrenciler oturma eylemini bitirince, askeri konvoy üç tekerlekli 
bisikleti ezerek, polislerin yanına geçti. Polis ve askeri yetkililer tekrar havaya ateş açarak gaz bombalarıyla 
öğrencilere müdahaleyi sürdürdü.   
 
28 Şubat 2013’te Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının 26 Şubat 2013’te Irak’ın kuzeyinde bulunan 
Federe Kürdistan Bölgesi’nde bulunan Kandil Dağı çevresine yönelik düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 
militanın ölümünü Van’da protesto etmek amacıyla eylem yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi 
gözaltına aldı. Eyleme katıldığı gerekçesiyle 12 yaşında ismi öğrenilemeyen bir çocuğun da polisler tarafında 
yakalanarak, sokak ortasında silah dipçikleriyle darp edildiği görüldü. 
 
1 Mart 2013’te Bazı spor tesislerinde incelemelerde bulunmak üzere Adana’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı 
Suat Kılıç’ı protesto etmek isteyen bir öğrenci darp edilerek gözaltına alındı. 
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2 Mart 2013’te İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen “2011 Vergilendirme Dönemi Ödül Töreni”ne 
katılmak için  İzmir’e gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’yı protesto etmek isteyen 3 kişi darp 
edilerek ve kelepçelenerek gözaltına alındı. 
 
2 Mart 2013’te Temaslarda bulunmak üzere 1 Mart 2013’te Türkiye’ye gelen Amerika Birleşik Devletleri 
Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Türkiye’ye gelişini protesto etmek amacıyla kendilerini İzmir’in Buca İlçesi’nde 
bulunan NATO üssünün girişine zincirleyen Ezilenlerin Sosyalist Partisi  üyesi 4 kişi polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
3 Mart 2013’te Van’da düzenlenen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mitinginin ardından bir polis memurunun 
tartıştığı Cemil Işık’ın yüzüne plastik mermi atan silah kullanması nedeniyle yaralanan Cemil Işık hastaneye 
kaldırıldı. 
 
4 Mart 2013’te Hükümet politikalarını protesto etmek amacıyla İstanbul’un Fatih İlçesi’ndeki Cağaloğlu 
Semti’nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nü işgal eden Üniversiteli Kadın Kolektifi üyelerine 
müdahale eden polis ekipleri 23 kadını darp ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınların götürüldüğü 
Sirkeci Polis Karakolu’nda kadınların darp edildiği, yerde sürüklenerek kafalarının duvara vurulduğu telefonla 
çekilen görüntüler sonucu ortaya çıktı. 
 
8 Mart 2013’te Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen “Raylı sistemler” konulu konferansa katılmak 
için İstanbul’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yardımcısı Yahya Baş protesto etmek 
isteyen 2 öğrenci özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. 
 
8 Mart 2013’te, Ankara’da “DHKP/C Soruşturması” adı altında yapılan operasyonları protesto etmek 
amacıyla Abdi İpkeçi Parkı’nda çadır kurarak açlık grevi eylemi yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 
ekipleri 5 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
11 Mart 2013’te Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi yönetiminin yemekhanede çıkan yemeklere yaptığı 
zammı protesto etmek amacıyla üniversite kampusunda sandviç dağıtarak eylem yapan grubu darp eden 
üniversitenin özel güvenlik görevlileri 5 öğrenciyi de kelepçeleyerek bir süre alıkoyduktan sonra polis 
ekiplerine teslim etti. 
 
13 Mart 2013’te, Şırnak'ın Silopi İlçesi'nde bulunan Nuh Mahallesi'nde akşam saatlerinde Newroz kutlaması 
için yüzlerce yurttaş bir araya geldi. Şarkılar eşliğinde halay çeken yurttaşlara polisler, hiçbir uyarıda 
bulunmadan müdahale etti. 
  
17 Mart 2013’te, Erzurum'da "Öcalan'a özgürlük Kürtlere statü" şiarıyla yapılan miting devam ettiği sırada, 
ülkücü bir grup tarafından saldırı gerçekleşti. Polisin ülkücülere ve ülkücülere tepki gösteren kitleye 
müdahalesinin ardından başlayan olayları yatıştırmak amacıyla Newroz Tertip Komitesi mitingi yarıda 
keserek, kitle ile birlikte Mahalle Başı Mahallesi'ne doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında kırmızı ışıkta 
duran bir minibüsün şoförün kitlenin üzerine sürmesiyle kitle de aracı taş yağmuruna tuttu. Bunun üzerine 
polisler yine kitleye gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale sıktı. Mahalle Başı Mahallesi'ne geçen kitleyi, 
esnaflar ve orada bulunan yurttaşlar alkış ve zılgıtlarla karşıladı. Mahalledeki esnaflar ülkücü gruba 
zamanında müdahale etmediği için polislere tepki gösterdi. Bunun üzerine polis, esnaflara gaz bombası attı. 
Gaz bombalarının bir lokanta ve kahvehaneye isabet etmesi üzerine kırılan camlardan dolayı Muzaffer Yuva, 
Muhammet Polat ve Atilla Şahin adlı 3 yurttaş   yaralandı. Polisin tavrına tepki gösteren esnaflar, 
kepenklerini kapattı. Polis müdahalesi sırasında Newroz Tertip Komitesi Başkanı Talip Yıldırım, Osman Kılıç, 
Selva Özbey ve Albay Mutlu adlı kişiler polisler tarafından gözaltına alındı. Gün boyu gerginlik devam ettiği 
kentte, akşam saatlerinde ülkücü bir grup Erzurum BDP İl Binası’nın etrafını sararak taşlı saldırı 
gerçekleştirdi. Yapılan saldırıda atılan taşlar nedeniyle il binasında bulunan 8 kişinin yaralandığı belirtildi. 
Yaralılar hastaneye kaldırıldı. 
 
18 Mart 2013’te Hacettepe Üniversitesi’nde (Ankara) yapılan Üniversitelerarası Kurul toplantısı öncesinde 
basın açıklaması yapmak isteyen öğrenci grubuna gaz bombaları ve coplarla müdahale eden polis ekipleri 
14 öğrenciyi darp ederek gözaltına alırken, müdahale nedeniyle de 10 öğrencinin yaralandığı öğrenildi. 
 
20 Mart 2013’te Ankara’da Ankara Üniversitesi’nin Cebeci Kampusu’nda düzenlenen Newroz kutlamasına 
üniversitenin özel güvenlik birimleri ve polis ekipleri müdahale etti. Kutlamanın izinsiz olduğu gerekçesiyle 
yapılan müdahalede kullanılan ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin içine de atılan gaz bombaları sonucu çok 
sayıda öğrenci fenalaştı, 5 öğrenci de yaralandı. 
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20 Mart 2013’te, İzmir’de çocukların erken yaşlarda işçi olarak çalıştırılmasını protesto etmek amacıyla 
kendilerini önce Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne sonra ise Maliye Bakanlığı İzmir Grup Başkanlığı 
kapısına zincirleyen Devrimci Lisesiler üyesi üç çocuk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
 
20 Mart 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 19 Mart’ta gece yüzlerce genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a 
özgürlük talebiyle İdil, Yafes ve Nuyasbin caddelerine çıkarak gösteri düzenledi. Gösteri düzenlenen yere 
çok sayıda akrep tipi zırhlı araç ve TOMA'larla gelen polis ekipleri, gençlere gaz bombası ve tazyikli suyla 
müdahale etti.     
 
21 Mart 2013’te, Diyarbakır kutlanan Newroz'un ardından kutlama alanından yürüyüş ile ayrılan bir grup 
genç, Göçmenler Caddesi'nde Newroz'u kutlamaya devam etti. Kısa bir süre sonra olay yerine akrep tipi 
zırhlı araç ve panzerlerle gelen polis, gaz bombaları ile müdahale etti.     
 
21 Mart 2013’te Mersin’in Mut İlçesi’nde kurulmak istenen Hidroelektrik Santral için yapılan Çevresel Etki 
Değerlendirmesi toplantısını protesto etmek amacıyla eylem yapan Nükleer Karşıtı Platform üyelerine polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 3 kişi yaralandı, 6 kişi de gözaltına alındı. 
 
24 Mart 2013’te tüm Türkiye’de düzenlenen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nı protesto etmek amacıyla 
Mersin’de yürüyüş yapmak isteyen öğrencilere polis ekiplerinin plastik mermili silahlarla müdahale etmesi 
sonucu 3 öğrenci yaralandı. 
 
24 Mart 2013’te tüm Türkiye’de düzenlenen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nı protesto etmek amacıyla 
Ankara’da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) bahçesindeki demir parmaklıklara kendilerini 
zincirleyen 6 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
27 Mart 2013’te İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin önünde Tekirdağ 
F Tipi Cezaevi’ndeki kitap sınırlaması uygulamasını protesto etmek isteyen Sosyalist Demokrasi Partisi üyesi 
ve yöneticisi 6 kişi polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
28 Mart 2013’te Kocaeli’de gerçekleşen gecekondu yıkımlarını protesto eden gruba, güvenlik güçlerinin gaz 
bombası ve tazyikli suyla müdahale etmesi sonucu 19 kişi yaralandı. 
 
29 Mart 2013’te Mersin’de esnaf ziyareti yapan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı protesto etmek isteyen 
Halkevleri üyelerinden oluşan 10 kişilik grup polis ekipleri tarafından darp edilerek ve yüzlerine biber gazı 
sıkılarak gözaltına alındı. 
 
30 Mart 2013’te, Adana’da PKK lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü dolayısıyla düzenlenen gösteriye 
gerçek mermilerle müdahale eden polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu M.A. (16) bacağından yaralandı. 
 
30 Mart 2013’te, Diyarbakır'ın Fiskaya semtinde 27 Mart tarihinde polis ile yaşadığı tartışmanın ardından 
polisin kovalaması sonucu kendisini Dicle Nehri'ne attığı iddia edilen Murat İzol (19) adlı gençten günlerdir 
haber alınamıyor. İzol olayın protesto etmek isteyen bir grup gencin 29 Mart akşam saatlerinde toplanarak 
protesto yürüyüşü gerçekleştirmek istediği ve olay yerine gelen polisin mahalleyi ablukaya alarak gençlere 
tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale ettiği belirtildi. Müdahale sonrası bir grup genç ile polis arasında 
çatışma çıktığı aktarıldı.   
 
5 Nisan 2013’te, İzmir’de Dokuz Rylül Üniversitesi’nin Buca İlçesi’ndeki kampusunda aşırı sağcı grupların 
afiş asılmasına izin vermedikleri gerekçesiyle protesto yürüyüşü yapan öğrenci grubuna “Abdullah Öcalan’ın 
posterini açtıkları” iddiasıyla müdahale eden polis ekipleri 23 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
5 Nisan 2013’te, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nde bildiri dağıtan bir grupla karşıt görüşlü bir grup 
arasında çıkan kavganın ardından polis ekiplerinin bildiri dağıtan gruba müdahale etmesi sonucu 32 öğrenci 
darp edilerek gözaltına alındı. 
 
7 Nisan 2013’te İstanbul’da İstiklal Caddesi’nin Yeşilçam Sokağı’nda Emek Sineması’nın (yapım: 1924) da 
bulunduğu binanın (yapım: 1884) onarılarak alışveriş merkezine dönüştürülmesini ve bu arada Emek 
Sineması’nın yıkılacak olmasını İstiklal Caddesi’nden Yeşilçam Sokağı’na yürüyerek protesto etmek isteyen 
gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. 
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7 Nisan 2013’te Temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı 
John Kerry’nin Türkiye’ye gelişini protesto etmek amacıyla İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde Dolmabahçe 
Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin önünde protesto eylemi yapan Gençlik Muhalefeti üyesi 9 
kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
7 Nisan 2013’te, Diyarbakır Ongözlü Köprü civarında bulunan ve 12 gün önce polis kovalaması sonucu Dicle 
Nehri'ne atladığı iddia edilen Murat İzol'a ait olduğu belirtilen cenaze, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Hastane önüne gelen İzol'ün yakınları ve arkadaşları polis ile tartıştı. Polis İzol'ün arkadaş ve yakınlarına gaz 
bombası ile müdahale etti.   
 
8 Nisan 2013’te, Diyarbakır’da bulunan Dicle Üniversitesi'nde, bir grubun Eğitim Fakültesi'ne Kutlu Doğum 
Haftası'na ilişkin afiş asmak istemesi üzerine söz konusu afiş asan grup ile üniversite öğrencileri arasında 
tartışma çıktı. Tartışmanın ardından tekbir getiren grup satır, sopa ve demir çubuklarla, yurtsever öğrencilere 
saldırdı. Polisin tekbir getiren gruba herhangi bir müdahalede bulunmadığı görülürken, yurtsever ve muhalif 
öğrencilere ise gaz bombaları ile müdahale etti. 
 
8 Nisan 2013’te Silivri (İstanbul) Cezaevi Kampusu içinde kurulan duruşma salonunda İstanbul 13. Ağır Ceza 
Mahkemesi tarafından görülen “Ergenekon Davası”nın yapılan duruşmasının öncesinde, önceki duruşmada 
savcının esas hakkındaki mütalaasını açıklaması nedeniyle Silivri’ye gelen ve duruşmayı izlemek isteyen 
gruplara cezaevi kampusu önünde bekleyen jandarma ekiplerinin izin vermemesi üzerine çıkan arbedenin 
ardından jandarma ekipleri basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Kullanılan gaz bombalarından çok 
sayıda kişinin etkilendiği öğrenilirken duruşma çıkan olaylar nedeniyle 11 Nisan 2013’e ertelendi. 
 
8 Nisan 2013’te, Antalya’da İşçi Bayramı öncesinde Karatay Anadolu Lisesi’nin önünde bildiri dağıtan Liseli 
Öğrenci Birliği üyesi 5 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
8 Nisan 2013’te, Balıkesir de TÜİK önünde meydana kurdukları masa ile konser bileti dağıtmak isteyen 
öğrenciler ile zabıta arasında gerginlik yaşandı. Olayı başından beri izleyen çok sayıda sivil polis ise 
yaşananları kayıt altına alırken zabıta-öğrenci kavgasına müdahale edilmedi.   
 
9 Nisan 2013’te, Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) 8 Nisan’da aralarında öğrenci olmayanların da bulunduğu ve 
Tekbir getiren bir grubun, öğrencilere demir çubuk ve sopalarla saldırması ile başlayan olayları protesto 
etmek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen öğrencilere polis müdahalede bulundu. Polis müdahalesinin 
ardından DÜ'ye giden Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Aysel Tuğluk ve beraberindeki heyet, 
polis yetkilileri ile görüştü. Görüşmenin ardından İktisadi İdari Bilimleri Fakültesi önündeki öğrenciler ve 
Tuğluk üniversiteden ayrılmak üzere belediye otobüsleri ve özel otobüslere bindi. Bu sırada polis otobüslerin 
camlarını kırarak öğrenci ve Tuğluk'a gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Çok sayıda öğrenci 
yaralarınken, Tuğluk polisin attığı soda şişesinin başına isabet etmesi sonucu yaralandı.   
 
10 Nisan 2013’te, Dicle Üniversitesi'nde 8 ve 9 Nisan’da Hizbullahçı olduğu iddia edilen bir grubun sol 
görüşlü öğrencilere saldırmasının ardından başlayan gösteriler devam etti. Çevre illerden de polis 
takviyesinin yapıldığı üniversitedeki olaylarda polis gaz bombası ile müdahalede bulundu. Müdahale 
sırasında 7 öğrencinin yaralandığı öğrenildi.   
 
10 Nisan 2013’te, Ankara’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün düzenlediği “Türkiye’nin Bilimsel Geleceği” 
temalı etkinliği Çankaya Köşkü’nün kapısında protesto etmek isteyen öğrenci grubuna müdahale eden polis 
ekipleri 10 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
10 Nisan 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, Diyarbakır'da 8 ve 9 Nisan tarihlerinde Dicle Üniversitesi'nde 
(DÜ) başlayan olaylarda polisin öğrencilere yönelik sert müdahalesini ve polisin kovalaması sonucu Dicle 
Nehri'ne atlayan Murat İzol'ün yaşamını yitirmesi olayını, akşam saatlerinde Nur Mahallesi'nde bir araya 
gelen yüzlerce genç gösteri düzenleyerek protesto etti. Bu sırada Nusaybin Caddesi'ne gelen polis, çok 
sayıda akrep tipi zırhlı araç ve TOMA'larla gençlere gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.   
 
11 Nisan 2013’te, Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Ülkü Ocakları’nın açtığı standı protesto etmek 
isteyen öğrenci grubuna müdahale eden polis ekipleri 42 kişiyi gözaltına aldı. 
 
18 Nisan 2013’te Hükümetin sağlık politikalarını protesto etmek amacıyla Ankara’da kendilerini Sağlık 
Bakanlığı’nın önünde zincirleyen Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi 4 kişi polis ekipleri tarafından darp 
edilerek gözaltına alındı. 
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23 Nisan 2013’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde devam eden açlık grevi eylemine 
dikkat çekmek ve toplumsal olaylara müdahale eden polis ekiplerinin uyguladığı şiddeti protesto etmek 
amacıyla yol kesen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi kişilerin durdurmak istediği sivil polis 
aracında bulunan iki sivil polis memurunun kalabalığa ve havaya ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. Polis 
memurlarının aracı kalabalığın üzerine sürmeleri sonucu ise çarptıkları Sinan Saltukalp (17) de ağır 
yaralandı. 
 
23 Nisan 2013’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bir eyleme müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz 
bombasının kapsülünün isabet ettiği A.T.’nin (14) sağ gözünün görme yetisini yitirdiği öğrenildi. 
  
24 Nisan 2013’te Marmara Üniversitesi’nin (İstanbul) Göztepe Kampusu’nda, üniversitelerde öğrencilere 
yönelik saldırıları protesto eden Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu (DÖDEF) üyesi öğrencilere bir 
başka grubun saldırması sonucu çıkan çatışmaya müdahale eden polis ekipleri DÖDEF üyesi 4 öğrenciyi 
gözaltına aldı. 
 
24 Nisan 2013’te, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (İzmir) Sosyalist Gençlik Derneği’nin (SGD) açtığı standa 
aşırı sağcı bir grubun saldırması üzerine çıkan çatışmaya müdahale eden polis ekipleri SGD üyesi Murat 
Sezgin’i gözaltına aldı. 
 
24 Nisan 2013’te, Ankara’da Bilim ve Ütopya Dergisi’nin “Serhat Özyar Bilim Ödülleri” adı altında Ortadoğu 
Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlediği törende karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan çatışma sonucu 
ve çatışmaya polis ekiplerinin gaz bombalarıyla müdahale etmesi nedeniyle 15 öğrenci yaralandı. 
 
26 Nisan 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesi Yafes Mahallesi'nde 3 gün önce gençler tarafından yapılan protesto 
eylemi sırasında aracı gençlerin üzerine süren polisler bir genci ezmiş, etrafa rastgele ateş açma sonucu da 
4 kişiyi yaralamıştı. Olay ilçede yürüyüşle protesto edildi. 1000’i aşkın kişinin katıldığı eylemde, önce 
saldırının olduğu meydanda 5 dakikalık oturma eylemi yapıldı. Ardından da alkış, zılgıt ile adliye binasına 
doğru yürüyüşe geçen kitlenin önü Cizre Parkı'na varıldığında akrep tipi zırhlı araç ve TOMA'larla kesildi. 
Polislerin, kitlenin adliye binasına yürümesine izin vermemesi üzerine kitle, Nusaybin Caddesi'ne çıkarak 
yürüyüşünü sürdürdü. Ardından Nusaybin ve İdil caddelerine çıkarak protesto gösterisini sürdüren gençlere 
ise, polisler gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.   
 
29 Nisan 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir araya gelen gençler, Cizre'deki polis şiddetini protesto etmek 
ve Tekirdağ Cezaevi'nde devam eden açlık grevindeki mahpuslara destek amacıyla eylem gerçekleştirdi. 
Eylem yerine çok sayıda akrep tipi zırhlı araçlarla gelen polisler ile yollara barikat kuran gençler arasında 
çatışma çıktı. Polis, gaz bombaları ile gençlere müdahale etti.   
 

İçişleri Bakanı Muammer Güler’in İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamaları öncesinde 18 Nisan 2013’te yaptığı 
açıklamada Taksim Meydanı’nda kutlama yapılmayacağını açıklamasının ardından İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu da 29 Nisan 2013’te Taksim Meydanı’nda miting yapılamayacağını açıklamıştı. Alınan yasak 
kararı nedeniyle 29 Nisan 2013’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen KESK ve DİSK başkanlarına 
da Takim Meydanı’nda kutlama yapılmasına izin verilmeyeceği yanıtı verilmiş, İstanbul Valiliği de Taksim 
Meydanı’na gelmek isteyen gruplara müdahale edileceğini, bu kapsamda Anadolu Yakası’ndan Avrupa’da 
Yakası’na vapur seferlerinin, Kabataş’tan Taksim’e finiküler seferlerinin, metrobüs ve metro seferlerinin 1 
Mayıs 2013 sabahından itibaren durdurulduğu açıklanmıştı. Yasaklama kararının hukuki değil siyasi 
olduğunu savunan işçi ve memur sendikaları, siyasi partiler ve toplumsal muhalefet hareketleri Taksim 
Meydanı’nda toplanmak için Beşiktaş Meydanı’ndan ve Şişli’den yürüyüşe geçmek istediler. Gece boyunca 
yürüyüş yapılacak bölgelerde ve Taksim Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemi alan ve başka illerden 2600 
kadar takviye ekip getirten İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs 2013 sabahı saat 7’den itibaren toplanan 
tüm gruplara 22 bin polis memuru ve 37 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) 
aşırı/ölçüsüz/orantısız şekilde gaz bombalarıyla, basınçlı sularla ve plastik mermilerle müdahale etti. 

 
İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerine müdahalede başına gaz bombası kapsülü isabet etmesi sonucu ağır 
yaralanan Dilan Alp için Mersin’de protesto eylemi yapan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyelerine 
müdahale eden polis ekipleri 13 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
1 Mayıs 2013’te, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Göçmenler Caddesi üzerinde bir araya gelen ve aralarında genç 
kadınların da bulunduğu onlarca genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle gösteri düzenledi. 
Gösterinin devam etmekte olduğu alana gelen polisler, gençlere tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale 
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etti. İsimleri öğrenilemeyen biri çocuk iki kişinin zırhlı araca bindirilerek, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldüğü öğrenildi.   
 
1 Mayıs 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 Mayıs tatili nedeniyle okula gitmeyen ve İdil Caddesi'nde 
bulunan çocuklara, polisler gaz bombalarıyla müdahale etti. Polisin attığı gaz bombalarından biri Cudi 
Mahallesi Mezbahane Sokak'taki Şahin ailesinin evine düştü. Gaz bombasının dumanından fenalık geçiren 
aile üyelerinden 32 yaşındaki Fatma Şahin ve 18 yaşındaki Leyla Şahin Cizre Devlet Hastanesi Acil 
Servisi'ne kaldırıldı. Nefes almakta zorlanan Fatma Şahin ve Leyla Şahin'e oksijen verildi.   
 
3 Mayıs 2013’te, İstanbul’da Taksim Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na yürüyüş yaparak Grup Yorum, 
Yürüyüş Dergisi, Halkın Hukuk Bürosu, TAYAD üyelerine yönelik baskınları ve tutuklamaları protesto etmek 
isteyen gruba polis ekiplerinin İstiklal Caddesi’nin eylemlere yasaklanmasını gerekçe göstererek gaz 
bombası, cop ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu yürüyüş engellenirken Nuri Cihanyandı adlı kişi de 
yaralandı. 
 
3 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Cengiz Bulut: “ 1 Mayıs bayramı 
kutlamasında polisin saldırısına uğradık. Polisler havadan ve karadan gaz bombası attıkları sırada yakın 
mesafede insanları hedef alıp gaz bombası atıyorlardı. Bir tanesi benim kafamda patladı. O sırada yaralı 
olmamıza rağmen hala devam ediyorlardı. Daha sonra DİSK’e girmeye çalıştık. Orada da yanı şeyler devam 
etti. Okmeydanı hastanesine gittiğimde benle ilgilenmeyip polislerle ilgilendiler Hukuki ve tıbbi destek talep 
ediyorum.” dedi. 
 
3 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda Hıdır Devrim: “ DİSK’in çağrısı ile 1 Mayıs işçi 
bayramına gittik. Oraya vardığımda yoğun gaz bombası ile saldırıya uğradık. Atılan gaz bombalarından biri 
sol göğsüme değdi. Ciddi bir ezilme ve morarma var. Hukuki ve tıbbi destek talep ediyorum.” dedi. 
 
4 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Özgür Özütemiz: “ 1 Mayıs 2013’te, 
saat 11.00 sularında basın açıklamasına katılmayı düşünüyordum ama yol kolluk kuvvetlerince kesilmişti. Bir 
süre sonra TOMA’lardan sıkılan acı su ve biber gazları bana da geldi. Atılan gaz bombalarından biri sağ 
kolumun alt tarafına isabet etti, iz bıraktı ve hala da duruyor. Hukuksal ve her türlü yardımı talep ediyorum.” 
dedi. 
 
4 Mayıs 2013’te İstanbul’da 1 Mayıs 2013’te müdahale edilen İşçi Bayramı eyleminde polis ekibinin attığı gaz 
bombası kapsülünün başına isabet etmesi sonucu yaralanan Dilan Alp’e destek vermek amacıyla Taksim 
Meydanı’nda eylem yapmak isteyen işten çıkarılmış Hey Tekstil Atölyesi işçilerine polis ekipleri coplarla ve 
basınçlı suyla müdahale etti. Polis ekiplerinin 100’e yakın işçiyi darp ederek dağıttığı müdahalede işçilere 
destek vermek isteyen bir kişi de basınçlı su nedeniyle gözünden yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
  
5 Mayıs 2013’te, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilmelerinin 41. yıldönümünde 
İstanbul’da 5 Mayıs 2013’te, Galatasaray Meydanı’nda anma yapmak isteyen Bağımsız Devrimci Sınıf 
Platformu (BDSP) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi gruba gaz bombası, cop ve basınçlı suyla 
müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
6 Mayıs 2013’te, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilmelerinin 41. yıldönümünde 
İstanbul’da Taksim Meydanı’ndan Dolmabahçe’ye yürüyerek anma yapmak isteyen gruplara gaz bombası, 
cop ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri en az 5 kişiyi yaraladı, 10 kişiyi de darp ederek gözaltına 
aldı. 
 
6 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Çağdaş Büyükbaş: “ 1 Mayıs 2013’te, 
DİSK binası önündeydim. Atılan gaz bombalarından biri kulağımın arkasına geldi. 2-3 tane gaz bombası 
vücudumun çeşitli yerlerine değmesi sonucu yanıklar meydana geldi. Ellerimde yaralanmalar oldu. Tıbbi 
müdahale için kendi imkanlarımla Haseki hastanesine kendi olanaklarımla gittim. Kafama dikiş atıldı, 
tomografi çekildi. Suç duyurusunda bulundum, hastaneden adli rapor aldım. Sîzinde raporlarınızda yer 
almasını istiyorum.  
 
6 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Bülent Parmaksız, Fatih Karademir ve 
Haluk Ağabeyoğlu:  “ Hey tekstil işçileri Taksim Tramvay durağında saat 18.00’de basın açıklaması 
yapacaktı. Açıklamaya bizde katıldık. Daha açıklama yapılmadan polis, boyalı su sıktı ve sonrasında coplarla 
vurarak saldırdı. Vücudumuzun çeşitli yerlerinden darp edildik. Hukuki ve tıbbi destek talep ediyoruz.” dedi.  
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6 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Funda Erbay: “ 1 Mayıs 2013’te, 
Tarlabaşı civarında polisin yoğun gaz atması sonucu vücudumda 3 yere isabet eden gaz bombaları 
yaralanmama sebep oldu. Gözaltına alındığımda doktor müdahalesi olmadı. Cuma akşamı gözaltından 
çıktıktan sonra kendi koşullarımla hastaneye gittim ama artık yapılacak bir şey olmadığını söylediler. Tıbbi 
destek talep ediyorum.” dedi.. 
 
7 Mayıs 2013’te Denizli’de görülmeye başlanan bir cinsel istismar davasına dikkat çekmek amacıyla 
İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde pankart asmak isteyen Özgür Genç Kadın üyeleri Polen Ünlü ve İrem 
Kırgı darp edilerek gözaltına alındı. 
 
8 Mayıs 2013’te, 13 haftadır Çağlayan Adliyesi (İstanbul) önünde basın açıklaması yaparak Grup Yorum, 
Yürüyüş Dergisi, Halkın Hukuk Bürosu, TAYAD üyelerine yönelik baskınları ve tutuklamaları protesto eden 
Halk Cephesi üyelerinin aynı yerde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis ekipleri “adliye önünde 
açıklama ve gösteri yapmanın yasaklandığı” gerekçesiyle gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale etti. 
 
8 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Serap Akocak: “ 4 Mayıs 2013 2013’te, 
saat 18.00 dolaylarında demokratik hakkımı kullanarak Taksim Meydanı’nda bir basın açıklamasına katıldım. 
Ancak emniyet güçleri basın açıklamasına izin vermeyerek herhangi bir uyarıda bulunmadan önce tazyikli su 
ve cop ile saldırarak yaralanmama ve fiziki zarar görmeme neden olmuşlardır. Tazyikli suyun direkt 
gözlerime çarparak görme duyumda tahribata neden olmuşlardır. Hastanede muayene kaydım var, onları 
getireceğim. Suç duyurusunda bulunmak istiyorum.” dedi.   
 
9 Mayıs 2013’te Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan İBDA-C lideri Salih Mirzabeyoğlu’nun doğum gününü 
kutlamak için cezaevi önünde kutlamak isteyen gruba biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri 20 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
10 Mayıs 2013’te, İstanbul’da Taksim Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na yürüyüş yaparak Grup Yorum, 
Yürüyüş Dergisi, Halkın Hukuk Bürosu, TAYAD üyelerine yönelik baskınları ve tutuklamaları protesto etmek 
isteyen gruba polis ekiplerinin İstiklal Caddesi’nin eylemlere yasaklanmasını gerekçe göstererek gaz 
bombası, cop ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu yürüyüş engellendi. 
 
11 Mayıs 2013’te “Ortaöğretimin Yeniden Yapılandırılması” adlı toplantıya katılmak için Eskişehir’e gelen Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı protesto etmek isteyen ÖDP üyesi 7 kişi darp edilerek ve kelepçelenerek 
gözaltına alındı. 
 
11 Mayıs 2013’te Beşiktaş Futbol Takımı’nın İstanbul’un Dolmabahçe Semti’nde bulunan İnönü Stadı’nda  
oynadığı son maç için stat önünde toplanan taraftar gruplarının arasından geçemeyen motosikletli polis 
ekipleri havaya ateş açtıktan sonra taraftar gruplarına biber gazıyla müdahale etti. Kullanılan aşırı biber gazı 
nedeniyle pek çok kişi yoğun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 
 
13 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 51 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için Kocaeli’de yürüyüş yapmak isteyen Emek ve Demokrasi Platformu üyelerine 
basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 16 kişiyi gözaltına aldı. 
 
13 Mayıs 2013’te, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 51 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için Ankara’da Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin yeni hizmet binasının açılışına 
katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde slogan atan Emek Gençliği üyesi 4 kişi darp edilerek 
gözaltına alındı. 
 
14 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 51 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için Adana’da yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri biber gazıyla müdahale 
ederek yürüyüşün yapılmasını engelledi. 
 
15 Mayıs 2013’te, 14 haftadır Çağlayan Adliyesi (İstanbul) önünde basın açıklaması yaparak Grup Yorum, 
Yürüyüş Dergisi, Halkın Hukuk Bürosu, TAYAD üyelerine yönelik baskınları ve tutuklamaları protesto eden 
Halk Cephesi üyelerinin aynı yerde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis ekipleri “adliye önünde 
açıklama ve gösteri yapmanın yasaklandığı” gerekçesiyle gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale etti. 
 
15 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 51 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için Ankara’da Ankara Üniversitesi’nin Cebeci Kampusu’ndan Dışişleri 
Bakanlığı’na yürüyüş yapmak isteyen Ankara Üniversitesi öğrencilerine basınçlı suyla ve biber gazıyla 
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müdahale eden polis ekipleri 29 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu 2’si ağır 5 öğrenci 
yaralandı. Aynı protesto yürüyüşü için ODTÜ’den de yürüyüş yapmak isteyen öğrenci gruplarına da polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu da 2 öğrenci başlarına isabet eden gaz bombası kapsülleriyle yaralandı. 
  
15 Mayıs 2013’te Ağrı’da İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin düzenledikleri Kürt Dil Bayramı 
kutlamasına polis ekiplerinin ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi sonucu bir öğrenci yaralandı. 
 
16 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 51 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için İstanbul’da yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri biber gazıyla 
müdahale ederek yürüyüşün yapılmasını engelledi. Müdahale sonunda 2 öğrenci yaralandı. 
 
16 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 51 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için Edirne’de AKP İl Örgütü binası önünde eylem yapmak isteyen Özgürlük ve 
Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi gruba polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi sonucu 5 kişi gözaltına 
alındı. 
 
16 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 51 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için İzmir’de Basmane Meydanı’nda eylem yapmak isteyen Öğrenci Kolektifleri 
üyesi gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 27 kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
 
17 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 52 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için Eskişehir’de yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri biber gazıyla ve 
basınçlı suyla müdahale ederek yürüyüşün yapılmasını engelledi. 
 
18 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 52 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için patlamaların gerçekleştiği yerde yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekipleri 
biber gazıyla ve basınçlı suyla müdahale ederek yürüyüşün yapılmasını engelledi. 
  
18 Mayıs 2013’te, İstanbul’da Taksim Meydanı’na yürüyüş yaparak 18 Mayıs 1973’te gözaltında gördüğü 
işkence sonucu yaşamını yitiren İbrahim Kaypakkaya’yı ölüm yıldönümünde anmak isteyen gruba polis 
ekipleri İstiklal Caddesi’nin eylemlere yasaklanmasını gerekçe göstererek gaz bombası, cop, plastik mermi 
ve basınçlı suyla müdahale etti. 
  
18 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 52 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için Ankara’da yürüyüş yapmak isteyen Halkevleri üyelerine polis ekiplerinin biber 
gazıyla ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 4 kişi yaralandı, 10 kişi de gözaltına alındı. 
 
20 Mayıs 2013’te Cezaevinde tutuklu bulunan kanser hastası Mete Diş’in tedavisinin devam edebilmesi için 
tahliye edilmesi talebiyle İstanbul’da Mete Diş ile ilgili sağlık raporunu hazırlamamış olan Adli Tıp Kurumu 
önünde basın açıklaması yaptıktan sonra çadır kurmak isteyen TAYAD üyesi gruba basınçlı suyla müdahale 
eden polis ekipleri grubun çadır kurmasını engelleyerek grubu dağıttı. 
  
20 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 52 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için Kırklareli’de AKP İl Örgütü binası önünde eylem yapmak isteyen gruba polis 
ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi sonucu 11 kişi gözaltına alındı. 
 
23 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 52 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için İstanbul’da Taksim Meydanı’na yürüyüş yaparak protesto etmek isteyen 15 
kadına polis ekiplerinin İstiklal Caddesi’nin eylemlere yasaklanmasını gerekçe göstererek gaz bombası, cop 
ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu yürüyüş engellendi. 
 
23 Mayıs 2013’te, Diyarbakır’ın Lice ilçesi Yalaz köyü Mehê mezrasındaki askerlerin yaptıkları baskının 
ardından, baskında el konulan eşyalarının geri verilmesini isteyen köylülere askerler gaz bombaları ile 
müdahale etti. Müdahale sırasında 1'i ağır olmak üzere 4 yurttaş yaralandı.   
 
24 Mayıs 2013’te, İstanbul’da Taksim Meydanı’ndan Galatasaray Meydanı’na yürüyüş yaparak Grup Yorum, 
Yürüyüş Dergisi, Halkın Hukuk Bürosu, TAYAD üyelerine yönelik baskınları ve tutuklamaları protesto etmek 
isteyen gruba polis ekiplerinin İstiklal Caddesi’nin eylemlere yasaklanmasını gerekçe göstererek gaz 
bombası, cop ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu yürüyüş engellendi. 
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25 Mayıs 2013’te, İstanbul’da Taksim Meydanı’nın ve İstiklal Caddesi’nin eylemlere yasaklanması kararını 
protesto etmek için İstiklal Caddesi’nden Taksim Meydanı’na yürüyüş yaparak protesto etmek isteyen gruba 
polis ekiplerinin İstiklal Caddesi’nin eylemlere yasaklanmasını gerekçe göstererek gaz bombası, cop ve 
basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu yürüyüş engellendi.  
 
25 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 52 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamanın ardından Reyhanlı’yı ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto eden bir kişi, 
korumalar tarafından darp edildi. 
 
26 Mayıs 2013’te, İstanbul’da Taksim Meydanı’nın ve İstiklal Caddesi’nin eylemlere yasaklanması kararını 
protesto etmek amacıyla bir işyerinde pankart açan Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu üyesi 3 kişi polis 
ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
28 Mayıs 2013’te İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda nöbet tutan eylemciler, zabıta ve polis engeli ile karşılaştı. 
Zabıta ekipleri eylemcilerin yanına gelerek çadırlarını sökmek istedi. Çadırlarının sökülmesini istemeyen 
eylemcilerle, zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı. Bu sırada iş makineleri de çalışmanın yapılacağı alana 
doğru hareket etti. İş makinelerini gören eylemciler, barikatları aşarak çalışmaları durdurmak istedi. İş 
makinesinin önüne geçmeye çalışan gruba bu kez de polis biber gazı ile müdahale etti. Müdahale sonrası 
eylemciler dağılırken, iş makineleri de Gezi parkında çalışmalara başladı.  
 
30 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Ersoy Şahin: “ Gezi parkı protestosu için 
Taksim- İstiklal caddesindeydim. Önlerde olduğumdan gaz bombası atan polisler hedef alarak üzerimize 
ateş ettiler. Bir fişek koluma çarptı, kolum döndü, olay yerinde müdahale ettiklerinde kolum omuzdan 
çıkmıştı. Oradan Starbucks Cafe’ye sığındım. Sonrasında İHD’ye geldim bu yaşadığımın kayıt altına 
alınmasını istiyorum.” diye belirtti. 
 
30 Mayıs 2013’te İstanbul’da Taksim Meydanı’nda bulunan Gezi Parkı’na Beyoğlu Belediyesi’nin aldığı karar 
doğrultusunda 28 Mayıs 2013’te gelen iş makinelerinin ağaçları sökerek ve keserek parkı yıkmaya 
başlamasına engel olmak isteyen “Taksim İçin Ayağa Kalk Platformu” üyelerinin başlattığı parkta nöbet tutma 
eylemine polis ekipleri sabaha karşı gaz bombalarıyla müdahale etti. Eylemcileri zorla park dışına çıkaran 
polis ekipleri eylemcilerin çadırlarını ve eşyalarını yaktı, eylemciler tarafından dikilen fidanları da söktü. 
Müdahale sonrasında bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
31 Mayıs 2013’te İstanbul’da Taksim Meydanı’nda bulunan Gezi Parkı’na Beyoğlu Belediyesi’nin aldığı karar 
doğrultusunda 28 Mayıs 2013’te gelen iş makinalarının ağaçları sökerek ve keserek parkı yıkmaya 
başlamasına engel olmak isteyen “Taksim İçin Ayağa Kalk Platformu” üyelerinin başlattığı parkta nöbet tutma 
eylemine polis ekipleri sabaha karşı gaz bombalarıyla yine müdahale etti. Eylemcileri zorla park dışına 
çıkaran polis ekipleri eylemcilerin çadırlarını ve eşyalarını yaktı, eylemciler tarafından dikilen fidanları da 
söktü. Müdahale sonrasında en az 7 kişinin yaralandığı, 6 kişinin de kafa travması nedeniyle yoğun bakımda 
tutulduğu öğrenildi. 
 
31 Mayıs 2013 Cuma günü Taksim Gezi parkına yapılan Müdahaleyi ve polisin şiddetini Ankara’da protesto 
etmek isteyenlerin toplandığı Kuğulu Park’a da polis müdahale etti. Müdahalenin şiddetini arttırması 
nedeniyle sayıları sürekli artan eylemciler Tunalı Hilmi Caddesi’nde, Akay Caddesi’nde, Esat Caddesi’nde, 
Atatürk Bulvarı’nda, Kızılay Meydanı’na çıkan cadde ve sokaklarda gece boyu polisin biber gazı kullanımına 
maruz kaldı. 
 
1 Haziran 2013 günü Gezi Parkı eylemine müdahale eden polisin güç kullanımını protesto eylemleri tüm 
Türkiye’ye yayıldı. Polisin plastik mermi de kullandığı eylemlerden Ankara’da Kızılay Meydanı’nda toplanan 
gruplara gün boyu gaz bombası atıldı. Sivil bir araç ise kalabalığın arasına hızla girerek 3 kişiyi ezdi. 
 
1 Haziran 2013’te, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası'nın (DTSO) 16 meslek grubu ile girilen seçimlerinde 
12 meslek grubunu kazanan ve "Mavi Liste" ile seçimlere giren Demokratik İşverenler Girişimi üyelerinin 
seçim sonuçlarından sonra yapmak istediği kutlamaya polis müdahale etti. "Demokratik Kurtuluşla Özgür 
Yaşamın Ekonomisini İnşa Edelim" sloganıyla seçimlere giren Demokratik İşverenler Girişimi'ni destekleyen 
işverenlerin, havai fişekler ile kutlama yapmak istemesi üzerine polis bazı gençleri darp edip gözaltına almak 
istedi. Bu esnada polis müdahalesinden kaçan bir genç 10 metre yükseklikteki duvardan atlarken yaralandı. 
Yaralanan genç olay yerine çağrılan ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
1 Haziran 2013’teki Antalya’da gösteriye müdahale eden polisin attığı gaz bombasının kapsülünün çarptığı 
Vedat Oğuz’un (18) ise sağ gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi. 
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1 Haziran 2013’te, Edirne'de Gezi Parkı olaylarını olayları protesto etmek için yürüyüş yapan gruba 
müdahale eden polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. 
 
1 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Fikri Albay: “Taksim Gezi Parkı 
direnişinde hayatını kaybedenlere ilişkin anmaya ben de karanfil alarak katıldım. Bir süre sonra polis mevcut 
kitleye müdahale etti. Müdahale esnasında sayıca çok olan, 4 kişi olduğunu tespit edebildiğim çevik kuvvet 
polisi tarafından cop ve tekmelerle darp edilmem sonucu yüzümde bacaklarımda sırtımda yara ve morluklar 
oluştu. Gözümde morarma oluştu. Tanımadığım 2 genç tarafından beni seyyar sağlık ekibi olan yere 
götürüldüm. Oradan Doktorlar tarafından ilk tıbbi müdahalede bulunuldu. Daha sonra oradan bir Doktor 
tarafından Taksim İlkyardım Hastanesine götürüldüm, tedavi orada yapıldı. “dedi. 
 
1 Haziran tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Aşkın Haskaya: “01.06.2013 tarihinde 
Taksim Meydan büyük bir kalabalıkla çıktığım anda hiç bir uyarı yapılmadan gaz fişeği atıldı ve soluma 
anında nefes darlığı çekerek başkası tarafından Taksim İlk Yardım hastanesine götürüldüm. Oksijen 
verilerek tedavi yapıldı. Alerjik astım hastasıyım ve ölme sınırında kaldım. Hastanede kaydım saat 16:17 de 
olmasına rağmen raporum verilmedi,  emniyetten yazıyla alabileceğim ifade edildi.” dedi. 
 
1-2 Haziran 2013 tarihlerinde Adana’da Gezi parkında yaşananlara tepki için Atatürk caddesi, Ziyapaşa 
Bulvarı ve Gazipaşa Bulvarında toplanan binlerce kişi polisin biber gazı, plastik mermi ve tazyikli suyla 
müdahalesi ile karşılaştı. Yaşanan arbede sonrasında 370 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü 
ve çevre karakollarda gözaltında tutulan bu kişilerden 120 sinin yaşının 18 den küçük olduğu öğrenildi.   
 
2 Haziran 2013’te, Samsun'da 200 kişilik bir grup akşam saatlerinde Atakum İlçesi Adnan Menderes Bulvarı 
üzerindeki anfi tiyatroda toplandı. Gruba polis müdahale etti ve 6 kişi gözaltına alındı 
 
2 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hüseyin Kezik: “ 31 Mayıs protestosu 
esnasında gaz bombası fişeği göğsüme isabet etti ve yaralandım. Hastaneden taburcu edilmek için polis 
tutanağı şart koşuldu.” dedi. 
 
2 Haziran 2013’te İçeride yaralılar ve doktorlar var iken Ankara’da Mülkiyeliler Birliği’nde ve Nazım Hikmet 
Kültür Merkezi’nde kurulan revirlere gece gaz bombası ile müdahale edildi. 
 
2 Haziran 2013’deki İstanbul’da eylemler sırasında Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde araştırma 
görevlisi olan Burak Ünveren ile aynı okulun öğrencisi Selim Polat’ın, başlarına isabet eden gaz bombası 
fişeği ve plastik mermiyle gözlerinin görme yetisini yitirdikleri öğrenildi.  
 
2 Haziran 2013’teki Eskişehir’de eyleme katıldığı için gözaltına alınan Halkevleri üyesi Caner Ertay’ın 
polislere yakalandığı bir otoparkta gördüğü işkence sonucu kolunun ve bacağının kırıldığı ortaya çıktı. 
 
2 Haziran 2013 gecesi Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1’inci sınıf 
öğrencisi Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir’de Gezi Parkı eylemine destek için AKP il binasına yürüyen yaklaşık 
4 bin kişinin bulunduğu kalabalık arasında yer aldı. Polisin boyalı basınçlı su ve biber gazlı müdahalesinin 
ardından ara sokaklara kaçan Ali İsmail Korkmaz, iddialara göre burada sivil giysili 5-6 kişinin saldırısına 
uğradı. Korkmaz’ı arkadaşları yaralı halde bulup İlk olarak Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü 
içerisindeki Mavi Hastane’ye götürdü. Korkmaz buradan yakındaki Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk 
edildi. İddialara göre Ali İsmail Korkmaz’ın burada tomografisi çekildi ve ’Bir şeyin yok’ denilerek müşahede 
altına alınmayıp evine gönderildi. Evine gidip uyuduktan sonra fenalaşan Korkmaz, götürüldüğü Eskişehir 
Devlet Hastanesi’nde yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Üniversiteli genç, sevk edildiği 
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Hastanesi’nde 4 Haziranda beyin ameliyatına alındı. Ameliyat 
sonrası yoğun bakım servisinde tutulan Ali İsmail Korkmaz, 3-4 gün ilaçlarla uyutuldu. İlaçların kesilmesinin 
ardından solunumu ve bilinci açılmayan Ali, yoğun bakım servisinde solunum cihazına bağlı olarak tedavi 
altında tutuluyor. 
 
2 Haziran 2013’te Muğla’daki eylemde göstericilerle görüşmek isteyen Muğla İl Jandarma Komutanlığı 
Asayişten Sorumlu Komutan Yardımcısı Yarbay Necati Metin de atılan gaz bombasıyla gözünden yaralandı. 
 
2 Haziran 2013 günü gerçekleştirilen Gezi Parkı destek eylemleri sırasında eylemlere karşı tavır gösteren 
bazı grupların saldırısına uğrayanlardan biri de İzmir li engelli Ekber Serin (38). Öldü sanılarak olay yerine 
bırakılan Ekber Serin çevredeki vatandaşlar tarafından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 
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Beyin travması geçiren Serin'in boynu, ensesi ve sol kolunda çatlaklar oluştu ayrıca sol kaval kemiğinde 
yarıklar meydana geldi.    
 
3 Haziran 2013’te İstanbul’da devam eden gösterilere Beşiktaş’ta müdahale eden polis ekipleri yine yoğun 
şekilde gaz bombası kullandı. Çok sayıda kişi yaralanırken, 100 kişi de gözaltına alındı. 
 
3 Haziran 2013’te Dersim’de toplanarak polis şiddetini protesto eden gruba da müdahale edildi.  
 
3 Haziran 2013’te Adana’daki gösteriler sonunda 24 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
3 Haziran 2013’te Hatay’daki eyleme müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin 
başına isabet ettiği CHP Gençlik Kolları üyesi Ahmet Cömert (22) yere başını sertçe çarparak yaşamını 
yitirdi. 
 
3 Haziran 2013’te Eskişehir deki Gezi Parkı protestolarına polis müdahale etti, 15 yaralı olduğu öğrenildi.  
 
3 Haziran 2013’te Kocaeli’nde Gezi Parkı protestolarına yapılan polis müdahalesi sonrası 100 kişi gözaltına 
alındı. 
 
3 Haziran 2013’te Ankara’da eylemler gündüz saatlerinde Güvenpark’ta toplanan lise öğrencileriyle başladı 
ve gece de devam etti. Eylemlere polis ekipleri çok sert şekilde, yoğun gaz bombalarıyla, biber gazlarıyla, 
coplarla, basınçlı suyla, TOMA’larla ve akrep tipi zırhlı araçlarla yerden ve havadan müdahale etti. Gün 
sonunda 4’ü gazeteci 170 kişi yaralanırken, 150 kişi de gözaltına alındı. 
 
4 Haziran 2013’te, Erzincan'da bulunan Alevi Dernekleri, İstanbul Boğazı'nda temeli atılan 3'üncü köprüye 
Yavuz Sultan Selim isminin verilecek olmasını basın açıklaması ile protesto etti. Çarşı merkezinde 
gerçekleştirilen basın açıklamasının ardından kitle dağıldığı esnada polis, yurttaşlara cop ve gaz bombaları 
ile müdahale etti.   
 
4 Haziran 2013’te, Dersim Cumhuriyet Caddesi'nde Taksim Gezi Parkı'nda çıkan olayları protesto etmek 
isteyen yurttaşlara polis müdahale etti. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan bir grup, "Taksim direniştir, direniş 
her yerdir", "Polis teslim ol" sloganları attı. Barikatlar kurup ateşler yakan eylemcilere, polis tazyikli su ve gaz 
bombalarıyla müdahale etti.     
    
4 Haziran 2013’teki Ankara’da eylemlerde lise öğrencilerine ses bombası atan polis ekipleri, geceye kadar 
eylemcilere müdahale etmezken eylemcilere saat 23:00 civarında yine gaz bombalarıyla müdahale etti. 
 
4 Haziran 2013’te Adana’daki, Hatay’daki ve Dersim’deki eylemlere de polis ekipleri yine gece boyunca çok 
set şekilde müdahale etti. Dersim’de polis ekipleri hastanenin içerisine gaz bombaları attı. Adana’da en az 7 
kişinin gözaltına alındığı, Hatay’da en az 3 kişinin yaralandığı öğrenildi. 
 
4 Haziran 2013’te İstanbul’da polis ekipleri Beşiktaş’ta, Gümüşsuyu’nda ve Gazi Mahallesi’nde devam eden 
eylemlere sert şekilde müdahale etti. Gümüşsuyu’nda 15 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
4 Haziran 2013’te, Erzincan’da İstanbul’da boğaza yapılacak 3. köprüye “Yavuz Sultan Selim” adının 
verilmesini protesto etmek amacıyla yürüyüş yapan çeşitli Alevi derneklerinin üyelerine polis ekipleri biber 
gazı ve basınçlı suyla müdahale etti. 
 
5 Haziran 2013’te Daha önceden ilan edildiği haliyle KESK, DİSK, TMMOB ve TTB hükümete uyarıda 
bulunmak amacıyla Türkiye çapında eylemler yaptı. Gezi Parkı eylemlerine de destek veren grevin 
Ankara’daki ayağında sendika üyelerinin de bulunduğu binlerce kişi Kızılay Meydanı’nda toplandı. 
Sendikaların ve meslek örgütlerinin öncülüğünde devam eden eyleme son verilmeye hazırlanılırken 
Bakanlıklar tarafında (Atatürk Bulvarı) bulunan polis ekipleri, “meydanda bulunanlar arasında bir grubun polis 
ekiplerine yönelik eylem yapacağı” iddiasıyla meydanda bulunanların duyabileceği şekilde bir uyarı 
yapmadan basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan eylemcilere uyarı 
yapmadan ve hedef gözeterek gaz bombalarıyla, plastik mermiyle, coplarla müdahale eden polis ekipleri 
bölgede bulunan esnafın tepkisine rağmen Kızılay Meydanı’na çıkan tüm sokak ve caddelere gaz bombası 
attı. Resmi polis ekiplerinin saldırısının sona ermesinin ardından sivil polis memurlarının 12 kişiyi gözaltına 
aldığı ileri sürüldü. 
 
5 Haziran 2013’te Dersim’deki eylemlere de polis ekipleri gece boyunca çok sert şekilde müdahale etti. 
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5 Haziran 2013’te Adana’da düzenlenen gösterilere müdahale ederken köprüden düşerek ağır yaralanan 
Komiser Mustafa Sarı kaldırıldığı hastanede 6 Haziran günü yaşamını yitirdi. 
 
5 Haziran 2013’te Ankara’da Kızılay Meydanı’na yakın bir dershane de temizlik görevlisi olarak çalışan İrfan 
Tuna (47) polisin eylemcilere yönelik yoğun gaz bombalı saldırısının ardından rahatsızlandı. Bölgenin gaz 
bombalarının yaydığı dumanla kaplı olması nedeniyle temiz hava alamayan ve polisin yolları kapatması 
nedeniyle ambulansın geç gelmesi nedeniyle İrfan Tuna kaldırıldığı hastanede geçirdiği kalp krizi sonucu 
yaşamını yitirdi. İrfan Tuna’nın ölümüne gaz bombalarının neden olup olmadığı Adli Tıp Kurumu’nun raporu 
sonucu anlaşılabilecek. 
 
2 Haziran 2013’te, Van’da Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER) üyeleri tarafından yapılan 
yürüyüşe polis sert şekilde müdahale etti. Müdahale sırasında 5 öğrenci polisler tarafından gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan öğrencilerden biri 5 Haziran 2013’te, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.   
 
5 Haziran 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi yüzlerce 
genç, ilçede artan uyuşturucu kullanımına, fuhuş ve ajanlaştırmaya karşı yürüyüş gerçekleştirdi. BDP Cizre 
İlçe Örgütü binası önünde bir araya YDG-H üyelerine, BDP ilçe yöneticileri ve STK temsilcileri de destek 
verdi. Gençler, "Ajanlaşma halkınla düşmanlaşma", "Fuhuşa, uyuşturucuya, hırsızlığa, işbirlikçiliğe geçit yok" 
ve "Askere gitme halkına ihanet etme" pankartları açtı. Gençler İdil Caddesi'ne çıkarak Nusaybin 
Caddesi'nden ilçe otogarına kadar yürümek istedi. Ancak kitlenin önü Dörtyol mevkisinde polisler tarafından 
akrep tipi zırhlı araç ve TOMA'larla kurulan barikatla kesildi. Bunun üzerine gençler alkış ve zılgıtlar 
eşliğinde, "Bijî Serok Apo" ve "PKK halktır, halk burada" sloganları atarak Cudi Mahallesi'ne yürüdü. Uzun 
süre mahallede yürüyüşlerine devam eden gençler tekrar Nusaybin Caddesi'ne çıkarak yürüyüşlerine devam 
etmek istedi. Ancak dörtyola gelen kitlenin önü bir kez daha polisler tarafından kesilerek, kitlenin dağılması 
istendi. Polisin tutumuna tepki gösteren gençler dağılmayarak, hep bir ağızdan "Çerxa Şoreşê" marşını 
okudu. Ancak polisler marşın okunduğu sırada kitleye gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.    
 
5 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mustafa Çağrı Taş : “ 3 Haziran 
2013’te, Taksim meydanında oturduğumuz sırada aşağıyı merak ettiğim için Gümüşsuyu’na indim. 
Görülmeyen bir gaz etki gösterdi. Ben de geri meydana dönmek istedim, atılan gaz yavaş yavaş gözlerimi 
yakmaya başladı, arkadaşların yardımı ile kendime geldim, tekrardan meydana geldim. Bunun normal biber 
gazı değil portakal gazı olduğunu düşünüyorum. Araştırılmasını talep ediyorum.” dedi. 
 
5 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Oktay Güney : “ 31 Mayıs 2013’te, 
Halaskargazi Caddesinde içinde bulunduğum 2-3 metre aralığında çömelmiş 20- 30 kişilik grubun üzerine 
yaklaşık 10 saniye içinde 3 adet gaz bombası atıldı. Kaçmamızı engellemek için yakın mesafedeki TOMA 
üzerimize su sıktı. Durur durmaz bir yerlere sığınmaya çalıştık. İçeri girdiğimizde ciğerde, boğazda ve deride 
aşırı yanma etkileri devam etti. Bayılma hissi yaşadım. 5-6 saat süreyle deride yanma ve nefes darlığı devam 
etti. Olayın failleri olan polislerin bulunarak yargılanmasını istiyorum.” dedi. 
 
5 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Kemal Berkay Baştuji: “03:00 civarı 
Gümüşsuyu barikatında neler olduğunu merak edip askeri hastanesinin bulunduğu yere indim. Rüzgarla 
beraber gözlerim yandı. Biber gazı olduğunu düşündüm ancak etkisi giderek artmaya başladı, bir kaç dakika 
sonra gözlerim tamamen kapandı. Biber gazının etkilerine daha önce maruz kalmıştım. Bu gazın farklı bir 
gaz olduğunu ‘orange smoke’ adıyla anılan gaz olduğunu düşünüyorum. Bu gazın halka karşı kullanılması 
yasal mıdır? Değilse araştırılmasını talep ediyorum. Ayrıca gazın etkisinde sürekli ağladım.” dedi. 
 
6 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Okan Özcelik: “1 Haziran Cumartesi 
2013’te, Taksim Gezi Parkında Çevik Kuvvet Polisinin geri çekilmesini elimdeki cep telefonumla kayıt altına 
almaktaydım. Aynı zamanda insanlara da ‘taş atmayın’ diye telkinde bulunurken 20- 25 metre mesafeden 
polis tarafından sol gözümden gaz bombası fişeğiyle yaralandım. Arkadaşlar tarafından da hastaneye 
kaldırıldım. Çektiğim video kaydında da anlattıklarımı detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. “dedi. 
 
6 Haziran 2013’te İstanbul’da ise Gazi Mahallesi’ndeki eylemlere çok sert şekilde müdahale eden polis 
ekipleri Tufan Akbaş’ı başından gaz bombası kapsülüyle vurarak ağır yaraladı.  
 
6 Haziran 2013’te, Ankara Tunalı Hilmi Caddesi ve Kuğulu Park'ta toplanan gruplara polis, tazyikli su ve 
yoğun biber gazı saldırırken çok sayıda kişi bu müdahalede yaralandı. Kennedy sokağındaki binlerce kişi de 
polise karşı direndi. Eylemler sabaha karşı sona erdi.  
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6 Haziran 2013’te, Adana'da  AKP İl Başkanlığının önünde eylem yapan göstericilerle polis arasında çatışma 
çıktı. Olaylar sırasında çok sayıda gösterici ve 1 polis yaralandı. Yaralı polisin göstericileri kovarlarken tren 
hattı üstündeki köprüden düştüğü öğrenildi. 
 
7 Haziran 2013 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Onur Akaydın; “Emniyet 
Müdürlüğü’nün müdahale etmeme yönünde yaptığı açıklamalara rağmen, polis TOMA ve biber gazı ıle 
barışçıl olarak sürdürülen eyleme müdahale etti. Gazdan etkilenerek fakültenin ön bahçesine kaçtım. Nefes 
alamadığım için yere yığıldım. Birden etrafımı 15-20 adet polis çevreleyerek küfür ve tekmelerle birlikte 
yaklaşık 10 dk. boyunca darp ettiler. Ardından başvurduğum MMO Beyoğlu şubedeki revirde ilkyardım 
yapıldı, kaydım mevcuttur. 1 saat sonra Şişli Etfal Hastanesinden aldığım darp raporu ektedir. Hiçbir yasadışı 
örgüt üyesi değilim. Eylemlerde yaralı insanlara yardım amacıyla bulunuyordum. Kameraların gelmesi 
üzerine daha  fazla darp edilmedim ve gözaltına alınmadım.”dedi. 
 
7 Haziran 2013’te, İstanbul'un Gazi Mahallesi'nde Taksim Gezi Parkı direnişine destek çıkmak amacıyla 
günlerdir binlerce kişi tarafından eylemler yapıldı. Akşam saatlerinde de Gazi Mahallesi'nde toplanan 
binlerce kişi polis karakoluna doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş yapan kitleye akrep tipi zırhlı araçlar ve 
çevik ekipleriyle polis, sert şekilde müdahale etti. Müdahalede kafasına yakın mesafeden gaz bombası 
isabet eden Duran Akbaş adlı genç ağır yaralandı. Görgü tanıkları gaz bombasının Akbaş'ın kafasına isabet 
ettiğini ve durumunun ağır olduğunu belirtti. 
  
7 Haziran 2013’te, İstanbul Sarıgazi’deki evine gitmeye çalışan iki çocuk babası 37 yaşındaki Hakan 
Yaman’ı polis önce tekmeleyerek kör etti, sonra yanan ateşe fırlattı. Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 
acil servisine kaldırılan sırtı ve kolları yanmış haldeki Yaman aldığı sert darbelerden dolayı sol gözünü 
kaybetti. Abisi Ali Haydar Yaman,  5 polis hakkında suç duyurusunda bulunduğunu aktardı. 
 
7 Haziran 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde toprağa verilen HPG'li Mahmut Tadik'in (Serhat Botan) cenaze 
töreninin ardından Nusaybin Caddesi'nde kitle tarafından kurulan barikatlara polisin müdahalesiyle başlayan 
çatışmalar büyüyerek, devam etti. İlk olarak Nusaybin Caddesi ve ara sokaklarda çıkan çatışma daha sonra  
İdil Caddesi, Yasevi Caddesi, Dörtyol mevkisine yayıldı. Bu caddelerde toplanan gençlere, polis gaz 
bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti.   
 
7 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mürüvvet Yılmaz: “ Dün akşam 22:00 
civarında atılan gaz bombalarından dolayı nefes alamadım, normal yaşamsal sürecim engellendi.” dedi. 
 
7 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hatice Onaran: “Üyesi bulunduğum 
İHD derneğine periyodik gelip gitmelerimden bir gündü. 10-15 dakikalık mesafeye polisin keyfi engelleri ve 
engellemeleri nedeniyle 1 saat dolaşarak gitmek zorunda kaldım. Gerek gidişte gerekse dernekte 
bulunduğum zaman içinde polisin sürekli gaz bombası atması nedeniyle yoğun gaza maruz kaldım. Aradan 
bir gün geçmesine rağmen hala boğazım ağrıyor, sesim çıkmıyor ve ara ara midem bulanıyor. Gözlerimde 
oluşan yoğun yanma bir gün sonra geçse de kızarıklık geçmedi.” dedi. 
 
7 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hatice Onaran: “Üyesi bulunduğum 
İHD derneğine periyodik gelip gitmelerimden bir gündü. 10-15 dakikalık mesafeye polisin keyfi engelleri ve 
engellemeleri nedeniyle 1 saat dolaşarak gitmek zorunda kaldım. Gerek gidişte gerekse dernekte 
bulunduğum zaman içinde polisin sürekli gaz bombası atması nedeniyle yoğun gaza maruz kaldım. Aradan 
bir gün geçmesine rağmen hala boğazım ağrıyor, sesim çıkmıyor ve ara ara midem bulanıyor. Gözlerimde 
oluşan yoğun yanma bir gün sonra geçse de kızarıklık geçmedi.” dedi. 
 
8 Haziran 2013’te, İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’ndeki eylemlere polis ekipleri yine 
şiddetli şekilde müdahale etti. Eylemde kafasına gaz bombası kapsülü isabet eden Murat Çetinkaya (19) ağır 
yaralandı. 
 
8 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İsmet Yurtsever: “Gezi Parkına sahip 
çıkmak ve Taksim yasağını protesto etmek amacıyla Taksim Meydanı’na giden kitleyle birlikte yürüyorduk. 
Tarlabaşı’nda polisin yoğun gaz saldırısına maruz kaldım. Taksim alanında toplanan halk kitlesine polisin 
gaz ve su ile müdahale etti. Gezi Parkına çıkan kitleyle birlikteyken ikinci ve daha şiddetli gaz saldırısına 
uğradık. Gezi Parkında atılan gaz zehirli nitelikte bir gazdı.” dedi. 
 
8 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mevlüt Yılmaz: “Gezi Parkında 
31.05.13 tarihinde saat 05:00’da Polis parkın bütün çıkış yönlerinden gaz bombaları atmaya başladı. 
Herhangi bir çıkış olmadığı için parkın ortasında toplaştık. Yüzlerce gaz bombası atıldı. Ben ve diğer insanlar 
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nefessiz kalıp yere düştük. Bizi öldürmek için saldıran düşman askerleriydiler. Tekrar ayağa kalkabildim zor 
bela inşaatta açılan delikten dışarı çıkabilirim.“ dedi. 
 
9 Haziran 2013’te, Taksim'deki Gezi Parkı direnişine destek vermek için akşam saatlerinde Anakara Kızılay 
Meydanında toplanan göstericilerle polis arasında çatışmalar yaşandı, eyleme başlayan binlerce kişi kısa bir 
süre sonra polisin gaz bombası ve tazyikli suyla saldırısına maruz kaldı. Ancak dağılan grup kısa bir süre 
sonra yeniden meydana inen protestocular burada bir kez daha polisin saldırısıyla karşılaştı. Ziya Gökalp 
Caddesi, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı ve Sıhhiye yönüne doğru çekilen göstericilerle polis arasındaki 
çatışmaların sürdüğü görüldü. Polisin olaylar sırasında çok yoğun bir şekilde gaz bombası kullanması 
sonucunda onlarca kişi baygınlık geçirdi.  
 
9 Haziran 2013’te, Adana'da AKP il binasına yürümek isteyen on binlerce emekçinin yolu polis barikatıyla 
kesildi. Halk Atatürk Parkı'nda sabahlayarak direnişi sürdürecek. Taksim direnişine destek vermek için 
günlerdir sokakta olan Adana halkı, Atatürk Parkı'nda kurdukları yaşam alanından AKP il binasına yürümeye 
çalıştı. On binlerce kişinin yürüyüşü polis barikatıyla engellendi. 
 
10 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Şehnaz Uğur: “Anayasal hakkım olan 
Gezi olaylarını protesto etmek için Gezi Parkındaydım. Polisin altığı yoğun gaz sonrası öksürük şikâyetiyle 
Çapa Tıp Fakültesi’ne gittim. Verilen raporda yoğun gaz sebebiyle astım teşhisi konuldu.” dedi. 
 
10 Haziran 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde bulunan Habur Sınır Kapısı'ndan Federal Kürdistan Bölgesi'ne 
yolcu taşıyan taksi şoförlerinin Ulaştırma Bakanı'nın yayınladığı yeni genelgede, en az 5 yolcu taşımaları 
gerektiği belirtildi. Genelgeye tepki gösteren yüzlerce taksi şoförü, araçları ile Habur Sınır Kapısı'na gelerek, 
İpek Yolu'nda kontak kapatıp yolu trafiğe kapattı. Ardından davul zurna eşliğinde halay çeken taksi 
şoförlerine, eylem yerine araçlarla gelen polis ve askerler müdahale etti.     
 
10 Haziran 2013’te Ankara’da Kennedy Caddesi’ndeki eylemlere, İstanbul’da ise Gazi Mahallesi’ndeki 
eylemlere polis yine gaz bombalarıyla ve basınçlı suyla saldırdı. 
 
11 Haziran 2013’te de Eylemler özellikle İstanbul’da ve Ankara’da devam etti. Eylemlere saldıran polisin 
şiddeti son günlerin en serti oldu. Eylemlerin 15. gününde sabah saatlerinde Taksim Meydanı’na saldıran 
polisler meydanın kontrolünü aşırı/ölçüsüz/orantısız gaz bombası ve basınçlı su kullanarak ele geçirmişti. 
Polisin operasyonu devam ederken açıklama yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Gezi Parkı’na 
girilmeyeceğini ve parkta bulunanlara müdahale edilmeyeceğini ifade etmişti. Valinin açıklamasından hemen 
sonra ise polis gaz bombalarıyla gün boyunca Gezi Parkı’na saldırdı. Parkın etrafında yapılan insan zincirine 
müdahale edildi. Polisin şiddet göstersine tepki gösteren eylemcilerle polis gün boyu Taksim Meydanı’nda ve 
çevresinde çatıştı. Taksim Meydanı’ndaki eylemlerde molotofkokteyli kullandıkları iddiasıyla Sosyalist 
Demokrasi Partisi’nin (SDP) il binasına baskın düzenleyen polis ekipleri 70 kişiyi gözaltına aldı. 
 
11 Haziran 2013’te de Polisin gün boyu saldırması sonucu Gezi Parkı’nda pek çok çadır yıkıldı, yaralanan 
veya gazdan etkilenen insanlar revirlere veya Taksim İlkyardım Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 
Fakat kullanılan gazın etkisi hastaneye kadar ulaştı. Gazdan etkilenen 1 yaşındaki bir çocuk da hastaneye 
kaldırıldı. 
 
11 Haziran 2013’te Polisin plastik mermi kullanması nedeniyle Taksim Meydanı’nda bulunan Taksim 
Dayanışması Koordinasyonu üyesi Alp Altınörs başından, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ataşehir Şube 
Başkanı Metin Arslan ise belinden yaralandı. Saldırı sırasında tekerlekli aracıyla meydanda bulunan engelli 
bir kişi de TOMA’nın sıktığı suyla yere düştü. 
 
11 Haziran 2013’te İstanbul Çağlayan Adliye’sinde eylemlere destek vermek amacıyla basın açıklaması 
yapmak isteyen avukatlara da önce özel güvenlik görevlileri sonra da çevik kuvvet ekipleri saldırdı. Saldırı 
sonrasında gözaltına alınan 49 avukat sağlık kontrollerinden sonra serbest bırakıldı. 
 
11 Haziran 2013’te polis ekipleri Taksim Meydanı’na saldırdı. Meydan’da bulunan eylemcileri gaz 
bombalarıyla ve basınçlı suyla dağıtan polis ekipleri, meydanda ve meydanı gören Atatürk Kültür 
Merkezi’nde bulunan bayrak, flama, afiş ve pankartları indirerek Taksim Meydanı’nın kontrolünü ele aldı. 
İstanbul Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü, eylemcilere Gezi Parkı’na gitmeleri ve oraya müdahale edilmeyeceği 
yönünde anonslar yaptı. 
 
11 Haziran 2013’te Gün sonunda İstanbul da çok önemli kısmı gaz bombasından etkilenenlerin oluşturduğu 
en az 620 kişinin yaralandığı öğrenildi.  
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11 Haziran 2013’te Ankara’da ve İstanbul’da Gazi Mahallesi’nde ise akşamüstü başlayan eylemlere polis 
ekipleri akşam saatlerinde müdahale etti. 
 
12 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Nimet Arıkan: “11 Haziranda işim 
sebebiyle bütün gün çalıştım, 18.30’dan sonra akşam ise Gezi Parkında kalan arkadaşlarımın yaşamından 
endişelendiğim için Gezi Parkına gitmek istedim. Ama daha Harbiye tarafında yoğun gaz bombası vardı. 
Yarım saat geçmeden herkes Taksim Meydana girdi. Polis AKM önünde bekliyordu hiçbir şey yapmıyordu. 
Binlerce insanda Taksim ve Gezi Parkında yine sivil ve savunmasız bekliyorduk. Birden hiçbir uyarı olmadan 
çok yoğun gaz ve tazyikli su sıkıldı. Binlerce insan ezilme tehlikesi yaşadı. Bende de alerjik astım 
olduğundan boğulma tehlikesi geçirdim. Orada ezilerek ya da boğularak ölebilirdim. Ayrıca 1 Haziran 
2013’te, Gezi Parkındaki arkadaşlarımıza gece sabaha karşı gaz bombaları ile saldırıp çadırlarını yaktıkları 
için Şişhane tarafından, İstiklal Caddesinin salt sergi salonu önündeki yerde Taksim Meydanına ulaşmak 
isterken yüzlerce gaz bombası altında kaldık. Yine binlerce sivil yurttaş vardı. O kadar yoğun gaz bombası 
vardı ki, Salt Sergi Salonu ve Greenpeace kapılarını sabah 10:00’dan akşama kadar bizlere açtılar. 
Greenpeace’te gönüllü doktorlar ve Greenpeace üyeleri bizzat yardımcı oldular, tedavilerimizi yaptılar.” dedi. 
 
12 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Abdullah Baran Uğurlu: ”İkamet 
ettiğim evim Taksim Feridiye Caddesinde olduğu için evime giriş- çıkışlarda polis barikat ve güçleriyle 
karşılaşıyordum. Şuursuzca insanların üzerine dakika ara vermeden gaz sıkıyorlardı. Günler ilerledikçe daha 
çok gaza maruz kaldım ve ciğerlerim ağrımaya başladı. Gezi Park direnişine katıldığım günlerde bir hafta ara 
verdikleri tarihlerde gaz sıkılmadı. Dün gece ki olay çok feciydi. Bizler onlara şiddet uygulamadığımız halde 
eylemimizi oturarak gerçekleştiriyorduk. Fakat  üstümüze TOMA’yla su sıktılar (Mete Sokakta) ve yoğun gaz 
bombalarına maruz kaldık. Parkın içine attıkları gazların çıkardığı kıvılcım ateşlerden çadırların bir kısmı 
yandı. Koluma değen gaz kapsülü sürtüp geçti. Mete sokaktan saldıran polislere bizlerin sadece yeşil 
alanımızı koruduğumuzu ve bu eylemin hepimiz için önemli ve gelecek nesillere yeşil alan bırakmak 
istediğimizde ifade ettiğimizde, polisler TOMA’yı da alıp geri çekildiler (saat 4:00). Evime giderken polisler 
beni sürekli kontrol ediyorlar, evime gittiğimi söylerken bırakıyorlar. Gayet barışçıl bir ortamda sessiz eylem 
yaparken üzerimize devletin polisinin bu kadar şiddet uygulaması kendimi  güven içinde hissetmeme me 
sebep oluyor ve ciğerlerim ağrıyor.” dedi. 
 
12 Haziran 2013’te Tüm Türkiye’yi saran protestolar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eylemci grupların 
temsilcileriyle görüşmesinin ve Gezi Parkı için referanduma gidilebileceğinin ifade edilmesinin ardından 
Ankara’da devam etti. Eylemlerin 16. gününde Tunalı Hilmi Caddesi’nde ve Kennedy Caddesi’nde toplanan 
gruplara gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale edildi.   
 
12 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İkbal Baltacı: “Gezi Parkı’nın 
girişinde yerde arkadaşlarla otururken hiçbir uyarı yapılmadan insanların oturduğu yere art arda gaz 
bombaları atıldı. İnsanlar korku ve panikle izdiham içerisinde kaçışmaya başladı. Soluduğumuz gazla 
baygınlık geçirecek noktaya geldim ve nefes alamamaya başladım.  “ dedi.  
  
12 Haziran 2013’te İzmir’deki protesto gösterilerine saldıran polisin uyguladığı şiddetin kameralar tarafından 
kayıt alınması sayesinde deniz kenarında oturanları coplayarak darp eden ve bir kadının saçını çeken 3 polis 
görüntülendi. 
 
12 Haziran 2013’te, İstanbul da yoğun polis müdahalesi nedeniyle çok sayıda yaralının bulunduğu Taksim 
Gezi Parkı’ndaki  revire saat 03.00 sularında 5 adet gaz bombası atıldı.  
 
12 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Selahattin Okçuoğlu: “Gezi olayları 
dolayısıyla Taksim (Gezi Parkı) olaylarını yerinde görmek için IHD yönetiminde gözlemci olarak 2 grup 
halinde 4’er kişilik ekiple olay yerine gittik. Gezi Parkına kadar herhangi bir müdahale olmadı- saat 15:00 
basın açıklaması yapıldı ve insanların Gezi Parkına girmeleri sağlandı- fakat 20 dk. Geçmeden alana gaz 
bombası atıldı. Alandan uzaklaşmak zorunda kalıp Ceylan Otelinin yanına sığındık. Daha sonra polis 
müdahale etmesin diye konuştuk. Aracı olunmasını istediler. Biz göstericilerle polis arasında tampon 
oluşturmaya çalışırken çatışma çıktı ve onlarca binlerce gaz bombası atıldı ve biz arada kaldık. O kadar çok 
gaz yedik ki gözlerim açılmadı. Miğdem bulandı ve yere yığıldım. Daha sonra Haytt Otelin görevlileri bizi içeri 
çekip limon, sirke ve benzeri şeylerle tedavi etmeye kalktılar. 3 saat mahsur kaldım ve günlerce gözlerim ve 
midem ağrıdı.” dedi. 
 
13 Haziran 2013’te Eylemlerin 17. gününde Tunalı Hilmi Caddesi’nde ve Kennedy Caddesi’nde toplanan 
gruplara gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale edildi. 
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13 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sadik Şenocak: “Dün gece saat 
23:30 sularında kardeşim aradı, Taksim meydanda bir otele sığınmış olduğunu ve oradan çıkamadığını 
bildirdi. Ben de beklemesini onu oradan alıp eve götüreceğimi söyledim. İstiklal Caddesinden meydana 
doğru giderken bir anda 25-30 kişi kadar polis ellerinde coplarla önüme çıktılar. Ben kendimi ifade 
edemeden, bir anda küfrederek her bir taraftan cop tüfek dipçiği ve tekmelerle yere yıkıldım. Her tarafımdan 
kanlar fışkırmasına rağmen vurmaya devam ettiler. Dayağa maruz kaldım sokak karanlık olmasına rağmen 
balkondan bir kadın yetişin polis adam öldürüyor çığlıkları ile beni bıraktıklarında ben bitik haldeydim. İpek 
sokağa kadar kendi çabalarımla gittim. İnsanlar beni hastaneye yetiştirdiklerinde kafamda elimde yarılmalar 
olmuştu. “dedi. 
 
14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mehmet Yılmaz: “31.05.13 tarihinde 
Divan Otel yakınlarında polisin yoğun gaz bombası atması sonucu baygınlık geçirdim. Bronşit olmamdan 
kaynaklı çok kötü etkilendim. Baygınlık geçirmem nedeniyle ezilme tehlikesi atlattım.01.06.13 tarihinde yine 
İstiklal Caddesinde aynı şekilde polisin aşırı gaz bombası atması sonucunda baygınlık geçirdim. Çevremdeki 
insanların yardımıyla ezilme tehlikesini atlattım.11.06.13 tarihine iş çıkışı eve dönerken polisin yoğun gaz 
bombası atması sonucu Taksim Meydanında on binlerce insanın gaz bombasından kurtulmak için panik 
halinde koşturması sonucunda ciddi şekilde yaralanıp, darp edildim. Son hatırladığımda bir lokantada yarı 
baygın halde insanların yüzümdeki kanları sildiğini gördüm. Bronşit olmamdan dolayı saatlerce nefes 
almakta zorlandım. Bir an her şeyin bittiğini ve öleceğimi sandım.” dedi. 
 
14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Zülal Tokat: “31.05.2013 tarihinden 
13.06.2013 tarihine kadar eylem yapma hakkımı kullanarak Gezi Parkında bulunmaktaydım. Bu süreç içinde 
polisin orantısız güç kullandığına şahit oldum. Birçok arkadaşım gözünden, bacağından ve ayağından 
yaralandı. Son derece barışçıl bir eylemde bulunan bizlere gaz bombası atıldı. Çevik Kuvvet ekibinin sert 
müdahalesine maruz kaldık. Gaz kapsülleri birçok kez çok yakınımdan geçti. Eğer isabet etseydi bende diğer 
arkadaşlarım gibi yaralanmış olacaktım. Bu süreç içinde yaşadığımız korku bize yetmiştir. Ayrıca gaz 
bombaları yüzünden nefes darlığı çektim. Biz ki en doğal hakkımız olan eylem yapma özgürlüğüne sahipken 
polisin bu denli şiddet göstermesi kesinlikle zalimce bir davranıştır. Sonuç olarak devlete olan güvenimiz 
sarsılmıştır.” dedi. 
 
14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Akın Özgüler:” 11.06.2013 tarihinde 
anayasal hakkım olan Taksim platformunun basın açıklamasına katılmak için Taksim Meydanına gittim. 
İstanbul Valisinin hiçbir müdahale olmayacağı yönündeki açıklamalarının rahatlığıyla Gezi Parkında 
bulunmaya devam ettim. Fakat kısa süre sonra yoğun bir gaz müdahalesiyle karşılaştık ve vücudum yoğun 
bir gaza maruz kaldı ve bundan dolayı mağdur edildim.” dedi. 
 
14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ahmet Acarol: “Arkadaşlarla kafeden 
çıkarken iki sokak arasından da atılan yoğun gaz nedeniyle tekrar aynı yere sığınmak zorunda kaldık. 
Kafenin içinde bulunmamıza rağmen gaz dayanılacak gibi değildi. 23:30 civarında sıkıştığımız yerden sabah 
saat 8:00 civarında çıkabildik çünkü her çıkmak istediğimizde tekrar gaz atıldı.” dedi. 
 
14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Aytekin Yilmaz: “31 Mayıs 2013 
tarihinde Taksim meydanında basın açıklaması yapıldığı sırada polisin yoğun gaz Bombası kullanması 
sonucu, yere düştüm, baygınlık geçirdim ve darp edildim. 11 Haziran 2013 tarihinde Taksim meydanın da 
akşam saat 20:00 sıralarında yürürken yoğun gaz bombasına maruz kaldım. Bunun sonucunda yere düştüm 
ve polis tarafından darp edildim. “dedi. 
 
14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Şengül Yüksel: “Basın açıklamasına 
geldiğim sırada olağanüstü çoklukta biber gazı sıkıp sersemlettiler. Gözümü açtığımda yaşı küçük genç bir 
kızın kafasına uzun tüfeklerle defalarca vurmaya başladılar. Ona yardım etmek istedim, beni de 4-5 polis 
araya alıp kafama altı yedi kez uzun tüfeklerle defalarca patlayana kadar vurdular. Kafam patlayınca ufak 
boylu bir polis bana yardım etmeye çalıştı, çünkü hala vuruyorlardı ve linç edeceklerdi beni. Ufak polis beni 
kurtarıp alanın dışına çıkardı. Gezi parkına ya da bir hastaneye gitmemi söyledi. Gezi Parkı revir görevlisi 
beni fark edip revire götürdü. Orda başımı temizleyip dikiş attılar. Sonra iç kanama ve kafa kırılması olabilir 
diye, Beni Şişli Etfal’e gönderdiler. Bana tomografi çekip müşahede altına aldılar ve 5 saat tuttular kanama 
riski olabilir diye. Sağlık durumumdan endişelendiğim için, hastaneye yakın bir arkadaşımda yattım o gece. 
Sürekli başım kanıyor ve derinden ağrılar çekiyordum. Bütün vücudum ağrılar içinde iki gün iki gece 
geçirdim. İşe gidemediğim için çıkışım verilir korkusu yaşadım. “dedi. 
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14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Rojhat Turgut; “Pazartesi akşamı 
Gezi Parkında kalmıştım. Sabah saat 8 civarında gaz dumanları arasında uyandım. Valilik açıklaması vardı, 
hiçbir şekilde müdahale olmayacak diye, fakat oldu. Bende olay başladıktan sonra otobüs durağına doğru 
yürümeye başladım. Taksim Meydan Kuveyt Türkün yan sokağından aşağı doğru inerken yüzünde gaz 
maskesi elinde sopa ve eldivenle örtülmüş kişiler Muş’ta ile vurmaya başladılar. Sivil polisler sonra otele 
soktular. Otelin ismini hatırlamıyorum. Yukarı kata doğru merdivenlerden sürükleyerek götürdüler. Altıncı 
katın bir odasına doğru attılar. Odada sekiz kişi vardı. Sonra odanın kapısını kapatıp içeri gaz bombası 
attılar. Odanın balkon kapısını açtık, balkonda korkuluk falan yoktu. Tek tek odanın kapısından dışarı çıktık. 
Çıkınca sağdan soldan tekme yumruk, muşta sopa kullanarak müdahale ettiler. Merdivenlerden aşağıya 
doğru yuvarladılar. Küfürler hakaretler arasında indirirken ikinci katın merdiven boşluğundan aşağıya attılar. 
Ters kelepçe yaparak yaklaşık 20 dakika kadar otelin kapısının önünde, sokakta diz çöktürerek beklettiler. 
Sonradan gözaltı aracına doğru götürdüler, götürürken etraftaki çevik kuvvet ekipleri tarafından küfür, 
hakaret, tekme ve yumruğa maruz kaldım. Çevik otobüsünde ise küfür ve hakaretler sürüyordu. Terörle 
mücadeleye girdik. 18 yaşın altında toplamda 16 kişi vardı. Yasak olmasına rağmen on saat boyunca TEM 
de kaldık ve sonra Üsküdar Haydar paşa hastanesine gittik. Hiçbir şekilde tedavi olmadık sonra Üsküdar 
çocuk Büroya geçtik. Sabah saat 12 gibi de Çağlayana geçtik. Darp edildim ve burnum kırıldı.”dedi. 
 
15 Haziran 2013’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Ankara’da yaptığı mitingde Gezi Parkı eylemcilerine 
yönelik “yarın boşaltırlar boşaltırlar, yoksa güvenlik güçlerimiz boşaltmayı bilir” demesinin ardından 
İstanbul’da polis, Gezi Parkı’na saldırdı.  Etkinliklerin, forumların yapıldığı, çocukların ve yaşlıların da 
bulunduğu parka saldıran polis, aşırı/ölçüsüz/orantısız şekilde gaz bombası, basınçlı su, cop, plastik mermi 
kullandı. Kullanılan TOMA’ların yetersiz kalması üzerine jandarmaya ait TOMA’ların da eylemcilere karşı 
kullanıldığı görüldü. Başbakan’ın kullandığı ifadeden sonra gece boyunca Gezi Parkı’na saldırarak parkı ele 
geçiren polis, Alman Hastanesi’ne, çevredeki binalara sığınan, oluşturulan gönüllü revirlerde tedavi edilen 
eylemcilere de saldırdı. Eylemcilerin önemli bir kısmın sığındığı Divan Otel’e de saldıran polis otelin içine gaz 
bombası attı. Polisin Divan Otel’e yönelik saldırısı sırasında bir kadının kanama geçirdiği ve bebeğini 
düşürdüğü iddia edildi. 
 
15 Haziran 2013’te İstanbul da dizine gaz bombası isabet eden Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 
Mustafa Keskin’in dizinin parçalandığı, ESP İl Örgütü Başkanı Çiçek Otlu’nun gaz bombası kapsülüyle 
bacağından, ESP üyesi Çağdaş Küçükbattal’ın gözünden, bir başka ESP üyesi Anıl Çalışkan’ın da 
boynundan ve karnından plastik mermi ile vurularak yaralandığı öğrenildi.  
 
15 Haziran 2013’te İstanbul Okmeydanı Semti’ndeki müdahale esnasında başına gaz bombası kapsülü 
isabet ederek ağır yaralanan Berkin Elvan’ın (14) ameliyat edildiği ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. 
 
15 Haziran 2013’te İstanbul Okmeydanı’ndaki protestolara saldıran polisin kullandığı gaz bombasının 
kapsülünün isabet ettiği Şişli Belediyesi işçisi Nuri Durmaz’ın karaciğerinin yırtıldığı ileri sürüldü. 
 
15 Haziran 2013’te Polisin İstanbul Osmanbey Metrosu’nun girişinde attığı gaz bombasının isabet ettiği 
Murat Çahan (23) gözünden yaralandı. 
 
15 Haziran 2013’te İstanbul Taksim’deki polis saldırısını protesto etmek için Kadıköy’den Boğaz Köprüsü’nü 
yürüyerek geçmek isteyen gruplara da polis ekipleri gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale etti. 
 
15 Haziran 2013’te İstanbul sabaha kadar devam eden saldırılar sonucu onlarca kişi yaralandı, binlerce 
insan gaz bombalarından etkilendi. Gaz bombasına milletvekilleri de maruz kaldı. Saldırıyı “fevkalade 
düzgün” olarak yorumlayan İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu olaylarda 44 kişinin yaralandığını iddia etti. 
Hüseyin Avni Mutlu, Gezi Parkı olaylarına müdahaleyle ilgili bütün görüntülerin izlendiğini, şu ana kadar bir 
polis memurunun açığa alınmadığını ve tahkikatın sürdüğünü açıkladı. 
 
15 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Racia Bilgenoğlu: “31 Mayıs’ta 
Taksim’de şiddetli gaza maruz kaldım. Devamında yine 11 Haziran 2013 tarihinde gaza maruz kaldım. 
Taksim Ilk Yardım Hastanesine acil olarak giriş yaptım ve oksijen, serum ve mide bulantısı giderici ilaçlarla 
tedavi oldum. Maruz kaldığım yoğun gaz nedeniyle hala nefes almakta zorlanıyorum. “dedi.  
 
15 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Taylan Kesanbilici: “31 Mayıs 
tarihinin öncesi ve sonrasında Gezi Parkında söndürülen hak arama mücadelesine destek vermek amacıyla 
Beyoğlu bölgesindeydim. Ancak 31 Mayıs 2013’te, gecenin geç saatlerine kadar emniyet yetkililer tarafından 
Gezi Parkı’na ulaşmam engellendi. Bu süreçte polis tarafından kullanılan gaz bombası ve plastik mermilerin 
kapsülleri şans eseri vücuduma İsabet etmedi fakat yoğun olarak biber gazına maruz kaldım. “dedi. 
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16 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Fatma Ümit Sezer: ” Gezi Parkı ile 
ilgili demokratik hakkını kullanmak isterken polisin yoğun gaz müdahalesine maruz kaldım. Bünyem kusarak 
tepki verdi. Sonrası bir gün boyunca yataktan çıkamadım.” dedi. 
 
16 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Arat Dink: “Istiklal girişinde polisin 
sıktığı sudan bedenimin açık yerleri yandı. “dedi. 
 
16 Haziran 2013’te, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde protesto eylemi yapan gruba karşı gaz bombası kullanan polis, 
B.B. (7) adlı çocuğu sırtından kapsülle vurarak yaraladı. 
 
16 Haziran 2013’te İstanbul da Polisin saldırısı  devam etti. Halaskargazi Caddesi’ndeki protestolarda plastik 
mermi kullanan polis, Can Tekin’i ağır yaraladı. 
 
16 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sabri Özkan; “Ben 16.06.2013 tarihi 
saat 16.00 sıralarında Beyoğlu öğretmen evinden yemek yemek için Sıraselvilerde bulunan lokantaya 
gidiyordum. İstiklal caddesinde polis beni ara sokağa yönlendirdi. Bende emniyetli olduğu için İHD’nin 
bulunduğu ara sokağa geldim. İlerideki çevik kuvvet polisleri bana plastik mermi ile ateş etmeye başladılar. 
Beni hiçbir şekilde uyarmadılar. 7-8 tane mermi kollarıma ve vücuduma isabet etti. Yere düşerken beni 
çevredekiler tuttular ve İHD’ye getirdiler. Burada ilk müdahale yapıldı. Ben bana bu şekilde hak ihlalinde 
bulunan tüm sorumlulardan şikâyetçiyim.  
 
16 Haziran 2013’te İstanbul’daki saldırıları Ankara’da protesto eden gruplara da saldıran polisin attığı gaz 
bombası kapsülünün isabet ettiği Dilan Dursun kafasından ağır yaralandı. 
 
16 Haziran 2013’te Polisin Taksim Meydanı’nda attığı ses bombasının yanında patlaması nedeniyle ESP 
üyesi Alihan Alhan’ın sol gözünde kalıcı görme kaybı oluştuğu öğrenildi. 
 
16 Haziran 2013’te Ankara’daki eylemlerde, ortaya çıkan kamera kayıtları sonucu kimliği gizlenen bir polis 
memurunun silahından çıkan kurşunla ağır yaralanan Mehmet Ethem Sarısülük (26) adlı işçinin 14 Haziran 
2013’te beyin ölümünün gerçekleşmesinin ve yapılan otopsi sonucu Mehmet Ethem Sarısülük’ün ölümüne 
mermi çekirdeğinin neden olduğunun ortaya çıkmasının ardından vurulduğu yerde düzenlenmesi planlanan 
cenaze törenine polis ekipleri izin vermedi. Mehmet Ethem Sarısülük’ün vurulduğu yerde toplanmak isteyen 
gruplara da polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı sularla müdahale etti. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gönül Erdem: “31 Mayıs 2013 
tarihinde başlayarak 16 Haziran 2013’te,ne kadar polisin yoğun kullandığı gaza maruz kaldım. İnsan Hakları 
Derneği üyesi, çalışanı ve aktivisti olarak ‘Gezi Parkı’ protestolarını gözlemek, tanıklık yapmak için 
müdahalenin yapıldığı Taksim civarı yerlerde bulunuyorduk. Bunu nedenle bir çok defa yoğun gaza maruz 
kaldım. Özellikle 11 Haziran 2013 çok yoğun gaza maruz kadım, nefes almakta zorlandım, gözlerimi 
açamıyordum. Şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kollarımda kızarıklık oldu. O günden beri artan bir 
öksürük var.” dedi. 
 
17 Haziran 2013’te Eskişehir’de kurulan “direniş çadırları”na da müdahale eden polis ekipleri çadırları 
kaldırdıktan sonra en az 5 kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Haziran 2013’te Ethem Sarısülük’ün cenazesi için Kızılay’da toplananlara saldıran polisin kullandığı gaz 
kapsüllerinden birinin kapsülünün isabet ettiği Mehmet Kale başından yaralandığı ortaya çıktı. 
 
17 Haziran 2013’te İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde toplanarak Taksim Meydanı’na çıkmak isteyenlere 
saldıran polis, Kızılbayrak Gazetesi muhabiri Mehmet Ali Kılıç’ı darp etti. 
 
17 Haziran 2013’te İstanbul’un Şişli İlçesi’nde greve ilişkin basın açıklaması yapan DİSK üyelerine polis 
ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti. 
 
17 Haziran 2013’te Adana’da AKP il binasına yürümek isteyen gruba gaz bombası ve basınçlı suyla 
müdahale eden polis ekipleri 25 kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Haziran 2013’te Taksim Meydanı’nda durarak eylem yapan bir kişiye destek vermek için durarak eylem 
yapanlara da müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. 
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17 Haziran 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde yürüyüş düzenleyen gruba, polis 
sert bir şekilde gaz bombaları ile müdahale etti. Gençlerin, polis müdahalesine taşlarla karşılık vermesi 
üzerine çatışma çıktı. Müdahalede polisin, sağa sola ve evlere rasgele gaz bombası atması ile mahalle bir 
anda savaş alanına döndü. Olaylar sırasında polisin attığı gaz bombasının kapsülü, evinin önünde bekleyen 
7 yaşındaki Barış Behem isimli çocuğun sırtına isabet etti. Yaralanan çocuğa müdahale evinde yapılırken, 
çatışma gecenin geç saatlerine kadar devam etti.   
 
17 Haziran 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) aktivistleri, 
"Uyuşturucuya, hırsızlığa, fuhuşa ve ajanlaştırmaya" karşı eylem yaptı. Uzun süre devam eden eyleme, polis 
TOMA ve akrep tipi zırhlı araçlarla müdahale etti.     
 
17 Haziran 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Hüseyin Berk Çatal beyanında; 
“Gündoğdu meydanında bulunuyordum. Olaylar başladığında ortalık gaz ve tazikli su ile bir birine karıştı. Bir 
grup çevik polis geldi önce bizden ileride olanları dövmeye başladı, bize de bir iki cop ve tekme geldi. Bende 
kortum kaçmaya başladım. Çok uzaklaşamadan etrafımızı çevik kuvvet polisleri ve sivil giyimli olanların 
arasında kaldım. İlk darbeyi çevik kuvvet polisinin jopu ile aldım. Ağzımın kanadığını ve dişimin kırıldığını 
fark ettim. Bir şekilde ayağa kalktım, kaçmaya başladım, estoranların yakınlarına kadar kaçtım,orada gücüm 
tükendi orada yere düştüm. Orada bulunan birkaç kişi bana yardım etmeye çalıştı ama polis müdahale etti. 
Halk tepki gösterince polisler gittiler ve hastaneye kaldırıldım.” Demiştir. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Alp Altıörs; “Polisin Taksim 
meydanına girdiği 11.06. sabahı saat 09.30 da Gezi Parkı merdivenlerinin alt kısmında ayakta dururken 
başımdan plastik mermi ile vuruldum. Polis hedef gözeterek ateşledi. Tıbbi müdahale önce Gezi Parkı 
revirinde sonra ise Taksim İlk yardım Hastanesinde yapıldı. Başıma dokuz dikiş atıldı. Baş bölgesine hedef 
alınarak atılan plastik mermi neticesinde hayati tehlike atlattım.”dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Fahrican Aksu; “Anayasal 
demokratik hakkım olan Gezi Parkı yıkımını protesto etmek için Taksimdeydim. 16.06.2013 Pazar 2013’te, 
Oda Kule tarafındaydım. Polis hiçbir uyarıda bulunmadan akreplerin üzerinden plastik mermi sıkıyordu, 
barışçıl bir protesto yapmamıza rağmen. Sıkılan yoğun gaz ve sudan etkilendim atılan plastik mermilerden 
bir tanesi sol koluma ve belime isabet etti.”dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Berna Güler; “11.06.2013 tarihinde 
bağlı bulunduğum sendikanın çağrısına uyarak Taksim Meydanına basın açıklamasına katıldım. Saat 20.15 
civarında çevik kuvvet hiçbir uyarıda bulunmadan saldırıya geçince panik halinde duvar kenarında bekledim. 
Meydandaki bütün insanlar parka çıktılar. Ben tek başıma merdivenlerde kaldım ve çevik kuvvet tek başıma 
oturduğum yere gaz atmaya başladı. O esnada merdivenlerde köşeye sığınmış iki insan daha görünce 
yanlarına geçtim. Bu esnada maske, gözlük vb. herhangi bir korumam yoktu. Çevik kuvvet üçümüzün 
bulunduğu yere sürekli gaz atmaya başladı. Daha sonra TOMA önümüze gelip bizi ıslatmaya başladı. 
Yaşadığımız büyük korkuyla üçümüz birbirimize sığındık. O esnada herhangi bir müdahale olursa doktorlara 
söylemelerini istedim. O anda saldırı durdu ve yanımda bulunan insanlardan biri elimden tutup park yönüne 
doğru koşmaya başladı. Ben ayağa kalkınca (yüzüm parka sırtım meydana dönüktü) çevik kuvvet üzerime 
plastik mermiyle ateş açtı, 1. sırtıma 2. sağ ayakkabımın topuğuna 3. İse o esnada yanımdaki arkadaş beni 
hızla çektiği için boşluğa geldi. Çevik kuvvet beni o merdivenlerde hedef alıp üzerime üç el plastik mermiyle 
ateş etti. İlk müdahale Gezi Parkı içindeki revir içerisinde yapıldı.”dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hüseyin Güneş; “Taksim Gezi 
Parkındaki ağaçların belediye tarafından sökülmesinden sonra polisin eylemcilere karşı kullandığı gaz 
bombası tazyikli su vb. olayları takip etmek için Almanya’dan geldim. Bu süre zarfında polisler çok sert gaz, 
ses bombası ve tazyikli suyun dışında birde fiziki şiddet uyguluyorlardı. Birçok kişi gibi bu şiddete gazeteci 
olmama rağmen bende maruz kaldım. En son Gezi Parkından polisin müdahalesini protesto etmek için 
İstiklalde toplanan grubun olduğu yere geldim. Kısa bir süre sonra polisin attığı plastik mermiyle kafamın 
arkasından yaralandım. Taksim İlk Yardım Hastanesi’nde adli rapor tuttular.”dedi. 
 
17 Haziran tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ayşe Önder: “Babam Selim Önder, 
31 Mayıs 2013 tarihinde gaza maruz kalarak eyleme gittiği için değil; Gümüşsuyu’nda oturduğumuz için 
solunum yoluyla sıkıntılar yaşamaya başladı. Bu şikâyetleri 14 Haziran 2013 de kalp kriziyle hastaneye 
kaldırılana kadar devam etmiş ve 16 Haziranda yaşamını yitirmiştir. Yoğun gazdan dolayı evimizde dahi 
oturamadık, tüm camları kapadığımız halde evde sıkıntı yaşadık. Nefes almakta güçlük çektik. Harbiye’ den 
Gümüşsuyu’ndaki evimize dek Gezi Parkı çevresinden yürümek zorunda kalanlar da gaza maruz 
kalmışlardır.” dedi. 
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17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan İHD üyesi Neslihan Yürük; “31 Mayıs’ta 
başlayan Gezi Parkı direnişini gözlemlemek için İHD gözlemcisi olarak alanda  bulunuyordum. Yine 31 
Mayıs’ta ve sonrasında sistematik bir şekilde devam eden polis müdahalelerinde gözlemci sıfatıyla yer aldım. 
Görevim süresince polisin yoğun yaz bombası ve göz yaşartıcı bomba ile müdahalesi sebebiyle yoğun nefes 
daralması, vücutta yanma, şiddetli baş ağrısı, mide bulantısı, boğulma gibi çeşitli sağlık problemleriyle 
sorunlar yaşadım. Özellikle gaz müdahalesin yapıldığı dakikalarda ciddi anlamda boğulma ve bayılma 
tehlikesi geçirdim. 11 Haziran’ı 12 Haziran’a bağlayan gece yine gözlem görevimi yerine getirmek üzere 
gittiğim Sıraselviler Caddesi’nin bir ara sokağında konuşlanan polisler tarafından üzerimde İHD gömleği 
olmasına  rağmen kovalandım. Polisin beni niye kovaladığını anlayamadım fakat darp edileceğimden  
korktuğum için derneğe doğru koştum, dernek binasına girince kapıyı zorlayıp ve coplamaya, hakaret 
etmeye başladılar. Kapının camını kıracaklarını anlayınca derneğe koştum fakat dernek  kapımız dahi uzun 
süre zorlandı ve coplandı. Daha sonra vazgeçip ayrıldılar. Gezi Parkı  protestoları süresince gözlemci olarak 
hem polisin tehditkar söylemlerine hem de yoğun gazmüdahalesine maruz kaldım.” dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gönül Erdem: “31 Mayıs 2013 
tarihinde başlayarak 16 Haziran 2013’te,ne kadar polisin yoğun kullandığı gaza maruz kaldım. İnsan Hakları 
Derneği üyesi, çalışanı ve aktivisti olarak ‘Gezi Parkı’ protestolarını gözlemek, tanıklık yapmak için 
müdahalenin yapıldığı Taksim civarı yerlerde bulunuyorduk. Bunu nedenle bir çok defa yoğun gaza maruz 
kaldım. Özellikle 11 Haziran 2013 çok yoğun gaza maruz kadım, nefes almakta zorlandım, gözlerimi 
açamıyordum. Şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kollarımda kızarıklık oldu. O günden beri artan bir 
öksürük var.” dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mehtap Köroğlu: “Gezi Parkına 
20:59’da çevik kuvvet girdikten sonra biber gazı atarak parktaki herkesi Gezi Oteline doğru sürdüler. 
Kalabalık olarak Hilton Oteline geçtikten sonra TOMA ile su sıktılar ve üst üste 40-50 tane biber gazı sıktılar. 
Kaçtığımız halde sıkmaya devam ettiler. TOMA’lardan sıkılan Su sırtımıza, belimize geldi. Suyun değdiği 
yerlerde saatlerce yanma oldu. Amerikan Hastanesi Acil servisini arayarak tedavi tavsiyesi aldık. TOMA suyu 
ile ıslanan tişörtümü bugün İHD’ye teslim Ettim. “dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Abdullah Boran Uğurlu: “İş çıkışı, 
evimin Taksim’de olması nedeniyle Gezi Parkına uğradım. Saat 19:00 sularından sonra Parka gazlı 
müdahale oldu. Ve herkesi parktan çıkarmaya başladılar.Yoğun gaz ve plastik mermi sıkıyorlardı. Yerden 
bulduğum bir minderle kendimi koruyarak koşmaya başladım. Arkadaşlardan kask ve maske yardımı aldım 
ve Divan Otelin önüne geldim.Her taraf polis kaynıyordu ve gazla plastik mermi sıkıyorlardı. TOMA insanların 
üzerine su sıkıyordu. Elimdeki minderi kendime siper aldım. Divan otelin içi insan kaynıyordu. Evim yakın 
olmasına rağmen polis barikatları yoğun olduğu ve Geçenlere saldırdıklarından dolayı eve gitmeye korktum. 
Bir an üzerime hedef alan TOMA tazyikli  su sıktı ve ben havaya uçtum. Yere düşerken de daha da sıktı, 
sürüklendim. İki bayan bana yardım etti.Sarı baretim Divan Otelin giriş kapısına kadar fırlamıştı. Ambulanslar 
yaralıları taşırken  siren seslerini sağ kulağımla duyamıyordum.İçeri girdiğimizde herkes gaz kokuyordu ve 
polisin içeri girmemesi için kapıları kapattılar. Sonra Divan görevlileri polisi uzaklaştırdılar. Ben de gittim ama 
sırılsıklamdım. Point Otele girdim.Orada ilk yardım yapıldı. Vücudumun her yeri yanıyordu. Genital 
bölgelerim ve koltuk altlarım en çok yanan yerlerimdi. Point otel personel katında duş aldım. Görevlilerin 
verdiği kıyafetleri giydim. Otelden çıktıktan sonra Arap bir çiftin yanında yürüyerek polis barikatlarını aştım. 
Eve gittiğimde tekrar duş aldım ama vücudum hala yanıyordu. Arkadaşlarımı aradım onlar nasıl duş almam 
gerektiğini söylediler.Boynum hala ağrıyor, sırtımda ve diz altımda çürükler var.İlk müdahale Point Oteldeki 
gönüllü 2 bayan doktor tarafından yapıldı. “dedi.  
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İsmail Akyıldız: “Gezi Parkında 
demokratik haklarımızı kullanmak üzere bulunuyorduk. Gezi Parkı içinde bulunduğumuz için herhangi bir 
uyarı duymadık sonra birden bire gaz bombalarının patladığını ve üzerimize atıldığını gördük ve panik oluştu. 
Can havli ile bölgeden uzaklaşmaya başladık. Divan oteli önüne vardığımızda orada da saldırıya uğradık. 
Polis bizi tartakladı, ilaçlı su, gaz ve gaz fişeği ile yüzüme ilaçlı gaz sıktılar.” dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Murat Gürgöz: ”11.06.13 tarihinde 
Taksim Meydanında polise taş atılmasını engellemek üzere polise kalkan olduk. Hatta polis bize teşekkür 
bile etti fakat ilk gaz bombasını da bize attı. Olay esnasında geçici körlük ve nefes alıp vermekte zorluk 
yaşadım ve kustum. Diğer eylemciler beni taşıyarak beni alandan çıkardı. 15.06.13 2013’te, Şişli’de atılan 
gaz bombaları nedeniyle kusma dışında şeyleri yaşadım.” dedi. 
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17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Emre Yetim: “31 Mayıs 2013 
tarihinde sabah saat 5:00 civarında Taksim Gezi Parkı içindeydim. Polisin bir anda Taksim ve Şişli 
yönlerinden biber gazı ve plastik mermilerle yaptığı müdahale sonucu oluşan kargaşada yoğun gaza maruz 
kaldım. Bu sırada nereden geldiğini görmediğim biber gazı kapsülü baldırıma çarptı.” dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İkbal Kaynar: “31 Mayıs 2013’te, 
sanatçı olarak Gezi Parkına gitmek için İstiklal Caddesinde yürürken şiddetli biber gazına maruz kaldım. 
Alerjik bronşitim var. Daha sonraki günlerde aynı çevrede gaza maruz kaldım. O günlerden beri hassas bir 
durumdayım. Gürültü ve kaos beni çok rahatsız etti.” dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Nur M. Üstündağ: “Taksim Gezi 
Parkı’ndaki ağaç kıyımına tepki vermek için bulunduğum yürüyüşlerde biber gazına maruz kaldım.” dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Arif Sırrı Özçelik: “İstiklal Caddesi 
girişinde Polise ait TOMA aracı üstümüze su sıktı. Ardından açıkta kalan tüm uzuvlarım, başım, yüzüm ve 
ensem bir kaç saat boyunca acı içinde yandı.” dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Elif Doğruatar: “15 Haziran’da 
demokratik hakkım olan protesto hakkımı kullanmak için yürüyüşe çıktım. Nişantaşı Vali konağına 
geldiğimde polis müdahale etmeye başladı. Yoğun gaz ve tazyikli suyun etkisiyle yere düştüm ve 
vücudumun çeşitli yerlerinden yaralandım. Astım hastası olduğum için nefes alma sorunu yaşadım.” dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Cem Konuk: “Gezi Parkında destekçi 
olarak bulunmaktaydım. Polisin saldırısı sonucunda yoğun gaz bombasından etkilendim. Polisim uyarısı 
duyulmadı, aniden yapılan saldırı sonucu yoğun bir gaz dumanı arasında kaldım. Zar zor İstiklal Caddesine 
çıktım, orada da TOMA’dan gelen tazyikli suya maruz kaldım. Ardından yine gaza maruz kaldım. Kendimden 
geçmek üzereydim, oradaki bulunan arkadaşlar beni TKP binasına götürdüler. Orada da müdahale yapıldı. 
Şu an hala göğsümde ağrılar bulunmakta ve nefes almakta zorluk çekiyorum.” dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gülşen Çelebi: “Gezi Parkı’nda 
demokratik hakkımızı kullanmak üzere bulunuyorduk. Gezi parkın içinde olduğumuz için her hangi bir uyarı 
duymadık. Sonradan gaz bombaların patladığını ve üstümüze atıldığını gördük. Panik oldum ve insanlar 
hayatları için koştu. Gaz sürekli atıldı. Biz Divan Oteline doğru uzaklaştık ama orada da saldırıya uğradık. 
Polis bizi itekledi. Su, gaz ve ilaçlı su üstümüze atıldı. Polisler bizi tartakladı. Gazı kısa mesafeden yüzüme 
sıktılar. Her tarafımız yanık gibiydi.” dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Erhan Yavuz: “Gezi parkındaydım, 
bir anda müdahale başladı ve ben revir görevlisiydim. Çok sayıda yaralı olduğu halde polisler bize copla 
saldırdı. Ben dayanamadım ve meydana koştum. Belimde iki tane plastik mermi izi var ve kolumda da 5 
tane. Aynı yerde gaz bombası da yedim. Çok sayıda doktorlarımız gözaltına alındı. “dedi.  
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Yonca Verdioğlu: “16.06.2013 
tarihinde İstiklal Caddesinde polisin gaz atması sonucu ondan uzaklaşmaya çalışırken bir polis tarafından 
zorla durduruldum. Yaklaşık 20 gündür polisin yasadığım bölgede sürekli gaz bombası kullanılmasından 
dolayı zarar görmemek için kendime ait olan gaz maskem, gözlüğüm, baretim ve yağmurluğum üzerimdeydi. 
Bir polis beni gazın içine çekmeye çalıştı ve bu arada elleriyle kollarımı ve boynumu yaraladı. Daha sonra 
alın bunu diye seslendiği iki polis yardımına  geldi ve üçü birlikte beni gazın yoğun olduğu yere çekmeye 
çalışarak ve birbirlerine maskeni çıkar diyerek üzerimde koruyucu ne varsa parçalayarak çıkardılar. Bunun 
sonucunda boynumun iki tarafı da kan topladı, alnımda ezik oluştu, sol el bileğimde şişlik ve çürük, sağ üst 
kolumda çürük ve omuzdan itibaren hareket zorluğu var. Olay sırasında yoğun gaza maruz kaldım. Yüzümde 
ve kollarımda yanma oldu. Tüm gün nefes sıkıntısı ve öksürük oldu. Tansiyon düsüklüğü oldu. Orada 
bulunanlar tarafından bir revire (TMMOB) götürüldüm ve ilk müdahale yapıldı. “dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ekber Togal: “Sıraselviler Caddesin, 
No 31, Tangören Apartmanı’nda boyacı dükkanım var. 4 Haziran 2013 tarihinden itibaren polis yoğun olarak 
gaz sıktı ve dükkanım orda oldugu için 16 Haziran 2013’ e dek bu gaza maruz kaldım. 6 Haziran 2013 de 
polis yine gazla saldırdığı zaman üç kişiyi kurtardım ve etraftaki bahçelere götürdüm. Limon verip yardımcı 
oldum. Bunu gören polisler, iş yerimin bulunduğu yerde bana tekme tokat attılar, darp ettiler, küfür ettiler ve 
copla vurdular. Orada bulunan iddia bayiine kaçarak kurtuldum. Polis tarafından darp edildiğimi gören 
tanıklar şunlardır: Ferhat Karabulut (Sıraselviler Cad. 33/2 Istanbul- Türkiye), Halcim Evyapan, Caner Dinçer, 



[2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU] İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | YAŞAM HAKKI 157 

 

Esra Güngör. Bu kişiler W3 Digitalde çalışmaktadır ve aynı adreste- Sıraselviler Cad. 33/2 Istanbul- Türkiye 
bulunmaktadırlar: “dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Özlem Özkan: ” 31 Mayıs’ta 
anayasal hakkım olan toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma hakkımı kullanarak Gezi Park sivil eylemine 
katıldım. Gezi Parkı eyleminin ilk haftasında İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun televizyon ve sosyal 
medyadan yaptığı açıklamalarda herhangi bir müdahale olmayacağını söylemesine rağmen bizlerin Gezi 
Parkında aşırı gaz ve asitli ve tazyikli suyla sivil eylemimizi bitirmeye çalıştı. Eylem süresince şiddeti her gün 
biraz daha arttırılan biber gazı ve diğer gazlara, tazyikli suya ve psikolojik baskıya günlerce maruz kaldık. 
Taksim çevresinde ikamet ettiğim için bu şiddete de maruz kalmamak imkânsızdı. Bu tarihe kadar tüm 
barışçıl tutumuma rağmen 16/06/2013 tarihinde Gezi Parkı müdahale sonucu boşaltıldı. Revir olarak 
kullanılan Divan Otel’e sığındım. Akşam saat 21:00 itibari ile otelin içine defalarca biber gazı atıldı ve ben bu 
kapalı alanda sabah 4:30 civarına kadar maruz kaldım. Maske ve gözlüğüme rağmen Divan Otelin 5. 
katındaki yoğun gaz nedeni ile zaman zaman otelim önüne çıktım. Otel önünde temiz hava almaya 
çıktığımda TOMA’nın tazyikli ve kimyasal suya maruz kaldım. Gözaltına almak için otel önünden ayrılmayan 
polis nedeni ile doktora gidemedim.” dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İrfan Ezgi Çelik: “Anayasal hakkımız 
olan Gezi Parkı yürüyüşümüz esnasında, oldukça kalabalık bir grup ile birlikte (çocuk ve yaşlı vatandaşların 
da olduğu) Dolmabahçe Sarayından Karaköy’e doğru yürüyorduk. Fındıklı civarında Mimar Sınan 
Üniversitesinin orada hiçbir uyarıda bulunmadan yolumuz TOMA’lar ve çevik kuvvet tarafından gaz kapsülleri 
atılarak kesildi. Kitle sakince, izdiham yaratmamaya çalışarak geri dönmeye çalışıyordu, başka bir grup 
TOMA ve Çevik Kuvvet tarafından yolumuz tekrar kesildi. Bizi 400 kişi kadar bir merdivene doğru sürdüler. 
Arkamızdan teması halinde şiddetli yanmaya yol açan tazyikli sular sıkıyorlar ve gaz bombası atıyorlardı. 
Merdivene ulaşamadığım için yanındaki duvardan atladım. Merdivenlerin korkuluklarından atlarken yoğun 
gaz vardı, korkuluklardan gaz kapsülünün üzerine düştüm. O andan itibaren hiçbir şey duymamaya ve nefes 
almamaya başladım. Yoğun boğulma hissi ve vücudumdaki yanma hissiyle, yoğun duman ve gaz arasında 
el yardımıyla merdivenlerden çıktım, bir apartmandan içeriye girenleri gördüm ve yardım isteyerek evlerine 
sığındım. Yoğun yanma hissini bütün kıyafetlerimi çıkartarak ve silverdin kullanarak dindirdim. 1 saat 
boyunca sığındığımız evde gürültü yapmamaya ve ışıkları açmamaya çalıştık çünkü fenerlerle kapalı 
perdeleri kontrol ediyorlardı. Olaylar saat 20:00 civarı başladı.” dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Filiz Cardosu Gonzales: “Ofisimizde 
çalışırken yoğun biber gazına maruz kaldım ve çalışamadım. Ofisimiz Taksimde olduğu için sürekli bu 
uygulamalara maruz kaldık. Markalarla olan turnelerim işlerim iptal oldu,insanlara yapılan faşist uygulama 
beni çok rahatsız etti. Caddelerde yürürken polisten korkmaya başladım, yoğun biber gazdan zehirlendim ve 
2 gün yataktan çıkamadım. Bu ülkede yaşadığımız bu olaylar, gördüğümüz kötü sahneler, insanlara 
yaşatılan yoğun şiddet bizi çok rahatsız ettiler. Huzurumuzu bozdular. Ben vergilerimi ödeyen bir vatandaş 
olarak ve benim gibi Türkiye’de bütün insanlar olarak bunu hak etmediğimizi düşünüyorum. Politik bir yönde 
değilim. Tek istediğim daha özgürce daha huzurlu, barış içinde insanca yaşamak. Çok insanlar çok kötü 
şekillerde hak etmedikleri halde şiddete, faşist uygulamalara maruz kaldılar. Devletin her şeyime 
karışmasına karşıyım. Sanatı engelleyen tavrı ve hükümetin insana saygısı yok.” dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Savaş Atmaca: “16.06.2013 tarihinde 
Beşiktaş’taki yürüyüşe katılmak için Karaköy’den İnönü Stadyumuna doğru ben ve bir arkadaşım yürüyüşe 
geçtik. Mimar Sinan Üniversitesi yakınlarına geldiğimizde polis hiçbir uyarıda bulunmadan TOMA’larla içine 
koydukları yakıcı madde ile bize su sıkmaya ve gaz bombaları atmaya başladılar. Polisler tekrar İnönü 
Stadına doğru kaçarken yolumuzu kestiler. Her iki yönden polisler bizi sıkıştırınca yol kenarındaki 
merdivenlerden ara sokaklara çıkmak etmek istedim. Bu esnada merdivene hücum eden 300-400 kişilik grup 
merdivenin önünü tıkadığı için, yan tarafındaki duvardan tırmandım. Bu esnada kafamın arkasına bir gaz 
bombası isabet etti. Kafamda baret olduğu için sekip önüme düştü. Merdivenlerden çıkmaya çalışırken 
önüme ve arkama çok sayıda gaz bombası attılar. Gaz çok yoğunlaştı, nefes alamayacak bir hale geldim. 
Yüzümdeki toz maskesini çıkarıp hava almaya çalışınca yön duygum da kayboldu. Gazdan dolayı görüş 
alanım sıfıra indi. Gazdan uzaklaşmaya çalıştım. Daha fazla ilerletemeyeceğimi düşünüp merdivenlere 
oturdum. Nefes almakta zorluk çekiyordum, sağ elimin başparmağımda ki yaradan kan aktığını gördüm ve 
kollarımda yoğun bir yanma hissettim. Bir apartmanda 10 kişilik bir grupla dinlenip, sakinleşmeye çalıştım. 45 
dk bekledikten sonra evden ayrılıp karşıya geçtim. Göztepe SSK hastanesine acilden giriş yaptım. 
Doktorların müdahalesi ile rahatladım.” dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Özhan Özkan: “31.05.13: Gezi 
Parkında çadırda vakit geçirirken, polisin yoğun gazlı müdahalesiyle Gezi Parkından çıkarıldık. Daha sonra 
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Taşkışla önünden Harbiye Caddesine doğru sabah 06:00 sularında kovalandım, bol miktarda gaza maruz 
kalarak geçici süre görüşümü kaybettim. Öğleden sonra 14:15 sularında Danışman Geçidi/ İstiklal Cad. 
Adresinde kahvaltı yaparken, İstiklal Caddesi üzerindeki gazın etkisinde kaldım. Daha sonra İstiklal 
Caddesine çıktığımda, polis müdahalesine devam etmekteydi ve İstiklal Caddesinde 17.00’ ye kadar gaza 
maruz kaldım. Güvenli olacağı düşünerek Sıraselviler Caddesine Taksim İlk Yardım Hastanesi önüne gittim. 
Ancak burada da yoğun gaz soludum ve TOMA tarafından sıkılan sudan dolayı geçici süre görüşümü 
kaybettim.11.06.13: Akşam 21:00 sularında İmam Adnan Sokak’taydım. Burada da polisin yoğun müdahalesi 
nedeniyle, civardaki işyerlerine sığınmak zorunda kaldım. Mis Sokak’ta bulunduğum sıralarda da (22:00) 
civarı bol miktarda gaza maruz kaldım.Divan Otel önüne gitmek istedim, Meydan polis tarafından yaya 
geçişimi yasakladığı için Tarlabaşı mevkiinden yakınıma düşen gaz bombalarına ve yoğun gaza maruz 
kalarak bölgeye ulaştım.  16.06.13: Saat 14.00 sularında Odakule’de bulunmaktaydım. Polis ekibi tarafından 
uzaklaştırılmak istedim. TRT önündeki otoparkın içine sığındım. Kapalı alanda gaza maruz kaldım Ve 
duvardan atlayarak Tarlabaşı Bulvarı’na çıkmak zorunda bırakıldım. 31.05.13 beri soğuk algınlığı 
geçiriyorum ve gaz nedeniyle nefes almakta hala zorlanıyorum. Soluduğum gaz yüzünden hala iyileşmedim.” 
dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gülsüm Buldum: “11.06.2013 Akşam 
7-8 sularında Gezi Parkı içindeydim. Çarşı grubu oldu olduğunu iddia eden 20-30 kişilik BJK üniformalı 
bayraklı bir grup parktan insanları tezahüratlarla kışkırtıp polisin AKM önüne durduğunu yere çekti. Ancak 
Çarşı grubundan bu grubun onlara ait olmadığını öğrendim. Sonrasında iyi niyetli grupların ‘taş atmayın’, 
‘küfretmeyin’ uyarılarına rağmen gruptan küfür eden ve taş atanlar oldu, ve önceden tahmin ettiğim gibi 
yoğun biber gazlı müdahale başladı. İnsanlar hedef alınarak kafa ve göğüs hizasına biber gazları ateşlendi. 
Vücuduma isabet eden olmasa da onlarca kişi yaralandı. Yoğun gaz ellerim, kollarım ve bacaklarımda 
titreme etkisi yaptı. Uyku bozukluğu ve bol, el, bacak titremeleri dolayısıyla ile işimi, mesleğimi yapamaz hale 
geldim. 15-16 Haziran 2013: Yine akşam saatlerinde direnişe destek amacıyla Gezi Parkına gitmek istedim. 
Polis yolu Ceylan Otel yanında kapatmıştı, Parka gidemedim. Hyatt Regency otel önünde beklerken, polis 
‘yaptığınız kanunsuz bir eylemdir, dağılmazsanız müdahale edeceğiz’ uyarısında bulundu. Bir iki kez TOMA 
ve biber gazı ile bizleri geriletti. Tekrar ilerlemek isteyince 20-30 kadar polis durmaksızın, hedef alarak plastik 
mermileri ardı ardına ateşleyerek ve koşarak üstümüze  gelmeye başladı. TOMA ve biber gazıyla 
müdahalede bulundu. Aynı anda 20-30 Polis plastik mermi ateşleyip koşuyordu ve TOMA’dan su sıkılıyordu 
ve biber gazı kullanılıyordu. Sonra Harbiye’ye çekildim. Orada da müdahale orantısız ve benzerdi. 
TOMA’dan çıkan su kimyasal katkılıydı çünkü kızarıklıklar, kaşıntı ve yanma yapıyordu.” dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Yılmaz Kılıç: “31 Mayıs 2013 
tarihinde basın açıklaması için Taksim Gezi Parkına giderken, Osmanbey’de indim (Metro çalışmıyordu). 
Orda polis saldırısı sonucunda gaz ve tazyikli suya maruz kaldım. 1 Haziran sabahına kadar sürekli polisin 
gazı ve tazyikli suyuna maruz kaldım. Taksim Mis Sokak civarında 1 Haziran öğleden sonra saat 14:00 
sularında tepebaşından Taksime gitmek istediğimde tekrar polisin gazlı saldırısı başladı. Aşırı derecede gaz 
bombasına maruz kaldım.3 Haziran sabahında göğüs kafesimde ve kalbimde sıkışma nedeniyle Şişli Etfal 
Hastanesine gittim ve doktor bana 2 gün rapor verdi. 16 Haziranda Taksim Galata Kulesi civarında tekrar 
polisin attığı gaza maruz kaldım ve kolumda kaşınma ve kızarıklık oluştu.” dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Salih Aydemir; “Gezi Parkı 
eylemlerine kişisel haklarımı kullanarak protesto ettim, polis hiçbir uyarıda bulunmadan gaz, tazyikli su ve 
ses bombalarıyla müdahale etti. Pera Palas oteline doğru kaçmaya başladık. Tam Pera Palas otelin önüne 
geldiğimde Öğretmenevinin bulunduğu sokağa gizlenmiş 10-15 kişilik polis grubu beni yakaladı. Beni yere 
yatırıp kelepçelediler. Cop, tekme ve yumrukladılar. Ettikleri küfürler içinde  ’’Ananı karını bacını sikeyim, 
Allaha inanmıyor musun götünü siktiğimin adamı’’. Telefonumu kırdılar, vücudumun her yerinde vurdular.5 
dakika boyunca dövdüler ve hakaret ettiler, dayak yediğim esnada ellerim kelepçeliydi. Gözaltına almak için 
ayağa kaldırdılar. TRT binasına doğru yöneldik. Bu süreçte de dayak ve hakaretler devam etti. Bir polis 
kameralar kayıttadır, bırakın bu adamdan bir bok olmaz deyip ellerim arkadan kelepçeli şekilde bırakıldı. 
Ellerimin kelepçeli halimi Bulgar bir gazeteci görüntüledi. İnsanlar yardımıma geldiler.”dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Metin Oktay; “16.06.2013 Akşam 
saat 9.30 TOMA’dan sıkılan su müdahalesinden sonra bir apartmana girenler  dört çevik kuvvet polisi 
tarafından, bir binanın bodrum katında dış kapının kapalı olmasına rağmen polis  tarafından zorlanarak 
açıldı. Binanın bodrum katına girdiler. Beni tekmelerle ve  coplayarak dışarı çıkardılar. Dört polis aynı anda 
coplarlar tekmelerle kafamı darp ettiler. Ben bayıldıktan sonra bıraktılar beni. Akabinde  çevredekiler 
tarafından hastaneye götürüldüm. Kaskları yoktu. Orantısız şiddete maruz kaldım.” dedi. 
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18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Bircan Kırbıyık: ”15.06.2013 tarihinde 
20:30’da Gezi Parkını herkes gibi görmeye ve direnişe destek olmaya gittim. Ancak Polis uyarıdan hemen 
sonra çocuklu ailelerin bile gitmesine fırsat bırakmadan,  biber gazı ve ilaçlı/zehirli sularla üzerimize saldırdı. 
Ne yapacağımızı bilmez şekilde kaçtık ve  Divan otelde buldum kendimi. Çok geçmeden saat 21:00 
sularında Polis otelin içine gaz kapsüllerini atma suretiyle bizi bina içerisinde öldürmek istedi. Yaşadığımın 
başka bir açıklaması olamazdı. Defalarca ve saatlerce içeriye gaz atıldı. Sabaha kadar kapalı alanda gazı 
soluduk. Kapalı alanda soluduğum gaz sonucu nefes darlığı, ciltte kaşıntı ve yanma hissi 3 gün boyunca 
geçmedi. Atılan gazların ve TOMA’nın içinde bulunan yakıcı ve asitli suyun içeriğini bilmiyoruz. Hala 
yaşadıklarımdan dolayı geceleri uyuyamıyorum.” dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan Ümit Balkanlı:” Cumartesi akşamı saat 19.00 
civarında her zamanki gibi Taksim İstiklal caddesindeydim. Tek başımaydım ve izlemek için meydana doğru 
yürüdüm. Fransız Konsolosluğunun önüne geldiğimde çevik kuvvetin barikatı vardı. Bir memura Gezi 
Parkına geçebilir miyim diye sordum. İzin vermeyince geri adım attım ve durdum. Polis anons ile herkesin 
caddeyi boşaltmasını rica etti. 2 kez sonrasında TOMA ile üstümüze su sıkıldı. Sonrasında akrep geldi, 
bacaklarımı hedef aldı. Parmaklıklara tutunmama rağmen sırtüstü yere düştüm. Akrep hiçbir uyarı yapmadan 
üzerimize gazlı su sıktı ve hiçbir yere kaçamadım. Saldırı sonrası, sağ dirsek kemiğim, omurgamın sol tarafı, 
sol çenem, sağ ve sol baldırlarımda ciddi ezilmeler oldu. Şiddetli göz yanması ve görme kaybı (3 saat 
boyunca) oluştu. Ayrıca nefes darlığı ve mide yanması gibi şikâyetlerim var. Bu olaylar beni psikolojikmen de 
etkiledi. Gaz ve polis şiddeti içeren kâbuslar görmekteyim, bu nedenle gece uyuyamıyorum. Düştüğümde 
beni bir doktor yerden kaldırmıştı. İki kişi koluma girip revire götürmüşlerdi. Gözlerime solüsyon, eziklere buz 
konuldu ve kıyafetlerim değiştirildi.” dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Nurgül Ateş: “Anayasal ve 
demokratik hakkım olan Gezi Parkının yıkılışını protesto etmek için 2-16 Haziran arası Gezi Parkında 
bulundum. Polis tarafından defalarca uyarı yapılmadan TOMA’larla su sıkıldı, plastik mermi kullanıldı. Yoğun 
gazdan ses tellerim tahriş oldu. Sağlığımdan endişe ediyorum. Sorumluları olduğu düşündüğüm İstanbul 
Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Vali Hüseyin Avni Mutlu ve görevli çevik kuvvet polisleri ile alakalı gerekli 
işlemlerin yapılmasını talep ediyoruz.” dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Dorothea Wolo: “15 Haziranı 16 
Haziran’a bağlayan gece saat 02.00 sularında Taksim meydanındaydım. İstiklal Caddesi girişinde polis 
TOMA ve tazyikli su sıktı. Bu sudan çok etkilendim. Ellerimde bacaklarımda kaşıntı, kızarıklık ve yanma oldu. 
Olaydan 12 saat sonra hastaneye gittim ve bu durumu tespit ettiler. Raporum mevcut. 5 senedir astım 
hastasıyım ve polisin attığı gazlardan da etkilendim.” dedi. 
 
18 Haziran 2013’te Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları 
Konfederasyonu ( KESK ), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ( TMMOB ), Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve 
Türk Diş Hekimleri Birliği (TDB) Gezi Parkı’na yönelik Cumartesi gecesi yapılan polis müdahalesini protesto 
için aldığı genel grev kararı doğrultusunda İstanbul'da yürüyüş yapıldı. KESK kortejinin Tünel Meydanı’nda 
yaptığı eylemde polis yürüyüşe izin vermedi. KESK'in "dağılacağız" açıklamasının ardından polis bariyerleri 
açtı. Ancak kalabalıktaki bazı gruplar dağılmayarak İstiklal Caddesi’nden Taksim'e doğru yürümeye başladı. 
Grup Taksim Meydanı girişine geldiğinde çevik kuvvet ekipleri ile karşı karşıya geldi. Yapılan anonslarla 
grubun dağılması istendi.  Polis gruba boyalı mermi sıkarak dağıttı.  
 
18 Haziran 2013’te Eskişehir’de ve Ankara’da düzenlenen eylemlere de polis ekipleri gaz bombası ve 
basınçlı suyla müdahale etti. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Yahya Kemal Altunbaş; “15 Haziran 
Cumartesi gecesi Gezi Parkında revir olarak isimlendirdiğimiz bölümde bulunduğum sırada hem Gezi 
Parkına hem de revire içeride oksijen tüpü yardımı ile nefes alan hastalar  bulunduğu halde biber gazı 
olduğunu düşündüğüm tüpler polis tarafından atılmaya başlandı.  Gaz ve dumandan kimse kimseyi 
görmüyordu. Gazı atanlar arasında polis olduğunu tahmin ettiğim sivil giyimli kişilerde vardı. Polisin attığı 
gazdan sonra sol dirseğim içinde yaralar oluştu. Polis gaz tüplerini atarken bir yandan da parkın içindekilere 
cop ve tekme ile saldırıyordu. İçeride revirde nefes darlığı çeken bir kadın da bulunuyordu. Revirdeki gönüllü 
doktor bu kadına oksijen tüpü ile yardımcı oluyordu. Polis doktorun sözünü dinlemeden müdahale etti ve 
insanları zor kullanarak, copla müdahale ederek zorla dışarı çıkarttı. Üzerimdeki feneri zorla aldı ve bana  
hakaret etti. Ben parkta bulunan iki revir arasında yardım için gelen eşyaları tasnif ettiğimiz bölümdeki 
gönüllülerdendim. O yüzden bu müdahaleye tanık oldum ve maruz kaldım. Sol dirsek içimdeki kızarıklık ve 
yaralar sebebiyle ağrılar belirdi.”dedi. 
 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

160 YAŞAM HAKKI  

 

18 Haziran 2013’te,nde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Burcu Sarak; “Gezi Parkında 
hiçbir örgüte bağlı olmaksızın, insanlara yiyecek dağıtan bir stantta çalışırken aniden insanların kaçıştığını 
gördüm. (15.06. 2013 saat 20.00 civarı) Parkı boşaltmak amacıyla  gazla ve suyla saldırıya geçtiler. İnsanlar 
itiş kakış halindeydiler; birbirini ezenler, düşen yaşlılar ve çocuklar vardı. Zorlukla Divan Otel’e sığındık. 
(15.06.2013 saat 21.30 civarı ) Otelde defalarca gaz yedik, yetinmeyip otelin içine gaz attılar ve kaçacak 
yerimiz kalmadı. Kardeşim  (Duygu Sarak) bayıldı, annem nabız düşüklüğünden hastaneye kaldırıldı. Sabah 
saatlerine kadar bu durum defalarca kez tekrarlandığından otelden kaçmak zorunda olan çok insan oldu. 
Gece 6000 kişiye yakın direnişçi otelde iken sabah 200 – 300 kişi kadardık. Az insanla çok büyük bir umut 
örneği sergileyip şarkılar söyledik. Anneler oturma eylemi yaptı. Bunun üzerine polis tekrar saldırdı. Annemi 
korumak adına öne geçince kalkanlarla vurdular, su sıktılar. Kaçışmaya başladık. Otelin otoparkından giren 
20 – 30 kişiydik. Otelde kalan çok az sayıda insan olarak bize ya arka giriş kapısından gözaltına 
alınacağımız ya da ön kapıdan serbestçe çıkabileceğimiz söylendi. Otel görevlileri korumasında toplu olarak 
çıkıp Harbiye’de yürüyüşte olan kalabalığa katıldık. Orada da çatışma vardı ve geceden beri yorgun 
düştüğümden kaçamadım, defalarca plastik mermi, boyalı su ve gaza maruz kaldım. Sonra bitkin düşüp bir 
eve sığındım ve ancak gece geç saatlerde eve dönebildim.”dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Özkan Korkmaz; “Olay zamanı 
Beşiktaş’tan yukarı çıktım. Divan Otelin oradan geçiyordum. Polis yakaladı ve darp etti.  Darp sonucu olay 
yerinden ambulansla hastaneye kaldırıldım.  Kaldırıldığım hastanede bile gaz biber ve tazyikli su attılar ve 
darpa maruz kaldık. Olduğumuz hastane ise özel Alman Hastanesiydi.”dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Şükriye Kepen; “Arkadaşlarımla 
Taksimden Karaköye ulaşmaya çalışırken TOMA nın üst yolda geldiğini gördük. Ara sokakta sığınacak bir 
yer ararken gaz bombaları atılmaya başlandı. Ardından polisler kovalamaya başladı, arkadaşlarım 
uzaklaşmıştı. Polislere yakalandığımda ellerim havada teslim olmuş durumdaydım. Önce bileklerime ve 
bacaklarıma vurdular, saçımdan tutulup yere düşürüldüm ve coplarla dövüldüm. Dövdükten sonra çantamı 
verip gönderdiler.”dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Fadime Sarah; “Gezi Parkında bir 
örgüte bağlı olmaksızın yiyecek dağıtan bir standda görev almışken, 15.06.2013 akşam saatlerinde (20:00 
civarı) insanların kaçıştığını gördüm ki gazlarla dağıtıldık. Divan Otele sığındık (21:30 civarı). Otele gaz ve 
tazyikli su ile saldırıldı. Otelin içine dahi gaz bombaları atıldı. Annem bu durumdan etkilenerek fenalaştı, 
nabzı düştü. Okmeydanı SSK hastanesine kaldırıldı. Ardından kızı olarak ben (Burcu Sarah) otelde 
olduğummdan tekrar otele dönmek istedi. Otele döndükten sonra ardından tekrar gazlı saldırılara maruz 
kaldı. Sabah saatlerinde çıkarma girişimine karşı anneler oturma eylemi yaptı. Ancak annelerede saldırıldı. 
Annem de kalkanlarla zarar gören annelerden biridir. Vucudunda darp izleri bulunmaktadır. Otelden çıkıp 
Mecidiyeköye gittiğimizde çatışma vardı ki orada gaz, boyalı suya maruz kaldı. Yaşlı ve rahatsız olmasına 
rağmenbunca gaz ve şiddete maruz kalıp mağdur edilmiştir.”dedi. 
 
18 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gökhan Parlaktaş; “04.06.2013 
2013’te, saat 02.15 civarı Beşiktaş İnönü Stadyumunun karşındaki parkta otururken, Dolmabahçe civarından 
gelen polislerin saldırısıyla karşılaştık. Ben etrafın gaz  bombası dumanı dolmasından sonra herkes gibi 
kaçmaya çalıştım ancak bir izdihama neden olmamak için ve  silahsız olmamın, herhangi bir mukavemette 
bulunmamın bir müdahaleyi engelleyeceğini düşürerek durdum ve polislerin gelmesini bekledim. Gelen 
polisler direkt olarak suratıma, kafama, kol, bacak ve sırtıma darp etmeye başladı. Sürekli küfür ve hakaret 
ediyorlardı. Kendilerine neden saldırdıklarını silahsız ve mukavemetten uzak olduğumu anlatmaya 
çalıştığımda daha sert saldırıyorlardı. Kask, cop, tabanca kabzası ve tekme-tokat darp edildim. Adli darp 
raporumda de belirtildiği gibi kas, burun ve dudağımda kesikler vücudumda muhtelif yerlerinde de şiddetli 
ağırlar belirdi.”dedi. 
 
19 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ayşegül Ekinci; “Polisin gaz bombası 
attığı sırada Alman Hastanesine sığındık. Ardından Polis hastanenin içine girdi ve insanları teker teker 
yakalamaya çalıştı. 5079 kask numarasına sahip çevik kuvvet görevlisi merdivenlerde cop ile saldırdı. 
Göstericilerden biri beni polisten kurtardı ve saklanmamıza yardım  etti. Bu sırada başka bir gösterici iki polis 
tarafından tutuklanarak hastaneden zorla dışarıçıkartıldı.”dedi. 
 
19 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek  başvuruda bulunan Serpil Çelikkol; “ 16.06.2013 Pazar 
günü saat 21.00 civarında Karaköy İskelesine vardım. 600 civarında insan Gezi Parkın daki vahşete karşı 
destek amacı ile Tünel’e yöneldi, ama hiçbir şekilde izin verilmedi. Bol miktarda kimyasal ve bol miktarda gaz 
bombaları ile her yerden saldırı başladı.  İnsanlar Galata Köprüsü’nden Eminönü’ne doğru kaçıştı. Ben 
arkada kalmıştım. Koşarken iskele yönüne yönelip insanların içine karışayım derken 5-6 polis bariyerlerde 
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kıskıvrak yakaladı, saçımdan sürükleyerek ortaya aldılar. Maskemi, kaskımı aldılar. İçlerinden biri aşağıdan 
yukarıya doğru suratıma geçirdi ve gülerek “nasıl acıdı mı?” diye sordu. Sol üst kaşım anında şişti ve sadece 
yüzümü korumaya yöneldim. Herhangi bir görüntü vermemek için ablukaya aldılar. Özellikle kolumu bükerek 
“nasıl acıyor mu” diye işkence etmeye başladılar. Siyah bir arabayla epey  dolaştırdılar. Kendi aralarında 
nereye götüreceklerine karar veremediler. En son Taksim’de yarım bir otobüse bindirdiler ve karakola 
götüreceklerini söylediler ama Karaköy’e götürdüler.  Kimlik kontrolü yapıp “iyi halden” bıraktıklarını 
söylediler.” dedi. 
 
19 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Serhan Süsler; “Direnişçilerin gaz 
bombası, tazyikli ve solventli su ile dağıtımı esnasında cop darbeleri ve yoğun biber gazına maruz kaldım. 
Biber gazına maruz kalmamın akabinde nefes darlığı, yanma,  körlük ve cop darbesi sebebiyle iki gün 
boyunca yürüme güçlüğü çektim. Anayasada belirlenmiş düşünceyi özgürce dile getirme ve toplanma 
hakkımın engellenmesi ilkelerimin ihlali doğrultusunda orantısız güç kullanımı sureti ile şiddete maruz 
kaldım.”dedi. 
 
19 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ufuk Demirbilek; “11 Haziran sabahı 
anayasal hakkım olan protesto hakkımı kullanmak için Taksim Meydanı ve Alman Konsolosluğu 
civarındaydım. Yaklaşık iki bin civarında polis Gümüşsuyu’na  (Beşiktaş Stadının üst tarafından) girdi ve 
neredeyse her birinin elinde özellikle ön taraftaki polislerin ellerinde aynı anda iki mermi atabilen tuhaf 
görünümlü (siyah) silahlar vardı. Sabah 07.20  civarında olması sebebiyle ortalama yüz kişilik bir kalabalıktık. 
Gümüşsuyu’nda üzerimize (vücudumuzun her yerine) plastik mermi, biber gazı kapsülü vb. cisimde mermi 
yedik. Başımdaki baretim (beyaz) iki kez vuruldu. Bu şokla ve yediğim biber gazının etkisiyle (başka bir 
gazda olabilir) Taksim meydana koştum. Meydana çıktığımda, AKM’nin önündeki polislerin aynı şekilde 
vücudumun her yerini hedef gözeterek plastik mermi, biber gazı kapsülü, ya da adını bilmediğim başka bir 
şey (mermi) attılar. Bu esnada gözüme bir mermi sonucu ilk birkaç saat göremedim. İlk olarak Gezi 
parkındaki revire götürüldüm, sonrasında Şişli Etfal Hastanesine götürüldüm.”dedi. 
 
19 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Önder Erdoğan; “15.06.2013 
Cumartesi 2013’te, saat 18.00 sıralarında Taksim Sıraselviler caddesine evrak bırakmak için gittiğimde bir 
polis memuru tarafından durduruldum. Bana üzerimde bir şey olup olmadığını sordu ve ben de güvenlik 
amacıyla yanımda bez maske ve gözlük bulunduğunu söyledim.  Açıklama yaptığım halde motorun üzerinde 
bana vurmaya başladı, tekmeledi ve beni motordan düşürdü. Ayaklarıma ve karın bölgeme vurmaya başladı. 
Sonra hakaret ve küfürlerle bıraktı beni. Bu olaydan sonra Taksim’den uzaklaşmaya çalışırken gaz bombası 
attılar. Kafamda kask vardı.  Motorumu bırakıp olay yerinden uzaklaşmaya çalışıyordum ki bir polis 
kafamdaki kaskı alıp fırlattı. Gaza dayanamadım ve ambulansta buldum kendimi.”dedi. 
 
19 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gülay Öcal: “15.06.2013’te, 
Anayasal haklarım çerçevesinde Taksim Gezi Parkında bulunmaktaydım.20:30 sularında polisin 
anlayamadığım anonsunu duydum. Daha sonra alanın boşaltılması gerektiğini aksi takdirde güç 
kullanacaklarını öğrendim. Hemen akabinde gaz bombaları atışı başladı. Talimhane tarafında bir ara sokağa 
kaçtığımda ayağımın dibinde gaz bombası patladı. İlk önce ROYAL PARK OTEL’e sığındım. Daha sonra 
POINT OTEL önüne geldim. Hemen yanımızda çevik kuvvet ve TOMA’lar olduğundan kendimi güvende 
hissetmedim ve DIVAN OTEL tarafına gittim. Kısa bir süre sonra orada bulunanların üzerine de gaz 
bombaları ve asitli su püskürtüldü ve içeri sığındık. Orada gaz ve asitli sudan yaralanmış insanlar doluydu. 
Buna rağmen polis içeriye de gaz bombası attı ve oteli gaz odası haline getirdi. Polisin müdahaleye ara 
vermesinden faydalanıp yönüm olan Mecidiyeköy’e gitmek için bir taksi buldum. Genç kızları (2-3 kişi) alarak 
oradan uzaklaştım. Ne var ki Mecidiyeköy Meydanında indikten sonra Esentepe istikametinde yürürken yine 
plisin biber gazı saldırısına uğradık. Koşarak uzaklaştım.” dedi. 
 
19 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İsmail Altan: ”Biber Gazlı polis 
müdahalesi esnasında Taksim Meydanındaydım. Polisin biber gazı ile insanları dağıtmaya başlamasının 
etkisiyle merdivenleri çıkarak Gezi Parkına çıkmayı başardım. Her tarafı toz bulutu kaplamıştı ve göz gözü 
görmüyordu. 78’ler çadırında bulunduğum sırada biber gazı müdahalesi Gezi parkına yapılmaya başlandı. 
Orada bulunan insanlar önce panikledi. Ben de içlerindeydim. O esnada birbirimizin üzerine yığılıp kaldık. 
Tekrar kalkarken ağaca çarpıp yere düştüm. Daha sonra ayağa kalkarak makine mühendislerin bulunduğu 
çadıra sığındım.” dedi. 
 
19 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Füsun Çeliker: “30 Mayıs 5:00 
civarında yerde oturuyordum ve direnmememize rağmen, hiç bir uyarıda bulunmadan yoğun gaz bombaları 
atılmıştır. 31 Mayıs 13:00’de Taksimde basın açıklamasının henüz başlamamışken ve hiçbir direniş yokken, 
polis tarafından çok ağır gaz bombası atılmıştır.11 Haziran 20:00 sularında meydandan geçmekteyken 
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üzerimize yağan gaz mermileriyle şiddete maruz kaldım.  Evim Cihangirde bulunduğundan polisin olur olmaz 
gazlı müdahalelerinde, evlerimize dolan gaz nedeniyle ciddi sağlık sorunları yaşadık. Olaylar öncesi hiç bir 
sağlık sorunum yokken gaz kullanımı ve yoğun gaza maruz kalmak yüzünden astım başlangıcı teşhisi 
konmuştur.” dedi. 
 
19 Haziran 2013’te, Mersin'de Gezi Parkı eylemlerine destek olmak için yürümek isteyen gruba polisin 
müdahale etmesi sonucu 2'si polis 6 kişi yaralandı.  
 
20 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Esen Çamurdan:” Anayasal 
demokratik hakkım olan Gezi Parkı’nın yıkılmasını protesto etmek için 31 Mayıs-16 Haziran 2013 tarihleri 
arası Taksim ve civarında polisim kullandığı yoğun biber gazına maruz kaldım. Bu polis şiddetinin derin bir 
insan hakları ihlali olduğunu düşünmekteyim. “ dedi. 
 
20 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ahmet Kala: “Gezi Parkının 
yıkılmasına karşı bir avuç insanlarla pasif direnişin 2. ve 3. 2013’te, polis şiddetine uğradık. Bu defa protesto 
polis şiddetine karşı yapılıyordu. Bunun üzerine polis şiddeti artırıldı.1 Haziran gün boyu İstiklal Caddesinde 
gazlandık. Valinin polisi çekme anonsundan sonra alana dolduğumuz sırada, savunmasız olduğumuz sırada 
kalabalığın üzerine polis tarafından uyarısız bomba yağdırıldı. Yoğun gazdan fenalık geçirdim. 11 Haziran 
Salı 2013’te, sabah erken saatlerde polis alandaki çadırlara saldırdı. O gün defalarca gaza maruz kaldım. 15 
ve 16 Haziran günleri sabahtan akşama kadar defalarca gazlandık. MMO’nun altındaki revirde tedavi 
gördüm. 14 Haziran 2013’te, POINT Otelde Türk Taraks Derneğinde muayene olup bulgularımı kayda 
geçirttim.” dedi. 
 
20 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Onur Kızılkaya: “31 Mayıs 2013 Gezi 
Parkı baskısından sonra akşam 18.00’de ifade özgürlüğü hakkımı kullanmak için İstiklal Caddesine geldim. 
Burada polis müdahalesiyle karşılaştım, defalarca biber gazına maruz kaldım. Saatlerce polis şiddeti devam 
etti. Gece geç saatlere kadar sürekli yer değiştirmeme rağmen ve hiç bir provokasyon yada şiddet eyleminde 
bulunmamama rağmen polis gaz müdahalesinde bulundu. 1 Haziran 2013 tarihinde Boğaziçi Köprüsü 
yürüyüşüne katıldım. Sabah saatlerinde Beşiktaş’ta aynı şekilde gaz saldırısına maruz kaldım ve bu saldırıda 
akşama kadar sürdü. Barbaros Bulvarında iki taraflı polis sıkıştırması ve gaz kullanımı gerçekleşti. Yerlerde 
sürünerek ve emekleyerek kaçmaya çalıştım. Nefes almakta uzun süre zorlandım. Vücudumun çeşitli 
yerlerinde lezyonlar meydana geldi. 2 Haziran akşamı Dolmabahçe Cami önünde farklı bir gaza maruz 
kaldım. Sürekli kusma ve göz kararması meydana geldi. Polis aynı zamanda fiziksel şiddet uyguladı. 14 
Haziran Gezi Park’ında müdahale gerçekleşirken gaza maruz kaldım.” dedi. 
 
20 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Övünç Yarkın Esmer: “31 Mayıs 
2013 tarihinde polisin yoğun gaz ile müdahalesi sırasında defalarca gaz etkisinde kalıp nefes kesilmesi, 
öksürme, akciğer ağrısı gibi fiziksel sorunlar yaşadım. Ayrıca polisin bana karşı takındığı hakaret ve tehdit 
dolu tavrından dolayı yaşamakta olduğum Beyoğlu ilçesi sınırlarında bile kendimi uzun süre tehlikede 
hissettim. Bu etkilere bağlı olarak halen sürmekte olan uykusuzluk, iştahsızlık, yoğun stres ve güvensizlik gibi 
psikolojik travmalar yaşıyorum.” dedi. 
 
 20 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Özlem Aktaş: “29 Mayıs 2013 
Çarşamba 2013’te, Gezi Parkına AVM yapılmasına karşı çıkmak için yapılan protestolarda başlayan eylem 
sürecinde polisin yoğun gaz bombası kullanması sonucu mağdur oldum. Biber gazına maruz kalmanın 
sonucunda nefes darlığı gözlerde kuruluk gibi fiziksel sorunların yanında psikolojik travma da yaşıyorum. 
Ayrıca tanık olduğum ve polis tarafından uygulanan şiddet, plastik mermi kullanılması olayları psikolojimi 
yoğun olarak etkilemiş, polis fobisi ve uykusuzluk gibi sorunlara yol açmıştır.  Ayrıca polisin sokakları işgali 
halen sürmesi ve silahını sürekli olarak tehdit göstergesi olarak kullanması, yaşanan olaylar karşısında 
devletin polis ve mağdurlara karşı olan tutumu sebebiyle yaşadığım travma giderek ağırlaşmaktadır.” dedi. 
 
20 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gültekin Kemal Eke: “31 Mayıs- 16 
Haziran 2013 arası Gezi Parkı olaylarını protesto etmek için Taksim meydanı ve çevre sokaklarda sürekli 
olarak ve yoğun bir biçimde biber gazına maruz kaldım.” dedi. 
 
20 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sadettin Yılmaz: “31 Mayıs -16 
Haziran 2013 arası Gezi Parkında yasal haklarımızı kullanırken devamlı gaz ve polis müdahalesine maruz 
kaldık.” dedi. 
 
20 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Memnune Kayagil: “11.06.2013 Salı 
2013’te, Harbiye- Taksim yönünden gelirken Divan Oteli civarında ve sığındığım otelin lobisinde şiddetli gaza 
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maruz kaldım. Aynı gün, gün boyunca birçok defa Taksim civarında gaza maruz kaldım (Beyoğlu’nda iş yeri 
sahibi olduğum için bu bölge benim içimde yaşam alanım).15.06.2013 Cumartesi 2013’te, akşamüstü 
Taksim Meydanı’nda çok şiddetli gaza maruz kaldım. 16.06.2013 Pazar 2013’te, boyunca değişik sokaklarda 
(Sıraselviler) yine şiddetli öncekilerden daha yoğun ve şiddetli bir gaza maruz kaldım. Özel sağlık 
problemlerimden dolayı zorlukla bulduğum gaz maskeleri bile işe yaramadı. Alerjik astım hastasıyım (kronik). 
Ayrıca gözlerimde retina dekolmanı problemi var. Rahatsızlıkların çerçevesinde uzun sürelik maruz kaldığım 
bu gaz şiddeti sonucu: gözlerimi elimden geldiğince korumaya çalıştım, astımım çok kötü durumda, ventolin 
benzeri ilaçlarla nefes almaya çalışıyorum. Astım konusunda doktorlara görüşme içindeyim.” dedi. 
 
20 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gökce Algan: “(Kendisi yaralı 
olduğundan yazamıyordu Başvuruyu alan kişi yardımcı oldu). 31.05.2013 de Harbiye den Nişantaşı’na 
yürüyen kitlenin içindeydim. Polis önce yoğun biber gazı müdahalesinde bulundu. Daha sonra TOMA’lar 
müdahaleye başladı. Bir TOMA beni hedef alarak tazyikli su ile müdahale etti. Sıkılan suyun şiddetiyle yere 
şiddetli bir şekilde düştüm. Polisler arkamdan ‘orospu’ diye bağırıyorlardı. Su aynı zamanda renkliydi. Sol 
yanıma düştüm. Omzumdan, başımdan ve belimden yaralandım. Köprücük kemiğim kırıldı. Belimden 
yaralandım gözüm morardı. Birileri bana yardım etti ve bir apartman görevlisinin evine götürdüler. Daha 
sonra Şişli Etfal Hastanesine götürüldüm. “dedi. 
 
20 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hıfzı Koray Konuk: “Taksim 
Meydanında duran adam eylemine katılmak üzere ayakta hareket etmeden sessiz bir şekilde duruyordum. 
Saat 13:45 sularında uyarı yapılmadan polis zor kullanarak beni durduğum yerden meydanda bulunan bir 
otobüse zorla bindirdi. Karaköy karakoluna 16 kişiyle birlikte otobüste beklemek zorunda kaldık. Yaklaşık bir 
saat sonra savcılıktan gözaltına alınma emrinin geldiğini polisler tarafından bize bildirildi. “dedi. 
 
20 Haziran 2013’te Ankara’da Gezi Parkı protestolarına destek vermek amacıyla yapılmak istenen eyleme 
polis ekipleri basınçlı suyla ve gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri protestocu grupların Kennedy 
Caddesi’nde toplanmasına izin vermedi. 
 
20 Haziran 2013’te İzmir’de Gündoğdu Meydanı’na Gezi Parkı eylemleriyle dayanışmak amacıyla kurulan 
çadırlara saldıran polis ekipleri 70 kişiyi gözaltına aldı. 
 
20 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Şenol Budak; “Anayasal hakkım olan 
toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkımı icra etmek üzere Okmeydanı’na doğru Gazi Mahallesinden ilerliyordum. 
Okmeydanı köprüsünden önce yoğun gaz bombası ile  saldırı (etkisi yoğunlaştırılmış biber gazı 
kullanılmaktaydı) gerçekleştirildi. Sonra köprü mevkiinden TOMA üzerimize geldi. TOMA üzerimize gazlı 
kimyasal ve tazyikli su sıktı. Tazyikli suyun etkisiyle kaydım ve ters bir şekilde sağ bileğimin üzerine düştüm. 
Hıdır adında bir arkadaşım beni kaldırarak önce Okmeydanı Özel Hastanesine (şark kahvesinin yanındaki), 
Sonra da Okmeydanı Devlet Hastanesi Ortopedi bölümüne gittik. Devlet Hastanesinde10 günlük rapor 
verildi.”dedi. 
 
21 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Rengin Gündogdu: “31 Mayıs 
2013’te, saat 18 civarında Divan Otel’in önüne geldim. Buradan Gezi Parkına destek olup arkadaşlarımla 
olacaktım. 15-20 dakika sonra polis hiç anons yapmadan, hiçbir açıklama yapmadan tam olarak Divan Otelin 
önüne gaz bombası attılar. Yoğun gazdan nefes alınamıyordu. Herkes birden Divan Otelin içine girmeye 
çalıştı ve bu sırada yere düşüp ezilme tehlikesi de oldu. Bende cama sıkıştım, bacağım morardı ve kolum 
incildi. Cep telefonum yere düştü. Neyse ki sonunda içeri girdim ama yaklaşık iki dakika nefes alamadım ve 
gözümü açamadım. Astım/Alerji hastası olduğum için iki hafta öksürüğüm devam etti. Kendime geldiğimde 
herkeste bir telaş vardı, çünkü polis içeri girip herkesi tutuklamak istedi. Divan yönetimi izin vermedi. Daha 
sonra polis herkesin çıkmasını istedi ve hiçbir şey yapmayacaklarını söylediler. Ben inanmadığım için 
çıkmadım. Benden daha genç 20-25 arası bir sürü kız dışarı çıktı, polise inanarak. Fakat polis tam 
çıktıklarında yine üzerlerine gaz attı. Bunu videoya kaydettim. Çıkan insanlar tekrar geri geldiler, herkes 
ağlıyor ve nefes alamıyordu. Bir ara polis yine içeri girmeye çalıştı ve ben tuvalete saklandım. Akşam saat 
22.00 ‘e kadar otelden çıkamadım, çünkü çıktığımızda polis gaz atıyordu. Daha sonra, bir tanıdığım gelip 
beni çıkardı. Arabasıyla gelmişti ve yaş olarak büyük bir olduğu ve tanınan biri olduğu için sanırım polis bir 
şey yapmadı. O gün eğer Divan Oteli olmasaydı ve bizi içeri almasaydı ölmüştük. “dedi. 
 
21 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ayşin Albayrak: “31 Mayıs sabah 9 
civarı Gezi oteli önünde direk olarak üstümüze gaz atıldı. Kaçma yolunda polis tarafından gaza doğru itildik. 
Nefes zorluğu çekmeye başladım ve Taksim İlk Yardıma gidip acil yardım almak zorunda kaldım.03 Haziran 
gecesi üstümüze atılan gaz (civarda Dolmabahçe de olabilir atılan gaz) alerjik reaksiyona sebebiyet verdi, 
dilim şişti ve nefes almakta zorluk yaşadım. 4 Haziran 2013’te, doktora gidip astım spreyi kullanmak zorunda 
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kaldım. Artık astım spreyi kullanman gerekiyor oluşan tahribattan dolayı. Doktor raporu var. 13 Haziranda 
ofisimize geldiğimizde ofise gelmiş biber gazı kapsülü nedeniyle nefes zorluğu yaşadım.” dedi. 
 
21 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Andaç Yıldırım; “01.06.2013 
tarihinde İstiklal caddesinin yan sokağı olan Meşelik Sokak girişinde İstiklal girişindeki çevik kuvvet 
tarafından sıkılan yoğun gaz bombasından kaçarken sol el serçe parmağıma plastik mermi isabet etti. Hala 
parmağım mor ve solak olduğum için elimi kullanamıyorum. Yakın tarihte gerçekleşen bütünleme 
sınavlarıma elimi kullanamadığım için giremedim. 11.06.2013 sabahı Gezi parkına yapılan saldırıyı duyunca 
oradaki arkadaşlarımı merak ettiğim için istiklal caddesine gittim. İstiklal caddesinde birkaç kişi bir araya 
gelince hemen gaz bombasına maruz kaldık. Gazdan kaçmak için Meşelik Sokağa geçerken ayağıma gaz 
fişeği geldi. Sağ ayak bileğimin 2 santim üstüne denk geldi.”dedi. 
 
21 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ercan Yılmaz; “İşyeri önünde birkaç 
arkadaşla birlikte sohbet ediyorduk. Dışarıda yaşanan olayları izliyorduk. Caddelerde barikatlar kurulmuştu. 
Bir süre sonra çevik kuvvet polisleri geldi ve insanlara dağılmaları uyarısında bulundu. Bu uyarıyı dikkate 
alarak içeri giriyordum ki birden polis plastik mermi yağdırmaya başladı. Mermilerden biri yüzüme isabet etti 
ve boynuma kadar ağır bir şekilde yaralandım. Bu tip vakalarda devlet hastanelere polis çağırdığı ve polisin 
mağduru gözaltına aldığını duyduğum için doktora gidemedim. Dolayısıyla durumumu belirten bir belge 
alamadım.”dedi. 
 
21 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Jana Gümrükcü: “From the first days 
of the protests, the police made strong gas attacks, gas influene touched our office also. We couldn’t 
breathe, the eyes were burning. 13th of June the police broke the office window and threw gas bombs 
directly to the window. Until the morning it was melting and coming people couldn’t enter the office. I had an 
allergic reaction, headache and a feeling as poisened.The effect of the gas is still present, I have a headache 
for more than 1 week.” dedi. 
 
21 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Zeliha Nesanır: “31 Mayıs 2013’te, 
Gezi Parkında pasif direniş içerisinde bulunurken aniden gaz bombasına ve yoğun gaza maruz kaldık. Divan 
Oteli önüne çekilen onlarca kişiyle birlikte gazın etkisinden kurtulmaya çalışırken yeniden maruz kaldık. Polis 
5-10 kişilik birlikte durulan topluluğa dahi yoğun gaz atarak evimize dönebilmenin tüm koşullarını ortadan 
kaldırmış, yakın temasta durduklarında ise küfür, aşağılama, hakaret üslubuyla bizleri küçük düşürmüşlerdir. 
Evim Kocamustafapaşa’da olduğu için otobüsler Tarlabaşı bulvarından kalkmaktadır. Fakat Çevik Kuvvet 
otobüs duraklarına ve durakta bekleyen insanları da yoğun gaza maruz bırakmışlardır. O gün Tarlabaşı 
bulvarından Şişhane’ye kadar yoğun gaz ortamında yürüyerek araç bulabildim ve eve döndüm. 3 Haziran 
2013’te, Beşiktaş, Akaretler, Çarşı yerleşkelerinde yeniden yoğun gaz ve TOMA’ların tazyikli suyuna maruz 
kaldım. Kullandıkları gaz nefes almayı engelleyen, öksürten, kusturan ve yoğun balgam çıkartarak 
konuşmamızı engelleyen cinste kimyasal içermekteydi. Tüm vücudumuzda yoğun bir yanma hissi 
hissetmekteyim. 16 Haziran 2013’te, Taksim Dayanışmanın İstanbul Barosu önündeki basın açıklamasını 
dinlemek için Beyoğlu’na geldim. Tamamen barışçıl bir durumdayken Odakule önünde yine yoğun gaz ve 
TOMA’nın suyuna maruz kaldım. TRT binası yanındaki çay bahçesine sığınmışken çevik kuvvet ekipleri 
kafeye gelerek tamamen savunmasız olmamıza rağmen bizleri coplamışlardır. Sağ kolumun dirsekten üst 
bölümüne cop darbesi aldım, TRT binası yanındaki otoparka sığınmışken, polis otoparkın içine de gaz 
bombaları attı.” dedi. 
 
21 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Renan Altunbay: “Taksim Gezi Parkı 
direnişçilerini ziyarete gittiğim akşamüstü saatlerinde polis ansızın parkın içine gaz sıkarak saldırıya geçti. 
Canımızı zor kurtarıp kendimizi Divan otelin önüne attık. Gazlama operasyonu orada da devam etti. Evime 
dönmek içim ara sokaklara saptım. Dolapdere’ye inen yollardan İstiklal Caddesi’ne, oradan da Cihangir’e 
yaklaşmaya çalıştım. Ancak Meydanda atılmaya devam eden gazları düşük yoğunlukta olsa da sollayıp 
durdum. Zorlukla İstiklal Caddesine geçip IHD binasının önüne yaklaşırken tam arkamdan bir gazın 
atılmasıyla fena halde tıkandım. Oradaki bir kafenin işletmecilerinin desteğiyle bir saat dinlendikten sonra 
evime vardım. Taksim direnişi boyunca Sıraselviler’e püskürtülen eylemcilerin üzerine sıkılan gazdan her 
gün nasibimi aldım. Camları kapamak da bir işe yaramıyor gaz evin her köşesine doluyordu. Birden göz 
yanması ve ağızda bir acılık oluşuyor. Diyebilirim ki yaşadığım mahallede aşırı gaz atımından dolayı 
evlerinde oturanlar sokaktaki eylemcilerden daha fazla mağdur oluyor, sürekli zehir soluyor. Eylemciler hiç 
olmazsa kaçabiliyorlar, evlerde oturanların öyle bir imkanı olmuyor.” dedi. 
 
21 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Nuran Karaduman İncel: “4 kez ayrı 
günlerde biber gazı ve ne olduğun bilemediğim gaza maruz kaldım. Uzun süreli 5-6 saat kadar sürdü. 3. kez 
İstiklal Caddesinde Borsa Lokantasına sığındık. İçerde nefes darlığı oldu. Çıkmak zorunda kaldım ama 
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çıkınca 2 kez nefes alamadım, öleceğim sandım. Sağlık görevlileri müdahale etti. 15 dakikaya kadar göğüs 
ağrısı yaşadım. TIHV’e başvuruda bulundum. Kanser tedavisi görüyorum. İlk günlerde etkilendiğimi 
anlamadım daha sonra psikolojim bozuldu. Kâbus görüyorum, uyku düzenim alt üst oldu.” dedi. 
 
21 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sevda Bayramoğlu: “31.05.2013 
Gezi pastanesinin önünde polisin tüm meydanı biber gazıyla nefes alamaz hale getirdiği akşam üstü 
saatlerinde fenalaştım. Nefes alamadım ve kısa bir süre kendimi kaybettim.Beni yakınlardaki bir apartmanın 
içine almışlar ve ilk yardımı orda yaptılar. Kalp hastasıyım. Nefes ve kalp ritmimin düzelmemesi üzerine 
ambulans çağırdılar ve Taksim İlk Yardımın Aciline götürüldüm. Oksijen verildi, EKG çekildi ve bir saat kadar 
müşahede altında kaldım. 11.06.2013’ de Taksim Meydanında Metro çıkışında tekrar biber gazına maruz 
kaldım Taksim İlk Yardımın Aciline götürüldüm. Kızılkayalar Bambi civarında kaldırıma yığılmışım. İlk kimler 
müdahale etti, kimler ambulansa götürdü, bilmiyorum. Yine oksijen ve ilaç verdiler ve bir saat müşahede 
altında tuttular. 15.06.2013 ‘de  Harbiyede gaza maruz kaldım. Caddedeki ambulans beni aldı. Ambulansta 
dört hasta vardı. Öne oturttular. Şişli Etfal’in aciline götürdüler. Oksijen ve ilaç vererek solunum ve kalp 
ritmini düzenlediler.” dedi. 
 
21 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan E. Duygu Deniz: “Gezi Parkında 
yapılan müdahaleyi protesto nedeniyle park alanında bulunmaktayken, ilk olarak 31 Mayıs 2013 saat 5.10 
sularında polis tarafından uygulanan aşırı gaz müdahalesinin akabinde yoğun mide krampı, görüşte 
bulanıklık, nefes darlığı ve aşırı terleme sıkıntısıyla karşılaştım. Üstelik müdahale esnasında dört taraftan 
polis kuvveti tarafından sıkıştırıldığımız için kaçma fırsatı bulmamız da 20 dakika sürdü. Dolmabahçe Camii 
revirken, Dolmabahçe direnişçilerin arasındaydım. Çok fazla yaralanmaya şahit oldum. Gazların öngörülerin 
mesafeden çok daha yakından atıldığına ve bire bir insanların gaz fişekleriyle yaralandığına da şahidim. 11 
Haziran akşamı yardım için bulunduğum revirde sanırım 17 itibariyle oldukça yoğun gaza şahit oldum. Gazın 
temasıyla yardımcı olmaya çalıştığımız insanlar sinir krizlerine girdi ve solunun yetersizliği sebebiyle 
baygınlık geçirdiler. Ben görevli olduğum içim alanı terk etmedim ve çok yoğun gaza maruz kaldım. Gazı 
yedikten sonra gözlerimde çok yoğun görme kaybı, bıkkınlık, halsizlik, mide bulantısı ve cildimde yanma hissi 
yaşadım. 15 Haziran akşamı Tarlabaşı Bulvarında gaza maruz kaldım akabinde 19 Haziran itibariyle 
vücudumda yaralar çıkmaya başladı. Solunun güçlüyü çekmekteyim ve halen gözlerimde görüş kaybı 
mevcut. Son yediğim gazın etkisiyle uyku problemleri yaşamaktayım, aynı zamanda revirde tanık olduğum 
ağır yaralılar yüzünden psikolojimde çok bozuldu.” dedi. 
 
21 Haziran 2013’te Mersin’de Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için yürümek isteyen gruba polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu gösteriye katılan 4 kişi ile 2 polis memuru yaralandı, 8 kişi de gözaltına 
alındı. 
 
21 Haziran 2013’te, Şanlıurfa’da Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla bir iş merkezinin önünde 
durma eylemi yapmak isteyen Hakan Karageçili’ye “Kabahatler Kanunu’nu ihlal ettiği gerekçesiyle 88 Lira 
para cezası verildi. 
 
21 Haziran 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde YDG-H aktivistleri, "Sömürgeciliği yaşama ve yaşatma" 
kampanyası çerçevesinde ve PKK Lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talep etmek amacıyla eylem düzenledi. 
Akşam saatlerine doğru Harun Boy ve Karşıyaka mahallelerinde toplanan yüzleri maskeli yüzlerce genç, 
yürüyüş düzenledi. Kısa sürede olay yerine gelen polisler, çok sayıda akrep tipi zırhlı araçla gençlere gaz 
bombasıyla müdahale etti.   
 
23 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Emrah Kurt; “22.06.2013 tarihinde 
saat 16.00 da Gezi Parkına gitmek isterken 6-7 polis hep birlikte hareket ederek beni çevreleyerek sözle ve 
elle iteklediler. Gezi Parkı tarafındaki kaldırımda üzerime çullanan 4-5 polis tarafından tartaklandım ve darp 
edildim, dövüldüm ve hakarete uğradım. Ellerimi Arkadan kelepçeleyerek perdeleri çekilmiş polis otobüsüne 
aldılar. Orada yine tehdit, hakaret ve darba maruz kaldım.Psikolojik şiddete maruz kaldım, akıl sağlığımın 
yerinde olmadığını söyleyerek Bakırköy’e gitmemi söylediler.Dışarıdan gelen görevli ekip beni otobüsten 
çıkarıp Gezi Parkı yanındaki ara sokağa götürdüler. İsminin Ulaş Uzunçayır (Giresun) olduğunu öğrendiğim 
polis hakkımda hazırladıkları tutanağı imzalamam için beni ikna etmeye çalıştı. Adını bahsettiğim polis 
memurundan hiçbir şekilde şikâyetçi değilim. O polis memurunun o gün o tarihte hazırlanan tutanakla ilgili 
orada görev yapan ve bana dayak ve hakarette bulunan polisleri tanıdığını varsayıyorum. Şikâyetimle ilgili 
olarak adı geçen polisin ifadesine başvurularak bana şiddet uygulayan polislerin isimlerine ulaşılmasını talep 
ve rica ediyorum. İkna sürecinde ağabeyim ve yengemle telefonla görüştüm. Telefon kaydında isminin Ali 
olduğunu bildiğim bıyıklı bir polisin ses kaydı vardır. Bu polis memurundan şikâyetçi değilim. Adı geçen 
polisin bilgi ve ifadesine başvurulmasını talep ediyorum. Polisler şikâyetçi olmadığıma dair bir tutanağı zorla 
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imzalattı. Polislerden birinin sırtıma defalarca kez yumruk ve tekme atması sonucu sırtımda doku 
zedelenmesi ve Kızarıklıklar oluştu.”dedi. 
 
22 Haziran 2013’te İstanbul’da Taksim Meydanı’ndan başlayan “Gezi Parkı’na karanfil bırakma” eylemine 
polis önce kalkanlarla sonra basınçlı, gazlı su ve gaz bombalarıyla saldırdı. TOMA’lardan sıkılan gazlı suya 
maruz kalanların vücutlarında yanma meydana gelirken, polisin saldırısı sonucu arasında basın yayın 
çalışanlarının da bulunduğu 30 kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonucu yaralananların götürüldüğü 
Makine Mühendisleri Odası’ndaki gönüllü revire de polisler gaz bombası attı. 
 
22 Haziran 2013’te Ankara’da Dikmen Caddesi’nde ve Kennedy Caddesi’nde düzenlenen eylemlere basınçlı 
su ve gaz bombalarıyla saldıran polis 7 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıyı görüntüleyen bir muhabir de basınçlı 
suya maruz kalarak yaralandı.  
 
22 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Şule Aslaner: “16.06.2013 saat 16:30 
sularında ablam ve yeğenimle Sıraselviler’den Taksime yürüyerek çıkıyorduk. Sıraselvilerde biber gazı 
atılması ile birlikte gözlerimiz ve burnumuz korkunç bir şekilde yandı. Göz gözü görmüyordu ve bizde 
sığınmak için Alman Hastanesine girdik. Bir süre sonra 8-10 Polis koşarak hastanenin içine girdi, herkes bir 
tarafa kaçışıyordu. Ben ablam ve yeğenimi bulmaya çalışırken kaçanların en arkasında kaldım. Üst kat 
merdivenlerinin yarısını çıkmıştım ki arkamdan polis gelip saçlarım ve bluzümden çekerek beni merdivenden 
aşağıya sürükledi. Sürükleyerek Hastane lobisine getirdi. Bir yandan boynumu itip saçımı çekiyordu, bir 
yandan da tekme atıyordu. Kafamı kaldıramıyordum ama tepemde birden fazla polis olduğunu görüyordum. 
Lobide tekmeledikten sonra beni bahçeye çıkardılar, çantamı açıp içine baktılar. Tanımadığım biri (polis veya 
sivil) kamerayla beni çekti. Daha sonra amir olduğunu düşündüğüm biri bana ‘KAYBOL’ dedi ve ben 
hastaneye geri döndüm. Hepsi son derece öfkeli ve kabaydılar. Kendimi son derece aşağılanmış hissetim. 
“dedi. 
 
22 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hatice Asiye Kalpaklı: “31.05.2013 
tarihine Gezi Parkına saldırıdan hemen sonra Taksim Meydanı’nda bulunmaktaydım. Polis çok büyük gruplar 
olmamasına rağmen 3-4 kişi görse bile TOMA’larla biber gazıyla saldırdı. O esnada hem tazyikli su hem de 
yoğun biber gazına maruz kaldım. Kısa bir baygınlıktan sonra olay yerine ambulansın sokulmaması 
nedeniyle insanların yardımıyla kendime gelebildim.  01.06.2013 tarihinde yine etrafa atılan kontrolsüz biber 
gazı ve tazyikli suyla hiçbir uyarı yapılmadan plastik mermiyle yaralanmak suretiyle birçok arkadaşım mağdur 
edildi. 15./16.06.2013 tarihinde Gezi Parkı içindeyken sadece alana değil taciz niteliğinde Gezi parkının 
içinde oturan insanlara yine hiç bir müdahale yapılmadan biber gazı atıldı. Yine orada yoğun biber gazına 
maruz kaldım. Solunum yetmezliği kısa süre görememe, şiddetli göğüs ağrısı yaşadım.” dedi. 
 
22 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Elvan Kığılcım: “31 Mayıs akşamı 
Sıraselvilerde barışçıl protesto hakkımı kullanırken sayısız kere yoğun gaza maruz kaldım ve boğulma, 
bayılma, kusma ve görememe tehlikesi geçirdim. Aynı şekilde 1 Haziran da tekrarlandı. Ezilme tehlikesi 
yaşadım. 11 Haziran’ da Gezi Parkı’nda ve Taksim civarında atılan gaza maruz kaldım. 16 Haziran’da İstiklal 
Caddesinde maruz kaldığım yoğun biber gaz yüzünden kusma tehlikesi geçirdim. Saat 00:00’da evimin 
bulunduğu sokakta polisler protestocu olmamasına rağmen ve hiç kimsenin tencere tava çalmamasına 
rağmen evdeki insanlara küfür ve provokasyonda bulunuyorlardı. ‘Şerefsizler’ ve ‘Tencere tava çalın siz 
kimseyi uyutmuyorsunuz’ diye bize bağırıyorlardı. İnsanlar polislerin gitmesini isteyince, kızan bir polis boş 
sokağa biber gazı attı. Olaya Ertuğrul Kürkçü de dâhildir. Polisin tacizine uğradık. Biber gazı saldırısı sonucu 
bir kaç gün boyunca nefes almakta zorluk çektim. Nefes alırken göğsümde hırıltı, nefes darlığı gibi sorunlar 
yaşadım.” dedi.  
 
22 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gizem Şanlı: “Taksim İstiklal 
Caddesindeydim TOMA ile su sıkıyorlardı. Geri kaçarken izdihamda yere düştüm üzerimden insanlar geçti, 
nefes alamadım. İmdat diye bağırırken bir adam beni kaldırmaya çalıştı. O sırada polisler geldi. Copla 
koluma vurdular düştüm bu defa bacağıma vurdular. O sırada kalktım bilinçsizce koşmaya başladım. Yardım 
istediler, bacağımda yumuşak doku zedelenmesi oldu. Kolumda çatlak olabilir. “dedi. 
 
23 Haziran 2013’te İstanbul’da eylemlere saldıran polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı. 
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Meltem Servi: “Gezi Parkının 
yıkılmasını protesto etmek için anayasal hakkımı kullanarak Taksime geldim. Olaylar sürecinde ordaydım ve 
polisin insanlık dışı muamelesine maruz kaldım. Polis yoğun derecede plastik mermi ve gaz bombası 
kullandı. Olaylar sürecinde gözden ciddi derecede etkilendim. Nefes almakta zorluk çektiğim anlar oldu. 
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Ayrıca polisin kullandığı tazyiki suyunda insan sağlığına aykırı maddeler olduğunu düşünüyorum. Tazyikli su 
beni sırılsıklam etti. Polis çok yakın mesafeden müdahale etti.” dedi. 
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Fahri Can Karakulak: “Iş 
makinelerinin Gezi Parkına girmesi üzerine anayasal ve demokratik hakkımı kullanmak üzere Gezi Parkına 
gitmiştim. Iş makinelerini kullanan kişilere ve polise birçok kişi mahkemenin iş makinelerince yıkım kararını 
reddettiğini belgelerle göstermeye ve izah etmeye çalışırken polis çok yakın mesafeden üzerimize gaz sıktı. 
Birçok kişiyle bende bu gazdan yoğun şekilde etkilendim. Bu olaydan 3-4 gün sonra İstiklal Caddesine 
yürürken polisin nefes almadan attığı gaz bombalarına maruz kaldım. İki adet gaz kapsülü ayağıma ve 
bacağıma isabet etti. Civardaki esnafın yardımıyla kendime geldim. Yine 15 Haziran akşamı Mecidiyeköy 
metrobüs durağında saat 23.00 civarı babamlayken polis metro ve metrobüs durağına gaz bombaları attı. 
Astım ve KOAH hastası olan babamla birlikte içeride gazdan yoğun şekilde etkilendik. Oradan dışarı 
çıkamadık çünkü çıkan kişilere nişan alınarak gaz bombası ve plastik mermi atılıyordu. Daha sonra diğer 
yolcuların yardımıyla da oradan uzaklaşabildik.” dedi. 
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ongun Yücel: “31 Mayıs gecesi 
İstiklal Caddesinden Taksim Meydanı’na çıkmak isterken onlarca defa polisin attığı gaz bombasından çıkan 
biber gazına, 1 Haziran’da Gezi Parkının içindeyken Mete Caddesinden Parkın içine polis tarafından atılan 
gaz bombalarının, Gezi Parkında etkinlikleri takip ederken tarihini tam hatırlamadığım bir gün aniden yoğun 
şekilde atılan gaz bombalarının, 11 Haziran sabah erken saatlerde aniden gelen polisin hiçbir uyarısı 
olmadan Gezi Parkı içinde, Taksim Meydanı’nda ve Harbiye’de saldırısına maruz kaldım. 15 Haziran gecesi 
Gezi Parkı içindeyken, aniden içeri giren polisin gaz bombasına, kalabalıkla beraber çıktığım Harbiye’de hem 
TOMA’dan sıkılan asitli suya, hem gaz bombasına hem de ses bombasına maruz kaldım. Mecidiyeköy’e 
yürürken defalarca aynı şiddeti uğradım. Gülbağ’da da bir kafede otururken uzaktan atılan gaz bombalarına 
ve ses bombasına,tekrardan döndüğüm Harbiye’de uzun zaman gaz bombası ve ses bombasına, İstiklal 
Caddesinde aynı gece Balo sokağına atılan gaz bombalarına maruz kaldım.22 Haziran akşamı Taksim 
Dayanışmasının düzenlediği basın açıklaması bittikten sonra İstiklal Caddesinde oturduğum kafenin önüne 
defalarca gaz bombası geldi. Sonrasında caddeye çıktığımda da sürekli bir saldırıya uğradım, gaz 
bombalarının tesiriyle adeta bulutun içinde dolaştım. Oturduğum bir kafede de sürekli biber gazına maruz 
kaldım.” dedi. 
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Meral Candan: “31 Mayıs 2013’te, 
Gezi olaylarını protesto etmek üzere Sırrı Süreyya Önder’in de aralarında bulunduğu bir grup ile Taksim 
Meydanı’na geldik ve oturma eylemi yapmaya başladık. Basın açıklaması yapılırken polis aşırı güç 
uygulayarak grubu dağıttı. Bu esnada aşırı gaza maruz kaldım. Grup gaz ve suyla dağıtılırken polisin 
iteklediği insanları gördüm. Gaz nedeniyle düşenleri gördüm ki biri de bendim. Bu olaylar esnasında çoğu 
kişinin gaz maskesi yoktu. Tanımadığım birisinin yardımı ile ayağa kalktım. O kişi olmasaydı ne oldu 
bilemiyorum.” dedi. 
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Nihat Pehlivan: “11.06.2013 tarihinde 
anayasal hakkım olan toplantı ve gösteri hakkımı kullanmak amacıyla Taksim Meydanına gittim. Halk burada 
toplanmıştı. Kendi makinem ile fotoğraf çekiyordum. 20.15 sularında hiçbir uyarı olmaksızın polis aşırı biber 
gazı sıkmaya ardından TOMA ile ilaçlı su sıktı. Barikatlar kaldırıldı duyurusuna rağmen Kazancı yokuşuna 
sürüklendik.” dedi. 
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Çiğdem Meral Koç: “31 Mayıs 
Taksim civarından Meydana çıkmaya çalışırken gaza maruz kaldım sonrasından girmiş olduğumuz her arka 
sokakta gaza maruz kaldım. 11 Haziran öğlen Taksim meydanına çıkmaya çalışırken Sıraselviler’de gaza 
maruz kaldım. Akşamda Gezi Parkı ziyaretinde otururken ortada hiçbir suç unsuru yokken ve uyarı 
yapılmadan parkın ortasında yoğun gaz saldırısına maruz kaldım.” dedi. 
 
24 Haziran tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gözde Başkoç: “31 Mayıs gecesi 
İstiklal Caddesinde yoğun gaza maruz kaldım. 1 Haziran’da bulantım arttı. Ve bu olayları takip eden 20 gün 
boyunca bulantım geçmedi. Tarihini hatırlayamıyorum fakat olaylar başladıktan yaklaşık 1 hafta sonra 
Gümüşsuyu’nda helikopterden gaz salındığını düşünüyorum. O gece maruz kaldığım gaz diğerlerinden çok 
farklıydı ve 2 gün boyunca ciğerlerim ağrıdı. Olaylardan bu yana da göz ağrılarım çok fazla arttı. Işığa 
duyarlılığım azaldı.” dedi. 
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Cansu Yüncüler; “31 Mayıs sabahı 
İstanbul’daki arkadaşlarımızdan polisin darp ve orantısız güç kullandığı haberleri geldi. Üstüne görsel 
medyadan da bilgi alamayınca protesto için 1:30 civarlarında yanımıza sadece su alarak birkaç arkadaş 
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Kuğulu Parka gittik. Sabaha karşı 5 gibi polis TOMA’larla ve biber gazlarıyla birden müdahale ederek Atatürk 
bulvarındaki kitleyi dağıttı. 1 Haziran  Cumartesi  2013’te, Kızılay meydana gittiğimizde yerde daha sonradan 
Ethem  Sarısülük’e ait olduğunu öğrendiğimiz kan gölüyle karşılaştık. Demokratik haklarımı barışçıl bir 
şekilde savunmak için gittiğim eylemde hayatımda ilk defa insan kanı gördüm. Devletin bunu ne bana ne de 
başkalarına yaşatmaya hakkı yoktur. 2 Haziran Pazar 2013’te, gittikçe artan polis şiddetiyle orantılı olarak 
kalabalıkta fazlaydı. Hepimiz polise karşı çok tepkiliydik. Aynı gün iki gaz bombası kapsülüne biri karnımdan 
biri kolumun arka tarafından olmak üzere hedef oldum. İkisi de polisin normalde gaz kapsüllerini atması 
gereken şekliyle havadan değil yerden paralel olarak atılmıştı. Koluma isabet aldığım sırada arkam dönüktü 
ve polisten baya uzaktaydım. Kolumun ağrısı 24 saat devam etti. Aynı akşam polisin uyarıda bulunmaksızın 
meydana girmesiyle birlikte asıl vahşete tanık olmaya başladım. Ara sokaklardan yüzlerce kişi kaçmaya 
çalışırken zaten koşmakta uzaklaşmakta olan bizlerin üstüne en az on tane biber gazı kapsülü atıldı. Ben 
nefesimin kesildiğini yolun sonuna geldiğimi bir daha nefes alamayacakmış gibi hissettiğimi çok net 
hatırlıyorum.  AVM de kapalı kalan insanların çığlıkları ve hiçbir şey yapamamanın verdiği çaresizlik hissi 
psikolojimi kötü etkiledi, travmatik sonuçlar doğurdu.”dedi. 
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Elif Ceren Yılmaz: “31 Mayıs 2013 
tarihinden itibaren Ankara’daki direnişe bizzat katıldım. 1 Haziran tarihinde Güvenpark’tan Kızılay’a doğru 
giderken yerde kana rastladık ve çok şaşırdık. Arkadaşlarla bunun ne olabileceğini hakkında konuştuk fakat 
gerçeğin ne olduğunu bilemedik. 1-2 gün sonra ise öğrendik ki Ethem Sarısülük adlı bir genç Kızılay’da 
kurşunla vurulmuş.  Bunu öğrendiğimizde gördüğümüz kanın onun olduğunu anladık. 2 Haziran tarihinde de 
polis şiddeti had safhadaydı. Akşam saat 9’a kadar zaten gaz bombaları ve ses bombaları atılıyordu fakat 
ondan sonra aynı anda onlarcasına atmaya başladılar ve herkes bir tarafa kaçışmaya başladı. O anda bir 
sürü gaz bombası arasında gözlerim kapandı bilincimi kaybetmek üzereydim.  Arkadaşımla el ele 
tutuşabilmemiz sayesinde oradan uzaklaştık. 3 Haziran 2013’te,, önceki akşam orada bulunan başka 
arkadaşlarımdan öğrendiğime göre birden fazla polis kendilerini ortalarına alıp ve dövmüş ve giderken de 
ayağına gaz bombası kapsülü sıkmışlar. Bunların haricinde çok fazla insan günlerce bayıldı, yaralandı ve 
ciddi tedavi altına alındılar. Ayrıca 2 Haziran 2013’te, birçok insan Kızılay Alışveriş Merkezi’ne sığınmıştı ve 
polis o kapalı alanda gaz sıktı ve İnsanların zarar görmesini sağladı.” Dedi. 
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sinan Uçar: “22.06.2013 tarihinde 
Taksim Meydanında toplanmıştık. Polisin kalabalığı dağıtmak için TOMAlardan sıkılan ilaçlı su yüzüme, 
gözüme vücuduma geldi. Özellikle gözümde büyük hasar oluştu. Uzunca bir süre o gözümle göremedim. 
Sağlık görevlileri yardımcı oldu. Bunun yanında kollarımda ve yüzümde ilaçlı suyun oluşturduğu yanma, ağrı, 
sızı sabaha kadar sürdü. Ayrıca polisin yarattığı panik nedeniyle kalabalık içinde ezilme tehlikesi yaşadım ve 
bu durum ben de psikolojik travma yarattı. “dedi. 
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Abdullah Altiok: “22.06.2013’te, 
Taksim Dayanışmasının çağrısı ile Taksim Meydanına geldim. 20:30 Sularında polis zor kullanarak halkı 
dağıtmaya başladı. Halk da çok direnmeden meydanı boşaltıp ara sokaklara dağıldı. Buna rağmen The 
Marmara otelinin hemen önünde bir TOMA kaçan insanların üzerine tazyikli su sıkmaya başladı. İnsanların 
üzerine saldıran bu TOMA’yı durdurmak için birkaç insanla birlikte TOMAnın önüne geçip uyarmak istedik. 
Bir anda nereden geldiğini anlamadığım yakıcı bir sıvı tazyikle her iki gözüme ve yüzüme püskürtüldü. 
Gözlerim ve yüzüm çok şiddetle yanıyordu ve gözlerimi açamıyordum. Kendi imkânlarımla kaçarak önce 
Alman Hastanesine daha sonra da Kule Dibi Göz Hastanesine gittim. Sol gözümde hafif epitelyal hasar 
oluştuğu söylendi .İlaç verildi. Evime gittim. “dedi.  
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ali Dost Numan: “Gezi Parkından 
20:30 civarında ağır gaz ve ses bombasıyla Taşkışla tarafına itildim. Polis oradada üstüme gaz bombası 
atmaya devam etti. TOMA ile üstüme su fışkırtarak beni Taşkışla’dan Maçka tarafına itti. Su sırtıma ve 
enseme değdiğinde bir yanma hissi yaşadım. Sırtım ve ensem kızardı. Antiasitli solüsyonla dezenfekte 
etmeme rağmen sızı devam etti ”dedi. Ayrıca başvurucu Ali Dost Numanin görgü tanıklığı da vardır:” 
16.06.2013 akşamı 20:30-21:00 İnönü Stadı’nın önünde setin üstünde bir takım (8-15) üniformalı ve kasklı 
polisin ellerinde coplarla, 16-25 yaşlarında 4-5 çocuğun peşinden koştuğunu gördüm. Bir çocuğu tuttular ve 3 
polis etrafını sarıp döverek kırmızı, işaretsiz, arka, kasası kapalı bir kamyonete bindirdiler. Bu arada bir polis 
de diğer bir çocuğun yakasından tutmuştu (Kabataş istikametinde). Taksiyle devam ettim, görüş alanımdan 
çıktı. Tüm tanıdığım avukatlara mesaj attım, olanları sosyal medyada paylaştım “dedi. 
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Duygu Güngör: “31 Mayıs 2013 saat 
13:00 civarı Taksim Meydanında yürürken etrafımda bir hareketlilik oldu. Ne olduğunu anlamadan İstiklal 
Caddesi tarafından gelen bir TOMA gördüm. Hiçbir polis uyarısı duymadım. 4-5 metre önümden kafama 
isabet ettirilerek tazyikli su ve biber gazı sıkıldı. Havalanıp yüzüstü yere düştüm. Yarım saat gözlerimi 
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açamadım ve nefes alamadım. Hiç tanımadığım kişilerin beni bir apartmana alması ve yardımıyla nefes 
almaya ve görmeye başladım. Düştüğümde dizlerim soyulmuş, üstüne düştüğüm sağ kolum morarmış, sağ 
şakağım şişmiş ve kulağım çınlıyordu. “dedi. 
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mey Elbi: ” Gezi parkında polisler 
zorla gaz maskemi almaya çalıştı. İçeride gaz vardı. Astım hastası olduğum İçin astım spreyimi çıkardım. 
Lütfen çıkarmayın diye spreyimi gösterdim. Çevremde yaklaşık 10 polis, bir tanesi tokat atıp, zorla gaz 
maskemi ve baretimi aldı. Yanımda bir arkadaşım vardı ve bana gaz maskesini verdi. Polis gözümün içine 
bakarak, gidin yoksa gözaltına alacağız dedi. Bizde uzaklaştık. “dedi. 
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Figen Özcan: “Taksim meydanın 
yapılan basın açıklaması sırasında polisin TOMA’lardan tazyikli su sıkması ile birlikte gaz bombası atışı 
sırasında gaz bomba lokantanın cam kapısına gelerek camı patlattı ve cam kapı omzuma ve elime gelerek 
beni yaraladı. Taksim İlk Yardım Hastanesine giderek Tedavi oldum. “dedi.  
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Burak Öztemel: “22.06.2013 gecesi 
İstiklal Caddesinde sokakta polis tarafından sıkıştırıldıktan sonra 5 yada 6 çevik kuvvet tarafından tekme ve 
tokatla yere darp edildim. Hemen akabinde işe yaklaşık 10 metre mesafeden ayağıma hedef alınarak gaz 
kapsülü ile vuruldum. Etrafımdaki insanlar polis tarafından darp edilip vurulduktan sonra beni daha korunaklı 
bir yere alarak geceyi geçirmemi sağladılar. Sabah olduğunda ise oradan çıkıp Taksim İlk Yardıma gittiğimde 
kimliğim yanımda olmadığı için tedavim gerçekleştirilmedi. Daha sonrasında Alman Hastanesinde tedavim  
gerçekleştirilmiştir. “dedi. 
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Güvenç Özgür: “28 Mayıs tarihinden 
bu yana devam eden Gezi Parkı protestolarında yer alan birçok insan gibi çeşitli kimyasal gazlara, polisin 
hakaretlerine, mülki ve idari amirlerin yalanlarına ve kanunsuz uygulamalarına maruz kaldım. En son 
22.06.2013 tarihinden karanfil bırakma eyleminde polis tarafından darp edildim. 6216 numaralı olduğunu 
sandığım kasklı polis tarafından, İstiklal Caddesi girişinde saat 20:30 sıralarında kalkan ve tekmelerle darp 
edildim. Kaşımda yarılma, dudağımda ve ağzım içinde kanamalar, kafamda ve dizimde şişlik oluştu. Çene ve 
boynuma darbeler aldım, ağrılarım iki gündür sürüyor. “dedi. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Çınar Ateş : “ Taksim’de Garanti 
bankasının önünde oturuyordum polisler yanıma gelerek beni dövdüler ve çantama el koydular ve bana küfür 
ederek tehditte bulundu. Ertesi gün meydanda anıtın orada üzerimize köpek saldılar ve arkadaşım köpek 
tarafından ısırıldı.” diye belirtti. 
  
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mahmut Furkan Çamdal; 
“21.06.2013 tarihinde sabah Taksim’de uyandığımızda bir polis bizi bulunduğumuz yerden kaldırmak istedi. 
Polisin yanında köpeği vardı, ben ve direnişçi arkadaşlarımız kalkmak istemedi. Ve bir anda etrafımız sivil 
polislerle ve üniformalı polislerle doldu.Tartışma çıktı köpeği olan polis ile ben tartıştım dediklerim ise ‘neden 
bize böyle davranıyorsunuz, biz size ne yaptık’ oldu. Polis bana ‘sen kendini ne sanıyorsun’ dedi ve bunu 
bana bağırarak söyledi.Köpek de polisi koruduğu için otomatikman bana saldırdı. İl önce elimden bir defa 
ısırdı. Sonra ben kendimi yere attım kolumdan 2 defa ısırdı. Sonra ise Alman Hastanesi’ne giderek kuduz 
aşısı olmak istedik. Oradaki doktorlar bizde aşı yok diyerek bizi Şişli Etfal Hastanesi’ne gönderdiler.Ben 
orada o acıyla ölebilirdim ama onlar benimle ilgilenmedi.”dedi. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Besim Semerci; “11.06.2013 
tarihinde Taksim Gezi Parkında 17.30’da polisin biber gazıyla müdahalede bulundu. Ben de o sırada 
oradaydım. Polise gaz atmamalarını söyledim. Ardından bir anda kendimi yerde buldum. Çok yoğun bir 
şekilde gaza maruz kaldım. O sırada şiddetli bir nefes alma güçlüğü çektim ve bilincimi kaybettim. Yaklaşık 
yarım saat bilincim kapalı kaldı. Sonra parkta bulunan sağlık görevlilerinin müdahalesiyle kendime geldim. 
Kendime geldiğimde doktorlar polisin bana karşı plastik mermi kullandığını söyledi. Bilincimde bu yüzden 
kaybetmişim. Plastik bir mermi sağ göğsüme isabet etmişti. Plastik mermiden kaynaklanan ağrılarım hala 
devam ediyor.”dedi. 
 
25 Haziran 2013’te Ankara’da de devam eden Gezi Parkı eylemlerine eylemin yapıldığı Dikmen Caddesi’nde 
basınçlı su ve gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 16 kişiyi gözaltına aldı. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Servet Gümüş; Taksimden Beşiktaşa 
doğru gidiyordum. Orda tanıdık birini gördüm. Onunla yürümeye başladım bazı arkadaşlar barikat kurmaya 
başladı. Ben izliyordum. Sonra polis gaz mermisi atmaya başladı. Ben geri döndüm. Geri dönerken TOMA su 
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sıkmaya başladı. Ben saklandım ve sonra kaçmaya başladım. Apartmanın birisinde bir bayan bizi apartmana 
saklanmak için çağırdı. Ben. ‘yok teyze ben gideceğim’ dedim. Giderken gaz maskeli sivil polisler geldi. Hiç 
bir şey demeden beni dövmeye başladılar. 2 polis kolumdan tuttular 2 taneside beni tekmeliyordu. Sol 
tarafımdan ağır bir tekme yedim. Nefesim kesildi ‘nefes alamıyorum’ dedim. Sonra bana ağır küfür etmeye 
başladılar. Polisin birisi kelepçeyi taktı, tekmeleyerek beni gözaltına aldılar. Gözaltı arabasına bindirdiler. Bizi 
merkeze alınırken bazı göstericiler arabaya taş attılar, polisin biri silahını çekip camı kırmaya çalıştı. 
Eylemcilere ateş edecekti. Merkeze kadar bize ve arabada bulunan kadınlara küfür ettiler.”dedi. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mehmet Temur: “22.06.2013 
tarihinde Taksim Gezi Parkı eyleminde bulunduğum sırada polisin tazyikli su ile gaz bombalarıyla 
müdahalesinde birçok arkadaşlarımla İstiklal Caddesine kaçtım. Plastik mermilerden kaçmak için bir 
bankamatiğin arkasına saklandım. Bir çevik kuvvet beni kolumdan tutarak çekmeye çalıştı. Ben gitmek 
istemeyince yerde sürükleyerek yaklaşık 15 metre ilerdeki TOMA’nın yanına götürdü. Çantamdaki bütün 
eşyalarımı yere dökerek ve ardından ağza alınmayacak küfürlerle beni uzaklaştırdılar. “dedi. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Murat Dağlı Özdemir: “Cuma sabaha 
karşı Gezi Parkına yapılan polis saldırısından sonra Taksim dayanışmasının saat 11’de Divan Oteli önündeki 
basın açıklamasına gittim. Yazdığım ‘Kimyasal Tayyip’ diye bir kartonla TOMA aracının önünde bir süre 
durdum, ortam çok sakindi. Özellikle göstericiler polisin üst üste yaptığı saldırılara karşın oldukça sakin 
gözüküyorlardı. Polislerin de sakince durduğunu görünce yorgunluğun da etkisiyle TOMA’nın önünde yere 
oturdum. Bir süre sonra başkaları da yanıma ve arkama oturmaya başladılar. Polis hiç bir uyarı yapmadan 
bize saldırmaya başladı. Ben TOMA’ ya çok yakın olduğum için suya direk olarak maruz kaldım ve onun 
yüzünden önünde tek başına oturmaya devam ettim. Kimyasal su direk üzerime yağıyordu. TOMA üstüme 
gelerek bir iki defa beni korkutmaya çalıştı. İşe yaramadığını görünce bu sefer biraz geriye giderek beni 
tazyikli suyla vurdu ama ben yine yaklaşıp önüne oturdum. Bir süre sonra bir çevik kuvvet polisi elindeki 
biber gazını 20-25 saniye kadar üstüme sıktı. Çok acı çekmeme rağmen dayanabildiğim kadar orda kalmaya 
devam ettim. Bu arada TOMA’nın kimyasal suyu üzerime yağmaya devam ediyordu. Ondan sonra gaz 
müdahalesi devam etti. Açı dayanılmayacak boyutlara ulaşmıştı ve çığlık atıp yerde kıvranmaya başladım. 
Vücudumun her yeri yanıyordu, buna cinsel organlarım bile dâhildi. Sonradan etraftakilerin yardımıyla 
ambulansa götürüldüm. Ambulansın içinde birçok yaralı daha vardı. Gözlerimi açamıyordum ama onları 
duyabiliyordum. Sıvılarla tamamen ıslanmış olan üstümdeki bütün kıyafetlerimi, iç kıyafetler olmak üzere, 
üstümden fırlatıp attım. Ambulans dolu olduğu için dışarıdaki yaralı insanlar içeriye alınamıyordu. Şişli Etfal 
Hastesine götürüldüm. Acı şokuna girme tehlikesi yaşadım ve istemediğim halde bana çeşitli ilaç, morfin, 
adrenalin vermek zorunda kaldılar ve en az bir sefer iğne yapıldı. Yaklaşık 4 saat sonra hastanede taburcu 
edildim. Olayın üstünden 25 gün geçmesine, polisin saldırılarının ve çeşitli gazların gündelik hayatımızın bir 
parçası olmasına rağmen yoğun fiziksel ve psikolojik etkilerinden hala kurtulamadım. Kullanılan gazlar çok 
uzak mesafelerde bile atılsa ben aşırı derece etkilenmekteydim. Artık vücudumun bu türlü gazlara karşı 
direncinin kalmadığını ya da çok azaldığını düşünüyorum.” dedi. 
 
25 Haziran tarihinde İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Birsen Canbaz: “31 Mayıs tarihinde  
saat 13.30’da Cumhuriyet Anıtının yanında çok yoğun biber gazına maruz kaldım. Vücudum kırmızı renk 
oldu. Birinci derece yanığı andırıyordu. Gaz çok yoğun olduğundan önümü göremedim ve defalarca düştüm. 
Polis herkese kimyasallı su sıktı. Yerler çok ıslak olduğu için düştüğüm yerden kalkamıyordum. Öksürerek 
yuttuğum şeyi çıkarmaya çalıştım. Sonra konuşamayacak derecede dudaklarım kurudu ve birbirine yapıştı. 
Bir otele sığındım. Üstümü temizledim. Bu olay 31 Mayıs 2013’te,n bu yana devam ediyor. “ dedi. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Emre Çetin Gürer: “11 Haziran 
akşamüzeri Gezi Parkında bir anda gaza maruz kaldık, parktan kaçarken sırtıma gaz fişeği isabet etti, şans 
eseri sırtımda çanta vardı ve ona isabet ettiği için büyük bir hasar oluşmadı. O gece boyunca çok kez polisin 
attığı gaza ve izdiham tehlikesine maruz kaldım.15 Haziran akşamüzeri Gezi Parkındayken insanlar polis 
geliyor diye bağrışmaya başladılar, deniz gözlüğümün renkli olmasından dolayı net göremedim ve 5 metre 
ötemdeki polisler gaz sıkmaya başladılar.16 Haziran 2013’te, Kurabiye sokakta iki arkadaşımla 
bulunmaktaydım. Sivil polisler üzerimize yürüdü ve bizi tehdit ederek orayı boşaltmamızı söylediler. Bazı 
polisler sivildi. İngiliz Konsolosluğuna doğru gittik orada akrep diye anılan araç gaz bombası atmaya başladı. 
Bizim yanımızda yabancı basın mensupları vardı, onlar ellerini ve kameralarını havaya kaldırdılar. Basın 
sayesinde bize vurmadan geçtiler. Oradan İstanbul Barosunun karşısındaki pasajın karşına sığındık, bir süre 
sonra pasajın içi gazla doldu. Daha sonra eli sopalı ve satırlı kişilerin bulunduğumuz yere doğru geldiği 
haberiyle İstiklal Caddesi üzerinden Çukurcuma’ya sığındık.22 Haziran 2013’te, karanfil bırakmak için 
Taksim Meydanındaydım. Sonra polisler Gezi parkı merdivenlerinden inmeye ve önlerdeki kişileri itmeye 
başladılar TOMA üzerimize su sıktı. Fransız Konsolosluğunun önüne sıkıştık. İstiklal caddesinde izdiham 
vardı ve gazdan etkilendim.” dedi. 
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25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Pembegül Gökçek: “Anayasal ve 
demokratik hakkım olan Gezi Parkının yıkılmasını protesto etmek için (barışcıl bir şekilde) ve fotoğraf 
çekmek için (basın mensubu olarak) 31 Mayıs – 22 Haziran tarihleri arasında polisin hiç bir uyarı yapmadan, 
TOMA’ dan sıktığı basınçlı su, yoğun olarak attığı gaz  bombalarından oldukça etkilendim. Kronik olarak 
öksürük, nefes darlığı, ishal baş gösterdi. Ayrıca polisin sürekli taciz ve gözaltı tehdidine maruz kaldım. Hem 
fiziki olarak etkilendim, hem de psikolojik travma yaşamaya başladım. Yolların kapatılması ve toplu taşıma 
araçlarının  engellenmesiyle seyahat özgürlüğüm kısıtlanmıştır.  Cildimde belirgin olarak kızarıklıklar oluştu. 
İleride olası bir cilt, akciğer vb. kanser durumunda başta yetkililer olmak üzere İstanbul Emniyetinde çalışan 
çevik kuvvet polislerinden şikayetçiyim.” dedi. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Serdar Biliş: “31 Mayıs 2013’te, Gezi 
Parkına yapılan şafak operasyonu ertesi meydanda Sırrı Süreyya Önder’in bir basın açıklaması yapacağı 
duyurusunu aldım. İki arkadaşımla beraber Meydana gittim. Oturma eylemi yapılıyordu. Kalabalık bir gruptu 
ve herkes barışçıl bir biçimde basın açıklamasını bekliyordu. Cuma 2013’tü ve öğle ezanı okundu. Hemen 
ardından inanılmaz bir gaz atışı başladı. Hiçbir uyarı duymadık. Herkes kaçışmaya başladı. Trafiğin içine 
kovalandı insanlar. Ben gazın etkisiyle ölüyorum sandım ve yardım içim bağırmaya başladım. Fakat polis 
insanların peşinden kovalamaya devam etti. Bir öğrencinin yardımıyla Kazancı yokuşundan aşağıya can 
havliyle bir şekilde koşarak uzaklaştık. O günden sonrada düzenli olarak gaza maruz bırakıldım. Bu polis 
şiddetinin beni fizikken ve ruhen olumsuz etkilediğimi biliyor ve yapılanları kınıyorum.” dedi. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Özlem Yalçın: “1 Haziran 2013 
Cumartesi 2013’te, öğle saatlerinde yasal ve anayasal hakkım olan hükümeti protesto etme ve tepki 
gösterme eylemi gerçekleştirmek üzere Taksim Meydanına gittim.  Orada polis aralıksız bir şekilde insan 
toplulukların üzerine biber gazı bombası yağdırmaya başladı. Bu esnada gazdan etkilenmemek için 
kaçarken defalarca yere düştüm, ezilme tehlikesi yaşadım ve gazdan dolayı dakikalarca nefes almakta 
güçlük çektim. Maruz kaldığım polis şiddetinden ötürü şikayetçiyim.” dedi. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Derya Erdoğan: “Galatasaray Lisesi 
sokağında bulunuyorum, orada polis küfür edip biber gazı sıktı. ‘Vatan haini’ ve ağza alınmayacak sözler 
söylediler. Hızlıca uzaklaştım. Arkamdan aileme de hakaret ettiler. Oradaki köpeklerde gaza maruz kaldı.” 
dedi. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Meltem Albaş: “Beyoğlu’na turizm işi 
için gelmiştim. İşten çıkınca polis şiddetine maruz kaldım. Sonrasında Gezi Parkı’nda çadırda uyurken 
11.06.2013 tarihinde gaza maruz kaldım. 16 Haziran’da Harbiye’de yine işe giderken aşırı gaza maruz 
kaldım. 17 Haziran 2013’te, yolda yürürken fenalaşıp bayılmışım ve çevredekiler ambulansla Eyüp Devlet 
Hastanesine kaldırmışlar. Teşhis aşırı gazdan zehirlenme. Yine çalışmaya geldiğim başka bir gün 
(22.06.2013) aşırı gazdan etkilendim ve polisin şiddetine daha fazla maruz kalmamak için evime gidemedim. 
Ancak sabah saatlerinde işten çıkabildim. 15.06-16.06 Haziran gecesi Harbiye Hilton Otele sığınmışken hiç 
kimse hiçbir şey yapmadığı halde 30’a yakın polis otele zorla girdi. İnsanların maskelerini topladılar. Otel 
güvenliğiyle tartışarak çok zor dışarı çıktılar. Ayrıca otele sık sık gaz bombası attılar.” dedi. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mehmet Geyik: “31 Mayıs akşamı 
İstiklal Caddesi’nde, 11 Haziran Taksim Meydanı’nda, 15-16 Haziran İstiklal Caddesi’nde yoğun gaza maruz 
kaldım. 15 Haziran Salı akşamı şiddetli nefes darlığı, öksürük, geniz akıntısı yaşadım. Ayrıca 22 Haziran 
Cumartesi akşam Küçük Parmakkapı sokakta polis şiddetine maruz kaldım. Ayrıca genç bir kadın gördüm 
kolu cop darbesiyle şişti ve TMMOB’a  götürdüler.” dedi. 
  
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ayşe Yolageldili: “11 Haziran 2013 
tarihinde saat 20.00-20.30 civarında İmam Adnan Sokaktaki TMMOB önündeki revire ilaç teslim ederken 
aniden sokağın başından üstümüze art arda gaz sıkılmaya başladı ve gazlar büyük bir hızla doğrudan 
üzerimize geldi ve gazin içinde kalıverdik. Bunun üzerine kaçın uyarılarına uyarak koşmaya başladık ancak 
hiçbir uyarı olmadan gaz saldırısına maruz kalmamız nedeniyle ve maske vs gibi donanıma sahip 
olmadığımız için kaçarken gözlerimiz yandı, düşme tehlikesi atlattık, izdihamda ezilme riski ile karşı karşıya 
kaldık. Salı günkü olaydan sonra günlerce boğazım ve ciğerlerim yandı, ateşim çıktı, hastaneye gittim ve 
doktor ciğerlerimin etkilenmiş olduğunu röntgen, solunum testi ve kan testi ve muayene sonucunda belirdi. 
Antibiyotik, kortizon gibi ilaçlar verdi. Şikâyetim hala devam ettiği için bugün Çapa Hastanesinde Göğüs 
Hastalıkları bölümünde tekrar muayene oldum ve ilaç kullanımına devam ediyorum. Uğradığım polis 
şiddetindeki mağduriyetimden şikâyetçiyim.” dedi. 
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25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Meltem Aker:” 31.05.13 - 02.06.13 - 
15.06.13 tarihlerinde polisin attığı gazlara maruz kaldım. En son 15.06’da maruz kaldıktan 4 gün sonra 
19.06.13 tarihinde şiddetli göğüs ağrısı ve solunum yetmezliği yaşamaya başladım. 22.06.13 tarihinde acile 
gittim. Maske ile oksijen ve serum tedavisi gördüm. Pazartesi 24.06.13’ta göğüs hastalıklarında muayene 
sonucu astım tedavisine başladım. Daha öncesinde herhangi bir solunum hastalığı yaşamadım. 15.06.13’ten 
beri solunum yetmezliği yaşıyorum. Gaza ilk kez 31.05.13’te Beşiktaş’ta pasif eylemdeyken maruz kaldım. 
Sonrasında 1-2 saat yüz ve boğazda yanma, öksürük problemim oldu. Olay akşam saatlerinde yaşandı. 
02.06.13’te Fulya mevkiinde, Beşiktaş merkezde polisin müdahalesi ile gazın bulunduğum bölgeye kadar 
gelmesi söz konusu oldu. Maruz kaldığım sırada Maslak’tan Fulya’ya gidiyordum sadece. Olay gece 12.00 
civarı yaşandı. 15.06.13’te Gezi Parkında bulunduğum sırada polisin gaz ile müdahalesi sonucu gaza maruz 
kaldım. Herhangi bir karşı koyma olmadığı halde bulunduğum alana defalarca gaz atıldı. Buradan 
Mecidiyeköy’e geçip Fulya’ya gitmek isterken yine polisin gaz müdahalesine maruz kaldım.” dedi. 
  
26 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mehmet Ali Karabulut: “Kızıl Bayrak 
gazetesinde muhabirlik yapmaktayım. Haber amaçlı İstiklal Caddesinde yapılan protestoyu seyretmek için 
bulunuyordum. Elimde fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekiyor, olayları takip ediyordum. 17 Haziran 2013 
tarihinde saat 23:10 sıralarında çevik kuvvet olarak adlandırılan polis birlikler halinde arka arkaya sıralanmış 
olarak Taksim Meydanına doğru İstiklal Caddesi üzerinde ilerliyordu. Zambak Sokak hizasına geldiğinde 
orada bulunan insanlar tarafından alkış ve çeşitli seslerle protesto edilmeye başlandı. Ben de o esnada 
orada bulunan Türkiye İş Bankası önünde fotoğraf çekiyordum. Daha sonra polis, protestocu insanlara copla 
saldırmaya başladı. Ve duman şeklinde olan gazla müdahale etti. Bu esnada olduğum yerde polis 
müdahalesini fotoğraflarken üzerinde ilk yardım yeleği olan polis ‘ne çekiyorsun, çekme!’ diyerek üzerime 
doğru gelmeye başladı. Yanında duran, elinde gaz fişeği atan silah olan başka bir polis ve diğer çevik kuvvet 
polisleri üzerime saldırdı. Tekme, tokat, copla vurmaya başladılar. Ben de Galatasaray Lisesi yönüne doğru 
geri çekilmeye başladım. Fakat arka arkaya sıralanmış polisler, ben geri çekilmeme, basın olduğumu 
belirtmeme, muhabir kartımı, fotoğraf makinem olmasına rağmen her gören polis copla, tekmeyle saldırmaya 
başladı. Koşarak bölükleri geçmeye başladım. Polis bölüklerini geçene kadar sürekli darp edildim. “dedi. 
 
26 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Umut Güney: “22.06.2013’te, Taksim 
Gezi olaylarında hayatını kaybedenler ve yaralanan vatandaşlar için Taksim Dayanışmasının Taksim 
Meydanında karanfil bırakma eylemini izlemeye gittim. Kalabalık toplanınca çevik kuvvet polisi vatandaşlara 
TOMA, biber gazı, plastik mermiler ve copları ilem etti. Kazancı Yokuşundan aşağıya kaçarken biber gazı ve 
tazyikli suya maruz kaldım. Sıraselvilerden  tekrar İstiklal Caddesine çıktığım sırada caddeyi kuşatan polis ve 
TOMAların vatandaşın üzerine saldırması sonucunda çıkan kaçışma esnasında polislerin cop darbelerine 
maruz kaldım, yere düştüm kalabalık tarafından ezildim. Bu sert müdahale sonucu dizlerim, dirseklerim ve 
ellerimde yaralar meydana geldi. kaçışma esnasında tek ayakkabım çıktı kendime geldiğimde vatandaşlar 
tarafından TMMOB’un revirine taşındım ve yaralarıma pansuman yapıldı. 26 Haziran gecesi yaralarım 
iltihaplandı Şişli Etfal Hastanesi aciline gittim. Tetanoz aşısı yapıldı. Pansuman yapıldı. Rapor tutuldu. 31 
Mayıs/26 Haziran süresi boyunca sayısız kez biber gazına maruz kaldım. “dedi. 
 
26 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ilgın Su: “Yukarıda belirttiğim zaman 
esnasında, Taksim Meydan’ında, Cihangir’de ve Galatasaray’da ev içinde gaza maruz kaldım. Taksim ve 
civar sokaklarında, hem kişi olarak hem de evlerimiz hedef alınarak gaz atılmıştır. Taksim’de, Gezi Parkı’nda 
yapılan uygulamadan anayasal bir şekilde protesto etmek için bulunuyordum. Normal kaldırımda yaya 
yürüyordum o sırada üstüme iki gaz atıldı. Üzerimize TOMA ve panzer türü araç sürmüşler. Meydandan 
sonra sokak aralarına da girerek boş sokaklara ve evlere gaz attılar. Evlerde de mahsur kaldık. Gece sivil 
polislerin sokakta insanları dövdüklerini gördük. Üzerinde polis yazan herhangi bir ibare yoktu.” dedi. 
  
26 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Taylan Alkan: “Anayasal haklarım 
çerçevesinde Gezi Parkının yıkılmasına karşı yaptığımız barışcıl eyleme polis tarafından biber gazı ve 
tazyikli su ile yapılan müdahaleden etkilendim. Gerek Gezi Parkı içinde gerekse yaşadığım semt Cihangirde 
pek çok kez şiddetli biber gazına maruz kaldım. Cihangirde bir kafeye sığınmak zorunda kaldım. Ancak polis 
içine de biber gazı müdahalesine bulundu. Evim  Cihangir’de olduğundan biber gazı evimin içine girdi ve 
nefes almakta zorluk çektik. 15 Haziran 2013 Cumartesi 2013’te, Gezi Parkındaydım. Polis şiddetli bir 
müdahale yaptı, çadırları yaktı. Biber gazı bombardımanı yaptı, pek çok yaralı insana tanık olduk, revirlere 
bile gaz bombası  atıldı. Kendimizi koruyamadık ama kaçabildik. Yaşlılar dâhil olmak üzere, birçok insanın 
yaralandığına, çocukların kaybolduğuna tanık oldum.” dedi. 
 
26 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hatice Selen Akçalı Uzunhasan: “31 
Mayıs 2013’te, saat 13:00 ‘de Taksim meydanındaki protestolara katılmak için metro ile Taksime geldim. Bir 
vatandaş olarak, toplantı hakkımı kullanmak niyetiyle arkadaşımla beraber anıtın önünde oturduğum sırada 
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hiç bir uyarı yapılmadan farklı köşelerden yaklaşan TOMA ve  polislerden gelen suya ve gaza maruz kaldım. 
Bu caydırıcı bir müdahale değildi. Sadece sessizce oturarak tepkilerini gösteren insanların üzerine sürekli ve 
her yandan hiç bir yere kaçmalarına ve nefes almalarına izim vermeyen birebir bir saldırıydı. Göz gözü 
görmemesine rağmen kendimi bir kaç kere yere düştükten sonra ‘Kitchenette Kafenin’ içinde buldum. Nefes 
alamıyordum,  arkadaşlarımla dakikalarca nefes alma mücadelesi verdim. Bir saat boyunca dışarıdaki gaz 
saldırıları bitmediği için dışarı çıkamadım. Bir saatin ardından dışarı çıktığımda metroda gazdan etkilenmiş 
gözleri kanlı birçok insan vardı. Şehrin meydanında, insanların en kalabalık olduğu saatte çocuklar, yaşlılar, 
gençler, bebekler, hayvanlar gaza maruz kaldı.” dedi. 
  
26 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ahmet Faruk İncekara: “ 22.06.2013 
tarihinde saat 20:00 sularında işten çıkmıştım. Taksim metrosuna doğru eve dönmek üzere gidiyordum. O 
sırada yanımdan geçen TOMA’nın alt tarafından gözlerime biber gazlı tazyikli sıvı sıkıldı. Bir anda gözlerim 
işlevini yitirdi. Fevkalade bir yanma hissettim. 20-25 dakika kadar göremez duruma geldim. Bazı kişiler 
kaldırımda gözüme tedavi edici sıvı döktüler.Sonra da gözlerim belli bir ölçüde açıldı. Ancak eski haline 
dönmedi. Hala görme yeteneğimde çok ciddi bir kayıp var. Daha önceki durumuma göre %10-20 arasında 
gördüğümü tahmin ediyorum. “dedi. 
 
26 Haziran 2013’te Ankara’da devam eden Gezi Parkı eylemlerine eylemin yapıldığı Dikmen Caddesi’nde 
basınçlı su ve gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
27 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Özlem Şekercioğlu Lesport: “31 
Mayıs 2013-22 Haziran arası polisin kötü muamelesine maruz kaldım. İlk maruz kalışım 31 Mayıs tarihinde 
yapılacak olan basın açıklamasını (saat 11 civarında) dinlemeye gittiğimdedir. Polis divan otelin önünde 
bekleyen arkadaşlarıma zaten gaz ve su sıkmıştı. Yolda epilepsi geçiren bir gençle karşılaştık. Kendisine 
yardım edip yolumuza devam ettik. Barışçıl bir şekilde beklerken önce TOMA’dan su sıkılmaya başladı, 
ardından gaz atılmaya başlandı ve yoğun gazdan etkilendim.” dedi. 
 
27 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Oylum Esmer: “Gezi Parkı içerisinde 
kurulmuş olan çadırların yıkılmasını protesto etmek için ve polis şiddetine karşı 31.05.2013 tarihinde Divan 
Oteli önünde saat 11:00 sularında duruyorduk. Polis  tazyikli su, biber gazı ve TOMA’larla Elmadağ Harbiye 
yönünde bizleri dağıttı. Beklemediğim bir anda yarım metre yakın bir mesafeden gaz sıkıp Elmadağ yönünde 
tazyikli su ile müdahale ettiler. 31.05.2013 tarihinde binlerce insan Osmanbey’den Taksime doğru 
yürüyorlardı (Metro kapalıydı).Elmadağ tarafından yoğun biber gazi ve tazyikli suyla dağıtıldık. 31.05.2013 
gecesi süresinde Talimhane, İstiklal Caddesi, Sıraselviler’de, biber gaza ve tazyikli suya maruz kaldım.” dedi. 
 
27 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ceren İncesu: ” 31 Mayıs-22 Haziran 
arası Polis şiddetine psikolojik ve bedensel olarak maruz kaldım. Bu süreçlerde tamamen haklı yasal 
haklarımızla içinde bulunduğumuz protesto ederken can güvenliğimiz tehdit altındaydı. Polisin gaz bombası 
ve tazyikli suyuna maruz kaldım. Psikolojik olarak da etkilendim. Normal rutin aile hayatıma 
konsantrasyonumu kaybettim.” dedi. 
 
27 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gizem Sürer: “ ’Gezi Parkı’ olayları 
olarak kamuoyunda bilinen hadiselerde demokratik anayasal haklarımı kullanarak bulundum. Belediye 
ekipleri ve iş makinalarının yasalara aykırı olarak Gezi Parkı’na giriş yaptığı gün sonrası doğaya mahalleme 
ve haklarıma sahip çıkmam adına o bölgeye gittim. Barışcıl ve demokratik haklarımı kullanarak katıldığım 
eyleme polislerde sık sık yoğun müdahaleler gerçekleştirildi. İstanbul Valiliğince yapılan ayıklamalar polis 
müdahalesini daha da sertleştirmiş. Gezi Parkında bulunan vatandaşlar bu şiddeti bizzat yaşamışlardır. 
Günler süren polis şiddeti ile birlikte yoğun olarak kullanılan gazlar sonucu nefes almada güçlük ve boğazda 
tahriş yaşamaktayım. Muayene olduğum doktor tarafından şahsıma, biber gazımın tahriş etmesi sonucu 
‘faranjit’ olduğum belirtilmiştir.” dedi. 
 
27 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Cengiz Alkan: “1 Haziran: Polisin 
biber gazlı müdahalesine maruz kaldım. Yarım saat boyunca gözlerimi açamadım.11 Haziran: Taksim 
Meydanında toplanan insanlara polisin müdahalesiyle başlayan ve benimde olduğum Gezi Parkı 
merdivenlerdeki insanların üzerine atılan biber gazı ve kapsüllerinin yaralama ihtimaliyle geriye çekilmemizle 
yüzlerce kişi dar bir alanda sıkıştık. Tek boş alan olarak girişte bulunan (kullanım dışı bir polis kulübesi 
olduğunu sanıyorum). Kapalı mekâna girdik. Gaz kapsülleri çatıya düşüyordu. Nefes alamıyor ve gözlerimiz 
yanıyordu. 15 Haziran: Akaretler başında toplanmış insanların içindeydim. Kortejin ortasındaydım. Polis 
müdahalesiyle birlikte atılan gaz kapsüllerinden biri ayağıma çarparak fırladı.” dedi. 
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27 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Yonca Cingöz: “31 Mayıs Gezi 
Parkına polis müdahalesinin ardından parka ve İstiklal Caddesine gözlem yapmak amacıyla 
Gümüşsuyu’ndan Meydana çıktım.  Orda yoğun gaza maruz kaldım. 31 Mayıs- 15 Haziran süresince 
Beyoğlu’nda çalışan ve Kadıköy’de yaşayan bir insan olarak ulaşım hakkım ciddi şekilde kısıtlandı. 11 
Haziran saat 10:00’dan itibaren Gezi Park’ında bulundum ve Tarlabaşı bölgesindeki çatışma sırasında 
polisin zaman zaman parkada silah yönelttiğine şahit oldum. Uzak mesafeden parka iki kez çok miktarda gaz 
atıldı ve ben çok etkilendim. Tüm gün sıkılan gazın etkisinde kaldık. Gün içinde parktaki revire sürekli yaralı 
getirilmesine şahit oldum ve ağır yaralıları izlerken çok korktum, çünkü hepimizin can güvenliğinden endişe 
duydum. 11 Haziran akşamüstü parkın önündeki merdivenlerde Taksim dayanışmasının basın açıklamasını 
beklerken üzerimize çok sayıda, tahminimce 30 kadar gaz bombası atıldı. Aniden büyük bir grup olarak 
parkın içine doğru ezilme tehlikesi ve büyük bir dehşet anı yaşadım. Sonraki saatlerde tüm Taksim 
bölgesinde, Beşiktaş’a yürürken otobanın Uzunçayır durağında bol miktarda gaza maruz kaldım. Tüm bu 
süreçte yaşadıklarım psikolojimi bozdu. Korku ve endişe duygusu içime yerleşti.” dedi. 
 
27 Haziran 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Elif Şencan beyanında; “03.06.2013 
tarihinde saat 00.30 da Gündoğdu Parkında eşimle birlikte dolaşırken Gündoğdu Alanında toplanan kitleye 
TOMAlardan su, gaz sıkılırken bu arada sivil polislerde sopalarla bizlere saldırmaya başladılar bu 
hengamede bizi denize doğru sıkıştırdılar bizi dövmeye başladılar. Polisten kaçarken düştüm ayağımın 
tendom bağları koptu.”demiştir. 
 
28 Haziran 2013’te Ankara’da de devam eden Gezi Parkı eylemlerine eylemin yapıldığı Tunalı Hilmi 
Caddesi’nde ve Kuğulu Park’ta basınçlı su ve gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. 
 
28 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hale Hanayli: “01.06.2013 tarihinde 
23.30 sularında 3 arkadaş Kızılay Güvenpark´ta 2 kişiye soru sorarken birden üzerimize gaz bombaları 
yağmaya başladı. Biz de koşarak kaçmaya başladık. Önce İzmir caddesine girdik. Önümüzden resmen bir 
ordu geldiğinden oradan geri bulvara koştuk. Ankarada Şato Burger King olarak bilinen yere korunmak 
amacıyla girdik. O sırada çevik kuvvet geldi. Beni alacak olan kişiye ‘vurmayın, direnmeyeceğim’ dedim. 
Bulunduğumuz yerden çıkarıldığım anda 5-6 tane polis başıma üşüştü. Önce dudağıma ve burnuma denk 
gelecek şekilde sert bir tokat yedim ve bu sırada dudağım patladı. Plastik kelepçe takmak için yere 
yatırırlarken birisi tekme savurdu. Onun topuk kısmı gözümün üst tarafına denk geldi. Yere çok sert bi 
şekilde yatırdıkları için önce dizlerim sonra çenem yere çarptı. Kelepçeledikten sonra kaldırıp otobüse doğru 
götürmeye başladılar. Bu sırada ‘biz sizin gibi fahişeleri nezarette sikiyoruz, orospu, kaltak, taş atmak nasıl 
oluyormuş kahpe’ tarzı küfürlere maruz kaldım. Otobüse götürülüp bir süre orada bekledikten sonra ekip 
otosuna götürmek için indirdiler. Ekip otosuna giderken benim yanımda herhangi bir polis yoktu. Tam otoya 
yaklaştığım sırada üniformalı bir polis arkamdan gelerek yeterince hatta fazlasıyla sıkı olan kelepçeyi daha 
fazla sıkıştırarak bileğimin zedelenmesine neden oldu. Aynı polis sıkıştırdığı kelepçeden tutup beni 
kaldırarak ekip otosunun içine beni fırlattı. Daha sonra Ankara İl Emniyeti Genel Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi’ ne götürüldük. Sonra nezarethaneye götürüldük. 11 kadın aynı yerde tutulduk. Ne yemek 
ve su verildi. Avukatlarımızla çok geç görüşebildik. 48 saat den sonra uzatma kararıyla Salı 2013’te, 
salıverildik. Gözaltına alınırken benden alınan telefonum geri verilmedi. “dedi. 
 
28 Haziran 2013’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) 
ve Yurtsever Devrimci Genç Kadın Birliği (YDG-K), Bingöl'de 16 yaşındaki E.A. isimli çocuğa 4'ü uzman 
çavuş 8 kişinin cinsel istismarda bulunmasını ve sanıkların mahkeme tarafından serbest bırakılmasını 
protesto etti. Çok sayıda zırhlı araç ile eylem yerine gelen polisler ile gençler arasında çatışma çıktı.    
 
28 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Asu Somer Vardarlı: “31 Mayıs 
Cuma 2013’te, İstinye’deki dersimden döndüm Taksim Meydan Metro durağı kapalıydı. Meydana otobüs ile 
ulaştım. Polis İstiklal Cad. başında yer almış İstiklal Caddesi’ndeki kalabalığa gaz bombaları atıyordu. 
Gaz’dan etkilendim ve Gezi Parkında 28-29-30 Mayıs’ta olan olayları protesto edenlerin yanına gittim. Bütün 
bir gün gaz atışı devam etti. Pek çok başından yaralanmış ve başı kanayan kişi gördüm. Bu durum bir kaç 
günde devam etti. Sonra ertesi günlerde de müdahale oldu. Özellikle müdahale etmeyeceklerini duyurup 11 
Haziran Salı 2013’te, yoğun gaz atmaya devam ettiler. Park’ta silahsız, sivil vatandaşlar, kadınlar, çocuklu bir 
topluluk vardı ve hepimiz yoğun gaza maruz kaldık. Gazın etkisi yer yer hemen parkın yakınına atılan 
gazlardan ve yer yer de parkın içine atılan bombalardan kaynaklandı. Bu günler içinde ruhsal durumumuz 
bozuldu ve sağlığımız etkilendi.” dedi. 
 
28 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Birgül Akay Baltacıgil: “31 Mayıs 
Cuma öğlen vakti Taksim’de Kabataş’a giderken meydanda oturmakta olan halka doğru çok yoğun bir 
şekilde ve aniden gaz bombası atılmaya başladı. Bu gaz nedeniyle nefes alamaz hale gelerek Kabataş 
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fünikülerine doğru kaçtım. Füniküler içine yeniden gaz atılarak çıkış kapıları kapandı. İnanılmaz bir yoğun 
gaz nedeniyle kusmak ve panik atak geçirme durumunda kaldım. Benimle beraber yüzlerce insan 
Fünikülerde ıstırap içerisinde şok halindeydi.Daha sonra genç bir delikanlının yangın merdivenlerini 
göstermesi üzerinde yeniden alana çıktık. Ne yazık ki bütün gün devam eden gaz ve polis şiddeti hem 
sağlığımı hem de psikolojik durumumu derin etkiledi. Yaklaşık 10 gün sesim kısıldı.” dedi. 
 
28 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sermin Sarıca: “31 Mayıs gecesi 
sabaha karşı aralarında arkadaşlarımın da bulunduğu Gezi Park’ındaki çadırlara dönük saldırıyı duyunca 
sabah basın açıklamasına katılmak üzere Divan Otele geldim. Burada polisin yoğun gaz kullanımına maruz 
kaldık. Ardından 13:00’da Taksim Meydan’da Sırrı Süreyya  Önder’in de aralarında bulunduğu bir grup 
insanla birlikte basın açıklaması için tekrar toplandığımızda gaz saldırısı tekrarlandı. Akşam 19:00’da ve 
ertesi gün Taksim Dayanışma Platformunun çağrısı üzerine geldiğimiz Taksim’de tekrar tekrar bu duruma 
maruz kaldık. Yukarıda belirttiğim tarihler arasında çeşitli kereler ve en son 22 Haziran’da ölenlerle ilgili bir 
anma yapmak üzere toplandığımızda gaz saldırısına maruz kaldım. Bunun yanı sıra plastik mermi üzerime 
isabet etmemekle birlikte çok yakınımdan geçmek suretiyle, yakındakilerin yaralandığına şahit oldum. 3 
haftadır ses tellerimdeki zedelenme nedeniyle konuşmakta ciddi güçlüklerle karşılaştım. Ciğerimde tahribat 
sonucu KOAH başlangıcına tekabül eden zedelenmeler olduğu tespit edildi. Taksim İlk Yardımda yapılan 
muayene sonucu yukarda belirttiğim şikayetlerin tespit edilmiştir.” dedi. 
 
28 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Zelal Yalçın: “Gezi Parkına yapılan 
müdahale ve polisin aşırı güç kullanarak insanlara müdahale etmesini protesto etmek amacıyla 16.06.2013 
tarihinde saat 17:00 ve 18:00 arasında Şişli’de yürüyüşe katıldım. Polis öncelikle yoğun gaz kullanımı ve 
TOMA ile içinde ne olduğunu bilmediğim bir sıvıya maruz kaldım. Vücudumda yanma, kızarıklık oluştu. nefes 
almakta zorluk ve acı yaşadım. Alerjik reaksiyon vücudumun çeşitli yerlerinde oluştu. Arkadaşımın evine 
giderek tıbbi destek aldım. “dedi. 
 
29 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Türkan Albay: “Gezi olaylarındaki 
polis müdahalesi sebebiyle öldürülen Ethem, Mehmet ve Abdullah’ın anısına protesto gösterisi için 
toplandığımız sırada polisin müdahalesi sonucu yoğun kimyasal gaza maruz kaldım.” dedi. 
 
29 Haziran 2013’te, BDP Hakkari Yüksekova İlçe Örgütü tarafından dün Diyarbakır'ın Lice ilçesi Kayacık 
(Hezan) köyünde karakol yapımını protesto eden kitleye askerlerin ateş açması sonucu Medeni Yıldırım 
isimli gencin yaşamını yitirmesi ve 8 yurttaşın da yaralanmasını protesto etmek amacıyla BDP İlçe 
binasından Oslo Oteli'ne yürüyüş düzenlendi. Otel önünde basın açıklaması yapıldığı sırada polisle bir grup 
genç arasında tartışma çıkarken, büyüyen tartışma daha sonra çatışmaya dönüştü.     
 
29 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Behiye Erinç Taş; “16.06. 2013’te, 
Taksim Divan Oteli’nin içine gaz bombası yememek için sığındık. Fakat  Polisler otelin içerisine ilaçlı tazyikli 
su ve gaz bombası attılar. 31 Mayıs 2013’te, sabaha karşı atılan gaz bombalarından beri yediğim, 
etkilendiğim, 16 gün boyunca süren hem Taksim’de hem de Beşiktaş’ta durmadan, defalarca gaz bombası, 
tazyikli ilaçlı su ve ses bombalarının ardı arkası  kesilmedi. Üstelik maddi açıdan Gezi Parkı’nda kurduğumuz 
çadırlar, tüm eşyalarımız 16 Haziran 2013’te, polisler tarafından yıkıldı, yakıldı. Ayrıca 16 Haziran 2013’te, 
Taksim’den Beşiktaş’a doğru evime giderken yolu kapatan polisler zorla çantamı karıştırıp, baretimi ve gaz 
maskemi alıp imha ettiler, bana da fiziksel şiddet uyguladılar.” dedi. 
 
29 Haziran 2013’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde kalekol inşaatını protesto eden gruba askerlerin açtığı ateş 
sonucu vurularak yaşamını yitiren Medeni Yıldırım’ın öldürülmesini İstanbul’da Taksim Meydanı’nda protesto 
eden gruba boyalı mermilerle müdahale eden polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı. 
 
29 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hasan Hüseyin Karabulut; “Orantısız 
güç uygulandı, üzerimize kimyasal ve aşırı gaz bombası atıldı ve polis terörüne maruz kaldık. Polisin biber 
gazlarını direk üzerimize hedef alarak atması kasti ve nefret içeriyordu. Eşyalarımızı izinsiz ve uygunsuz bir 
şekilde alıp yaktılar. İlaçlı su ile üzerimize sıkılan renkli sular yüzünden bedenimizin her yeri yanmaya 
başladı. Sözlü homofobik söylemler ile gözaltı sırasında tekmelenerek gözaltına alındık. Atılan ses 
bombalarının psikolojik şiddeti, doğaya ve hayvanlara zarar verdi.”dedi. 
 
29 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Edip Meriç; “Olay 2013’te, orada 
bulunan bütün insanlar gibi doğa kıyımına karşı orda bulunmaktaydım. Resmi giyimli polis memurları 
karşılarında silahlı gruplar varmış gibi her tarafa rastgele ve nişan  alarak gaz bombaları sıkıp attılar. Ben 
olay yerini terk ederken çok fazla gaz dumanından kaynaklı hem nefes sorunu yaşadım hem de görüş açısı 
yoktu. O esnada iki tane gaz fişeği ayağıma ve bir tanesi de sekerek ağzıma değdi. Bu orantısız güç 
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kullanımını nefretle kınıyorum. O esnada öldüğümü sandım ki adeta öldürmek için ateş ediyorlardı. Polis bu 
orantısız güç kullanım iznini veren hükümet olduğu için alanda hükümete doğal olarak bir tepki gelişti. Ben 
epilepsi hastası olan biriyim ve maruz kaldığım gaz ve TOMA suyundan kaynaklı nöbet geçirdim ve 
hastaneye kaldırıldım. Astım hastası olmamama rağmen solunum sıkıntısı yaşadım, hastanede astım ilacı 
aldım. Vücudumda yaralar, alerjiler oluştu göğsümde daralmalar başladı ve halen devam ediyor. O gün 
hastanede yattığım sırada gözünü kaybedenleri, kafatasına gaz fişeği isabet edip kafatası parçalananları ve 
aynı şekilde ayağına gaz fişeği isabet edip yaralananları gördüm.”dedi. 
 
29 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Esra Yılmaz; “16.06.2013 tarihinde 
Gezi Parkındaki eylemde bulunduğum sırada polisin saat 20:30 da biber gazı kullanarak parka girdiğini 
gördük. Ben parktan çıkmaya çalışırken yoğun biber gazına maruz kalıp, nefes alamaz hale geldim. 
Polislerin direk hedef alarak attığı plastik mermilerden biriyle yaralandım. TOMAlardan üzerime kimyasal 
katılmış su sıkıldı. Müdahalenin ardından yaklaşık saat 00:30 sularında hastaneye rapor almaya girdiğim 
anda yarım saat kadar vücudumun hiçbir yerini hissedemez halde yattım. Bacağımın arka kısmında ilk anda 
küçük bir kızarıklık sonraki haftalarda morluk oluştu.”dedi. 
 
29 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mehmet Arda Özdal; “Taksim 
Meydanının Sıraselviler tarafında beklerken birden yüzlerce polis üzerimize hücum etti. Hiçbir karşı 
müdahale yapmaksızın koşarken arkamızdan plastik mermiler sıkılmaya başlandı. Benim sol bacağıma 
isabet eden bir mermi ile soluğu hastanede aldım.”dedi. 
 
29 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Selçuk Uyar; “02.06.2013 tarihinde 
Dolmabahçe’deki protesto gösterilerine dahil oldum. Göstericileri polisten koruma adına ben ve yaklaşık 15 
kadar gösterici billboardu (reklam) polis ile göstericilerin arasına yerleştirdik. Zira polisin uyguladığı gaz 
bombası, plastik mermi ve TOMA şiddeti sebebiyle çok sayıda insanın yaralandığına tanık olmuştum. 1,5-2 
saat kadar billboardu kalkan olarak kullandıktan sonra göstericilerin geriye çekilmesi sonucu çevik kuvvet 
tarafından yakalanarak iki dakika kadar linç edildim. Yerdeyken yaklaşık 10 kadar polisin postallarıyla  
ayaklarımı kafamı ezmesi üzerine sol bacağım iki tarafından olmak üzere ve kafam da yaralandı. Linçten 
sonra gözaltına alınmayarak yerde bırakıldım. Tökezleyerek Dolmabahçe Camii’ne kadar yürüdüm ve orada 
dikiş atılarak bir kamyonetin arkasında Taksim İlkyardım Hastanesi’ne sevk edildim. Kafa travması tespitiyle  
36 saat  müşahede altında tutulduktan sonra  ’10 Gün İş Göremez’ raporu ile birlikte taburcu edildim.”dedi. 
 
30 Haziran 2013’te Mersin’de düzenlenen protesto gösterilerine basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 
8 kişiyi gözaltına alırken, çıkan olaylar sonucu 8 polis, 7 sivil ve 2 gazeteci yaralandı. 
 
30 Haziran 2013’te Diyarbakır’da BDP’nin çağrısıyla “Hükümet Adım At” sloganıyla yapılmak istenen 
yürüyüşe polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti. BDP İl Binası önünde polisin il 
binasına ve gösteriye katılanlara müdahalesi sonucu en az 6 kişi yaralandı. 
 
30 Haziran 2013’te, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Yakacık (Hêzan) köyünde karakol yapımını protesto eden 
yurttaşlara askerlerin ateş açması sonucu Medeni Yıldırım adlı gencin yaşamını yitirmesi ve 8 yurttaşın 
yaralanması Yüksekova'da protesto ediliyor. Yüksekova'daki esnaflar kepenklerini açmazken, sabah 
saatlerinden itibaren çarşı merkezi ve sokak başlarında zırhlı araçlarla bekleyen polisler, toplanan gençlere 
gaz bombasıyla müdahale etti.   
 
30 Haziran 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) ve Laleş Kültür 
Merkezi öncülüğünde PKK'li Zeynep Kınacı'yı (Zilan) anmak amacıyla Başak mahallesinde bir araya gelen 
yüzlerce kişiye polis müdahalle etti. Anmaya katılmak amacıyla alanda bir araya gelen kitleye polis hiçbir 
uyarıda bulunmadan gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti.     
 
1 Haziran 2013 – 30 Temmuz 2013 tarihleri arasında İHD İstanbul şubemize 311 kişi yazılı olarak başvurmuş 
ve bu başvurularda Gezi olayları protestolarında güvenlik güçleri tarafından vücutlarının çeşitli yerlerinden 
yaralandıklarını ve hukuki destek istediklerini belirtmişlerdir. 
 
1 Haziran 2013 – 5 Temmuz 2013 tarihleri arasında İHD Ankara şubemize 29 kişi yazılı olarak başvurmuş ve 
bu başvurularda Gezi olayları protestolarında güvenlik güçleri tarafından vücutlarının çeşitli yerlerinden 
yaralandıklarını hukuki destek istediklerini belirtmişlerdir. 
 
1 Temmuz 2013’te,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran Metin Güvercin, şu beyanlarda bulundu: “Dün yani 
(30.06.2013) tarihinde BDP’nin düzenlemiş olduğu “Hükümet Adım At” mitingine katıldım. Miting esnasında 
demokratik haklarım çerçevesi dışında herhangi bir eylemin içine girmedim. Polisler tarafından üzerimize 
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tazyikli su ve göz yaşartıcı biber gazı sıkıldı. O esnada biz orada bulunarak yere uzanarak tepkimizi 
göstermek istedik. O esnada plastik mermiler sıkılmaya başlandı. 3 tanesi vücudumun değişik yerlerine 
isabet etti. İzleri halen vücudumda mevcuttur. Daha sonra ambulansla Diyarbakır Devlet Araştırma 
Hastanesine götürüldüm. Doktor tarafında bana 3 gün “iş görmez” raporu verildi. Hastanede sivil polisler (8 
kişi) tarafından ifadem alındı. Tutanağı imzaladım. Polisler başka bir şey demeden gittiler. Sizden bu 
konudan haberdar olmanızı istiyorum.”    
 
1 Temmuz 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) ve Laleş Kültür 
Merkezi öncülüğünde Başak Mahallesi'nde aralarından BDP İlçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, KURDÎ-
DER, MEYADER, DÖKH ve Barış Anneleri İnisiyatifi üyelerinin de bulunduğu yüzlerce yurttaş bir araya 
gelerek anma etkinliği düzenlemek istedi. Polis, anma etkinliği gerçekleştiren kitleye, hiç bir ikazda 
bulunmadan gaz bombalarıyla müdahale etti.   
 
2 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Serhat Ayebe; “Öğlen 12 yada 12 
sonrası AKM’nin önüne polis çekilmişti. Biz de birkaç kişilik grupla TOMA’nın önüne oturduk. Ardından 
TOMA geriye doğru çekildi. Çevik kuvvetle çok yakın bir mesafedeydik. Ardından gaz dumanı etrafımızdaki 
her yeri kapladı ve hiç nefes alacak gazsız bir hava sahasını göremedim. Çok yoğun bir şekilde gaza maruz 
kaldım. Koşarken nefessiz kaldım ve bayılmışım. Sonra uyandığımda polisler hakaret ettiler ve bütün 
vücuduma tekme ve yumruk attılar. Can havliyle Gezi Parkının AKM ye yakın duvarına doğru koştum. O 
sırada ayağımda ve böbreğimde bir acı hissettim. Duvara çıktığım sırada polis çantamı tuttu ve beni itti. 
Dizlerimin üzerine dengesizce düştüm. Hiçbir şiddet eylemine bulaşmamış olmama rağmen bu müdahaleye 
maruz kalmam beni çok kızdırdı. Bütün ağrılarıma rağmen Gezi parkının sağında Talimhane yoluna doğru 
giden yolda kalabalık ve sivil bir grubun direnişini gördüm ve onlara katıldım. Tek yapabildiğimiz üzerimize 
atılan gazları geri yollamaktı sahiplerine. O sırada yüzüme bir gaz fişeği değdi. Tanımadığım bir arkadaş 
beni revire götürdü.”dedi. 
 
2 Temmuz 2013’te, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde bulunan gençler, tecavüze, sömürüye, uyuşturucuya, 
asimilasyona, yozlaşmaya karşı şölen gerçekleştirdi. Şölenin ardından şehir merkezine doğru yürüyüşe 
geçen gençlere, polis müdahalede bulundu. Gaz bombaları ve plastik mermilerin kullanıldığı müdahalenin 
ardından gençler müdahaleye, karşılık verince çatışma yaşandı.   
 
2 Temmuz 2013’te, İstanbul’da Takvim gazetesinin sevgilisinin şiddetine uğrayan kadın hakkında attığı 
‘Nakavt’ başlığını protesto sırasında bir sivil polis, protestocu bir kadını tokatladı, kadına şiddet uyguladı.  
 
3 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Serdar Ben: ”Gezi Parkında 
ağaçların kesilmesine karşı gerçekleşen protestoda bulunmaktaydım. 31 Mayıs Cuma 2013’te, İstiklal 
Fransız Konsolosluğunun önünde TOMA’dan sıkılan su ile yere düştüm, yere çarpmam sonucu ayağım 
kırıldı. “dedi. 
 
3 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Evren Keskin: “31 Mayıs 2013- 22 
Haziran 2013 arasında İstanbul Taksim Şişli bölgesinde vatandaşların barışçıl ve hukuki protestolarına polis 
orantısız güç göstererek aşırı gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etmiştir. Ben gösterici protestolara 
katılan bir T.C. vatandaşı olarak psikolojik şiddete maruz kaldım. Halen devam eden tedavim psikolojik 
sorunlarımdan dolayı duraksadı. Fakat şimdi oldukça şikâyetlerim arttı. Kaygılanıyorum sürekli. Gaz 
bombasında fiziksel olarak etkilendim ve halen öksürmekteyim.” dedi. 
 
3 Temmuz 2013’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde kalekol inşaatını protesto eden gruba askerlerin açtığı ateş 
sonucu vurularak yaşamını yitiren Medeni Yıldırım’ın öldürülmesini Mersin’de protesto eden gruba müdahale 
eden polis ekipleri bir kişiyi yaraladı. 
 
4 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mevhide Gözcelioğlu: “28 Mayıs 
2013 ve 16 Haziran 2013 tarihleri arasında Gezi Parkının yok edilmemesi için yapılan protestolarda, 
eylemlerde yoğun şekilde biber gazına maruz kaldım. Özellikle 31 Mayıs, 1 Haziran,4 Haziran, 15 Haziran, 
16 Haziran tarihlerinde yapılan polis saldırılarında Gezi parkında/ Taksim Meydanında, Talimhanede ve 
Cumhuriyet ve Halaskargazi Caddesinde yoğun biber gazı vb. gazlara maruz kaldım.” dedi. 
 
5 Temmuz 2013’te Çağlayan Adliyesi (İstanbul) önünde basın açıklaması yaparak tutuklanan arkadaşlarının 
yargılandığı davayı protesto etmek isteyen Halk Cephesi üyelerinin basın açıklamasına polis ekiplerinin 
“adliye önünde açıklama ve gösteri yapmanın yasaklandığı” gerekçesiyle gaz bombası ve basınçlı suyla 
müdahale etmesi sonucu bir kadının burnu kırıldı. 
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5 Temmuz 2013’te, 31 Mayıs 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemleri sırasında Tarlabaşı Bulvarı’nda 
polisin attığı plastik mermiyle yaralanan Volkan Kesanbilici’nin yapılan ameliyatında gözünü plastik merminin 
içinde yer alan metal bilyeler nedeniyle kaybettiği ortaya çıktı. 
 
6 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Zeynep Onursal; “Ankaradan tatil için 
geldim. Arkadaşımla Taksim meydanındaydım. Polis üzerimize yürümeye başladı. Polise karşı bir şey 
yapmamamıza rağmen TOMA ve coplarla üzerimize geldi. Sırtımın sağ tarafına plastik mermi geldi. Taksim 
İlk Yardım Hastanesinde pansuman yapıldı. Adli rapor tutuldu. Raporu istememize rağmen bize 
verilmedi.”dedi. 
 
7 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İrem Güven: “11 Haziran sabahı 
polisin barikatları kaldırarak Taksim Meydan girişinde sonra AKM’den Meydana müdahale etmek istediler 
yaklaşık 10 - 15 kişiyle birlikte TOMAların önüne geçerek engellenmeye çalıştık. Bu esna da TOMA lar durdu 
çünkü biz TOMA ların önünde oturmuştuk. Bu esnada sivil ve resmi polisler tarafından tehdit edildik. 
Yaşanan gergin esnasında zaman zaman gaza maruz kaldık. Daha sonra polislerin bizden müdahalesinde 
Gezi Parkına girildi ve gaz yedik ve şiddete maruz kaldık. “dedi 
 
7 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Berfin Kaçmaz; “06.07.2013 tarihinde 
saat 19:00’da geldiğim İstiklal Caddesinde polisin insanlara hakkı olmadan gösterdiği şiddete tanık oldum. 
Meydana gitmemize izin vermeyen polis kurduğu barikatın arkasından gaz ve su sıktı. Hepimizin sudan 
dolayı öksürerek ve gazın etkisiyle nefessiz kalarak kurtulmaya çalıştık. Bu sırada Sütiş’in karşısında gözü 
kanlar içinde getirilen bir vatandaşımızı gördük. Polis hem aşağı tarafı hem de yukarı tarafı barikatla 
kapatarak bizi yan sokaklara yöneltti. Ve oraya TOMA ve akrebi yaklaştırarak su ve gaz attı. Gözaltına alınan 
birkaç insanı gördüm daha sonra Balık Pazarı girişindeyken üzerimize bilinçli olarak fırlatılan gaz bombası 
ayağıma isabet etti. Etrafımdaki birkaç kişi beni oturmam için bir dükkâna soktu ve ayağım soğuk su tuttular. 
Polis bilinçli olarak olduğumuz yere gaz bombası attı ve tekrar yürümeye çalışarak oradan ayrılıp nefes 
almaya çalıştık. Etraftaki insanlar bir losyon sıktı yüzümüze ve biraz kendimize geldik. Aşağıdan koşarak 
gelen polis tekrar gözaltı yapıyordu. Şişen ve kanamaktaolan bacağımla hemen Balık Pazarı girişinde olan 
bir binaya sığındık. Polis biraz uzaklaşıncakoşarak taksiye doğru gittim ve Taksim’den uzaklaştım.”dedi. 
 
7 Temmuz 2013’te İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin Taksim projesini iptal etmesinin ardından 6 Temmuz 
2013’te Gezi Parkı’na gitmek için İstiklal Caddesi’nde ve Taksim Meydanı’nda toplanan halka, polis gaz 
bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle saldırdı. Gece boyunca İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında ve 
Taksim Meydanı civarında devam eden saldırılar sırasında esnaf oldukları belirtilen 4 kişi Talimhane’de 
halka satırlarla saldırdı. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından 
serbest bırakıldı. Gece sonunda 59 kişinin gözaltına alındığı, onlarca insanın yaralandığı öğrenildi. (6 
Temmuz 2013’te,İstanbul’da ki saldırının ardından gözaltına alınan 59 kişiden Ahmet Erol, Ahmet Kaycı, Ali 
Sarıçiçek, Alican Sünnetçioğlu, Mehmet Yalçın, Oğuz Tekin, Özgür Yıldırım, Umut Akgül adlı 8’i “görevli polis 
memuruna mukavemet ettikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
ettikleri” suçlamalarıyla 8 Temmuz 2013’te, tutuklandı.) 
 
7 Temmuz 2013’te İstanbul Taksimde toplanan gruplara saldıran polislerin kask numaralarının bulunmadığı 
ortaya çıkarken TGS polisin, sarı basın kartı bulunan gazetecileri de darp ettiğini anlattı. Edinilen bilgilere 
göre 13 basın yayın çalışanı darp edilirken 2’si de gözaltına alındı. TGS’nin verilerine göre Aydınlık’tan 
Öneren ve Özmen hala gözaltına bulunuyor. Yaralandığı öğrenilen gazeteciler ise şöyle:  
 
BirGün’den Onur Erem basın kartını göstermesine rağmen polis tarafından coplandı.  
Serbest gazeteci Evrim Kurdoğlu polisler tarafından coplandı. 
 
Sözcü’den Eda Sönmez gaz bombası nedeniyle geçici körlük yaşadı.  
 
Evrensel’den Özcan Yaman biber gazı fişeği ile çenesinden yaralandı. 
  
Milliyet’ten Yunus Dalgıç  TOMA’nın önüne fırlatıldı, yaralandı ve objektifi kırıldı.  
 
Milliyet’ten Arif Balkan plastik mermiyle yaralandı. 
 
Tuğçe Tatari polis tarafından yere atıldı, tartaklandı ve hakaret edildi.  
 
Halk TV’den Makbule Cengiz polis tarafından tartaklandı, kolunda morluklar meydana geldi.  
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Ulusal Kanal’dan Şengül Derin plastik mermiyle bacağından yaralandı.  
 
Sol Gazetesi’nden Dilem Taştan plastik mermiyle bacağından yaralandı.  
 
Gerçek Gündem’den Barış Yarkadaş boyalı plastik mermiyle vuruldu.  
 
bianet’ten Elif Akgül boyalı plastik mermiyle vuruldu.  
 
İMC TV’den Gökhan Biçici boyalı plastik mermiyle vuruldu.   
 
7 Temmuz 2013’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde bir araya gelen ve çoğunluğu gençlerden oluşan 
bir grup, Mardin'in Midyat ilçesinde N.F. adlı kadının korucuların tecavüzüne uğramasının ardından intihar 
etmesi ve ROJ TV, Nuçe TV ve MMC'nin lisanlarının Danimarka tarafından iptal edilmesini protesto etmek 
amacıyla gösteri düzenledi. Gösterinin düzenlendiği alana çok sayıda zırhlı araçla gelen polisler, gençlere 
müdahale etti. Polisin müdahalesine gençlerde karşılık verince çatışma yaşandı. Polis ile gençler arasında 
çıkan çatışmada polis, 6 çocuğu gözaltına aldı.   
 
8 Temmuz 2013’te, Van’da demokratik haklar ve yasal düzenlemeler konusunda hükümetin adım atmasını 
talep etmek ve Danimarka’dan Kürtçe yayın yapan televizyon kanallarının lisanslarının iptal edilmesini 
protesto etmek için yürüyüş yapmak isteyen Barış ve Demokrasi Partisi üyelerine polis ekiplerinin saldırısı 
sonucu 6 kişi gözaltına alındı. 
 
9 Temmuz 2013’te Polisin saldırısı sonucu 15 Haziran 2013’ten bu yana kapalı tutulan Gezi Parkı, saat 
13.30’da halkın kullanımına açıldıktan sonra saat 17.00’de parkı açan İstanbul Valisi’nin talimatıyla tekrar 
kapatıldı. Parkın halkın kullanımına kapatılmasını ve polisin tutumunu protesto eden Taksim 
Dayanışması’nın eylemine de polis biber gazı, basınçlı su ve plastik mermiyle saldırdı. Saldırının ardından 
7’si Taksim Dayanışması Grubu üyesi olmak üzere toplam 37 kişi gözaltına alınırken, biri ağır en az 9 kişi de 
yaralandı. Gezi Parkı ise gece yeniden açıldı. Taksim Dayanışması’na saldırılar esnasında göstericilere 
silahıyla 6 el ateş eden bir kişi ise gözaltına alındı. 
 
9 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’nda toplananlara saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle başından ağır 
yaraladığı Mustafa Ali Tombul’un (16) iki hafta süreyle uyutulmasına karar verildiği öğrenildi. (Mustafa Ali 
Tombul (16) tedavisinin tamamlanmasının arından 13 Ağustos 2013’te taburcu edildi.) 
 
10 Temmuz 2013’te Ali İsmail Korkmaz’ın memleketi Hatay’daki gösterilere polisin saldırması sonucu 2 kişi 
yaralandı. 
 
10 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ferda Sayın: “Anayasal demokratik 
hakkım olan Gezi Parkının yıkılmasını barışçıl bir şekilde protesto etmek İçin 31 Mayıs – 8 Temmuz 201 
tarihleri arası eylemlere katıldım. Bu esnasında polis darp, tazyikli su, biber gazı gibi ağır müdahalelerde 
bulundu. Taksim, Beşiktaş civarında yoğum biber gazına maruz kaldım. Tüm bu süreç boyunca polisin 
uyguladığı fiziksel şiddete tanık oldum. Polisin tüm kitleye, protesto eylemlerine katılan insanlara uyguladığı 
işkence beni psikolojik olarak olumsuz etkiledi. Psikiyatriste gitmeye  başladım, çok kötü rüyalar görüyorum. 
İlaç tedavisine başladım. Uykusuzluk başladı. Evdeki eşyaları gaz kokuyor diye yıkıyorum (her şey bana gaz 
kokuyor gibi geliyor). Solunum testlerim olumsuz çıktı.” dedi. 
10 Temmuz 2013’te Eskişehir’de uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Ali İsmail Korkmaz için Dikmen 
Caddesi’nde eylem yapan gruba kimliği belirsiz kişiler satırlarla saldırırken, yine Ankara’da Kennedy 
Caddesi’nde eylem yapan gruba da polisin gaz bombaları ve basınçlı sularla saldırması sonucu 7 sivil ve 3 
polis memuru yaralandı. 
 
11 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Özgün Fırat Meral: “8 Temmuz 
2013’te, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu’nun Gezi Parkını halka açmasından sonra Akşam 19:00 civarı 
İstiklal’den parka gitmek istedim. İstiklal caddesinin girişi TOMA ve polislerle kapatılmıştı. Vali tarafından 
açılan parka girmek isterken polis uyarı yapmadan müdahalede bulundu. İlk önce boyalı ve tazyikli su 
kullandı. TOMA hızlı bir şekilde halkın üzerine gelirken Fransız Konsolosluğundan Demirören AVM’ye kadar 
suyla püskürtüldük. Oraya kadar tazyikli su sıkıldı. Direkt kırmızı boyalı suya maruz kaldım. Dömirören’in 
oradaki bir ara sokağa girdim ve polis arkamızdan boyalı plastik mermi kullandı. Polisten uzaklaşınca sırt, 
boyun ve bacaklarımda ciddi bir yanma başladı. Haseki Hastanesi acile gittim. Doktorlar yanık ilacı 
Silverdin’le müdahalede bulundu. “dedi.  
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11 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuran İHD üyesi Cezmi Özdemir; “İstanbul İHD 
Şubesi adına 06.07.2013 tarihinde Taksim İstiklal caddesinde gözlem yapmaktaydım. Galatasaray Lisesi 
önünde çok yoğun tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermi atıldı. Olağanüstü bir durumdu diyebilirim. 
Göbeğime ve bacaklarıma plastik mermilerin değdiğini hissettim. Hafif yaralanma ve kızarma oluştu.”dedi. 
 
11 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Bengi Derya Muşdal; “02.06.2013 
tarihinde Beşiktaş’ta vapurdan indiğimiz andan ve sonrasından itibaren yapılan gazlı müdahale sonucu 
Serencebey Yokuşu’na doğru kaçabildim. Yokuştan çıkarken ter boşalması, nefes darlığı, nefes alırken 
göğüs ve sırtta batma ve sol kolda uyuşma gibi şikâyetlerim başladı. Eve dönüş yolunu bulana kadar 
aralıksız gaza maruz kaldım. Yıldız Teknik Üniversitesine ulaştığımızda eve gitmek üzere taksiye bindim. Ve 
Haydarpaşa Numune Hastanesine kaldırıldım. Gece 4’e kadar hastanede tutulduktan sonra eve 
gönderildim.3 adet EKG çekilip oksijen verildi. Herhangi bir rapor alamadım. Şikâyetlerim bir haftadan fazla 
sürdü. Hala az da olsa sürmekte. 29.06.2013’te, Taksim meydanında yapılan eylemde kaçış yeri bırakmayan 
polis kalabalığı Sıraselvilere sıkıştırdı. Bir yandan izdiham olurken, bir yandan gaz sıkan polis kalabalığı 
plastik mermilerle taradı. Caddenin sol tarafında sıkışıp yere düştüm ve izdiham dolayısıyla ezilme tehlikesi 
geçirdim. Caddenin sağ tarafından ise polis plastik mermi ve gazla müdahale etti, birkaç kişi tarafından 
kaldırıldıktan sonra yine kaçmak amaçlı soldaki sokağa girdim. Sokaktan aşağıya inerken kafamın sağ alt 
tarafına plastik mermi isabet etti. Düşmenin etkisiyle bacağıma baktığımda kanlar akıyordu. Taksim İlk 
Yardım Hastanesine kaldırıldım,6 tane dikiş atıldı herhangi bir rapor alamadım.”dedi. 
 
11 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuran İHD üyesi Cezmi Özdemir; “İstanbul İHD 
Şubesi adına 06.07.2013 tarihinde Taksim İstiklal caddesinde gözlem yapmaktaydım. Galatasaray Lisesi 
önünde çok yoğun tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermi atıldı. Olağanüstü bir durumdu diyebilirim. 
Göbeğime ve bacaklarıma plastik mermilerin değdiğini hissettim. Hafif yaralanma ve kızarma oluştu.”dedi. 
 
11 Temmuz 2013’te Ali İsmail Korkmaz’ın Hatay’da düzenlenen cenaze töreninin ardından başlayan protesto 
gösterilerine gece boyu kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi nedeniyle çıkan çatışmalar sonucu 1 askerin, 3 
polisin, 1’i ağır 5 sivilin yaralandığı 1 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 
  
12 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ali Rıza Sertaşı: “31.05.2013 
tarihinden itibaren polisin orantısız bir şekilde biber gazı ve ağırlaştırılmış, tarihi geçmiş kimyasal gazların 
sağlığıma zarar verdiğimi düşünmekteyim. Ayrıca bir kaç arkadaşım yanımda gaz fişeği ile yaralandı. Ruh 
sağlığı olarak ağır bir şekilde biber gazından Taksim- Harbiye-Beşiktaş hattında etkilendim. Ayrıca İstanbul 
Valisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğün ağır bir şekilde sözlü tacizine (sanal ortam, tv, dergi, gazete) maruz 
kaldım.” dedi. 
 
12 Temmuz ve 13 Temmuz 2013’te Ankara’da Kenndey Caddesi’nde ve Dikmen Caddesi’nde devam eden 
eylemlere müdahale eden polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. 
 
13 Temmuz 2013’te, İstanbul’da gazetecilerin Gezi Parkı eylemleri sırasında maruz kaldıkları polis saldırısını 
ve basında uygulanan sansürü protesto etmek için Galatasaray Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yapmak 
istedikleri yürüyüş polis ekiplerince engellendi. 
 
13 Temmuz 2013’te, İstanbul’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasayla yetkilerinin 
sınırlandırılmasını Galatasaray Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yürüyüş yaparak protesto etmek isteyen 
TMMOB üyelerine polis ekipleri gaz bombası, plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale etti. Müdahale 
nedeniyle olay yerini takip eden 2 gazeteci yaralandı. Müdahale sonunda çok sayıda kişi gözaltına alınırken, 
gözaltına alınanlardan Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Osman Erden (39) gözaltına alınırken işkence 
gördüğünü açıkladı. 
 
14 Temmuz 2013’te Ankara’da Dikmen Caddesi’nde yapılan eyleme polisin saldırması sonucu Aydın Ay, 
başına isabet eden gaz bombası kapsülüyle ağır yaralandı.  
 
14 Temmuz 2013’te, İstanbul’da 14 Temmuz 1982’de Diyarbakır Cezaevi’nde ölüm orucu eyleminde 
yaşamını yitirenleri anmak amacıyla BDP İl Örgütü tarafından Galatasaray Meydanı’ndan Taksim 
Meydanı’na yapılmak istenen yürüyüşe polis ekipleri gaz bombalarıyla müdahale etti. 
 
15 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hilal Kaya; “14 Temmuz saat 01.30 
civarı İstiklal caddesinde polis müdahaleye başladı. Bende o esnada caddede bulunuyordum. Tek başıma 
kalmamak için kaçan insanların peşine takıldım. İmam Adnan sokağına girdiğim anda polis akrepten plastik 
mermi sıkmaya başladı. Beşi sırtıma biri bacağıma biri kafama olmak üzere yedi plastik mermi vücuduma 
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isabet etti. Polis hiçbir uyarı yapmadan müdahale yaptı. Plastik mermiyle ilk vurulduğumda canım çok yandı. 
Üstelik üstümde ceket ve tişört vardı.”dedi. 
 
15 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Barış Etiksan; “Ankesörlü telefon 
kulübesinde telefon görüşmesi yaparken bir grup aniden telefonların bulunduğu Mis Sokak istikametine 
kaçıştılar. Kaçışanlardan bir kısımda telefon kulübelerine sığındılar. Bu sırada bende onlarla beraber polisin 
saldırısına maruz kaldım. Birden fazla yerimden boyalı plastik mermi ile vuruldum. Her yerim boya içerisinde 
kaldı. Psikolojik travma yaşadım.”dedi. 
 
16 Temmuz 2013’te İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak tutuklu kanser hastası 
Kemal Avcı’nın serbest bırakılmasını talep etmek isteyen Halk Cephesi üyelerinin basın açıklamasına polis 
ekipleri “adliye önünde açıklama ve gösteri yapmanın yasaklandığı” gerekçesiyle gaz bombası ve basınçlı 
suyla müdahale etti. 
 
16 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan İHD üyesi Ahmet Cihan; “16.06. 2013’te, 
İHD gözlemcisi olarak görevli olduğum İHD önünde kolluk görevlilerinin gaz bombası atmasını engellemem 
için, görevimi belirterek kolluk kuvvetlerine ‘’rica’’da bulunduğum sırada darp edildim. Ayrıntılarını ekte 
sunduğum şikâyet dilekçemde belirttiğim gibi sol bacak üstkısım darp, ayakta darp sonucu kırık.”dedi. 
 
17 Temmuz 2013’te,  Hakkari'nin Bulak Mahallesi'nde gece saatlerinde kent dışından gelen ve Fatih 
Kışlası'na giden askeri konvoyu protesto eden bir grup yola barikat kurdu. Slogan atarak eylemlerini 
sürdüren gruba polis biber gazı ve TOMA'lardan sıktığı tazyikli su ile müdahale etti. Müdahale sırasında 
Abdurrahman Bal isimli yurttaşın evine gaz bombası isabet etmesi sonucu evde bulunan 5 kişi gazdan 
etkilenerek Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.   
 
17 Temmuz 2013’te, Diyarbakır Cezaevi'nde 14 Temmuz 1982'de insanlık dışı uygulamaları protesto etmek 
amacıyla başlatılan ölüm orucunda yaşamını yitirenleri anmak amacıyla 13 Temmuz'da Kaynartepe 
Mahallesi'nden Koşuyolu Parkı'na doğru yapılan yürüyüşe müdahale eden polis 6 kişiyi gözaltına aldı. 
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan 6 kişi tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 
Mahkemece ifadesi alınan 6 kişiden Velat Tüfenk isimli genç tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi.   
 
20 Temmuz 2013’te Gezi Parkı eylemleri esnasında tanışan ve evlenmeye karar veren Nuray Çokol ve 
Özgür Kaya’nın nikâhlarını parkta yapmak istemelerine izin vermeyen polis ekipleri nikâha katılmak için 
parka gelenlere gaz bombaları ve basınçlı suyla saldırdı. 
 
20 Temmuz 2013’te, Van'da BDP İl Örgütü ve Van Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Temmuz gecesi  
"Rojava devriminin" yıldönümü nedeniyle Belediye Garajı alanında düzenlenen şölen sonrası kitlenin 
dağıldığı sırada bir kişinin polisler tarafından gözaltına alındığı belirtildi. İsmi ve ne için gözaltına alındığı 
öğrenilemeyen yurttaşın Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi. 
 
21 Temmuz 2013’te Ankara’da Dikmen Caddesi’nde eylem yapan gruba gaz bombalarıyla müdahale eden 
polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. 
 
21 Temmuz 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde saat 22.30 civarında, çok sayıda zırhlı araçla Nur Mahallesi'ne 
iki koldan giren özel hareket ve sivil polis ekipleri, Botaş Caddesi'nde parkta iftar sonrası dinlenmek için 
oturan yüzlerce kişiye rastgele gaz bombası sıkmaya başladı. Uzun süre ara sokaklara ve caddelere 
rastgele gaz bombası sıkmaya başlayan ve mahalleyi gaz bombası içinde bırakan polis ekiplerine etrafta 
bulunan gençler de karşılık verdi.  
 
22 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Burcu Gündoğan: “31 Mayıs 2013 
tarihinde Harbiye’de polisin uyguladığı şiddetten ötürü sığındığımız binanın giriş kapısından içeri yine polisin 
art arda gaz atması sonucu 2 saate yakın içeride mahsur kaldık. Bu esnada gaz sürekli alt kattan yukarı 
sızdığı için çatı katına çıktık, boğulma tehlikesinden kurtulmak için düşme riskini göze alarak çatıya 
(kiremitlerin üstüne) çıkmak zorunda kaldık. 11 Haziran tarihinde Cihangir’de Alma Hastanesi önünde polisin 
gazlı müdahalesine maruz kaldık ve hastaneye sığındık, hastane bahçesine de gaz atıldı. Öksürük krizi ve 
göz yanmasına maruz kaldım.16 Haziran Nişantaşı’nda gösteri sırasında polisin de uyarısı üzerine 
olduğumuz yerlere oturduk ve geçiş müsaadesi alabilmek için bekledik. Ancak 10-15 dakika sonra 
oturduğumuz yerden sadece 5-10 metre uzaktaki polisler ani bir şekilde tarar gibi gaz atmaya başladı. Bir 
şekilde uzaklaşmama rağmen yaklaşık yarım saat bir baygınlık geçirdim. Tüm bunların sonunda üst solunum 
yollarım ciddi anlamda hasar gördü ve bugün dahi bunun için ilaç kullanıyorum.” dedi. 
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22 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ece Öztürk: “31 Mayıs tarihinden 
itibaren gerek Taksim mevkiinde gerek semtimde ve hatta evimde (Beşiktaş’ta) yoğun miktarda gaza maruz 
kaldım. Bu süre içinde birkaç defa TOMA’ya ve Gezi Parkı boşaltılmadan önce kütüphane mevkiinde plastik 
mermiye maruz kaldım. 31 Mayıs- 6 Temmuz arası zaman zaman yoğun gaza ve tazyikli suya maruz kaldım. 
Bağırsaklarım gazdan dolayı bozuldu, boğazımda ve gözlerimde yanma oldu. Nefes almakta güçlük 
yaşadım.Tazyikli sudan ve gazdan dolayı cildim tahriş oldu.” dedi. 
 
23 Temmuz 2013’te,  Van Büyükşehir Belediyesi'nin Düzyol alanında 21 Temmuz’da gece saatlerinde 
düzenlediği Ramazan Şenliği’nin devam ettiği sıralarda, Seyrantepe Mahallesi'nde toplanan bir grup kadın, 
kadınlara yönelik artan taciz ve tecavüzleri protesto etmek için şenlik alanına yürüdü. Kadınlar şenlik alanına 
girerken polisler, gruba gaz bombalarıyla müdahale etti. Polis müdahalesinin ardından çıkan olaylarda 2 kişi 
yaralanırken, Mehmet Bakır ve ismi öğrenilemeyen 1 yurttaşın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 2 
kişinin Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi  
 
24 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Berna Şahin; “28 Mayıs sabaha 
karşı 05.00 da Gezi parkı haberini takip ederken polisin yoğun bir şekilde biber gazı atmasıyla ciddi nefes 
darlığı çektim. Olay yerinden çıkmaya çalışmamıza rağmen üzerimize biber gazı atıldı ve bir kapsül sırtıma 
isabet etti. İstifra ettim ve nefesim daraldı. Hiçbir uyarı yapılmadan müdahale edildi. Daha sonra aynı şekilde 
haber izlerken atılan gaz sonucu çalışmakta güçlük çektim. Rahat bir şekilde haber izleyemedik, sürekli 
engellerle karşılaştık. Sivil polisler tarafından sürekli (ne çekiyorsun, neyi çekiyorsun) diye engellemeler 
oldu.15 Haziranda yine Gezi parkında haber izlerken gaz atıldı ve birçok insan yaralandı, bende yoğun gaza 
maruz kaldım. 21 Temmuzda mis sokakta haberi izlerken arkamdan mermi sesi duydum. Ayak bileğime 
isabet etti, pantolonumun paçalarında boya olmuştu. Taksim İlk Yardım Hastanesinde röntgen çek ildi, rapor 
tutuldu. Ancak raporum bana verilmedi. Kemikte ödem oluştuğu söylendi.”dedi. 
 
24 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Pelin Şişman; “31 Mayıs gecesi 
Taksimden TOMA tarafından kovalanıp kaçarken arkadaşların evine Kurtuluşa gidiyordum. Harbiye tarafında 
polis kıskacında kalıp gaz atıldı. Gazdan etkilendim. Sivillerin saldırı korkusundan gece 4 e kadar caddede 
kaldık. Ertesi gün polis şiddetinden etkilenen arkadaşlara bakmak için Gezi Parkına gittik. Polis saldırısından 
dolayı ezilme tehlikesi geçirdik. Düştüm ve ayağımın lifi koptu ardından üstüme gaz atıldı. Gezinin içinde 8 
Haziran gecesi helikopterle üstümüze gaz atıldı. Çadırımıza saat 2 de polisler tarafından baskın yapıldı. 11 
Haziranda uyarı yapılmaksızın saat 08.30 da olan baskında direkt öldürme amaçlı saldırıldı. Beşiktaş’a 
sığındık. Akaretler Vali konağında gaz fişeği ayağımın altına geldi. İlk yardım yapılmasaydı, ölüyordum. 
Ayrıca sürekli ulaşım engellendiği için yürümek zorunda bırakıldık. Polis tarafından hakaret, aşağılama ve 
tacize uğradım. “dedi. 
 
26 Temmuz 2013’te, Suriye’nin Serêkaniyê (Resulayn) kentinde YPG güçleri ile El Nusra Cephesi üyeleri 
arasında yaşanan şiddetli çatışmalar sırasında, El Nusra Cephesi üyeleri tarafından atıldığı iddia edilen iki 
top mermisi Urfa'nın Ceylanpınar ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Şükrü Kahraman'a ait tarlaya düştü. Top 
mermisinin düşmesi sonucu ağır yaralanan Kahraman yaşamını yitirirken, 2 çocuğu ise Ceylanpınar Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından çarşı merkezine inen binlerce yurttaş AKP hükümetini protesto etti. 
Caddelere dökülen kitle hükümet aleyhine sloganlar atarken, Hükümet Konağı'na doğru yürüyüşe geçti. 
Yürüyüşe geçen kitleye, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. 
 
26 Temmuz 2013’te, Mardin’in Derik ilçesinde, BDP Derik İlçe Örgütü ve çok sayıda genç yurttaş, PKK Lideri 
Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna dikkat çekmek amacıyla yürüyüşe gerçekleştirdi. Çarşı merkezinde bir 
araya gelerek yürüyüşe geçen kitleye, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti.   
 
28 Temmuz 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine izin 
verilmemesinin 2. yıldönümünü protesto etmek amacıyla Nur Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce genç bir 
yürüyüş gerçekleştirerek protesto gösterisi düzenledi. Cudi Mahallesi'ne yürüyen gençlerin, burada yapmak 
istedikleri basın açıklamasına polis, zırhlı araçlardan attığı gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahale 
sırasında Ahmet Özmen isimli bir genç gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Özmen, savcılık sorgusunun 
ardından tutuklanma talebi ile hakimliğe sevk edildi. Özmen, tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine 
gönderildi.   
 
31 Temmuz 2013’te Hatay’da Gezi Parkı eylemleri nedeniyle düzenlenen operasyonlar sonucu gözaltına 
alınanların serbest bırakılması için basın açıklaması yapmak isteyen gruba polis ekipleri biber gazıyla 
müdahale etti. 
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31 Temmuz 2013’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı 
eylemlerine saldıran polisin başından vurarak yaraladığı Berkin Elvan’ın ailesinin Taksim Meydanı’nda 
yapmak istediği basın açıklamasına izin vermeyen polis ekipleri, basın açıklaması için toplanan gruba plastik 
ve gerçek mermili silahlarla, gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale ederek 15 kişiyi gözaltına aldı. 
 
3 Ağustos 2013’te, Van'da, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık durumuna dikkat çekmek amacıyla, 
gerçekleştirilmesi planlanan yürüyüş için merkezde bulunan Mavi Plaza'nın önünden bir araya gelen çok 
sayıda yurttaş, buradan pankart ve sloganlar eşliğinde Beşyol'a kadar yürümek istedi. Yürümek isteyen 
yurttaşların önü polis tarafından zırhlı araçlarla kesilerek yürüyüşe izin verilmedi. Yapılan görüşmelerde 
polisin tutumunu değiştirmemesi üzerine kitle, yürümekte ısrar ederek polis tarafından oluşturulan barikata 
yüklendi. Bunun üzerine polis gaz bombaları ve tazyikli su ile kitleye müdahalede bulundu. Müdahale 
sırasında Van Milletvekili Nazmi Gür, Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya ve BDP Van İl Örgütü Eş 
Başkanı Figen Yaşar polislerin darbelerine maruz kalarak polisler tarafında darp edildi. DİHA muhabiri 
Erdoğan Altan, polis kalkanı ile sağ dizinden darp edilerek yaralandı. Altan'ın dışındaki DİHA muhabirleri ise 
polisler tarafından, "Yeter senin çektiğin" denilerek kameralarına el konulmaya ve darp edilmeye çalışıldı.   
 
3 Ağustos 2013’te, BDP ve DTK öncülüğünde Ceylanpınar ilçesinde yapılması planlanan "Barış nöbeti" için 
Viranşehir'den Ceyhanpınar'a doğru yola çıkan ve Ceylanpınar-Viranşehir arasında polis ve askerlerin sert 
müdahalesi ile karşılaştı. Viranşehir'den Ceylanpınar'a doğru yola çıkan onlarca araçlık konvoy Viranşehir 
çıkışında yüzlerce çevik kuvvet polisi tarafından durduruldu. Polis barikatına tepki gösteren yüzlerce yurttaşa 
polis, tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahaleye kitlenin de karşılık vermesi üzerine çatışma 
dönüşen olaylar yaklaşık 2 saat sürdü. Polisin sert müdahalesinde gaz bombası kapsülleri nedeniyle 6 kişi 
yaralandı. Yüzüne gaz fişeği kapsülü isabet eden ve durumu ağır olan Aylan isimli kadın önce Viranşehir 
Devlet Hastanesi'ne buradan da Urfa Mehmet Akif İnan Hastanesi'ne sevk edildi.   
 
4 Ağustos 2013’te BDP ile DTK nın Rojava’daki çatışmaları kınamak amacıyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar 
İlçesi’nde yapmayı planladığı “Barış Nöbeti” için ilçeye giden ve arasında Selahattin Demirtaş ile Aysel 
Tuğluk’un da bulunduğu gruplara polis ve jandarma ekipleri gaz bombaları be basınçlı suyla saldırdı.   
 
5 Ağustos 2013’te, BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile dayanışma amaçlı Ceylanpınar'da başlatılan ve 
polisin sert müdahalesi ile karşılaşan "Barış nöbeti" eylemi için çevre illerden Ceylanpınar'a gitmek isteyen 
yurttaşlar ilçe girişinde polis, asker ve özel harekat timleri tarafından kurulan barikat engeline takıldı. 
Yurttaşlar gibi Ceylanpınar'a gitmek isteyen basın mensuplarına da izin verilmezken, sadece sarı basın kartı 
olan gazetecilerin ilçeye girişine izin verileceği bildirildi. Sadece bir milletvekilinin geçişine izin veren polislerin 
bu tutumuna tepki gösteren Kurdistan TV Muhabiri Murat Belek polisler tarafından darp edildi. Yine araçları 
didik didik aranarak kameralarına el konulan Kurdistan TV muhabirlerinden Jiyan Öztürk elleri 
kelepçelenerek, polisin "kafana sıkarım" tehdidine maruz kaldı.   
 
5 Ağustos 2013’te Rojava’daki çatışmaları kınamak amacıyla Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde yapılmak 
istenen protesto gösterisine ve gösteriye Mardin’den katılmak isteyenlere polis ve jandarma ekipleri gaz 
bombaları ve basınçlı suyla saldırdı. Müdahale sonunda Mardin’de 1 kişi yaralanırken 12 kişi de gözaltına 
alındı. 
  
5 Ağustos 2013’te, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde DTK ve BDP öncülüğünde düzenlenen "Rojava'yı bekleme 
nöbeti" 3 Fidan Parkı'nda devam ettiği sırada, çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve zırhlı araçlarla parka gelen 
polisler, uyarıda bulunmadan parkta kurulu bulunan "Rojava'yı bekleme nöbeti" çadırına müdahale etti. 
TOMA araçlarıyla çadıra yapılan müdahale sırasında, kurulu bulunan çadır yerle bir edildi  
 
5 Ağustos 2013’te İstanbul’da maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapan Elektrik, Gaz, 
Su ve Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) üyesi işçilerin Boğaziçi Elektirk Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 
tarafından işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla BEDAŞ Genel Merkezi önünde eylem yapan işçilere 
müdahale eden polis ekipleri 11 işçiyi gözaltına aldı. 
 
5 Ağustos 2013’te, BDP Elazığ İl Örgütü, Rojava'da yaşanan katliam ve saldırılara tepki göstermek ve 
Rojava halkı ile dayanışma amacıyla Urfa Ceylanpınar'da kurulan "Barış nöbeti" için sabah saatlerinde yola 
çıktı. Çok sayıda kişi, Viranşehir'e varmadan polislerce durduruldu. Burada kısa bir bekleyişin ardından 
TOMA'lardan gruba tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede bulunuldu.   
 
6 Ağustos 2013’te, İHD Diyarbakır Şubemize başvuran Perihan Ok, şu beyanlarda bulundu: “Olaya ilişkin 
rapor ve tutanaklar ektedir. Hukuki süreci birlikte takip etmeyi talep ediyorum. Ben aynı zamanda İHD İzmir 
Şube Yöneticisiyim. Beyanım tutanaklardaki gibidir.”  (Not: Başvurunun içeriği BDP ve DTK öncülüğünde 
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Rojava ile dayanışma amaçlı Ceylanpınar'a yapılan yürüyüş sırasında başvurucunun güvenlik güçleri 
tarafından darp edildiği ile ilgilidir.) 
 
7 Ağustos 2013’te Mersin’de düzenlenen bir protesto gösterisine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 
çıkan çatışmada atılan el yapımı patlayıcının yoldan geçen M.K.’ye (17) isabet etmesi sonucu M.K.’nin üst 
çenesinin kırıldığı ve yüzünden yaralandığı öğrenildi. 
 
8 Ağustos 2013’te, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Galata Kulesi’ne çıkarak hasta mahpus Kemal Avcı’nın 
serbest bırakılması amacıyla pankart açan Halk Cephesi üyesi 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
9 Ağustos 2013’te, İHD Bingöl şubemize başvuruda bulunan X.X., şu beyanlarda bulundu: “28 Haziran 2013 
günü Bingöl’den Liceye bağlı yalaza köyüne taziye için gittim. Karakol protestosunun içinde kendimi buldum. 
Tüm civar köylerden gelen büyük bir kalabalık vardı. Karakola 20 metre mesafede kitle durup basın 
açıklaması yaptı. Çok sıcak olduğundan gölgeli bir yere gidip oturdum. Basın açıklamasının ardından slogan 
atıldı. Karakol istemediklerine dair demokratik tepkilerini ortaya koyuldu. Hiçbir uyarı olmaksızın karakolun 
içinden silah sesleri geldi. Silah sesiyle birlikte ayağa kalktım. Bu arada silah sesleri çoğaldı ve gaz 
bombalarında bu taraf sis perdesi altında kalmış gibi görüş mesafesi 1-2 metreye inmişti. O esnada dönüp 
köye yöneldiğimde sol omzumun arkasında korkunç bir ağrı ile beraber yere düştüm. O esnada 
yaralandığımı anladım. Bayılmışım gözümü açtığımda Diyarbakır Araştırma Hastanesindeydim. Acil durum 
yoktur diye eve yolladılar. Eve geldikten sonra yarada iltihaplanma oldu Bingöl Devlet Hastanesine gittim 
ameliyata alındım ve omzumdan bir adet şarapnel parçası çıkarıldı. Bana yaşatılan bu mağduriyetten dolayı 
sorumlularından hesap sorulması ve mağduriyetimin giderilmesi noktasında derneğinizden hukuki yardım 
talebinde bulunuyorum.”   
 
13 Ağustos 2013’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Medine Bulvarı'nı trafiğe kapatan bir grup genç, 
PKK'nin silahlı mücadeleye başlamasının 29'uncu yıldönümünü selamlamak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. 
Havai fişek atan gençlere olay yerine gelen polis gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahale sırasında bir 
genç gözaltına alındı.   
 
14 Ağustos 2013’te, İstanbul’da Taksim Meydanı’nda bulunan anıta çıkarak hasta mahpus Kemal Avcı’nın 
serbest bırakılması amacıyla pankart açan Halk Cephesi üyesi 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
15 Ağustos 2013’te BDP’nin Diyarbakır’da “PKK’nin silahlı eylemlerine başlamasının yıldönümü” nedeniyle 
düzenlediği eylemin öncesinde PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterini açan 4 kişi gözaltına alındı. 
 
16 Ağustos 2013’te KESK’in polis şiddetini ve toplu iş sözleşmesi kararlarını protesto etmek için Ankara’ya 
başlattığı yürüyüş kapsamında İstanbul’da Edirne’den gelen yürüyüş ekibini karşılamak için Taksim 
Meydanı’nda toplanan KESK üyelerine polis ekipleri müdahale etti. 
 
19 Ağustos 2013’te KESK toplu iş sözleşmesi kararlarını protesto etmek için Ankara’ya başlatığı yürüyüş 
kapsamında Hatay’da devam eden yürüyüşe polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu KESK yöneticileri 
Ahmet Acar ve Sakine Esen Yılmaz yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 
 
20 Ağustos 2013’te KESK’in toplu iş sözleşmesi kararlarını protesto etmek için Ankara’da Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasının ardından Güvenpark’a yapmak istediği yürüyüşe 
polis ekiplerinin biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 2 kişi yaralandı.  
 
20 Ağustos 2013’te İstanbul’da Mısır ve Suriye’deki katliamlarla Gezi Parkı eylemleri esnasında uygulanan 
polis şiddetini protesto etmek amacıyla Fransız Kültür Merkezi önünde kendilerini zincirleyerek eylem yapan 
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi Günay Akbaş, Serap Beyazıt, Doğuş Fındık ve Özgür Türkmen adlı 
4 kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
 
20 Ağustos 2013’te, İstanbul’da Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitirenleri anmak amacıyla 
Gümüşsuyu Semti’nde parkta oturma eylemi yapan gruba polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla 
saldırması sonucu arasından milletvekili Ertuğrul Kürkçü’nün de bulunduğu çok sayıda kişi gazdan 
etkilenirken, bir kişi de sara krizi geçirdi. 
 
22 Ağustos 2013’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1997 yılında çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren PKK militanı 
Burhan Zırığ (Karker Kici) için kurulan taziye çadırına gaz bombaları ile müdahale eden polis ekipleri Burhan 
Zırığ’ın kardeşi Bahattin Zırığ’ı gözaltına aldı. 
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22 Ağustos 2013’te, İHD Mersin Şubesi’ne (hastanede tedavi gördüğü için Celal Sonuvar kanalıyla) 
başvuruda bulunan Mehmet İstif “20 Haziran 2013 günü Forum AVM önünde Akdeniz Oyunları açılış etkinliği 
ve Tayyip Erdoğan’ın Mersin ziyaretini protesto etmek amacıyla yaptığımız ve demokratik haklar sınırında 
gerçekleşen eylemde polisin TOMA ve gaz bombaları ile yoğun bir saldırısı gerçekleşti. Bu saldırı sırasında 
en önde yer aldığım için özellikle gazdan çok etkilendim.Yere düşen bir kadın arkadaşı ezilmesin diye 
korumaya çalışırken sırtında gaz tüpü olan bir çevik kuvvet polis gaz tabancasıyla beni hedef aldı.Ortalama 
40 saniye boyunca hiç ara vermeden yüzüme gaz sıkıldı.Bu yoğun ve uzun süreli gaza maruz kalmamdan 
kaynaklı ağız içimde ve dilimde yaralar oluştu.2aydır tedavi olmama rağmen sağlık durumumda bir düzelme 
olmadı.Tıp Fakültesi Hastanesi’nde ameliyat oldum ve halen aynı hastanede yatmaktayım.Hastanede 
yattığım süre boyunca bazı sivil kişiler benimle diyalog kurmaya çalıştı.Bu kişilerin polis olduğunun ve süreci 
etkilemek için bana yöneldiklerinin farkındayım.Polisin tacizleri konusunda hastanede korumasız kaldığım 
bariz bir gerçek.Tüm bu sürecin sonunda MEÜ Adli Tıp Anabilim Dalı,yazdığı raporla ağzımdaki ve dilimdeki 
hasarın kimyasal gazdan kaynaklandığını belgelemiştir.Hastalığımın tedavisinin kolay olmadığı ve uzun 
süreceği de bu raporda belirtilmiştir.Ben yaşadığım tüm bu kötü sürecin sonunda bana gazı sıkan polisin 
tespitini ve cezalandırılmasını ,kullanılan kimyasal gazın içeriğinin tespit edilip yasaklanmasını 
istiyorum.İnsan vücudunda kalıcı hasar bırakan bu gaz yasaklanmalı ve polisin kullanacağı kimyasallar Türk 
Tabipler Birliği ya da ilgili kurumların denetimine açılmalıdır.Toplumsal olaylarda polisin uyguladığı keyfi 
şiddete son verilmelidir.20 Haziran günü Forum AVM önünde gerçekleştirilen polis saldırısında 20 ye yakın 
kişi yaralanmış ve değişik hastanelerde tedavi altına alınmıştır.Başvurum suç duyurusu amaçlıdır.Olayla ilgili 
sorumluların yargılanması,kimyasal gazın içeriğinin tespit edilmesi ve yasaklanması ve bu konuda 
yaşanacak hukuki sürecin İHD tarafından yürütülmesini talep ediyorum ”demiştir. 
 
23 Ağustos 2013’te Bazı açılış ve temel atma töreni için Eskişehir’e gelen Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile 
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ı protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 12 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
24 Ağustos 2013’te, Ankara’da AKP İl Başkanlığı önünde hasta mahpus Kemal Avcı’nın serbest bırakılması 
amacıyla çadır kurmak isteyen Halk Cephesi üyesi 4 kişi polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanların serbest bırakılması amacıyla aynı yerde oturma eylemi yapan Halk Cephesi 
üyesi 2 kişi daha yine polislerce darp edilerek gözaltına alındı. 
   
27 Ağustos 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi'nde 23 Nisan akşamı polis aracının ezerek ağır 
yaraladığı ve 4 ay süren tedavinin ardından 26 Ağustos’ta yaşamını yitiren 17 yaşındaki Sinan Saltıkalp isimli 
genç için, Nusaybin ve Yasef caddeleri üzerinde protesto gösterisi düzenlemek isteyen gençlere, polis gaz 
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesine gençlerin de karşılık vermesi üzerine 
çıkan çatışmalarda 9 yaşındaki Mehmet Dadak, polisin attığı gaz bombasının karnına isabet etmesiyle 
yaralandı. Polisin rastgele gaz bombası kullanımında bulunduğu müdahalede, evinin damında bulunduğu 
sırada gaz bombası kapsülünün başına isabet etmesi sonucu 65 yaşındaki Fatma Şimşeker isimli kadının da 
yaralandığı öğrenildi.   
 
27 Ağustos 2013’te, İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde hasta mahpus Kemal Avcı’nın serbest bırakılması 
amacıyla oturma eylemi yapmak isteyen Halk Cephesi üyesi 17 kişi polis ekipleri tarafından darp edilerek 
gözaltına alındı. 
 
27 Ağustos 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Canberk Apiş: “ 19.08.2013 tarihinde 
Antalya’dan Gümüşsuyu’na kadar sorunsuz geldik. Gümüşsuyu’nda polis çok sert müdahalede bulundu. 
Merdinevlerden aşağıya 20-25 metre sürüklendim, tekmelendim, kalkanlarla vücudum darp edildi. Çok fazla 
biber gazı sıktılar. Hukuki ve tıbbi destek talep ediyorum.” Dedi.  
 
27 Ağustos 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova (Gever) ilçesinde bulunan Orman Mahallesi'nde, sadece HPG 
militanlara ait mezarların bulunduğu kabristana gelen çok sayıda polis, mezarlıkta bulunan bayrakları bahane 
göstererek müdahalede bulundu. Mezarlığın bulunduğu mahalleye çok sayıda akrep tipi zırhlı araçlar ile 
gelen polis, mezarlıktaki bayrakları indirdi ve mezarlıkta bulunan çiçekleri yerinden söktü. Polislerin indirdiği 
bayrakları ayakları ile çiğnemeye başlaması üzerine mahalle sakinleri tepki göstererek, izin vermek istemedi. 
Mezarlıkta toplanmaya başlayan mahalleli yurttaşlara, polis gaz bombaları ile müdahalede bulundu.  
 
27 Ağustos 2013’te, Van'da konteyner kentlerde yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla çok 
sayıda depremzede tarafından başlatılan süresiz açlık grevi eylemini engellemeye çalışan polisler ile 
depremzedeler arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından polis, haber takibi yapan DİHA Muhabiri 
Mehmet Dursun ve HDP İl Örgütü yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.  
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28 Ağustos 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, 2008 yılında çıkan çatışmada yaşamını yitiren Fırat 
Ganiroj kod isimli Aydın Engüder isimli HPG militanının defin töreni öncesinde, polis ile yurttaşlar arasında 
gerginlik yaşandı. İlçe merkezinde alınan yoğun polisiye önlemler nedeniyle gerginliğin yaşandığı 
öğrenilirken, bir süre sonra polis yurttaşlara gaz bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle müdahalede 
bulundu.   
 
30 Ağustos 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nin Dağlıca Bölgesi’nde yapımı devam eden bir karakol 
inşaatını protesto etmek amacıyla karakolun yapıldığı Rahmo Tepesi’ne yürüyen gruba askeri birliklerin gaz 
bombalarıyla müdahale etmesi sonucu 3 kişi yaralandı. 
  
30 Ağustos 2013’te Ankara’da Zafer Bayramı nedeniyle Kızılay Meydanı’nda toplanarak Anıtkabir’e doğru 
meşaleli yürüyüş yapmak isteyen gruplara basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri yürüyüşün 
yapılmasına izin vermedi. 
 
31 Ağustos 2013’te, İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde Halkların Demokratik Meclisi tarafından düzenlenen 
Rojava halkıyla dayanışma amaçlı oturma eylemine polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale 
etti. 
 
1 Eylül 2013’te İstanbul’da yapılması planlanan eylemler öncesinde polis ekipleri Gezi Parkı’nı halkın 
kullanımına kapattı. İstiklal Caddesi’nden Taksim Meydanı’na doğru el ele tutuşarak insan zinciri yapmak 
isteyen gruplar polis ekipleri tarafından engellendi, gruptan 10 kişi gözaltına alındı. 
 
1 Eylül 2013’te Van’da düzenlenen mitingin ardından Hacıbekir Mahallesi’nde düzenlenen eyleme polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı.  
 
2 Eylül 2013’te, Van'da kutlanan 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi sonrası, merkeze bağlı Hacıbekir (Xaçort) 
Mahallesi'nde polisin müdahalesi gerçekleşti. TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlarla tazyikli su ve gaz 
bombasının kullanıldığı polis müdahalesine gençlerinde karşılık vermesi ile birlikte çatışma çıktı. Olaylar 
sırasında biri ağır 4 genç yaralanırken, çocuk oldukları belirlenen 9 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 
Müdahalede mahalle esnafı da polisin şiddetine maruz kalırken, işyerinde hasar oluşan İsmail Haskanlı adlı 
esnaf, polise tepki gösterirken TOMA'ların tazyikli su sıkması ile kırılan işyerinin camlarının yüzüne isabet 
etmesi sonucu yaralandı. Markete giden 8 yaşındaki Evin Eren, polisin sıktığı tazyikli suyun isabet etmesi 
sonucu yaralandı. Eren isimli kız çocuğunun çenesi ciddi oranda zedelenirken, yedi dişinin de kırıldığı 
öğrenildi.   
 
6 Eylül 2013’te Ankara’da düzenlenen eyleme (ODTÜ)  polis ekiplerinin sert müdahalesi sonucu bir kişi 
başından aldığı cop darbeleriyle yaralandı. Müdahale esnasında mimar Tezcan Karakuş Candan darp 
edilirken, Hürriyet Gazetesi muhabiri Rıza Özel de başına isabet eden plastik mermi sonucu, Barış Barışık 
da başına isabet eden gaz bombası kapsülü sonucu yaralandı. 
 
6 Eylül ve 7 Eylül 2013’te, İstanbul’da da ODTÜ’deki eylemlere destek vermek amacıyla Gezi Parkı’nda 
basın açıklaması yapılmak istenmesi üzerine Gezi Parkı polis ekipleri tarafından halkın kullanımına kapatıldı. 
 
6 Eylül 2013’te Adana’da 1 Eylül 2013’te, Zagros Hüseyin’in (11) manava giderken yürüdüğü yolda eylem 
yapan bir gruba müdahale eden polis ekibi tarafından plastik mermiyle gözünden vurulduğu  öğrenildi. 
 
7 Eylül ve 8 Eylül 2013’te Ankara’da düzenlenen eylemlere (ODTÜ)  müdahale eden polis ekipleri 15 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
7 Eylül 2013’te Taksim Meydanı civarındaki ve 8 Eylül 2013’te Gazi Mahallesi’ndeki eylemlere gaz bombaları 
ve basınçlı suyla müdahale edilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı. 
 
7 Eylül ve 8 Eylül 2013’te Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde Fethullah Gülen ve 
Cem Vakfı Onursal Başkanı İzzettin Doğan’ın işbirliğiyle yapılmak istenen cami-cemevi-aşevi projesini 
protesto etmek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerine polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla 
müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralan, 16 kişi de gözaltına alındı. 
 
8 Eylül 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, BDP Cizre Gençlik Meclisi tarafından "Sömürgeciliği yaşama ve 
yaşatma" kampanyası çerçevesinde yürüyüş düzenlendi. Nur mahallesinde uzun süre yürüyüş yapan kitle, 
daha sonra İdil Caddesi'ne çıkıp basın açıklaması yapmak isteyen kitleye, polisler gaz bombaları ve tazyikli 
suyla müdahalede bulundu.   
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9 Eylül 2013’te Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde Fethullah Gülen ve Cem Vakfı 
Onursal Başkanı İzzettin Doğan’ın işbirliğiyle yapılmak istenen cami-cemevi-aşevi projesini protesto etmek 
amacıyla düzenlenen gösteriye saldıran çevik kuvvet polis ekipleri, gösterileri ve saldırıyı bir inşaattan takip 
eden Evrensel Gazetesi muhabiri Hasan Akbaş ile Hayat Gazetesi muhabiri Birkan Bulut’u inşattan atmakla 
tehdit ederek darp etti. 
 
9 Eylül 2013’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle başından vurarak yaraladığı ve 86 gündür komada olan Berkin 
Elvan (14) için vurulduğu yerde yapılmak istenen “adalet yürüyüşüne polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı 
suyla saldırdı.Polisin gün boyu süren saldırıları sonunda gaz bombası fişeği isabet eden 10 eylemci ile taş 
isabet eden bir polis memuru yaralandı, üçü çocuk 5 kişi de gözaltına alındı. 
 
8 Eylül 2013’te, Adana’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) bulunduğu alandan geçirilmesi 
planlanan yol yapımına karşı düzenlenen protesto gösterilerine polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı 
suyla saldırması sonucu biri polis 3 kişi yaralanırken, 16 kişi de gözaltına alındı. 
 
9 Eylül 2013’te Ankara’da, İzmir’de, İstanbul’da, Mersin’de, Eskişehir, Denizli, Antalya, Çanakkale’de Ahmet 
Atakan’ın ölmesini protesto etmek isteyen gruplara da polis gece boyunca saldırdı. 
 
9 Eylül 2013’te İstanbul’da yürüyüş yapmak isteyen gruba karşı Taksim Meydanı’nda polisin attığı gaz 
bombaları rüzgârın etkisiyle Kasımpaşa Semti’ne gidince Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki oynanan futbol 
karşılaşmasına ara verildi. Taksim Meydanı’nda yapılan eylemde Gezi Parkı’nı da halkın kullanımına 
kapatan polisin attığı gaz bombası fişeği Ercan Altın ile Melih Dalbudak’ın alnına isabet etti. Alnında kırık 
oluşan Ercan Altın ameliyata alındı. Bir başka iki kişinin de bacaklarından yaralandığı öğrenildi. Gazi 
Mahallesi’ndeki polis saldırısında gerçek mermili silahlar kullanılırken 3 kişi de yaralandı. Gece sonunda 
İstanbul’da 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
9 Eylül 2013’te Ankara’da Güvenpark’ta toplanan gruplara basınçlı su ve gaz bombalarıyla çok sert şekilde 
müdahale eden polis ekipleri kalabalığı dağıttı. Güvenpark’a ulaşmak için Dikmen Mahallesi’nde, Yüzüncüyıl 
Mahallesi’nde, Tuzluçayır Mahallesi’nde toplanan gruplara ve gece Kennedy Caddesi’nde toplanan gruplara 
da gaz bombaları ve basınçlı suyla saldıran polisin gece sonunda 12 kişiyi gözaltına aldığı ileri sürüldü. 
 
9 Eylül 2013’te Mersin’deki eyleme polisin saldırısı sonucu bir kişi yaralandı,   
 
9 Eylül 2013’te Çanakkale’de eyleme polisin müdahalesi sonucu 3 kişi gözaltına alındı.  
 
9 Eylül 2013’te İzmir’de eyleme polisin müdahalesi sonucu 7 kişinin yaralandığı öğrenildi.  
 
10 Eylül 2013’te Hatay da Ahmet Atakan’ın cenaze töreninin ardından düzenlenmek istenen yürüyüşe polisin 
gerçek mermili silah, gaz bombaları ve basınçlı suyla saldırması sonucu çıkan çatışmada bir gazeteci ile bir 
polis memuru yaralandı. 
 
10 Eylül 2013’te, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde Ahmet Atakan için düzenlenen eyleme saldıran polis 
ekiplerinin gözaltına alarak Kadıköy İskele Polis Karakolu’na götürdüğü 13 kişiden 2 kadına çıplak arama 
uygulamasının dayatıldığı açıklandı. 
 
10 Eylül 2013’te, Diyarbakır’da BDP İl Örgütü tarafından anadilde eğitim hakkının önündeki engellerin 
kaldırılması talebiyle Bağlar Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yapılmak istenen yürüyüş polis ekiplerince 
engellendi. 
 
10 Eylül 2013’te Çağlayan Adliyesi (İstanbul) önünde basın açıklaması yaparak Grup Yorum, Yürüyüş 
Dergisi, Halkın Hukuk Bürosu, TAYAD üyelerine yönelik baskınları ve tutuklamaları basın açıklaması 
yaparak protesto etmek isteyen Halk Cephesi üyesi 4 kişi, “adliye önünde açıklama ve gösteri yapmanın 
yasaklandığı” gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alındı. 
 
11 Eylül 2013’te İzmir’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Konak İlçe Örgütü’nün binasına yürümek isteyen 
gruba gaz bombaları ve basınçlı suyla saldıran polis ekipleri grubu dağıttıktan sonra 3 kişiyi de gözaltına 
aldı. 
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11 Eylül 2013’te Hatay’da Ahmet Atakan’ın öldüğü yer olan Armutlu Mahallesi’ndeki protesto gösterisine 
saldıran polis ekiplerinin çok sayıda kişiyi yaraladığı öğrenildi. 
 
11 Eylül 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Hacay Yılmaz beyanında; “Hatayda polisin 
gaz kapsülü ile öldürdüğü Ahmet Atakan adlı gencin ölümünü protesto için saat 20.00 civarında Alsancak 
Sevinç Pastanesi önünde toplandık. Polisler hiçbir uyarı yapmadan önce tazyikli su sıktılar daha sonra içinde 
yakıcı kimyasal madde bulunan tazyikli su sıktılar.  Arkasında da gaz kullandılar. Sıkılan bu kimyasal su ve 
gazdan etkilendim. Arkadaşlar tarafından saat 21.30 da Alsancak Devlet Hastanesi acil servisine 
kaldırıldım.” demiştir. 
 
11 Eylül 2013’te İstanbul’da Kadıköy’de düzenlenen protesto gösterisine saldıran polis ekipleri 36 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
12 Eylül 2013’te Mersin’de Ahmet Atakan için oturma eylemi yapmak isteyen gruba saldıran polis ekipleri 8 
kişiyi gözaltına alındı. 
 
12 Eylül 2013’te, Denizli’de 12 Eylül 1980’deki askeri darbenin yıldönümü nedeniyle düzenlenen eyleme gaz 
bombaları ve basınçlı suyla saldıran polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. 
 
12 Eylül 2013’te, Hakkari'de Mardin Bagok Dağı'ndaki HPG militanlarına ait mezarlığın askerler tarafından 
tahrip edilmesini protesto eden gençlere polis müdahale etti. Yeni Mahalle yolunda gençler bir araya 
gelirken, olaya müdahale etmek üzere Bulak Mahallesi'nden geçen polis panzerinden bu sırada Arafat Tunç 
isimli yurttaşın evinin camlarına tazyikli su sıkıldı. Suyun basıncıyla evin camları kırılırken, olay sırasında 
camın önünde duran 4 yaşındaki H. Tunç yaralandı.   
 
13 Eylül, 14 Eylül ve 15 Eylül 2013’te, Ankara’nın Tuzluçayır Mahallesi’nde, İstanbul’un Gazi Mahallesi’nde, 
Adana’da ve Hatay’da düzenlenen protesto gösterilerine polis ekipleri biber gazı ve basınçlı sularla 
saldırarak protestocu grupları dağıttı. 
  
13 Eylül 2013’te İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’ndeki gösteriye polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 
plastik mermi isabet eden Orhan Şahin’in (33) sol gözünü kaybetme riskinin bulunduğu öğrenildi. 
 
14 Eylül 2013’te Halkların Demokratik Kongresi (HDK) İstanbul Meclisi’nin “Ortadoğu’da emperyalist 
müdahale hayır, Hükümet çözüm için adım at” sloganıyla Galatasaray Meydanı’ndan Taksim Tramvay 
Durağı’na yapmak istediği yürüyüşe izin vermeyen ve gruba gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri bir kişiyi 
de gözaltına aldı. 
 
15 Eylül 2013’te Kadıköy’de düzenlenen festivale de plastik mermi ve gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 
aralarında İMC TV muhabiri Gökhan Biçici ve Kızılbayrak Dergisi muhabiri Mehmet Ali Karabulut’un da 
bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
15 Eylül 2013’te, Şırnak'ın Besta Dereler (Besta) bölgesinde çeşitli tarihlerde yaşamını yitiren HPG 
militanlarının bulunduğu mezarlığı ziyaret etmek isteyen kitlenin yürüyüşü valilik tarafından yasaklandı. 
Şırnak kent girişinde kurulan arama noktasında durdurulan ve polislerin "Valilik kararı"yla bölgenin bir 
günlüğüne giriş-çıkışlara kapatıldığını gerekçe göstererek, geçişlere izin vermedi. Kitle bir süre sonra alana 
yürüyerek ulaşmak üzere harekete geçti. Polis barikatını aşmak isteyen kitleye, polis gaz bombaları ve 
tazyikli suyla müdahale etti.   
 
15 Eylül 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Sur Mahallesi'nde, Yurtsever yüzlerce genç kadının "Anadilde 
eğitim" talepleriyle meşaleli düzenlemek istediği yürüyüşe, akrep tipi zırhlı araçlarla mahalleye gelen polis 
tarafından, gaz bombaları ile müdahale edildi.  
 
15 Eylül 2013’te Ankara’nın Tuzluçayır Mahallesi’nde düzenlenen gösterilere polis ekiplerinin saldırması 
sonucu ise bir kişinin plastik mermi isabet etmesi sonucu bacağından yaralandığı öğrenildi. 
 
16 Eylül 2013’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde gençler tarafından "anadilde eğitim" talebiyle 
gösteri düzenlendi. Gösteri düzenleyen gençlere, polis tazyikli su ile müdahale etti. Gençlerinde müdahaleye 
karşılık vermesi ile karşılıklı yaşanan çatışma sırasında, Ö.Akın ve ismi öğrenilemeyen 2 genç gözaltına 
alındı. Gözaltına alınan Ö. Akın isimli gencin annesi Halime Akın, polise tepki göstermesi üzerine, polis 
Akın'a tazyikli su sıkarak karşılık verdi. Sıkılan gazlı sudan etkilenen ve baygınlık geçiren Akın, hastaneye 
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kaldırıldı. Gözaltına alınan Ö. Akın ve ismi öğrenilemeyen diğer gencin, 2 Nisan Polis Karakolu'na 
götürüldüğü öğrenildi.   
 
17 Eylül 2013’te Atamaları yapılmadığı için İstanbul’da Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yapan Özgür 
Karahan, Engin Yılmaz ve Murat Özbek adlı 3 öğretmen polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına 
alındı. 
 
20 Eylül 2013’te Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) bulunduğu alandan geçirilmesi 
planlanan yol yapımına karşı üniversite çevresinde düzenlenen protesto gösterilerine yönelik ve genel olarak 
son dönemdeki tüm protesto gösterilerine yönelen polis şiddetini protesto etmek amacıyla akşam saatlerinde 
ODTÜ’nün A4 kapısının önünde toplanan gruplara polis ekipleri biber gazı ve basınçlı suyla saldırarak 
grubun gösteri yapmasını engelledi. 
  
20 Eylül 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerine polisin 
şiddetli saldırıları nedeniyle Okmeydanı Semti’nde başına gaz bombası fişeği isabet etmesi sonucu ağır 
yaralanan ve hala uyutulan B.A.’nın (14) maruz kaldığı şiddeti protesto etmek amacıyla  Gazi Mahallesi’nde 
düzenlenen eyleme polis ekipleri biber gazı ve basınçlı suyla saldırarak grubun gösteri yapmasını engelledi. 
 
20 Eylül 2013’te, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, KURDÎ-DER Yüksekova Şubesi tarafından anadilde 
eğitim önündeki engellerin kaldırılması talebi ile Oslo Oteli önünden eski cezaevi kavşağına doğru yürüyüş 
gerçekleştirildi. Eski cezaevi kavşağında gelen kitle burada bir basın açıklamasında bulundu. Açıklamanın 
ardından Cengiz Topel Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçen çok sayıda geçen yurttaşa polisler, plastik mermi 
ve gaz bombaları ile müdahale etti.  
 
20 Eylül 2013’te İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki Kadıköy İskelesi’nin özelleştirileceği iddiasını protesto 
etmek amacıyla iskelenin önünde eylem yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı. 
 
22 Eylül 2013’te Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde düzenlenen “cami/cemevi/aşevi 
projesi” forumuna polisin saldırması sonucu S.T. adlı kişi ses bombasının isabet etmesiyle, M.Ç. (15) de gaz 
bombası kapsülüyle yaralandı. 
 
22 Eylül 2013’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde yapılan yürüyüşe polisin müdahalesi 
sırasında evine gitmek üzere caddeden geçen S.A. (18)   nereden atıldığı belli olmayan bir patlayıcının 
koluna isabet etmesi sonucu yaralandı. Patlamanın etkisi ile sol kolu parçalanan S.A.’nın kolunun ameliyatla 
kesildiği öğrenildi. 
 
24 Eylül 2013’te, Dersim'de bir birahanede çıkan tartışmanın ardından silahların konuştuğu kavgada Sinan 
Amaç isimli yurttaş yaralanmıştı. Olayın duyulmasının ardından "Dersim'de birahane istemiyoruz" sloganı 
atarak birahanelerin bulunduğu cadde üzerinde bir araya yüzlerce kişi, protesto gösterisi düzenledi. Polis, 
gösteri düzenleyen yüzlerce kişiye tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.  
 
25 Eylül 2013’te, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Öğrenci Derneği’nin (DÜÖ-DER) İktisadi ve İdari Bilimler 
Fakültesi önünde açtığı standa müdahale eden polis ekipleri iki öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
26 Eylül 2013’te, Ankara’da kadınlara yönelik sarf ettiği cümleler nedeniyle ilahiyatçı Ömer Tuğrul İnançer’in 
TRT’deki programının yayından kaldırılmasını istemek için TRT Genel Müdürlüğü önüne gelerek yetkililerle 
görüşmek isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi 8 kadın görüşmenin gerçekleşmemesinin ardından çadır kurmak 
isteyince polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
27 Eylül 2013’te, Batman merkeze bağlı ve Hasankeyf ilçe merkezi karşısında bulunan Kesmeköprü (Qurê) 
köyünde yaşayan yurttaşlar, Hasankeyf'te yeni yapılan TOKİ'lerde kendilerine ev verilmemesi ve arazilerin 
ucuza istimlâk edilmesini protesto etmek amacıyla gerçekleştirdikleri çadır eyleminin 3. gününe, onlarca 
panzer eşliğinde askerler tarafından açılan çadırlar ablukaya alındı. Yurttaşları çadırlardan çıkaran askerler, 
çadırları topladı.   
 
28 Eylül 2013’te Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitiren hayvanlara dikkat çekmek için İstanbul’da 
Taksim Meydanı’nda eylem yapmak isteyen Yeryüzüne Özgürlük Derneği üyelerine saldıran polis ekipleri 13 
kişiyi gözaltına aldı. 
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29 Eylül 2013’te, THY’de grevlerini sürdüren Hava-İş Sendikası üyeleriyle dayanışmak amacıyla İstanbul’da 
Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Terminali’nde yapılan eyleme polisin saldırması sonucu 2 kişi yaralandı, 3 kişi 
de gözaltına alındı. 
  
26 Eylül 2013’te Kentsel dönüşüm kapsamında Bolu Belediyesi’nin, Sakarya İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi 
durdurma kararına rağmen Bolu Halkevi’ni yıkmak istemesini iş makinelerinin önünde durarak protesto eden 
gruba biber gazı ve copla müdahale eden polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. 
 
28 Eylül 2013’te Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde “cami/cemevi/aşevi projesi”ne 
karşı düzenlenen protesto gösterisine polisin saldırması sonucu 2 kadın gaz bombası kapsülüyle yaralandı. 
 
1 Ekim 2013’te İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde 30 Eylül 2013’te Halk Cephesi 
üyelerine uyuşturucu satıcılarınca düzenlenen silahlı saldırılar sonucu yaşamını yitiren Hasan Ferit Gedik için 
Küçük Armutlu Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından cenazeyi Gülsuyu Mahallesi’ne 
götürmek isteyen grup polis ekipleri tarafından engellendi. 
 
3 Ekim 2013’te İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beltaş’ta sendikal haklarını almak için eylem yapan 
işçilerin belediye önünde kurdukları çadıra müdahale eden polis ekipleri 4 işçiyi gözaltına aldı. 
 
4 Ekim 2013’te İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beltaş’ta sendikal haklarını almak için eylem yapan 
işçilerin belediye önünde kurdukları çadıra müdahale eden polis ekipleri 5 işçiyi gözaltına aldı. 
 
6 Ekim 2013’te İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde 28 Eylül, 29 Eylül ve 30 Eylül 
2013’te Halk Cephesi üyelerine uyuşturucu satıcısı tarafından düzenlenen silahlı saldırılar sonucu yaşamını 
yitiren Hasan Ferit Gedik’in öldürülmesini protesto etmek isteyen gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi 
sonucu göğsüne gaz bombası fişeği isabet eden Yürüyüş Dergisi muhabiri Cengiz Karakaş yaralandı. 
 
7 Ekim 2013’te İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin Maltepe İlçesi’nin Gülsuyu 
Mahallesi’nde ve Sultangazi İlçesi’nin Gazi Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonlar sonucu 31 kişinin 
gözaltına alınmasını Gülsuyu Mahallesi’nde protesto etmek isteyen gruba gaz bombası, plastik mermi ve 
basınçlı suyla saldıran polis ekipleri bir kişiyi de gözaltına aldı. 
 
8 Ekim 2013’te, Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde Ahmetler Kanyonu’nda kurulmak istenen HES’i protesto 
eden köylülere Seçenek Enerji adlı şirketin taşeron firması Tatoğulları Şirketi’nin özel güvenlik elemanlarının 
saldırması sonucu 3 köylünün darp edilerek yaralandığı öğrenildi. 
 
8 Ekim 2013’te Muğla’daki termik santral ve kömür sahalarının özelleştirilme kapsamına alınmasını protesto 
etmek amacıyla Yatağan İlçesi’nden Ankara’ya yürümek isteyen enerji ve maden işçilerine polis ekipleri 
Aydın’da müdahale ederek işçilerin yürüyüşünü engelledi. 
 
9 Ekim 2013’te, BDP Diyarbakır İl Örgütü öncülüğünde yüzlerce yurttaş, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 9 
Ekim 1998'de Suriye'den çıkarılışın yıldönümünü protesto etmek amacıyla Bağlar İlçesinde bulunan Dörtyol 
mevki’inde bir araya gelerek yürüyüş düzenlemek istedi. Ancak polis barikatı kurularak yürüyüşün 
engellenmesi üzerine, burada bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Yapılan basın açıklamasının ardından 
tekrar yürüyüşe geçen yüzlerce yurttaşa polisler, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale bulundu.   
 
9 Ekim 2013’te “Enerji Hanım Projesi Eğitim Programı” adlı toplantıya katılmak için İstanbul’a gelen Aile ve 
Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in Haliç Kongre Merkezi’ndeki konuşması esnasında protesto etmek 
isteyen Halkevleri üyesi 5 kadın salonda bulunanlar ve bakanlık görevlileri tarafından darp edilerek salon 
dışına çıkarıldı. 
 
9 Ekim 2013’te Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılmasının yıldönümünde Diyarbakır’da protesto yürüyüşü 
düzenlemek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 2’si çocuk 7 kişiyi gözaltına aldı. 
 
9 Ekim 2013’te, Hakkari’nin Yüksekova İlçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının 
yıldönümünün protesto etmek isteyen gençlere polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale bulundu.   
 
9 Ekim 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Şehit Harunboy ve Barbaros mahallelerinde bir araya gelen 
yüzlerce genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkarılışının yıldönümünü nedeniyle protesto 
gösterisi düzenledi. Gençlerin eylem yaptıkları yere gelen çok sayıda akrep tipli zırhlı araç, gençlere gaz 
bombaları ile müdahalede bulundu.   
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10 Ekim 2013’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde bir grup genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
Suriye'den çıkarılışının yıldönümünü nedeniyle protesto gösterisi düzenledi. Bir süre sonra TOMA, akrep tipi 
zırhlı araç ve panzerlerle mahalle girişine gelen polis, gençlere tazyikli su ile müdahale etti.   
 
10 Ekim 2013’te Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) bulunduğu alandan geçirilmesi 
planlanan yol yapımını protesto etmek amacıyla akşam saatlerinde ODTÜ’nün A4 kapısının önünde toplanan 
gruplara polis ekipleri biber gazı ve basınçlı suyla saldırarak grubun gösteri yapmasını engelledi. 
  
10 Ekim 2013’te Çağlayan Adliyesi (İstanbul) önünde basın açıklaması yaparak Grup Yorum, Yürüyüş 
Dergisi, Halkın Hukuk Bürosu, TAYAD üyeleri hakkında açılan davayı basın açıklaması yaparak protesto 
etmek isteyen Halk Cephesi üyesi 6 kişi, “adliye önünde açıklama ve gösteri yapmanın yasaklandığı” 
gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alındı. 
 
10 Ekim 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bir grup genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Suriye'den 
çıkarılışının yıldönümü nedeniyle protesto gösterisi düzenledi. Cudi Mahallesi'nde bir araya gelen gençlerin 
gerçekleştirdiği protesto eylemine polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Polislerin çevreye rast 
gele attığı gaz bombaları mahallede bulunan ve belediyenin seyyar satıcılar için yaptığı pazara isabet etti. 
Pazar, gaz kapsülünden çıkan kıvılcımlardan tutuşarak yandı. Kısa sürede semt pazarında çıkan yangına 
müdahalede bulunan itfaiye ekipleri ile işyerlerini kurtarmak isteyen esnaflara polis bir kez daha gaz bombası 
ile müdahale etti. Müdahaleden etkilenen çok sayıda yurttaş Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın 
saatlerce süren müdahalenin ardından sönebilirken, yaklaşık 30 seyyar satıcının yaşamını idame ettiği semt 
pazarı kül oldu.  
 
12 Ekim 2013’te Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda yapılması planlanan Grup Yorum konserinin İstanbul 
Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nin yönetimi tarafından “etkinlikte bölücü, yıkıcı 
faaliyetlerde bulunulacağı” iddiasıyla iptal etmesini Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nun önünde protesto etmek 
isteyen gruba polis ekipleri basınçlı suyla ve coplarla müdahale etti. 
 
13 Ekim 2013’te, Dersim'de grevde bulunan FEDAŞ işçileri, MİT Müsteşarlığı'nda meydana gelen elektrik 
arızasının tamiri için Bingöl'den işçi getirilmesine tepki gösterdik amacıyla düzenledikleri eylem sırasında 
polislerin saldırısına maruz kaldı.   
 
18 Ekim 2013 Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler gecesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin 
(ODTÜ) ağaçlık alanından geçirilmesi planlanan yol için telleri keserek ODTÜ arazisine girdi ve yolun 
geçeceği bölgede bulunan ağaçları söktü veya kesti. Olaydan haberdar olarak bölgeye gelen kişilere ise 
polis ekiplerinin gece boyu gaz bombalarıyla saldırmasının ardından iki akademisyenin yaralandığı açıklandı. 
 
18 Ekim 2013’te, Şırnak merkezde gençlerden oluşan bir grup, Cizre Caddesi'ni trafiğe kapatarak gösteri 
yaptı. Trafiğe kapatılan yolda yürüyerek sloganlar atan gruba bir süre sonra bölgeye gelen polisler 
müdahalede bulundu.   
 
18 Ekim 2013’te, Şırnak'ın İdil ilçesinde, 1997 yılında Bitlis’te çıkan çatışmada 28 arkadaşıyla birlikte 
yaşamını yitiren PKK militanı Yılmaz Geçer için kurulan taziye çadırına polisler, havaya ateş açarak 
müdahalede bulundu. Müdahale üzerine, taziye çadırında bulunan yurttaşlar ile polisler arasında gerginlik 
yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından polisler, taziye çadırının kurulması ile ilgili ifadesini alacakları 
gerekçesiyle PKK militanı Geçer'in babası Fizan Geçer'i İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.   
 
20 Ekim 2013’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerinin 18 Ekim 2013 gecesi ODTÜ’nün ağaçlık 
alanından geçmesi planlanan yol için ağaçları sökmesi veya kesmesini protesto etmek amacıyla İstanbul’da 
Galatasaray Meydanı önünde toplanan gruba müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
20 Ekim 2013’te, Mardin’in Nusaybin İlçesinde, Nusaybin-Qamişlo sınır hattına yapılmak istenilen duvarı 
protesto etmek amacıyla İlçe merkezinde bulunan Şirin Bulvarı'nda bir araya gelen 1000’i aşkın kişi yürüyüş 
yapmak istedi. Yürüyüşe geçen kitle, Çaçan Caddesi'nde TOMA'larla barikat kuran polisler tarafından 
durduruldu. Yaklaşık 2 saat süren bekleyişin ardından, kitleye tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede 
bulunuldu.  
 
21 Ekim 2013’te, Rojava'nın Tirbêsipeyê kentinde gerçekleşen intihar saldırısında yaşamını yitiren Mehmet 
Karana'nın, Rojava'nın Tirbêsipeyê kentinden Nusaybin Sınır Kapısı'nda getirilen cenazesini karşılamaya 
gelen ailesi ve binlerce kişi tarafından Cizre'ye götürülmek istendi. Ancak otopsi yapılacağı gerekçesiyle polis 
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izin vermedi. Otopsi için beklenen Nusaybin Savcılığı’nın "Can güvenliğim yok" gerekçesiyle sınır kapısına 
gelmemesi üzerine, polis gaz bombaları ve tazyikli su ile kitleye müdahalede bulundu.   
 
21 Ekim 2013’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin 18 Ekim 2013 gecesi ODTÜ’nün ağaçlık 
alanından geçmesi planlanan yol için ağaçları sökmesi veya kesmesini protesto etmek amacıyla Ankara’da 
“fidanını kap, gel” eylemi yapan gruba biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
22 Ekim 2013’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerinin 18 Ekim 2013 gecesi ODTÜ’nün ağaçlık 
alanından geçmesi planlanan yol için ağaçları sökmesi veya kesmesini protesto etmek amacıyla  İstanbul’da 
Galatasaray Meydanı önünde toplanan gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 329 
kişiyi gözaltına aldı. Müdahale nedeniyle bir kişi de yaralandı. 
 
24 Ekim 2013’te Uluslararası Türk Kültürü Kongresi’ne katılmak için Eskişehir’e gelen Adalet ve Kalkınma 
Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’i protesto etmek isteyen 15 kişi darp edilerek ve 
kelepçelenerek gözaltına alındı. 
 
27 Ekim 2013’te, Van'ın Hacıbekir (Xacort) Mahallesi'nde bir araya gelen onlarca genç, Şırnak’ta ev 
baskınları ile gözaltına alınan ve ardından tutuklanan yurttaşların durumuna dikkat çekmek amacıyla 
protesto gösterisi düzenledi. Kısa bir süre sonra mahalleye gelen polisler, gençlere gaz bombaları ve tazyikli 
suyla müdahalede bulundu. Müdahalede çok sayıda gaz bombası kullanılırken, yine müdahalesi sırasında 
yoldan geçen engelli bir çocuk tazyikli suyun çarpması sonucu yaraladı. Yaralanan engelli çocuk yurttaşlar 
tarafından hastaneye kaldırıldı.   
 
27 Ekim 2013’te Kocaeli’nin Çayırova İlçesi’nde yapılmak istenen kentsel dönüşüm çalışmalarını protesto 
etmek amacıyla Kocaeli’ye gelerek AKP İl Örgütü’nün temayül yoklamasının gerçekleştirildiği restoranın 
önünde eylem yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. 
 
27 Ekim 2013’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin 18 Ekim 2013 gecesi ODTÜ’nün ağaçlık 
alanından geçmesi planlanan yol için ağaçları sökmesi veya kesmesini protesto etmek amacıyla  Ankara’da 
“fidanını kap, gel” eylemi yapan gruba biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri 24 kişiyi gözaltına aldı. 
 
28 Ekim 2013’te TAYAD üyelerinin, Yunanistan’da tutuklu bulunan mahkûmların Türkiye’ye iade edilmeleri 
çalışmalarına karşı başlattıkları süresiz açlık grevine dikkat çekmek için İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki 
Yunanistan Konsolosluğu önünde yapmak istediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 25 kişiyi gözaltına 
aldı. 
 
28 Ekim 2013’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin 18 Ekim 2013 gecesi ODTÜ’nün ağaçlık 
alanından geçmesi planlanan yol için ağaçları sökmesi veya kesmesini protesto etmek amacıyla Ankara’da 
üniversite kampusu önünde eylem yapan gruba polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi sonucu biri 
ağır 4 kişi yaralandı. 
 
28 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ahmet Bayram, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Mehmet Kurtuluş Bayram, Sanayide Çıraklık Okulunda okuyup aynı zamanda sanayide oto boya işlerinde 
çalışmaktadır. 23.10.2013 tarihinde oğlum eve geç kalınca kendisini aradım bir işinin olduğunu bittiği gibi 
geleceğini söyledi. Saat 22.30 sularında eve bir arkadaşı gelerek oğluma panzerin çarptığını ve oğlumu 
ezdiğini söyledi. Bende olay yeri olan Polat Petrol bitişiğine geldim. Polislere ne olduğunu sordum. Polisler, 
gençler bize tepki gösterdiler, tepki gösterenlerin arasında oğlumun olduğunu da söylediler. Olay yerinde 
bulunan etraf sakinleri, oğluma panzerin çarptığını, ayağını ezdiğini ve polisler tarafından devlet hastanesine 
götürüldüğünü belirttiler. Bende bunun üzerine hastaneye gittim. Hastanede bulunan polisler yanıma gelerek 
kaza olduğunu bunun için davacı olmamamı istediler. Bende kendilerine “siz oğluma panzerle bilerek 
çarptınız” davacı olacağımı beyan ettim. Oğlumun sağ bacağı dizden aşağıya kadar olan kısmı tamamen 
kırık vaziyettedir. Durumu kötü olduğundan dolayı Diyarbakır Araştırma Hastanesine götürdük. Araştırma 
hastanesinde doktor olmadığından bizi Üniversite Hastanesine gönderdiler. Orada hemen müdahale edildi. 
Şuanda tedavisi devam etmektedir. Ben oğluma panzerle çarpan polislerden davacı ve şikâyetçiyim. Bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum. 
 
29 Ekim 2013’te Cumhuriyetin ilanının 90. yıldönümü dolayısıyla İstanbul’da Tünel’den Taksim Meydanı’na 
yürüyüş yapmak isteyen gruba izin vermeyen ve müdahale eden polis ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı. 
 
31 Ekim 2013’te TAYAD üyelerinin, Yunanistan’da tutuklu bulunan mahkûmların Türkiye’ye iade edilmeleri 
çalışmalarına karşı başlattıkları süresiz açlık grevine dikkat çekmek için İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki 
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Yunanistan Konsolosluğu önünde yapmak istediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına 
aldı. 
 
1 Kasım 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesi ile Rojava'nın Qamişlo kenti arasındaki sınır hattında örülen duvar 
inşaatını protesto etmek amacıyla, mayınlı alanda ölüm orucu eylemi başlatan Nusaybin Belediye Başkanı 
Ayşe Gökkan'a destek vermek isteyen yüzlerce yurttaşa polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede 
bulundu.  
 
2 Kasım 2013’te, Mardin'in Nusaybin ile Rojava'nın Qamişlo kenti arasındaki sınır hattında örülen duvar 
inşaatını protesto etmek amacıyla, mayınlı alanda ölüm orucunda bulunan Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe 
Gökkan'a destek vermek isteyen ve Mitanni Kültür Merkezi önünde toplanan onlarca çocuğa polis gaz 
bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.   
 
2 Kasım ve 3 Kasım 2013’te TAYAD üyelerinin, Yunanistan’da tutuklu bulunan mahkûmların Türkiye’ye iade 
edilmeleri çalışmalarına karşı başlattıkları süresiz açlık grevine dikkat çekmek için İstanbul’da  İstiklal 
Caddesi’ndeki Yunanistan Konsolosluğu önünde yapmak istediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 10 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
3 Kasım 2013’te, Mardin'in Nusaybin ile Rojava'nın Qamişlo kenti arasındaki sınır hattında örülen duvar 
inşaatını protesto etmek amacıyla, ölüm orucu eylemi yapan Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan'a 
destek ziyaretleri sırasında polis tazyikli su ve gaz bombaları ile kitleye müdahalede bulundu.   
 
3 Kasım 2013’te, Van’ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi’nde bir araya gelen onlarca genç, protesto amaçlı 
gösteri düzenlemek istedi. Bir süre yürüyüşe geçen gençlere, polis panzer ve TOMA’lardan gazlı su sıkarak 
müdahalede bulundu.   
 
3 Kasım 2013’te, Hakkari'de Dağgöl Mahallesi'nde bir araya gelen gençler, Nusaybin-Qamişlo kentleri 
arasındaki sınır hattına örülen duvar ve Muş Cezaevi'nde kalan kadın tutuklulara yönelik saldıları protesto 
etmek amacıyla gösteri düzenlemek istedi. Medeni Sancar Kavşağı'nda gösterinin sürdüğü sıralarda, polis 
basınçlı su ve gaz bombaları ile müdahale etti.   
 
3 Kasım 2013’te Adana’da Güney Kuşağı Bulvarı’nı trafiğe kapatarak eylem yapan gruba basınçlı su ve 
plastik mermilerle müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı plastik mermilerden birinin isabet ettiği B.Y. (14) 
adlı çocuğun sol gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi. 
 
4 Kasım 2013’te TAYAD üyelerinin, Yunanistan’da tutuklu bulunan mahkûmların Türkiye’ye iade edilmeleri 
çalışmalarına karşı başlattıkları süresiz açlık grevine dikkat çekmek için İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki 
Yunanistan Konsolosluğu önünde yapmak istediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 16 kişiyi gözaltına 
aldı. 
 
6 Kasım 2013’te Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) kuruluş yıldönümünü (6 Kasım) protesto etmek için 
çeşitli kentlerde eylemler düzenlendi. Ankara’da Yüksel Caddesi’nde toplanarak eylem yapan gruba biber 
gazıyla müdahale eden polis ekipleri biri 14 yaşında çocuk olmak üzere 6 kişiyi gözaltına aldı. Ankara 
Üniveristesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde dekan odasına girerek eylem yapan öğrencilere de fakülte 
binası içine gaz bombası atarak müdahale eden polis ekipleri 8 öğrenciyi gözaltına aldı.  
 
6 Kasım 2013’te Antalya’da Akdeniz Üniversitesi kampusunda yapılmak istenen protesto gösterisine polis 
ekiplerinin ve üniversitenin özel güvenlik birimlerinin müdahale etmesi sonucu bir öğrenci yaralandı, 5 
öğrenci de gözaltına alındı. 
 
7 Kasım 2013’te, Hakkari Yüksekova'da, Nusaybin’de örülen duvar inşaatını protesto amacıyla ölüm orucu 
eylemi yapan Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan'a destek vermek amacıyla, okullardan çıkarak toplu 
şekilde çarşı merkezinde sessizce yürüyüşle protesto gösterisi düzenleyen öğrencilere, polis, gaz bombası 
ve tazyikli suyla müdahale etti.   
 
7 Kasım 2013’te, BDP Genel Merkezi’nin çağrısı üzerine Mardin'in Nusaybin ilçesinde, Nusaybin-Qamışlo 
sınır hattında örülen duvar inşaatı protesto amacıyla düzenlenen ve on binlerce kişinin katıldığı mitingin 
ardından, sınıra doğru yürüyüşe geçen kitleye polis gaz bombası ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. 
Yurttaşlarında müdahaleye karşılık vermesi üzerine yaşanan karşılıklı çatışmada, polisin attığı gaz bombası 
kapsülünün yüzlerine isabet ettiği 3 yurttaş ağır yaralandı.   
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8 Kasım 2013’te, Şırnak’ın Cizre ilçesinde, Nusaybin-Qamislo sınır hattında örülen duvar inşaatını protesto 
etmek amacıyla, çarşı merkezinde yürüyüş gerçekleştirerek gösteri düzenleyen gençlere,  Dörtyola’da zırhlı 
araçlarla önlem alan polis tarafından gaz bombalarıyla müdahalede bulundu.   
 
10 Kasım 2013’te TAYAD üyelerinin, Yunanistan’da tutuklu bulunan mahkûmların Türkiye’ye iade edilmeleri 
çalışmalarına karşı başlattıkları süresiz açlık grevine dikkat çekmek için İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki 
Yunanistan Konsolosluğu önünde yapmak istediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi darp ederek 
gözaltına aldı. 
 
12 Kasım 2013’te TAYAD üyelerinin, Yunanistan’da tutuklu bulunan mahkûmların Türkiye’ye iade edilmeleri 
çalışmalarına karşı başlattıkları süresiz açlık grevine dikkat çekmek için İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki 
Yunanistan Konsolosluğu önünde yapmak istediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi darp ederek 
gözaltına aldı. 
 
14 Kasım 2013’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde Dirbêsiyê sınır hattında bulunan mayınlı alanda sınıra 
örülmek istenen duvar çalışmasını protesto etmek için sınırın karşı tarafından yapılmak istenen yürüyüşe 
polis ekiplerinin ateş açması sonucu Suêt Mehemed Êli Sadik adlı kişi yaralandı. 
 
16 Kasım 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde, cezaevlerinde artan sürgünlere dikkat çekmek amacıyla 
protesto gösterisi düzenlemek isteyen gençlere, zırhlı araçlarla olay yerine çevik kuvvet polisi gaz bombası 
ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.   
 
16 Kasım 2013’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle başından vurarak yaraladığı ve 153 gündür komada olan Berkin 
Elvan (14) için Çağlayan Adliyesi’nin önünde yapılmak istenen “adalet yürüyüşüne polis ekipleri gaz 
bombaları ve basınçlı suyla saldırdı. Polisin gün boyu süren saldırıları sonunda gaz bombası fişeği ve 
basınçlı su isabet eden bir kişinin bacağı kırıldı, bir kişi de yaralandı, 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan 3’ü “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla 17 
Kasım 2013’te tutuklandı. 
 
16 Kasım 2013’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Hezan Köyü’nde 28 Haziran 2013’te kalekol yapımı 
protestosu sırasında askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Medeni Yıldırım’ın annesi Fahriye 
Yıldırım, Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiği esnada 
belediye önünde oğlunun posterini sırtına asarak faillerin bulunmamasına tepki göstermişti. Başbakanlık 
korumalarının talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Yenişehir Polis Karakolu’nda üç saat 
bekletilen Medine Yıldırım gözaltındayken polis memurlarının yaptığı eylem nedeniyle kendisiyle alay ve 
hakaret ederek “reklam yapmakla suçladıklarını açıkladı. 
 
19 Kasım 2013’te, Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde Ahmetler Kanyonu’nda kurulmak istenen HES’i protesto 
eden köylülere Seçenek Enerji adlı şirketin taşeron firması Tatoğulları Şirketi’nin özel güvenlik elemanlarının 
ve jandarma ekiplerinin saldırması sonucu 2 köylünün darp edilerek yaralandığı öğrenildi. 
  
19 Kasım 2013’te, Giresun’da son dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrenci evlerine yönelik 
sarf ettiği açıklamalarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen Öğrenci Kolektifleri üyelerine gaz 
bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 13 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı. Müdahale nedeniyle kalp 
ve astım hastası olan 2 kadın öğrenci rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 
 
20 Kasım 2013’te, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Suriye sınırından 
Türkiye’ye geçmeye çalışan Suriyeli 3 kişinin öldürülmesini protesto etmek isteyen gruba karşı polis 
ekiplerinin kullandığı gaz bombasından etkilenen astım hastası bir kişi fenalaşarak bayıldı. 
 
23 Kasım 2013’te Öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekmek için Eğitim-Sen tarafından Ankara’da 
düzenlenen yürüyüş kapsamında Tandoğan Meydanı’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’nın önüne yürümek isteyen 
gruba polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti. Çok sayıda kişinin yoğun gaz bombası 
kullanımdan etkilendiği saldırının sonunda 7 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı. Yaralılardan bir 
öğretmenin başına gaz bombası kapsülü isabet ettiği, bir öğretmenin bacağının kırıldığı, bir başka 
öğretmenin de geçici körlük yaşadığı öğrenildi. 
 
23 Kasım 2013’te, Ağrı’nın Yüzüncü Yıl Mahallesi’nde bir araya gelen çok sayıda genç, Rojava’daki 
katliamları ve cezaevlerinde yaşanan sürgüleri protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi. Ağrı-Patnos 
karayolunu trafiğe kapatan gençlere, polis gaz bombası ile müdahalede bulundu.  
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25 Kasım 2013’te, Muğla’da Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ve kömür ocaklarının 
Özelleştirme İdaresi’ne bağlanmasını protesto eden maden işçilerinin AKP İl Başkanlığı’na yürüyüş yapmak 
istemesine polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 8 işçi yaralandı. 
 
26 Kasım 2013’te, Muğla’nın Milas İlçesi’nde Yatağan, Yeniköy ve Kemerköy Termik Santralleri ve kömür 
ocaklarının Özelleştirme İdaresi’ne bağlanmasını protesto eden maden işçilerinin Adalet ve Kalkınma Partisi 
(AKP) İlçe Başkanlığı’na yürüyüş yapmak istemesine polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla 
müdahale etmesi sonucu 14 işçi yaralandı. 
 
27 Kasım 2013’te Bitlis’in Ahlat İlçesi’nde BDP’nin belediye başkan aday adaylarını tanıtacağı miting 
öncesinde miting yeri nedeniyle çıkan tartışma sonucu polis ekipleri mitinge katılanlara gaz bombaları ve 
basınçlı suyla müdahale etti. Müdahale dolayısıyla çıkan çatışmada iki polis memuru ile üç sivilin yaralandığı 
öğrenildi. 
 
4 Aralık 2013’te, İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde “Hayata Dönüş-Cezaevleri Operasyonu”nu protesto 
etmek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD üyesi gruba müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi 
darp ederek gözaltına aldı. 
 
6 Aralık 2013’te Diyarbakır’da 6 Aralık 2009’da bir protesto gösterisinde açılan ateş sonucu öldürülen Aydın 
Erdem’i anmak için İstanbul’da Galatasaray Lisesi’nin önünde basın açıklaması yaparak Taksim Meydanı’na 
yürümek isteyen gruba polis ekipleri basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. 
 
6 Aralık 2013’te, Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir İlçesi Fiskaya semtinde yüzlerce kişi yola barikat kurarak, 
Hakkari'de Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in polis tarafından öldürülmesini protesto etmek amacıyla gösteri 
düzenledi. Göstericilerin bulunduğu alana gelen polis, yurttaşlara gaz ve tazyikli suyla müdahale etti.   
 
6 Aralık 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde HPG militanlarına ait mezarların bulunduğu Ova 
Mahallesi'ndeki mezarlığın sık sık polisler tarafından tahrip edilmesini protesto etmek amacıyla bir araya 
gelen binlerce kişi, mezarlıktan ilçe merkezinde bulunan Oslo Oteli'ne yürüdü. Yürüyüşün ardından yapılan 
açıklamaya polis, herhangi bir uyarıda bulunmadan gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti.   
  
7 Aralık 2013’te, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde özel harekat polisleri tarafından öldürülen Mehmet Reşit 
İşbilir (35) ile Veysel İşbilir'in (34) defnedilmek üzere konvoyla Yüksekova'ya getirilen cenazelerini karşılamak 
isteyen on binlerce kişiye polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu.   
 
7 Aralık ve 8 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Aralık 2013’te düzenlenen yürüyüşe polis 
ekiplerinin gerçek mermili silahlarla saldırması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Veysel 
İşbilir’in (34) öldürülmesini protesto etmek için Diyarbakır’da yürüyüş yapmak isteyen gruba da polis 
ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 20 kişi gözaltına alındı. Müdahale 
nedeniyle 20 kişi yaralandı veya biber gazından etkilenerek fenalaştı. 
 
7 Aralık 2013’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları için Tekirdağ’a geldiği sırada bir 
binanın üçüncü katına üzerinde “her yer boşbakan, ne güzel Başbakan, hüloğ” yazılı afişi asan Türkiye 
Gençlik Birliği üyesi 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
7 Aralık 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Zin Demir; “ Üniversitede devlet polisi 
tarafından katledilen öğrenci arkadaşımız Aydın Erdem’i öldürülüşünün yıl dönümünde anmak için 
Galatasaray’da basın açıklaması düzenledik. Yürüyüş sırasında polis müdahale etti, kasklarıyla bizi darp 
etmeye çalıştılar, tazyikli su sıktılar. Devlet ve devlet organlarının yargılanarak gerekli cezayı almasını talep 
ediyorum.” Dedi. 
 
8 Aralık 2013’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları için Edirne’ye geldiği sırada bir 
inşaata afiş asan Türkiye Gençlik Birliği üyesi 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
8 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Aralık 2013’te düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin 
gerçek mermili silahlarla saldırması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Veysel İşbilir’in (34) 
öldürülmesini protesto etmek için Ağrı’da yürüyüş düzenleyen gruba gaz bombaları ve basınçlı suyla 
müdahale eden polis ekipleri 40 kişiyi gözaltına aldı. Müdahale nedeniyle 5 kişi yaralandı. 
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8 Aralık 2013’te, Hakkari Yüksekova'da ilçesinde Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in polis kurşunu ile 
öldürülmesini protesto etmek isteyen yüzlerce genç, Şırnak'ın Cizre ilçesinde protesto gösterisi düzenledi. 
Gençlere polis, gaz bombaları ile müdahalede bulundu.   
 
8 Aralık 2013’te İstanbul Tabip Odası’nın Taksim Meydanında bulunan Gezi Parkı’nın merdivenlerinde 
yapmak istediği basın açıklamasına müdahale eden polis ekipleri Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri 
Emrah İligin’i gözaltına aldı. 
 
8 Aralık 2013’te İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda toplanarak taşıdıkları Türk bayraklarıyla Taksim 
Meydanı’na yürümek isteyen BBP üyesi gruba “Taksim Meydanı’nda eylem yapmanın yasaklandığı” 
gerekçesiyle müdahale eden polis ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı. 
 
8 Aralık 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polislerinin açtığı ateş sonucu Mehmet Reşit İşbilir ve 
Veysel İşbilir'in öldürülmesini, Diyarbakır'da yürüyüşle protesto eden yurttaşlara polis gaz bombaları ve 
tazyikli su ile müdahalede bulundu.  Rastgele atılan gazdan çok sayıda yurttaş etkilendi. Bayındırlık 
Caddesi'nde ise evlere polisin gaz bombası attığı görüldü. Bir eve isabet eden gaz bombası nedeniyle 1 
yaşındaki ismi öğrenilemeyen bebek boğulma tehlikesi geçirdi. 
 
8 Aralık 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polislerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Mehmet Reşit 
İşbilir ve Veysel İşbilir için Kars'ta düzenlenen protesto yürüyüşüne polis, polis tazyikli su ve gaz bombaları 
ile müdahalede bulundu.    
 
9 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Aralık 2013’te düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin 
gerçek mermili silahlarla saldırması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Veysel İşbilir’in (34) 
öldürülmesini protesto etmek için Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nin kampusunda yürüyüş yapmak isteyen 
gruba polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 10 öğrenci gözaltına alındı. 
 
10 Aralık 2013’te İHD ve TİHV tarafından İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Gezi Parkı merdivenlerinde İnsan 
Hakları Haftası dolayısıyla yapmak istedikleri basın açıklamasına çevik kuvvet ve sivil polis ekipleri izin 
vermedi. Engelleme nedeniyle İHD ve TİHV gönüllüleri basın açıklamasını İHD İstanbul Şubesi önünde 
yaptı. 
 
12 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Aralık 2013’te düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin 
gerçek mermili silahlarla saldırması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Veysel İşbilir’in (34) 
öldürülmesini protesto etmek için Mersin’de yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekiplerinin gaz bombaları ve 
basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 6’sı çocuk 10 kişi gözaltına alındı. 
 
12 Aralık 2013’te Ege Üniversitesi’nde (İzmir) “afiş asma” nedeniyle karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan 
kavganın ardından üniversite bahçesine çevik kuvvet ekiplerinin ve TOMA’nın girmesini ve kendilerine 
yönelik saldırıları protesto eden gruba gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 4 öğrenciyi gözaltına 
aldı. 
 
13 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Aralık 2013’te düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin 
gerçek mermili silahlarla saldırması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Veysel İşbilir’in (34) 
öldürülmesini protesto etmek için Boğaziçi Üniversitesi’nde (İstanbul) yürüyüş yapmak isteyen gruba polis 
ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale ederek eylemi engelledi. 
 
17 Aralık 2013’te İnsan Hakları Savunucularına yönelik güvenlik güçlerinin uygulamalarını İHD şube Başkanı 
Ümit Efe şöyle ifade etti; 
“Her yıl İHD İstanbul şubesi insan hakları hatası kapanış etkinliğini Taksim İstiklal Caddesinde tünelden 
Galatasaray’a yaptığı bir yürüyüşle sonlandırır. Bu yılda aynı şekilde tünelde toplanmaya başladığımızda 
polis etten blok oluşturdu. Kalkanlı polisler ve arka arkaya dizilen polis güçleriyle bir barikat oluşturdular.Biz 
bu barikatın yasal olmadığını, Taksim ve İstiklalde uygulanan yasaklamaların onlarca insanın hayatına mal 
olduğunu, suç işlediklerini bundan vazgeçmelerini ayrıntılı bir şekilde kendilerine bildirdik.Bize istediğimiz 
halde yazılı bir tebliğ sunulmadı ve İstanbul Valisinin talimatıyla bu yasağın uygulandığını polisin bu 
uygulamada emirleri yerine getirdiği bildirildi. Biz fiili tutum aldık barikata yüklendik ama çok sağlam bir 
barikattı aşılmayacak şekilde idi.Bize dokunmamaya özen gösterdiler, polislerin yüzlerinde gaz maskeleri vb. 
yoktu tam tersine en masum yüzlü ve en genç polisler seçilmişti fakat bizim en önemli hakkımız olan ifade 
özgürlüğümüz polis şiddetiyle engellenmiş oldu.Bizim önlüklerimiz üzerimizdeydi, kamuoyuna açık 
kimliklerimizi bağırdık, şüpheli bir durumumuz yoktu, ellerimizde gene barış yazan değişik dünya dillerinden 
lolipoplar ve barış , eşitlik , özgürlük yazan pankartımız vardı. 
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19 Aralık 2013’te, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi’nin Merkez Yemekhanesi’nin üst katına polis noktası 
yapılmasını protesto eden Dicle Üniversitesi Özgür Öğrenci Derneği (DÜÖ-DER) üyesi gruba polis ekibinin 
coplarla müdahale etmesi sonucu 2 öğrenci yaralandı, 10 öğrenci de gözaltına alındı. 
 
19 Aralık 2013’te F Tipi Cezaevlerine geçişleri sağlamak ve açlık grevlerine son vermek amacıyla, 19 Aralık 
2000’de 20 cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin öldürüldüğü “Hayata Dönüş” Operasyonu’nun yıldönümü 
nedeniyle İstanbul’da Mücadele Birliği üyelerinin Taksim Meydanı’nda yapmak istediği protesto gösterisine 
biber gazı ve plastik mermilerle saldıran polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
19 Aralık 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Yüksekova'da 3 yurttaşın polis tarafından öldürülmesi ve tutuklu 
milletvekillerinin tahliye edilmemesini protesto etmek isteyen gençler, Nusaybin Caddesi ve Cudi Mahallesi 
girişlerine gösteri düzenledi. Kısa sürede TOMA ve akrep tipi zırhlı araçlar ile olay yerine gelen çok sayıda 
polis, araçlardan inmeden gençlere gaz bombaları, tazyikli su ve plastik mermiler ile müdahalede bulundu. 
 
20 Aralık 2013’te F Tipi Cezaevlerine geçişleri sağlamak ve açlık grevlerine son vermek amacıyla, 19 Aralık 
2000’de 20 cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin öldürüldüğü “Hayata Dönüş” Operasyonu’nun yıldönümü 
nedeniyle İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde bulunan bir mağazanın terasına çıkarak eylem yapmak isteyen 2 
kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
  
22 Aralık 2013’te, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde “Kent Mitingi” adıyla düzenlenen gösteriye polis ekipleri gaz 
bombaları, basınçlı su ve plastik mermilerle müdahale etti. Müdahale nedeniyle gözüne plastik mermi isabet 
eden bir kişi yaralanırken, kullanılan gaz bombalarından etkilenen Elif Çarmık (64) kalp krizi geçirmesi 
sonucu hastaneye kaldırıldı. Müdahale sonunda en az 10 kişinin yaralandığı veya gaz bombasından 
etkilenerek fenalaştığı öğrenildi. 
 
22 Aralık 2013’te, Rojava'nın Qamişlo kenti ile Mardin'in Nusaybin ilçesi arasında devlet tarafından yapılan 
"Utanç Duvarı’nı protesto mitingi sırasında gerçekleşen polis müdahalesi sonucu çıkan olaylarda, 3 yurttaş 
yaralandı. Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan'da atılan gaz bombalarından etkilenmesi nedeniyle 
hastaneye kaldırıldı. 
 
22 Aralık 2013’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Qamişlo sınır hattında bulunan mayınlı alanda sınıra örülmek 
istenen duvar çalışmasını protesto etmek için Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde yapılmak istenen eyleme polis 
ekipleri gaz bombalarıyla müdahale etti. 
 
23 Aralık 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Oslo Oteli önünde gençlerin protesto gösterisine polisin 
müdahale etmesiyle başlayan olaylarda Ö.K. (12) ve S.D. (16) isimli 2 çocuğun yaralandığı belirtildi. Yüzüne 
gaz bombası isabet eden S.D'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari 
Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden gaz bombası 
kapsülleriyle yaralandığı belirtilen Ö.K'nin ise Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tadavi altına alındı. Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan S.D. sağ gözünü 
kaybetti. S.D’nin yüzünün komple yandığı ve diğer gözünün de görme yetisini kaybedebileceği belirtildi.   
 
24 Aralık 2013’te İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde muhalif öğrencilere yönelik sivil saldırıları 
protesto etmek amacıyla Galatasaray Meydanı’nda eylem yapmak isteyen DÖDEF üyelerine gaz bombaları 
ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 4 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
24 Aralık 2013’te, Adana’da Çukurova Üniversitesi’nin bahçesinde Roboskî Katliamı’na ilişkin bildiri dağıtan 
öğrencilere müdahale eden polis ekipleri 26 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
24 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Esra Aydın, şu beyanlarda bulundu: “19.12.2013 
tarihinde Üniversitede yapılmak istenen polis karakoluna karşı protesto amaçlı basın açıklaması yaptık. 
Açıklamadan sonra arkadaşlarla halay çektik ve o esnada polisler sözlü, fiziki ve taciz şeklinde gaz ve 
sopalarla müdahalede bulundular. Kaçarken düştüm buna rağmen polisler yerde tekme ve coplarla bana 
vurdular. Sağ elim bilekten incindi, bacaklarımda da morarmalar oluştu. Ambulanslarla bizi Dicle Üniversitesi 
Acil Bölümüne götürdüler. Yapılan tetkikler ardında hastaneden ayrıldık. Bu konuda gerekli girişimlerde 
bulunmanızı talep ediyorum.”     
 
24 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sibel Kaya, şu beyanlarda bulundu: “19.12.2013 
tarihinde Üniversitede de yapılmak istenen polis karakoluna karşı protesto amaçlı basın açıklaması yaptık. 
Açıklamadan sonra arkadaşlarla halay çektik ve o esnada polisler bizi tehdit edip “birazdan göreceksiniz” 
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deyip, sözlü, fiziki ve taciz şeklinde gaz ve sopalarla müdahalede bulundular. Kaçarken yere düştüm, sivil ve 
çevik polis beni yakalayıp dövdüler. Parmaklarım kırıldı, ağzıma tekme atıldı, vücudumun her yerinde 
morluklar oluştu. Hastaneye gittik kolum alçıya alındı daha sonra hastaneden ayrıldık. Bu konuda gerekli 
girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”     
 
25 Aralık 2013’te İstanbul’da tutuklu arkadaşlarının durumuna dikkat çekmek amacıyla Taksim 
Meydanı’ndaki demir korkuluklara kendilerini zincirleyerek eylem yapan iki kişi polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
25 Aralık 2013’te Rüşvet ve yolsuzluk operasyonları nedeniyle İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığındaki 61. Hükümet’in istifası talebiyle AKP ilçe binasına yürüyen gruba polis ekiplerinin 
gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 46 kişi gözaltına alındı. 
 
26 Aralık 2013’te Rüşvet ve yolsuzluk operasyonları nedeniyle Adana’da Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığındaki 61. Hükümet’in istifası talebiyle protesto gösterisi yapan gruba polis ekiplerinin gaz 
bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 6 kişi gözaltına alındı. 
 
26 Aralık 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, yaşanan elektrik kesintileri protesto etmek amacıyla Sanat 
Sokağı'nda bir araya gelen 1000’i aşkın yurttaş, DEDAŞ'a yürümek istedi. DEDAŞ'ın etrafında TOMA ve 
zırhlı araçlarla yoğun önlem alan polis, gaz bombaları ve tazyikli su ile müdahale etti. Müdahalede polisin 
attığı gaz bombalarından birinin eline isabet ettiği Şırnak Tabipler Odası Başkanı Azad Karagöz elinden 
yaralandı.   
 
27 Aralık 2013’te Rüşvet ve yolsuzluk operasyonları nedeniyle Türkiye’nin çeşitli kentlerinde Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığındaki 61. Hükümet’in istifası talebiyle protesto gösterileri düzenlendi. Tüm gösterilere 
ölçüsüz/orantısız/aşırı şekilde gaz bombaları, basınçlı su ve plastik mermili silahlarla müdahale eden polis 
ekipleri İstanbul’un Beyoğlu ve Kadıköy İlçesi’nde 70 kişiyi, Ankara’da 3 kişiyi, İzmir’de ise 19 kişiyi gözaltına 
aldı. Hatay, Adana, Edirne, Kocaeli, Kahramanmaraş, Mersin, Zonguldak, Uşak, Eskişehir, Afyonkarahisar, 
Karabük’teki protesto gösterilerine yapılan müdahalelerin ardından ise gözaltı işlemi yapılmadı. İstanbul’daki 
gösteriye yapılan müdahale nedeniyle 9 basın-yayın çalışanı, Kocaeli’deki gösteriye aşırı sağcı bir grubun 
sopalı saldırısı sonucu ise 2 kişi yaralandı. Beyoğlu’ndaki müdahaleler sırasında Firuzağa Mahallesi’nde bir 
evin camını kırarak içeri giren gaz bombası nedeniyle Cevdet Oğuz’ın bir aylık bebeğinin uzun süre nefessiz 
kaldığı öğrenildi. İstanbul’un Gazi Mahallesi’nde ise 7 yaşındaki bir çocuk başına gaz bombası fişeğinin 
isabet etmesi sonucu yaralandı.  
 
28 Aralık 2013’te Manisanın Akhisar İlçesi’nde miting alanında Recep Tayyip Erdoğan konuşurken evinin 
balkonundan ayakkabı kutusu gösteren Nurhan Gül de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Aralık 2013’te, Hakkari'nin Dağgöl ve Yeni Mahalle mahallelerinde Roboski katliamını protesto etmek 
amacıyla gösteri düzenleyen gençlere polis, TOMA ve zırhlı araçlarla müdahale etti.   
 
28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde 34 insanın düzenlenen hava saldırısı 
sonucu ölümüne neden olan olayın yıldönümünde Mersin’de protesto gösterisi düzenleyen gruba polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 7’si çocuk 8 kişi gözaltına alındı. 
 
29 Aralık 2013’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle başından vurarak yaraladığı ve 196 gündür komada olan Berkin 
Elvan (14) için İstiklal Caddesi’nde bir işyerinin çatısına çıkarak pankart asan Lise Anarşist Faaliyet grubu 
üyesi 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Aralık 2013’te, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova (Navberojan) köyü sakinleri tarafından asker 
baskısına karşı 10 gün önce askeri karakol önünde başlatılan yol kapatma eylemine askerler gaz 
bombalarıyla müdahale etti. Yol kapatma eylemi nedeniyle erzak gitmeyen karakollara çözüm arayan 
yetkililerin, yeni güzergâhlar için bölgeye gönderdiği 3 iş makinesine yurttaşların engel olması üzerine asker 
halka gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Muhyettin Kaya isimli yurttaşı gözaltına alan askerlerin Kaya'yı 
askeri nizamiye içinde darp ettiği, bunun üzerine Kaya'nın babası Bekir Kaya ve kardeşi Sadık Kaya da 
gittikleri karakolda askerler tarafından darp edildi. Gözaltına alınan yurttaşların bırakılmasını isteyen 
yurttaşlara burada da askerler gaz bombaları ve taşlarlarla müdahale etti ve müdahale sonrası yurttaşlar da 
askerlere karşılık verdi. Askerlerin saldırısı sonucu ağır yaralan Muhyettin, Sadık ve Bekir Kaya, Derecik 
Sağlık Ocağı’ndaki ilk müdahalelerinin ardından Şemdinli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Durumu ağır alan 
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Muhyettin Kaya, hastanesinde tedavi altına alındı. Öte yandan askerlerin müdahale sonucu 7 yurttaşın daha 
kafa ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandıkları öğrenildi.  
 
31 Aralık 2013’te, Diyarbakır'ın İstasyon Caddesi Ayhan Durağı'da bir araya gelen yurttaşlar, aylardır devam 
eden elektrik kesintilerini ateş yakarak protesto etti. Polis ve yurttaşlar arasında yaşanan gerginlik sırasında 
Emrullah Şahin adlı yurttaş polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı.   
 

13.7. Özel Güvenlik Görevlileri Tarafından İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalanlar 
 
 8 Mart 2013’te Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen “Raylı sistemler” konulu konferansa 
katılmak için İstanbul’a gelen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Yardımcısı Yahya Baş protesto 
etmek isteyen 2 öğrenci özel güvenlik görevlileri tarafından darp edildi. 

 
11 Mart 2013’te Eskişehir’de Osmangazi Üniversitesi yönetiminin yemekhanede çıkan yemeklere yaptığı 
zammı protesto etmek amacıyla üniversite kampusunda sandviç dağıtarak eylem yapan grubu darp eden 
üniversitenin özel güvenlik görevlileri 5 öğrenciyi de kelepçeleyerek bir süre alıkoyduktan sonra polis 
ekiplerine teslim etti. 
 
20 Mart 2013’te Ankara’da Ankara Üniversitesi’nin Cebeci Kampusu’nda düzenlenen Newroz kutlamasına 
üniversitenin özel güvenlik birimleri ve polis ekipleri müdahale etti. Kutlamanın izinsiz olduğu gerekçesiyle 
yapılan müdahalede kullanılan ve Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin içine de atılan gaz bombaları sonucu çok 
sayıda öğrenci fenalaştı, 5 öğrenci de yaralandı. 
 
25 Nisan 2013’te, Çukurova Üniversitesi’nde (Adana) İşçi Bayramı öncesinde bildiri dağıtan Sosyalist 
Gençlik Derneği üyeleri Ali Bakır ve Emre Aslan üniversitenin özel güvenlik görevlileri ve polis ekipleri 
tarafından darp edildi. 
 
15 Mayıs 2013’te Ağrı’da İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin düzenledikleri Kürt Dil Bayramı 
kutlamasına polis ekiplerinin ve özel güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi sonucu bir öğrenci yaralandı. 
 
22 Mayıs 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Erdoğan Dönmez beyanında; “20 Mayıs 
2013 tarihinde Tinaz Tepe kampus/te düzenlenmiş şenliklere katıdım. Şenlik  esnasında üzerimde taşıdıgım 
cüzdanımı kayıp ettim.Bir gün sonra özel güvenlik cüzdanımın onlarda olduğunu söyleyerek beni çağırdı  
içinde havai fişeklerin ve cüzdanımın olduğu bir çantayı tutanak karşılığında  bana vermek istediler. Ben de 
almadım çünkü bunun bir komplo olduğunu düşündüm.”demiştir. 
 
24 Mayıs 2013’te, Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne tedavi amacıyla giden Cengiz Aksoy isimli yurttaş, 
hastanenin güvenlik görevlileri tarafından darp edildiğini iddia etti. Yaşanan olaya ilişkin konuşan Aksoy, 
psikiyatrik sorunlarından dolayı hastaneye tedavi amacıyla geldiğini belirterek, "Dün gece 02.00 sularında 
acile geldim. Geceyi müşahedede geçirdikten sonra acile bakan doktor beni psikiyatriye sevk etti. 
Psikiyatriye gittikten sonra doktor sıramın gelmesini bekledim. 'Doktor nerede' diye sorunca 'Gelmedi daha' 
dediler. Ben de 'Niye halen mesainin başına gelmemiş' diye serzenişte bulundum. Bunları söyledikten hemen 
sonra doktor geldi" dedi. Doktorun geldikten sonra kendisiyle hiç ilgilenmediğini ileri süren Aksoy, "Benim 
hiçbir sosyal güvencem yok. Doktor benimle hiç ilgilenmedi. Bunun üzerine doktora 'Terbiyesiz bir davranış 
sergiliyorsun. Benimle ilgilenmek zorundasın' dedim. Bu diyalogların ardından doktorun yaptığı telefon 
görüşmeleri sonrası güvenlik görevlileri gelip beni zorla dışarı çıkararak, darp etti" iddiasında bulundu. Olayın 
görgü tanıkları da Aksoy'un darp edildiğini doğruladı. Hastanenin güvenlik görevlileri ise, Aksoy'un kaydının 
olmadığını zoraki bir şekilde tedavi olmak istediğini öne sürerek, doktora hakaret ederek bıçak çektiğini iddia 
etti. Görevliler, doktorun şikayeti üzerine müdahale edildiğini belirtti.   
 
7 Eylül 2013’te Muğla’nın Datça İlçesi’nde kapanışı yapılan 8. Altın Badem Sinema ve Kültür Festivali’nde 
Gezi Parkı eylemlerinde yaşamını yitirenlerin adlarının yazılı olduğu dövizi açan Cengiz Gül adlı kişi özel 
güvenlik görevlilerince darp edilerek gözaltına alındı. 
 
11 Ekim 2013’te İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nin içindeki heykelin yanına oturan ve “devrimci mahpuslar 
onurumuzdur” şeklinde slogan atan gruba müdahale eden adliyenin özel güvenlik görevlileri 9 kişiyi darp 
ederek polise teslim etti. 
 
12 Eylül 2013’te, Urfa'da işyerinde tadilat yapan 42 yaşındaki Necmi Urmat'a imar kanuna aykırı davrandığı 
gerekçesi ile 13 bin lira para cezası kesildi. Para cezasını ödemediği gerekçesi ile Urmat'ın aracına haciz 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

200 YAŞAM HAKKI  

 

kondu ve otoparka çekildi. Urfa Belediye Başkanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile görüşmek için Atatürk Bulvarı 
üzerindeki belediye binasının protokol kapısının önüne giden Urmat, binadan çıkan başkanın aracının önüne 
gelerek görüşmek istedi. Ancak Fakıbaba korumaları aracılığıyla Urmat'ı uzaklaştırıp, dinlemeden binadan 
uzaklaştı. Bu sırada belediyede görevli özel güvenlik görevlisi 4 kişi, Urmat'ı oradan geçen yurttaşların 
içerisinde tekme tokat dövmeye başladı. Yurttaşların araya girmesi ile güvenlik görevlilerinin elinden alınan 
Urmat, kanlar içinde kaldı. Yakındaki özel hastaneye kaldırılan Urmat, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne sevk edildi. Burada ilk müdahalesi yapılan Urmat'ın burnunda çok sayıda kırık olduğu tespit 
edilerek, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.   
 
3 Aralık 2013’te, Diyarbakır İş Kurumu özel güvenlik memurlarının, kurumda çalışan 4 emekçiyi darp ettiği 
belirtildi. Konuya ilişkin BES Diyarbakır Şubesi, "Yaşanan olayda kurumdaki memur arkadaşlarımız kurumla 
yasal ilişiği olmayan bu kişilerce darp edilmiştir” açıklamasında bulundu.   
 

13.8. Okulda Şiddet 
 
2 Ocak 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Dicle Çok Programlı Lisesi’nde koridora konulan el yapımı ses 
bombasının patlaması sonucu 3 öğrenci yaralandı. 
  
28 Ocak 2013’te Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde Vakıf İlköğretim Okulu öğrencisi A.K.’nin (14) Teknoloji 
Tasarım Öğretmeni A.A’nın kendisinden istediği malzemeleri derse götürmediği gerekçesiyle A.A. tarafından 
darp edilmesi sonucu A.K.’nin sağ testisini kaybettiği öğrenildi. 
 
18 Mart 2013’te İzmir’in Konak ilçesinde Yenişehir semtindeki Şehit İdari Ateşe Çağlar Yücel Denizcilik 
Anadolu Meslek Lisesi'nde, kantin uzak olduğu için okul bahçesinin demirleri arasından seyyar satıcısından 
su almak isteyen Ünal C., H.B.Ö adlı öğretmeni tarafından darp edildi. Ünal C., olayı şöyle anlattı: "İsmini 
daha sonra karakolda öğrendiğim okulumuzun öğretmenlerinden H.B.Ö. bana küfür söyleyerek seslendi. 
'Hocam neden böyle diyorsunuz' dedim. 'Sana mı soracağım' diyerek ayaklarıma elindeki sopa ile ile 
vurmaya başladı. Ben 'vurmayın' dediğimde küfür ve hakaretlerle elindeki sopayla bu kez kafama vurdu. 
Sopayı tuttuğum anda da kafa attı ve kulağıma geldi. Ben kendisine ne bir kötü söz söyledim ne de vurmaya 
teşebbüs ettim. O bana vurmaya çalışırken, ellerini tutmaya çalışıyordum. Sopa kırılınca ağza alınmayacak 
küfürler söyledi ve anneme küfür etmeye başladı. Bu sırada adını yine karakolda öğrendiğim öğretmen T.A. 
geldi. O da bana yumruk atıp küfür etmeye başladı. Ben 'vurmayın' diye bağırıyordum, bu sırada benim 
bölümdeki sınıf öğretmenim M.Ü. koşarak geldi ve iki öğretmenin elinden beni alıp, okul aile birliğinin 
odasına götürdü. Daha sonra annem Ayşe Çakır'ı telefonla arayıp yaşananları anlattım. Daha sonra babam 
ve annem gelip beni karakola ve darp raporu için Devlet Hastanesi'ne götürdüler" diye konuştu. Ünal Ç.’nin 
öğretmenleri tarafından darp edilme anı saniye saniye okulun güvelik kameralarına da yansıdı.   
 
25 Mart 2013’te, Uşak’ta Hasibe Hasar Gürbüz İlköğretim Okulu öğrencisi M.Ö.’nün (11) “Newroz 
kutlamasına katıldığı” gerekçesiyle öğretmeni R.S. tarafından dövüldüğünü ileri süren M.Ö.’nün ailesi Milli 
Eğitim Bakanlığı’na konuyla ilgili dilekçe verdi. 
 
3 Nisan 2013’te Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde, Anadolu Teknil Meslek Lisesi’nde iki öğrenci arasında çıkan 
kavgaya okulun bahçesinde bulunan polis ekibinin müdahale ettiği ve öğrencilerin ellerini kelepçeleyerek 
darp ettiği öğrenildi. Öğrencilerin darp edilmesini cep telefonu kamerasıyla kaydetmek isteyen Mesut Eşen’in 
de polis ekibi tarafından coplanarak darp edildiği, bir polis memurunun başına postalla vurduğu Mesut 
Eşen’in gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü ve bu sırada olay yerine gelen özel 
harekât ekibinin de okulun bahçesinde bulunan çok sayıda insanı darp ettiği ortaya çıktı. 
 
8 Nisan 2013’te Adana’da 29 Mart 2013’te, Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi öğrencisi K.A.’nın (17) ders 
arası bitmesine rağmen sınıfına geç girdiği gerekçesiyle Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni L.D.K. 
tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
17 Nisan 2013’te Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde, İnönü Ortaokulu öğrencisi D.S.’nin (13) arkadaşlarına 
güldüğü gerekçesiyle Beden Eğitimi öğretmeni H.B. tarafından dövüldüğü ileri sürüldü. Aldığı darbeler 
nedeniyle baygınlık geçirerek hastaneye kaldırılan D.S.’nin ailesi öğrenmen hakkında şikâyetçi oldu. 
 
3 Mayıs 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kadir Muhammed Ortaeri, şu beyanlarda 
bulundu: “Ben daha önce Toplu Konut Lisesinde okuyordum. Polislerin baskısı ve sürekli rahatsız 
etmelerinden dolayı kaydımı Fatih Lisesine aldım ve orada okumaktayım. Ancak 22.04.2012 tarihinde okulun 
müdür yardımcısı Tahsin Çalışkan beni çağırdı ve konuşalım dedi. Okulda polisler beni bekliyordu. Okulda 
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müdür odasına götürdüler ve üstümü aradılar, bir şey yoktu. Bir polis koluma girdi, beni dışarı çıkardı. Akrep 
denilen araca koydular. Kimlik bilgilerimi aldılar ve iki tokat atarak serbest bıraktılar. Sonradan okul müdürü 
30.04.2013 tarihinde beni okuldan attığını söyledi. Nedenini sorduğumda sen bu okula geldiğinden beri bu 
okulda polisler eksik olmuyor, dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.”   
 
29 Mayıs 2013’te, Adana’da 29 Mayıs 2013’te, özel bir kreşte gündüzleri kalan G.Ç. (3) ve Y.A.Ç. (3) adlı ikiz 
kardeşlerin yemek yerken görevli öğretmen tarafından darp edildikleri çocukların annesinin kamera 
görüntülerine denk gelmesi sonucu ortaya çıktı. 
 
22 Temmuz 2013’te Balıkesir Yenisöz gazetesinin haberine göre, Balıkesir Merkez Ticaret Lisesi’nde son 
sınıf öğrencisi S.İ. ye hakaret edip tacizde bulunan öğretmen M.I. halen görevden alınmadı. İddiaya göre 
genç, bir dilekçeyle tacizci öğretmeni müdüre şikayet etti müdür ailene söyleme diye tembih etti. 2 ay süren 
bekleyişten sonra öğretmen hakkında hiç bir şey yapılmadığını gören S.İ yetkili mercilere başvurdu. Okula 
gelen müfettişler tacizci öğretmen M.I’yı başka bir okula sürdü. Bunu üzerine genç kız ‘ o okulda kız öğrenci 
yok mu’ diyerek tekrar şikayette bulundu. 
 
16 Eylül 2013’te, Balıkesir’in Savaştepe ilçesinde ki Alişuuri İlkokulu’nda 4. sınıf öğrencisi Zeynep T. Okulda 
görevli bir erkek öğretmen tarafından merdivenden itildi. Bacağında önceden sargı bulunan öğrencinin 
dikişleri patladı. Bunun üzerine öğretmen yine Zeynep T. ‘nin ensesinden kaldırılarak kedi gibi ağlamaması 
üzerine uyarıldığı olaya tanık olan öğrenciler tarafından anlatıldı. 
 
27 Eylül 2013’te, Antalya'nın Muratpaşa İlçesi'nde Mustafa Asım Cula İlkokulu 2-A sınıfındaki sınıf başkanlığı 
seçimi sırasında, bir öğrencinin açıklamalarına öğretmenin Facebook'a taşıması ve ailenin suç duyurusuyla 
başlayan olaya, Milli Eğitim el koydu.   
 
2 Ekim 2013’te Konya’nın Beyşehir İlçesi’nde down sendromlu İ.E.’nin (29), gönderildiği özel rehabilitasyon 
merkezinin sahibinin öğretmen olan eşi Fatih K. tarafından dövülerek yerde sürüklendiği güvenlik kameraları 
kayıtlarının ortaya çıkması sonucu öğrenildi. 
 
4 Ekim 2013’te Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’nde Ali Çetinkaya Ortaokulu öğrencisi olan konuşma engelli C.S. 
(13) adlı çocuğun arkadaşlarıyla şakalaşırken salonda bulunan pinpon masasını devirdiği gerekçesiyle 
müdür yardımcısı S.Ö. ve iki öğretmen tarafından dövüldüğü öğrenildi. 
 
11 Ekim 2013’te, Balıkesir’in Ayvalık İlçesi’ne bağlı Sarımsaklı Beldesi’nde Mecit Ataklı İlköğretim Okulu 
öğrencisi 4 çocuğun “andımızı okudukları gerekçesiyle öğretmen E.K. tarafından dövüldüğü iddia edildi. 
 
12 Ekim 2013’te Adana’da bir lisede 9. sınıf öğrencilerine voleybol oynamayı öğreten Y.B. adlı öğretmenin 
kendisiyle konuşma tarzına sinirlendiği E.B. adlı öğrenciyi okulun kameraların görmediği bir noktasına 
götürerek dövdüğü ileri sürüldü. 
 
21 Kasım 2013’te, Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde Atatürk Ortaokulu öğrencisi M.Ç.’nin (12) ders sırasında 
arkadaşıyla konuştuğu için Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi öğretmeni S.Ö. tarafından dövüldüğü ileri 
sürüldü. 
 
26 Kasım 2013’te, Tekirdağ Anadolu İmam Hatip Lisesi birinci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki İ.B., motosikletinin 
plakasına yapıştırdığı kara kalemle çizilmiş kadın resmini Okul Müdürü Erhan B.’nin müstehcen bularak 
kendisini dövdü iddiasıyla şikayetçi oldu.   
 
9 Aralık 2013’te Kırıkkale’de 4 Aralık 2013’te, Gürler İlkokulu öğrencisi S.K.’nin (7) arkadaşıyla kavga ettiği 
gerekçesiyle öğretmeni B.M.'nin dövmesi sonucu yere düşen S.K.’nin kafatasının çatladığı  öğrenildi. 
 
23 Aralık 2013’te Kayseri’nin Develi İlçesi’nde, Atatürk İlkokulu öğrencisi E.A.’nın (9) beslenme dersinde 
arkadaşıyla birlikte çöp atmaya gittiği için nöbetçi öğretmen tarafından kulağının çekilmesi sonucu kulağının 
yırtıldığı öğrenildi. Kulağında 6 santimetrelik yırtık tespit edilen ve 11 dikiş atılan E.A.’nın babası C.A.A., 
nöbetçi öğretmen A.G.’den şikâyetçi olduklarını söyledi. 
 

13.9. Ölen Kişinin Bedenine Yönelik İnsanlık Dışı Muamele 
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13.10. İşkence Davaları 
 
10 Ocak 2013’te,  Eskişehir H Tipi Cezaevinde İnfaz koruma memuru M.U., cezaevinde 2 eşcinsel 
hükümlüyle zorla cinsel ilişkiye girmek suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.  
 
22 Ocak 2013’te,  Atılım gazetesi muhabiri Şenol Gürkan'a, gözaltına alındığı 2001'de işkence yaptığı ileri 
sürülen TEM de görevli 4 polisin 8'er yıla kadar hapsi istendi. Yargıtay'ın, haklarındaki mahkûmiyet hükmünü 
usul yönünden bozmasının ardından Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülmeye başlanan 
duruşmaya sanıklardan Atanur Arslan ve Gürah Ayhan ile sanık ve müdahil avukatları katıldı. Duruşmada, 
Yargıtay'ın bozma gerekçesi olarak gösterdiği, Gürkan'a ait adli tıp raporunun aslının, daha önce yargılandığı 
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nden getirtilerek incelendiği bildirildi. Sanıkların avukatlarından Orhan 
Çelen, önemli bazı hususların araştırılmadığını ifade etti ve buna ilişkin daha önce verdiği dilekçe 
doğrultusunda kovuşturmanın genişletilmesini istedi. Müdahil Gürkan'ın avukatı Kenan Arslan ise Yargıtay'ın 
usul yönünden bozma kararı verdiğini anımsatarak, araştırılacak bir husus olmadığını ifade etti. Mahkeme, 
soruşturmanın genişletilmesi talebini, cumhuriyet savcısının da talebi doğrultusunda reddetti.   
 
İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’nde 19 Haziran 2012’de “asker kaçağı olduğu” iddiasıyla gözaltına alınarak 
Sanayi Polis Karakolu’na götürülen H.D.’nin yedi polis memuru tarafından 5 dakika boyunca dövüldüğü 
ortaya çıkan kamera kaydı görüntüleri sonucu 26 Aralık 2012’de öğrenilmişti. Ortaya çıkan görüntülerin 
ardından 7 polis memuru hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmanın 
tamamlandığı 31 Ocak 2013’te öğrenildi. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede 2 polis memuru 
hakkında “işkence etmek” suçundan 12 yıla kadar hapis cezası, 4 polis memuru hakkında da “işkenceye 
yardım etmek” suçundan 6 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Soruşturma sonunda 1 polis memuru 
hakkında da takipsizlik kararı verildi. 
 
6 Şubat 2013’te Atılım Gazetesi muhabiri Şenol Gürkan’a, gözaltına alındığı 2001’de işkence yapan Terörle 
Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli 4 polis memurunun, haklarındaki mahkûmiyet kararının usul 
yönünden 3. kez bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına devam edildi. Ankara 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki bir önceki duruşmada mahkeme heyeti, taraflara Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin bozma 
ilamına uyulmasını isteyip istemedikleri sormuştu. Şenol Gürkan’ın avukatı Elvan Olkun, davanın 2001’den 
beri sürdüğünü, direnme kararı verilmesi durumunda kararın Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gideceğini, 
bunun da yargılamayı uzatacağını ifade ederek bozma ilamına uyulmasını istemiş, davanın savcısı ise 
mahkeme heyetinin mahkûmiyet kararında direnmesi talebinde bulunmuştu. Sanıklar ve avukatlarıysa 
bozma kararına uyulmasını talep etmişti. Talepleri dinleyen mahkeme heyeti, bozma kararına uyulmasına ve 
Şenol Gürkan’a ait adlî tıp raporunun aslının, Şenol Gürkan’ın daha önce yargılandığı Ankara 11. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nden istenmesine karar vermişti. Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 22 Ocak 2013’te görülen 
duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, daha önce 1’er yıl 1’er ay hapis cezası alan sanık 
polis memurları Tekin Taşlıova, Atanur Arslan, Gürah Ayhan ve Ahmet Horoz için 8’er yıla kadar hapis 
cezası talep etmişti. 6 Şubat 2013’te görülen duruşmada ise sanıkların esas hakkındaki savunmalarını alan 
mahkeme heyeti, sanıkları suç tarihinde yürürlükte bulunan ve lehlerine olan 765 sayılı eski TCK’nin 243/1. 
maddesi uyarınca 1’er yıl hapis cezasına mahkûm etti. Cezayı 10’ar aya indiren mahkeme heyeti, sanıklar 
hakkında verilen hükmün açıklanmasını da geri bıraktı.. 
 
1 Mart 2013’te İstanbul’da Taksim Meydanı’nda 8 Haziran 2007’de trafik kontrolünde gözaltına alınarak 
Taksim Polis Karakolu’na götürülen Sezai Yakar’ın gözaltında işkence ve kötü muameleye tabi tutulmasıyla 
ilgili olarak 7 polis memuru hakkında “işkence” suçundan açılan davaya devam edildi. İstanbul 18. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanık 
polis memurları Ergün Işıldar, İbrahim Maraş, Deniz Coşkun, Ersin Özdemir, Eryıl Kontbilek, Ali Akın ve 
Özgür Hüseyinoğlu’na “kasten insan yaraladıkları” gerekçesiyle verdiği 14’er ay hapis cezasını sanıkların 
“duruşmalardaki iyi hallerini” göz önünde bulundurarak 11’er ay 20’er güne indirerek cezaların denetimli 
serbestlik uygulaması kapsamında ertelenmesine karar verdi. 
 
İstanbul’un Pendik İlçesi’nde 12 Nisan 2008’de Balıkçılar Çarşısı’nda balon satan Yusuf Şirin’i “balonları 
vermediği” gerekçesiyle çarşı meydanında ve götürdükleri zabıta deposunda ellerini, ayakları bağlayıp 
gözlerini kapatarak döven ve Yusuf Şirin’in sağ böbreği ile dalağını kaybetmesine neden olan zabıta 
memurları Selahattin Kılıç, Erdal Küçükgüzel ve Abdullah Aykılıç hakkında “işkence” suçundan açılan 
davanın sonuçlandığı 7 Mart 2013’te öğrenildi. Kartal 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Şubat 2013’te görülen 
karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara 12’şer yıl hapis cezası verdi. Duruşmalardaki iyi halleri 
dolayısıyla cezayı 10 yıla indiren mahkeme heyeti, sanıkların 5 yıl süreyle memuriyetten men edilmelerine de 
karar verdi. 
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8 Nisan 2013’te Van’ın Gürpınar İlçesi’nde bulunan Anadolu Lisesi’ni 5 Aralık 2012’de ziyaret eden Gürpınar 
Kaymakamı Nurullah Kaya, okulun yatılı kısmındaki öğrencilerin sorunlarını dinlemiş fakat kaymakam yardım 
etmeyeceğini ifade etmişti. Bunun üzerine itiraz eden öğrencilerden V.C. ise kaymakamın koruması C.K. 
tarafından darp edilmişti. Olayın ardından darp raporu alan V.C.’nin ailesinin suç duyurusu üzerine açılan 
davada C.K.’ye “basit tıbbi müdahale ile giderilebilir şekilde kasten yaralama” suçunu işlediği gerekçesiyle 2 
bin lira para cezası verildiği öğrenildi. 
 

14 Nisan 2013’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde 27 Ocak 2013’te İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün arka 
sokağından geçen Mekin Aslan, Fatih Yıldız,  Mevlüt Aslan, Yılmaz Yüzkan, Murat Aktar 5 kişi, önlerini 
kesen polis panzerinde bulunan polis ekibi tarafından “kimliklerini göstermedikleri” gerekçesiyle darp 
edilmişti. Olayın mobese kameraları kayıtları sonucu ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturmaya 
Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın takipsizlik kararı verdiği öğrenildi. 

 
İzmir Enternasyonal Fuarı'nda pankart açmak isterken gözaltına alınan öğrenciler İlker Turgut ve Doğukan 
Öci ile görüşmek üzere 9 Eylül 2007’de Fuar Asayiş Karakolu’na giden ve gözaltındaki müvekkilleri 
görüşmek isteyen İHD İzmir Şubesi eski Başkanı Avukat Mustafa Rollas, karakola alınmayınca içeri girmekte 
ısrar etmesi üzerine polis memurları tarafından dövülmüş ve gözaltına alınmıştı. Olayın ardından başlatılan 
soruşturma sonunda Adalet Bakanlığı’ndan izin alınmadan Mustafa Rollas hakkında “polis memuruna 
direndiği ve hakaret ettiği” iddiasıyla, komiser Ayhan Gökdeniz ile polis memurları Mehmet Çelik, Adem Çon 
ve Mevlüt Emre Dağaslan hakkında “insan yaraladıkları ve hakaret ettikleri” iddiasıyla ve muayene 
etmeksizin “darp ve cebir izine ratlanmamıştır” raporu veren doktor Cumhur Yılmaz hakkında “resmi evrakta 
sahtecilik yaptığı” iddiasıyla açılan davaların birleştirildiği, birleştirilen davaların İzmir 6. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 6 Mart 2013’te devam ettiği 19 Nisan 2013’te öğrenildi. Duruşmada sanık 4 polisin Mustafa 
Rollas’ı kelepçeli halde darp etmelerinin “işkence” suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirten 
mahkeme başkanı, sanık doktorun da işlediği iddia edilen suçun da ağır ceza mahkemesi kapsamında 
olduğunu belirterek 5 sanıkla ilgili her iki suç açısından görevsizlik kararı vererek dosyayı ilgili ağır ceza 
mahkemesine gönderdi. 
 
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi eski Müdürü Adil Serdar Saçan ile yedi 
polis memuru hakkında 12 Kasım 1999’da gözaltına aldıkları Bilim Araştırma Vakfı üyelerine işkence 
yaptıkları iddiasıyla açılan dava 29 Aralık 2011’de sonuçlanmıştı. İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada daha önce esas hakkındaki mütalaasını veren savcının, gözaltına alınan 27 kişinin kaba dayak, 
saç çekme, sırt ve yüze vurma, askıya alma, hayâ burma gibi işkence yöntemlerine maruz kaldıklarını 
belirterek Adil Serdar Saçan’la birlikte iki sanık hakkında “işkence yapmak” suçundan sekiz yıl hapis cezası 
istemesine ve müştekilerin işkence gördüklerinin adli tıp raporuyla ortaya çıkarılmış olmasına rağmen 
mahkeme heyeti oy çokluğuyla “sanıkların işkence suçunu işlediklerine dair cezalandırılmalarına yeterli her 
türlü kuşkudan uzak kesin ve inandırıcı kanıt bulunamadığı” gerekçesiyle sanıkların ayrı ayrı beraat 
etmelerine karar vermişti. Kararı 24 Nisan 2013’te değerlendiren Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise kararın 
bozulmasına ve sanıkların yeniden yargılanmasına karar verdi. 
 
İzmir’in Bergama İlçesi’nde 22 Ağustos 2012’de arkadaşlarıyla tartışırken polis memurları tarafından 
gözaltına alınan Muammer Zeybek’i korumaya çalışan Adnan Yörür adlı kişinin kelepçelenerek gözaltına 
alındığı ve götürüldüğü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde 7-8 polis memuru tarafından baygınlık geçirene kadar 
darp edildiği olayla ilişkin kamera kayıtlarının ortaya çıkması sonucu 10 Ekim 2012’de öğrenilmişti. 
Görüntülerin ortaya çıkması üzerine başlatılan idari soruşturmanın tamamlandığı 4 Mayıs 2013’te öğrenildi. 
İçişleri Bakanlığı’nın görevlendirdiği Mülkiye Başmüfettişlerinin raporu doğrultusunda Emniyet Genel 
Müdürlüğü Disiplin Kurulu, polis memurları İ.E., T.G., G.Ö., N.İ., N.U. ve M.K.’ye 12’şer ay “kıdem durdurma”, 
bu olayları gördüğü halde durdurmak için hiçbir girişimde bulunmayan ve sessiz kalan polis memurları E.Y., 
A.A. ve M.K.’ye birer gün “maaş kesme” cezası verdi. Adnan Yörür’ün elleri kelepçeli halde yatarken 
dövülmesiyle ilgili olarak 9 polis memuru hakkında açılan davaya ise Bergama Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
devam ediliyor. Bu davada polis memuru M.K. hakkında “işkence yapmak” suçundan 12 yıla kadar hapis 
cezası, İ.E., T.G., G.Ö., N.İ., N.U. E.Y., A.A. ve M.K. hakkında ise “kötü muamelede bulunmak ve yaralamak” 
suçlarından 6’şar yıla kadar hapis cezası talep edildi. 
 
Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ne bağlı Ağıllı Köyü’nde 19 Şubat 1992’de gözaltına alınan ve makatına cop 
sokulması sonucu yaşamını yitiren Abdulkadir Kurt (36) adlı köylüye işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında 
dava açılan o dönem asker olan 15 kişinin, Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava 27 
Ekim 2010’da sonuçlanmıştı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, 14 sanığın beraat 
etmesini talep ederken, olayın meydana geldiği dönemde asteğmen olarak görev yapan sanıklardan 
“Rambo” lakaplı Salih Üner’in, “canavarca bir hisle, işkence yaparak adam öldürme” suçundan, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına mahkûm edilmesini istemişti. Diğer 14 sanığın beraat etmesine karar veren 
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mahkeme heyeti, sanık Salih Üner’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm ederek “dosyaya 
yansıyan geçmişteki hali, fiilden sonraki davranışları, olayı örtbas etme konusundaki çabaları, olay nedeniyle 
pişman olduğuna ilişkin bir halinin görülmemesi” nedeniyle cezada indirim uygulanmasına yer olmadığını da 
kararlaştırmıştı. Kararı değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin kararı bazı tanıklarla yüzleştirme 
yapılmaması ve bazı evrakların duruşmada okunmaması gibi gerekçelerle bozmasının ardından yeniden 
yargılamaya 17 Mayıs 2013’te devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi’nden 
uzaktan erişimle görüntülü olarak katılan Salih Üner’in ifadesini alan mahkeme heyeti, esas hakkındaki 
mütalaasını sunan savcının taleplerine yönelik tarafların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları 
amacıyla duruşmayı 30 Mayıs 2013’e erteledi. 
 
25 Mayıs 2013’te Isparta Dağ Komanda Okulu’nda zorunlu askerlik hizmetini yerine getirdiği 2004 yılında 
“firar” suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanarak Isparta Askeri Cezaevi’nde tutulan Mustafa Dabaz’a işkence 
yaptıkları gerekçesiyle cezaevinde görevli iki kişi hakkında açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Isparta 
Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava sonucunda mahkeme heyeti, tanık ifadeleri ve verilen sağlık raporları 
doğrultusunda Mustafa Dabaz’a işkence yaptıkları gerekçesiyle sanıklar Y.A. ve K.A.’ya 2’şer yıl 6’şar ay 
hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti ayrıca, askeri cezaevinin o dönemdeki sorumluları, kusuru bulunan 
yöneticileri hakkında Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına da karar verdi. 
 
Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’ne bağlı Ağıllı Köyü’nde 19 Şubat 1992’de gözaltına alınan ve makatına cop 
sokulması sonucu yaşamını yitiren Abdulkadir Kurt (36) adlı köylüye işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında 
dava açılan o dönem asker olan 15 kişinin, Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava 27 
Ekim 2010’da sonuçlanmıştı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayan savcı, 14 sanığın beraat 
etmesini talep ederken, olayın meydana geldiği dönemde asteğmen olarak görev yapan sanıklardan 
“Rambo” lakaplı Salih Üner’in, “canavarca bir hisle, işkence yaparak adam öldürme” suçundan, ağırlaştırılmış 
müebbet hapis cezasına mahkûm edilmesini istemişti. Diğer 14 sanığın beraat etmesine karar veren 
mahkeme heyeti, sanık Salih Üner’i ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm ederek “dosyaya 
yansıyan geçmişteki hali, fiilden sonraki davranışları, olayı örtbas etme konusundaki çabaları, olay nedeniyle 
pişman olduğuna ilişkin bir halinin görülmemesi” nedeniyle cezada indirim uygulanmasına yer olmadığını da 
kararlaştırmıştı. Kararı değerlendiren Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin kararı bazı tanıklarla yüzleştirme 
yapılmaması ve bazı evrakların duruşmada okunmaması gibi gerekçelerle bozmasının ardından yeniden 
yargılamaya 30 Mayıs 2013’te devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu Bursa E Tipi Cezaevi’nden 
uzaktan erişimle görüntülü olarak katılan Salih Üner’in esas hakkındaki son savunmasını alan mahkeme 
heyeti, sanık Salih Üner’e, “maktulü görevi sırasında, cürümlerini söyletmek amacıyla işkence yapmak 
suretiyle kastı aşan şekilde öldürmek” suçundan 20 yıl hapis cezası verdi. 
 

Gözaltına alındığı karakolda ve tutuklanarak götürüldüğü cezaevinde gördüğü işkence sonucu, 10 Ekim 
2008’da Şişli (İstanbul) Etfal Hastanesi’nde yaşamını yitiren Engin Çeber’le birlikte işkence ve kötü muamele 
gören Aysu Baykal, Cihan Gün ve Özgür Karakaya hakkında, “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” 
ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan davaya, 6 
Haziran 2013’te Çağlayan 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Engin Çeber’in yargılamasının 
ölümünden kaynaklı olarak düştüğü davada, sanıkların son savunmasını alan mahkeme başkanı, Cihan 
Gün’e 1 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası, Aysu Baykal ile Özgür Karakaya’ya ise 1’er yıl 2’şer ay 17’şer gün hapis 
cezası ve 4 biner lira para cezası verdi. 

 

İzmir’de hurdacılık yapan Hülya Erdoğankayacı ve oğlu Şükrü Erdoğankayacı’yı 25 Ocak 2012’de evlerine 
giderken durduran polis ekibi Şükrü Erdoğankayacı’ya “tehdit” iddiasıyla arandığı gerekçesiyle ters kelepçe 
takmak istedi. Uygulamaya annenin itiraz etmesi üzerine iki kişiyi de darp eden polis ekibi Şükrü 
Erdoğankayacı’yı zorla gözaltına alarak Yamanlar Polis Karakolu’na götürdü. Oğlu gözaltına alınırken anne, 
eşi Yadigâr Erdoğankayacı’ya haber verdi. Baba polis ekibinin yanına gelip “oğlumu nereye 
götürüyorsunuz?” diye bağırınca sokak ortasında yüzüne biber gazı sıkıldı. Daha sonra polisler babayı yere 
yatırıp diz ve ayakları ile yüzüne, copla kaburgasına bastırdı, tekme atıp copla vurdu, yüzüne yumruk attı. 
Eşinin dövülmesini engellemek isteyen Hülya Erdoğankayacı da darp edildi. Çocuklarıyla beraber gözaltına 
alınan anne ile baba da Yamanlar Polis Karakolu’nda şiddet gördü. Ailenin suç duyurusu üzerine aile 
hakkında polis memurlarının yaptığı şikâyet sonucu açılan davanın sonuçlandığı 11 Haziran 2013’te 
öğrenildi. İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme başkanı “kolluk görevlisine 
mukavamet ettikleri ve hakaret ettikleri” iddialarıyla anne ile babaya 4’er yıl 8’er ay hapis cezası verdi. Ailenin 
yaptığı suç duyurusu ise 17 Mayıs 2013’te takipsizlik ile sonuçlandı. 

 
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 6 Haziran 2012’de İstiklal Caddesi’ne eğlenmeye gelen Şırnak nüfusuna 
kayıtlı Murat Şalcı (24), Mervan Kurt (35) ve Ahmet Usal’ın (31) bir kavgaya karıştıkları gerekçesiyle güven 
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timleri tarafından darp edilerek gözaltına alındıkları, Taksim Polis Karakolu’na götürülen üç kişinin binanın 4. 
katında elleri kelepçeli halde dövüldükleri, Murat Şalcı’nın aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması 
geçirerek Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldığı 11 Haziran 2012’de öğrenilmişti. Olay günü görevli polis 
memurlarının hazırladığı tutanakta ise, üç kişinin küfredip yumruk attığı, Ahmet Şalcı’nın da “kafasını yere 
vurup kendisine zarar verdiği” ileri sürülmüştü. Olayın ardından darp edilen 3 kişi hakkında polis 
memurlarının suç duyurusu üzerine “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından duruşması 10 Eylül 2013’te 
görülmek üzere dava açılmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında Murat Turan, Levent Karadeniz, Burak 
Mugul ve Erdem Ata adlı dört polis memuru hakkında “kasten insan yaraladıkları” suçundan olay tarihinden 
13 ay sonra dava açıldığı 9 Ağustos 2013’te öğrenildi. İddianamede dört polis memurunun 15’er yıla kadar 
hapis cezasına mahkûm edilmeleri talep edildi. 
 
Yargıtay 8. Ceza Dairesi, 2002 yılında “PKK’ye kuryelik yaptığı” iddiasıyla Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde 
gözaltına alınan Hamdiye Aslan’a işkence yaptıkları iddiasıyla beş polis memurunun Mardin 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yargılandığı davada mahkemenin verdiği beraat kararını “dosya kapsamına göre işkence fiili 
sabittir” diyerek 2011 yılında bozmuştu. Kararın ardından polis memurlarının yeniden yargılanmasına Mardin 
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Davanın karar duruşmasında mahkeme heyetinin sanık beş polis 
memurundan Bayram Ural, Nazım Ege, Abdulkadir Özer ve Hanife Şennur Pat’a “kötü muamelede 
bulundukları” gerekçesiyle verdiği birer yıllık hapis cezasını “bir daha suç işlemeyecekleri intibası 
uyandırmalarından” ötürü 10’ar ay hapis cezasına indirerek hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına 
karar verdiği 23 Ağustos 2013’te öğrenildi. Hamdiye Aslan, gözaltından mahkemeye çıkarıldığı güne kadar 
sürekli baygınlık geçirince üç kez doktora götürülmüştü. Hamdiye Aslan’ın koltuk altlarında dirseğine kadar 
25 santimetre morarmalar, yüzünde ve ayak tabanlarında ödem oluşmasına rağmen doktorlar Hamdiye 
Aslan’ın bedenindeki izlerin bünyesinden kaynaklandığını belirterek işkence görmediği yönünde rapor 
vermişlerdi. Tutuklandıktan sonra cezaevi yönetimi tarafından tekrar muayene edilmek üzere hastaneye 
gönderilen Hamdiye Aslan’a 5 Mart 2002’de verilen raporda ise Hamdiye Aslan’ın copla tecavüze uğradığı 
bilgileri yer almıştı. Adli Tıp Kurumu Diyarbakır Şube Müdürlüğü’nün kararına rağmen 3 Nisan 2008’de 
Mardin 2. Ağır Ceza Mahkemesi Bayram Ural, Nazım Ege, Abdulkadir Özer, Hanife Şennur Pat ve Levent 
Birsel’in beraatına karar vermişti. 
 
24 Ağustos 2013’te İstanbul’da Merter Keresteciler Sitesi’nde 14 Temmuz 2011’de hatalı park eden Uğur 
Usta adlı polis memuru ile tartışan Ümit Öner ve Hakan Öner adlı kardeşleri kelepçeleyerek bir otoparkta ve 
götürüldükleri Tozkoparan Polis Karakolu’nda “piçim” dedirtene kadar dakikalarca döven Uğur Usta’nın ekip 
arkadaşı İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timi’nde görevli 6 polis memuru ile polis memurlarına 
direndikleri iddia edilen 2 kardeş hakkında karşılıklı açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Bakırköy 15. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, polis mmeuru Uğur Usta ile emniyet amiri B.M.D.’nin 
de arasında bulunduğu 6 polise “kişiyi özgürlüğünden alıkoydukları” gerekçesiyle 8’er yıl 6’şar ay hapis 
cezası, Ümit Öner ve Hakan Öner’e de “görevli polis memuruna direndikleri” suçlamasından 2’şer yıl 6’şar ay 
hapis cezası verdi. 
 
26 Ağustos 2013’te Muğla’da 12 Mayıs 2010’da çıkan olaylar sırasında Gültekin Şahin adlı polis memuru 
tarafından açılan ateş sonucu öldürülen Şerzan Kurt için yürüyüş düzenleyen Muğla Üniversitesi öğrencilerini 
darp eden Ö.C., K.P., M.S., İ.Ö., M.Ç., O.S., T.Ö., T.U., İ.A. ve Y.A. adlı 10 polis memuru hakkında “görevi 
kötüye kullandıkları” gerekçesiyle dava açıldığı öğrenildi. Darp edilen Serkan Abik, Ferit Gümüş, Engin 
Urman ve Haydar Tekdal şikâyeti sonucu açılan davaya 29 Kasım 2013’te Muğla 2. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde başlanacak. 
 
İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 22 Aralık 2012’de kimlik sorduğu M.F.Y.’yi (24), içtiği sigarasını atmadığı 
gerekçesiyle Firuzköy Şehit Ilgaz Aykutlu Polis Karakolu’na götürerek çırılçıplak soyup, komutlar eşliğinde 
kültür fizik hareketleri yaptıran polis memuru Selahattin A. (29) hakkında başlatılan soruşturma sonunda 
“işkence” suçundan hazırlanan iddianameyi kabul eden ilgili ağır ceza mahkemesinde sanığın 
yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
İstanbul’da 13 Temmuz 2013’te, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasayla yetkilerinin 
sınırlandırılmasını Galatasaray Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yürüyüş yaparak protesto etmek isteyen 
TMMOB üyelerine polis ekipleri gaz bombası, plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale etmişti. Müdahale 
sonunda gözaltına alınanlardan Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Osman Erden’in (39) de arasında 
bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken işkence gördüklerini açıklamışlardı. Gözaltına alınırken darp edilen 6 
kişinin polis memurları hakkında yaptığı suç duyurusu henüz sonuçlanmazken, Osman Erden, Gökhan İrez, 
Okan Ersoy, Onur Karataş, Gökhan Tanrıverdi ve Şevket Tokdabayev hakkında “görevli polis memuruna 
direndikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamalarından 
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dava açıldığı 20 Eylül 2013’te öğrenildi. 6 kişinin yargılanmasına İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 25 
Şubat 2014’te başlanacak. 
 
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 11 Şubat 2011’de cep telefonuyla konuşurken kendisine kimlik soran polis 
memuruna, “bir dakika” dediği için başlayan tartışma üzerine gözaltına alınarak, götürüldüğü Taksim Polis 
Merkezi’nde kendisine hakaret edildiğini ve “narkotik arama” adı altında zorla üzerindeki elbiselerin 
çıkarıldığını belirten tiyatro eğitmeni Ü.S.’nin yaptığı suç duyurusu polis memurları Mahmut Atıf Öker, Sefa 
Çınar, Tuba Çadırcı ve Turan Demir hakkında açılan davanın karar duruşmasının görüldüğü 30 Eylül 2013’te 
öğrenildi. İstanbul 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında sanıklardan Mahmut Atıf Öker 
ile Tuba Çadırcı hakkında beraat kararı verilirken “görevini kötüye kullandığı” gerekçesiyle yargılanan sanık 
Turan Demir’e verilen 3 aylık hapis cezası iyi hal indirimi yapılarak ertelendi;  “kişiyi hürriyetinden yoksun 
kıldığı” suçundan yargılanan sanık Sefa Çınar’a verilen 1 yıl 8 aylık hapis cezasına da iyi hal indirimi 
uygulanarak sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sefa Çınar 
“hakaret” suçundan beraat ederken “haksız arama” suçundan aldığı 6 aylık hapis cezasına da iyi hal indirimi 
uygulanarak ceza ertelendi. 
 
İzmir’de 16 Temmuz 2011’de ailesiyle birlikte eğlenmeye gittiği müzikhole gelen polis ekipleri tarafından 
“üzerinde kimliği bulunmadığı” gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alınan F.C.’nin (37) Karabağlar Polis 
Karakolu’nda iki sivil polis memuru tarafından dakikalarca dövüldüğü ve cinsel tacize maruz kaldığı; olaya 
tanık olan diğer polis memurlarının da olaya müdahale etmediği ortaya çıkan kamera kaydı görüntüleri 
sonucu 9 Aralık 2011’de öğrenilmişti.  Olaydan sonra F.C. hakkında kendilerine direndiği ve küfrettiği 
iddiasıyla polis memurlarının suç duyurusunda bulunması üzerine F.C. hakkında “görevli polis memurunu 
yaraladığı ve polis memuruna hakaret ettiği” iddialarıyla 6,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. 
Ortaya çıkan kamera görüntüleri sonucu ise işkencenin tespit edilmesine rağmen polis memurları T.D., N.A., 
H.Y. ve B.S. hakkında ise “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılarak basit yaralama” suçunu işledikleri 
iddiasıyla 6 aydan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle 28 Kasım 2011’de dava açılmış, daha sonra 
iddianameye “tehdit” suçunun da eklenmesiyle birlikte polis memurları hakkında istenen hapis cezası 6 yıla 
çıkarılmıştı. 5 Aralık 2011’de iddianameyi kabul eden İzmir 17. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görevden 
uzaklaştırılan polis memurlarının yargılanmasına 15 Şubat 2012’de başlanmış ve duruşmada mahkeme 
başkanı, “suçun niteliğinin değişmesi” dolayısıyla “görevsizlik” kararı vererek dosyayı Asliye Ceza 
Mahkemesi’ne göndermişti. Dosyayı kabul eden ve yenilenen iddianamede dört polis memurunun 
yargılanması için gün belirleyen İzmir 12. Asliye Ceza Mahkemesi ise duruşmanın 9 Mayıs 2012’de 
görülmesine karar vermişti. Duruşmada dosyayı inceleyen mahkeme başkanı, “olayın işkence suçu 
olduğunu” belirterek dosyaya “görevsizlik” kararı verdi ve sanık polis memurlarının “işkence” suçundan 
yargılanmaları için dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Kararın ardından 4 polis memurunun İzmir 
6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 4 Ekim 2013’te devam edildi. Duruşmada tanıkları dinleyen 
mahkeme heyeti, dava dosyasının İzmir 9. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki “delilleri karartma” davasının 
dosyasıyla birleştirilmesi talebini reddederek olayın görüntülerinin bulunduğu CD’lerin taraflarla beraber 
izlenmesi ve tanıkların dinlenmesi amacıyla duruşmayı 29 Kasım 2013’e erteledi.(Olay günü gözaltına alınan 
ve sağlık muayenesine götürülen F.C.’ye “darp ve cebir izine ratlanmamıştır” yazılı rapor veren doktor A.K. 
ile muayene sırasında odada bulunan polis memurları Ş.Ü. ve C.İ. hakkında “suçu bildirmeme ve görevi 
kötüye kullanma” suçlamalarından açılan davaya 7 Mayıs 2013’te devam edilmiş ve İzmir 10. Sulh Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme başkanı, sanıkların delil yetersizliğinden 
beraat etmesine karar vermişti.) 
 
10 Ekim 2013’te Çorum’da 2004 yılının Kasım ayında “yasadışı DHKP-C Örgütü’ne yardım ve yataklık ettiği” 
iddiasıyla Melek Serin’e gözaltında işkence yapan Jandarma İstihbarat Şubesi personeli 11 kişi ile Adli 
Tabiplik doktoru hakkında açılan ve 12 sanığın 2006 yılında beraat etmesiyle sonuçlanan davanın Yargıtay 
tarafından bozulmasının ardından 12 sanığın yeniden yargılanmasına başlandığı öğrenildi. Çorum 1. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, sanıklardan jandarma personeli S.K., B.İ., A.T., B.D., 
M.Y., O.B., Ö.Y., M.Ç., K.G., N.K. ve N.T.’ye “kötü muamelede bulundukları” iddiasıyla verdiği birer yıl 8’er 
aylık hapis cezalarında daha sonra hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Duruşmada Adli 
Tabip doktoru N.Ö.ise beraat etti. 
 
İstanbul’da 1 Mayıs 2009’da İşçi Bayramı dolayısıyla düzenlenen gösterilere müdahale eden polis 
ekiplerinin, Tarlabaşı Caddesi’nin ara sokaklarında eylemcilerden Öztürk Aladağ’ı (28) yere yatırarak copla 
dövmeleri amatör bir kamera tarafından kaydedilmiş ve basına yansımıştı. Aldığı sağlık raporu ve kamera 
kaydıyla birlikte şikâyetçi olan Öztürk Aladağ’ın başvurusu kabul edilmiş ve Öztürk Aladağ’ın şikâyeti aynı 
sokakta sürüklenerek gözaltına alınan Naciye Kaplan’ın şikâyetiyle, 13 Mayıs 2010’da birleştirilerek, beş 
polis memuru hakkında, Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 30 Haziran 2010’da dava açılmıştı. Fakat 
sanık polis memurlarının amiri olması nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürü 
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Gökhan Özsavaş hakkındaki şikâyete 30 Haziran 2010’da takipsizlik kararı verilmişti. Öztürk Aladağ’ın 
avukatı Meral Hanbayat’ın karara itiraz etmesi üzerine, mahkeme heyeti, Gökhan Özsavaş’ın “olay sırasında 
Beyoğlu’nda değildim. Zor kullanma sınırının aşılması yönünde talimat vermem mümkün değil” şeklindeki 
savunmasına rağmen “amirin işkence yapıldığını öngörmesine rağmen işkenceye müdahalede bulunmaması 
dolayısıyla işkence yapılmasını zımnen rıza gösterdiğini bu nedenle işkence suçunu işlediğini” ileri sürerek 
Gökhan Özsavaş hakkındaki takipsizlik kararını 3 Eylül 2010’da kaldırmıştı. Beş polis memuruyla beraber 
Gökhan Özsavaş’ın da yargılanmasına İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildiği 21 Ekim 
2013’te öğrenildi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, müdahillerin sanıklar tarafından 
dövüldüğüne ilişkin yeterli delil bulunamadığını ifade etti. Mahkeme heyeti müdahil avukatlarının esas 
hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi. 
 
İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde 2011 yılında “arkadaşını yaraladığı” gerekçesiyle kendisi de yaralandığı için 
gittiği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Doğancılar Polis Karakolu’na gönderilen 
Ş.M. karakoldan kaçarken polis aracının çarpması sonucu durdurularak yeninden gözaltına alınmıştı. 
Karakoldaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen Ş.M.’nin sevk sırasında ise vücudundaki çok sayıda 
çürük için Adli Tıp Kurumu’nun, “karıştığı kavgada oluşan çürükler” diye rapor düzenlediği öğrenilmişti. 
Olayın ardından tutuklanan Ş.M.’nin karakolda işkence ve kötü muamele gördüğünü ileri sürmesi üzerine 
İstanbul Barosu’nun “Kötü Muamele ve İşkenceyle Mücadele Kurulu” tarafından sağlanan avukatın 
girişimleriyle Anadolu 20. Sulh Ceza Mahkemesi’nde nezarethane sorumlusu polis memuru M.T. hakkında 
“basit yaralama” suçundan bir yıl altı aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Yargılama sırasında 
mağdur Ş.M.’nin ilk müracaat ettiği Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden aldığı raporla, 
karakoldan çıkışında Adli Tıp Kurumu’ndan aldığı rapor arasında büyük bir fark olduğunu gören mahkeme 
başkanı, Ş.M.’nin “ekip otosuyla çarparak yakaladıktan sonra M.T. beni tekmelerle dövdü” ifadesinin raporla 
eşleştiğini gördü ve 24 saat kameraların kayıtta olduğu karakoldan olay günü ve saatinin kamera kayıtlarını 
istedi. Mahkeme başkanının talebe rağmen görüntülerin mahkemeye ulaştırılmamasının işkence iddialarını 
doğrular nitelikte olduğuna kanaat getirdiği ve “mevcut delillere göre mağdurun karakoldan kaçmasına 
sinirlenen sanık polis memuru tarafından yakalandıktan sonra karakol içerisinde çok kötü bir şekilde 
dövülerek mağdura kötü muamelede bulunulduğu, bunun da işkence suçunun unsurlarını 
oluşturabileceğinden sanığın yargılamasının Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 94. maddesi gereğince ağır ceza 
mahkemesinde yapılması için mahkememizin görevsizliğine karar verildi” dediği 22 Ekim 2013’te öğrenildi. 
 
İstanbul’da 4 Nisan 1999’da “MLKP Soruşturması” kapsamında gözaltına alındıktan sonra 7 Nisan 1999’da 
gördüğü işkenceler sonucu gözaltına yaşamını yitiren Süleyman Yeter’in katil zanlısı komiser yardımcısı 
Ahmet Okuducu 12 Haziran 2013’te Samsun’da yakalanarak tutuklanmıştı. 13 yıl arandıktan sonra 
tutuklanan Ahmet Okuducu’nun yargılanmasına 22 Ekim 2013’te devam edildi. İstanbul 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını ve taraf avukatlarının esas hakkındaki 
son savunmalarını alan mahkeme heyeti, Ahmet Okuducu’ya “işkenceyle insan öldürmek” suçundan 15 yıl 
hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti cezayı daha sonra işkenceyle öldürme fiilinin faillerinin 4 kişi olması ve 
asli failin tespit edilmemesi nedeniyle cezayı 10 yıla indirdi. 
 

24 Ekim 2013’te İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde 2011 yılında hakkında yakalama kararı olduğu gerekçesiyle 
gözaltına alınarak Doğancılar Polis Karakolu’na götürülen A.U.’ya çıplak arama uygulamasını dayattıkları 
gerekçesiyle İ.T. adlı erkek polis memuru ile M.G. adlı kadın polis memuru hakkında açılan dava  sonuçlandı.  
Hakkında gözaltı kararı olmamasına rağmen A.U.’yu gözaltına alarak arama yapan 2 polis memurunun 
Anadolu 18. Sulh Ceza Mahkemesi’!nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı sanık M.G.’ye 
“görevini kötüye kullandığı” suçlamasından verdiği altı aylık hapis cezasını 3 bin TL para cezasına çevirirken, 
İ.T. adlı sanık da delil yetersizliğinden beraat etti. 

 
İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde 6 Haziran 2012’de İstiklal Caddesi’ne eğlenmeye gelen Şırnak nüfusuna 
kayıtlı Murat Şalcı (24), Mervan Kurt (35) ve Ahmet Usal’ın (31) bir kavgaya karıştıkları gerekçesiyle güven 
timleri tarafından darp edilerek gözaltına alındıkları, Taksim Polis Karakolu’na götürülen üç kişinin binanın 4. 
katında elleri kelepçeli halde dövüldükleri, Murat Şalcı’nın aldığı darbeler nedeniyle beyin kanaması 
geçirerek Taksim İlkyardım Hastanesi’ne kaldırıldığı 11 Haziran 2012’de öğrenilmişti. Olay günü görevli polis 
memurlarının hazırladığı tutanakta ise, üç kişinin küfredip yumruk attığı, Ahmet Şalcı’nın da “kafasını yere 
vurup kendisine zarar verdiği” ileri sürülmüştü. Olayın ardından darp edilen 3 kişi hakkında polis 
memurlarının suç duyurusu üzerine “kasten yaralama” ve “hakaret” suçlarından duruşması 10 Eylül 2013’te 
görülmek üzere dava açılmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında Murat Turan, Levent Karadeniz, Burak 
Mugul ve Erdem Ata adlı dört polis memuru hakkında “kasten insan yaraladıkları” suçundan olay tarihinden 
13 ay sonra açılan davaya 12 Kasım 2013’te başlandı. İddianamesinde dört polis memurunun 15’er yıla 
kadar hapis cezasına mahkûm edilmesinin talep edildiği davanın İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
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görülen duruşmasında tarafların olay gününe dair ifadelerini alan mahkeme başkanı duruşmayı 25 Şubat 
2014’e erteledi. 
 
6 Aralık 2013’te İstanbul’da 13 Temmuz 2013’te, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasayla 
yetkilerinin sınırlandırılmasını Galatasaray Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yürüyüş yaparak protesto 
etmek isteyen TMMOB üyelerine polis ekipleri gaz bombası, plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale 
etmişti. Müdahale sonunda gözaltına alınanlardan Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Osman Erden’in 
(39) de arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken işkence gördüklerini açıklamışlardı. Gözaltına alınırken 
darp edilen 6 kişinin polis memurları hakkında yaptığı suç duyurusunun sonuçlandığı öğrenildi. Suç 
duyurusunu değerlendiren savcılığın olayı “basit müdahale gerektiren yaralanma” olarak değerlendirerek 
takipsizlik kararı verdi. Osman Erden, Gökhan İrez, Okan Ersoy, Onur Karataş, Gökhan Tanrıverdi ve Şevket 
Tokdabayev hakkında “görevli polis memuruna direndikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamalarından açılan davaya ise İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
25 Şubat 2014’te başlanacak. 
 
23 Aralık 2013’te Amasya Cumhuriyet Savcılığı’nın, 12 Eylül 1980’de Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in 
liderliğinde TSK tarafından emir-komuta zinciri dâhilinde gerçekleştirilen askeri darbe döneminde işkenceli 
sorgulama merkezi olarak kullanılan Suluova İlçesi’ndeki Et ve Balık Kurumu’nun bodrum katında işkence 
gören Fazlı Kuru, Musa Koyuncu ve Ali Soyal, Metin Irmak’ın şikâyeti üzerine, o dönem biri yüzbaşı biri 
başçavuş olan iki asker hakkında “işkence yapmak” suçunu işledikleri gerekçesiyle 40 yıla kadar hapis 
cezası istemiyle dava açtığı öğrenildi. İddianamede, işkence fiilinin, toplumun bir kesimine karşı bir plan 
doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi halinde “insanlığa karşı suç” oluşturacağı belirtilerek insan 
haysiyetinin korunması amacıyla işkence teşkil eden fiillerin cezasız kalmaması gerektiği ifade edildiği. 
 
24 Aralık 2013’te Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde 24 Eylül 1996 tarihinde 10 tutuklu ve hükümlünün yaşamını 
yitirdiği katliamın ardından açılan davada çıkan kararın Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından 2007 yılında 
sanıkların “canavarca bir his sevkiyle ve işkence etmek suretiyle insan öldürme” suçundan cezalandırılmaları 
talebiyle bozulmasının ardından davanın yeniden görülmesine devam edildi. Diyarbakır 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde, 29’u asker, 36’sı polis memuru, biri cezaevi doktoru, 2’si cezaevi müdürü, 4’ü de infaz 
koruma memuru toplam 62 sanığın yargılandığı davanın duruşmasında dosyanın yeni savcısının dosyayı 
incelemek üzere yeniden süre talep etmesi üzerine duruşmayı 13 Şubat 2014’e erteledi. Dönemin 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in kente geldiği gün Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin 35. koğuşunun 
mazgalını açan tutuklu ve hükümlüler o dönem cezaevinde “A Takımı” olarak bilinen ekibin lideri olan Fetih 
Ahmet adlı başgardiyanın önce sözlü ardından da fiziki saldırısına maruz kalmıştı. Mahpuslar ile gardiyanlar 
arasında yaşanan gerginliğin ardından tüm kapıları mahpusların üzerine kapatılmıştı. Aynı anda cezaevinin 
etrafı da asker, polis ve özel harekât timleri tarafından kuşatılmıştı. Öğleden sonra cezaevinin ön giriş kapısı 
ile yemekhane ve revirin bulunduğu arka kapılardan aynı anda yüzlerce asker, polis, özel harekât timi malta 
kapılarını açarak, saldırıya geçmiş, koridorda bekletilen 33 mahpusa cop, demir çubuk, kalas ve çivili 
sopalarla saldırmıştı. Bayılana kadar dövülen mahpuslar cezaevi görüş odasına götürülüp burada da 
saatlerce dövülmüştü. Saldırıda 9 mahpus ölmüş, sağ kalanlar ise Gaziantep E Tipi Cezaevi’ne 
götürülmüştü. Gaziantep E Tipi Cezaevi’ne varıldığında ise ring aracındaki mahpuslardan Kadri Demir de 
yaşamını yitirmişti. 72 kişi hakkında açılan davanın 27 Şubat 2006’da görülen karar duruşmasında mahkeme 
heyeti, 3 sanığın beraat etmesine, 7 sanığın zamanaşımından dolayı dosyasının düşürülmesine karar 
verilmiş, 62 sanığa ise “kastın aşılması suretiyle birden fazla kişiyi öldürmek” ve “görevi kötüye kullanmak” 
suçlarından 5’er yıl hapis cezası ile 3’er yıl kamu hizmetinden men cezası verilmişti. 
 
12 Eylül 1980’de dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) 
tarafından emir-komuta zinciri dâhilinde gerçekleştirilen askeri darbe hakkında başlatılan soruşturma 
tamamlanmış ve hazırlanan iddianame kabul edilmesi için Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderilmişti. Özel yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekilliği tarafından hazırlanan iddianamede darbeyi 
gerçekleştiren dönemin TSK yapılanmasındaki 5 generalden hayatta kalanlardan şüpheli olarak yer alan 
Kenan Evren ve dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya hakkında 765 sayılı Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) “Devlet Kuvvetleri Aleyhinde Cürümler”e ilişkin 146. maddesi ile 80. maddesi uyarınca 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edilmişti. İddianameyi 10 Ocak 2012’de kabul eden 
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirilen sanıklar Kenan Evren ile 
Tahsin Şahinkaya’nın yargılanmasına 27 Aralık 2013’te devam edildi. Önceki duruşmaya sağlık sorunlarını 
gerekçe gösteren sanıkların katılamaması nedeniyle, sanıkların kaldıkları hastane odalarına kamera 
yerleştirilerek telekonferans yöntemiyle ifadeleri alınmıştı. 27 Aralık 2013’te görülen duruşmada mahkeme 
heyeti, taraf avukatlarının esas hakkındaki mütalaasını sunan savcının taleplerine savunma hazırlamaları 
amacıyla 21 Şubat 2014’e erteledi. 
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31 Aralık 2013’te, 12 Eylül 1980’de Genelkurmay Başkanı Kenan Evren’in liderliğinde Türk Silahlı Kuvvetleri 
(TSK) tarafından emir-komuta zinciri dâhilinde gerçekleştirilen askeri darbe döneminde cezaevinde işkence 
gördüğünü beyan ederek dönemin cezaevi yöneticileri R.Ç., N.B. ile gardiyanlar Ş.Ü., G.Y., Z.B. hakkında 
suç duyurusunda bulunan Sait Özdemir’in şikâyetinin ardından 5 sanığın yargılanmasına devam edildi. 
Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “işkence yapmak” suçundan yargılanan 5 sanığa ilişkin mahkeme heyeti, 
o dönem yürürlükte olan 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nda “işkence suçu”nun olmadığını, “efrada karşı 
suimuamele suçu”nun kanunda yer aldığını, bu suçun da 5 yıllık zamanaşımı süresi olduğu gerekçesiyle 
davanın düşürülmesine karar verdi. Sait Özdemir’in, cezaevinde kendisine işkence ettiklerini öne sürdüğü 
kişiler hakkında Ordu’nun Fatsa İlçesi’nde açtığı işkence davasının görülmesine ise 24 Ocak 2014’te devam 
edilecek. 
 

13.11. Vicdani Red Hakkını KullananlaraYönelik İhlaller  
 
28 Şubat 2013’te “Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmediği” gerekçesiyle 9 Haziran 2012’de 
Diyarbakır’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne 3. Askerî Cezaevi’ne konulan ve 19 Ekim 
2012’de tahliye edilen Ali Fikri Işık’ın (56), “askeri birliğine teslim olmayarak firar suçu işlediği” gerekçesiyle 
yeniden tutuklandığı öğrenildi. 
 
11 Temmuz 2013’te Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından iltica talebi kabul edilmeyerek sınır dışı edilerek İstanbul’a 
gönderilen vicdani retçi Onur Erdem tutuklanarak askeri cezaevine gönderildi. 
 
18 Temmuz 2013’te,Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından iltica talebi kabul edilmeyerek sınır dışı edilerek İstanbul’a 
gönderilen ve 11 Temmuz 2013’te yol araması kararıyla tutuklanan vicdani retçi Onur Erdem  çıkarıldığı 
Gelibolu Askeri Mahkemesi tarafından tutuklandı. 
 

13. 12. Vicdani Ret Davaları  
 
27 Şubat 2013’te “Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirmediği” gerekçesiyle 9 Haziran 2012’de 
Diyarbakır’da gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Edirne 3. Askerî Cezaevi’ne konulan ve 19 Ekim 
2012’de tahliye edilen Ali Fikri Işık (56), “askeri birliğine teslim olmayarak firar suçu işlediği” gerekçesiyle 
yeniden tutuklanmıştı. Tutuklu olarak 13 Mart 2013’te Şükrüpaşa Kışlası (Edirne) Askeri Mahkemesi’nde 
yargılanmaya devam eden Ali Fikri Işık’ın savunmasını ve vicdani ret açıklamasını dinleyen mahkeme heyeti, 
Ali Fikri Işık’ın tahliye edilmesine ve askeri birliğine teslim olmasına karar vererek duruşmayı 12 Haziran 
2013’e erteledi. 
 
14 Eylül 2013’te Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından iltica talebi kabul edilmeyerek sınırdışı edilerek İstanbul’a 
gönderilen ve 18 Temmuz çıkarıldığı Gelibolu Askeri Mahkemesi tarafından tutuklanan vicdani retçi Onur 
Erdem hakkında açılan davanın 6 Eylül 2013’te Gelibolu Askeri Mahkemesi’nde görülen duruşmasında Onur 
Erdem’in tahliye edilmesine karar verildiği öğrenildi.   
 
26 Kasım 2013’te Vicdani retçi Savda hakkında savaskarsitlari.org adlı internet sitesinde yer alan yazılarla 
“halkı askerlikten soğuttuğu” iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Türk Ceza Kanunu’nun 318. maddesi 
uyarınca İstanbul 17. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Halil Savda’nın ifade özgürlüğünü kullandığını 
belirten mahkeme başkanı Halil Savda’nın beraat etmesine karar verdi. 
 

13.13. ASKERİ KIŞLA’DA İŞKENCE VE KÖTÜ MUAMELE 
 
  
 

13.14. ASKERİ KIŞLADA İŞKENCE DAVALARI 
 

14. NAMUS CİNAYETLERİ 
 
 
KADIN 
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8 Şubat 2013’te, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, 50 yaşındaki Refik Ö., Dicle Mahallesi 107’inci sokak 
üzerindeki evinin önünde park halinde bir otomobil gördü. Daha sonra evine giren Refik Ö.,Kalaşnikof 
tüfeğini aldıktan sonra otomobilin yanına giderek içerisinde bulunan Mehmet Işık’ı tarayarak öldürdü. Refik 
Ö., daha sonra döndüğü evde bulunan gelini 1 çocuk annesi Meltem Ö.’yü de aynı silahla öldürdükten sonra 
emniyete gidip teslim oldu. Kayınpederi tarafından öldürülen Meltem Ö’nün Adana’da halasının oğluyla 
evliyken, evini terk edip Mehmet Işık ile yaşamaya başladığı iddia edildi. Bunun üzerine kayınpeder Refik 
Ö.’nün, 6 aylık torununu Adana’dan alıp Bismil’e getirdiği, gelininin de çocuğunu almak için ilçeye geldiği 
belirtildi. Öldürülen 2 kişinin cesetleri otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.      
 
5 Haziran 2013’te, Iğdır'da 43 yaşındaki Ahmet D., kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi 39 yaşındaki Fatma 
D'yi, sevgilisi olduğunu iddia ettiği marangoz 24 yaşındaki Yakup T'nin otomobilinde görünce katliam yaptı. 
Eşi ile sürücü Yakup T'yi otomobilden indirerek öldüren Ahmet D., bunların ilişkisinde aracılık ettiğini öne 
sürdüğü züccaciyeci 35 yaşındaki Ahmet K'yi öldürdükten sonra polise teslim oldu. (05.06.2013/KentHaber) 
 
  
ERKEK 
  
8 Şubat 2013’te, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, 50 yaşındaki Refik Ö., Dicle Mahallesi 107’inci sokak 
üzerindeki evinin önünde park halinde bir otomobil gördü. Daha sonra evine giren Refik Ö.,Kalaşnikof 
tüfeğini aldıktan sonra otomobilin yanına giderek içerisinde bulunan Mehmet Işık’ı tarayarak öldürdü. Refik 
Ö., daha sonra döndüğü evde bulunan gelini 1 çocuk annesi Meltem Ö.’yü de aynı silahla öldürdükten sonra 
emniyete gidip teslim oldu. Kayınpederi tarafından öldürülen Meltem Ö’nün Adana’da halasının oğluyla 
evliyken, evini terk edip Mehmet Işık ile yaşamaya başladığı iddia edildi. Bunun üzerine kayınpeder Refik 
Ö.’nün, 6 aylık torununu Adana’dan alıp Bismil’e getirdiği, gelininin de çocuğunu almak için ilçeye geldiği 
belirtildi. Öldürülen 2 kişinin cesetleri otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.      
 
5 Haziran 2013’te, Iğdır'da 43 yaşındaki Ahmet D., kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi 39 yaşındaki Fatma 
D'yi, sevgilisi olduğunu iddia ettiği marangoz 24 yaşındaki Yakup T'nin otomobilinde görünce katliam yaptı. 
Eşi ile sürücü Yakup T'yi otomobilden indirerek öldüren Ahmet D., bunların ilişkisinde aracılık ettiğini öne 
sürdüğü züccaciyeci 35 yaşındaki Ahmet K'yi öldürdükten sonra polise teslim oldu.   
 
27 Aralık 2013’te, Şırnak’ta, H.F. (47) geçen yıl kızına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet 
Salih Tunç’u (29) sokak ortasında tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan H.F. “namus meselesi” sebebiyle 
cinayeti işlediğini itiraf ederken, kızının ise kadın sığınma evinde olduğu öğrenildi. 
 

Namus Cinayeti Davaları 
 
15 Ağustos 2013’te Diyarbakır’da 2012 yılının Haziran ayında babası ve 2 amcası tarafından “eşcinsel 
olduğu” gerekçesiyle kurşunlanarak öldürülen R.Ç.’nin (17) öldürülmesine ilişkin davada baba M.Ç., R.Ç.’nin 
amcaları Ş.Ç. ve A.Ç.’nin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması 
amacıyla duruşmayı 5 Aralık 2013’e erteledi. 
 

15. NEFRET CİNAYETLERİ ve YARALAMALAR 
 
8 Mart 2013’te İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde bulunan ve 2012 yılının Ekim ayında trans bireylere yönelik linç 
girişimleriyle gündeme gelen Meis Sitesi’nin yakınlarında 6 Mart 2013’te darp edilmiş bir şekilde bulunup 
Bakırköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan trans kadın B.Ü. yaşamını yitirdi. 
 
5 Mayıs 2013’te İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 22 Nisan 2013’te ırkçı bir grubun linç girişimi sonucu ağır 
yaralanan ve Ümraniye Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi edilen Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nin 
nüfusuna kayıtlı Kahraman Kaya (17) yaşamını yitirdi. 
 
16 Mart 2013’te, Ankara’da S.G., arabasına zorla bindiği E.K. adlı trans kadını silahla tehdit ederek kaçırdı, 
darp etti ve tecavüze kalkıştı. Şizofreni raporuyla serbest bırakılan S.G., kadını ölümle tehdit ediyor. 
 
26 Nisan 2013’te, İstanbul’da T.K. ve E.S. çifti, sokakta gördükleri J.S. adlı kadını dövdü. Karakola götürülen 
çift “Biz onu travesti zannettik. Kendimizi korumak istedik” diye konuştu. Çift hakkında 2 yıl 3 aydan 7 yıla 
kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
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20 Mayıs 2013’te İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde bulunan Meis Sitesi’nde bir süredir trans bireylere yönelik 
fiziki ve sözlü tacizler devam ederken, Sanem Toraman 19 Mayıs ve evine ateş açıldığını ifade etti. 
 
Şanlıurfa’dan Çorum’un Alaca İlçesi’nin Bolatcık Köyü’ne mevsimlik tarım işçisi olarak gelen Kürt aileye “yol 
vermedikleri” iddiasıyla ilçede yaşayan bir ailenin düzenlediği silahlı saldırı sonucu Halaf Hülo (47) adlı Kürt 
işçi yaşamını yitirirken, biri ağır olmak üzere 2 Kürt işçi de yaralandı. Görgü tanıkları soğan ve pancar 
tarlalarında çalışmak üzere gelen mevsimlik işçilerin bir süredir Erdoğan ailesi tarafından tehdit edildiğini, 
Erdoğan ailesinin askerde bir yakınlarının yaralandığını söyleyerek mevsimlik işçilerin köyü terk etmeleri 
yönünde tehdit ettiğini ileri sürdüler. 
  
9 Temmuz 2013’te, Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde Dora Özer (24) adlı trans bireyi evinde bıçaklayarak 
öldürdüğü iddia edilen katil zanlısı S.Ö. (22), 11 Temmuz 2013’te yakalandı. 
 
23 Temmuz 2013’te, İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde bulunan ve bir süredir trans bireylere yönelik saldırıların 
olduğu Meis Sitesi’nde Elçin Avcılar adlı trans kadın, Tuğrul Selçuk adlı kişi tarafından darp edildi. 
 
28 Temmuz 2013’te, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Gaye adlı trans kadın evinde öldürülmüş halde bulundu. 
 
30 Temmuz 2013’te,   İzmir’de Doğa adlı trans kadın (24), erkek arkadaşından gördüğü şiddet yüzünden 
intihar etti.  
 
31 Temmuz 2013’te, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Özge adlı trans kadın evinde öldürülmüş halde bulundu. 
 
18 Ağustos 2013’te Ankara’nın Altındağ İlçesi’ne bağlı İskitler Mahallesi’nde bir araçta bulunan trans 
bireylere 30 kişilik bir grubun saldırması sonucu yaralanan 2 trans birey hastaneye kaldırıldı. 
 
2 Eylül 2013’te, İstanbul Tozkoparan’da sokakta yürürken silahlı saldırıya uğrayan Ezgi isimli trans kadın 
doktorların yoğun çabasıyla kurtarıldı.   
 
4 Eylül 2013’te, İstanbul’un Şişli İlçesi’nde iki trans kadın dört kişi tarafından sözlü tacize uğradıktan sonra 
darp edildi. Trans kadınlara saldıran 4 erkeğin gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
15 Eylül 2013’te İstanbul’da Hasdal 3. Kolordu Komutanlığı’nda zorunlu askerlik hizmetini yapan Şırnak’ın 
Beytüşşebap İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Hasan Üce’nin (20) “bölük komutanı M.Ö.’nün talimatıyla iki asker 
tarafından 13 Eylül 2013’te dövüldüğü, Haydarpaşa’daki GATA’da yoğun bakıma alınan Hasan Üce’nin 
beyninde kanama olduğu öğrenildi. 
 
23 Ekim 2013’te Niğde’nin Bor İlçesi’ne bağlı Bayat Köyü’ne nakliyat işi için gelen Diyarbakırlı Salih Kaçmaz 
(36), aracında yüksek sesle Kürtçe müzik dinlediği için tartıştığı R.K. tarafından silahla vuruldu. Ağır yaralı 
halde Bor Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Salih Kaçmaz hastanede yaşamını yitirdi. 
 
15 Kasım 2013’te Ankara’nın Çankaya İlçesi’nde trans kadın İdil’in, evine gelen bir erkeğin bıçaklı saldırısına 
uğradığı öğrenildi.   
 
20 Kasım 2013’te, Hatay’ın İskenderun ilçesinde F. İ. (27) 3 Suriyelinin yaşadığı evde homofobik bir nefretle 
boğulmuş ve kafası ezilerek öldürülmüş vaziyette bulundu. Göz altına alınan Suriyeliler serbest bırakıldı. 
 
16 Aralık 2013’te, Mersin’de kimliği belirlenmeyen üç erkek, trans kadın D.’ye sokakta sopa ve döner 
bıçaklarıyla saldırıp ağır yaraladı. "Sizleri burada istemiyoruz, defolun gidin buradan" diye bağıran 
saldırganlar, ellerindeki sopalar ve döner bıçaklarıyla yaraladıkları D.’yi, daha sonra yoldan geçen bir aracın 
önüne attı. Yaralanan kadın hastaneye kaldırılırken zanlılar kaçtı. 
 
23 Aralık 2013’te Mersin’de Deniz adlı trans kadının kalabalık bir grubun sopalı ve bıçaklı saldırısına 
uğraması sonucu yaralandığı öğrenildi. 
 
 

 Davalar 
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5 Aralık 2013’te Diyarbakır’da 2012 yılının Haziran ayında babası ve 2 amcası tarafından “eşcinsel olduğu” 
gerekçesiyle kurşunlanarak öldürülen R.Ç.’nin (17) öldürülmesine ilişkin davada baba M.Ç., R.Ç.’nin 
amcaları Ş.Ç. ve A.Ç.’nin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, R.Ç.’nin annesi G.Ç.’nin talebi üzerine Sosyal 
Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’nin (SPOD) müdahilliğini kaldırdı. 
Mahkeme heyeti, savcının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması amacıyla duruşmayı 10 Şubat 2014’e 
erteledi. 
 

16. KADINLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 
 
  

16.1. Kadın İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 
 
1 Ocak 2013’te Konya’da erkek arkadaşı ile kavga ettiği iddia edilen 21 yaşındaki kız, inşaatın 3’ncü katına 
çıkarak intihar etmek istedi. Genç kız, olay yerine çağırılan polis ekipleri tarafından ikna edilince aşağıya indi. 
 
1 Ocak 2013’te, Diyarbakır Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi'nde 3 ay önce 23 yaşındaki S.A. Çelik ile kaçarak 
evlenen 16 yaşındaki Zehra Çelik, evinde tabancayla başından vurulmuş halde bulundu. Genç kadının 
intihar ettiği ileri sürülürken, eşi gözaltına alındı. 
 
4 Ocak 2013’te, İzmir’de Ege Üniversitesi yurdunda kalan 25 yaşındaki D.G., iddiaya göre oda arkadaşları 
tarafından hırsızlıkla suçlandı. Bunu gururuna yediremeyen genç kız, kaldığı bloğun 5’inci katından atlayarak 
intihara kalkıştı ve ağır yaralandı.  
 
5 Ocak 2013’te, Balıkesir’de yaşayan Reyhan Y. (35) hap içerek intihar ettiği iddia edildi. 
 
12 Ocak 2013’te Bitlis'in Güroymak (Norşin) ilçesine bağlı Girne Mahallesi'nde ikamet eden Nazan Durak 
(26) adlı kadının sabah saatlerinde babasına ait ruhsatlı silahla kafasına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. 
Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtilen Durak'ın cenazesi, otopsi için Bitlis Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 
Durak'ın nişanlı olduğu öğrenildi.   
 
14 Ocak 2013’te, Samsun’daki sevgilisi 32 yaşındaki U.Ö’nin ayrılma kararı üzerine bunalıma giren 
Gürcistanlı kadın 31 yaşındaki Tamar Dundua tabancayla başına ateş ederek intihar ettiği iddia edildi.  
 
14 Ocak 2013’te, İstanbul'da babası İ.Ç.'nin tecavüzüne uğradığı için intihara teşebbüs eden Ö.Ç. (18), 
tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında hastabakıcıların kendisini taciz ettiğini iddia etti. Ö.Ç. yoğun 
bakım çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. 
 
21 Ocak 2013’te Van’da geçtiğimiz günlerde 2,5 aylık hamile olduğu belirtilen F.Y (22) adlı kadının Van 
Kalesi'nden atlayarak intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. F.Y., yaralı olarak Van Bölge Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.   
 
1 Şubat 2013’te Van’da bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde (YYÜ) okuyan ve soyadı öğrenilemeyen B. 
isimli genç kadının intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Kız Öğrenci 
Yurdu'nun 5'inci katından atladığı belirtilen genç kadının kampusta bulunan Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'ne 
kaldırıldığı bildirildi.   
 
3 Şubat 2013’te, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik (Rûbarok) beldesinde bulunan Koçyiğit köyünde 
ikamet eden Naime Erdaş (30) isimli kadının intihar ettiği iddia edildi. 2 çocuk annesi olan Erdaş'ın ailesinin 
rızası olmadan evlendiği öğrenildi. Evinin tavanına astığı ip ile intihar ettiği belirtilen Erdaş'ın cenazesi, otopsi 
için Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
3 Şubat 2013’te, Van’da bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) 02.02.2013 tarihinde akşam 
saatlerinde N.K.  isimli bir kadın öğrenci bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu.   
 
3 Şubat 2013’te  Yarıyıl tatili için Adıyaman'dan Bursa'ya ağabeyinin yanına gelen lise son sınıf öğrencisi 18 
yaşındaki Nilgün Korkut, bileklerini kestikten sonra kendini kemer ile odadaki salıncak kancasına asarak 
canına kıydı. Korkut'un bir süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmaya Bursa 
Cumhuriyet Savcılığı'nca başlandı.  
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5 Şubat 2013’te  İzmir’de 3 yıl önce 3’üncü kattan kendini boşluğa bırakıp yaralı kurtulan 24 yaşındaki 
Ayşegül Aşkın, bu kez bir otelin 5’inci katının balkonundan atladı. Otelin giriş kapısındaki camlı bölümün 
üzerine düşen Aşkın, hayatını kaybetti.  
 
6 Şubat 2013’te Ordu’da deniz kenarında kayalıkların üzerine çıkarak intihar girişiminde bulunan 42 
yaşındaki R.G. adlı kadını, koşarak arkasından gelen polis memuru kıyafetinden tutup çekerek son anda 
kurtardı.  
 
14 Şubat 2013’te, Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Serin (Xirbê Mercê) köyünde 22 yaşındaki Cemile Kardaş 
isimli kadın sabah saatlerinde evlerinin ahırına kendini iple asarak intihar ettiği iddia edildi. Ahırda asılı olarak 
bulunan Kardaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.   
 
18 Şubat 2013’te, Erzincan’da, çocuklarının mahkeme kararı ile ellerinden alınarak yuvaya yerleştirilmesine 
kızan Alev ile İsmail Akar çifti 4 katlı binaya çıkarak intihar girişiminde bulundu. Çiftin yaklaşık 3 saat süren 
eylemi çocukların Erzurum’dan yola çıkartılmasının ardından sona erdi. 
  
 
1 Mart 2013’te İstanbul Üsküdar'daki bir lisede, son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki K.Ö ders sırasında 
pencereden atlayarak hayatına son vermek istedi. 3. kattan atlayan öğrenci yaralı olarak hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına alındı.  
 
3 Mart 2013’te, Şınak'ın İdil ilçesine bağlı Tepecik (Zevik) köyünde ikamet eden Nezihe Oktan (19) adlı genç 
kadının evin tavanına astığı iple intihar ettiği iddia edildi. Köy minibüsü ile Nusaybin'e getirilen cenaze 
buradan belediyenin tahsis ettiği ambulansla otopsi yapılması amacıyla Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na 
gönderildi.   
 
3 Mart 2013’te Muğla’nın Milas İlçesi Bahçelievler Mahallesinde iki katlı bir evin bahçesindeki demir 
parmaklıklara asılı bir kişi olduğunu farkedenler durumu ev sahibine bildirdi. Bunun üzerine bahçeye çıkan 
Karabulut Ailesinin fertleri, demir parmaklıklara asılı kişinin İzmir’deki Ege Üniversitesi’nde İngilizce İşletme 
Bölümü öğrencisi kızları Berrin Asena Karabulut olduğunu görünce şok yaşadı.  
 
9 Mart 2013’te, Adana'da Çiğdem Timur eşinin evde olmadığı sırada intihar ettiği iddia edildi. 
 
28 Mart 2013’te, Diyarbakır'ın Ergani ilçesine bağlı Fareşk köyünde dün sabah saatlerinde evli 2 çocuk 
annesi ve 4 aylık hamile olan Gülcan Yurt'un (29) intihar ettiği iddia edildi. Komşuları, 3 yaşındaki çocuğun 
ağlama sesini duyunca Yurt'un evine girdi. Yurt'u evde göremeyen komşular, genç kadının cansız bedenini 
evin ahırında asılı halde buldu. Olay yeri incelemenin ardından Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 
Gülcan Yurt'un cenazesi otopsi işlemlerinin ardından köyünde toprağa verildi.   
 
11 Nisan 2013’te, Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ekinciler (Sêvek) köyünde 3 çocuk annesi Leyla Sala adlı 
kadının, 8 Nisan tarihinde intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. Ailesi tarafından evlerinin balkonunda 
tavana asılı halde bulunan genç kadın, ilk önce Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış oradan da Van Bölge 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilmişti. Boynunda kırıklar oluştuğu öğrenilen ve Yoğun Bakım 
Ünitesi'nde tutulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.   
 
Mayıs 2013’te, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde bulunan Bahçelievler Mahallesi'nde Fatma A. İsimli kadın, eşinin 
ikinci kez evlenmek istemesi üzerine evinin balkonundan atlayarak intihar ettiği iddia edildi.    
 
5 Mayıs 2013' te, Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Beden Eğitimi Yüksekokulu (BESYO) 2’nci sınıf 
öğrencisi 22 yaşındaki Cansu Ceyhan, erkek arkadaşına cep telefonundan, ’Ben intihar ediyorum’ yazılı 
mesaj gönderdikten sonra fare zehiri içip kendini evin salonunun tavanındaki demire iple asarak yaşamına 
son verdiği iddia edildi.  
 
8 Mayıs 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesi Sur Mahallesi'nde oturan 58 yaşındaki Mumin Çakır isimli kadının 
intihar ettiği iddia edildi. Sabah saatlerinde evinin boş bir odasında ip ile tavana asılı şekilde bulunan 
Çakır'ın, psikolojik nedenlerden dolayı intihar ettiği ileri sürüldü.     
 
17 Mayıs 2013’te, Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı Nurşanlı köyünde ikamet eden ve 4 aylık nişanlı olduğu 
belirtilen Ayşe Akcan (21) adlı kadının intihar ettiği iddia edildi. Van Dursun Odabaşı Tıp Merkezi’ne getirilen 
Akcan’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.    
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26 Mayıs 2013’te, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Tezekent (Tezekend) köyünde 25 Mayıs’ta akşam 
saatlerinde evli ve 2 çocuk annesi Sevda Yardımcı (27) isimli kadının, evinin önünde pompalı tüfek ile 
göğsüne ateş ederek intihar ettiği iddia edildi. Eşi İzmir'e çalışmaya gittiği için annesinin evinde kaldığı 
belirtilen Yardımcı'nın, intihar sebebi ise öğrenilemedi.    
 
4 Haziran 2013’te, Siirt'in Çal Mahallesi'nde oturan N.Y. (20) isimli kadının, gece geç saatlerde uzun namlulu 
silahı göğsüne dayayarak bir el ateş ettiği iddia edildi. Silah sesi ile uyanan N.Y'nin yakınları olay yerine 
ambulans çağırdı. Gelen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın, tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı.   
 
4 Haziran 2013’te, Siirt'in Alagül Mahallesi'nde oturan S.G. (29) isimli kadının ilaç alarak intihara teşebbüs 
ettiği öne sürüldü. Aldığı ilaçların etkisiyle baygınlık geçiren kadın, yakınları tarafından Siirt Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Müşahede altında tutulan kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.   
 
6 Haziran 2013’te, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Belenoluk (Heşet) köyünde ikamet eden Z.İ. isimli genç 
kadının, evde aile bireylerinin olmadığı anda evin banyosuna astığı iple intihar ettiği iddia edildi. Olayın 
duyulmasının ardından Belenoluk Jandarma Karakolu'na bağlı askerler evin önünde önlem aldı. Z.İ'nin bir 
aylık evli olduğu öğrenildi.   
 
12 Haziran 2013’te, Balıkesir Hasanbaba Çarşısı’nda Ö.K. (23) isimli kadın 6 kat yükseklikten atlayarak 
intihar ettiği iddia edildi. Ağır yaralan kadın hastanede hayatını kaybetti. 
 
12 Ağustos 2013’te, Balıkesir Edremit’te 2 ay önce ölen çocuğunun acısına dayanamadığı iddia edilen 
Fatma Gönder (30) av tüfeği ile intihar etti.   
 
12 Haziran 2013’te, Siir’in Yeni Mahalle İsmail Fakirullah Caddesi'nde oturan C.Ö. (24) girdiği bunalım 
sonucu bir kutu hap içerek intihara teşebbüs etti. Ailesi tarafından 112 acil servise haber verilmesiyle Siirt 
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan C.Ö., tedavi altına alındı. C.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, 
olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  
 
15 Haziran 2013’te, Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde görev yapan evli ve 2 çocuk 
annesi hemşire Neslihan Aktekin,  intihar etti. İddiaya göre, dün akşam saatlerinde eşinin telefonla aradığı 
hemşire Aktekin'in telefonlara cevap vermemesi üzerine, durum hastane yetkililerine bildirildi. Yapılan 
aramada, Neslihan Aktekin, hastanenin kadınlar tuvaletinde ölü olarak bulundu. Aktekin'in yanında ilaç ve 
enjektör bulundu. Hemşire Aktekin'in koluna enjekte ettiği bir ilaçla hayatına son verdiği belirlenirken, 
savcılık, soruşturma başlattı.   
 
16 Haziran 2013’te, Siirt’in Çal Mahallesi'nde oturan 4 çocuk annesi M.Y'nin (46)  akşam saatlerinde girdiği 
bunalım sonucunda hap içerek intihara teşebbüs ettiği ileri sürüldü. Yakınları tarafından Siirt Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılan M.Y, yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken, yoğun bakım ünitesine yatırılan 
hastanın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.   
 
23 Haziran 2013’te, İstanbul’da kocasından şiddet gördüğü için evden ayrılan, ancak ailesinin barıştırma 
çabaları üzerine eve dönen N.T. (28), şiddet devam edince intihar etti.  
 
1 Temmuz 2013’te, Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Cevizbelen köyünde yaşayan Bermal Gültekin'in (58), 
30 Haziran’da akşam saatlerinde evinde silahla intihar ettiği belirtildi. Gültekin’in cenazesinin, Van Dursun 
Odabaşı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından köylerinde toprağa 
verileceği belirtildi.   
 
4 Temmuz 2013’te, Mardin’de korucu A.İ.’nin tecavüzüne uğrayan N.F. (20), av tüfeği ile intihar etti. N.F., 
daha önce aralarında korucuların da olduğu kişilerce iki kez kaçırılmıştı. Kendisini kaçıran tecavüzcülere 
yönelik suç duyurusunda bulunan N.F., yargıdan destek göremeyince intihar etti.  
 
21 Temmuz 2013’te, İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde, üzerinden 
kimlik çıkmayan 20-25 yaşlarında genç bir kadın 6'ncı kattan atlayarak intihar etti. Zemine düşen genç kadın, 
olay yerinde hayatını kaybetti.  ( İntihar eden kadının kimliği daha sonra belli oldu; Ayşegül Annakkaya) 
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4 Ağustos 2013’te, Ağrı'nın Patnos ilçesi 14 Nisan Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Latife Yıldız'ın (39) av tüfeği 
ile intihar ederek yaşamını yitirdiği iddi edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Yıldız'ın 
cenazesinin otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği belirtildi.   
 
5 Ağustos 2013’te Bingöl’ün Karlıova İlçesine bağlı Cilligöl köyünde Evindar N. (18) isimli genç bir kadın,  
henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı boynuna bağladığı eşarbıyla intihar etti.   
 
10 Ağustos 2013’te Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde rahatsızlanarak Van Bölge Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırılan 8 aylık hamile Sevda Şingül isimli kadın, hastanenin 2'nci katındaki odasından 
atlayarak intihar etti. Olay sonucunda 22 yaşındaki Şingül'ün, karnındaki bebeği ile birlikte yaşamını yitirdiği 
bildirildi.   
 
13 Ağustos 2013’te Van'ın Özalp ilçesine bağlı Dağdeviren (Kolo) köyünde amcasının evinde kalan Esra 
Abra (18) isimli genç kadının bilinmeyen bir nedenden dolayı boğazına geçirdiği iple kendini tavana asarak 
yaşamına son verdiği iddia edildi. Evde bulunan akrabaları tarafından tavana asılı bir şekilde bulunan 
Abra'nın cenazesi otopsi işlemi için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.   
  
 
16 Ağustos 2013’te, Gaziantep’te, 1 çocuk annesi 27 yaşındaki Melek Yıldız, evinde göğsüne av tüfeğiyle 
vurulmuş bulundu. İntihar ettiği iddia edilen Yıldız’ın evinde, "Kimseye hakkımı helal etmiyorum. Çocuğumu 
kimseye emanet etmeyin, yuvaya verin" yazılı not bulundu. Yakınları, Yıldız’ın cinayete kurban gittiğini iddia 
edip, kadının birlikte yaşadığı Kemal İ.’ye saldırmak istedi.  
 
22 Ağustos 2013’te Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde alkol aldıktan sonra antidepresan ilaç kullandığı önü sürülen 
stajyer avukat 26 yaşındaki Didem Yaylalı, tatil için konakladığı otel odasında ölü bulundu.   Saat 11.00 
sıralarında odaya giren temizlik görevlisi, Didem Yaylalı’yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Yaylalı’yı 
uyandırmaya çalışan görevli, nefes almadığını fark edince, otel yetkilileri ve 112 Acil Servis ekiplerinden 
yardım istedi. Ambulansla, Lokman Hekim Esnaf Hastanesi’ne götürülen Didem Yaylalı, yapılan müdahaleye 
rağmen yaşamını yitirdi.  
 
20 Eylül 2013’te, Bartın’da erkek arkadaşının tecavüzüne uğrayan E.A. (22), fare zehri içerek intihara 
teşebbüs etti. Hastaneye kaldırıldı, tedavisi sürüyor. E.A.’nın tecavüz şikayeti ile ilgili dosyaların Bartın İl 
Emniyet Müdürlüğü’ne gönderileceği belirtildi. 
 
27 Eylül 2013’te, Bağcılarda inşaat halindeki bir binada 26 yaşındaki İnci Beyaz yanarak öldü. Piskolojik 
sorunları olduğu öğrenilen Beyaz'ın intihar ettiği ileri sürüyor. 
 
9 Ekim 2013’te, Siirt’in Kurtalan İlçesi’nde ikamet eden G.A. isimli kadın, korucu olan eşinin kalaşnikof 
silahıyla intihar etti. Ağır yaralı kadın, Siirt Devlet Hastanesi yoğun bakım ünitesine kaldırıldı.  
 
20 Ekim 2013’te, Van’ın Erciş İlçesine bağlı Keklikova (Soskin) köyünde, evli ve 4 çocuk annesi olan Songül 
Işık’ın, Bitlis’in Adilcevaz ilçesine bağlı Aşağı Süphan (Sipana Jêr) köyünde bulunan baba evine gittiği 
misafirlik sırasında yaşanan bir tartışma sonrası bunalıma girerek intihar ettiği iddia edildi.   
 
21 Ekim 2013’te, Bitlis'in Güroymak ilçesinde, 21 yaşındaki Songül Türkoğlu adlı kadının kendisini eşarp ile 
evinin tavanına asarak intihar ettiği iddia edildi. Türkoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Güroymak 
Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.   
 
27 Ekim 2013’te, Siirt Merkez Sağlık Müdürlüğü lojmanlarında oturan E.Y. (18) girdiği bunalım sonucu 
oturduğu evin 4. Katından kendini boşluğa bıraktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 
Acil Servisi Ekipleri sevk edildi. Ambulans şöförü, intihar eden kadının kendi kızı olduğunu görünce şok 
yaşadı. NOT: E.Y. Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan E.Y. , 3 gün (30 Ekim 2013) sonra yaşamını yitirdi. 
 
28 Ekim 2013’te, Siirt merkeze bağlı Yeni Mahalle Hastane Caddesi'nde bulunan Sağlık İl Müdürlüğü 
lojmanlarında ikamet eden E.Y. (19) adlı genç kadının, ikamet ettiği binanın 4'üncü katından atlayarak intihar 
girişiminde bulunduğu iddia edildi. Olayı fark eden yurttaşlar tarafından Siirt Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne 
kaldırıldı. 
 
29 Ekim 2013’te, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Konur köyünde 21 yaşındaki Özlem Şen adlı genç 
kadının, Geçici köy korucusu olan babası Mecit Şen'in silahıyla henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 
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odasında intihar ettiği ileri sürülürdü. Ailesi tarafından Şemdinli Devlet Hastahanesi'ne kaldırılan Şen'in 
hastanede kalbinin durduğu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
6 Kasım 2013’te, Balıkesir’de yaşayan hemşire Rahşan Bakan’ın (39) psikolojik bunalım sebebiyle intihar 
ettiği iddia edildi.   
 
7 Kasım 2013’te, Bolu İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi 23 yaşındaki Başak Özdenoğlu dün sabah Fatih 
SultanMehmet Köprüsü’nden atlayarak yaşamına son verdi... 
 
8 Kasım 2013’te, Batman’ın Beşiri İlçesine bağlı Yarımtaş köyünde ikamet eden 5 çocuk annesi 26 yaşındaki 
Fevziye B. evde bulunan tüfekle intihar ederek yaşamına son verdi.   
 
8 Kasım 2013’te, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ikamet eden G.S. (18) isimli genç kız, iddiaya göre yaşadığı 
sorunlar nedeniyle hap içerek intihara teşebbüs etti.   
 
18 Kasım 2013’te, Batman'ın Şafak Mahallesi'nde ikamet eden 5 çocuk annesi Naile Sevim (87) evinde ölü 
bulundu. Tavana astığı iple intihar ettiği öne sürülen Sevim'in intihar nedeni öğrenilemedi. Sevim'in cenazesi 
otopsi için Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.   
 
26 Kasım 2013’te, Aydın'da, iki kutu hap içerek intihara teşebbüs eden ve arkadaşına cep telefonuyla mesaj 
atan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki M. Ü., ihbar üzerine eve gelip kapıyı kıran polis ekiplerince hastaneye 
kaldırıldı. Midesi yıkanan Ü.'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 
 
27 Kasım 2013’te, Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde, nişanlısı 28 yaşındaki Baki Can Gölcü ile birlikte kaldığı otelin 
4’üncü katındaki odanın balkonundan düşen üniversite öğrencisi 27 yaşındaki Gamze Uslu, yaşamını yitirdi. 
Gölcü, nişanlısı Gamze Uslu’nun Bursa’da tecavüze uğradığını söyleyince tartıştıklarını, genç kızın balkona 
çıktığını ve ses duyup bakmaya gittiğinde onu aşağıda hareketsiz gördüğünü söyledi. 
 
1 Aralık 2013’te, Batman’da 3 ay önce evlenen 22 yaşındaki Hülya Olgar, akşam yemeğinden sonra 
oturdukları iki katlı evin damından atlayarak intihar etti. Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nin Çöltepe Köyü’nde 
oturan Hülya Olgar, 3 ay önce 24 yaşındakiMesut Olgar ile evlenerek Batman’a gelin gitti. Olgar, dün aşam 
Şirinevler Mahallesi 1412Sokak’taki evlerinde akşam yemeğini hazırladıktan sonra 2 katlı evlerinin damına 
çıktı. Belirlenmeyen nedenle evin damından kendini boşluğa bırakan Olgar, sert zemine başının üstüne 
düşünce ağır yaralandı. Mahalle sakinlerinin hastaneye kaldırmak istediği Olgar, öldü 
 
2 Aralık 2013’te, İzmir’in Ödemiş İlçesi’nde, 2.5 aylık evli 29 yaşındaki Birsel Çiçek, üçüncü kattaki evinin 
balkonundan atlayarak, intihar etti. 
 
3 Aralık 2013’te, Muş'ta Suriye Tuncer (40) isimli kadının evde bulunan silahla intihar ettiği iddia edildi. Silah 
sesi üzerine odaya giden çocukları tarafından bulunan Tuncer'in cenazesi eve çağrılan ambulansla Muş 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.   
 
3 Aralık 2013’te, Batman Merkez Şirinevler Mahallesi 1412 Sokak’ta bulunan 2 katlı evlerinin damından, 
belirlenmeyen bir nedenle atlayarak intihar eden Hülya Olgar (22) hayatını kaybetti.  
 
4 Aralık 2013’te, Bursa ‘da Dr. Ziya Kaya Mahallesi'nde meydana gelen olayda, 60 yaşındaki Kadriye Sarı 
(60), gece geç saatlerde evinin çatı arasında intihar etti. Sarı'ya bir süre önce Gemlik Belediyesi'nce kaçak 
inşaat yaptığı gerekçesiyle 6 bin TL ceza kesildiği ileri sürüldü. Evli ve üç çocuk annesi kadının, "Ölümümden 
sorumlu olanlara ve yetkililere hakkımı helal etmiyorum" yazılı not bıraktığı öne sürüldü. Yaşlı kadının 
cenazesi kesin ölüm sebebinin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.   
 
5 Aralık 2013’te, Ankara’da B.S. (38), kendisine ve çocuklarına şiddet uygulayan kocası Enser Sarıkaya’yı 
(40) satırla öldürdükten sonra intihar etti. 
 
9 Aralık 2013’te, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Metropol Semti'nde bulunan Şelale Evleri Sitesi'nde 19 
yaşındaki İpek A.'nın bulunduğu binanın 10. kattaki evin balkonundan kendini attığı ileri sürüldü. Genç 
kadının atladığını gören çevre sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahaleye 
rağmen İpek A.'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirtildi.  
 
13 Aralık 2013’te, Çorum'da ailelerin evlenmelerine izin vermedikleri ileri sürülen nişanlı çift Berat Özay ve 
Güleser Uygur’un, not bırakıp intihar ettiği iddia edildi. 
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21 Aralık 2013’te, Balıkesir’de kocasından şiddet gören S.E. (29) intihar etti. S.E.’nin intihardan önce şiddet 
gördüğünü Muhtara söylediği öğrenildi. 
 
23 Aralık 2013’te, Siirt merkez Çal Mahallesi'nde ikamet eden M.A. (18) isimli genç kadın, iddiaya göre 
ailesiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle yüksek dozda ilaç alarak intihar girişiminde bulundu. Ailenin haber 
vermesiyle eve gelen sağlık görevlileri tarafından ilk müdahalesi yapılan M.A. ambulans ile Siirt Devlet 
Hastanesi'ne kaldırdı.   
 
30 Aralık 2013’te, Aydın’ın Nazilli İlçesi’nde, üniversite öğrencisi 26 yaşındaki Ayşe Yörük, kaldığı öğrenci 
evinde kendini iple tavana asarak yaşamına son verdi. 
 

16.2. Toplumsal Alanda Kadına Yönelik Şiddet ve Tecavüz/Ev İçi Şiddet 
 
 
1 Ocak 2013’te, Trabzon'da B.Ş. (28), minibüste yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran bir kadını 
tekmeledi. 
  
1 Ocak 2013’te, İstanbul'da yılbaşı kutlamalarında 103 tacizci gözaltına alındı, hakkında şikayet olan 16'sı 
hakkında işlem yapıldı. 
  
2 Ocak 2013’te, Kocaeli'de M.E. (28), üst geçitte yürüyen M.A. adlı kadına cinsel tacizde bulundu. 
 
2 Ocak 2013’te, İstanbul’un Eyüp ilçesinde gece yarısından sonra TEM otoyolu Akşemseddin Viyadükü 
çıkışında bir kadın cesedi bulundu. Yol kenarındaki kanala atılan ve boğazı kesilerek katledilmiş kadının 
kimliği tespit edilemezken, polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından 25-30 yaşlarındaki kadının cansız 
bedeni, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Öte yandan cinayet zanlısı olan bir kişinin, olaydan 
sonra Gayrettepe Cinayet Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne giderek, teslim olduğu öğrenildi.   
 
3 Ocak 2013’te, Manisa'da T.Ş., eski karısı K.A.'yı bir kafede dövdü. Hastaneye kaldırılan kadın, tedavisinin 
ardından T.Ş. hakkında karakola şikayette bulundu. 
 
3 Ocak 2013’te, İstanbul'da S.S., eski karısı Gülşan Sarcan'ı (25) bıçakla öldürüp, cesedini otoyol kenarına 
atti. S.S. cinayetin ardından teslim oldu. 
 
4 Ocak 2013’te, Kayak hocalığı yapan M.T. (42), ders verdiği H.H. (33) adlı kadını bir dağ evine götürerek 
uyku ilacı verdi ve tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine M.T. hakkında dava açıldı. 
  
5 Ocak 2013’te, İstanbul'da H.D. (37), ayrılmak isteyen imam nikahlı karısı S.A.'yı (21) sokakta bıçaklayarak 
ağır yaraladı. Daha önce de şiddetten sabıkası bulunan zanlı gözaltına alındı. 
  
6 Ocak 2013’te,   Konya'da   Selçuklu İlçesinde 19 yaşındaki R.K., cinsel ilişkiye girmek için 60 liraya 
anlaştığı 2 kişi tarafından parasının verilmediği, ilişkiye zorlandığı, dövülerek çantası ile cep telefonunun 
gasp edildiğini söyleyerek   polise şikayette bulundu. Vücudunda ezikler oluşan ve dudağı patlayan R.K. 
hastanede sağlık kontrolünden geçirilirken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.  
 
7 Ocak 2013’te, Konya'da iki erkek, R.K. (19) adlı kadına minibüste tecavüz etti. Ardından darp ederek çanta 
ve telefonunu çaldıkları kadını arabadan indirip kaçtılar. 
  
7 Ocak 2013’te, Aksaray'da A.A. (66), annesi G.A.'yı (87) dövdü ve bıçakla yaraladı. Kadın hastaneye 
kaldırılırken, A.A. gözaltına alındı. 
 
7 Ocak 2013’te, Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vedat Şafak Yamı, Y.K. 
ve S.Y. isimli iki öğrenciyi taciz ettiği ve dini inançlarına hakaret ettiği gerekçesiyle görevinden alındı. 
Edinilen bilgilere göre, Hakkari Üniversitesinde okuyan Y.K. ve S.Y. adlı kız öğrenciler, 3 Aralık 2012 
tarihinde Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vedat Şafak Yamı'ın taciz ve 
hakaretlerine maruz kaldı. Yamı'nın odasında yaşanan olay hakkında üniversite yönetimi ilk önceleri 
soruşturma başlatmazken, yaşanan tepkiler üzerine açılan soruşturma kapsamında Yamı'yı görevden aldı. 
Olaydan sonra yönetime dilekçe ile başvuran iki öğrenci, “İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. 
Vedat Şafak Yamı, 3 Aralık 2012 günü bizi odasına çağırdı. Bize nereli olduğumuzu sorduğunda ben de 
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Dersimli olduğumu belirttim. İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vedat Şafak Yamı, 'Aleviler 
sünnet oluyor mu? Hatta bayanlar da sünnet olmalı' şeklinde bize hakarette bulundu. Odada adeta bizi taciz 
etti. Bizler Yamı hakkında soruşturma başlatılarak cezalandırılmasını istiyoruz” dedi.   
 
8 Ocak 2013’te, Malatya'da M.I. (30), beş aydır annesinin evinde yaşayan karısı Gülay I.'yı barışma teklifini 
kabul etmeyince av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 
 
11 Ocak 2013’te, Bursa’da Turan I., 3 yıl önce eşi 40 yaşındaki Fatma I.’dan boşandı. Çift bir süre sonra 
yeniden evlendi. Ancak geçimsizlik devam edince Fatma I., evini terk ederek Murat Çavuş ile birlikte 
yaşamaya başladı. Eşi Fatma ile sevgilisi Murat Çavuş’un, 58 yaşındaki Ali Çavuş’un evinde kaldığını 
öğrenen Turan I. yanına 17 yaşındaki oğlu Onurcan’ı da alarak eve gitti. Oğlu ile birlikte kapıyı kırıp eve giren 
Turan I. Elindeki bıçakla içerdekilere saldırdı.  Çavuş yaşamını yitirdi, Fatma I. ile ev sahibi Ali Çavuş 
yaralandı. Turan I. ve oğlu yakalandı.  
 
11 Ocak 2013’te, Konya’da 1 çocuk annesi 23 yaşındaki İlknur K., iddiaya göre eğlence dönüşü sokakta 
tartıştığı eşi 30 yaşındaki Yavuz K. tarafından biri başından olmak üzere 15 yerinden bıçaklandı.    
 
11 Ocak 2013’te, Samsun’da 27 yaşındaki B.T. adlı kadın, polise giderek erkek arkadaşı 43 yaşındaki 
A.A.’nın kendisiyle zorla ters ilişkiye girdiğini söyleyerek şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan A.A., 
suçlamaları kabul etmedi.  
 
11 Ocak 2013’te, Bursa'da T.I. ve 17 yaşındaki oğlu, evden ayrılan karısı F.I. ve sevgilisi M.Ç.'nin birlikte 
yaşadıkları evi bastı. T.I. M.Ç.'yi bıçaklayarak öldürdü, karısı F.I.'yı ve M.Ç.'nin ağabeyi A.Ç'yi bıçakla 
yaraladı. T.I. ve oğlu yakalandı. 
  
12 Ocak 2013’te, Konya'da Y.K.(30), karısı İ.K.'yi(23) sokakta bıçakladı. Y.K. yakalandı. İ.K. hastanede 
tedavi görüyor. 
 
13 Ocak 2013’te Aydın ili  Doğu Gazi Bulvarı Çatalköprü Mevkii’nde   21.00 sıralarında meydana gelen 
olayda, bir ekmek fırınında çalışan M.D., yaklaşık bir yıl önce tanışıp gönül ilişkisi yaşadığı Pınar Kaya ile 
arkadaşından aldığı otomobilde tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine de M.D., yanındaki bıçakla Pınar 
Kaya’yı yaralayıp otomobilden attı. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybetti. 
Polis tarafından İncirliova İlçesi’nde gözaltına alınan ve ifadesinde yaşadığı olayı anlatan M.D., Pınar 
Kaya’nın daha önce erkeklerle para karşılığı ilişkiye girdiğini, kendisini oradan kurtardığını ancak son 
günlerde aynı şekilde çalışmaya başladığını ileri sürdüğü öğrenildi. Yaşadıkları tartışmanın ardından Pınar 
Kaya’nın babasının evine gittiğini, olay günü de konuşmak için bir araya geldiklerini söyleyen M.D.’nin 
ifadesinde, Kaya’nın kendisine küfür ettiğini ve öfkelenince bıçaklayıp otomobilden attığını belirttiği öğrenildi. 
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  
 
13 Ocak 2013’te, Konya'da,  oğlu 35 yaşındaki Mustafa Dönertaş tarafından banyoda öldürülen 56 yaşındaki 
Havva Dönertaş'ın yapılan otopsisinde, boğazının kesilmesinin yanı sıra vücudunun 60 yerinden de 
bıçaklandığı ortaya çıktı.   
 
14 Ocak 2013’te, Aydın'ın Nazilli İlçesi'nde, 44 yaşındaki Mehmet Gökbayrak, bir süredir birlikte olduğu 
kadını bıçakla öldürdü. Cinayetin ardından evine dönen Gökbayrak, evinin önündeki boş işyerinin yağmurluk 
demirlerine kendini asarak hayatına son verdi.  
 
14 Ocak 2013’te, İstanbul Güngören'de cinnet geçirdiği iddia edilen A.C. (27), Suriyeli olan yengesi D.C.’yi 
yatağında boğarak öldürdü. Zanlıyı ele veren ise yüzünde ve boynunda oluşan çizikler ile tırnak izleri oldu.   
 
14 Ocak 2013’te, Ankara'da M.C. (39), ayrılmak isteyen eşi Gönül Cihangir'i (34) ailesinin evinde 
bıçaklayarak öldürdü. Kadının M.C. hakkında çıkarılan uzaklaştırma ve koruma kararlarını Kasım ayında 
kaldırttığı öğrenildi. 
 
14 Ocak 2013’te, Aydın'da M.G. (44), sevgilisi Emel Erongan'ı (39) sokakta bıçaklayarak öldürdükten sonra 
intihar etti. 
  
14 Ocak 2013’te, İzmit'te S.E. ve erkek kardeşi A.Ç., bir yıldır ödemediği nafakayı istemek için işyerine gelen 
S.E.'nin boşandığı karısı Ş.E.'yi dövdü. Eski kocasının kendisini tehdit ettiğini belirten S.C. şikayetçi olarak 
koruma istedi. 
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14 Ocak 2013’te, İstanbul'da babası İ.Ç.'nin tecavüzüne uğradığı için intihara teşebbüs eden Ö.Ç. (18), 
tedavi gördüğü hastanenin yoğun bakımında hastabakıcıların kendisini taciz ettiğini iddia etti. Ö.Ç. yoğun 
bakım çalışanları hakkında suç duyurusunda bulundu. 
  
15 Ocak 2013’te, Antep'te S.G. (34), kendisine boşanma davası açan karısı Adviye Genç ve annesi Emire 
Şendir'i bıçaklayarak öldürdü, yakınları A.K.(47) ve A.K. (20) adlı iki erkeği bıçakla yaraladı. 
  
15 Ocak 2013’te, Trabzon'da Ö.Y. (34) ile G.K. (29) adlı iki erkek, işyerlerinin üstündeki apartmanda oturan 
F.Y. (35) adlı kadını zorla otomobile bindirip kaçırdı. F.Y. daha sonra kendisini serbest bırakan iki erkek 
hakkında şikayetçi oldu. 
 
15 Ocak 2013’te, Bursa'da bir erkek evli olduğunu öğrendiği için kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi F.D.'yi 
dövdü. 
 
15 Ocak 2013’te, Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Sakızlı (Banqir) köyünde Mizgin Dost (24) adlı genç kadın 
eşi M. Sıddık Dost tarafından pompalı tüfekle öldürüldü. Mazıdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırılan 
Dost'un cenazesi, daha sonra otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili 
soruşturma başlatılırken, M. Sıdık Dost'un gözaltına alındığı bildirildi.   
 
15 Ocak 2013’te, İzmit'in Kuruçeşme semtinde kendilerinden 6 gündür haber alınamayan anne Aysel 
Geniş’in boğularak, 2 çocuğun şiş ve bıçak darbeleriyle, 2 aylık bebeğin ise açlık ve susuzluktan öldüğü 
belirlendi.   
 
16 Ocak 2013’te, Samsun'da A.T. (67), elektrik faturasını yatırmadığı için kendisiyle tartışan aynı evde 
yaşadıkları gelini S.T.'yi (23) kürekle dövdü. S.T. şikayetçi oldu. 
 
16 Ocak 2013’te, Malatya'da bir kafenin kadınlar tuvaletinde gizli kamera olduğu ortaya çıktı. 
 
16 Ocak 2013’te, Konya’da saat 22.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’nde bulunan 
belediyeye ait açık otoparkta yaşanan olayda, bir alışveriş merkezinde çalışan E.G., işyerinden çıkıp evine 
doğru yürüdü sırada, kendisini takip eden 20’li yaşlarında siyah giyimli bir kişi, arkasından gelerek genç kıza 
sarılmaya çalıştı. Şoke olan E.G. de tepki gösterip direndi. Bunun üzerine saldırgan genç kızı itekledi. Yere 
düşen E.G., başına çarpması sonucu baygınlık geçirdi. Yerde yatan genç kızı fark eden çevredekiler polise 
ve 112 Acil Servis’e haber verdi.   
 
17 Ocak 2013’te Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda Emekliliğine iki ay kaldığı öğrenilen ve eşi de aynı 
adliyede hakimlik yapan Ü.Y.E’nin,  bir kadın katibi silahını çekerek rehin aldığı iddia edildi. Hakimden 
şikayetçi olan katip Z. R. D.,nin ifadesinde “Beni uzun zamandır taciz ediyordu. Durumu Adalet Komisyonu 
Başkanlığı’na ve Adalet Bakanlığı Müfettişlerine bildirdim. Hakim hakkında inceleme başlatılmıştı." dediği 
öğrenildi.  
 
17 Ocak 2013’te, Van’ın Erciş ilçesinde Eski Sanayi yolu Buğday Meydanı'nda bulunan evlerinde, 4 çocuk 
annesi Fevziye Melek Duman (36) adlı kadının sabah saatlerinde eşi Mustafa Duman (40) tarafından 
boğularak öldürüldüğü belirtildi. Mustafa Duman Erciş Emniyet Müdürlüğü’ne gidip teslim olurken, Fevziye 
Melek Duman’ın cenazesi ise otopsi işlemleri için Erciş Devlet Hastanesi’ne götürüldü.   
 
17 Ocak 2013’te, İzmit'te R.G., karısı Aysel Geniş'i ve 1 ila altı yaş arasındaki üç çocuğunu öldürdü. 
Yakalanan R.G. eşinin boğazını sıkarak öldürdüğünü, cinayeti gören iki çocuğunu maket bıçağıyla bir aylık 
çocuğunu ise ağzını kapatarak öldürdüğünü itiraf etti. R.G. cinayetin ardından fare zehri içerek intihara 
kalkıştığını ancak başaramayınca kaçtığını söyledi. 
 
18 Ocak 2013’te, Sakarya’nın Erenler ilçesinde, Alzheimer hastası 53 yaşındaki Aynur Çelik, akşam 
saatlerinde Erenler ilçesinde kızı İnci N.G ve Rahmi G. ile birlikte yaşadığı evden kapının açık olmasını fırsat 
bilerek dışarıya çıktı. Bu sırada bir otomobil içerisinde bulunan 4 kişi tarafından Geyve ilçesi Ali Fuat Paşa 
kasabasına kaçırılarak tecavüz edilen kadın yine akli dengesi yerinde olmayan biri tarafından dövülürken 
yoldan geçen bir kadın tarafından görülerek polise haber verildi. 112 ambulansı ile Geyve Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılan Alzheimer hastası Aynur Çelik, yapılan ilk müdahalenin ardından Toyota-Sa 
Travmatoloji ve İlkyardım Hastanesine sevk edilerek yoğun bakıma alındı.   
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18 Ocak 2013’te, Adapazarı’nda 30 Aralık 2012gecesi otomobilinin içerisinde tartıştığı Aşkın Traş tarafından 
tabancayla alnından vurularak ağır yaralanan bir çocuk annesi 33 yaşındaki Mualla Akça, tedavi gördüğü 
İstanbul’daki özel hastanede yaşamını yitirdi.  
 
18 Ocak 2013’te  Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde şiddet gördüğü için evi terk eden eşi 21 yaşındaki Damla 
Ay’ı öldüren 27 yaşındaki Barış Ay, olayda kullandığı tabancayı evdeki eşyayı satarak aldığını söyledi.   
 
18 Ocak 2013’te, Van'da M.D., karısı Melek Duman'ı (36) boğarak öldürdü. M.D. polise teslim oldu. 
 
18 Ocak 2013’te, İstanbul Pendik’te eşinden ayrılmak isteyen Betül Koçak, eşi tarafından boğazı kesilerek 
öldürüldü. 
 
18 Ocak 2013’te, İzmir'de S.Y (31), sevgilisi Şerife Uysal'ı (32) bir kafede av tüfeğiyle öldürdü. Görgü 
tanıklarının ifadesine göre, tartışmanın ardından S.Y. yanında getirdiği av tüfeğini çıkardı ve sekiz kez tetiğe 
bastı. Bir türlü ateş almayan tüfek zanlının dokuzuncu denemesinde ateş alarak Uysal'a isabet etti. Olay 
yerinden kaçan S.Y. Manisa'da yakalandı. 
 
18 Ocak 2013’te, Samsun'da U.Ö. (32) ile arkadaşı Y.Ö., U.Ö'nün sevgilisi Tamuna Dundua'yı (31) öldürme 
şüphesiyle tutuklandı. U.Ö., Dundua'yı yaralı olarak hastaneye getirmiş, kadının otomobildeyken 
çantasından tabancasını çıkarıp kendisini vurduğunu söylemişti. 
 
18 Ocak 2013’te, Konya'da bir erkek, E.G. (23) adlı kadını sokakta taciz etti. E.G direnince darp etti. E.G. 
başını yere çarpıp bayıldı. Taciz eden erkek kaçarken E.G. hastaneye kaldırıldı. 
  
19 Ocak 2013’te, Sakarya'da dört erkek, Alzheimer hastası olan A.Ç. (54) adlı kadını otomobille kaçırarak 
dövdü ve tecavüz etti. 
  
19 Ocak 2013’te, İzmit'te halk otobüsü sürücüsü olan T.D. (45), M.C.(21) adlı kadını otobüs boşaldıktan 
tenha bir yere götürerek cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
19 Ocak 2013’te, İstanbul'da Çağlayan Adliyesi'nde Ü.Y.E. (64) isimli hakim, kadın katip Z.R.D.'yi (30) silahla 
rehin alarak öldürmekle tehdit etti. Kadın, uzun zamandır kendisini taciz ettiğini bir ay önce Adalet 
Komisyonu Başkanlığı'na bildirdiği hakimden şikayetçi oldu. Hakim, HSYK'ya dilekçe vererek emekliliğini 
istedi. Müfettişler, tarafından başlatılan soruşturma dosyasını inceleyen HSYK, hakimin üç ay açığa 
alınmasına karar verdi 
 
19 Ocak 2013’te Ortaokul son sınıf öğrencisi K.H, sabah erken saatlerde komşularına giderek annesinin 
evde baygın olduğunu söyledi. Bunun üzerine eve gelen komşular 32 yaşındaki Zahide Ç’nin öldüğünü 
gördü. Komşuların haber vermesi üzerine gelen polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan otopside 
kadının telle boğularak öldürüldüğü ortaya çıkınca, polisler soruşturmayı derinleştirdi. Bu kapsamda 
gözaltına alınan Zeliha Ç.’nın ilk eşinden olan oğlu K.H gözaltına alındı. Sorgusunda annesini öldürdüğünü 
itiraf eden K.H’nın cinayeti, annesinin başka erkeklerle birlikte olduğu için işlediğini söylediği iddia 
edildi.Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan K.H, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.  
 
19 Ocak 2013’te Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Şirinköy köyünde ailesiyle yaşayan ve yaklaşık 2 hafta 
önce pazara gidiyorum diyerek evden çıkan ve bir daha haber alınamayan Aygül Dayı'nın (21), cesedi evinin 
3 kilometre yakınındaki ormanlık alanda bir elektrik direğinin yanında köylüler tarafından bulundu.   
 
20 Ocak 2013’te, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'e twitterdan attığı mesajda eşinin şiddet 
uyguladığını söyleyen bir kadın korumaya alındı. 
 
20 Ocak 2013’te, Konya'da N.Ö., evden ayrılan karısı Medine Özkan'ı (28) tabancayla, birlikte yaşadığı 
Mehmet Boztoprak'ı ise bıçaklayarak öldürdü. N.Ö.ve olayda yanında olduğu iddia edilen arkadaşı İ.Y. 
Eskişehir'de yakalandı. 
 
20 Ocak 2013’te, Denizli'de K.H. (14) adlı erkek çocuğu, annesi Zahide Çarıklı'yı (40) uykusunda iple 
boğarak öldürdü. 
 
21 Ocak 2013’te, Adana'da bir erkek, "markete tek başına gittiği" gerekçesiyle karısı V.K.'ye şiddet uyguladı. 
V.K. ailesinin evine yerleşti. 



[2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU] İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | YAŞAM HAKKI 221 

 

 
21 Ocak 2013’te, Konya'da C.K. adlı kadın şiddet gördüğü için boşandığı eşinin hala peşinde olduğunu 
belirterek Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'na yeni kimlik almak için altı ay önce başvurdu. C.K. henüz sonuç 
alamadığını ve sadece hakkında çağrılı koruma kararı bulunduğunu söyledi. 
 
21 Ocak 2013’te Kocaeli - Gebze’deki bir GSM firmasının çağrı merkezinde çalışan, Marmara Üniversitesi 
mezunu Mehtap Civelek, 5 yıl önce kaçırıldıktan sonra evlendiği, Volkan Civelek’ten şiddet gördüğünü, 
aralarında şiddetli geçimsizlik olduğunu belirterek geçen Temmuz ayında boşanma davası açtı. Çiftin 4 
yaşındaki kız çocukları da annenin yanında kalmaya başladı. Volkan Civelek’in eve dönmesini istediği 
Mehtap Civelek ve ailesini tehdit ettiği öne sürüldü. Bu konuda polise birkaç kez başvuru yapılırken Mehtap 
Civelek için koruma isteminde bulunuldu. Bunun üzerine Mehtap Civelek geçen Temmuz ayından itibaren 
çağrılı sistemle koruma altına alındı.  Çalıştığı GSM firmasındaki işinden 17 Ocak Perşembe günü 
"Avukatımla görüşeceğim" diyerek izin alıp erken ayrılan Mehtap Civelek, aynı gün boşanma davası açtığı 
eşi ile de buluştuğu belirlendi. Volkan Civelek iki gün alıkoyduğu eşi Mehtap Civelek’in başına, tabanca ile 2 
el ateş ettikten sonra, onu bir otomobille Gebze’deki özel bir hastaneye getirip, görevlilere "Ceset var" 
diyerek teslim ederek araçla uzaklaştı.    
 
22 Ocak 2013’te, İstanbul'da ABD'li turist Sarai Sierra'nın kaybolduğu tespit edildi. Sierra'nın cesedi 2 
Şubat'ta Fatih'te Sarayburnu yakınlarında sur kalıntılarında bulundu. Sierra'nın darp edilerek öldürüldüğü 
belirtildi. Cinayetle ilgili 21 kişiden DNA alındı.   
 
22 Ocak 2013’te Adana ili Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde oturan A.L. (26), Cumhuriyet Savcısı’na 
giderek eşi Ö.L. (34) hakkında suç duyurusunda bulundu. 2 çocuk annesi A.L., dilekçesinde, "Kocam 6 aydır 
sürekli hakaret ediyor, aşağılıyor, benim başkalarıyla birlikte olduğumu iddia ediyor. Geceleri beni uyutmuyor, 
böylece çalışmamı engellemeye çalışıyor. Kimi zaman da sabahları işe gitmemi engelliyor. 4 gün önce beni 
tekme tokat dövdü. İstemediğim halde her gece cinsel birlikteliğe zorluyor, ilişkiye giriyor. Bu sabah da 
istememe rağmen benimle zorla birlikte oldu. Bu davranışları benim ruh sağlığımı bozdu, şikâyetçiyim" dedi.  
 
23 Ocak 2013’te, iddialara göre  Afyonkarahisar’ın Sahipata Mahallesi’nde birlikte alkol alan Ramazan U., 
Gökhan A. ve Ahmet G., rastgele bir evin kapısını çaldı. Kapının açılmasıyla içeriye zorla giren şüpheliler, ev 
sahibi 50 yaşlarındaki S.A isimli kadın ile evde misafir olarak bulunan Z.D. ve Z.D.’nin 16 yaşındaki kızı 
Ş.D’ye tecavüz etti. Tecavüzden sonra evden çıkan şüpheliler, kadınların polise başvurmaları üzerine tüm 
kentte aranmaya başlandı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan’ın bizzat ilgilendiği çalışmalar 
sonucu, eşkali belirlenen Ramazan U., Gökhan A. ve Ahmet G. yakalandı. Sorgularının ardından adliyeye 
sevk edilen şüpheliler, sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.   
 
23 Ocak 2013’te, İzmit'te Ş.T. (42), karısı Hanife Telli'yi (36) tabancayla öldürdü. Ş.T. cinayetin ardından 
intihar etti. 
  
23 Ocak 2013’te, İzmir'de K.H., O.B. (19) adlı kadını minibüste taciz etti. Gözaltına alınan H.K. yolda bileğini 
kesti. Tedaviye alınan ve durumu iyi olan K.H.'nin cinsel taciz suçundan üç kaydının olduğu belirtildi. 
  
23 Ocak 2013’te, Sakarya'da G.C.A. (15), annesi N.A.'yı (44) sokakta bıçakladı. Hastaneye kaldırılan N.A. 
ağır yaralandı. 
 
23 Ocak 2013’te, İstanbul'da S.A.(83) isimli kadın evine girmek istediği sırada saldırıya uğradı. Saldırgan 
kaçarken, hastaneye kaldırılan kadının bir gözünün kör olduğu belirtildi. 
 . 
24 Ocak 2013’te, İstanbul'da Ş.K. (50), karısı M.K.'yi (50) 11 yerinden bıçakladı. Daha önce de eşinin şiddet 
uygulaması nedeniyle şikayette bulunan ancak koruma talebinin sonuçlanmadığı öğrenildi. 
 
24 Ocak 2013’te, İzmir'de V.U., karısı S.U.'yu kayınvalidesiyle tartıştığı bahanesiyle dövdü. S.U. tedavisinin 
ardından taburcu edilirken jandarma tarafından gözaltına alınan V.U. savcılık talimatıyla tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
24 Ocak 2013’te, İzmir'de Ü.K., karısı R.K.'yi dövdü. R.K. hastaneye kaldırılırken, Ü.K.'ye bir ay evden 
uzaklaştırma cezası verildi. 
 
24 Ocak 2013’te, Konya’nın  Meram ilçesi Gödene mahallesi Hanedan caddesi üzerindeki TOKİ konutlarında  
ikamet eden A.İ., belirlenemeyen nedenle 20 yıllık eşi M.İ. ile tartıştı.  A.İ.  eşini dövdüğü sırada fenalaşıp 
yere yığıldı. A.İ., eşinin çağırdığı ambulansla Meram Eğitim Uygulama ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. 
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Eşinden yediği dayak sonucu yaralanan M.İ. de aynı hastaneye götürüldü. M.İ.’nin şikayetçi olmaması 
üzerine çift yapılan tedavilerinin ardından taburcu olup, evlerine döndü.  
 
24 Ocak 2013’te, Aydın'da, evinde misafir ettiği M.M isimli kadına, kendi eşini sabah işe gönderdikten sonra 
satırla tehdit edip, tecavüz ettiği iddia edilen 42 yaşındaki E.F.B., tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı.  
 
24 Ocak 2013’te, İstanbul Samatya'da 28 Aralık 2012'de Maritsa Küçük adlı 85 yaşındaki kadının vahşice 
öldürülmesinin ardından dün üçüncü kez bir Ermeni kadın saldırıya uğradı. Samatya'da oturan 80 yaşındaki 
S.A, akşam saatlerinde evine girerken saldırıya uğradı. Yaşlı kadını baştan aşağıya siyah giyinmiş, maskeli 
bir kişi darp etti. Yaşlı kadının çığlıklarını duyan komşularının dışarı çıkmasıyla zanlı olay yerinden kaçtı. 
Hastaneye kaldırılan kadının bir gözünü kaybedebileceği belirtildi.   
 
25 Ocak 2013’te, Konya'da A.İ. (45), karısı M.İ.'yi (44) dövdü. M.İ. bu esnada kalp krizi geçiren A.İ. için 
ambulans çağırdı. Aynı hastanede tedavi olan M.İ. kocasından şikayetçi olmadı. 
 
25 Ocak 2013’te, Aksaray'da iki erkek, adres sorma bahanesiyle kapısını çaldıkları evdeki M.Y. (68) adlı 
kadını döverek gasp etti. 
 
25 Ocak 2013’te, Aydın'da E.F.B., zorla evine götürdüğü M.M. adlı kadını satırla tehdit ederek tecavüz etti. 
Gözaltına alınan erkek sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
  
26 Ocak 2013’te, Samsun'da Z.G., Ö.A. (33) adlı kadını zorla alıkoyup tecavüz etti ve cep telefonunu gasp 
etti. Gözaltında ifadesi alınan Z.G. savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı. 
  
29 Ocak 2013’te, Trabzon'da hakkında evden uzaklaştırma kararı olan S.C. (31), hakkındaki uzaklaştırma 
kararını ihlal ederek karısı N.C.'nin (24) evine gitti. Gözaltına alınan S.C. Araklı Asliye Hukuk Mahkemesi'nce 
tutuklandı. 
 
29 Ocak 2013’te, Trabzon'da A.K.(34) isimli kadın, daha önceden başvurduğu koruma kanununu eşinden 
korkarak kaldırttıktan sonra eşi G.K.'nın (37) saldırgan tavrını sürdürmesi nedeniyle yeniden koruma talep 
etti. 
  
29 Ocak 2013’te, İzmit'te U.C. (22), durakta bekleyen B.T. (22) isimli kadını taciz etti. Yakalanan U.C.'nin 
benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ortaya çıktı. 
 
29 Ocak 2013’te, Trabzon'da A.A.(34) isimli kadın, kocası E.A.'nın (40) kendisine uyguladığı şiddet sonucu 
uzun süre ayrı yaşadıklarını belirterek, konu ile ilgili olarak 6 ay süreli koruma kararı bulunduğunu ve 
kocasının telefonuna sürekli hakaret ve tehdit içerikli mesaj gönderdiğini söyleyerek E.A.'dan şikayetçi oldu. 
Soruşturma açıldı. 
 
29 Ocak 2013’te, Trabzon'da M.Y.(37), şiddet uyguladığı için boşanma davası açan karısı Ö.Y.'nin (33) 
yaşadığı eve çocuklarını görme bahanesiyle gelerek karısını tehdit etti. Ö.Y. şikayetçi oldu. 
 
29 Ocak 2013’te, İstanbul Beyoğlu’nda, son 3 ayda beş kadın turiste tecavüz ettiği ve çantalarını gasp ettiği 
iddia edilen K.O (32)’yu bir otobüs kazasındaki görüntüleri yakalattı. Facebook hesabında paylaştığı kaza 
görüntüleri sonrası mağdurlar tarafından teşhis edilen K.O, Bodrum’da gözaltına alındı. Sorgunun ardından 
adliyeye sevk edilen K.O, basın mensuplarına, “Ben yapmadım. Zaten hakim beni serbest bırakacak” dedi. 
 
30 Ocak 2013’te, Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’ndeki Adalet Caddesi üzerindeki bir 
apartmanda meydana geldi. Nar suyu fabrikası kuran ve soğuk havadeposu olan çiftçi Hasan Şahin (70), 
borçlarına karşılık bu mülklerini ipotek etti. Ancak işleri ters giden, borçlarını ödeyemeyen Şahin, iflas etti. 
Son 2 aydır apartman aidatını bile ödeyemez duruma düşen Şahin, bu sabah eşi Selvinaz Şahin (60) ve 
engelli olan kızı Ayşe Şahin’i (33) uyudukları sırada, tokmakla kafalarına vurarak öldürdü. Şahin, daha sonra 
10. katta bulunan evinin balkonundan atlayarak intihar etti. 10. kattan atlayan 4 çocuk babası Şahin, olay 
yerinde hayatını kaybetti.  
 
30 Ocak 2013’te, Uşak'ta M.Ö., 17 yıl önce boşandığı ve çağrı üzerine koruma sistemiyle korunan eşi 
Nermin Şen'i (48) işyerinde bıçaklayarak öldürdü. M.Ö., başkasıyla evlenmek isteyen Nermin Şen'i tehdit 
ettiği için on gün yattığı cezaevinden iki hafta önce tahliye olmuştu.   
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31 Ocak 2013’te, Muğla Dalaman’da oturan S.D. (30), kız arkadaşı 22 yaşındaki A.Y. ile birlikte eve gitti. Eve 
giren A.Y., içeride S.D.’nin arkadaşları M.D. (34), K.Ç. (30) ve M.C.S.’nin (21) de bulunduğunu gördü.  A.Y., 
iddiaya göre, önce erkek arkadaşı S.D.’nin ardından diğer 3 kişinin tecavüzüne uğradı. Yaşadığı şokun 
ardından evden gönderilen A.Y., polis merkezine giderek 4 kişi hakkında şikayetçi oldu.  Harekete geçen 
polis ekipleri 4 şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan zanlıların ifadelerinde, S.D. ile kendi rızası ile cinsel 
ilişkiye girdiğini söyledikleri öğrenildi.  Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 
S.D. ve M.C.S. tutuklandı, K.Ç ve M.D ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
1 Şubat 2013’te, Muğla’da S.D. ve arkadaşları M.D., K.Ç. ve M.C.S. adlı erkekler, S.D.’nin sevgilisi A.Y.’ye 
(22) evde tecavüz etti. Erkeklerden ikisi tutuklandı, ikisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
  
2 Şubat 2013’te, Konya’da G.M. (30), karısı N.M.’yi (29) şiddet gördüğü için gittiği karakol çıkışında bıçakla 
yaraladı. 
 
2 Şubat 2013’te Antalya’nın Alanya İlçesi’nde 22 yaşındaki M.B., otomobiline aldığı üniversiteli kızı işyerine 
götürüp, ellerini kelepçeleyerek tecavüze kalkıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Alanya’nın Oba Beldesi’nde 
meydana geldiği iddia edilen olayda cep telefonu satışı yapan M.B., Devlet Hastanesi Kavşağı’nda bekleyen 
Akdeniz Üniversitesi ALTSO Meslek Yüksekokulu 2’nci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki B.K.’yi görünce 
otomobilini durdurdu. Gideceği yere bırakma vaadiyle kızı otomobiline alan M.B., kendisine ait işyeri önüne 
geldiğinde genç kıza, cep telefonunun kırık olan arka kapağını değiştirmeyi teklif etti. Bunun üzerine birlikte 
işyerine girdiler. Bu sırada alkol alan M.B.’nin arkadaşları H.G. ve E.S. bir süre sonra ayrıldı. Saat 22.00 
sıralarında M.B., "Sana ilgi duyuyorum. Seni uzun zamandır takip ediyorum" diyerek, B.K.’yı işyerinin mutfak 
bölümüne itekledi. İddiaya göre yere düşen kıza kelepçe takan M.B., elbiselerini çıkartarak tecavüze kalkıştı. 
Direnen B.K., mutfak tezgahındaki çatalla M.B.’yi dudağından yaraladı. Bunun üzerine tecavüzden vazgeçen 
M.B., "Bu olayı kimseye anlatma" diyerek, B.K.’yı otomobiliyle evinin yakınına bıraktı. Olaydan sonra durumu 
arkadaşlarına anlatan B.K., polise başvurup şikayetçi oldu. Sağlık raporu için hastaneye gönderilen kızın 
vücudunda sıyrık ve yaralar tespit edildi. Polisin cep telefonuyla ulaştığı M.B. polis merkezine gelerek teslim 
oldu. Gözaltına alınan M.B., ifadesinin ardından bu sabah Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.  
  
4 Şubat 2013’te, Adıyaman'ın Narlı Kuyu sitelerinin güneyinde bulunan Kent Orman Bölgesi'nde Zeliha 
Çakılkaya (18) isimli genç bir kadına ait cenaze bulundu. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri yaptıkları 
incelemenin ardından, Çalıkaya’nın, biri kalbine olmak üzere 5 bıçak darbesi ile öldürüldüğünü tespit etti. 
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri soruşturma kapsamında, bir tekstil fabrikasında işçi olarak 
çalışan ve sabah evden ‘işe gidiyorum’ diye çıkan genç kızı kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 
Mehmet Şükrü Özbilgin isimli kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorgulaması tamamlanan cinayet zanlısı geniş 
güvenlik önlemleri altında adli makamlara sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.    
 
4 Şubat 2013’te, İzmir’de B.A. (44), eski karısı Fatma Aykanlı’yı (28)  ve sevgilisi Mehmet Güzel’i (51) 
tabancayla öldürdü. 
  
4 Şubat 2013’te, Antalya’da M.B. (22), çalıştığı yere götürdüğü M.B. (22) adlı kadını kelepçeleyip tecavüz 
etmeye kalkıştı ve direnen kadını çatalla yaraladı. Kadın şikayetçi oldu ancak M.B. tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. 
  
3 Şubat 2013’te, İstanbul’da R.D. (46), sevgilisi İrem Kahya’yı (44) birlikte yaşadıkları evde bıçaklayarak 
öldürdü. R.D. polise teslim oldu. 
 
5 Şubat 2013’te, Adıyaman’da M.Ş.Ö. (19), sevgilisi Aynur Zeliha Çakılkaya'yı (19) bıçaklayarak öldürdü. 
M.Ş.Ö. cesedin bulunmasının ardından polise teslim oldu. 
 
5 Şubat 2013’te, Aksaray’da 25 yaşındaki zihinsel engelli bir kıza tecavüz ettiği iddia edilen şahıs, polisler 
tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İddiaya göre, evinin penceresinden zihinsel 25 yaşındaki engelli kızı 
gören M.A.K. (52), kıza seslenerek evine çağırdı. Engelli kızı içeriye aldıktan sonra tecavüz eden M.A.K., 
daha sonra engelli kızı sabaha kadar alıkoydu. Sabaha kadar engelli kıza defalarca tecavüz ettiği öne 
sürülen şahıs, daha sonra genç kızı evinden gönderdi. Kayıp olarak aranan engelli kız, ailesi tarafından 
bulunarak evlerine götürüldü. Burada kızlarının başına gelen olayı fark eden aile, polise giderek şikâyette 
bulundu. Polisin yaptığı araştırmada engelli kızın M.A.K.'nin evine girerken vatandaşlar tarafından görüldüğü 
tespit edildi. Gözaltına alınan M.A.K'nin sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Emniyetteki ifadesinin 
ardından M.A.K., Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. 
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6 Şubat 2013’te, Ankara’da Nuri Alço lakaplı tecavüz zanlısı yakalandı. Zanlının gazetelere "sekreter 
aranıyor" şeklinde iş ilanı verdiği, daha sonra iş başvurusu için gelen kadınlarla görüşmelerinde uyku ilaçlı 
gazoz ikram edip tecavüz ettiği ortaya çıktı. 
 
6 Şubat 2013’te, Çanakkale’de H.A. (45), eski karısını ve iki yaşındaki oğlunu av tüfeğiyle yaralayıp intihar 
etti. 
 
7 Şubat 2013’te, Zonguldak’ta M.A. (38), karısıyla arasını bozmakla suçladığı komşusu A.K.’ye (33) 
konuşmak istediğini söyledi ve arabasına binmeye ikna ettiği kadını ormanlık alana götürerek tecavüz etti. 
Tecavüzü cep telefonuna kaydedip şantaj yapan M.A., kadının şikayeti üzerine tutuklandı. 
  
7 Şubat 2013’te, İstanbul’da futbolcu Ö.H., sevgilisi C.H.’yi darp etti. C.H. sevgilisi hakkında suç 
duyurusunda bulundu. 
 
7 Şubat 2013’te, Trabzon’da M.U. (33), boşanma davası açan karısı Ö.U.’yu (33) darp etti. Kadın koruma 
talebinden bulundu. 
 
7 Şubat 2013’te, Aksaray’da M.A.K. (52), 25 yaşında bir kadını kendi evinde alıkoyarak tecavüz etti. Kadının 
şikayeti üzerine M.A.K. tutuklandı. 
 
8 Şubat 2013’te Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Şeyhhalil Beldesinde gece saat 23.00 sıralarında Metin 
Ö.(38) isimli şahsın aralarında geçmişten gelen bir husumet olduğu iddia edilen Murat Ö. Tarafından evini 
basarak açtığı ateş sonucu evde bulunanlardan Leyla Ö.(38) ve karnındaki çocuk ağır yaralandı. Yaralan 
hamile kadın Yıldızeli Devlet Hastanesi Ali Daldal Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hamile kadın 
ve karnındaki çocuğu bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  
 
9 Şubat 2013’te Muğla’nın Fethiye İlçesi Ölüdeniz Beldesi Hisarönü Mahallesi’nde saat 02.30 sıralarında 
eğlenen çift arasında iddiaya göre barda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Alkolün de etkisiyle tartışmaya 
başlayan isimleri açıklanmayan çift, güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarıldı. Barın önünde süren 
tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Genç kadını eve götürmek isteyen erkek arkadaşı, kadının kabul 
etmemesi üzerine sinirlenerek dövdü, şiddet olayı DHA kameraları tarafından kaydedildi.  
 
10 Şubat 2013’te, Fethiye’de bir erkek, bar çıkışında bir kadını dövdü. Kişilerin kimliği belirlenemedi ancak 
görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. 
  
11 Şubat 2013’te, İzmir’de Y.P. (27), arabayla eve döndükleri sırada sevgilisi S.A.’yı (24) bıçakla yaraladı. 
Kadını bıçaklarken Y.P. direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Kazanın ardından kaçmaya çalışan 
kadını bıçakla kovalayan Y.P., kendisine engel olmaya çalışan bir erkeği de bıçakladı. Yaralılar şikayetçi 
olmayınca Y.P. serbest bırakıldı. 
 
11 Şubat 2013’te Bursa, İnegöl’e bağlı Alibey köyünde oturan N.Ş. (61), eşi Z.Ş. (59) ile bilinmeyen sebepten 
tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sobanın üzerindeki alüminyum ibriği ve çaydanlığı alan N.Ş, 40 yıllık 
eşini darp etti. Başında yarıklar oluşan ve yüzü kan içinde kalan 2 çocuk annesi Z.Ş, komşularına sığındı. 
Yaşlı kadın buradan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ş, jandarma tarafından gözaltına 
alındı.   
 
12 Şubat 2013’te, Bursa’da N.Ş. (61), karısı Z.Ş.’yi alüminyum ibrikle darp etti. Kadın hastaneye kaldırılırken, 
N.Ş. gözaltına alındı. 
 
12 Şubat 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Murat Baykara, şu beyanlarda bulundu: “Yakın 
akrabam olan Münevver Baykara, oğlu olan Ömer Baykara tarafından bilinmeyen bir nedenden dolayı 
öldürüldü. Ömer Baykara, psikolojisi bozuk, sürekli hasta ve aynı zamanda psikiyatr ilacı kullanmaktaydı. Bir 
gün öncesi eve gelip annesiyle tartıştıktan sonra cinnet geçirip önce annesini, daha sonra kirvesi olan Harun 
Tanrıkulu’nu bıçaklayarak öldürdü. Ancak basında bir aşk cinayeti olarak geçmektedir. Böyle olmadığını 
öldürülen şahsın ailesi de aynı şeyi söylemektedir. Bu cinayeti bir aşk cinayeti olarak gösteren basından 
davacı ve şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
12 Şubat 2013’te, Trabzon’da M.K. (37), karısı T.K.’yı sokakta bıçakladı. Kadın hastaneye kaldırılırken, M.K. 
kaçtı. 
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12 Şubat 2013’te İstanbul  Gaziosmanpaşa’da geçtiğimiz hafta yaşandığı öğrenilen olayda, beşinci 
çocuğuna 9 aylık hamile olan Birgül Avcı ile eşi Mehmet Avcı arasında tartışma çıktığı, öfkeli adamın 
öldüresiye dövdüğü karısını balkondan aşağı ittiğini gören komşularının çağırdığı ambulansla Şişli Etfal 
Hastanesi’ne kaldırılan Birgül Avcı tedavi altına alınırken, eşi ise kayıplara karışmıştı. Sezaryenle bir kız 
bebek dünyaya getiren Birgül Avcı, bacaklarındaki kırıklar nedeniyle de operasyon geçirdi.   
 
14 Şubat 2013’te, İstanbul’da M.A., dokuz aylık hamile karısını B.A.’yı dövdü ve balkondan attı. Kadın bebeği 
doğururken, bacaklarındaki kırıklar nedeniyle ameliyat oldu.   
  
17 Şubat 2013’te, İzmit’te S.M., gazeteye verdiği işyeri için temizlik aranıyor ilanı üzerine görüşmeye gelen 
A.D. (18) adlı kadını taciz etti. Kadının ihbarı üzerine S.M. gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. 
  
18 Şubat 2013’te, İzmir’de İ.O.(27), evine gizlice girdiği F.İ. (89) adlı kadına şiddet ve cinsel tacizde bulundu. 
Aynı suçtan çok sayıda sabıkası olan İ.O. tutuklandı. 
 
18 Şubat 2013’te, Bolu’da, kızını okula bıraktıktan sonra arabasına binen Ceren Doğan, aracının arka 
kapısını açarak içeriye giren bir kişi tarafından gasp edilmeye çalışıldı. Boynuna bıçak dayanan Ceren 
Doğan, kaçarak yardım istedi. Polis, 30 yaşındaki T.E.’yi gözaltına aldı.  
 
18 Şubat 2013’te, Rusya’dan tatil için İstanbul’a gelen E.S. (29) burada mühendis C.Y (51) ile tanışıp 
evlendi. Evliliklerinde sorun yaşayan E.S. eşi hakkında, “şiddet gördüğü ve git fuhuş yap” diyerek hakaret 
ettiğini belirterek davacı oldu. Savcılık C.Y hakkında “Basit yaralama” ve “Hakaret” suçlarından 2 yıl 3 aydan 
7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 
 
20 Şubat 2013’te, Tekirdağ’da A.B., 8 buçuk aylık hamile karısı B.B.’i (21) dövdü. Şikayetçi olan kadın 
hırsızlıktan sabıkalı eşinin kendisinden hırsızlık yapması istediğini, itiraz etmesi üzerine sinirlendiğini söyledi. 
B.B. aranıyor. 
20 Şubat 2013’te, Adana’da O.T. (46), karısı C.T.’yi evde bıçakladı. C.T. hastaneye kaldırılırken, O.T. 
aranıyor. 
 
20 Şubat 2013’te, Adana’da Ö.L., karısı A.L.’ye (26) şiddet uyguladı, tecavüz etti ve işe gitmesini engelledi. 
Mahkemeye başvuran kadına hastaneden “maruz kaldığı olaya bağlı ruh sağlığı bozulmuştur” raporu verildi. 
Tutuksuz yargılanan Ö.L. hakkında 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “eşe karşı cinsel saldırı” suçundan 10, “aile 
ferdine kötü muamele, hakaret, tehdit ve kasten yaralama” suçlarından da 16 yıl altı ay hapis istemiyle dava 
açıldı. Aile Mahkemesi ise Ö.L.’ye 2 ay eve yaklaşmama cezası verildi. 
 
21 Şubat 2013’te, Antalya’da A.K. (40), 16 yaşındayken kaçırıp tecavüz ettiği ve evlendiği ve sürekli şiddet 
uyguladığı için kendisinden boşanan ve ölümle tehdit ettiği için 6 ay koruma verilen eski karısı N.Y.’yi (27) 
evinin kapısını kırdı ve kadını pompalı tüfekle yaraladı. Hastaneye kaldırılan kadın A.K.’den şikayetçi oldu. 
 
22 Şubat 2013’te, Diyarbakır'ın Çınar ilçesine bağlı Başalan (Sergelya) köyünde 3 çocuk annesi S.S. (31) 
adlı kadının, kardeşi tarafından çok sayıda bıçak darbesiyle öldürüldüğü iddia edildi. Olayın ardından 
komşuları tarafından haber verilen 112 acil servisi ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri kadının yaşamını 
yitirdiğini belirledi. S.S.'nin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tip Kurumu'na kaldırıldı. İddiaya göre, berdel 
karşılığında evlendirilen 3 çocuk annesi S.S.'nin eşi, ikinci evlilik yapınca S.S. iki yılı aşkın bir süredir 
ailesinin yanına yerleşmişti.  
  
23 Şubat 2013’te, Yozgat’ta O.G., karısı M.G.’yi ve 7 aylık bebeklerini darp etti. Bebek yoğun bakımda 
tedaviye alınırken, jandarmanın gözaltına aldığı O.G serbest bırakıldı. 
  
24 Şubat 2013’te, İki kadını taciz ettiği iddiasıyla yakalanan Ö.Ç (32) isimli şahıs adliyeye sevk edildi.   
 
24 Şubat 2013’te, Manisa’da Ö.D. (25), karısı Merve Dağlı’yı (18) boğarak öldürdü. Ö.D. emniyet 
müdürlüğüne giderek cinayeti itiraf etti. 
  
25 Şubat 2013’te, İzmir’de M.A. (27), boşanmak isteyen karısı A.A.’yı evlerinde boğarak öldürdü. Kadın daha 
önce şiddet gördüğü için karakola başvurup koruma talep etmiş ve cinayetten bir gün önce boşanmak için 
dilekçe vermişti. D.A. cinayetin ardından polise teslim oldu. 
 
25 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran M.Ç. şu beyanlarda bulundu: “Evli olduğum kişi ile 
yaklaşık 2 yıl önce ayrıldık. Resmi olarak 2 ay önce boşanmam gerçekleşti. Yaklaşık 1,5 yıldır Asım Sayacı, 
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adli kişi ile arkadaşlık kurmaya başladık. Ben ailemle yaşıyorum. Ben Asım’ı adliyede kâtip olarak biliyordum. 
Biz evleneceğimiz konusunda sürekli konuşuyorduk. Benimle evleneceğini söyledi. Evleneceğimizden dolayı 
bende rahat davrandım ve birliktelik yaşadık. Ocak ayında hamile olduğumu öğrendim. Asım’a söyleyince 
çok sinirlendi ve çocuğu aldırmam için beni tehdit etti. Aldırmayacağımı söyleyince de beni dövdü ve aileme 
söylemekle tehdit etti. Sonra evleneceğimizi söyleyince 21 Şubat tarihinde Özel Dünya Doğum Hastanesinde 
çocuğu aldırdım. Çocuğu aldıracağım zaman hastanede onunda imzası alındı. Çocuğu aldırmadan önce 13 
Şubat tarihinde rahatsızlanıp hastanede yattım. Hastanede yattığım zaman bile gelip beni tehdit etti ve 
boğazımı sıktı, hakaret edip, şiddet uyguladı. Ayrıca ben Asım’ı adliyede kâtip olarak biliyordum. Ancak kâtip 
değil de, bir hâkim koruması olarak çalışan bir polis olduğunu öğrendim. Beni tehdit ederken adliyede çok 
güçlü olduğunu ve hiçbir şey yapamayacağımı söyledi. Hâkim İbrahim Özbek’i koruması olarak yanında 
görev yapmaktadır. Bana yapılan haksızlığı kabul etmiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”     
  
26 Şubat 2013’te, Aksaray’da Y.T. (30), sevgilisi H.S.’yi (28) dövdü. Kadın karakola şikayette bulundu. 
 
26 Şubat 2013’te, Urfa’da M.A. ve arkadaşları H.Y. ve M.Ş., M.A.’nın eski karısı E.M.’nin evinin önünde ses 
bombası patlattı. Üç erkek gözaltına alındı. 
  
27 Şubat 2013’te, Karabük’te M.G. (36), D.D. (47) adlı kadın komşusunun evine girerek tecavüz girişiminde 
bulundu. D.D.’nin bağırışları üzerine evden kaçan M.G. yakalanarak tutuklandı. 
  
27 Şubat 2013’te, İstanbul’da M.A., dünürü Fatma Top'u (57) işkence yaparak öldürdü. Kadının bedeni, bir 
bidonun içine konulmuş halde su göletinde bulundu. M.A. tutuklandı. 
 
27 Şubat 2013’te, Batman’da yol kenarında 35-40 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu. 
  
27 Şubat 2013’te, İstanbul’da bir erkek, evine girmek üzere olan D.S. adlı kadını sokak ortasında dövdü.  
 
27 Şubat 2013’te, Ankara’da M.Ş., boşanma sürecinde oldukları ve hakkında koruma kararı olan eşi Ş.Ş.’yi 
bıçaklayarak yaraladı. M.Ş. emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. Kadın 10 yıldır şiddet gördüğünü ve mahkemenin kendisi için üç defa koruma kararı 
verdiğini ve saldırı sırasında koruma süresinin içinde olduğunu söyledi. 
 
27 Şubat 2013’te, Adana’da karısı G.A.’ya şiddet uyguladığı için dört buçuk ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye 
edilip eve dönen M.K., mangal maşasıyla vurup G.A.’nın sol kolunu kırdı. Evden çıkan G.A.’nın devriye 
gezen polis ekiplerden yardım istemesi üzerine iki çocuğuyla ŞÖNİM’e götürüldü. Kocasının iki kız çocuğunu 
da dövdüğü söyleyen G.A. ve çocukları sığınma evine yerleştirildi. 
 
27 Şubat 2013’te, İzmir’de Gaziemir Hava Teknik Okullar Komutanlığı’nda görevli bir astsubay, karısını 
dövdü. Kadın, görev yerinden telefonla arayan eşinin “Seni öldürmeye geliyorum” demesi üzerine 
ŞÖNİM’den yardım istedi. Polis eşliğinde eve giden görevliler savcılıktan koruma kararı aldırdı, eşinin görev 
yaptığı yeri arayarak dışarıya çıkarılmamasını istedi. Eve gelmeye hazırlanan ancak birlikten izin alamayan 
erkeğin dışarıya çıkmasına izin verilmezken, birlik komutanlığının yetkisiyle beylik tabancasına el konuldu. 
ŞÖNİM görevlileri kadın ve çocuğuna memleketlerine gitmek üzere uçak bileti aldı. Kadının koruma kararı 
devam ederken baro aracılığıyla boşanma davası açıldı. 
 
27 Şubat 2013’te İstanbul Beylikdüzü'nde bir mağazada satış görevlisi olarak çalışan Meral Arabacı (27), 
gece  saat 23.00-23.30 sıralarında evine giderken, 3 kişinin tacizli saldırısına uğradı. Evine 200 metre 
mesafede saldırıya uğrayan Arabacı, DHA yaşadıklarını anlattı. Her akşam aynı yolu kullandığını ifade eden 
Arabacı, "Küçük bir ses duydum. O sabah da kaldırımları kazmaya başlamışlar. Parmak uçlarında yürür ya 
insan, aynı o şekilde, kafayı yan çevirmek istedim, çeviremedim. Yani göz göze gelemedik. Bir el hissettim 
boynumda ve ağzımda. 'İmdat' dedim, ağzımı tuttu, küfürlü bir şekilde vurmaya başladı" dedi. Saldırganların, 
yola park eden bir kamyonet ile bir beyaz arabanın arasına kendisini sıkıştırdığını aktaran Arabacı, 
"Arabanın arasına attı beni yere, tokadı yapıştırdığı gibi, hemen 2 kişi daha geldi. Üzerlerine siyah polar 
vardı. Biri başladı ayaklarıma tekme atmaya, bir diğer ellerimi tuttu. 'Yalvarırım yapmayın' dedim, belden 
aşağımı soymaya kalkacaklardı, ilk önce polarımı açtı, ağzımı tıkadı. Ben 'İmdat' deyince yeniden karnıma 
yumruklar atmaya başladı. Saçımdan tuttuğu gibi kaldırıma yatırdı beni. Yattığım yerde artık ağlıyorum, 
'Yapmayın, bırakın' diyorum. 'Maaşımı aldım, çantamda' diyorum" şeklinde anlattı yaşadıklarını. Arabacı, 
şiddetin ve tacizin 20 dakika sürdüğünü belirterek, "Şalım vardı, onu açıp, öpmeye başladı" dedi. Yolda 
kimsenin olmadığını söyleyen genç kadın, saldırganların bir anda nedenini anlamadığı bir şekilde kaçtıklarını 
kaydetti. Saldırganların herhangi bir eşyasını almadığını da belirten Arabacı, saldırganlardan birini "Hayatta 
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unutmam, kıvırcık saçlı, iri gözlü, top sakallı, kirli yüzlüydü, zayıftı. Ama diğer ikisini görmedim" diyerek tarif 
etti. Meral Arabacı, saldırganların kaçmasıyla sürünerek, kendini yola attığını ve geçen arabaları durdurmaya 
çalıştığını, ancak hiç bir arabanın durmadığını anlattı. Oturduğu sokaktaki kuruyemiş dükkanına sığındığını 
ifade eden Arabacı, şunları kaydetti: "Eve çıkarmışlar beni. Buraya memur beyler gelmiş, tam net 
hatırlamıyorum. Daha sonra karakol, karakoldan sonra hastane, bir daha karakol, savcılık. Polis sessiz 
kalmamı istedi. 'Bulunmaz' dedi. 'MOBESE kameralarını açın' dedim, çünkü caddenin ortasında tutuluyorum 
ve şiddetli bir şekilde dövülüp, tacize kalkışılıyor. 'Bulunmaz' dedi, 'Hangisini bulalım, sen en iyisi sus' dedi." 
Saldırıya uğradığı caddedeki MOBESE'leri sorduğumuzda polisin "Çalışmıyor, bozuk" dediğini aktardı.  
 
27 Şubat 2013’te, D.R., adlı kadın Bursa da bir camide fahri imamlık yapan Vahit K.’dan şikayetçi oldu. 20 
yaşındaki D.R. şikayetinde "evine çağıran Canan A. istemediğim halde bana Vahit K. ile birlikte kendisinin de 
katıldığı grup seks yaptırdı”. D.R. her ikisinden de şikayetçi oldu. Mahkemeye çıkarılan Canan A. ve Vahit K. 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
1 Mart 2013’te, İstanbul’da cezaevinden çıkan M.E., sekiz yıl önce boşandığı D.A.’yı (34) silah tehdit’iyle 
kaçırdı, baltayla yaraladı ve tecavüz etti. M.E. kayıplara karışırken, kadın koruma altına alındı. 
 
1 Mart 2013’te, Gaziantep'te ayrı yaşadığı eşiyle tartıştığı belirtilen bir kişinin, kayınbabası ve kayınvalidesini 
öldürüp, eşini ise ağır yaraladığı öğrenildi. Fatma Keçiş yaklaşık 8 ay önce 20 yıllık eşi ve 3 çocuğunun 
babası Ejder Keçiş'i terk edip, aynı apartmanda oturan babasının evine gitti. Eşini ikna etmek isteyen, fakat 
ret cevabı alan Ejder Keçiş, 28 Şubat’ta akşam saatlerinde 2'inci kattaki kayınbabası Adil İsaoğlu'nun evine 
gitti. Fatma Keçiş'ten yine ret cevabı alan Ejder Keçiş, çıkan tartışma sonrası üzerinde taşıdığı bıçakla 
kayınbabası Adil ile kaynanası Perihan İsaoğlu ve eşi Fatma Keçiş'e saldırdı. Keçiş, eşini, annesini ve 
babasını vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçakla yaralayıp kaçtı. Fatma Keçiş kaldırıldığı hastanede tedavi 
altına alınırken, Adil ve Perihan İsaoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.   
 
2 Mart 2013’te, Antep’te E.k. (49), ailesinin evine yerleşen karısı F.K.’yi (42) eve dönmeye ikna edemeyince 
kayın validesi Perihan İsaoğlu (60) ve kayın pederi Adil İsaoğlu’nu (61) bıçakla öldürdü, F.K.’yi ağır yaraladı. 
 
2 Mart 2013’te, Hatay’da Fatma Mercan (31), kucağında bebeğiyle sokakta saldırıya uğradı. Kadının 
görünce kaçmaya başladığı erkek zanlı Mercan’ı ve iki aylık bebeğini tabancayla öldürdü. Yakalanan zanlı, 
cinayeti kadının eski kocasının azmettirdiğini söyledi. 
 
2 Mart 2013’te tiyatro oyuncusu Sultan Ertuğrul'un eski sevgilisi Ali Sürmeli tarafından seyircilerin gözü 
önünde yumurtalı saldırıya uğradığını öğrenildi  
 
2 Mart 2013’te, Antalya’da cezaevinden izinle çıkan O.K., ayrılmak isteyen eşinden intikam alma bahanesiyle 
baldızına bıçak sapıyla tecavüz etti. 
  
3 Mart 2013’te, İstanbul’da üç erkek, yolda yürüyen M.A. (27) adlı kadını ağzını kapatarak iki aracın arasına 
sürükledi. Cinsel tacizde bulunan kadına tecavüz girişimine kalkışan saldırganlar aniden kaçtı. Kadının 
yardım istediği araçların hiçbiri durmadı. Polise başvuran kasına etraftaki MOBESE kameralarının bozuk 
olduğu ve saldırganları bulamayacakları söylendi. M.A., polisin kendisine “En iyisi sus” dediğini söyledi. 
  
3 Mart 2013’te, Aydın’da emlakçılık yapan E.T.(57), ev kiralamak için gelen kadınların telefon numarasını 
alıp taciz ettiği için gözaltına alındı. E.T. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 
  
4 Mart 2013’te, Antalya’da H.Ş. (41), hakkındaki üç aylık uzaklaştırma kararına rağmen karısı A.Ş.’nin evine 
giderek kadını şikayetini geri çekmesi için tehdit etti ve dövdü. H.Ş. daha önce de birçok kez karısını 
yaralamış, dişlerini, çenesini, bacağını ve kafatasını kırmış, uzaklaştırma cezası almıştı. 
  
5 Mart 2013’te, İzmir’de C.Ö. (74), tabancasıyla karısı Didare Özel’i öldürdü. C.Ö. silahı yeni aldığını ve 
kontrol ederken kazayla ateş alıp karısının başına isabet ettiğini söyledi. 
  
5 Mart 2013’te, İstanbul’da aile hekimi D.Y.(35), kadın hastası A.U.’yu (31) cinsel organına dokunarak taciz 
etti. Kadının sedyeden kalkmasını engellemeye çalışan D.Y., kaçmayı başaran kadının cep telefonuna 
“Akşam konuşalım” diye mesaj attı. Hakkında basit cinsel saldırı suçundan dava açılan doktor hakkında 12 
yıl hapis cezası isteniyor. 
  
6 Mart 2013’te, Kocaeli’de Y.M. (27), kocasından boşanan ablası Hatice Meral’i memleketi Erzurum’a 
dönmek istemediği için bıçakla öldürdü. Y.M. tutuklandı. 
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7 Mart 2013’te, Balıkesir’de cadde ortasında bir kadına cinsel tacizde bulunan Ö.Ç emniyetteki sorgusunun 
ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Balıkesir L Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 
 
7 Mart 2013’te, Manisa'nın Turgutlu İlçesi'nde, maden işçisi olan 38 yaşındaki Musa Çelen, evde iki 
çocuğunun gözleri önünde şiddet uyguladığı aynı yaştaki eşi Gülcan Çelen'i, kaçmaya çalışırken sokak 
ortasında yakalayıp bıçaklayarak öldürdü.  
 
7 Mart 2013’te, Konya'da özellikle yabancı uyruklu kadınları internet ve telefonla, bakıcılık gibi iş vaadiyle 
kandırıp, Türkiye'ye getirdiği, burada da dayak ve tehditle zorla para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye 
girmeye zorladığı öne sürülen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Azerbaycan 
ve Gürcistan uyruklu kadınlarında bulunduğu 10'u kadın 32 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 50 
kadın mağdurunda ifadesine başvurulduğu öğrenildi.  
 
7 Mart 2013’te, Kocaeli’de M.T., karısı A.T.’yi dövdü. Kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
7 Mart 2013’te, Kocaeli’de C.G., karısı H.G.’yi dövdü. Kadın hastaneye kaldırılırken, C.G. gözaltına alındı ve 
çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. 
  
7 Mart 2013’te, Twitter’da bir erkek, sunuculuk yapan E.E. adlı kadını ölümle tehdit etti. E.E., polise ve 
savcılığa başvurmasına rağmen taciz ve tehdit mesajlarının önüne geçemedi. Tacizci erkek, “Ya benimsin ya 
kara toprağın. Seni ilk gördüğüm yerde kafana kurşun sıkmayan ne oldun. İstediğin kadar beni engelle, polis 
ve savcıdan da korkmuyorum” gibi mesajlar yolladı. 
  
8 Mart 2013’te, Bursa’da bir erkek, yol ortasına bir kadına cinsel tacizde bulundu. Taciz görüntülerinin 
MOBESE kameralarına yansımasıyla tacizci yakalandı. 
 

8 Mart 2013’te, Düzce'de 3 yıl önce eşekten düşerek öldüğü iddia edilen Fatma Toprak’ın  kocası tarafından 
kasten tüfekle öldürüldüğü tespit edildi. 

 
8 Mart 2013’te, Samsun 'da B.K adlı genç kız (27 ) tanıştığı garson B.G'nin kendisini götürdüğü evde 
kahvesine ilaç konularak, bayıltılıp, tecavüze maruz kaldı. Mahkemede suçu kabul etmeyen B.G serbest 
bırakıldı. 
 
8 Mart 2013’te, Samsun 'da bir giyim mağazasının kabininde kot pantolon deneyen F.Ç(29)'nin iç çamaşırlı 
fotoğraflarını çektiği iddia edilen M.T(19) şikâyet üzerine polis tarafından yakalandı 
 
8 Mart 2013’te, Diyarbakır Kayapınar İlçesi Peyas Mahallesi 264'üncü sokakta, iddiaya göre polis koruması 
altında bulunan 1 çocuk annesi 27 yaşındaki Nazlı Aydın, gece otomobilinde 7 kurşunla vurularak öldürüldü. 
Polis, olayın şüphelisi olarak, Aydın'ın ayrıldığı sevgilisi 28 yaşındaki M.A.'yı arıyor.  
 
8 Mart 2013’te, Antep’te Ö.Ö., boşanma davası açan ve kızıyla birlikte Bartın’a yerleşen karısı S.Ö.’nün 
kaldığı eve giderek pompalı tüfekle ateş açtı. Ö.Ö. ihbar üzerine yakalandı. 
 
8 Mart 2013’te, İstanbul’da E.Y., karısı F.Y.’yi öldürmek için elinde bıçakla evin kapısında beklemeye 
başladı. E.Y.’yi gören kadın polislere haber verdi ancak E.Y. elindeki bıçakla polislere de saldırdı. Polis 
E.Y.’yi bacağından vurdu. 
 
8 Mart 2013’te Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde 5 Mart 2013’te Özel Harekât Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alınan Yasemin Yılmaz ve 5 kişi “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı. 2 aylık hamile olan Yasemin Yıldız’ın ise gözaltında iken düşük yaptığı 
öğrenildi. 
  
9 Mart 2013’te, Antalya’da yaşayan Sebahat Sebetci, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 3 çocuğunun babası 
M.S.’ye boşanma davası açıp, Dalaman’da yaşayan halası Ayşe Olaş’ın evine sığındı. Bu sırada cezaevinde 
olan M.S. olaydan 2 gün önce tahliye oldu ve eşinin boşanma davasından vazgeçmesini istedi. Ancak, 
Sebetci bunu kabul etmedi. Bunun üzerine M.S., cebinden çıkardığı bıçakla ilk önce Ayşe Olaş’ı yaraladı. 
Sonra da kaçmaya çalışan Sebahat Sebetci’yi karnına sapladığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaraladı. Kanlar 
içinde yere yığılan genç kadın, olay yerinde yaşamını yitirdi. M.S., çocuklarını da alıp kaçtı. Jandarmaya 
yakalanan M.S., polise teslim edildi.  
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9 Mart 2013’te, İstanbul 'da öğretmenlik yapan Ö.G’ ye Şişlide muayenesine gittiği doktor Dr C.K tarafından 
taciz edildi. 
 
9 Mart 2013’te, Bursa 'da 8 Mart 2013’te,nde aşk cinayetleri ile ilgili konuştuğu için patronu İlker Karan (35) 
Aslıhan O'nun kendisini tehdit ettiğini ileri sürdü ve öldürdü. 
 
9 Mart 2013’te, Diyarbakır’da polis koruması altında bulunan bir çocuk annesi Nazlı Aydın, otomobilinde yedi 
kurşunla öldürüldü. Peyas mahallesi 264. Sokak’ta evinin önüne gelen Aydın, aracını park etmeye çalışırken, 
tabancayla açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden 7 kurşunla ağır yaralandı. Daha önce evli olduğu Murat 
A. ‘dan ayrılarak, kendisine çağrılı koruma verilen Aydın hastaneye götürüldüğü sırada yaşamını yitirdi. 
Cinayeti Murat A. ‘nın işlediği bilgisine ulaşıldığı aktarıldı. (09.03.2013 / Sabah.com.tr / Taraf.com.tr) 
 
İstanbul Tarlabaşı’nda yaşanan bir vahşet, olaydan 11 gün sonra açığa çıktı. Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı’nda 
10 Mart 2013 günü sabaha karşı gerçekleşen olayda altı kişilik bir erkek grubu, bir kadına sokak ortasında 
tecavüz etmeye kalkıştı. Duruma tanıklık eden hiç kimse gruba müdahale etmezken, bir kişi kadını kurtarmak 
için harekete geçti. İsminin İ. Olduğu öğrenilen kişi, tecavüz etmek isteyen beş kişilik grup tarafından darp 
edildi.   
 
10 Mart 2013’te, Muğla’da M.S. (48), boşanmak isteyen karısı Sebahat Sebetçi’yi  (39) bıçaklayarak öldürdü, 
olaya müdahale etmeye çalışan iki akrabasını da yaraladı. 
  
11 Mart 2013’te, İzmir S.P.Ö. adlı kadın, oğlundan şiddet gördüğü için evden ayrılan gelini Nur Özcan’ı (27) 
bıçakla öldürdü. S.P.Ö. yakalandı. 
 
11 Mart 2013’te, Kocaeli’de M.D., ayrı yaşadığı karısı Z.D.’yi (32) başka bir erkekle görüştüğü bahanesiyle 
bıçakla yaraladı. 
  
13 Mart 2013’te, Samsun’da K.K. (28), P.F. adlı kadını zorla arabasına bindirerek ıssız bir alana götürdü ve 
tecavüz girişiminde bulundu. K.K., kadının parasını ve cep telefonunu gasp ederken, kadın K.K.’yi 
tekmeleyerek kaçtı ve polise şikayette bulundu. K.K. yakalandı. 
 
13 Mart 2013’te, Van'da eşi M.N.S eşinin kendisini halasının oğluyla aldattığını iddia ederek 21 yaşında 
hamile kadını av tüfeğiyle öldürdü. 
 
13 Mart 2013’te Bursa'da tartıştığı eşine sinirlendiği iddiasıyl evden çıkan 42 yaşındaki S.G.,y'i bıçakla 
yaralayıp döverek tanınmaz hale getirdiği iddiasıyla 26 yaşındaki Remzi B. yakalandı. Remzi B. ifadesinde, 
"Yolda yürürken gördüğüm S.B.'yi arabama aldım. İstediği için büfeden iki şişe bira aldım. Boş bir arazide 
içerken ona yanaştım. Beni itti. Ben de bıçakla kalçasını çizdim, sonra dövdüm. Ardından eve gitmesi için 
onu metro istasyonuna bıraktım. Bir süre sonra sağlığını merak etiğim için telefon açıp, 'Nasılsın' diye sorup, 
bundan sonra ablam olmasını istedim" dedi.  
 
14 Mart 2013’te Batman’da yaşayan ve psikolojik tedavi gördüğü belirtilen 49 yaşındaki Sait İlik, Bölge 
Devlet Hastanesi'nde otomasyon elemanı olarak çalışan 4 çocuk annesi gelini Sabahat İlik'i alnından sıktığı 
tek kurşunla vurdu. Ağır yaralanan kadın, ameliyata alınırken, katil zanlısı Sait İlik, kayıplara karıştı.   
 
14 Mart 2013’te İstanbul Kartal’da eşi Engin Yolcu’dan şiddet gördüğü ve ölüm tehditleri aldığı iddia edilen 
Fatma Yolcu, polisi arayarak yardım istedi. Kadının evinin önünde elinde bıçakla bekleyen Engin Yolcu olay 
yerine gelen polis ekiplerine saldırdı. Polis ekipleri Yolcu'yu bacağından vurarak etkisiz hale getirdi.  
 
14 Mart 2013’te Şanlıurfa'da, tek başına yürüyen Suriyeli kızı taciz ettiği ileri sürülen 2 kişi, polis tarafından 
gözaltına alındı. Olay, akşam saatlerinde Eyübiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ülkesindeki iç karışıklıktan 
kaçarak Şanlıurfa’ya gelen ve Eyyübiye Mahallesi'ndeki boş araziye ailesiyle kurduğu çadırda yaşayan adı 
öğrenilemeyen 18 yaşındaki Suriyeli kız, yolda yürürken 2 kişi tarafından taciz edildi. Kızı elle taciz ettiği ileri 
sürülen 2 kişi, çevredekilerin ihbarı üzerine polis tarafından gözaltına alındı.Polisleri görünce sınır dışı edilme 
korkusuyla gözyaşı döken genç kız, çevrede bulunanların tercüman lığı ile olayı anlattı. Polis bilgisine 
başvurduğu Suriyeli kızı ailesinin bulunduğu çadıra gönderirken, şüpheliler Mahmut E. ve İbrahim Y. ise 
işlemleri yapılmak üzere Eyyübiye Polis Merkezi'ne götürüldü.  
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14 Mart 2013’te, Bursa’da R.B. (27), kocasından şiddet gördüğü için evden çıkan S.G. (42) adlı kadını zorla 
bir arabaya bindirerek darp etti ve bıçakladı. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alınan R.B., savcılık 
talimatıyla serbest bırakıldı. 
 
14 Mart 2013’te, Siirt’te Vezir Akıncı isimli vatandaş işsizlik nedeni ile girdiği bunalım sonucu, eşi Emine 
Akıncı ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gürültüyü duyan komşuları polise 
haber verdi. Polisin olay yerine geldiğini gören Akıncı, evde bulunan pompalı tüfekle havaya ateş ederek, 
kimsenin müdahale etmemesini istedi. Eşi ve oğlunu rehin alan Akıncı, kendisini durdurmak isteyen eşi 
Emine Akıncı'ya ateş ederek omuzundan vurdu. Yaralanan Emine Akıncı Siirt’teki ilk tedavisinin ardından, 
Diyarbakır’a sevk edildi.   
 
14 Mart 2013’te, Elazığ'da, 17 yaşındaki gencin, babasının imam nikahıyla birlikte yaşadığı kadını öldürdüğü 
iddia edildi. Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde F.A.G. (17), evine gittiği babası R.A.'nın 
(49) imam nikahıyla birlikte yaşadığı öne sürülen D.Ö.'ye (17) av tüfeğiyle ateş etti. Olay yerinde hayatını 
kaybeden genç kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna 
kaldırıldı  
  
15 Mart 2013’te, Bursa'da tartıştığı eşine sinirlenip evden çıkan S.G.(42 )kocası R.M tarafından bıçaklandı. 
Karısı bıçaklayarak tanınmaz hale getiren R.M, mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
15 Mart 2013’te, Urfa'da Mahmut. E. ve İbrahim Y. 18 yaşındaki Suriyeli kıza tecavüz ettikleri iddiasıyla 
gözaltına alındı. 
 
16 Mart 2013’te,  Antalya Kemer'deki bir diskonun muhasebe bölümünde çalışan Rus kökenli Elena Suruç 
(39), birlikte yaşadığı Recep A.’dan (35) sürekli şiddet görünce bir arkadaşının evinde kalmaya başladı. Ev 
arayan ve yakın arkadaşlarına, "Bu adam beni öldürecek" diyen Suruç, iş çıkışında Recep A.’nın ısrarı 
üzerine konuşmak için saat 17.00 sıralarında Merkez Mahallesi’ndeki evine geldi. Barışmak istediği Suruç ile 
konuşurken yine tartışma çıkması üzerine Recep A., eline geçirdiği bıçakla Elena Suruç'a saldırdı. Recep A., 
kaçmayan çalışan Elena Suruç'u 12 yerinden bıçakladı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, evden 
çıkarak Liman Caddesi'nde dolaşan Recep A. olay yerine yaklaştığı sırada polis ekibi tarafından yakalandı.  
 
16 Mart 2013’te, U.K. adlı erkek, bilişim uzmanı avukat M.B. adlı kadının cep telefonuyla taciz etti ve elinde 
çıplak fotoğraflarının olduğunu öne sürerek şantaj yaptı. Kadının şikayeti üzerine yakalanan tacizci iki yıl 
dokuz ay hapis ve 1240 lira para cezasına çarptırıldı. 
 
16 Mart 2013’te, Urfa’da M.E. ve İ.Y., Suriyeli mülteci bir kadını sokakta taciz etti. Taciz görüntüleri haber 
ajansı fotoğraflarına yansıdı. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine tacizciler gözaltına alındı. Çıkarıldıkları 
mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
16 Mart 2013’te, Bolu’da E.T., sokakta kadınları taciz ettiği için tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.T.’nin 
uzun zamandır arandığı ve suçüstü yakalandığı belirtildi. 
  
16 Mart 2013’te, Mersin’de bir erkek, sığınma evinde kalan karısı N.T.’yi (25) darp ederek ağır yaraladı. 
Hastanede tedavi gören kadının daha önce koruma talebinde bulunduğu öğrenildi. 
 
17 Mart 2013’te, İstanbul Güngören Gençosman Mahallesi Atakan Sokak’ta İbrahim A. isimli şahıs, sokak 
ortasında eski sevgilisi Sunay Özcan ve annesi Virgül Baykara'ya kurşun yağdırdı. Olayda iki kadın hayatını 
kaybederken, saldırgan ise kendisine vurarak intihara teşebbüs etti. Bağcılar Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırılan saldırgan, hastanede öldü.   
 
17 Mart 2013’te, Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde faaliyet gösteren bir işyerinin tuvaletinde gizli kamera 
çekimleri ortaya çıktı. Kamera kayıtları ise işyerinde çalışan kadınlar tarafından tesadüfen bulundu.  Eşi ile 
birlikte 2 kadının daha işyerinde uzun zamandır çalıştığını iddia eden Suat Gümüş, yaşanan bu çirkin olay 
karşısında, yetkililerin suçluları cezalandırmasını istedi.   
 
17 Mart 2013’te,  Ankara Keçiören Şehit Kubilay Mahallesi’nde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları 
bulunduğu öğrenilen S.D, kendisini aldattığından şüphelendiği 2 çocuk annesi eşi B.D. ile tartıştı. 
Tartışmanın büyümesi üzerine zanlı, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile eşin bıçakladı.  
Komşuların ihbarıyla olay yerine gelen polisleri görünce çocuğunu rehin alan zanlı, kaçmak isterken 
gözaltına alındı.  
 

http://www.milliyet.com.tr/index/sald%C4%B1rgan/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Ba%C4%9Fc%C4%B1lar/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C3%A7ocuk/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/G%C3%B6r%C3%BCnce/default.htm
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17 Mart 2013’te, Tekirdağ 'da başkasından hamile olduğu iddia ettiği 17 yaşındaki 4 aylık hamile sevgilis ini 
evde satırla kesip öldürdü parçaların denize atan Hüseyin Kemal Renar tutuklandı. 
 
18 Mart 2013’te, İstanbul Fatih’te geçen hafta gasptan sabıkası bulunan Serkan Kubilay tarafından, 
oturdukları evde rehin alınan iki genç kızdan Işıl Yurdakul, yaşadıklarını VATAN’a anlattı. Maliye Bakanlığı 
Gelir Uzman Yardımcısı olan Işıl Yurdakul, şöyle konuştu: “Saldırgan ben evde yokken kapıya gelmiş. 
Kendisini ev sahibinin oğlu olarak tanıtmış ve zorla içeri girerek onu bıçakla rehin almış. Telefonda Pınar 
ağlaya ağlaya ‘Eve gelmene gerek yok’ dedi. İş yerimden eve doğru yola çıkarken hem polisi hem de bakkal 
Hasip Kar’ı aradım. 5 dakika sonra eve vardım. Bakkal ile kapıya çıktım. Kapı aralığından Pınar’ın boğazına 
bıçak dayamış saldırganı gördüm. Saldırgan Serkan Kubilay’ın bakkal ile kendisini içeri aldığını, daha sonra 
polis sandığı bakkalı, “Kız arkadaşımla sadece tartışmıştım” diyerek dışarı gönderdiğini anlatan Yurdakul, 
şöyle devam etti: “Beni de göndermek istedi. Ama beni rehin almasını, onu bırakmasını söyledim. İkna 
edebilmek için sakin kalmaya özen gösterdim. ‘Kızın durumu kötü, burada bir şey olursa cezan artar’ diyerek 
Pınar’ı bırakmaya ikna ettim.  Yurdakul, Serkan Kubilay’ın arkadaşlarını arayarak nasıl bomba yapılacağını 
öğrenmeye çalıştığını, doğalgazı açarak evi havaya uçuracağını söylediğini belirterek, “Gazdan dolayı sürekli 
başım döndü ve defalarca kustum. Bana cinayetten sabıkalı olduğunu söyledi.  
 
18 Mart 2013’te, İstanbul’da İ.A. (31), kendisinin evli olduğunu öğrenince ayrılmak isteyen sevgilisi Sunay 
Özcan (29) ve annesi Fatma Birgül Bayra’yı (47) sokakta tabancayla öldürdü. İ.A. cinayetin ardından intihar 
etti. 
 
18 Mart 2013’te, Ankara’da S.D., karısı B.D.’yi ve araya giren babasını bıçakla öldürdü, erkek kardeşi S.D.’yi 
de ağır yaraladı. 
  
19 Mart 2013’te, Adana’da İ.T., karısı Ö.Z.’yı (25) dövdü. Polise şikayette bulunan kadına koruma verildi. İ.T. 
gözaltına alındı. 
  
19 Mart 2013’te, İstanbul’da sağlık memuru V.D., S.K. adlı kadın hastaya iğne yaptıktan sonra göğüslerini 
sıkarak tacizde bulundu. S.K.’nin kocası sağlık memuruyla tartıştı. İki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. 
İstanbul Cumhuriyet Savcılığı V.D. hakkında basit cinsel saldırı suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar, S.K.’nin 
kocası hakkında ise tehdit suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 
  
20 Mart 2013’te, Adana’da İ.T. (28), birlikte yaşadığı sevgilisi Ö.A.Yı (25) dövdü. Kadın karakola başvurdu, 
İ.T. gözaltına alındı. 
 
20 Mart 2013’te, Kayseri’de C.A. (32), hamile karısı G.A.’yı (28) dövdü. Kadın hastaneye kaldırılırken, C.A. 
gözaltına alındı. 
  
20 Mart 2013’te, Zonguldak’ta S.K. (67) dua okuma bahanesiyle S.T. (37) adlı kadının kıyafetlerini çıkartarak 
cinsel tacizde bulundu. Kadının şikayeti üzerine S.K. gözaltına alındı. 
 
20 Mart 2013’te, Tekirdağ’da V.E. (32), B.U.Y. (25) adlı kadını evine kadar takip etti ve evine girmeye çalıştı. 
Kadının çığlıklarını duyan bir komşusu eve girerek olaya müdahale etti. Çıkan arbedede komşu, tacizciyi 
bıçakladı. 
  
21 Mart 2013’te, Samsun’da M.A. (29), eski karısı S.A.’yı (25) konuşma bahanesiyle bir eve götürerek 
tecavüz etti. M.A. gözaltına alındı ancak çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakıldı. 
  
21 Mart 2013’te, Kocaeli’de S.C., ayrılmak isteyen sevgilisi T.T.’yi dövdü. Kadın hastaneyye kaldırılırken, 
gözaltına alınan S.C. çıkaırldığı mahkemece serbest bırakıldı. 
 
21 Mart 2013’te, İstanbul Kadıköy 'de 5 yıldızlı otelde kat görevlisi A.S, Ulaştırma Bakanlığındaki mühendis 
olarak çalışan G.T tarafından tacize uğradı.  Mahkeme olayı kamera kayıtları  ile tespit etti 
 
21 Mart 2013’te Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde aynı aileden 4 kişi, evlerinde silahla vurularak öldürülmüş halde 
bulundu. Mimar Sinan Mahallesi Hürriyet Caddesinde yaşayan Harbelioğlu ailesinin komşuları, evdeki 
sessizlikten şüphelenerek durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eve gelen ekipler anne Songül, baba Nuri ile 
çocukları Sedat ve Sinan Harbelioğlu'nun silahla vurularak yaşamını yitirdiğini belirledi. Evde yaralı olarak 
bulunan Gizem ve Uğur Harbelioğlu, MKÜ Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Gizem Harbelioğlu ilçedeki ilk 
müdahalenin ardından Adana 'ya sevk edildi.   
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22 Mart 2013’te Kocaeli İzmit Yeşilova Mahallesi’nde eski kız arkadaşının annesine tecavüz etmek isteyen 
ve kendisine engel olmak isteyen bir kişiyi darp eden Mustafa Ç, polis tarafından yakalanıp karakola 
götürüldü. Aralarındaki sorun nedeniyle kız arkadaşından ayrılan Mustafa Ç. (30), akşam saatlerinde alkol 
alarak kız arkadaşının annesi N.Ö. (48) ile konuşmak istedi. Birlikte dışarı çıkan ikili bir süre konuştuktan 
sonra iddiaya göre Mustafa Ç, birdenbire N.Ö.’ye saldırmaya başladı.Boğazından tutarak kadını yere yatıran 
Mustafa Ç., N.Ö.’ye cinsel saldırıda bulunarak tecavüz etmeye kalkıştı. N.Ö.’nün çığlıkları üzerine olay yerine 
gelen komşusu Ş.G. (50) şahsı darp etti. Bunun üzerine Mustafa Ç olay yerinden kaçtı. Şikayet üzerine 
çalışma başlatan İzmit İlçe Asayiş Büro Amirliği ekipleri Mustafa Ç’yi Yeşilova Mahallesi’ndeki evinde 
gözaltına aldı. İfadesinde sarhoş olduğunu ve hiçbir şey hatırlamadığını söylediği öğrenilen Mustafa Ç, 
adliyeye sevk edildi.  
 
22 Mart 2013’te Samsun  İlkadım İlçesi Sahil Yolu Tütün İskelesi'nde Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi 
Murat Ö., kız arkadaşı Serpil Ö. ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Çevredekilerin 
şaşkın bakışları altında karşılıklı hakaretlerle büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.   Murat Ö., üzerinde 
bulunan ekmek bıçağıyla Serpil Ö.'nün boğazını kesip, göğsünden yaraladı. Genç kız kanlar içinde yerde 
kalırken, Murat Ö. olay yerinden kaçtı. Serpil Ö., gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla 
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım servisine alınan genç kızın sağlık durumunun çok 
ağır olduğu bildirildi. Kaçan Murat Ö. ise bir süre sonra, izinli olan ve sahilde gezen bir polis memuru 
tarafından elindeki bıçakla birlikte yakalanarak karakol ekiplerine teslim edildi.       

 
22 Mart 2013’te, Aydın’da İ.M.K. (36), bir alışveriş merkezinde üç kadına cinsel tacizde bulundu. Güvenlik 
kameralarından olayın tespit edilmesiyle gözaltına alınan İ.M.K., tacize uğrayan kadınlara ulaşılamayınca 
savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 
 
22 Mart 2013’te, İstanbul’da Y.Y., sokakta yürüyen oyuncu E.M.’ye cinsel tacizde bulundu. 
  
23 Mart 2013’te, İzmit’te M.Ç., eski sevgilisinin annesine sokakta tecavüz girişiminde bulundu. 
  
23 Mart 2013’te, Edirne’de İ.Z. (31),  hakkında uzaklaştırma kararı çıkartan ve bir senedir ayrı yaşadığı karısı 
T.Z.’nin (26) sokakta yolunu keserek bir apartmanın garajına soktu ve ağır bir şekilde darp edip bıçakla 
yaraladı. Kolu kırılan kadın bayılınca kaçan koca tutuklandı. 
 
23 Mart 2013’te, Edirne’de görme engelli S.K. (67), evde asılı çamaşırlara ayağı takıldığı bahanesiyle karısı 
İ.K.’yi (68) dövdü ve kesici aletle yaraladı. 
  
24 Mart 2013’te, Samsun’da M.Ö. (18), ayrılmak isteyen sevgilisi S.Ö.’yü (19) bıçakla yaraladı, yere yığılan 
kadının boğazını kesti. M.Ö. tutuklandı. 
 
24 Mart 2013’te, Muğla’da Y.T. (30), karısı A.T.’yi (27) bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadın hastaneye kaldırıldı. 

 
25 Mart 2013 te Kocaeli'nin en büyük kültür merkezi olan, Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın da 
bulunduğu, her gün yüzlerce kişinin girip çıktığı Süleyman Demirel Kültür Merkezi'ndeki kadınlar tuvaletine 
gizli kamera yerleştirildiği ortaya çıktı. Kültür Merkezi yetkililerinin olayı bildirmesi üzerine polis ve Cumhuriyet 
Savcılığı soruşturma başlattı.   

 
26 Mart 2013’te, Ankara’da Y.Y., karısı Gülşen Yavuz’u (34) çocuklarının önünde av tüfeğiyle öldürdü. Y.Y. 
hakkında uzaklaştırma kararı vardı. 
  
26 Mart 2013’te, İstanbul’da A.S. (25), arkadaşı M.F.’ye (26) otel odasında tecavüz etti. Kadının şikayeti 
üzerine A.S. hakkında 7 yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
  
26 Mart 2013’te, Trabzon’da S.K., hakkında koruma kararı olan karısı Ş.K.’yi (56) darp etti. 
 
26 Mart 2013’te, Trabzon’da H.B. (49), sigara parası vermediği bahanesiyle karısını kaynar su dökerek 
yaraladı. 
 
26 Mart 2013’te, Trabzon’da E.K. (38), “ayaklarını iyi yıkamadığı” bahanesiyle karısı Z..’yi dövdü. Kadın 
polise şikayette bulundu. 
 
26 Mart 2013’te, Trabzon’da Ş.A. (40), karısı N.A.’yı (30) dövdü. 

http://www.milliyet.com.tr/index/Kocaeli/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C4%B0zmit/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/darp/default.htm
http://www.radikal.com.tr/index/suleyman-demirel
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27 Mart 2013’te, Bursa’da A.Y., karısı F.B.’yi kemerle boğazını sıkarak öldürmeye çalıştı ve öldürdüğünü 
düşünerek polise teslim oldu. Hastaneye kaldırılan kadın solunum cihazına bağlandı ancak beyin 
fonksiyonlarında sorun olduğu öğrenildi. 
 
27 Mart 2013’te, Sivas’ta D.K. (49), karısı Ü.K.’yi (39) bıçakla yaraladı, kavgayı ayırmak isteyen iki kızını (15-
17) da bıçakladı. 
 
27 Mart 2013’te, Bursa'da 52 yaşındaki Tekin. B tartıştığı eşi F.B 'Yİ kemerle boğarak öldürdü 
  
27 Mart 2013’te, Edirne’de emekli polis memuru N.D., boşanmak isteyen karısı Nurcan Dönmez’i tabancayla 
öldürdü. Cinayetin ardından intihar teşebbüsünde bulundu. 
  
28 Mart 2013’te, Urfa’da A.D., C.Y. ve İ.C. adlı erkekler, G.İ. (20) adlı kadını kaçırıp alıkoydukları bir evde 
tecavüz etti. Kadının pencereden çığlık atarak yardım istemesi üzerine zanlılar yakalandı. Kadının Antep’te 
yolda yürürken kaçırılarak Urfa’ya getirildiği öğrenildi. 
  
29 Mart 2013’te,Antalya’da A.B. (50), karısı H.B.’yi (45) ağır şekilde darp etti. Kadın hastaneye kaldırılırken, 
A.B. kaçtı. 
 
29 Mart 2013’te, Şırnak'ta görev yapan Uzman Çavuş İbrahim Ege, Urfa'nın Şair Nabi Mahallesi'nde ikamet 
eden eşi Hülya Ege'yi sokak ortasında beylik tabancasıyla başına peş peşe ateş ederek, katletti. Edinilen 
bilgilere göre, olay dün akşam saatlerinde Karayolları 91'inci Şube Şefliği'nde memur olarak çalışan Hülya 
Ege, mesai bitimi işyerinden çıktıktan sonra, Şair Nabi Mahallesi'ndeki evine giderken yaşandı. Hülya Ege 
yürüdüğü sırada yanına gelen eşi İbrahim Ege ile aralarında tartışma başladı. Daha sonra Uzman Çavuş 
Ege, beylik tabancayla Hülya Ege'nin başına peş peşe ateş etti. Çevredeki yurttaşlar silah sesinin ardından 
durumu polise bildirdi. Eşini öldürdükten sonra olay yerinden kaçan Ege ise, polisin bölgede yaptığı arama 
sonucu silahıyla beraber yakalanarak, gözaltına alındı. (28.03.2013 / Milliyet.com.tr / Ozgur-gundem.com) 
  
30 Mart 2013’te, İstanbul’da kuaför Y.Ö., saçlarını kurutma bahanesiyle kuaförün üst katına çıkardığı H.B.’yi 
(29) darp etti ve tecavüz etti. Kadının şikayeti üzerine Y.Ö. gözaltına alındı. 
  
30 Mart 2013’te, İstanbul’da kendini şeyh olarak tanıtan M.Ç. (55), açtığı izinsiz Kuran kursuna gelen 13 
kadına cinsel tacizde bulundu. M.Ç. tutuklandı.   

 
1 Nisan 2013 te Denizli’nin Çal İlçesi’ne bağlı Kabalar Köyü’nde kayınvalidesi Münire Balı ile kayınpederi 
Aziz Balı’yı av tüfeğiyle başlarından vurarak öldürdükten sonra intihar eden 30 yaşındaki Neşat Tatar’ın, 
olaydan önce kendi mezarını kazdığı ve çevresine katliam yapacağını söylediği öğrenildi. Ayrıca Tatar’ın, 
olaydan bir gün önce Çal Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesinin alınıp serbest bırakıldığı ortaya çıktı. 
Balı çifti ile 7 ay önce cezaevinden çıkan Tatar’ın cenazeleri, köyde toprağa verildi. Kabalar Köyü’nde 
 saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, şiddet uyguladığı için evi terk eden eşi 25 yaşındaki Halime 
Tatar’ı, dönmesi için ikna edemeyen 2 çocuk babası Neşat Tatar, pompalı tüfekle kayınpederi 51 yaşındaki 
Aziz Balı ile kayınvalidesi 49 yaşındaki Münire Balı’yı başlarından vurarak öldürdü. Öfkeli damat, daha sonra 
köy yakınındaki çeşmenin yanında, aynı tüfekle başına ateş edip yaşamına son verdi. Olayın ardından 3 
kişinin cesedi otopsi içinPamukkale Üniversitesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.  
 
1 Nisan 2013’te Samsun’da erkek arkadaşı 18 yaşındaki Mecit Özbaran tarafından 9 yerinden 
bıçaklandıktan sonra boğazı kesilen 19 yaşındaki Serpil Öztürk, yoğun bakımdan çıktı. Yaşadığı korku dolu 
anları anlatan Öztürk, "Aldığım bıçak darbelerinin ardından yere düştüğümde, kurbanlık gibi başımın önüne 
çömelip boğazımı kesti. O an öldüğümü sandım" dedi. Olay, 10 gün önce İlkadım İlçesi Sahil Yolu üzerinde 
meydana geldi.  Polis soruşturmasının ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mecit Özbaran, ’kasten adam 
öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
1 Nisan 2013’te, Antep'te G.G. adlı erkek içki içtiği için kendisini uyaran eşi D.G.'yi yumrukladıktan sonra 
eşinin kafasında sandalye kırdı. Gözaltına alınan G.G.'nin daha önce de eşine şiddet uyguladığı için 
hakkında işlem yapıldığı açıklanırken D.G. tedavisinin ardından taburcu edildi. 
  
2 Nisan 2013’te, Denizli’de R.T., şiddet gördüğü için evi terkeden karısının annesi Münire Balı ve babası Aziz 
Balı’yı pompalı tüfekle öldürdü. Karısı kurtulmayı başardı, R.T. intihar etti. 
  

http://www.milliyet.com.tr/index/katliam/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Cumhuriyet~Savc%C4%B1l%C4%B1%C4%9F%C4%B1/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/saat/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C3%A7ocuk/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Pamukkale/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Adli~T%C4%B1p~Kurumu/default.htm
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2 Nisan 2013’te, Samsun’da M.Ö. (18), sevgilisi S.Ö.’yü (19) bıçakla yaraladı ve boğazını kesti. Kadın 
geçirdiği ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlatırken, kadını defalarca ölümle tehdit eden M.Ö. “kasten 
öldürmeye teşebbüs”ten tutuklandı. 
  
3 Nisan 2013’te, İstanbul’da restoran kuryesi A.E.Y. (33), V.D.Z. (21) adlı kadına asansörde cinsel saldırı ve 
tacizde bulundu. Kadının şikayeti üzerine tutuklanan A.E.Y. “nitelikli cinsel saldırı” suçundan 12 yıla kadar 
hapis istemiyle yargılanacak. 
 
3 Nisan 2013’te Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde bir pastanenin açık alandaki bölümünde oturan 28 yaşındaki 
Yeliz Tek, başında kask bulunan motosikletli genç tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.  
 
3 Nisan 2013’te, Balıkesir'de 82 yaşındaki Hafize Çetin yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili 
soruşturma başlatıldı. 
 
3 Nisan 2013’te, İzmir Çiğli’de cezaevinden çıkan Şahin S. çocuklarını görmek üzere gittiği evde eski eşi 
Sema Öztürk’ü bıçakla yaralayıp kaçtı. 
 
4 Nisan 2013’te, İstanbul’da F.D., sekiz aylık hamile yengesine evinde tecavüz etti. Tutuklanan F.D.’nin 
cinsel istismar suçundan hükümlü olduğu ve 3. Yargı Paketi ile tahliye olduğu öğrenildi. 
  
4 Nisan 2013’te, İzmir’de Ş.S., eski karısı S.Ş.’yi (33) bıçakla ağır yaraladı. 
 
5 Nisan 2013’te, Diyarbakır merkez Sur ilçesinde sabah saatlerinde Deniz Binen (28) adlı kadın, kocası 
Selami Binen tarafından 6 aylık bebeğinin yanında 10 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.   
 
5 Nisan 2013’te, Diyarbakır'ın Fiskaya semtinde soyadı öğrenilemeyen Selam isimli bir kişi, bir çocuk annesi 
ve hamile olan imam nikahlı eşi Esmer Gezer'i 30 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek katletti.   
  
6 Nisan 2013’te, İzmir’de A.İ., eski karısı Hülya Aydın’ı bıçakla öldürdü. Kadın bir süredir patronu S.Ş. 
tarafından tacize uğruyordu ve koruma kararı çıkartmıştı. S.Ş.’nin bu karar üzerine kadının eski kocasını 
arayarak “Eski karınla ilişkimiz var. Sen araya girmeseydin evlenecektik” dediği, A.İ.’nin karısını bu 
bahaneyle öldürdüğü ortaya çıktı. A.İ. önce kaçtı, birkaç gün sonra ise polise teslim oldu. 
 
6 Nisan 2013’te, Samsun’da birlikte yaşadığı 3.5 aylık hamile olan 15 yaşındaki S.D.’yi dövdükten sonra 
motosikletle ezmeye çalışan kişi mahkeme karşısına çıktığında çocuk yaştaki S.D. şikayetçi olmadığını 
belirtti. 
 
8 Nisan 2013’te, Eskişehir Porsuk Çayı’nda 45 yaşındaki Ferda Kahya’nın cesedi bulundu. 
  
8 Nisan 2013’te, Aydın’da ilişki teklifini reddettiği E.K. (59) tarafından ıssız dağlık alanda terk edildiği ileri 
sürülen A.D.(52), İl Afet Müdürlüğü tarafından kurtarıldı.  
 
8 Nisan 2013’te, Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde meydana gelen olayda, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tarih 
bölümü öğrencisi Aydın Keleş, arkadaşlık teklifini reddeden Şükrü Ayna Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Lisesi 
10'uncu sınıf öğrencisi Fatma Atagün'ü (15) 21 bıçak darbesiyle öldürdü.   
 
8 Nisan 2013’te Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 30 yaşındaki Mutlu Polat, otobüs durağında bekleyen 37 
yaşındaki Şule Seçil Tengir ile 33 yaşındaki Hürrem Babaoğlan'ı pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Polat, 
daha sonra aynı tüfekle intihara teşebbüs etti.  
 
9 Nisan 2013’te Konya'nın Ereğli İlçesi Çakmak Köyü'nde 48 yaşındaki 4 çocuk babası Hüseyin Özkan 
bıçakla, eşi 45 yaşındaki Hatice Özkan da, baltayla öldürülmüş olarak bulundu. Vücudunda 12 bıçak darbesi 
bulunan Hüseyin Özkan'ın geçirdiği cinnet sonucu eşini baltayla öldürdükten sonra kendi vücuduna da 
defalarca bıçak sapladığı üzerinde duran jandarma, çiftin vahşice öldürülüp, öldürülmediğini de araştırıyor.  
 
9 Nisan 2013’te Antalya Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesinde  bulunan özel bir anaokuluna 4 yaşındaki 
kızı Melek A.'yı bırakan anne Asuman İnce (38), arabasına bindiği sırada, bir yıl önce boşandığı Bülent 
A.’nın (39) saldırısına uğradı. Mahkeme kararıyla eski eşine 5 yıl yaklaşmama cezası verilen Bülent A., ilk 
olarak aracın kapısını açıp Asuman İnce’nin kafasına bir el ateş etti. Daha sonra İnce’yi saçından tutarak 
aşağıya indiren Bülent A., eski eşini darp etmeye başladı. Bu sırada çevredekilerin yardıma koştuğunu gören 
Bülent A., onları engellemek için havaya ateş etmeye başladı. Eski eşini bir süre daha darp eden Bülent A., 
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daha sonra ateş ederek ikinci kez vurdu. Olay yerinden, geldiği araçla hızla uzaklaşan Bülent A., izini 
kaybettirmeyi başardı. İnce, çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla Akdeniz 
Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Durumunun kritik olduğu öğrenilen Asuman İnce’nin 
ameliyata alındığı belirtildi.  
 
9 Nisan 2013’te, Antalya’da M.P., evli olduğunu öğrenince kendisini terkeden sevgilisi Şule Seçil Tengir (37) 
ve arkadaşı Hürrem Babaoğlu’nu pompalı tüfekle öldürdü, ardından intihara teşebbüs etti. Tengir’in M.P. 
hakkında tehdit suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunduğu, arkadaşı Babaoğlu’nu da tanık olarak 
gösterdiği öğrenildi. 
  
9 Nisan 2013’te, Çanakkale’de N.Ç. (35), hakkındaki uzaklaştırma kararına rağmen sokakta karşılaştığı eski 
karısı Y.E.’yi (32) bıçaklayarak yaraladı. N.Ç. polise teslim oldu. 
  
9 Nisan 2013’te, Antalya’da Bülent Altıparmak boşandığı eşi İngilizce öğretmeni Asuman İnce’yi 4 yaşındaki 
çocuğunun gözü önünde kurşunladı. Asuman İnce ağır yaralandı. 
 
9 Nisan 2013’te, İzmir Gaziemir’de Havide Sarıkaya ve annesi Dürüye Atağan evlerinde başlarına merdane 
ile vurularak öldürüldü.  
 
10 Nisan 2013’te, Samsun’da E.E. (42), karısı N.E.’yi (39) bıçaklayarak yaraladı. E.E. gözaltına alındı. 
 
10 Nisan 2013’te, Antep’te M.S., şiddet uyguladığı için yargılanacağı duruşma öncesinde eski karısı Ş.G.’yi 
adliye koridorunda bıçakladı. 
  
10 Nisan 2013’te, Konya’da D.Ü., komşusu A.B.’yi (35) evine giderek taciz etti. A.B.’nin kardeşleri, tacizciyi 
elleri ve ayaklarından bağlayarak tavandaki çengele astıktan sonra polisi çağırdı. İki kardeş gözaltına alındı. 
  
10 Nisan 2013’te, Osmaniye’de 27 yaşındaki Yasin Alasırt tüfeğini temizlerken eşi Selma Alasırt’ı vurduğu 
iddia edildi. Genç kadın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken çocuğu yaralandı. 
 
11 Nisan 2013’te, Mardin’de M.Z. (25), ablası Gülcan Zengin (33) ve kuması olacağı Celal Özgün’ü (53) 
tabancayla öldürdü. M.Z. polise teslim oldu. 
 
11 Nisan 2013’te, Ankara’da cezaevinden izinli çıkan cinayet hükümlüsü V.K. (70) karısı Meryem Köseci’yi 
(70) av tüfeğiyle öldürdü. 
 
11 Nisan 2013’te, Osmaniye’de Y.S. (27), karısı Selma Alasırt’ı (29) av tüfeğiyle öldürdü. Y.S., karısını tüfeği 
temizlerken kaza sonucu öldürdüğünü söyledi. 
 
11 Nisan 2013’te, Konya’da H.Ö., karısı Atiye Özkan’ı baltayla öldürdükten sonra, ekmek bıçağıyla intihar 
etti. 
  
11 Nisan 2013’te, İzmir’de Ş.S., koruma kararına rağmen eski karısı S.Ö.’yü (33) evine giderek bıçakladı. 
Kadın, koruma kararı çıkarttığını belirttiği halde yardım istediği polis memurunun kendisine “Her gün biz sana 
gelip gidemeyiz, mecbur muyuz senin peşinde koşturmaya. Bırak adam evinde çocuklarını görsün” dediğini 
anlattı. 
 
11 Nisan 2013’te, İstanbul’da T.T.T., seks işçiliği yapan N.D.’yi darp etti. 
  
11 Nisan 2013’te, İzmir’de B.A. (19), üvey kardeşi N.Y.’yi ilaçla uyutarak tecavüz etme girişiminde bulundu. 
Komşuların eve gelmesiyle B.A. kaçtı. 
  
12 Nisan 2013’te, Manisa’da A.G., ayrı yaşadığı karısı Fethiye Gökçen’i sokakta bıçaklayarak öldürdü. 
  
12 Nisan 2013’te, Samsun’da C.A. (23), internetten tanıştığı P.S.’ye (23) buluştukları evde tecavüz ettiği 
gerekçesiyle tutuklandı. 
 
14 Nisan 2013’te, Manisa’da ayrı yaşadığı eşi Ali G.  tarafından 11 yerinden bıçaklanan Fethiye G. Yaşamını 
yitirdi. 
 
15 Nisan 2013’te, Aksaray’da bir genç kızı zorla kaçırıp tecavüz etmek isteyen E.Ç. gözaltına alındı. 
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15 Nisan 2013’te, İstanbul’da T.T., girdiği bir apartmana Z.A. ve B.C. adlı kadınları asansörde taciz etti. 
Kadınların şikayeti üzerine T.T. yakalandı. 
  
16 Nisan 2013’te, İzmit’te U.B. (25), arkadaşı Ç.T.’ye (26) evinde tecavüz etti. 
 
16 Nisan 2013’te, tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Münevver Bayram, şu beyanlarda bulundu: 
“Ben, annem yatalak ve ağır hasta olduğu için evimde kendisine refakatlik yapıyorum. Kocam hem hasta 
hem de birlikte yaşamadığımız için bize bakmıyor. Çocuklarım küçük ve hiçbiri çalışmıyor. Bende anneme 
baktığım için bakım parası alarak geçiniyoruz. Yatalak olduğu için aldığım bakım parası annemin bezine, 
mamasına ve diğer ihtiyaçlarını ancak karşılamaktadır. 8 erkek kardeşim var hiçbiri anneme sahip çıkmıyor. 
2 ay önce kendilerine annemin masrafları için para istedim diye zorlarına gitti. 14.04.2013 tarihinde Lice 
ilçesine görümcemi görmeye gittim ve oraya gelen ağabeyim ve oğlu bana saldırdılar. Demir çubuklarla 
kafama ve yüzüme vurmaya başladılar. Kendimde olmadığımdan beni orada bulunan köylüler Lice Devlet 
Hastanesine getirdiler. Lice’de polisler ifademi aldıktan sonra ambulansla Diyarbakır Araştırma Hastanesine 
getirdiler. Orada tedavim yapıldı. Adana’da bulunan diğer ağabeyim olayı duyduğu için beni arayarak ölümle 
tehdit etti. Bana bir şey olursa ağabeyimler sorumludur. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
17 Nisan 2013’te, Bursa’da sürekli film CD'si aldığı kişinin kendisine evinde tecavüz etmek istediğini öne 
süren 33 yaşındaki kadın, saldırganı bıçakla etkisiz hale getirip kurtuldu. Zanlı kısa süre sonra polis 
ekiplerince yakalandı. 
 
17 Nisan 2013’te, Samsun’da V.M., karısı H.M.’yi (55) dövdü ve penseyle dişlerini sökerek işkence yaptı. 
Kadın hastaneye kaldırıldı. 
  
18 Nisan 2013’te, İstanbul’da I.D. (51), karısını barışmaya ikna etmek için evine gitti ve oğlu K.D.’yi (22) 
tabancayla ağır yaraladı. Kaçmak için dördüncü kattan aşağı atlayan karısı Emine D. (44) ise hayatını 
kaybetti. 
  
18 Nisan 2013’te, Bursa’da T.B.A. (42), elektronik eşya tamiri bahanesiyle girdiği evde E.Ç. adlı kadını taciz 
etti. Kadın mutfak bıçağıyla T.B.A.’yı yaraladı. Kadının çığlıkları üzerine komşuları polisi çağırdı. 
 
18 Nisan 2013’te, Mersin’de R.D. (33), karısı Kıymet Demir’i (26) bıçakla öldürdü. 
 
19 Nisan 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Remziye Avcil; “eşim Süleyman Avcil benden boşanmak 
için dava açtı. Dava bugün görülecek. Maddi yönden zayıfım. Kendimi savunacak konumda değilim. 
Derneğinizden hukuksal destek istiyorum.” beyanında bulunmuştur.  
 
19 Nisan 2013’te İzmir Karşıyaka'da, iki ay önce evlenen 19 yaşındaki Pınar Y., bilinmeyen bir nedenle eşi 
Mehmet Y. ve kayınpederi Samet Y. tarafından dövülüp, işkence yapıldıktan sonra hastaneye terk edildi. 
Morluk içindeki vücuduna kızgın ütü basıldığı da ileri sürülen genç kadın, çabalara rağmen kurtarılamadı. 
Olayla ilgili olarak Pınar Y.'yi hastaneye bırakıp kaçtıkları belirtilen kocası ve kayınpederi aranmaya başladı.   
 
20 Nisan 2013’te, Adana’da park görevlisi olarak çalışan H.G. (32) ve Z.D. (22), kendilerinden yardım isteyen 
A.Y.’yi (26) tren garındaki boş bir vagona götürerek tecavüz etti. H.G. ve Z.D. tutuklandı. 
  
20 Nisan 2013’te, İzmir’de M.Y. (koca) ve S.Y. (kayınpeder), Pınar Yolver’i (19) dövüp işkence yaparak 
öldürdü. 
  
23 Nisan 2013’te, Elazığ’da yedi erkek, S.A. (15) adlı kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı. S.A., 68 
yaşındaki G.E.’nin kendisini sekiz yaşından beri evine götürerek istismar ettiğini, bunu duyan diğer erkeklerin 
de durumdan faydalandığını anlattı. 
  
23 Nisan 2013’te, İzmir'in Hatay Semtinde, bir süre önce nişanlandığı kadın ile 9 yaşındaki kızını döven 
şizofren 40 yaşındaki E.İ.T., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. 
 
24 Nisan 2013’te, İstanbul’da Atatürk Havaalanı’nda B.D., asansöre binen manken T.D.’ye cinsel tacizde 
bulundu. 
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25 Nisan 2013’te, Antalya'da 26 yaşındaki Rus uyruklu karısını (Olga B.) dövüp arabadan atan ve gözaltına 
alınırken, kanlar içindeki karısına hâlâ 'Bunu sen istedin' diye bağıran adama polis, 'Erkek adam karısını 
dövüp sabaha karşı otomobilden atmaz' dedi. Erkek göz altına alındı. 
  
25 Nisan 2013’te, İstanbul’da bir kadın ve dört erkek, Dilek Duruş (37) ve birlikte yaşadığı sevgilisi C.D:’nin 
(55) evini basarak kadını bıçakla öldürdü. Saldırganların C.D.’nin eski karısı ve akrabalarından oluştuğu 
öğrenildi. Yakalanan zanlılar “namuslarını temizlediklerini” söyledi. 
  
25 Nisan 2013’te, Adana’da C.Ö. (36), şiddet gördüğü için boşanmak isteyen karısı N.Ö.’yü (31) dövdü ve 
balkondan aşağı atmaya çalıştı. Çoğunluğu kadınlardan oluşan mahalleden bir grup, balkonun altında 
toplanarak kocaya taşlarla müdahale etti. Polis evin kapısını kırarak kocayı gözaltına aldı. Kadın ise 
hastaneye kaldırıldı. 
  
26 Nisan 2013’te, İstanbul’da T.K. ve E.S. çifti, sokakta gördükleri J.S. adlı kadını dövdü. Karakola götürülen 
çift “Biz onu travesti zannettik. Kendimizi korumak istedik” diye konuştu. Çift hakkında 2 yıl 3 aydan 7 yıla 
kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
 
27 Nisan 2013’te, Bursa’da M.Ö., sevgilisi Fatma Topak’ı tabancayla öldürdü ve polise teslim oldu. 
  
28 Nisan 2013’te, Nevşehir’de cezaevinden çıkan D.A., eksi karısı Hatice Sarıkaya’yı (35) evinde bıçakla 
boğazını keserek öldürdü. D.A. kaçtı. 
 
28 Nisan 2013’te, İstanbul  Kağıthane Sanayi Mahallesi, Sultan Selim Caddesi üzerinde bulanan kafede saat 
15.00 sıralarında meydana geldi. Evli olduğu öğrenilen Ziyaettin Kaya, Kervan Kafe'nin terasında tartıştığı 
Hatice Çılgınoğlu'nu iki el ateş ederek başında vurdu. Polis merkezinde ifadesi alınan Ziyaettin Kaya'nın 
daha önceden de Hatice Çılgınlıoğlu'nu rahatsız ettiği için Çılgınlıoğlu tarafından yaklaşık 3 ay önce 
savcılığa şikayet edildiği ortaya çıktı. Kaya'nın şikayet üzerine karakolda ifadesi alındıktan sonra savcılık 
talimatıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.    
 
28 Nisan 2013’te, Batman'da 50 yaşındaki Necat Bayar, bir yıl önce zorla kaçırarak imam nikahı kıydığı 
3'üncü eşi, hamile 19 yaşındaki Gülşen Ertuğrul'u tabancayla vurarak öldürdü.   
 
30 Nisan 2013’te, İstanbul’da Z.K. (59), telefonla taciz ettiği Hatice Çıvkınoğlu’nu (39) bir kafede tabancayla 
öldürdü. Bir garsonu ise bıçakla yaraladı. Kadının Z.K. hakkında daha önce savcılığa şikayette bulunduğu, 
Z.K.’nin ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı ortaya çıktı. 
 
30 Nisan 2013’te, Düzce’de H.G. (40), karısı Şahide G.’yi boğazını keserek öldürdü. 
 
30 Nisan 2013’te, Batman'da 50 yaşındaki Necat Bayar, zorla kaçırarak imam nikahı kıydığı 3'üncü eşi olan 
19 yaşındaki Gülşen Ertuğrul'u silahla vurarak, katletti. Beşevler Mahallesi'nde birlikte yaşadığı imam nikahlı 
3'üncü eşi Gülşen Ertuğrul ile dün akşam bilinmeyen bir nedenle tartışan Bayar, tartışmanın büyümesi 
üzerine silahla genç kadına kurşun yağdırdı. Kanlar içerisinde yere yığılan Ertuğrul, olay yerinde yaşamını 
yitirirken, Bayar ise polisler tarafından gözaltına alındı. Bayar'ın geçen yıl zorla kaçırdığı Ertuğrul ile imam 
nikahı kıydığı ve diğer eşleriyle ayrı yaşadığı belirtilerek, Ertuğrul'un hamile olduğu ve karnındaki bebeğin de 
sıkılan kurşunlar sonucu öldüğü kaydedildi. (30.04.2013 / Cnnturk.com / Milliyet.com.tr / Haberturk.com) 
 
1 Mayıs 2013’te, Batman’da N.B. (46), üçüncü karısı olan Gülşen Ertuğrul’u (20) tabancayla öldürdü, 
ardından polise teslim oldu. 
 
1 Mayıs 2013’te, Rize'de 55 yaşındaki Abdulkadir Celal Güner ile kardeşi 45 yaşındaki Şenol Güner arasında 
çıkan silahlı kavgada, araya giren anneleri 70 yaşındaki Güner Yazıcı vurularak öldü.   
 
1 Mayıs 2013’te, Antalya’da 25 yaşındaki H.B. adlı kadın, 5 yıl önce boşandığı 31 yaşındaki İ.K. ve bir 
arkadaşı tarafından kaçırılıp tecavüze uğradığı iddiasıyla şikayetçi oldu. H.B., "8 yaşındaki kızımın babası 
bana tecavüz etti. Üstelik arkadaşının tecavüzünü sigara yakıp seyretti" dedi.   
  
2 Mayıs 2013’te, Ordu’da M.T. (20), parkta H.Ç.’yi (25) taciz etti. Kadın şikayetçi oldu, M.T.  adli kontrol 
uygulamasıyla serbest bırakıldı. 
 
2 Mayıs 2013’te Sakarya’nın Geyve İlçesi’nde Bir fabrikada çalışan K.T., gece vardiyası sonrasında evine 
geldiğinde akrabaları olan ve pazarcılık yapan Mesut Metin’i annesi B.T. ile birlikte gördü. Öfkelenen K.T. 
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mutfaktan ekmek bıçağını alarak Mesut Metin’e ve annesine saldırdı. Vücudunun çesitli yerlerinden 
bıçaklanan üç çocuk babası Metin, olay yerinde yaşamını yitirirken, anne B.T. ise ağır şekilde yaralandı.  
 
3 Mayıs 2013 sabahı istanbul Karaköy Tamirci isimli eğlence mekanında dehşet verici bir olay yaşandı. 
Görgü tanıklarının iddialarına göre, sabah saat 7:00 sularında erkek arkadaşı ile birlikte Tamirci Karaköy adlı 
mekana eğlenmeye giden Zeynep Emine Hoşcan (26) mekan sahibi olduğu iddia edilen Recai Tezcan 
tarafından elle taciz edildi. Olayın büyümemesi için erkek arkadaşına durumu hissettirmeyen Hoşcan, 
tacizlerin şiddetlenerek sürmesi üzerine Tezcan’ın üzerine elindeki içkiyi boşaltınca dehşet dolu dakikalar 
başladı. Genç kızı darp etmeye başlayan Recai Tezcan’ın, hızını alamayıp genç oyuncunun yüzüne cam bir 
obje fırlatması üzerine kanlar içinde kalan genç kız yere yığıldı. Bu esnada arkadaşlarını kurtarmaya çalışan 
U. ve E. de mekan işletmecileri ve korumalar tarafından darp edildi. Tanıklar, mekan çalışanlarının da 
yerlerdeki kan izlerinin polisler gelmeden önce kısa bir sürede temizlendiğini belirttiler.  
 
3 Mayıs 2013’te, İstanbul’da Kıskançlık krizine girdiği iddia edilen emekli polis memuru Murat Çetin (48), 
sevgilisi  Ayşe Tutumlu'nun (50) ile onun 4 yaşındaki torununu tabancayla rehin aldı.  
 
3 Mayıs 2013’te, Aydın’da K.A. (33), karısı G.A.’yı (24) kendisini aldattığı bahanesiyle öldürmeye kalktı, 
sokakta bıçakla kovaladı. Kadın yere düşünce onu bıçaklamaya çalışan K.A.’yı polis havaya ateş açarak 
durdurdu. K.A. serbest bırakıldı. 
 
5 Mayıs 2013’te, İstanbul Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Sultan Sokak'taki İmbat Apartmanının 3. katında 
meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir'de yaşayan I. İ. saat 16.30 sıralarında pompalı tüfekle ile 6 yıl 
önce boşandığı ve 3 çocukları bulunan eşi F. K.'nin yaşadığı eve geldi. Tartışma sırasında evde bulunan 3 
çocuk dışarı kaçtı. I. İ. eski karısını pompalı tüfekle rehin aldı. 
   
8 Mayıs 2013’te, Güney Karaduman Balıkesir de yayınlanan Yenisöz Gazetesine anlatıyor. ‘’ Yıllar sonra 
geçinemedik ve ayrıldık. Kepsut’ta ev tutmak yine tarla işlerine gidip ekmek paramı kazanmak istedim. Ama 
nerede. Önce tamam verelim evi ama ödeyemezsen o zaman ne olacak ama olsun seninle hesaplaşırız 
gençsin güzelsin demeye başladılar. Jandarmaya gittim, polise gittim. Bana Kadın sığınma evine git dediler. 
Bana ekmek paramı kazanacak iş versinler ben gece gündüz çalışır kira mı da öderim evime de bakarım 
ama rahat vermediler. Kepsut bir beni sığdıramadı. Kötü kadın muamelesi yaptılar. Balıkesir’e geldim. 
Burada ne akrabam var ne tanıdığım, sokaktayım. Hastanenin orada ağlarken Aydın Yıldırım geldi bacım 
neden ağlıyorsun diye. Allah hep böyle iyi insanlarla karşılaştırsın bak şimdi bana tezgah kurduk erik 
satıyorum. Ekmek paramı çıkartıyorum. Geceleri hastanelerde acillerde yatıyorum. Gidecek yerim yok ben 
evim olsun istiyorum. Paramı anlımın teri ile kazanmak namusumla yaşamak istiyorum”. 
 
8 Mayıs 2013’te, Antep'de, evli ve 2 çocuk babası olan 30 yaşındaki Faruk Alkan, 19 yaşındaki Perihan 
Deler'i kendisine olumsuz yanıt vermesiyle çıkan tartışmada boğazını keserek katletti. Cinayetin ardından 
kaçan Alkan, polisler tarafından kaldığı evde yakalandı. Olay, gece geç saatlerde Yeditepe Mahallesi 
73'üncü sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Alkan 2 yıl önce markette kasa görevlisi olarak birlikte çalıştığı 
Perihan Deler ile arkadaş oldu. Yaklaşık 1 yıl önce Alkan ve Deler çalıştıkları marketten ayrıldı. Alkan 
ilişkisinin öğrenilmesi nedeniyle evliliğinin tehlikeye girdiğini söyleyerek, Deler'den ayrılmak istedi. İkilinin 
yaptığı görüşme sırasında çıkan tartışmada Alkan evde bulunan ekmek bıçağıyla Deler'in boğazını kesti. 
Deler'in yaşamını yitirmesinin ardından bıçağı sırtına saplayan Alkan evden kaçtı. Eve gelen polisler, boğazı 
kesilerek yaşamını yitiren Deler'in cesedini olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırdı. 
Ablasının cesedini bulan kardeşinin verdiği bilgiler doğrultusunda cinayetin Faruk Alkan tarafından işlendiğini 
saptayan polis, bu kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, gece geç saatlerde Alkan'ı, 
Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan kardeşinin evinde gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilerek 
sorgulanan Alkan'ın suçunu itiraf etti. Alkan, sorgulamasının ardından, "Kasten adam öldürmek" suçundan 
adliyeye sevk edildi.   
 
8 Mayıs 2013’te,  İstanbul’da Tamirci Karaköy adlı barda bir bar çalışanı, Z.E.H. (26) adlı kadını taciz etti, 
ardından tepki gösteren kadını saçlarından sürükleyip suratına şişe atarak yaraladı. 
  

9 Mayıs 2013’te, geçen yıl Bursa’da eşi 50 yaşındaki Kadriye Menkeş’i başına baltayla vurarak öldürdüğü 
iddiasıyla yargılanan 55 yaşındaki Mehmet Menkeş, "Bana, ’elimi sallasam ellisi. Sen adam mısın? Senin 
boyun kısa’ dedi. Zoruma gitti. Sinirden elime geçirdiğim balta ile kendisine vurdum" dedi. Adliye önünde 
toplanan ’Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’ üyesi bir grup kadın, Mehmet Menkeş’i protesto etti. 
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9 Mayıs 2013’te, Çorum’da R.B. (34), birliktelik teklifini kabul etmeyen gazeteci Sevtap Elmas’ı (24) 
tabancayla öldürüp intihar etti. Elmas'ın mahkemeye başvurarak koruma talep ettiği ve R.B.’nin  yapılan 
şikayetin ardından 15 gün gözetim altında tutulduğu öğrenildi. 
  
9 Mayıs 2013’te, İstanbul’da bir futbolcu, evine gelen kadın arkadaşları G.Ö. ve D.Ç.’yi darp etti. 
  
11 Mayıs 2013’te, Urfa’da S.G., birlikte yaşadığı sevgilisi Y.K.’yi darp etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına 
alınan S.G., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
  
11 Mayıs 2013’te, İstanbul Çamlıca ormanlık alanında kadın cesedi gören vatandaşlar, jandarmaya haber 
verdi. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma ekiplerince yapılan incelemede, cesedin Türkiye'de yaşayan 
ve kendisinden 3 gündür haber alınamayan Alman vatandaşı Mari Karin Acherya'ya (43) ait olduğu 
belirlendi.Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Alman kadının cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu 
morguna kaldırıldı.Acherya'nın, 7 ay önce Müslüman olduğu ve Engin Okçu ile evlendiği öğrenildi.   
 
12 Mayıs 2013’te, İstanbul  Esenyurt’ta  eski eşi  Abbas Şahin tarafından vurulan Pınar Şahin hastanede 
yaşam mücadelesi   veriyor. 
 
12 Mayıs 2013’te, Mersin’de K.S. (39), barışma teklifini reddeden eski karısı S.Ç.’yi (34) bıçakla yüzünden 
yaraladı. 
 
12 Mayıs 2013’te, Antalya’da E.K., arkadaşı H.Y. adlı kadını kolundan bıçakla yaraladı. 
 
13 Mayıs 2013’te, Antalya’nın Muratpaşa İlçesi Sinan Mahallesi’ndeki bir evde birlikte alkol alan Emrullah K., 
Sadettin A. ve Hayriye Y. arasında saat 02.00 sıralarında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın 
kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki bıçağını çeken Emrullah K., Sadettin A.’yı bacağından, Hayriye Y.’yi 
ise sağ kolundan yaraladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Sadettin A.’yı ambulansla 
hastaneye götürdü. Polis, olay yerinde yaralı halde bekleyen Hayriye Y. için de ambulans çağırdı.  
 
14 Mayıs 2013’te Sakarya'da 23.30 sıralarında meydana gelen olayda,  A.C. (25), evinin girişinde karşısına 
çıkan bir kişi tarafından üzerine benzin dökülerek yakıldı. Saldırgan olay sonrası kaçarken alevler içinde 
kalan  A.C., çığlıklarını duyan esnaf tarafından söndürüldü. Ağır yaralanan kadın, çağrılan ambulansla 
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda üçüncü derece yanıklar oluşan 
kadın, buradaki müdahalesinin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 2 çocuk annesi 
A.C.’yi dün gece evinin kapısının önünde, pet şişedeki benzini üzerine dökerek ateşe verip kaçan üvey amca 
37 yaşındaki Tayfun B. Asayiş Şubesi ekipleri tarafından saklandığı evde yakalandı.  
 
15 Mayıs 2013’te, Kocaeli’de T.B., yeğeni A.C. (25) adlı kadını üzerine benzin dökerek yaktı. 
  
16 Mayıs 2013’te, Ankara’da iki erkek, siyah bir minibüsle kaçırdıkları 19 yaşındaki üniversite öğrencisi 
kadına bir depoda tecavüz etti. Kadının tecavüzü belgelemek için gittiği Ulus Devlet Hastanesi ve Ankara 
Numune Hastanesi “Biz bu işe karışmayız” diyerek kan ve doku örneği almayı reddetti. 
  
16 Mayıs 2013’te, İstanbul’da E.K., eski sevgilisi Esra Karaman’ı (24) sokakta bıçaklayarak öldürdü, 
ardından intihara teşebbüs etti. 
  
17 Mayıs 2013’te, Muğla’da T.S., sevgilisi A.A.S.’yi (26) otel odasında dövdü. 
 
17 Mayıs 2013’te, Sakarya’nın Akyazı İnönü Mahallesindeki PTT önünde Selda Y. isimli genç kız, 
dayısından öldüresiye dayak yedi. Aynı arabadan inen yeğen dayı tartışması sonrası dayı, yeğeni olduğu 
öğrenilen Selda Y'i (20) darp etti. Öldüresiye dayağı çevreden gelen vatandaşlar güçlükle durdurabildi. 
Kanlar içinde yerde yatan kıza çevredeki vatandaşlar yardım etmeye çalıştı. 112 ambulansının gelmesiyle 
genç kız Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Selda'nın bilincinin kapalı olduğu öğrenildi.  
  
18 Mayıs 2013’te,  İzmir’de H.C., eski sevgilisi Sibel Özkişi’yi boğazını kesip başını taşla ezerek öldürdü. 
Kadının üç kez karakola gidip tehdit suçundan şikayetçi olduğu ancak H.C.'nin her seferinde serbest kaldığı 
ortaya çıktı. Bu tehditler sonrasında hakkında koruma kararı verilen Sibel Özkişi'nin olaydan kısa süre önce, 
biten koruma kararının uzatılmasını isteyip istemediğini soran polislere, istemediği yönünde bilgi verdiği de 
öğrenildi. 
  
18 Mayıs 2013’te, Sakarya’da bir erkek, yeğeni S.Y. adlı kadını sokakta bilinci kapanana kadar dövdü. 
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18 Mayıs 2013’te, Kayseri’de İ.K.’nin (65), torunu E.G.’ye (23) 10 yıldır tecavüz ettiği ortaya çıktı. İ.K. 
hakkında “çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar”dan dava açıldı. 
  
19 Mayıs 2013’te, İstanbul’da jinekolog Dr. C.K., vaginismus tedavisi yaptığı hastasına tecavüz etti. C.K. 
tutuklandı. 
  
20 Mayıs 2013’te, Adana’da O.G:, birlikte gezdikleri arabada A.K. adlı arkadaşına cinsel tacizde bulundu. 
Kadının ruh sağlığının bozulduğu yönde hastane raporunun ardından dosya Ağır Ceza Mahkemesi’ne 
gönderildi. O.G. 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanacak. 
  
20 Mayıs 2013’te, İstanbul’da oyuncu O.K., karısı M.K.’yi arabada darp etti. Kadın şikayetçi oldu. 
  
22 Mayıs 2013’te, Ankara’da astsubay  A.Ö. (44), şiddet gördüğü için kendisini karakola şikayet eden karısı 
Figen Özaslan’ı (38) şikayetin, geri alması için tehdit edip, tabancayla öldürdü. A.Ö. cinayetin ardından 
intihar etti. 
  
22 Mayıs 2013’te, Samsun’da F.A. (41), karısı Z.A.’yı (30) darp etti ve eve kitleyip dışarı çıktı. F.A. gözaltına 
alındı. 
 
22 Mayıs 2013’te, Samsun’da N.A. (33), karısı B.A.’yı (30) darp etti. Kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı. 
   
23 Mayıs 2013’te, İzmir’de M.D. (55), 20 gün önce döverek hastanelik ettiği karısı Emine Demirci’yi tüfekle 
öldürdü. Cinayetin ardından polise teslim oldu. 
  
23 Mayıs 2013’te, Kayseri’de bir erkek, karısının üzerine arabasını sürdü, ezmeye kalkıştı. İsmi 
açıklanmayan kişi gözaltına alındı. 
 
23 Mayıs 2013’te, Antep’te H.G., 100 lirasının kaybolduğunu fark edince karısı Ş.G.’yi dövdü, araya giren 
kızı M.G.’yi de bıçakla yaraladı. H.G. gözaltına alındı. 
   
25 Mayıs 2013’te, İzmir’de M.G. (40), eve geç geldiği bahanesiyle karısı Ş.G. (27) uyurken üzerine kaynar su 
döktü, darp etti ve boğmaya kalkıştı. M.G. geçen sene de karısına şiddet uygulamış, ancak cezası 5 yıl 
ertelenmişti. Kadın yoğun bakımda, koca tutuklandı. 
  
26 Mayıs 2013’te, Sakarya’da T.Y., birliktelik teklifini reddeden Sevim Kahyaoğlu’nu (18) ve annesi Yasemin 
Kahyaoğlu’nu (35) tabancayla öldürdü, babaannesi ve halasını da vurarak yaraladı. T.Y. intihar etti. 
 
28 Mayıs 2013’te, Edirne'de ayrıldığı üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Gamze T. ile yeniden barışmak için 
evine giden 22 yaşındaki Emre M., aralarında çıkan tartışma sonucu, eski sevgilisini bıçakla karnından 
yaraladı. Daha sonra telaşa kapılarak yaralı eski sevgilisini hastaneye götüren Emre M., sevk edildiği 
mahkemece tutuklandı.  
 
28 Mayıs 2013’te İHD Kahramanmaraş şubemize, oğlu Veysel Arslan tarafından yapılan başvuruda Elbistan 
İlçesi Berçenek Köyü’nde 1939 doğumlu annesi F. Arslan’a komşusu olan 21 yaşında askerden yeni gelmiş 
gencin tecavüz ettiği bildirilerek hukuki yardım talep edilmiştir. İHD Kahramanmaraş şubemizin çabaları 
sonucu olay yargıya intikal ettirilmiştir.   
 
29 Mayıs 2013’te, saat 22.30 sıralarında, Denizli Atalar Mahallesi 1335 Sokak 3 numaralı apartmanın zemin 
katında, Mustafa Özaşkın, bir çocuk annesi ablası Nazmiye Sönmez’i eniştesini aldattığını öne sürerek 
başını keserek öldürdü. (Radikal) 
 
29 Mayıs 2013’te, Aydın’da H.C: (42), karısı Mevzüne Can’ı (39) dövdü ve boğarak öldürdü. 
  
29 Mayıs 2013’te,  İzmit’te Ş.K., otobüste Ş.K. (20) adlı kadını taciz etti. Ş.K. gözaltına alındı. 
  
29 Mayıs 2013’te,  Kayseri’de A.T., bir kadının evine girerek tecavüz etmeye kalkıştı, kadın A.T.’yi bıçakla 
kasığından yaraladı. 
  
30 Mayıs 2013’te, Denizli’de M.Ö. (22), kız kardeşi Nazmiye Sönmez'i (21) bıçaklayarak öldürdü. 
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30 Mayıs 2013’te, Antalya’da G.A. (23), reddedildiği N.A.Yyı (19) bıçaklayarak ağır yaraladı. 
 
30 Mayıs 2013’te, Çanakkale’de N.Ç., eski karısı Y.E.’yi bıçakla yaraladı, ardından polise teslim oldu. 
 
30 Mayıs 2013’te, İzmir’de T.A. (39), eski sevgilisi E.K.’yi (26) bıçaklayarak ağır yaraladı. Kadının hayati 
tehlikesi olduğu belirtildi. 
  
31 Mayıs 2013’te, Tekirdağ’da H.O. (38), hırsızlık için evine girdiği Katibe Koşal ‘ı (68) dövdü, kadın 
kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.   
 
1 Haziran 2013’te, Düzce’de 30 yaşındaki Resul Çakmak, bir süredir ayrı yaşadığı eşi 2 çocuğunun annesi 
25 yaşındaki Elif Çakmak’ı, barışmak için buluştuğu otel odasında 15 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Resul 
Çakmak, eşini başkasını sevdiğini söylediği için öldürdüğünü iddia etti.  
 
1 Haziran 2013’te, Muş’ta iki erkek, alışveriş merkezinde bir kadın öğretmeni dövdü. Kadının çığlıkları 
üzerine olay yerine gelen güvenlik görevlisi ise, saldırganları yakalamak yerine kadına bağırmamasını 
söyledi. Yedi günlük darp raporu alan kadın, kamera görüntülerinden saldırganları belirleyerek şikayetçi oldu.  
  
2 Haziran 2013’te, Balıkesir'de   M.O., G.G., S.A., G.O adlı erkekler, H.S.'ye otobüs durağında tecavüz etti.  
  
2 Haziran 2013’te, İstanbul'da O. K. Adlı oyuncu, karısı M. A.'ya arabada şiddet uyguladı. M.A. kocasını 
polise şikayet etti.  
 
2 Haziran 2013’te,  İstanbul’da Dr. A.K.,karısı G.K.‘yi dövdü ve boşanma davası açtı.  
  
2 Haziran 2013’te, Ankara’da Gezi direnişine katılan üç kadın polisin saldırısı üzerine bir apartmana sığındı. 
Polis, kadınlar buradan çıktıklarında karşılarına çıkarak sözle tacizde bulundu ve kadınlara copla cinsel 
içerikli tehditte bulundu.  
  
3 Haziran 2013’te, Erzurum'da U.K. (29), kız kardeşi Havva Kabak’ı (18) av tüfeği ile vurarak öldürdü.  
  
3 Haziran 2013’te, Nevşehir'de bir erkek E.S.(22) 88 yaşındaki D.P.'ye evinde tecavüz etmeye çalıştı ve 
tutuklandı.  
  
5 Haziran 2013’te, Antalya'da H.T. ayrı yaşadığı eşi M.T.'yi baldırından bıçakladı.  
  
5 Haziran 2013’te, Uşak'ta Y.S. (42), karısı Meliha Sert‘i (37) bıçakla öldürdü.  
  
5 Haziran 2013’te, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde eşi tarafından düzenlenen, babası Sinan Çinar’ın yaşamını 
yitirdiği silahlı saldırıda ağır yaralanan Seda Cevap tedavi gördüğü hastanede 6 Haziran günü hayatını 
kaybetti.  Kayınpederini ve eşini öldüren Şahin Cevap ise tutuklanarak cezaevine konuldu.   
 
6 Haziran 2013’te, Iğdır'da A.D. (43), karısı Fatma Doğar (39) ve yanında bulunan yeğeni Yakup Taha'yı (24) 
sokak ortasında vurarak öldürdü. Adem Keser isimli bir kişiyi de çarşı da vurarak öldürdü. Polise teslim olan 
A.D. cinayetleri “namus” gerekçesiyle işlediğini söyledi.  
  
6 Haziran 2013’te, Kocaeli'nde M.Y., karısı F.Y.'yi dövdü ve kadın hastaneye kaldırıldı.  
 
6 Haziran 2013’te,  Kayseri'de K.B.(49), eski sevgilisi H.D.‘yi (45)  bıçakla yaraladı.  
 
6 Haziran 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran A.D., şu beyanlarda bulundu: “On yıldır eşimden 
ayrıyım. Resmi olarak da boşandık. Bu süreçte evime gelmedi, görüşmedik. Ama geçen yıl evime zorla geldi 
ve beni dövdü. Benim şuan darp raporum mevcuttur. Mahkemem de devam etmektedir. Son 1 yıldır tehditleri 
artmaktadır. Beni sürekli olarak ölümle tehdit ediyor. Acil koruma istiyorum. Eski eşim uyuşturucu 
kullanmakta ve devleti yanıltmaktadır. Hatta bir keresinde tahlil için kendi idrarı yerine küçük oğlumu okuldan 
alarak idrarını verdi. Ayrıca benim 1 dönüm arazim kendi adıma kayıtlıdır. Eşimin korkusundan satamıyorum. 
Bu sene oraya esrar ekti. Bu konuda karakola gittim. Narkotik şubeye ihbarda bulundum. Aynı zamanda 
uyuşturucu kullanmak ve satmaktan yatmıştı ve siciline de yansımıştır. Eşimin beni öldürmesinden 
korkuyorum. Bu konuda bana destek olmanızı talep ediyorum.”     
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7 Haziran 2013’te,  İstanbul Kabataş Vapur İskelesinde Gezi Parkı eylemcileri olduğunu ileri sürülen kimliği 
belirsiz kişiler, Z.D. adlı başörtülü kadını darp etti. Cumhuriyet Başsavcılığına verdiği şikayet dilekçesinde 
darp edildiğini, hakaret edildiğini ve cinsel tacize uğradığını belirten Z.D. için Gezi direnişinden kadınlar 
Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi’nin çağrısıyla “Başörtüme dokunan bizden değildir” ve “Tacizi 
durudur direnişi sürdür” sloganlarıyla Kabataş’tan Gezi Parkına yürüdüler.  
 
7 Haziran 2013’te,   Erzurum'da bir erkek, karısı Ç.A’yı dövdü. Kadın polise şikayette bulundu.  
  
7 Haziran 2013’te,  Muğla'da Yalıkavak Belediyesi'nde genel koordinatör C.Ö.(34),  üniversite öğrencisi 
C.M.E.'ye elle cinsel tacizde bulundu.  
  
7 Haziran 2013’te, Muğla'nın Bodrum İlçesi, Yalıkavak Beldesi'nde, annesinin yanında Amerikalı üniversite 
öğrencisi C.M.E.'ye (22) elle cinsel tacizde bulunduğu ileri sürülen Yalıkavak Belediyesi'nde görevli Genel 
Koordinatör C.Ö. (34) polis tarafından gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyip, "Alkol almıştık. 
Yakın davranmamı yanlış anlamışlar" diyen C.Ö., sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. 5 yıldır Yalıkavak Beldesi'nde yaşayan ABD vatandaşı Emily Eliopoulos (47), geçen perşembe 
günü yanına tatile gelen kızı Washington Üniversitesi Veterinerlik Bölümü öğrencisi C.M.E., ile bir restoran-
bara eğlenmeye gitti. Anne- kız, burada karşılaştıkları bir grup Türk arkadaşıyla sohbet ederken, yanlarına 
iddiaya göre Yalıkavak Belediyesi Genel Koordinatörü C.Ö., gelip, masalarına oturdu.Bir süre sonra C.Ö.'nün 
kendisini elle taciz etmeye başladığını ileri süren C.M.E., Yalıkavak Polis Merkezi'ne gidip, şikayetçi oldu. 
C.M.E., polisteki ifadesinde, ailesiyle birlikte beldedeki hayvanlar için gerekli yardım ve desteği sağladıklarını, 
Türk Sanat Müziği sanatçısı Nigar Uluerer'in 87 yaşında yaşamını yitirmesinin ardından hayvanlarının bir 
kısmını evinden alıp baktıklarını söyledi.Hayvanların barınması için belediye olan ilişkilerinde kendilerine 
yardımcı olduğu için C.Ö.'yü tandığını belirten C.M.E., "Yanımıza gelip, oturmak istedi. Kabul ettik. Bir süre 
sohbet ettikten sonra annemin yanında bana donüp, sürtünmeye, bacağımı okşamaya başladı. Rahatsız 
olduğumu belli etmeme rağmen devam etti. İyi Türkçe konuşuyorum, uyardım ancak yine anlamadı. Buna 
rağmen tacizini sürdürünce elini ısırıp, kurtuldum. Ardından da polise gidip, şikayetçi oldum" dedi.   
 
8 Haziran 2013’te,  Diyarbakır’da Ş.Ç., ayrı yaşadığı karısı Seda Cevap’ı (21) silahla öldürdü.  
  
10 Haziran 2013’te, Aydın'da M.A. (54), eski sevgilisi Şengül Yarar’ı (39)  kadının çalıştığı AVM’nin 
otoparkında tabancayla vurarak öldürdü.  
  
12 Haziran 2013’te,  İzmit'te adres sorma bahanesiyle kadınları aracına çağıran ve cinsel organını gösteren 
H.Y.(36) polis tarafından tutuklandı.   
  
12 Haziran 2013’te, Kocaeli'nde E.A., karısı A.A.'yı bıçakla ağır yaraladı.  
     
13 Haziran 2013’te,  Kocaeli‘de S.G., eski karısı S.B.'yi darp etti. Polis, olayın ardından S.G.'yi göz altına aldı 
ve S.G. Savcılık tarafından serbest bırakıldı.  
  
13 Haziran 2013’te, Antalya'da İ.K. (31) D.K. adlı arkadaşıyla birlikte, eski karısı H.B.‘ye (25) minibüste 
tecavüz etti.  
  
15 Haziran 2013’te, Antalya’da M.K. adlı erkek, Gezi direnişine destek eylemlerinin yapıldığı meydanda eşini 
dövmeye kalkışınca eylemcilerden birinin müdahalesiyle karşılaştı. “Karım değil mi? Döverim de severim de” 
deyince başka bir eylemci müdahale etti. M.K., kendisini uyaran eylemciyi bıçakla yaraladı. Meydandakilerin 
dövdüğü M.K.’yi polisler önce valilik binasına sonra hastaneye götürdü. Soruşturma başladı.  
  
16 Haziran 2013’te,  Adana’da M.K. (58), karısı D.K.’yi (53) “yaptığı temizliği beğenmeyerek” dövdü. D.K. 
hastaneye kaldırılırken M.K. kaçtı.  
  
18 Haziran 2013’te,  Antep’te A.K. (32) ayrı yaşadığı karısı Şükran Karakuş’u (32) bıçaklayarak öldürdü. 
Olay yerinden kaçtıktan bir süre sonra Polis Karakoluna giderek teslim oldu.  
 
18 Haziran 2013’te,  İstanbul’da hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan İ.A., barışmak istemeyen karısı 
Gönül Aksu’yu yol ortasında silahla vurarak öldürdü. Cinayetin ardından intihara teşebbüs eden İ.A.’nın 
hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.  
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19 Haziran 2013’te,  Konya’da daha önce karısı ve damadından şiddet gördüğü gerekçesiyle haklarında 
uzaklaştırma kararı çıkartan M.B., kızı F.B.‘yi (30) kocasıyla kaldığı evde bıçakla yaraladı. M.B. diğer üvey 
kızının gelmesiyle kaçtı.  
  
19 Haziran 2013’te,  Kars’ta Y.G., S.T.B. adlı turist kadına cinsel tacizde bulundu. S.T.B.’ nin şikayetçi olması 
üzerine Jandarma Y.G.’yi cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltın aldı.  
 
19 Haziran 2013’te Erzurum ili Horasan ilçe merkezinde öğretmenlik yapan B.Ö., memleketi Ordu’dan izin 
bitimiyle döndü. Otobüsten inerek çalıştığı dershaneye doğru yürüyen B.Ö., bu sırada tanımadığı N.Y. isimli 
bir erkek şahsın kendisi takip ettiğini ve şahsın daha sonra yanına gelerek pantolonundan cinsel organını 
gösterdiğini öne sürerek şikayetçi oldu.  
 
20 Haziran 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran M.E.S., şu beyanlarda bulundu: “Akrabam olan A.K., 
2 yıllık evlidir. Şuan 5 aylık bir erkek çocuğu da vardır. Evlendikten 3-4 ay sonra eşinden ve eşinin ailesinden 
şiddet görmeye başladı. Eşinin ailesinin de psikolojik baskısı mevcuttur. Ayrıca fiziksel şiddetti de 
olmaktaydı. Akrabam A., eşinin askere gitmesiyle birlikte kendi ailesine sığındı. Hala ailesi ile birlikte 
kalmaktadır. Çocuğu ileri derecede böbrek hastasıdır. Şuan Diyarbakır Devlet Hastanesinde yatmaktadır. 
Kaymakamlıktan 250 TL 2 ayda bir almaktadır. Kendi ailesi de maddi-manevi destek sağlayamamaktadır. 
Hem maddi desteğe hem de psikolojik desteğe ihtiyacı vardır. Bu konuda sizden destek talep ediyoruz.”      
 
20 Haziran 2013’te, Urfa’da bir erkek, doğum yapmak için hastanede olan 9 aylık hamile karısı E.E.’yi (36) 
tehdit etti ve sözlü tartışmanın ardından darp etti. Hastaneye gelen polis ekipleri kocayı gözaltına aldı.  
  
21 Haziran 2013’te, Mersin’de F.Ö., H.Ç., M.D. ve M.B. adlı erkekler, sokakta kavga eden bir çifti ayırdı. 
Erkeğe “Sen bizim bacımızı nasıl üzersin” diyen dört kişi, A.K. (30) adlı kadını eve bırakma bahanesiyle 
arabaya bindirdi ve ormanlık bir alana götürdü. F.Ö. burada kadına tecavüz etti ve ardından yol kenarına 
attılar. Kadının şikayeti üzerine F.Ö. ve M.D. tutuklanırken, H.Ç. ve M.B. tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı.  
 
21 Haziran 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Gülçin Koçak beyanında; “ 2004 yılında 
evli olduğum eski eşim Seyitriza Bakir’dan ayrıldım. İki çocuğum var ama çocuklarımı göremiyorum. Eski 
eşim beni sürekli taciz ediyor ve beni tehdit ediyor.  Ankara barosunun yardımıyla eski eşime dava açtım 
ama yeterli delil gösteremediğim için dava aleyhimde sonuçlandı. İki kızım var ama eski eşimin korkusundan 
kızlarımın yaşadığı Kocaeli’ye gidemiyorum. Beni ve ailemi sürekli tehdit ediyor. Erkek kardeşim Fransa’da 
yaşıyordu. Beni arayarak abla beni öldürecekler dedi. Kısa bir zaman sonra erkek kardeşim öldürüldü. 
Ölümü eski eşimin ailesinin sülalesinin karmaşık iş ilişkileri sonucu olmuştur. Beni de kardeşim gibi 
öldüreceklerini sürekli söylüyorlar” demiştir. 
 
22 Haziran 2013’te Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesi Barış Mahallesi'nde oturan ve minibüsü ile bakkallara gıda 
satan Selçuk Doğan, teyzesinin kızı, 18 yaşındaki Dilan Doğan ile 1 yıl nişanlı kaldıktan sonra 3 hafta kadar 
önce evlendi. Doğan çifti arasında şiddetli geçimsizlik ortaya çıktı. Selçuk Doğan da 3 gün önce eşinin 
ailesine 'kızınız kayıp" diye bilgi verdi. Aile, bunun üzerine komşularla beraber Dilan Doğan'ı aramaya 
başladı. Aramalar devam ederken Selçuk Doğan, dün saat 16.00 sıralarında Doğubayazıt Emniyet 
Müdürlüğüne giderek eşini geçimsizlik nedeniyle öldürdüğünü söyleyerek teslim oldu.    
 
23 Haziran 2013’te, Samsun’da İ.Y. (39), işyerine temizliğe çağırdığı D.K.’ye (32) tecavüz etti. İ.Y: tutuklandı.  
  
25 Haziran 2013’te, Kocaeli’de Y.U.,oğlu ve gelinini bir odaya kapatıp kapıyı kilitledikten sonra karısı Sabiha 
Uğuz’u (54) pompalı tüfekle öldürdü. Cinayetin ardından intihar etti.  
 
25 Haziran 2013’te, Konya’da H.B. (49), karısı Dudu Bayar’ı av tüfeğiyle öldürdü, engel olmaya çalışan kızı 
G.K.’yi (25) ise bacağından yaraladı.  
  
25 Haziran 2013’te,  Bandırma’da Y.U. (25) ve A.Ş. (24), pompalı tüfekle bastıkları bir evde A.E. (60) ile A.Ö. 
(50) adlı kadınlara tecavüz etti. Failler tutuklandı.  
  
25 Haziran 2013’te, Antalya’da M.K., şiddet gördüğü için evden ayrılan  karısı E.K.’nin (21)  kaldığı sığınma 
evini bularak kadını tehdit etti. Kadın Trabzon’da bir sığınma evine yerleştirildi ancak M.K. burada da kadını 
tehdit etti. Kadın devam eden davaların yanı sıra, tehdit nedeniyle de kocasından şikayetçi oldu.  
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25 Haziran 2013’te, Adana’da L.Ö. (46), eski karısı S.D.’yi bıçakla öldürmeye teşebbüs etti, engel olmaya 
çalışan bir kadın bir erkeği de yaraladı.  
  
25 Haziran 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Kemal Demircan beyanında; 
“Kullandığım araba ile aynı köyde yaşayan Durmuş isimli şahsın kullandığı araç kazaya karıştı. Ben ve 
durmuş araçlardan inerek kaza mahallinde birbirimizle anlaştık. Araçları olay mahalinde bırakarak yakında 
bulunan kahve'de çay içerken olayla ilgisi olmayan Durmuşun kardeşi Zafer olayın nasıl olduğunu 
öğrenmeden, kaza ile ilgili olmadığı halde olay yerine gelerek elindeki av tüfeği ile kızım Sultan Demircan 
üzerine ateş ediyor.  Kızım dört gün hastanede kaldıktan sonra hayatını kaybetti.   Zafer bereberinde 
getirdiği arkadaşları ile bağırarak hepinizin kökünü kazıyacağım, ikinci araçta bulunanlar bizim evlerimizin 
bulunduğu alana ateş ediyor. Ailemin hayatı  tehlikededir.  Benim ve ailemin başına geleçeklerden şu anda 
davalı oldugumuz,kızımı öldüren aileden bileçeğiz.” Demiştir. 
 
26 Haziran 2013’te, Konya’da A.A, karısı Emine Aydın (36) ve kızı Tuğba Aydın’ı (15) evde çamaşır ipiyle 
boğarak öldürdükten sonra intihar etti.  
  
26 Haziran 2013’te,  İzmir’de Y.D. (32) adlı erkek eskiden tanıdığı bir kadına dışarıda buluştuktan sonra 
bindikleri minibüsünde kapıları kilitleyerek tecavüz etti. Soruşturma kapsamında kadından örnekler alınırken 
Y.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
  
26 Haziran 2013’te,  İstanbul’da polis, Gezi direnişi sırasında gözaltına alınan yedi kadına emniyette çıplak 
arama yaptı, cinsel tacizde bulundu. Savcılık soruşturma başlattı.  
 
26 Haziran 2013’te, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir kişi, tartıştığı eşinin burnunu kesti. Saat 01.00 
sıralarında Pınarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden sağlık memuru İlkay Ç. (28) ile eşi Şuayip Ç. arasında, 
ailevi sebeplerden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Şuayip Ç., eşinin burnunun bir 
kısmını kesici bir cisimle kesti. Olay sonrası Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, tedavi altına 
alındı. (26.06.2013/KentHaber) 
 
26 Haziran 2013’te Balıkesir'in Gönen ilçesinde arama kurtarma üyesi genç kız, sevgilisi tarafından yol 
ortasında bıçaklanarak öldürüldü. Hüseyin Tümer Caddesi'nde bisikleti ile üyesi olduğu Gönen Dağcılık 
Arama ve Kurtarma Derneği'ne (GÖNDAK) giden Hatice Kaçan (33), sevgilisi olduğu iddia edilen T.D.'nin 
saldırısına uğradı. Genç kızın yolunu kesen T.D., bisikletinden düşürdüğü Kaçan'ı 3 bıçak darbesi ile ağır 
yaraladı. Çevredeki vatandaşların çağırdığı 112 ambulansı ile Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçan 
kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan zanlı, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. (İHA)  
 
27 Haziran 2013’te İstanbul Sarıyer’de meydana gelen olay iddiaya göre şöyle gelişti: Türkmenistan uyruklu 
temizlik işçisi Nergiz E. (34) alışverişten evine dönerken Orhan Ş. adlı bir kişi tarafından kelepçe takılıp 
marangoz atölyesine götürüldü. Orhan Ş. daha sonra arkadaşı Halil K.’yı da atölyeye çağırdı. Halil K., 
geldikten sonra Nergiz E.’ ile zorla cinsel ilişkiye girmek istedi. Ancak kadın direnince kelepçeyi çıkardı. Bu 
sırada şüphelilerin üzerindeki cihazdan polis telsizi sesi duyan Nergiz E. paniğe kapıldı. Nergiz E.’nin panik 
ve korkusundan faydalanan iki şüpheli kadına tecavüz etti.Yaşadığı şokun ardından polise giden kadın, 
saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis çevrede yaptığı kısa bir araştırmanın ardından şüphelileri yakaladı. 
Üzerlerindeki cep telefonunda polis telsizi uygulaması bulunan şüpheliler Nergiz E. ile rızasıyla ilişkiye 
girdiklerini söylediler. Adliyeye sevk edilen iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 
 
27 Haziran 2013’te, İzmir’de Y.D. (32), arkadaşı S.E.’ye arabada tecavüz etti. Tecavüz, arabanın kaza 
yapmasıyla ortaya çıktı. İfadesi alınan Y.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
  
27 Haziran 2013’te,   İzmir’de polis, Gezi direnişine katılan B.Ç., D.D., C.D., B.Y., Ö.A., H.B., M.C.T., A.N.Y. 
ve A.M. adlı kadınları dövdü.  
  
27 Haziran 2013’te,  Zonguldak’ta O.A. (17), internette tanıştığı Y.A.’ya (14) çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptı 
ve evine çağırarak tecavüz etti. Olayı duyan İ.E. (23) adlı başka bir erkek, çıplak fotoğraflar Y.A.’nın 
annesine cinsel ilişkiye girmezse fotoğrafı yayınlayacağını söyleyerek şantaj yaptı. Kadının şikayeti üzerine 
başlayan soruşturmada O.A. “tehdit ve şantaj yoluyla çocuğun cinsel istismarı”; İ.E. ise “tehdit ve şantaj” 
suçlarından tutuklandı.  
  
28 Haziran 2013’te, İstanbul'da S.G. (32), boşanmak isteyen karısı Muhterem Göçmen’i (31), çalıştığı 
kuaförde bıçaklanarak öldürüldü. Muhterem Göçmen’in iki ay önce mahkemeden kocası hakkında 
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uzaklaştırma kararı çıkarttığı, buna rağmen kadını rahatsız eden S.G.‘nin savcılıkta ifadesi alındıktan sonra 
serbest bırakıldığı ortaya çıktı.  
 
28 Haziran 2013’te, Hatice Kaçan (30) Balıkesir Gönen’de kendisine aşık olduğu iddia edilen T.D. (38) 
tarafından sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü.   
 
25 Haziran 2013’te, Balıkesir/Bandırma’da Y.U. (25) ve A.Ş. (24) isimli şahıslar, ev sahibi A.E. (60) ve 
misafiri A.Ö. (50)’ ye silah zoruyla tecavüz etti. Zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
28 Haziran 2013’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, yüksekten düşerek kaldırıldığı hastanede hayatını 
kaybeden kadının, birlikte yaşadığı kişi tarafından balkondan atıldığı iddia edildi. Turgut Özal Bulvarı 314. 
Sokak'taki Ekbay Sitesi'nde oturan G.S. ile birlikte yaşadığı 3 çocuk annesi Güldane Koçak arasında çıkan 
tartışmanın kavgaya dönüştüğü belirtildi. G.S'nin kavga sırasında balkona çıkan Koçak'ı iterek, balkondan 
attığı iddia edildi. Kadının düştüğünü gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık 
Hizmetleri ekipleri, Koçak'a müdahale etti. Koçak, sağlık ekiplerine olayın intihar olmadığını, birlikte yaşadığı 
G.S. tarafından balkondan atıldığını söyledi. Sağlık ekibinin durumu bildirmesi üzerine G.S. gözaltına alındı. 
Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını 
kaybetti. (28.06.2013/DİHA / KentHaber) 
 
28 Haziran 2013’te Sinop Karakum sahil yolunda sabah koşusuna çıkan genç kız, Çankırı’dan Sinop’a gelen 
Fatih U.’nun saldırısına uğradı. Kıza tecavüze yeltenen Fatih U., genç kızın direnmesi ve bağırması üzerine 
koşarak olay yerinden kaçmaya çalıştı. Bir taraftan şüpheliyi takip eden kız bir yandan da polisi arayarak 
olayı bildirdi. Kızın uzun süre takip ettiği şüpheli, olay yerine giden polis ekipleri tarafından 
yakalandı.Gözaltına alınan Fatih U., polis merkezindeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı 
nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
29 Haziran 2013’te,  Ankara’da Gezi direnişinde gözaltına alınan E.K.(31) adlı kadın göz altında cinsel tacize 
maruz kaldığını ifade etti.  
 
1 Temmuz 2013’te, Antalya’da M.D., turist M.K.’yi (34) kolundan tutup sürükleyerek bir mağaraya götürdü, 
tecavüz girişiminde bulundu. Yakalanan M.D., ‘kasten yaralama’, ‘cinsel istismar’ ve ‘görevli memura 
mukavemet’ suçlarından tutuklandı.  
 
1 Temmuz 2013’te, Antalya’da N.T., karısı Zübeyde Ediz’i (35) başından av tüfeğiyle vurarak öldürdü. 
Zübeyde Ediz’in daha önce de darp edildiği gerekçesi ile N.T.’den şikayetçi olduğu belirlendi.  
 
2 Temmuz 2013’te, İstanbul’da Takvim gazetesinin sevgilisinin şiddetine uğrayan kadın hakkında attığı 
‘Nakavt’ başlığını protesto sırasında bir sivil polis, protestocu bir kadını tokatladı, kadına şiddet uyguladı.  
 
3 Temmuz 2013’te, Konya'da trafik kazasında hayatını kaybeden 25 yaşındaki Ayşe Y.’nin cenazesi toprağa 
verilmek üzere Antep’e getirildi. Cenazenin morga konulmasının ardından yakınlarını taşıyan otobüs 
mezarlığa geldi. Bu sırada kazada hayatını kaybeden Ayşe Y.'nin kardeşi Emrah Y. otobüsten inenlere 
saldırdı. Emrah Y.’nin saldırısında yaralanan annesi Şemsey Y. (67), anneannesi Ayşe D. (90) ile akrabaları 
Fatma A. (44), Neslihan T. (29), Sabiha Y. (53), Nermin B. (41), Zeynep K. (60), Zeynep A. (22) ve Hatice 
Ç.’yi (54) ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedavisine başlanan yaralılardan şüphelinin annesi 
Şemsey Y., Ayşe D., Fatma A. ve  Neslihan T. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.   
 
3 Temmuz 2013’te,  İstanbul’da H.Ç., arkadaşı C.K.’ye tecavüz etti. C.K., yeni tanıştığı arkadaşı E.D.’nin 
evinde ağrı kesici yerine uyku hapı verilerek uyutuldu, H.Ç. adlı kişi kendisine tecavüz ederken uyandı. H.Ç. 
için ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 10.5 yıldan 18 yıla kadar hapis isteniyor. E.D. ile F.E. için ise ‘nitelikli 
cinsel saldırıya yardım etmek’ suçundan 10.5 yıldan 18 yıla kadar hapis isteniyor.   
 
4 Temmuz 2013’te,  İstanbul’dan Ankara’ya hareket eden bir otobüste, M.İ., uyuyan E.S. adlı kadına cinsel 
tacizde bulundu. M.İ., ifadesinin alınmasının ardından cezaevine gönderildi.  
 
4 Temmuz 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran E.K. şu beyanlarda bulundu: “Kayınbabam olan, 
Mehmet Sait Kurtarıcı, evliliğim süresince sürekli olarak beni taciz ediyordu. Bende dayanamayarak bu 
durumu eşimle paylaştım. Bunun üzerine, eşim kayınbabamla aynı ortamda bulunmamam gerektiğini 
söyledi. Bende elimden geldiği kadarıyla aynı ortamda bulunmuyordum. Bu olayın üzerinden çok az zaman 
geçtikten sonra ve daha sonra öğrendiğim kadarıyla eşim kendi babasını öldürttüğünü öğrendim. Şuan 
dosyası Yargıtay aşamasındadır. Ben son duruşmada eşimin babasını neden öldürttüğünü mahkemeye 
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sunduğum dilekçe ile belirtmiştim. Şuan itibariyle eşim cezaevinde olduğu için ben ise kayınpederimin adına 
kayıtlı olan evde oturuyorum. Ailem bana sahip çıkmamakta, 3 çocuğum olduğu için de kadın sığınma evine 
gitmek istemiyorum. Kayınlarım da oturduğum binada oturmaktalar ve kendileri tarafından sürekli tehdit 
edilmekteyim. “Gidip mahkemeye sunduğum dilekçeyi geri çekeceksin. Yoksa seni öldürürüz.” 
Demektedirler. Can güvenliğim yoktur. Her an öldürülmekten korkuyorum. Tüm bu nedenlerden dolayı 
tarafıma koruma tahsis edilmesini talep ediyorum.”     
 
8 Temmuz 2013’te, Elazığ’ın Sivrice ilçesinde yalnız yaşayan H.K. (80) isimli kadının evine  giden E.Ç. (26) 
isimli kişi, iddiaya göre kadını zorla evin kömürlüğüne götürerek tecavüz etti. Olaydan sonra polise gidip 
kendisine komşusunun tecavüz ettiğini belirterek şikâyetçi olması üzerine, E.Ç., gözaltına aldı. Polisteki 
soruşturmasının ardından sevk edildiği adliyede, mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.   
 
9 Temmuz 2013’te, Afyonkarahisar’da Y.Ç. (49), karısı Ayçe Ç.’yi dövdü. Karnına aldığı darbeler sonucu 
çocuğunu düşüren iki aylık hamile Ayşe Ç., beş gün süren kanamasının ardından öldü. Aile üyeleri, A.Ç.’nin 
evliliği boyunca kocasından şiddet gördüğünü belirtti.  
  
10 Temmuz 2013’te, Adana’da S.Ü. (62), birlikte yaşadığı H.Ü.’ye (28) tecavüz etti. Polisten yardım isteyen 
kadın götürüldüğü hastaneden çıkarken şikayetinden vazgeçti. S.Ü., ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakıldı.  
 
10 Temmuz 2013’te, Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde, Çetin I., barışmak için evine gittiği eski eşinin evinde 
tüyler ürperten cinayet işledi. Çetin I., iddiaya göre barışma teklifini kabul etmemesi üzerine eski eşi Muazzez 
Mutlu'yu cinsel organı da dahil defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra polise teslim oldu.  
 
11 Temmuz 2013’te, Antalya’da 3 aylık hamile öğretmen 30 yaşındaki Neziha Şahin, işe giderken kimliği 
belirsiz bir kişinin önce sözlü tacizine, ardından yumruklu saldırısına uğradığını söyledi.   
 
11 Temmuz 2013’te, TBMM'deki torba yasa teklifi görüşmeleri nedeniyle milletvekilleri gecenin geç saatlerine 
kadar Genel Kurul'da kalan milletvekillerinden bazıları iktidar kulisi tarafındaki bahçede koltuklara uzanarak 
dinlenirken fotoğrafı çekilen Adalet ve kalkınma Partisi Tokat Milletvekili Zeyid Aslan kendisini uyurken 
görüntüleyen Sözcü Gazetesinde çalışan kadın muhabire; "Sizi buraya sokmamak lazım. Geçen sene de 
aynısını yaptınız. Bir dahaki dönem hiçbiriniz buraya giremeyeceksiniz. Gazetecilerin buraya alınmaması için 
elimden geleni yapacağım. Siz bu yaptığınızı gazetecilik mi sanıyorsunuz? Biz de insanız, yoruluyoruz. Ben 
de sizin bacak aranızı çekip gazeteye bastırsam ‘Bunların gerçeği bu’ diye.... Ahlaksız olurum değil mi? Ama 
sizinki gazetecilik oluyor" diye konuştu.  
 
13 Temmuz 2013’te, Adana’da Ü.K., beslediği tavuklardan birisini iftarda yemek isteyen  eşi G.B.’yi dövdü, 
ardından 1.5 yaşındaki çocuğuyla birlikte eve kilitledi. İki gün sonra evden kaçmayı başaran kadın polise gitti 
ve şikayette bulundu. Polis, Ü.K.’nin yakalanması için çalışma başlattı.  
 
14 Temmuz 2013’te, Afyon’da A.S. (39), hamile karısı Ö.S.’yi dövdü.    
 
14 Temmuz 2013’te, Batman'ın Yeşiltepe Mahallesi'nde Y.A isimli kişi tartıştığı eşi H.A'yı bıçaklayarak 
öldürdü. Batman Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı polisler tarafından yakalanan Y.A. 
tutuklanarak, Batman Cezaevi'ne gönderildi.   
 
16 Temmuz 2013’te, Batman’da Y.A. (22), karısı F.A.’yı (23) tabancayla öldürdü. Cinayetin ardından kaçan 
Y.A.’nın dokuz ayrı dava dosyasında sanık olduğu ortaya çıktı.  
 
16 Temmuz 2013’te, Aydın’da T.T., eski karısı Gülşah Özdemiroğlu’nu bıçakla öldürdü. T.T'nin bir suç 
nedeniyle girdiği cezaevinden, Denetimli Serbestlik hükümlerinden yararlanarak 5 ay önce salıverildiği, 
hergün İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne imza attığı öğrenildi.  
 
16 Temmuz 2013’te, Batman’da Y.Y. (24), karısı Ş.Y.’yi (23) ekmek bıçağıyla ağır yaraladı.  
 
17 Temmuz 2013’te,   Muğla’da H.K. (30), hırsızlık için girdiği apart otelde L.A.B. adlı kadına tecavüz etmeye 
çalıştı. Kaçmaya çalışan H.K.  yakalanarak tutuklandı.  
 
17 Temmuz 2013’te,  Kocaeli’de A.D., ayrı yaşadığı karısı Cüziyete Dünen’i (47) tabancayla öldürdü.  
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17 Temmuz 2013’te, İstanbul Çerkezköy’de 3 ay önce eşini dövdüğü için gözaltına alınan ve ardından 
serbest bırakılan 36 yaşındaki Mehmet Bilgin, önceki gün tren raylarının üzerinde cesedi bulunan eşi 37 
yaşındaki Fatma Bilgin’i döverek öldürdüğü iddiasıyla tutuklandı. Mehmet Bilgin’in, kadının cesedini halıya 
sarıp el arabasıyla raylara kadar taşıdığı öne sürüldü. 
 
18 Temmuz 2013’te, İstanbul’da yaşayan 31 yaşındaki M.Ş.’nin, Muğla’nın Bodrum İlçesi’ne birlikte tatile 
geldiği kız arkadaşı 29 yaşındaki Ş.Ö.’yü ormanlık alana terk ettiği iddia edildi. Gece karanlığında korku dolu 
anlar yaşayan ve elindeki üç çantayla bir süre yürüyen Ş.Ö.’nün imdadına, köylülerin haber verdiği  
jandarmayla ve sağlık görevlileri yetişti. Sinir krizi geçiren Ş.Ö., sağlık kontrolü için hastaneye kaldırıldı. Ş.Ö., 
hastaneye gelen erkek arkadaşı M.Ş.’nin barışma teklifini ise kabul etmedi.  
 
18 Temmuz 2013’te,   Uşak’ta A.K. (28), eski karısı Hatice Palta’yı (26) av tüfeğiyle öldürdü. Kadını 
boşandıktan sonra da darp ve tehdit eden A.K. hakkında devam eden bir ceza davası olduğu öğrenildi. 
Karısını bebeğini emzirdiği sırada öldüren A.K., 12 saatlik bir operasyonun ardından teslim oldu.  
 
19 Temmuz 2013’te,   Amasra’da yaşayan Y.K. (29), Trabzon’da yaşayan A.B. (26) adlı kadını telefonla taciz 
etti. Kadının şikayeti üzerine Cumhuriyet Savcılığı Y.K. hakkında cinsel taciz ettiği iddiası ile hakkında 
TCK´nın 105. maddesi gereği hakkında 3 ay ile 2 yıl arasında hapis istemiyle Trabzon 1´nci sulh 
mahkemesinde dava açtı.  
 
19 Temmuz 2013’te, Şırnak'ın İsmet Paşa Mahallesi'nde Hülya Ürün adlı kadın, eşi Ömer Ürün tarafından 18 
ayrı yerinden bıçaklanarak katledildi. Eşi tarafından sürekli darp edilen ve ölümle tehdit edilen Ürün’ün, 
birkaç ay önce bir sığınma evinde kaldığı ve ailelerin araya girmesiyle eşiyle tekrar bir araya geldiği öğrenildi. 
Ömer Ürün'ün eşini 18 yerinden bıçaklayıp katlettikten sonra, kendisini de 11 yerinden bıçakladığı bildirildi. 
Hastaneye kaldırılan Ürün'ün tedavi edildikten sonra gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
20 Temmuz 2013’te, Adana’da şizofreni hastası olduğu için uzun süre tedavi gören 39 yaşındaki Yakup 
Yılmaz, 3 çocuk annesi eşi Songül Yılmaz’ı öldürdü; eşinin ilişki yaşadığını iddia ettiği komşusu 36 yaşındaki 
Çetin Altun’u da ağır yaraladı. Aranan cinayet zanlısı Yakup Yılmaz hakkında, eşine şiddet uyguladığı için 
evden uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenildi.  
 
21 Temmuz 2013’te,   Adana’da Y.Y. (39), karısı Songül Yılmaz’ı (36) tabancayla öldürdü, karısının ilişki 
yaşadığını iddia ettiği Ç.A.’yı ise tabancayla ağır yaraladı. Y.Y. hakkında uzaklaştırma kararı olduğu 
öğrenildi. Y.Y. 2011’de borç  yüzünden elektrik kesilince karısı ve çocuklarını rehin almış, evini yakmış ve 
valilik binası önünde kendini yakmaya çalışmıştı; olaylar üzerine eski İçişleri Bakanı Osman Güneş’in 
talimatıyla Y.Y.’ye maddi yardım yapılmıştı.  
 
22 Temmuz 2013’te, İstanbul’da O.O., eski sevgilisi Y.E.’yi telefonla taciz etti. Kadın savcılığa şikayette 
bulunarak koruma tedbir kararı çıkartılmasını talep etti.  
 
 22 Temmuz 2013’te,   Muğla’da taksicilik yapan bir erkek, turist bir kadına arabada tecavüz etti. Kadının 
şikayeti üzerine tecavüzcü tutuklandı.  
 
23 Temmuz 2013’te, Kocaeli Nenehatun Mahallesi’nde Y.G ve eşi G.G arasında ailevi sorunlardan dolayı 
önce tartışma sonra ise kavga çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Y.G eşini döverek darp etti. Olaydan sonra 
yaralı kadın hastaneye sevk edilirken polis dayakçı kocayı yakalayarak karakola götürdü. Burada ifadesi 
alına şahıs daha sonra serbest bırakıldı. 
 
 23 Temmuz 2013’te,   Tekirdağ’da doktorluk yapan T.A., hastası A.U.’yu (36) bayıltarak tecavüz etti. T.A. 
ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olayın ardından ismi açıklanmayan bir kadın daha karakola giderek 
aynı doktordan şikayetçi oldu.  
 
23 Temmuz 2013’te,   Balıkesir’de A.D., ayrılmak isteyen karısı A.U.D.’nin (29) yüzüne asit dökerek yaraladı. 
Kadını darp ve tehdit eden A.D., bir gece nezarette tutulduktan sonra serbest bırakıldı.  
 
25 Temmuz 2013’te,   İstanbul’da dizi oyuncusu F.Ç, arkadaşı G.D.’ye evde tecavüz etti. F.Ç. hakkında 
‘cebir kullanarak cinsel saldırıda bulunmak’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından dava açıldı, sanığın 12 yıla 
kadar hapsi isteniyor. F.Ç.’nin, evine gelen G.D.’nin boğazını sıktığı ve cinsel saldırıda bulunduğu iddia 
ediliyor.  
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 27 Temmuz 2013’te,    İstanbul’da H.A., (18) hırsızlık için girdiği evde tek başına olan Y.T.’ye (28) tecavüz 
etmeye çalıştı.  
 
28 Temmuz 2013’te,   Kayseri’de S.K. (60), kocasının evine dönmek istemeyen hamile kızı Ş.Ç.’yi sopayla 
döverek bacaklarını kırdı.  
 
29 Temmuz 2013’te,  İzmir’de F.G. (27), sebze toplamak için boş bir arsada bulunan Nurgül Erbaş’a (44) 
silah zoruyla tecavüz etmek istedi. Erbaş direnince F.G. kadını av tüfeğiyle başından vurup öldürdü, 
ardından tecavüz etti. F.G. yakalandı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.  
 
29 Temmuz 2013’te,  Eskişehir’de T.A., boşandığı karısı D.Y.’nin (28) çalıştığı işyerini basarak kadını 
bıçakladı. İşyeri çalışanlarından G.K.’yı ise darp etti. D.Y.’nin eski kocası tarafından telefonla rahatsız edildiği 
yönünde polise gidip şikayetçi olduğu, T.A.’nın buna sinirlenerek iş yerini bastığı belirlendi.  
 
29 Temmuz 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Gönül Fidancan, şu beyanlarda bulundu: “Biz Dicle 
ilçesine bağlı Tekevler köyünde ikamet ediyoruz. 21.07.2013 tarihinde saat 18:10 sıralarında amcam 
Selahattin, Muhittin, Mehmet Nuri, halamın oğlu Ali, dedem Abdurrahman ve nenem Delal hepsi birlikte bize 
saldırdılar. Babam işte, annem de yeni ameliyat olduğu için Diyarbakır’daydı. Hepimizi darp ettiler. 
Hayvanlarımız tarlalardaki ürünleri yediği için bahane ederek bize saldırdılar. Bir gün önce babam zararı 
neyse öderim dedi. Bir gün öncede kardeşlerim Dilan ve Özlem’i de hortumumuz tarlalarından geçtiği için 
onları darp ettiler. Ortak bir su kuyusu açmış, birlikte kullanıyorduk. Kuyudan su almamızı istemiyorlardı. Bu 
nedenlerden kaynaklı hepimize saldırdılar en ağır darbeyi büyük olan ablam Emine aldı. Evimiz karakola 
sadece 2-3 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen aradığımız halde gelmediler. Biz de evde bulunan ruhsatlı 
silahla korkutmak amaçlı bir el havaya ateş açtık. Ancak buda onları durdurmadı. Bizi darp etmeye devam 
ettiler. Daha sonra karakol komutanı amcamı kendi minibüsüyle olay yerine getirdi. Amcam karakol 
komutanının kızını kendi servis aracıyla okula bıraktığı için o bize saldırma gücünü karakol komutanından 
alıyor. Biz köyü terk etmek zorunda kaldık. Babamı açıkça ölümle tehdit ettiler. Biz ailece onlardan davacıyız. 
Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”    
 
30 Temmuz 2013’te,  Adana’da M.Ç. (23), marketten aldıklarını eve taşımasına yardım ettiği A.H.’ye tecavüz 
girişiminde bulundu, direniş ile karşılaşınca parmağındaki pırlanta yüzüğü gasp edip kaçtı. Nöbetçi mahkeme 
tarafından tutuklanan M.Ç., ‘cinsel saldırı’ ve ‘konutta yağma’ suçlarından 22 yıl hapis istemiyle yargılanacak.  
 
30 Temmuz 2013’te,  Ankara’da yaşayan Azerbaycanlı bir erkek, karısını dövdü. Aile ve Sosyal Politikalar 
Bakanlığı’na başvuran kadın, bakanlık tarafından koruma altına alındı. Bakan Fatma Şahin, kadına yönelik 
şiddetle mücadele için çıkarılan 6284 no’lu yasanın ilk kez yabancı bir çift için uygulandığını belirledi. 
Mahkeme, Azeri kocaya 4 ay evden uzaklaşma ve eve 1 km yaklaşmama cezası verdiı, bu süre boyunca 
karısına nafaka ödemesi ve şiddet içeren davranışlarda bulunmamasına yönelik önlem aldı.  
 
31 Temmuz 2013’te, Ege’den Yunan Adaları’na giden bir yatta aşçı olarak çalışan E.G.S., yat kaptanı 
B.Ç.’nin kamarasının kapısı zorladığını ve kendisine tecavüz etmeye çalıştığını ve bu esnada darp ettiğini 
belirtti. E.G.S., yolculuk boyunca sözlü ve fiziksel cinsel tacize uğradığını da ekledi.  
 
31 Temmuz 2013’te,  İstanbul’da E.G. adlı kadın sokakta yürürken yaklaşık 25 kişilik bir grubun sözlü 
tacizine uğradı. Tacizden kurtulamayan ve takip edilen E.G., polisi arayıp şikayetçi oldu. Polis memuru 
telefonda “Üzerinizde ne var, mini etek mi giydiniz?” diye sordu.  
 
1 Ağustos 2013’te,  İzmir’in Çeşme ilçesin Ilıca Mahallesi 5123.  gece saat 01.30 sıralarında iddiaya göre 
G.A. (39), birlikte yaşayan Tülin Şenyıldızoğlu (44) adlı kadını çıkan tartışmada darp ederek ölümüne neden 
oldu.   
 
1 Ağustos 2013’te, Kocaeli’de L.D. karısı S.D.’yi döverek darp etti. Hamile olan S.D., doktordan ağır şekilde 
yaralandığına dair rapor aldı. Polis soruşturma başlattı.  
 
1 Ağustos 2013’te, Kocaeli’de H.S. karısı D.S.’yi döverek darp etti. Yakalanıp ifadesi alınan H.S., savcılık 
talimatıyla serbest bırakıldı.  
 
2 Ağustos 2013’te, Erzincan'da bir ilkokulda hizmetli olarak görev yapan Ahmet Ateş, aynı okulda memur 
olan iki çocuk annesi 41 yaşındaki Serap Fırat'ı pompalı tüfekle öldürdükten sonra intihar etti.   
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2 Ağustos 2013’te, İstanbul’da ve Kocaeli’de M.K. (53) ve R.D. adlı erkekler, gazeteye iş ilanı veren sekiz 
kadınla buluşup tecavüz etti.  A.S. adlı kadının şikâyeti üzerine M.K. tutuklandı ve adliyeye sevk edildi, R.D. 
ise aranıyor.  
 
2 Ağustos 2013’te,  Kocaeli’de S.C. (23) kendisine adres soran İ.H.’ye (45) sokakta tecavüz girişiminde 
bulundu.  
  
2 Ağustos 2013’te, Kocaeli’de Ç.K. karısı B.K.’yi döverek darp etti. B.K. hastaneye sevk edildi. Ç.K. ise 
sorgusunun ardından serbest bırakıldı.  
 
3 Ağustos 2013’te, Muğla’nın Yatağan İlçesi’nde bir yıl önce eşinin cezaevine girmesi üzerine yaşları 4 ile 14 
arasındaki 6 çocuğuyla naylon çadırda yaşarken, devlet korumasına alınıp yerleştirildiği kadın sığınma 
evinden bir süre önce ayrılan 32 yaşındaki B.K., 2 kişinin tecavüzüne uğradığını söyleyerek  polise şikayetçi 
oldu. Gözaltına alınan şüphelilerden genç kadını pazarladığı ileri sürülen temizlik şirketindeki iş arkadaşı 
S.Ç. (33) tutuklanırken, S.Ç.’nin erkek arkadaşı M.B. ile tecavüz ettikleri ileri sürülen H.D. (35) ve M.Y. (35) 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
4 Ağustos 2013’te, İstanbul’da M.İ. (21) kız kardeşi S.İ.’ye (18) evde tecavüz etti. Tecavüz, hamile kalan 
S.İ.’nin hastane tuvaletinde doğurmasıyla ortaya çıktı. M.İ., çıkarıldığı mahkemece 15 yıl hapis cezası aldı.  
 
5 Ağustos 2013’te, Iğdır’da N.K. (70) karısı Masire K.’yi (56) kalaşnikof ile vurdu, erkek kuzeni Y.K.’yı ise ağır 
yaraladı. Jandarma hala N.K.’yı arıyor.  
 
6 Ağustos 2013’te, Antalya’da Ö.K., karısı Seher Çelik’i (26) çalıştığı iş yerinde bıçaklayarak öldürdü. 
Ardından kendi boğazını keserek intihar teşebbüsünde bulundu.  
 
6 Ağustos 2013’te, Ege denizinde bir teknenin kaptanlığını yapan V.E.’nin (39) teknenin kadın aşçısı Ö.Ü.’ye 
(35) cinsel tacizde bulundu. V.E. hakkında dava açıldı.   
 
6 Ağustos 2013’te, Trabzon’da K.K. (24), karısı H.K.’yı (21) döverek darp etti. Başka bir suçtan daha aradığı 
söylenen K.K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.  
 
7 Ağustos 2013’te, Antalya’da 2 çocuğunun annesi Seher Çelik’i çalıştığı kuaförde bıçaklayarak öldüren 
Önder Kuzu, aynı bıçakla kendi boğazını kesmeye çalıştı. Kuzu, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.  
 
7 Ağustos 2013’te, İzmir’de, Beş aylık hamile 30 yaşındaki Özlem Yıldız, iftar için bir şarküteriden alışveriş 
yaptıktan sonra evine dönerken apartman girişinde kimliği belirsiz 30-35 yaşlarındaki biriyle karşılaştı. 
Apartmanda oturan bir kişiyi görmek istediğini söyleyen saldırgan, binada o isimde birinin oturmadığını 
söyleyen kadına bir anda saldırdı. Zorla kolundaki bilezikleri almak isteyen ancak kadının bağırması üzerine 
paniğe kapılan saldırgan, kaçarak izini kaybettirdi. Bağrışlar üzerine komşuları tarafından baygın bulunan 
Yıldız, hemen Tepecik Ege Doğum Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.   
 
7 Ağustos 2013’te, Ağrı'nın Hamur ilçesi'nde meydana gelen olayda, Ağrı merkez Leylek Pınar Mahallesi'nde 
oturan Aslı Demir, bir yıl önce ailelerin Anıl Yıldız ile birlikte yaşamaya başladı. Çift, 6 Ağustos günü,  tartıştı. 
Tartışmanın büyümesi üzerine manavlık yapan Anıl Yıldız, iddiaya göre nikahsız eşi Aslı Demir'in babasını 
telefonla arayarak, "Kızınız beni aldatıyor. Gelin onu alın" dedi. Bunun üzerine yakınları tarafından alınan 
Aslı Demir baba ocağına götürüldü. Bir gün sonra Aslı Demir'in ailesini arayan Anıl Yıldız, "Kızınızla 
konuşmak istiyorum" dedi.  Ailenin de olur vermesi üzerine Anıl Yıldız, Aslı Demir'i otomobile bindirerek 
Hamur ilçendeki Hamur Deresi mevkiine götürdü. Burada "Neden beni aldattın?" diyen Anıl Yıldız, çıkan 
tartışma sonucu nikahsız eşini bıçakladı. Kanlar içerisindeki Aslı Demir'i olay yerinde bırakan Anıl Yıldaz 
evine giderek durumu babası ve amcasına anlattı. Baba Kudbettin Yıldız polisi arayarak oğlunu ihbar etti. 
Anıl Yıldız'ın yer göstermesi sonucu genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Ağrı Devlet Hastanesi 
morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Anıl Yıldız, bugün öğlen saatlerinde çıkarıldığı mahkemede, çok pişman 
olduğunu ve Aslı Demir'i öldürmek istemediğini belirterek şunları söyledi: "Eşimin kendine ait cep telefonu 
yok. Gece uyandığımda bana ait cep telefonu ile uğraştığını gördüm. Telefonumu kontrol ettiğimde iki farklı 
numara ile sürekli mesajlaşmış. Kim bunlar ? diye sordum ve cevap vermedi. Elimi kalbine götürdüğüm ve 
hızla çarpıyordu. Daha sonra uyuduk. Bana yalan söylediğini anladım. Sabah kalkıp internet kafeye gittim. 
Fatura dökümünden bilgilere ulaştım. Kimlerle ne kadar mesajlaştığını çıkardım. Eve geldiğimde eşime, 'Sen 
bunlarla niye konuşuyorsun. Bunlar kim ?' Dedim ama cevap vermedi. Bende babası Mehmet Demir'i eve 
çağırdım ve 'Kızın beni aldatıyor. Bunu al evine götür' dedim. O da kızını alıp gitti. İşe gittim. Eve geldiğimde 
eşimle bana ait tüm fotoğrafları bunalıma girdim için yırttım. Olay günü eşimin annesi Hülya'yı aradım. 
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'Kızınızla konuşmak istiyorum' dedim. Kabul ettiler. Babama ait otomobile bindik. Amacım öldürmek değil. 
Onun üzerinde yara izi bırakmaktı. Neden aldattın diye sordum. Bana, 'Benimle ilgilenmiyorsun. Konuştuğum 
kişilerde beni tehdit ediyordu' dedi. İlk bıçağı vurdum ensesine denk geldi. Daha sonra boynundan vurdum 
ve yere düştü. Orada bırakıp eve geldim. Durumu babam ve amcama anlattım. Babam polisi arayıp beni 
teslim etti. Böyle olmasını istemezdim."Anıl Yıldız mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 
polisin Aslı Demir'in aile meclisi kararı ile öldürüldüğüne ilişkin şüpheler nedeniyle soruşturmayı çok yönlü 
sürdürdüğü öğrenildi. AĞRI (DİHA) 
 
7 Ağustos 2013’te, Bursa ili Osmaniye ilçesin Çırpan Mahallesi 3’üncü Sümer Sokak’ta 6 çocuk annesi 48 
yaşındaki Maşallah Elverdi, borçları nedeniyle 1 hafta cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen eşi, 53 
yaşındaki Mehmet Ali Elverdi ile iddiaya göre içki içmesi nedeniyle çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak 
öldürdü. 
 
7 Ağustos 2013’te, Samsun’da M.Y. (40) karısı R.Y.’yi (39) bıçakla yaraladı. M.Y.’ye daha önce de karısını 
darp ettiği için mahkeme tarafından eve yaklaşmama cezası verilmişti.  
 
8 Ağustos 2013’te, İstanbul Tarlabaşı Bulvarı'nda Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü'ne 150 metre uzakta Osman 
Bal eşi Beyaz Bal'ı sokak ortasında 27 defa bıçakladı. Ağır yaralı halde Taksim İlk Yardım Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Beyaz Bal kurtarılamadı. 
 
8 Ağustos 2013’te, Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tıbbi 
sekreter olarak görev yapan A.A., aynı hastanedeki bir doktorun kendisine tecavüz ettiğini öne sürerek 
savcılığa başvurdu. Olayın savcılığa yansıması ardından Rize İl Sağlık Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.   
 
9 Ağustos 2013’te,  İstanbul’da S.A. (70), karısı Hediye Atay’ı (73) başından vurarak öldürdü. Polis 
soruşturma başlattı, cinayet silahının ruhsatsız olduğu belirlendi.  
 
9 Ağustos 2013’te,  Ağrı’da A.Y. (22), sevgilisi Aslı Demir’i (22) bıçaklayarak öldürdü. A.Y. tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.  
  
9 Ağustos 2013’te,  Muğla’da M.K., karısı O.K.’yi evlerinde, çocuklarının yanında bıçakladı. Kadını önce 
döverek darp eden M.K., daha sonra O.K.’yı bıçakla ağır yaraladı. O.K.’nin hayati tehlikesi devam ediyor.  
 
9 Ağustos 2013’te, Adıyaman’da Ş.A., eski karısı A.A.’yı bıçakladı. Hastaneye kaldırılan A.A.’nın durumu 
ciddi. Ş.A. ise gözaltına alındı.  
 
9 Ağustos 2013’te, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde, cinnet getirdiği öne sürülen 70 yaşındaki Ökkeş 
Külhaş, bayram namazından döndükten sonra evde bulunan 65 yaşındaki eşi Zeynep Külhaş ile aynı 
zamanda akrabası olan 70 yaşındaki kayınbiraderi Mehmet Ali Şenyurt ve onun oğlu 16 yaşındaki Bilal 
Şenyurt’un başlarına tabancayla ateş etti. Zeynep Külhaş ile Mehmet Ali Şenyurt olay yerinde yaşamını 
yitirirken, ağır yaralı Bilal Şenyurt Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.   
 
9 Ağustos 2013’te, İstanbul Beyoğlu'nda kendisini aldattığından şüphelenen koca, eşini sokak ortasında 
defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti 
 
10 Ağustos 2013’te,  Hatay’da C.G., boşanma aşamasında olduğu karısı Z.G.’yi bıçakla yaraladı.  
  
11 Ağustos 2013’te, Samsun’da B.A., karısının ailesiyle tartışırken kayınvalidesi Cemile Zengin’i ve 
kayınpederi Behiç Zengin’i öldürdü. Karısının kız kardeşi Beyhan Zengin ise yaralandı.  
 
11 Ağustos 2013’te,  İzmir’de S.B., boşandığı karısı İ.G.’ye ve yeni kocası T.G.’ye otomobiliyle çarparak 
yaraladı. Otomobili bilerek çiftin üzerine süren S.B., polise teslim oldu.  
 
12 Ağustos 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Şerefnaz Göze beyanında; “Kızım 
doğum yapmıştı evine gittim. Adak adamak için başka köye gidecektik birlikte. Damadım önce izin verdi 
sonra vazgeçip gelmesine izin vermeyeceğini söyledi. Bağırıp çağırdı benim göremeyeceğim şekilde elinde 
tuttuğu silahın dipçiği ile yüzüme vurdu. Vurmayla ben bayılmışım birçok hastanede tedavi gördüm. Beni 
darp eden damadım hakkında herhangi bir yasal işlem yapılmadı.” demiştir. 
 
12 Ağustos 2013’te, Mersin Şubesi’ne başvuruda bulunan Gülten Kotonoğlu: ”Şikayetçi olduğum durum eve 
geliş saatimle bir baskı yaşandığı ile ilintilidir. Bana saat 9’dan sonra eve gelemeyeceğim söyleniyordu. 
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Toplumsal normların dışına çıkmamam için baskı yapılıyordu,sürekli tartışmama rağmen bunun böyle 
olmaması gerektiğini kabul ettiremiyordum.Ayrı bir evde yaşamam gerektiğine karar verdim.Önce buna evet 
denildi sonra karşı gelindi. Ağabeyim ev tuttuğumu öğrenince delirdi. Beni tehdit etti.Hakaret etti.Bir 
defasında eve geç geldiğim için kafamı duvara vurdu,sonra beni yere devirerek birkaç defa betona 
vurdu,tekmelemeye başladı,kolumu ve bacağımı büktü.Rastgele tekmeler savurmaya başladı.Bir daha eve 
geç gelecek misin diyerek hakaretler etti.Odamın kapısını kırarak içeri  girmeye çalıştı.Polisi ararsan seni 
öldürürüm dedi. (Kurumumuzdan destek istemiştir) 
 
12 Ağustos 2013’te, Ordu’da Y.Ö. (47) on yıldır ayrı yaşadığı karısı Ayten Öcel’i (44) ve kadının babası 
Niyazi Küçük’ü av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Y.Ö., gözaltına alındı.  
 
12 Ağustos 2013’te,  Trabzon’da M.L. şiddet yüzünden iki çocuğunu da alıp annesinin yanına taşınan karısı 
M.L.’nin kaldığı eve giderek çocukları almak istedi. G.L., çocuklarını vermek istemeyince M.L. karısını 
döverek darp etti, bıçakla tehdit etti. M.L., tutuklandı. M.L., geçen ay da karısını döverek hastanelik etmişti 
ancak çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.  
 
12 Ağustos 2013’te, İstanbul Büyükçekmece’de Polis 13 yaşındaki çocuğu bıçaklama olayla ilgili 
soruşturmaya başlarken eşkali tespit edilen zanlı her yerde aranıyordu. Önleyici Hizmetler Büro Amirliğine 
bağlı ekipler dün saat 06.30 sıralarında Büyükçekmece, Aydınlar Mahallesi’nde küçük çocuğu yaralayan 
kişinin eşkâline uyan bir kişinin yolda yürüdüğünü gördü. Polisin "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya başlayan 
şüpheli kısa sürede yakalandı. Elleri ve elbiselerinde kan bulunan şüpheli hemen gözaltına alındı. 
Büyükçekmece Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Türkmenistan uyruklu Elgan N.’nin üzerinde yapılan 
aramada 4 bilezik, 2 yüzük ve 1365 lira para çıktı. Şüpheli kısa süre sonra saat 03.30 sıralarında daha 
önceden evlerinde fayans döşeme işi yaptığı bir kadının evine girdiğini ve onu öldürdüğünü itiraf etti. Bunun 
üzerine şüphelinin verdiği Güzelce Mahallesi, Yoğurthane Caddesi, numara 40’daki eve giden dedektifler iki 
katlı evin giriş katında Nevin Aksoy’un kanlar içindeki cesedi ile karşılaştı. 74 yaşındaki kadının boğazının 
kesilerek öldürüldüğü tespit edildi. Öte yandan Elgan N.’nin kaldığı otel odasında polis tarafından arama 
yapıldı. Yapılan aramada Elgan N.’nin 13 yaşındaki Z.D.’yi bıçaklarken üzerinde bulunan kanlı elbiseler 
yatağın altına saklanmış bir halde bulundu. 
 

13 Ağustos 2013’te,  Bolu’daki Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü, 'Kadın Konukevlerinin Açılması ve 
İşletilmesi' yönetmeliğinde kadın konukevlerinin telefon, adres bilgilerinin gizli tutulması gerekmesine rağmen 
yemek ihalesinde adres ve telefon bilgilerini yayınladı. Bolu Valisi İbrahim Özçimen, konuyla ilgili müfettiş 
isteyerek, soruşturma başlatacaklarını açıkladı. Bakan Fatma Şahin de ihalenin iptal edilerek kadın 
konukevinin yerini değiştireceklerini duyurdu. Akşam saatlerinde ise kadın konukevinin müdür vekilinin 
görevden alındığı öğrenildi. 

 
13 Ağustos 2013’te,  İzmir’de Ş.Y., boşanmak isteyen karısı Yasemin Yüksel’i (22) boşanmak için adliyeye 
götürdüğünü söyleyerek, ormanlık bir araziye götürüp boğazını keserek öldürdü. Kadının hamile olduğu, 
daha önce de eşinden şiddet gördüğü ve defalarca darp edildiği için evden kaçtığı belirlendi.  
 
13 Ağustos 2013’te, Erzincan’da N.A. (34) karısı Eda Aydın’ı (33) kafasını yere vurarak öldürdü.  
 
13 Ağustos 2013’te, Kocaeli’de Y.D., karısı B.D.’yi dövdü. B.D., hastaneye sevk edildi. Y.D. ise karakoldaki 
sorgusunun ardından serbest bırakıldı.  
 
13 Ağustos 2013’te, Erzincan'ın Yunus Emre Mahallesi'nde Naim Aydın isimli kişi, 3 yıllık eşi Eda Aydın'ın 
kafasını yere vurarak katletti. 12 Ağustos’ta akşam saatlerinde meydana geldiği iddia edilen cinayet 
öncesinde, Naim Aydın 3 yıllık eşi Eda Aydın ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüşünce Aydın, 
eşinin kafasını yere vurarak öldürdü. Aydın, polis tarafından gözaltına alındı.    
 
14 Ağustos 2013’te, İstanbul  Kağıthane Gürsel Mahallesi Yücel Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın birinci 
katında saat 03.00'da meydana geldi. İddialara göre, Agah Demir'e ait daireden gelen silah sesleri üzerine 
çevrede oturan vatandaşlar kapıyı kırarak eve girdi. İçeride 4 kişinin kanlar içerisinde yattığını gören 
vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 41 yaşındaki Yasemin 
Demir eşi Agah Demir ile Erkan İhsan Engin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Kübra Kalaycı (17) ise 
olay yerindeki ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalaycı burada yapılan tüm 
müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  
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16 Ağustos 2013’te, Samsun’da bir alışveriş merkezine giden 26 yaşındaki Emrah S., yüreyen 
merdivenlerden çıkan mini etekli kızın fotoğraflarını çekmeye çalışırken yakalandı. Emrah S. ifadesinde, 
"Mini etekligörünce dayanamadım, pişmanım" dedi.  
 
16 Ağustos 2013’te,  Batman’da B.G., hamile karısı A.G.’yi sekiz yerinden bıçaklayarak yaraladı. 
Kayınvalidesi ve çocuklarına da saldıran B.G. olaydan sonra kayıplara karıştı.  
  
17 Ağustos 2013’te,  İzmir’de O.H., sevgilisi Zeliha Çıkmaz’ı av tüfeğiyle öldürüp intihar etti.  
  
17 Ağustos 2013’te, Kocaeli'nin Kartepe İlçesinde akşam saatlerinde bir eve giren gaspcı, bileziklerini almak 
istediği 63 yaşındaki Sevim Uzuner'i bıçakla yaraladı. Kimliği belirsiz gaspcı kaçarken, Sevim Uzuner 
hastanede ameliyata alındı 
 
17 Ağustos 2013’te,  İstanbul’dan Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya otostopla gitmek isteyen Polonyalı turist 
A.P. (25), İstanbul’da bir ormanlık alanda tecavüze uğradı. Yapılan inceleme sonucunda tecavüz zanlısı İ.B. 
(25) saklandığı evde jandarma ekiplerince yakalandı.  
 
18 Ağustos 2013’te, Konya’da bir eğlence merkezinde çalışan 30 yaşındaki Songül Akar, 8 aydır birlikte 
olduğu sevgilisi TIR şoförü 27 yaşındaki Kamil T. tarafından sokak ortasında tekme tokat dövüldü. Kanlar 
içinde ve yarın baygın halde bulunan Akar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.  
  
19 Ağustos 2013’te, Gürcistan’dan Türkiye’ye gelen ve Karadeniz’i yürüyerek geçtikten sonra Çatalca’ya 
ulaşan Polonyalı Gezi yazarı A.P (25), yolda bir kişinin tecavüzüne uğradı. Jandarmanın 2 gün içinde 
yakaladığı saldırgan tutuklandı.   
 
21 Ağustos 2013’te, Diyarbakır’da temizlik işçisi Şeyhmus Yıldız, hemşire 30 yaşındaki Özlem Görükmez’i 
tabancayla başından vurdu. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Özlem Görükmez’in tedavisi sürerken, 
olayın meydana geldiği Sağlık Merkezi’ne 2 kilometre uzaklıktaki Diyarbakır 6. Noteri’ne giden Şeyhmus 
Yıldız, bu kez noterde katip olarak çalışan Özlem Akdağ’a ateş etti. Akdağ olay yerinde yaşamını yitirirken, 
Şeyhmus Yıldız bina çıkışında intihara kalkıştı. Tabancayı başına dayayıp tetiği çeken Şeyhmus Yıldız ağır 
yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.   
 
21 Ağustos 2013’te, İstanbul Fatih’te 37 yaşındaki Songül Polat kullandığı cipin içinde kurşunlanarak 
öldürüldü.    
 
23 Ağustos 2013’te, Trabzon’da A.Ş. (49), karısı Hacere Türüt’ü (30) bıçaklayarak öldürdü. A.Ş. cinayetin 
ardından polise teslim oldu. 
 
24 Ağustos 2013’te,  Adıyaman’da K.B. (72), karısı Hadice Bozan’ı (67) bastonuyla döverek öldürdü.   
  
24 Ağustos 2013’te,  Antalya’da N.Ç. (33) ve K.A. (39), seks işçiliği yapan S.A.’ya tecavüz etti. Zanlılar 
çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.   
 
24 Ağustos 2013’te,  Karabük’te M.G.Ö. (28) sevgilisi B.Ç.’ye (21) tarlaların bulunduğu ıssız bir alanda 
tecavüz girişiminde bulundu. Kadının kaçıp jandarmaya başvurması üzerine M.G.Ö gözaltına alındı ancak 
çıkarıldığı mahkemece üç ay denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakıldı.   
  
24 Ağustos 2013’te, Düzce ili Yığılca ilçesi Hebeler köyünde 19 yaşındaki E.K. boşanarak köyünde yaşayan 
annesi 44 yaşındaki Gülseren Taşcan’a tabancayla kurşun yağdırdı. Vücuduna 3 kurşun isabet eden kadın 
tedavi altına alındı.   
 
24 Ağustos 2013’te,  Kocaeli’de C.Y. karısı E.Y.’yi bacağından iki sefer bıçakladı. Kadının çığlıkları üzerine 
gelen akrabaları C.Y.’yi darp etti.   
 
25 Ağustos 2013’te,  Adana’da H.T. karısı İ.T.’yi dövdü ve bıçakla tehdit etti. Kadın savcılığa giderek 
kocasından şikayetçi oldu.   
  
25 Ağustos  2013’te, Kocaeli'nin Çayırova İlçesi'nde kıskançlık krizine giren 42 yaşındaki Cengiz Emeksiz, 
sevgilisi 31 yaşındaki Esra Yalçın'ı öldürüp, cesedini viyadük altına attı. 
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25 Ağustos 2013’te,  İstanbul Adalet Sarayı’nda üniformalı bir polis, kadın avukat M.U.’yu taciz etti. Kamera 
kayıtlarını alan M.U. polis memuru R.A. hakkında  suç duyurusunda bulundu. Polis memuru hakkında yedi 
yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.   
 
26 Ağustos 2013’te,  Ankara’da A.K. (37) karısı M.K.’yi (36) balta sapıyla darp ederek öldürdü.   
 
26 Ağustos 2013’te, Sivas’ta çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan ve Denetimli Serbestlik Yasası 
kapsamında tahliye edilen S.P. (44), T.D. isimli kadını kaçırarak bir evde alıkoydu. Jandarma ekiplerince 
yakalanan S.P. gözaltına alındıktan sonra savcılığa sevk edildi.   
  
26 Ağustos 2013’te, Çankırı'nın Yapraklı ilçesi, Sarıkaya köyünde iddiaya göre, A.K. (37), üç çocuk annesi 
eşi M.K.'yla (36) başka bir kadına yazdığı cep telefonu mesajı nedeniyle tartıştı. Sözlü tartışma daha sonra 
kavgaya dönüştü. A.K. tartışmanın şiddetlenmesi üzerine eline geçirdiği balta sapıyla eşini darp etti. Eşinin 
yere yığıldığını gören şahıs, 2,5 aylık N. ismindeki çocuğunu büyük oğlu Y.'ye (13) emanet ederek, eşini 
arabayla hastaneye götürmek istedi. Köyün çıkışında eşinin öldüğünü fark eden A.K., olaya kaza süsü 
vermek için eşini arabadan aşağı attı. Daha sonra karşısına çıkan bir komşusuna kaza yaptığını ve eşinin 
öldüğünü söyledi. Zanlı, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
27 Ağustos 2013’te,  Giresun'da yaklaşık bir ay önce kaybolan ve daha sonra Sinop İli’nde öldürülen kadın 
memur Nebahat Çakmak için çalıştığı Giresun Kadın Doğum Ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tören 
düzenlendi. Giresun’da 1 ay önce kaybolan Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde 
memur olarak çalışan Nebahat Çakmak’ın katil zanlılarından 2 kişi daha yakalanarak tutuklandı. Olayla ilgili 
olarak Melahat çakmak’ı bıçaklayarak öldüren kadın P.M. (36) cinayete yardımcı olan N.O. (26) daha önce 
yakalanarak tutuklanmışlardı. Cinayate karıştıkları belirlenen 2 kişi daha için Giresun Emniyet Müdürlüğü 
ekipleri İstanbul ve Kocaeli’nde yaptıkları eş zamanlı operasyonla V.D.'yi (38) İstanbul’da, E.D (32) ise 
Kocaeli’de yakalanarak Giresun Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiler. 
 
27 Ağustos 2013’te, Antalya’da A.G. (37) sevgilisi Çilem Hülya Berkil’i (30) üzerine benzin dökerek yaktı. 
Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti, A.G. tutuklandı.   
 
27 Ağustos 2013’te,  Kocaeli’de C.E., sevgilisi Esra Yalçın’I öldürüp cesedini bir viyadüke attı. C.E.’nin daha 
önce de cinayetten sabıkası olduğu ortaya çıktı.   
  
28 Ağustos 2013’te Maraş Merkez Çokyaşar Elbistanlılar obasında yaşayan 1931 doğumlu Döne Somer’in 
eşi ve kayın biraderi tarafından şiddete maruz kaldığı kızı Sultan Çoban’ın İHD Kahramanmaraş şubemize 
yaptığı başvuru ile öğrenilmiş, şubemizin çabaları sonucu olay yargıya intikal ettirilmiştir. 
 
28 Ağustos 2013’te, Aksaray’da C.A. (20) karısı Kader A.’yı (19) av tüfeğiyle öldürdü.   
 
28 Ağustos 2013’te, İzmir'in Gültepe Semti'nde, Selçuk Ö. (32), 8 yıl önce boşandığı çocuklarının annesini, 
iddiaya göre, başka biriyle birlikteliği olduğu şüphesine kapılarak önce yumrukladı.Hırsını alamayan Selçuk 
Ö., belinden çıkardığı bıçakla da Gülşah T.'yi (30) 19 yerinden bıçakladı.   
 
29 Ağustos 2013’te,  Diyarbakır’da bir erkek, ayrı yaşadığı karısı Nilüfer Türkoğlu’nu (36) av tüfeği ile sokak 
ortasında öldürdü. Nilfüer Türkoğlu’nun daha önce de ölüm tehditleri aldığı gerekçesiyle üç kez koruma 
talebinde bulunduğu ancak talebine yanıt alamadığı bildirildi.   
 
29 Ağustos 2013’te,  Mersin’de Ö.Ş. karısı Zeliha Ş.’yi pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.   
 
30 Ağustos 2013’te,  Antalya’da B.Y. (34) barışma teklifini kabul etmeyen karısı B.P.Y.’yi (34) dövdü, 
ardından seyir halindeki arabadan aşağı attı. B.P.Y. tedavi altına alındı, B.Y. ise aranıyor.   
                                                                                                                      
30 Ağustos 2013’te,  Giresun’da D.Ö. (21) bir kadına tacizde bulunduğu için çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı.   
 

30 Ağustos 2013’te, İstanbul da kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Karin Sucu’yu,   Ortaköy’den 

Kurtuluş’a kadar takip eden Gazaros Muratçıoğlu,  genç kızı tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra da 

silahı başına dayayarak ateşledi. Sucu hayatını kaybederken, Muratçıoğlu tedavi altına alındı.  
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1 Eylül 2013’te, İstanbul’da Ş.H. beş yıl önce boşandığı eski karısı Nazliye Sincar’ı göğsünden tabancayla 
vurarak öldürdü. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Küçükçekmece Kadın Meclisi üyesi Nazliye Sincar, 
Kadıköy’deki 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingine gitmek üzere evinden çıkmıştı. 
 
1 Eylül 2013’te, Urfa’da Y.B. (31), karısı Fatma Büyükertaç’ı (25), kızı Rojda’yı (3) ve oğlu Devran’ı (4) 
başlarından vurarak öldürdü. Aslen Almanya’da yaşayan aile memleketleri Urfa’yı ziyarete gelmişti. Y.B. 
herkes uyuduktan sonra ailesini katletti. Adliyeye götürülen Y.B., burada girdiği tuvalette intihar 
teşebbüsünde bulundu. 
 
1 Eylül 2013’te, İzmir’de O.D. (20), komşusu Zerrin Canol’u (50) bıçaklayarak öldürdü. Zerrin Canol’un 
kocası S.C.’yi ise yaraladı. 
 
1 Eylül 2013’te, 1 Eylül Dünya Barış 2013’te, dolayısıyla yapılacak mitinge katılmak için evden çıkan BDP 
İstanbul/Küçükçekmece Kadın Meclisi Üyesi Neslihan Harman, eski eşi tarafından öldürüldü. Cinayet 
Küçükçekmece Kanaraya Mahallesi Piliç Sokak'ta Kadriye Moroğlu Lisesi önünden yaşandı.1 Eylül Dünya 
Barış 2013’te, dolayısıyla yapılacak mitinge katılmak için lise önüne gelen Harman, eski eşi tarafından 
vuruldu. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Harman, Mehmet Akif Kalp Hastanesi'ne kaldırıldı. 
Harman, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. 
 
2 Eylül 2013’te, Erzurum’da A.K., 11 yıl önce boşanmış olduğu karısı S.G.’nin evine gece geç saatte gitti, 
kapıyı zorlayarak girdi ve kadına hakaret etmeye başladı. A.K. ve S.G.’nin kızları G.K. kavgayı ayırmak için 
araya girdi. A.K., mutfaktan aldığı meyve bıçağı ile kızını karnından bıçaklayarak yaraladı. 
 
2 Eylül 2013’te, Antalya'da kaçırıp evlendiği 26 yaşındaki H.B.'ye evliliği süresince şiddet uyguladığı, 
boşandıktan sonra da bir arkadaşıyla birlikte kaçırıp ormanlık alanda tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan 
İbrahim K. ve arkadaşı Dinçer K. hakkında, 6 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.   
 
4 Eylül 2013’te, Aksaray’da M.A. (44), annesi Durdane Acun’u (69) birlikte yaşadıkları evin girişinde 
başından tüfekle vurarak öldürdü. 
  
5 Eylül 2013’te, Antalya’da R.Ö., (36) karısı M.Ö.’ye (26) şiddet uyguladı. M.Ö., uğradığı şiddete 
dayanamayarak ormana kaçtı ve üç gün burada kaldı. Jandarmanın baygın bir şekilde bulduğu M.Ö., 
kocasının evine dönmek istemediği için babasının evine yerleşti. M.Ö., özellikle son iki aydır kocasından 
şiddet gördüğünü, artık dayanamadığını ve koruma istediğini belirtti. 
 
5 Eylül 2013’te, Osmaniye’ye bağlı Kadirli ilçesinde 20 yaşındaki Emine Fırat babası Müslüm Fırat tarafından 
öldürüldü. 
 
7 Eylül 2013’te, Konya’da yolda yatarken yaralı halde bulunan 28 yaşındaki Elif D., zorla bindirildiği 
otomobilden hareket halindeyken aşağıya atıldığını iddia etti. Vücudunda ezikler ve sıyrıklar bulunan Elif 
D.’ye, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Polis, şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.   
 
9 Eylül 2013’te, Muğla ili Dalyan beldesinde ki yazlık evinde bulunan Anne Bury, evinin bahçe işleriyle 
ilgilenen Veli Acar'ın silahlı saldırısı sonunu öldü. Olayda, Bury'nin 24 yaşındaki oğlu Alex Bury ve 87 
yaşındaki annesi Cecilia de yaralandı. İngiliz kadını öldürüp oğlu ve annesini yaraladıktan sonra olay 
yerinden uzaklaşan Veli Acar, daha sonra polise teslim oldu.  
 
9 Eylül 2013’te,  Nevşehir’de F.U. (24), Japonyalı kadın turistler Mai Kurkiharac’ı (22) bıçakla öldürdü, H.T.'yi 
ağır yaraladı. Kurkiharac’a öldürüldükten sonra tecavüz edildiği de saptandı. 
 
9 Eylül 2013’te, Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yeni evlenen 18 yaşındaki E.B. gerdek gecesi bakire 
çıkmayınca babası 42 yaşındaki O.B.’nin kendisine tecavüz ettiğini söylediği öğrenildi. İki eşinden 9 çocuğu 
bulunan O.B. tutuklanırken, E.B. kadın sığınma evine yerleştirildi. 
  
9 Eylül 2013’te, Zonguldak'ın Ereğli İlçesi'nde, 2 gün önce buluştuktan sonra kaybolan taksi şoförü 29 
yaşındaki Murat Erdoğan ile sevgilisi 21 yaşındaki Gizem Tunç, tabanca ve bıçakla öldürüldü. Bağ evinde 
cesedi bulunan Murat Erdoğan'ın bıçak ve kurşunla öldürüldüğü, 15 metre uzaklıkta çalılıkta cesedi bulunan 
Gizem Tunç'u da bıçakla öldüren katilin, tırnaklarda delil bırakmamak için iki elini bıçakla kesip götürdüğü 
ortaya çıktı.  
 

http://www.milliyet.com.tr/antalya'da
http://www.milliyet.com.tr/2+1
http://www.milliyet.com.tr/hapis-cezasi
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10 Eylül 2013’te,  Edirne’de F.C., boşanma davası süren karısı M.C.’yi göğsünden bıçaklayarak yaraladı. 
M.C., boşanma davası sürerken kızıyla birlikte yeni bir eve taşınmıştı. 
 
10 Eylül 2013’te, Tekirdağ’da T.K., karısı A.K.’yi darp etti, kolunu kırdı. Ertesi gün ise T.K., A.K.’nin başını taş 
ile yardı. 
 
10 Eylül 2013’te, Burdur’da H.K. (36), önce eski eşi Gamze Kaya'yı,  ardından da araya girmeye çalışan 
baldızı Dudu Erez ile bedensel engelli babası Mustafa Küçük’ü pompalı tüfekle vurarak öldürdü. O sırada 
olay yerinden geçen G.T. (29) adlı erkek de yaralandı. H.K. olayın ardından intihara teşebbüs etti ve ağır 
yaralandı. 
 
10 Eylül 2013’te, Adana’da Y.S. (30) adlı erkek evinde oturduğu sırada dışarıdan gelen gürültüden rahatsız 
olduğu bahanesiyle balkona çıkıp av tüfeği ile iki el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Ayşe Dal (61) hayatını 
kaybetti. 
 
11 Eylül 2013’te, Muğla’da V.A., kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisi Caterina Anna Bury’i pompalı tüfek ile 
öldürdü. V.A.’nın, Bury’nin yaşadığı villada tekne kaptanı olarak görev yaptığı belirtildi. 
  
11 Eylül 2013’te, Samsun’da G.Ç. (27), sevgilisi Z.Ş.’ye (35) evinde tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. 
 
12 Eylül 2013’te, İstanbul’da F.B., aynı şirkette çalıştığı iş arkadaşı B.P.’ye cinsel tacizde bulunduğu, 
ardından da tehdit ettiği gerekçesiyle savcılığa şikayet edildi. Olay sonrası B.P. istifa etti ve psikiyatrdan 10 
günlük iş göremez raporu aldı. 
 
13 Eylül 2013’te, Tekirdağ’ın Marmara Ereğlisi İlçesi’nde pratisyen doktor T.A., kendisine ait 
muayenehaneye gelen hastası evli ve 2 çocuk annesi A.U.’yu ilaçlı serum vererek bayılttıktan sonra tecavüz 
ettiği iddiasıyla göz altına alındı. Savcılık talimatıyla Dr. T.A. ve hasta A.U.’nun iç çamaşırları ile kıyafetleri ile 
serum şişesi incelenmek üzere kriminal laboratuvara gönderildi. Laboratuvar   sonuçlarda, serum şişesinin 
içinde kişiyi bayıltmaya yetecek 4 ayrı ilaç konulduğu belirlenirken, Dr. T.A.’nın iç çamaşırında A.U.’ya ait 
genital akıntı saptandı.  Poliste susma hakkını kullanan Dr. T.A., savcılıkta verdiği ifadesinde, üzerine atılı 
suçlamaları kabul etmedi. Savcının tutuklama istemiyle mahkemeye sevk ettiği Dr. T.A., ’cinsel istismar’ 
suçlamasıyla tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi.   
 
Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi İlçesi’nde eşi polis memuru olan ve psikolojik tedavi gördüğü ileri sürülen A.U., 
karnındaki gaz şikâyeti nedeniyle pratisyen doktor T.A.’nın muayenehanesine gitti. Ardından da doktorun, 
kendisine serum verip bayılttıktan sonra tecavüz ettiğini iddia ederek polise başvurdu. Gözaltına alınan 
doktor delil yetersizliği nedeniyle serbest bırakıldı. Savcılık talimatıyla doktor ve hastanın iç çamaşırları, 
kıyafetleri ve serum şişesi incelenmek üzere kriminal laboratuara gönderildi. Laboratuar sonuçları 14 Eylül 
2013’te,  savcılığa ulaştı. Sonuçlarda, serum şişesinin içine kişiyi bayıltmaya yetecek 4 ayrı ilaç konulduğu 
belirlendi. Doktorun iç çamaşırında hastasına ait genital akıntı saptandı. Evli olan Dr. T.A. tutuklanarak Silivri 
Cezaevi’ne gönderildi.    
  
15 Eylül 2013’te, Muğla’da L.S.B., ayrı yaşadığı karısı Sedef Berberoğlu’nu (26) silahla ateş ederek öldürdü. 
Karısına şiddet uyguladığı ve ölümle tehdit ettiği iddiasıyla 20 gün hapis yatıp çıkan L.S.B., ayrı yaşadığı 
karısını iki erkek ile aynı araçta görünce O.D. (31), A.T. (18) ve Sedef Berberoğlu’nun bulunduğu araca av 
tüfeği ile saldırmıştı. 
 
15 Eylül 2013’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Muradiye Mahallesi Gürsel Caddesi'nde oturan Canan T. isimli 
bir kadın, inşaat işçisi olan Vedat T. tarafından katledildi. Vedat T., Eşi Canan T.'yi ekmek bıçağıyla 8 
yerinden bıçakladı. Canan T.'nin çığlıklarını duyan komşuları hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen 
polis, eşini bıçaklayan Vedat T.'yi gözaltına aldı. Bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri, Canan T.'ye ilk 
müdahaleyi yaptı. Ancak sağlık ekipleri tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen Canan T. 
kurtarılamayarak hayatını kaybetti.  
 
15 Eylül 2013’te,Oyuncu canan Hoşgör, iki kez evlenip boşandığı Hamdi alkan ve sevgilisi Selen Görgüzel’e 
karşı mahkemeden tedbir kararı aldı. Canan Hoşgör, eski eşinden şiddet ve taciz gördüğünü söyleyerek 
Alkan’ın ve sevgilisi Selen Görgüzel’in 3 ay boyunca 30 metreden fazla yaklaşmalarını engelleyecek 
mahkeme kararı çıkarttı.    
17 Eylül 2013’te, Kocaeli’de E.Y., karısı N.Y.’yi ve kızı C.Y.’yi bir tartışma esnasında dövdü. Darp edilen 
kadınlar  yaralandı. 
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17 Eylül 2013’te,  İstanbul Pendik'te, ayrı yaşadığı eşini sokak ortasında benzin döküp yakmak isteyen şahıs, 
daha sonra eşini silahla yaraladı. Eşinin öldüğünü zanneden öfkeli koca, aynı silahla intihar ederek hayatını 
kaybetti. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İddiaya göre olay, Güzelyalı Mahallesiyaya 
üst geçidinde yaşandı. Oto yıkamada işçi olarak çalışan Mehmet Aktaş (48) ayrı yaşadığı eşi Nuran Aktaş'ı 
(39) benzin döküp yakmak istedi. Bunda başarılı olamayan şahıs, yanında bulunan silah ile eşini omzundan 
vurdu. Kadının öldüğünü zanneden Mehmet Aktaş, olay yerinden yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan 
Ömür Sokak'a giderek olayda kullandığı tabancasıyla intihar etti. Yaralı kadın ise Marmara Üniversitesi 
Pendik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 
 
17 Eylül 2013’te, Afyon’da aralarında çoğunlukla kadınların bulunduğu 22 personel, kurum müdürü E.Ü. ve 
memurlar C.K. ile M.K. tarafından sözlü tacize ve mobbinge maruz kaldıkları iddiasıyla Valilik’e şikayette 
bulundu. Memurlar C.K. ve M.K. açığa alındı. 
  
18 Eylül 2013’te, Antep’te H.K. (75), kızı Ayfer Önen’i (46) silahla ateş ederek öldürdü. H.K., daha sonra 
kendini başından vurarak intihar etti. 
 
18 Eylül 2013’te, Balıkesir’de astımdan öldüğü söylenen genç kadının cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. 
K.D. isimli şahıs gayri resmi eşi Tülay Bitmez’i öldürdü, daha sonrada astımdan öldüğünü söyledi. Olay 
yerine giden ekipler olayın anlatıldığı gibi olmadığını kısa sürede anladı ve zanlı tutuklanarak cezaevine 
gönderildi.  
 
18 Eylül 2013’te, Balıkesir Edremitte, polis olan kanser hastası eşini ve Bay-Pas ameliyatı geçirmiş ve 
hastalığından dolayı ayakta duramayan kayınpederini dövdüğü iddia edilen polis memuru T.A. (34) başka bir 
yere tayin edildi.    
 
20 Eylül 2013’te, Mardin’de iki kişinin düzenlediği silahlı saldırıda Emine İpek (24) ile çocukları Mirza İpek (4), 
Narin İpek (11), Süleyman İpek (5) ve Ayşe Süer (45) öldü. Cinayetin kan davası sebebiyle gerçekleştiği 
belirtildi. Cinayet şüphelisi olarak A.S., C.S. ve M.İ. adlı üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine 
gönderildi. 
 
21 Eylül 2013’te, Samsun’da 17 yaşındaki M.K., kendisine harçlık vermeyen amcasının eşi 58 yaşındaki 
Asiye K.’yı 17 yerinden bıçakla ağır yaraladıktan sonra 1050 TL’yi gasp ederek kaçtı. Pantolon ve cep 
telefonu almak için yengesini bıçaklayan M.K., gözaltına alındı. M.K. gasp ve adam öldürmeye teşebbüs 
suçlamasıyla tutuklandı.  
 
22 Eylül 2013’te, İzmir’de S.M., karısı Elif Muhammed’i (35) ekmek bıçağını kalbine saplayarak öldürdü. 
Muhammed çifti, bir yıl önce Suriye’den İzmir’e taşınmıştı. 
  
22 Eylül 2013’te, İstanbul’da K.D., karısı E.D.’ye (34) işkence yaptı ve defalarca tecavüz etti. E.D., 
kocasından işkence gördüğü gerekçesiyle boşanma davası açtı ancak boşanmak istemeyen K.D. konuşma 
bahanesiyle kadını eve çağırdı. Daha sonra E.D.’yi kelepçeledi, cop, şok aleti, fındık kıracağı gibi aletlerle 
işkence yapıp saçlarını kesti ve tecavüz etti. K.D., ihbar sonrası tutuklandı ve 50 yıl hapis istemiyle 
yargılanmasına başlandı. 
 
22 Eylül 2013’te,Samsun’un Atakum ilçesi Atakent Yeni Mahalle'de iddiaya göre, sauna ve güzellik salonu 
işleten 32 yaşındaki E.G. adlı kadın, H.H.Ö.'nün kendisini darp edip tecavüz ettiğini iddia ederek polise 
şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekipleri, olayla ilgili 
H.H.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.   
 
22 Eylül 2013’te, Boşanmak isteyen eşi C.E.D. ye yaptığı işkence ve tecavüzden 40.5 yıl hapsi istenen 
güvenlik görevlisi A.K.D mahkemede “Beni tahliye etmeyin, kötü bir insanım” dedi. A.K.D’nin eşine yaptığı 
akıl almaz işkence dinleyenleri dehşete düşürdü.   
 

23 Eylül 2013’te, Erzurum’un Pasinler İlçesi’nde 2 yıl önce Türkçe öğretmeni A.K.’ya tecavüz ederek, ağır 

yaralayan fırın işçisi Kadir Narmanlı’ya 58, arkadaşı Ümit Aydemir’e ise 50 yıl hapis cezası verildi.  

23 Eylül 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kenan Karakuş, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim 
olan Canan Tanış, 1997 yılında daha 15 yaşındayken Vedat Tanış’la evlendi. Bu evliliklerinden 4 çocukları 
oldu. En büyüğü 15 yaşında, en küçüğü 3 yaşındadır. Son dönemlerde şiddetli bir geçimsizlik ve huzursuzluk 
yaşanmaktaydı. Biz aile olarak bu evliliğin bitmemesi ve yaşantılarına düzeyli bir şekilde devam etmeleri için 
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uğraşıyorduk. Eniştem özel bir firmada TOKİ inşaatında çalışıyordu. Maddi olarak yetersiz olduklarından kız 
kardeşim de AVM firmasında ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmaya başladı. Eniştem eve 
geldiğinde hep bir bahane yaratarak tartışma yaşamaktaydı. En son eve geldiğinde kız kardeşimin 
çocuklarıyla ilgilenmediğini iddia ederek yine tartışma yaratmış bu tartışma kız kardeşimin ölümüne sebep 
olmuştur. Kardeşim Canan’ın canına kastederek ölmesine sebep olan eniştemden davacı ve şikâyetçiyiz. Bu 
konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”     
 
24 Eylül 2013’te, Balıkesir’in Bandırma İlçesi’nde 32 yaşındaki Esra T., İngilizce eğitimi aldığı dershane 
çıkışında eski erkek arkadaşı 35 yaşındaki Bülent O. tarafından 3 yerinden bıçaklandı. Yaralanan Esra 
T.hastanede tedavi altına alınırken, kaçan Bülent O.’nun, bir süre önce evlenme teklifini kabuletmediği için 
Esra T.’yi dövüp, tehdit ettiği, genç kadının savcılığa gidip şikâyetçi olduğu öğrenildi. 
 
25 Eylül 2013’te, Antalya’da M.H., boşandığı eşinin kız kardeşi Zeynep Y.’yi (39) iş servisini beklediği sırada 
sokak ortasında pompalı tüfekle vurarak öldürdü. M.H., kaçmaya çalışırken yakalandı. Kısa süre önce 
evlenen Zeynep Y.’nin M.H.’den evlenmemesi yönünde baskı gördüğü ve tehdit edildiği, Kaymakamlığa, 
Cumhuriyet Savcılığı’na ve Jandarma Karakol Komutanlığına başvurarak koruma talebinde bulunduğu da 
öğrenildi. 
  
25 Eylül 2013’te, Antalya’da A.İ.A., karısı Ş.A.’ya tecavüz etti. Koca tutuklanırken Ş.A. boşanma davası açtı. 
Tanıkların dinlenmesi, Ş.A.’nın ruh sağlığının bozulup bozulmadığının saptanması için Adli Tıp’a sevki, 
A.İ.A.’nın tutukluluk halinin devamı kararları alınarak duruşma ertelendi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 
Antalya İl Müdürlüğü davaya müdahil oldu. 
 
25 Eylül 2013’te, Osmaniye’de M.F., kızı Emine Fırat’ı (19) evlerinin banyosunda silahla öldürdü. M.F. 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
26 Eylül 2013’te, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan E.A., şu beyanlarda bulundu. “2007 yılında V.A. ile 
evlendim. Bir erkek çocuğum oldu. Halen resmi nikahlıyım. Ancak 2 yıldır ondan ayrı yaşıyorum. 24 saat 
alkol alıyordu, eve erkek getiriyordu, evin ihtiyaçlarını karşılamıyordu. Bu yüzden İstanbul dan Siirt’te kaçtım. 
Boşanma davası açtım ancak kabul etmediği için boşanamadım. Beni devamlı rahatsız ediyor. Koruma talep 
ettim. Ailemin yanında 2 kez bana saldırdı. En son saldırısında beni rehin aldı ve pompalı tüfekle kolumdan 
yaralandım. Korumaları aradığım halde kimseye ulaşamadım. Poliste müdahalede yetersiz kaldı. Şuan 
cezaevinde. Koruma altında olduğum halde kaç defa saldırya uğradım, can güvenliğim tehdit altındadır. 
Oğlumla birlikte yaşıyorum, şubenizden yardım talebinde bulunuyorum”   
 
26 Eylül 2013’te, Balıkesir Bandırma’da 32 yaşındaki Esra T., İngilizce eğitimi aldığı dershane çıkışında 
kendisini dövüp ölümle tehdit eden eski erkek arkadaşı 35 yaşındaki Bülent Ö. Tarafından üç yerinden 
bıçaklandı. Olayla ilgili soruşturma açıldı. 
 
27 Eylül 2013’te, İstanbul Bağcılar'da metruk bir binada, genç bir kadına ait olduğu belirtilen yakılmış ceset 
bulundu. Cinayete kurban gittiği tahmin edilen genç kızın kim ya da kimler tarafından öldürüldüğünün tespiti 
için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. 
 
27 Eylül 2013’te, İstanbul’da Ş.E., karısı Zeynep Ertürk’ü (44) kıskançlık bahanesi ile silahla vurarak öldürdü, 
kızı F.E.’yi (16) ise yaraladı. 
 
27 Eylül 2013’te, Samsun’da eve giren kimliği belirsiz hırsız, bileziklerini çaldığı Aysel Erol’u (32) 
bıçaklayarak öldürdü. Erol’un kızı Z.G.E.’yi de darp etti. 
 
27 Eylül 2013’te, Elazığ’da polis memuru S.M. (28), ayrılmak isteyen ve babasının evine taşınan karısı 
Zeliha Meral’i (23), kayın validesi Ayten Sönmez’i ve kayın pederi Bayram Sönmez’i beylik tabancasıyla 
vurarak öldürdü. S.M., Bayram Sönmez’in evine karısını ikna etmek için gelip tartışma çıkardıktan sonra ateş 
etmeye başladı. Polise teslim olan S.M.’nin daha önce evden uzaklaştırma cezası aldığı da belirlendi. 

28 Eylül 2013’te, İstanbul’da masaj salonlarına yönelik 8 aylık telefon dinleme ve fiziki takibin ardından 

yapılan operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü adliyeye sevk edildi. Şebekeyi liderinin daha önce 

11’i polis 40 kişinin tutuklandığı başka bir masaj salonu operasyonunda gözaltına alınan 9 masaj salonu 

sahibi H.A. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan kadınlardan ikisi şebeke lideri H.A.’nın kendilerine önce 

tecavüz ettiğini daha sonra bankadan kredi çektirip borçlandırarak zorla masözlük yaptırdığını söyledi. 

Telefon dinlemelerine 4 polis memurunun da takıldığı bu polislerle ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.  
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28 Eylül 2013’te, Adana’da kendini polis olarak tanıtan bir erkek, arabada sevgilisiyle sohbet eden Yusuf 
Doğruoğulları’na pencereyi açtırıp “Sevgilinle biraz da ben sevişeceğim yoksa sizi karakola götürürüm” dedi, 
olumsuz yanıt alınca Yusuf Doğruoğulları’nı bıçaklayarak öldürdü. Genç kadının ihbarı üzerine jandarma 
ekipleri kimliği belirsiz suçluyu yakalamak için çalışmaya başladı. (Katil zanlısı Şahin Ö. (37) ile kendisine 
yardımcı olan yeğeni Gökhan Ö. (23), jandarma ekiplerince 18 Ekim 2013’te yakalandı.)  
 
29 Eylül 2013’te, Zonguldak’ta Y.A. (28), iki yıl önce boşandığı ve barışma isteğini kabul etmeyen eski karısı 
D.Ç.’yi (24) bıçakla ağır yaraladı. Y.A. hakkında eski karısının evine yaklaşmama kararı olduğu belirtildi.  
 
1 Ekim 2013’te, Denizli’de, internetteki bir çöpçatanlık sitesinden bağlantı kurup seks tuzağına düşürdükleri 
S.Ç.’nin (55) çıplak fotoğraflarını çekip, şantajla 25 bin lirasını gasp ettikleri ileri sürülen 3’ü kadın 6 kişi, polis 
tarafından yakalanıp gözaltına alındı.   
  
1 Ekim 2013’te, Muğla’da A.A., dört aydır evli olduğu karısı N.A.’yı darp etti ve ölümle tehdit etti. Polisi 
aramak isteyen kadının telefonuna da el koydu. Kadın kocası hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttı ve 
boşanma davası açtı. Ayrıca maddi ve manevi tazminat talebinde bulundu. 
 
1 Ekim 2013’te, Batman’da şizofren olduğu iddia edilen Z.T., karısı Emine Tavlar’ı silahla vurdu. İki hafta 
yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Emine Tavlar, 1 Ekim günü öldü. Z.T.’nin daha önce de iki kişiyi 
öldürdüğü belirtildi. 
 
1 Ekim 2013’te, Sivas’ta M.E., bir süredir ayrı yaşadığı karısı Emeti E.’yi bıçaklayarak öldürdü. Savcılığa 
sevk edilen M.E., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. 
 
1 Ekim 2013’te,  İzmit’te bir alışveriş merkezinde yaşlı bir erkek, engelli bir kadını tuvalette taciz etti. 
Soruşturma devam ediyor. 
  
2 Ekim 2013’te, Denizli’de şizofreni hastası olduğu ileri sürülen 25 yaşındaki Ş.A., kendisini aldatmakla 
suçladığı eşi 20 yaşındaki Suzan A.’yı 1,5 yaşındaki kızının gözü önünde bıçakladı. 5 bıçak darbesi ile ağır 
yaralanan genç kadın kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.  
 
2 Ekim 2013’te, Kütahya’da M.Y., üniversite öğrencisi kadınlara sözlü tacizde bulunduktan sonra teklifini 
reddeden kadınlardan S.V.’ye arabayla çarpıp kaçtı. 
 
2 Ekim 2013’te, Kocaeli’de emlakcı G. K., iş başvurusu için gelen Z.S.’ye tecavüz etti. G.K.’nin daha önce de 
birçok taciz ve tecavüz iddiasıyla gözaltına alındığı ve yargılandığı bir davada 10 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı, dosyanın temyizde olduğu öğrenildi. 
 
2 Ekim 2013’te,  Kocaeli’de Ahmet D., evi terkeden karısı Ayşe D.’yi bıçaklayarak yaraladı. 
 
2 Ekim 2013’te, Dersim'in Pülümür ilçesinde evli olduğu öğrenilen S.A. (30) isimli kadının ilçede yaşayan ve 
Murat Şanlıoğlu isimli köy korucusunun tacizine uğradığı iddia edildi. Cinsel tacize uğradıktan sonra köy 
korucusu ve korucunun eşinin tehdidine maruz kalan S.A'nın ilçeyi terk etmek zorunda kaldığı öne sürüldü.   
 
3 Ekim 2013’te, Antalya'da iş başvurusunda bulunan 22 yaşındaki G.B.'ye, silah zoruyla götürdüğü otelde 
cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen işadamı 65 yaşındaki M.E., tutuklandı. 
 
3 Ekim 2013’te, Zonguldak’ta Y.A. (28), eski karısı D.Ç.’yi (24) sokakta, üç yaşındaki çocuklarının önünde 
bıçaklayarak ağır yaraladı. D.Ç.’nin kısa bir süre önce eski kocasının tehditlerine dayanamayıp polise 
şikayetçi olduğu ve Y.A. hakkında eve yaklaşmama kararı bulunduğu belirtildi. 
  
4 Ekim 2013’te, Antep’te S.G. (62), kızı Ayfer G.’yi (18) erkek arkadaşıyla kaçtığı gerekçesiyle tabancayla 
vurarak öldürdü. S.G., polise kendisini ihbar ederek teslim oldu. 
  
4 Ekim 2013’te, Antalya’da akaryakıt istasyonu sahibi M.E. (65), iş görüşmesine gelen G.B.’yi (22) yemeğe 
götürmek için aracına bindirdi ve silahla tehdit ederek otele götürdü. Kadının çığlıkları üzerine otel görevlileri 
polise haber verdi, M.E. tutuklandı. 
 
4 Ekim 2013’te, Balıkesir Altınoluk’ta yaşayan 41 yaşındaki Zehra K. eski eşi Önder Ö. tarafından silahla 
tehdit edilip kelepçe ile işkenceye maruz kaldığı öğrenildi. 
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6 Ekim 2013’te, İstanbul’da S.S. (40), karısı S.S.’ye (38) tecavüz etti. S.S. adlı kadının savcılığa giderek 
kocasının kendisiyle rızası dışında, ‘Sen benim karımsın ben istediğimde seninle birlikte olurum’ diyerek 
cinsel ilişkiye girdiğini söyleyerek şikayette bulundu. Şikayet üzerine soruşturma başlatıldı ve S.S. hakkında 
nitelikli cinsel saldırı suçundan 7 yıldan 12 yıla hapis istemiyle dava açıldı. 
  
7 Ekim 2013’te, Batman’da Gülşen Oran (59) evinde kocası tarafından ölü bulundu. Tornavida ile öldürülüp 
elektrik verilen kadının neden öldürüldüğü araştırılıyor. Cinayet zanlısı İ.T. gözaltına alındı. Zanlının daha 
önce kiracı olarak bu binada kaldığı ve kirayı ödeyemeyince evden çıkarıldığı belirlendi. 
 
7 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran E.E., şu beyanlarda bulundu: “Ben 6 yıl önce Mustafa 
Ersan, adında şahısla evlendim ve Gaziantep’e yerleştim. Gördüğüm şiddet ve eşimin ailesinin beni 
istememesi nedeniyle 4,5 yıl önce ailemin evine geri döndüm. Hem tüm altınlarımı aldılar hem de resmi 
nikâh kıymadılar. Bu evliliğimden bir erkek çocuğum oldu ve şuan 5 yaşındadır. Çocuğumun nafakasını 
almak, benden alınan altınlarımın bana geri iade edilmesi ve bana yasal olan tüm haklardan yararlanmak 
istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
7 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran S.F., şu beyanlarda bulundu: “25 yıllık evliyim. Eşimle 
sürekli bir geçimsizliğimiz vardı. Daha önce 3 defa boşanma davası açtım. Ama eşim mahkemelere gelmedi. 
Çalışmıyorum, sosyal güvenceyi eşimin üzerinden faydalanıyoruz. 3 çocuğum var geçinme sıkıntısı 
çektiğimiz için eşime nafaka davası açmak istiyorum. 3 aydan beridir eşimle ayrı evlerde yaşıyoruz. Kendisi 
şuan Antalya’da öğretmenlik yapıyor. Çocuklarımın nafakasını alabilmek için sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”      
 
8 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Piroz Orhan, şu beyanlarda bulundu: “Bugün yani 
(08.10.2013) tarihinde sabah saat 09.30-10.00 civarlarında Diyarbakır’ın Ofis Semtinde alış-veriş yapmak 
üzere mağazalarda kıyafet bakınırken yanıma biri yaklaştı. Bu şahıs bana alacağım şeyleri beğenmek 
konusunda bana yardımcı olabileceğini söyledi. ben adamın mağaza çalışanı olduğunu düşünerek yardıma 
ihtiyacım olmadığını söyleyerek uzaklaştım. Tekrar yanıma gelerek paramın olmadığını, bildiğini, beni 
tanıdığını, beğendiğim kıyafetlerin parasını ödeyebileceğini söyledi. Bulunduğum mağazanın ismini şuan 
hatırlamıyorum ancak Prestij otelin altındaki bir mağazaydı. Ben adama kendisini tanımadığımı, paramın 
olduğunu, kendisinden yardım istemediğimi söyleyerek o mağazadan çıkıp yakınındaki başka bir mağazaya 
girdim. Ancak aynı adamın arkamdan bu mağazaya da girdiğini görünce hemen geri çıktım. Beni rahatsız 
eden adam peşimden gelmeye devam etti, hatta yaklaşarak benimle yürümeye başladı. Benimle yürüyerek 
beni çok iyi tanıdığını, onunla bir yere oturup çay içmemi, kendisini bu şekilde tanıyabileceğimi söyledi. Ben 
kendisini tanımadığımı, tanımak istemediğimi bu nedenle çay içmeyeceğimi söyledim. Ancak peşimden 
ayrılmadı. Ben Ekinciler caddesinde Prestij Otelin bulunduğu yerden kasaplar durağına doğru yürüyordum. 
Bu şahıs da yanımda yürüyerek sözlü tacizde bulunmaya başladı. Ben kendisine peşimden ayrılmasını aksi 
halde polisi arayacağımı söyledim. Kendisi hiçbir şey söylemeden montunu açarak silahını ve polis kimliğini 
gösterdi. Bunun üzerine ben korktum ve ilerlemeye devam ettim. Kendisi de peşimden gelmeye devam etti. 
Daha sonra yolun karşı tarafına geçerek çalıştığım yer olan DİHA binasına doğru ilerledim. Binaya 
yaklaşmadan bana “sen bu seferlik git ancak bir dahaki sefere nasıl götüreceğimi biliyorum” diyerek 
uzaklaştı. Beni takip eden kişi 30-35 yaşlarında uzun boylu, esmer, normal kiloda biriydi. Üzerinde koyu renk 
bir mont, beyaz gömlek, mavi kot pantolon, başında da koyu renk bir şapka vardı. Ben çok korktuğum için 
ayrıntıları çok iyi hatırlamıyorum. Ancak Prestij Otele ait kamera kayıtları ve ekinciler caddesinin Koşuyo lu-
Vilayet istikametindeki kamera kayıtları, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesine ait kamera 
kayıtları ve o bölgede bulunan mobesse kayıtları incelendiğinde bu şahsın tespit edilebileceğini 
düşünüyorum. Bu nedenle olay yerindeki kamera ve mobesse kayıtlarının silinmeden temin edilebilmesi için 
ivedilikle işlemlerin yapılmasını, tespit edilecek kişi hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak bu şahıs 
hakkında kamu davası açılmasını talep ediyorum” 
  
10 Ekim 2013’te,  Zonguldak’ta H.Y., Sanem Kulan’ı bıçaklayarak öldürdü. Yakalanıp mahkemeye çıkarılan 
H.Y., tutuklandı. H.Y., Kulan ile ilişkisi olduğunu ve cinayeti para nedeniyle kavga ettiklerinde işlediğini 
belirtti. 
  
10 Ekim 2013’te,  İstanbul’da A.A., uzun süredir ayrı yaşadığı ve kendisinden boşanmak isteyen karısı 
A.A.’yı (44) silahla karnından ve bacağından vurdu. A.A., karısını konuşmak için kendisine ait inşaat 
bürosuna çağırdıktan sonra büroda başlayan tartışma sırasında vurdu.   
 
10 Ekim 2013’te, Antep’in Nurdağı İlçesi’nde yaşayan 86 yaşındaki Elif Gül, oğlu tarafından boğazı kesilmiş 
halde bulundu. Gül’ün oğlu Mustafa Gül sabah saatlerinde, köydeki çiftlik evde yaşayan annesi Elif Gül’ü 
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ziyarete gitti. Eve girdiğinde annesini kanlar içerisinde boğazı kesilmiş halde buldu. Jandarma ve sağlık 
ekiplerinden yardım istedi. Elif Gül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.   
  
11 Ekim 2013’te,  Muğla’da Z.P., karısı K.E.’yi (20) kendisinden ayrılmak istediği gerekçesiyle üç gün 
boyunca darp etti. İki bacağına bıçak saplanan kadın, evden kaçıp hastaneye sığındı. Z.P. gözaltına alındı. 
  
12 Ekim 2013’te,   Diyarbakır’da S.A. (22), ablası Tevrat Ateşal’ı (26) ve annesi Bedia Ateşal’ı (60) 
tabancayla öldürdü, babası A.A.’yı (62) ağır yaraladı. 
 
12 Ekim 2013’te, Batman'da 34 yaşındaki Kerim Başbuğ, nişanlısı 33 yaşındaki Gülbeyaz Özcan'ı sokak 
ortasında tabancıyla öldürdükten sonra olay yerinde başına sıktığı tek kurşunla intihar etti.   
 
13 Ekim  2013’te, İzmit'te 59 yaşındaki Zekeriya K., yaklaşık 8 ay önce tanıştığı ve ara sıra borç para verdiği 
kadını, birlikte olma teklifini reddetmesi üzerine kolundan bıçakla yaraladı. 
 
13 Ekim 2013’te,   Kayseri’de evli B.E., sevgilisi Yüksel Erdoğan’ı (46) bir tartışma esnasında eşarbıyla 
boğarak öldürdü, cesedi mısır tarlasına attı.   
  
13 Ekim 2013’te,    Adıyaman’da O.A., boşanmak isteyen ve ailesinin evine taşınan karısı S.A.’yı dövdü ve 
ölümle tehdit etti. S.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
 
14 Ekim 2013’te,   Denizli’de N.Y. (30), tartıştığı karısı Sevda Yılmaz’ı (19) bıçaklayarak öldürdü. N.Y., 
gözaltına alındı. Sevda Yılmaz 17 yaşında evlendirilmişti. 
  
16 Ekim 2013’te,   Antalya’da N.B., bir kadına sözlü tacizde bulundu, bir kız çocuğuna ise cinsel organını 
gösterdi. N.B. tutuklandı. 
 
17 Ekim 2013’te, Konya’da işsiz 25 yaşındaki Ahmet Dursun K., iddiaya göre  borçları yüzünden otomobil 
içinde tartıştığı üniversiteli sevgilisi 22 yaşındaki Ayşe Acar’ı, karnına ve boğazına bıçak saplayıp öldürdü.  
 
18 Ekim 2013’te,  Ordu’da M.İ. (45), boşanmak isteyen karısı E.İ.’yi (45) buluştukları parkta bıçakla ağır 
yaraladı. M.İ. tutuklandı. 
  
20 Ekim 2013’te,  Iğdır’da O.A. (45), kızı Meltem AKış (20) ve halası Güvercin Alcan’ı (50) pompalı tüfekle 
öldürdü. Annesi N.A. (70) ile kız kardeşi (E.A.’yı) yaraladı. O.A. intihar etti. 
  
20 Ekim 2013’te,  İstanbul’da tiyatrocu E.O., barda tanıştığı G.D. (26) adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu 
iddiasıyla tutuklandı. 
 
21 Ekim 2013’te, İzmir’de para karşılığı erkeklerle ilişkiye giren S.B., adlı kadınla zorla ilişkiye girip, parasını 
aldığı iddiasıyla tutuklanan Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube’de görevli polis memuru A.Ç. hakkında 20 
yıl hapis cezası istemiyle ağır ceza mahkemesinde dava açıldı. 
  
22 Ekim 2013’te, Urfa’da dört erkek, karılarını darp etti. Dört kadın (T.Y:, S.K., S.A., F.B.,) hastanenin 
ardından karakola giderek kocalarından şikayetçi oldu. 
 
22 Ekim 2013’te, Bursa'nın İnegöl İlçesi'nde Servet T., ağabeyinin bir süre önce boşandığı eşi 26 yaşındaki 
Melek A.'yı tabancayla bacağından vurarak yaraladı. Servet T. ve yaralı kadının eski eşi, polis tarafından 
gözaltına alındı 
  
22 Ekim 2013’te, İstanbul’da yönetmen Y. E., Taksim'de film çekmek bahanesiyle buluştuğu yabancı uyruklu 
manken O.B.'yi evine götürüp bıçakla tehdit ederek tecavüz girişiminde bulundu. 
  
23 Ekim 2013’te, Şırnak’ta M.Ü, karısı Emine Üçkaç’ı tabancayla öldürdü. M.Ü., karısının geçen hafta bir 
erkekle aynı arabada giderken trafik kazası yaptığını, aldatılma şüphesiyle cinayeti işlediğini söyledi. 
 
23 Ekim 2013’te, Kasımpaşa sporlu orta saha oyuncusu Hüseyin Kala hakkında, barda tanıştığı Suriyeli 
sığınmacı T.A.’yı hürriyetinden yoksun bıraktığı, görevli 4 resmi polis memuruna da hakaret ve tehditte 
bulunduğu iddiası ile işlem yapıldı. 
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24 Ekim 2013’te, Balıkesir’de gece yarısı sokakta yürüyen 20 yaşındaki genç kadına adres sormak 
bahanesiyle cinsel saldırıda bulunan özel güvenlik görevlisi O.B. (23) isimli şahıs tutuksuz yargılanmak üzere 
serbest bırakıldı.  
 

24 Ekim 2013’te, Bitlis'in Tatvan ilçesinde Sadullah Gencer Bilişim Anadolu Teknik Lisesi ve Endüstri Meslek 
Lisesi'nde kadın öğrencilerin bulunduğu pansiyona, okul müdürünün gece yarısından sonra girip yoklama 
yaptığı, odaları dolaştığı, kadın öğrencilerin odalarına habersiz girdiği iddia edildi. Konu ile ilgili konuşan 
öğrenciler, okul müdürü C.U'nun gece geç saatlerde farklı okullardan kadın öğrencilerin kaldığı pansiyonda, 
odalara gelişigüzel girdiğini, koridorlarda banyodan çıkan öğrenciyle karşılaştığını, odalara girip öğrencilerle 
sohbet ettiğini, zaman zaman öğrencileri odasına sohbet etmeye çağırdığını iddia etti. Durumdan rahatsız 
olduklarını dile getiren öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafından durumun defalarca yetkililere iletildiğini; 
ancak herhangi bir şey yapılmadığını belirtti.   

 
25 Ekim 2013’te, Uşak’ta M.G., ayrı yaşadığı ve barışma teklifini kabul etmeyen karısı Sevil G.’yi işyerinde 
bıçakla öldürdü. M.G. tutuklandı. 
 
25 Ekim 2013’te, Ankara’da R.G., ayrı yaşadığı karısı Nimet Gözübüyük’ü tabancayla öldürdü. R.G. cinayetin 
ardından intihar etti. 
  
25 Ekim 2013’te, Adana’da M.K., karısı C.K.’yi darp etti. Altı aylık hamile olan C.K. düşük yaptı. 
 
26 Ekim 2013’te, Çorum’da N.A. (45), komşusu G.A. (35) adlı kadına boş bir arazide tecavüz etti. Kadın 
kocasıyla birlikte karakolda ifade verirken, kocası kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Daha çnce cinayetten 
hüküm giydiği öğrenilen N.A. tutuklandı. 
  
26 Ekim 2013’te,  Bursa’da E.Ç. (33), boşanma davası süren Sinem Çalışkan’ı (31) tabancayla öldürdü. 
Kadının aldığı ölüm tehditleri nedeniyle kocasından şikayetçi olduğu, cinayetten iki gün önce çağrı üzerine 
koruma tedbiri alındığı öğrenildi. 
 
26 Ekim 2013’te, Antep’te H.B.Ş., boşanma davası süren karısı Gülbeyaz Şentürk’ü tabancayla öldürdü. 
Kızları B.Ş. (16), babasının annesini ve kendisini fuhşa zorladığını anlattı. 
 
26 Ekim 2013’te, Adana'da ikinci evliliğini yapan 30 yaşındaki Meryem T., tartıştığı eşi 47 yaşındaki Embiya 
T. tarafından sokağa atıldı.(Radikal) 
   
26 Ekim 2013’te, Mersin’de 24 yaşındaki Reber D., kendisini aldattığını öne sürdüğü nişanlısı, 23 yaşındaki 
Neslihan K.’yi başını kayalıklara vurarak öldürdü.  
 
26 Ekim 2013’te, Mersin’de Mehmet Uyar, karısı F.U.’yu tabancayla yaralayıp intihar etti. 
 
26 Ekim 2013’te, Giresun’da M.E., eski karısı F.T.’yi (43) tabancayla ağır yaraladı. 
 
26 Ekim 2013’te, Adana’da N.A. (35), boşanmak isteyen karısı E.A.’yı (32) bıçakla yaraladı. N.A. hakkında 
uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi. 
 
27 Ekim 2013’te, İzmir’de S.B. (28), eski nişanlısı Nuray Çelik (23) ve babası Hasan Çelik’i (59) ev tüfeğiyle 
öldürdü. 
 
27 Ekim 2013’te,  İstanbul'da İ.Ö., karısı A.Ö.'ye (23) evlendikleri gece tecavüz etti. İ.Ö. ağır ceza 
mahkemesinde 12 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak. 
  
29 Ekim 2013’te, Aydın’da A.B. (54), karısı Raziye Buruk’u (37) bıçakla öldürdü. A.B. cinayetin ardından 
jandarmaya teslim oldu. 
  
29 Ekim 2013’te, Van'ın Saray ilçesinde Sedat B. (30) adlı yurttaş, eşi Deniz B. (28) ile tartıştıktan sonra 
intihar etti. Çocuğunun intihar ettiğini duyan baba M.B. pompalı tüfekle gelinini vurarak katletti. Sedat B'nin 
cenazesi otopsi yapılmak üzere Özalp Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Deniz B'nin cenazesi ise savcının 
yapacağı incelemenin ardından Özalp Devlet Hastanesi morguna kaldırılacağı öğrenildi. Gelinini vurduktan 
sonra kaçan M.B. isimli yurttaşın yakalanması için polisin çalışma başlattığı bildirildi.   
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30 Ekim 2013’te, Ankara’da H.Y., sevgilisi Emine Biçer’i (39) tabancayla öldürdü. H.Y., cesedi evde bir hafta 
sakladıktan sonra polise teslim oldu. 
  
31 Ekim 2013’te,  Bolu’da bilinmeyen kişiler, S.Ö. (83) adlı kadına evinin önünde tecavüz edip darp etti. 
Komşuları tarafından baygın halde bulunan kadın hastaneye kaldırıldı.   
 
1 Kasım 2013’te, İzmir'de eniştesinin kendisi için hazırladığı içkiye uyuşturucu hap atıp, tecavüz ettiğini öne 
süren  25 yaşındaki Y.A. isimli genç kız, şikâyetçi oldu. Enişte "Sarhoştum hatırlamıyorum" derken, abla da 
eşinden hem şikâyetçi oldu hem de boşanma davası açtı. Nişanlısı ise genç kızı terk etti.   
 
1 Kasım 2013’te,  Zonguldak'ta, 21 yaşındaki Filiz Polat ile 30 yaşındaki Mustafa Şeras, ormanlık alanda 
otomobilde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Mustafa Şeras yaşamını yitirirken, Filiz Polat hastanede 
tedavi altına alındı.  Filiz Polat,tedavi gördüğü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp fakültesinde 6 Kasım 
2013’te hayatını kaybetti.  
 
1 Kasım 2013’te, Adana’da K.B. (16), ablası E.B.’yi (19) bıçaklayarak yaraladı. Ablasını sigara almaya 
gitmediği için karnında bıçaklayarak ağır yaraladığı iddia edilen K.B. kaçtı, polis olayla ilgili soruşturma 
başlattı.  
 
1 Kasım 2013’te, Kayseri’de O.K., kızı S.K. (22)’ye zorla erkek arkadaşını arattı. O.K kızının sevgilisini ve 
babasını sopayla döverek hastanelik etti. 
 
2 Kasım 2013’te,Bursa’da bir erkek, kira yardımı isteyen eski karısı S. K.’ti sokakta darp etti. 
 
3 Kasım 2013’te, Adana’da M.T., karısı E.T’yi (20) darp etti. E.T üç yıl önce görücü usulü ile evlendiği 
kocasının kendisine üç yıldır şiddet uyguladığını söyleyerek polise başvurdu.   
 
3 Kasım 2013’te, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde  Ergani TOKİ konutlarında oturan polis memuru O.B (32) ile 
eşi D.B tartışma çıktı. Bu sırada polis memuru O.B, eşine ardından kendisine ateş etti. Silah sesi duyulan 
eve gelen polis ekipleri, çiftin yerde yaralı yattığını gördü. Yaralı çift, haber verilmesi üzerine olay yerine 
gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin 
ardından polis memuru Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesine, eşi ise Diyarbakır Eğitim Araştırma 
Hastanesine sevk edildi.   
 
4 Kasım 2013’te, Ankara’da H.E. (52),  boşanmak isteyen karısı Dürdane Ergül’ü (46) pompalı tüfekle 
öldürdü. Cinayetin ardından intihar teşebbüsünde bulunan H.E. hastaneye kaldırıldı. Dürdane Ergül şiddet ve 
baskı gördüğü kocası H.E.’yi daha önce polise şikayet etmiş hayatının tehlike de olduğunu bildirmişti. 
 
4 Kasım 2013’te, İzmir'de fiziksel şiddet uyguladığını iddia ettiği eşini şikayet için gittiği polis merkezinde 
haberi olmadan boşandığını öğrenen kadının açtığı davada eşi 2,5 yıl hapse mahkum edildi. 
 
4 Kasım 2013’te, İzmir’de kıskançlık krizine girdikten sonra uyuyan 2 çocuk annesi eşi 27 yaşındaki Şeyda 
G.’nin üzerine kaynar su döküp onu haşladığı öne sürülen 40 yaşındaki Mustafa G., ağırlaştırılmış ömür 
boyu hapis cezası istemiyle 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmaya başlandı. Mustafa G., eşinin para 
karşılığı fuhuş yaptığını öne sürdü. 
 
4 Kasım 2013’te, Aydın’da Y.T. (40), akrabası N.T.’yi (26) taciz etti. N.T.şikayetçi oldu. 
 
5 Kasım 2013’te Aydın’da 29 yaşındaki Murat Y. iki yıldır birlikte yaşadığı ve bir hafta önce de ayrıldığı 25 
yaşındaki N.T.’yi çıkan tartışma sonunda göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Polis kısa sürede Murat Y.’yi 
yakaladı.  
 
5 Kasım 2013’te,Kayseri’de İ. U. (43) 10 yıl önce boşandığı, eski karısı Leyla Berk’i (39) bıçaklayarak 
öldürdü, zanlı yakalandı.    
 
5 Kasım 2013’te,Samsun’da R.A., karısı S.A.’yı silah kabzasıyla darp etti. Polise şikayette bulunana S.A., 
kayınpederi İ.A.’nın da kendisine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. R.A. darp ve silah suçundan, İ.A. ise 
cinsel istismar suçundan gözaltına alındı. Samsun Adliyesi’ne sevk edilen R.A. serbest kalırken, İ.A. ise 
tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 
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6 Kasım 2013’te,Diyarbakır’da K.T. (40), 8,5 aylık hamile yengesi Zeynep Taş’ı döverek öldürdü. İddiaya 
göre K.T.’nin yumrukladığı Zeynep Taş aldığı darbelerle başını duvara çarptı ve bayıldı. Hastaneye 
kaldırılan, sezaryenle doğumu gerçekleşen Zeynep Taş kurtarılamadı.    
 
6 Kasım 2013’te, Tuzla’da bir adam, eşi ve 2 kızını silahla vurarak öldürdü. Olay, Aydınlı Mahallesi Sena 
Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Alınan bilgiye göre  Ömer T. (40), evde bulunan 
karısı ve 2 kızını silahla vurarak öldürdü.Zanlı olayın ardından kayıplara karıştı. İhbar üzerine eve gelen polis 
incelemelerde bulunurken, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.    
 
Hakkâri Üniversitesi’nde öğrenim gören 5 kız öğrenci, mayıs ayında savcılığa giderek öğretmenlerinin 
kendilerini not karşılığında cinsel ilişkiye girmeye zorladığını, teklifi kabul etmeyenleri sınıfta bıraktıklarını 
iddia ederek şikâyette bulundu. Savcılığın talimatıyla polis harekete geçti.  Emniyet Genel  Müdürlüğü 6 
ay önce teknik-fiziki takip başlatıldı. Elde edilen bilgiler sonucunda polis, önceki gün 20 adrese eş zamanlı 
operasyon yaptı. Haklarında suçlama bulunan öğretim görevlilerinin bilgisayar imajları kopyalandı. 
Operasyonda öğretim görevlisi İ.Y., H.Y. ve R.Y. ile mağdur kızların eski erkek arkadaşlarının da bulunduğu 
14 kişi gözaltına alındı.     
 
7 Kasım 2013’te,İstanbul'da Ö.K. (40), kızları Rojda (18), Dilen (20) ve imam nikâhlı karısı Gülizar Özbir’i 
tabancayla öldürdü. Ö.K.’nin sevgilisini karısıyla yaşadığı apartmana taşımak istemesi üzerine tartışma 
çıktığı öğrenildi.    
 
7 Kasım 2013’te, Konya'da Ö.Ö. (26), Ü.Ö. (18) isimli kadına sokakta önce sözlü ve fiziksel tacizde bulundu. 
Ö.Ö.'den kaçarken yardım isteyen kadına olayı duyan ailesi ve komşuları yardım etti. Kaçmaya çalışan 
zanlıyı polis yakaladı. 
 
7 Kasım 2013’te,Samsun’da E.Ö. (32), çalıştığı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı olan spor salonunda 
D.A.’ya (11)  cinsel istismarda bulundu. E.Ö. tutuklandı. 
 
7 Kasım 2013’te,İstanbul’da T.Y. (47), karşı apartmanında oturan B.A.’yı taciz etti. İddialara göre bir yıldır 
T.Y gece yarısından sonra perdeleri açıp, iş çamaşırlarıyla cama çıkıyor, elini iç çamaşırına sokarak cinsel 
içerikli hareketler sergiliyordu. Savcılık T.Y. hakkında cinsel taciz suçlamasıyla 3 aydan 2 yıla kadar hapis 
istemiyle dava açtı.  
 
7 Kasım 2013’te,Aydın’da yetiştirme yurdunda kalan 18 yaşından küçük iki kız çocuğu yurda yerleşmeden 
önce tacize uğradı.  Aydın ve Nazilli Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, 
yetiştirme yurdunda kalan 18 yaşından küçük kız çocuklarını fuhuşa teşvik ettikleri iddia edilen 10 kişi 
gözaltına alınırken, kaçan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 
 
7 Kasım 2013’te,Trabzon'da N.Ö. (49), 11 yıl önce ayrıldığı karısı G.K.'yi darp etti. G.K. polise şikayetçi oldu, 
olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 
7 Kasım 2013’te,Kocaeli’nde S.Z., karısı F.Z.’yi darp etti. S.Z. hastaneye kaldırıldı. F.Z. götürüldüğü 
karakolda ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. 
 
8 Kasım 2013’te,Ordu’da M.İ. (45), şiddet uyguladığı ve kendisinden boşanmak isteyen karısı Emine 
İnceyol’u (45) Ekim ayında bıçaklayarak ağır yaralamıştı. Yoğun bakımda tutulan Emine İnceyol hayatını 
kaybetti. M.İ. tutuklandı. 
 
8 Kasım 2013’te, Bolu’da S.B. ve A.Ç., yolda yürüyen bir kadını zorla arabasına bindirerek ormanlık bir alana 
kaçırdı ve tecavüz etti. S.B. ve A.Ç. yakalandı. 
 
10 Kasım 2013’te,Tekirdağ’da K.U., zihinsel ve fiziksel engelli K.E.’ye tecavüz etti. 3 aylık hamile olan 
K.E.’nin ailesi K.U.’dan şikayetçi oldu. K.U. tutuklandı. 
 
10 Kasım 2013’te, Erzurum’da kocasının önce tekme tokatlı saldırısına uğrayan Dilara S., daha sonra 3 
küçük çocuğunun gözü önünde belinden bıçaklandı.  İddiaya göre, ikametlerinde bulunan çift arasında 
yaşları 5 ila 9 arasında değişen üç çocuklarının gözü önünde tartışma yaşandı. Tartışma daha sonra 
büyüyerek Feshi S.’nin eşi Dilara S.’ye şiddet uygulamasına yol açtı. Tekme tokat eşini döven Feshi S., 
hızını alamayıp mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Dilara S.’yi bıçaklayarak yaraladı. Olay sonra saldırgan 
Feshi S., evden kaçarken yaralı kadın olay yerine sevk edilen ambulansla Erzurum Bölge ve Eğitim 
Araştırma Hastanesine kaldırıldı.   
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11 Kasım 2013’te,Tekirdağ’da A.Y. (43) ve kardeşi M.Y. (42), bir süredir görüşmedikleri kız kardeşleri K.Y.’yi 
görüşmek için çağırıp karnından ve elinden bıçakladı. K.Y. hastaneye kaldırılırken A.Y. ve M.Y. kaçtı. 
 
11 Kasım 2013’te,Zonguldak’ta B.K., karısı E.K.’yi darp etti. E.K. hastaneye kaldırılırken, E.K.’nin şikayetçi 
olması üzerine B.K. gözaltına alındı. 
 
11 Kasım 2013’te, Erzurum’da F.S., karısı D.S.’yi evde önce darp etti sonra bıçaklayarak yaraladı. D.S. 
hastaneye kaldırılırken, F.S. gözaltına alındı. 
 
12 Kasım 2013’te, Kırıkkale’de A.B. (69,) 15 gün önce evden ayrılan karısı Metafet  Bağoğlu’nu (45) av 
tüfeğiyle öldürüp intihar etti. 
 
12 Kasım 2013’te, Aksaray’da 19 yaşındaki İsmail M., Aksaray Üniversitesi öğrencisi olan iddiaya göre eski 
sevgilisi T.E.’yi, kurusıkı tabanca zoruyla kampustan kaçırıp, şehirlerarası otobüs terminaline götürmek 
isterken yakalandı. 
 
13 Kasım 2013’te, Trabzon’da M.U. (82), bir kadını taciz ettiği için gözaltına alındı.   
 
13 Kasım 2013’te, Ankara’da N.Z. (67),karısı  Ç.Z.’yi (51) bastonla darp etti. Ç.Z. olaydan önce şiddet 
gördüğü gerekçesiyle polise başvurmuştu, 15 gün evden uzaklaştırma cezası alan N.Z. eşyalarını toplamak 
için gittiği evde Ç.Z.’yi “Madem boşanacağız, gel seni son bir kez döveyim” diyerek saldırdı. Ç.Z. tekrar 
şikayetçi oldu. 
 
13 Kasım 2013’te, Aydın’da B.A. (31), birlikte yaşadığı konuşma engelli olan sevgilisi A.O.’yu (25) darp 
ederek yaraladı. B.A. tehdit ve kasten yaralama suçların adliyeye sevk edildi. 
 
13 Kasım 2013’te, Manisa’da bir erkek, S.T. (34) adlı kadını evine zorla girerek darp etti. Kadının biber gazı 
sıkması üzerine zanlı kadına yumruk atarak kaçtı. 
  
13 Kasım 2013’te, Samsun’da bir kilisenin pastörü olan M.O.B., göçmen H.G.’ye (19) cinsel tacizde 
bulunduğu ve zorla fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olaya karıştığı belirlenen 7 kişi de fuhuş 
için yer temin etmek, fuhşa aracı olmak ve cinsel taciz suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar 
adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 
 
13 Kasım  2013’te, Kocaelinin İzmit ilçesinde genç bir kızı taciz etmek istediği iddiasıyla vatandaşlarca 
derbedilen şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Cedit Mahallesi Turan Güneş 
Caddesinde annesi  A.G. ile dolaşan T.G'ye bir şüpheli, arkasından sarılarak öpmeye çalıştı. Durumu fark 
eden A.G ve Kızı T.G. bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Bunun üzerine kaçmaya çalışan şüpheli R.M, 
vatandaşlar tarafından yakalandı. 
 
14 Kasım 2013’te,Osmaniye’de İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde görevli B.K. (53), T.B.’ye (33)  cinsel tacizde 
bulunduğu iddiasıyla Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. 
  
14 Kasım 2013’te, Samsun’da S.G. karısı F.G.’yi darp ve tehdit etti. F.G.’nin şikayeti üzerine S.G. gözaltına 
alındı. 
 
14 Kasım 2013’te, Aydın’da B.G. ve kardeşi M.G., yeğenleri A.G (18) ve A.G.’ye (25) tecavüz ettikleri 
iddiasıyla gözaltına alındı. Zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.  
 
14  Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran F.C., şu beyanlarda bulundu: “Kızım A.S., evli ve 3 
çocuk annesiyken 7 yıl önce kocası öldükten sonra, kocasının maaşını da alarak çocuklarıyla kalmaya 
başladı. Yaklaşık 6 ay önce bizden gizli bir evlilik yaptı. Resmi nikâhı yoktur. Hala eski eşinin maaşını alıyor. 
Dolayısıyla eski eşinin kardeşleri “madem evlendin nikâhı boz, bizim nüfusumuzdan çık” diye baskı 
yapıyorlar. Amcaları üç çocuğu yanlarına aldı ve anneleriyle görüştürmüyorlar. Kızımı telefonla arayarak 
tehdit ediyorlar. İsteğimiz en azından küçük kızının tarafımıza verilmesidir. Bu konuda sizden hukuki yardım 
talep ediyorum.”   
 
14 Kasım 2013’te, Batman’ın 19 Mayıs Mahallesi Kervan Caddesi'nde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin ateş 
etmesi sonucu kurşunlar Muhterem ve Hayat Çağlar çiftine isabet etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden 
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yaralanan Muhterem ve Hayat Çağlar olay yerine gelen 112 acil servis ambulans aracıyla Batman Bölge 
Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
14 Kasım günü İstanbul/Küçükçekmece'de polis memuru M.T., önce eşini başından vurarak öldürdü, daha 
sonra da intihar etti. Atakent Mahallesi Halkalı Toplu Konutlar 1'inci etapta meydana geldi. Çevik Kuvvet 
Şube Müdürlüğü'nde görevli 3 yıllık polis memuru M.T., henüz bilinmeyen bir sebeple eşi E.T. ile tartışmaya 
başladı. Bu sırada M.T. tabanca ile karısını kafasından vurdu. M.T. daha sonra da tabancasıya intihar 
girişiminde bulundu. Silah sesleri üzerine apartman sakinleri durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. 
 
15 Kasım 2013’te, İstanbul’un Zeytinburnu ilçesinde 01.00 sıralarında ilçeye bağlı Çırpıcı Mahallesi Seyit 
Nizam Caddesi 2. Taşocağı Sokak’taki 4 katlı bir apartmanın birinci katında İddiaya göre, evde genç bir kızın 
erkek arkadaşı tarafından bıçak zoruyla rehin alındığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 
ambulans ekibi sevk edildi. Evde erkek arkadaşının elinde rehin kalan tutulan kızın babası da olay yerine 
gelirken, emniyet güçleri rehine olayını gerçekleştiren gençle müzakere etti. Polis, zanlıyı saat 01.00’den 
04.00’e kadar süren olayda güçlükle ikna etmeyi başardı.Polisin pazarlıkları sonucu adı açıklanmayan kız 
arkadaşını serbest bırakan genç, emniyet güçlerince gözaltına alınarak hızlı bir şekilde polis aracına 
bindirildi.  
 
15 Kasım 2013’te,Elazığ’da Astsubay F.A. (30) eski karısı Fatma Demir’i (28) barışma teklifini reddetmesi 
üzerine tabancayla öldürdü. F.A. cinayetten sonra intihar etti.  
   
16 Kasım 2013’te,İstanbul’da Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memuru M.T.,  karısı Ebru 
Temiz’i tabancayla öldürdü. M.T. cinayetin ardından intihar etti. 
 
16 Kasım 2013’te Kırıkkale’de V.K. (21), annesi M.K.’yı darp etti. V.K. tutuklandı.  
 
16 Kasım 2013’te,Kocaeli’nde K.A.K., karısı F.K.’yi darp etti. Yakalanan F.K. karakolda ifadesi alındıktan 
sonra serbest bırakıldı. 
  
16 Kasım 2013’te, Eskişehir’de T.A. (30) bir kadına tecavüz, bir kadına da cinsel tacizde bulunduğu ve silah 
zoruyla gasp ettiği gerekçesiyle tutuklandı. 
 
16 Kasım 2013’te, İzmit’te R.M., yolda yürüyen T.G.’yi zorla öpmeye çalıştı. Polislerin yakaladığı zanlı adli 
kontrol cezası verilerek serbest bırakıldı. 
 
16 Kasım 2013’te, İstanbul’da E.B. (25),  Ç.Ç. ‘ye (28) asansörde cinsel tacizde bulundu. Geçen ay B.S. adlı 
bir kadına da (40) de asansörde cinsel tacizde bulunan E.B.  tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
 
17 Kasım 2013’te, Konya’da F.H. (36), üç ay önce boşandığı eski karısı Ö.K.’yi (29) barışma teklifini 
reddedince tabancasıyla vurdu. F.H. olay yerinde bulunan eski kayınvalidesini de tabancayla yaraladı. Zanlı 
olay yerinden kaçarken kendisini de vurdu. 
 
17 Kasım 2013’te, Adana’da A.B., karısı Fatma Brimond’u evinde bıçaklanarak öldürüldü. Karısını kıskançlık 
bahanesiyle öldürdüğü ileri sürülen koca A.B. aranıyor.   
 
18 Kasım 2013’te, Kocaeli’nde H.O.T. (38) karısı Hayriye Tan’ı (33) önce darp etti, sonra bıçakladı ardından 
av tüfeğiyle yüzünden vurarak öldürdü. H.O.T. gözaltına alındı. 
 
18 Kasım 2013’te, Malatya’da taciz suçundan tutuklanan ve 2 ay önce tahliye olan A.K. (45) taciz ettiği T.A. 
(36) adlı kadının ailesine pompalı tüfekle saldırdı. Murat Sarıkaya, Fadime Çalışkan ve Temo Arayıcı’yı 
öldürdü. 
 
19 Kasım 2013’te, İstanbul’da eski futbolcu İ.E., şarkıcı T.A.’yı telefonla taciz ve tehdit ettiği iddiasıyla 
Emniyet Müdürlüğü’nde ifade verdi. 
  
19 Kasım 2013’te, Bodrum’da T.İ. (46), ayrıldığı karısının evinde oğlu Nazmi İ.’yi (17) av tüfeğiyle öldürdü, 
kızı E.İ.’yi ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan T.İ. tutuklandı.   
 
20 Kasım 2013’te, Kocaeli’de Y.E. (30), ablası A.E.’yi (36) yüzünde şişe parçalayarak yaraladı. Kaçmaya 
çalışan Y.E. gözaltına alındı. 
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20 Kasım 2013’te, Şile’de, daha önce karısını tabancayla vurarak öldüren ve 1 yıl önce cezaevinden çıkan 
Mehmet Yılmaz, bu kez de 19 yaşındaki gelini Ayfer Adıyeke’yi iple boğarak öldürdü. Genç kadının cesedi 
ormanlık alanda, bir çukurda, yarı çıplak halde bulundu. 
 
20 Kasım 2013’te, Kars'ın bir köyünde imam 28 yaşındaki A.B. ve 25 yaşındaki M.B., Erzurum'un Yakutile 
İlçesi'nde oturan kız kardeşleri 21 yaşındaki H.B.'ye tecavüz ettikleri iddiasıyla tutuklandı. İki kardeşe para 
vererek ilişkiye giren iki kişi daha cezaevine gönderildi. 
 
21 Kasım 2013’te, İstanbul’da M.Y., oğlunun karısı Ayfer Adıyeke’yi (19) iple boğarak öldürdü. Kadının 
bedeni ormanlık alanda yarı çıplak halde bulundu. M.Y.’nin gelinine daha önce şiddet uyguladığı, 11 önce 
karısını tabancayla öldürdüğü, 1,5 yıl önce tahliye edildiği belirtildi. 
  
21 Kasım 2013’te, Erzurum’da imamlık yapan A.B (28) ve M.B. (25), kız kardeşleri H.B.’ye (21) tecavüz 
ettikleri için tutuklandı. Ayrıca N.Ç. (41) ve E.P. (53) isimli şahıslar da H.B.’nin şikayeti üzerine tecavüzden 
tutuklandı. 
 
21 Kasım 2013’te, Kocaeli’nde S.U., karısı K.U.’yu darp ederek yaraladı. S.U. ifadesi alındıktan sonra 
serbest bırakıldı. 
 
22 Kasım 2013’te, Afyon’da imam Z.A., tanıdığı A.E.’yi (20) arabasına aldı ve tecavüz etti. Kanama geçiren 
kadını olay yerinde bırakan Z.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
22 Kasım 2013’te, Trabzon’da K.K. (50),kızı İ.K.’yi zorla ormanlık alana götürerek tehdit ve hakaret ederek 
bekaret testi yapmak istedi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri İ.K.’nin şikayetçi olması üzerine K.K.’yi 
gözaltına aldı. K.K. cinsel taciz, tehdit ve hakaret iddiasıyla tutuklandı. 
 
22 Kasım 2013’te, Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli kadın doğum uzmanı Zeynep Doğan 
Artaş önceki gün akşam saatlerinde gelen hamile bir hastasını muayene etti. İddiaya göre eşini hastaneye 
getiren Ertan Aksuoğlu, Dr. Artaş’tan onu hastaneye yatırmasını istedi. Artaş ise, hastayı yatırmaya gerek 
olmadığını söyledi. Aksuoğlu, bunun üzerine doktorla tartışırken, hamile kadın doktorun karnına tekme ile 
vurdu. Aynı hastanede tedavi altına alınan Artaş, Aksuoğlu’ndan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ertan 
Aksuoğlu, sevk edildiği mahkeme tarafından serbest bırakıldı.   
 
23 Kasım 2013’te, Afyon’da imam M.G.,, bir siyasi partinin kadın kolları başkanı olan R.Ç.’yi cep telefonu ve 
sosyal medya mesajlarıyla taciz etti. 
 
23 Kasım 2013’te, Hatay'da boşandığı eşini barışmaya ikna edemeyince pompalı tüfekle 5.5 saat rehin alan 
ve araçla bölgeden uzaklaşan kişi, takip sonucu bulunduğu yerde üzerine atlayan polis tarafından etkisiz 
hale getirildi. 
 
24 Kasım 2013’te, Diyarbakır’da yolcu minibüsü şoförü 19 yaşındaki Mehmet Emin Ç., gece belirlenemeyen 
bir nedenle tartıştığı, dini nikahlı eşi 18 yaşındaki Songül Malkoç’u, poşu ile boğarak öldürdü. 
  
25 Kasım 2013’te, Balıkesir'in Gönen ilçesinde 54 yaşındaki emekli öğretmen C.E., kendisi gibi öğretmen 
olan eşi Nurgül E.’yi (46)  dilini ve kulağını kopardıktan sonra boğarak öldürdü. 
 
25 Kasım 2013’te, Adana’da K.P. (32) ayrı yaşadığı karısı Sevtap Pala'yı (25) ile bıçaklayarak öldürdü. 
Boğaz ve sırtından bıçaklanan kadın, yaralandığı anda yanında getirdiği silahı ateşledi ve olay yerinde 
hayatını kaybetti. K.P ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 
 
26 Kasım 2013’te, Balıkesir’de emekli öğretmen C.E. (54), karısı Nurgül Engin’i (46) önce darp etti, dilini ve 
kulağını kopardı sonra iple boğarak öldürdü. C.E. cinayetten sonra kendini banyoya kilitleyip intihar etmek 
istedi. C.E.’nin hayati tehlikesi devam ediyor. 
 
26 Kasım 2013’te, Aydın’da B.C.G. (28), nişanlısı Gamze Uslu’yu otel balkonundan aşağı iterek ölümüne 
sebebiyet vermekten gözaltına alındı. Görgü tanıkları, balkonda iki kişinin kavga ettiklerini söylerken, B.C.G. 
olay sırasında banyoda olduğunu iddia etti. Olay gecesi nişanlısının tecavüze uğradığını söylediğini ve buna 
sinirlendiğini, tartışmaya başladıklarını, kadının intihar ettiğini öne sürdü. 
 
26 Kasım 2013’te, İzmir’de G.A. (30), tartıştığı karısı D.A.’yı (23) boğazını keserek ağır yaraladı. Karısını 
öldürdüğünü zanneden G.A. polise teslim oldu.  
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26 Kasım 2013’te, Kayseri’de evine zorla girdiği kadına cinsel saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla 
yargılanan M.K. 8 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. 
 
27 Kasım 2013’te, İstanbul’da T.S. sevgilisini sokakta darp etti. 
 
27 Kasım 2013’te, Antalya’da A.H., borç para aldığı komşusu F.A.’yı (70) dövdü ve gasp etti. 
 
27 Kasım 2013’te, Bartın’da okul müdürü E.K., temizlik görevlisi A.Ç.’yi  (41) taciz ettiği gerekçesiyle 
savcılığa şikayet edildi. 
 
28 Kasım 2013’te,  Kütahya’da M.A. (79), karısı Zühre Aktaş’ı (80) kafasına sert bir cisimle vurduktan sonra 
bıçaklayarak öldürdü. M.A. gözaltına alındı. 
 
28 Kasım 2013’te, Balıkesir’de bir eve hırsızlığa giren iki kişi evde bulunan Zeynep Dikal’i boğarak öldürdü, 
Kocası C.D.’i da darp ederek etkisiz hale getirdi. 
 
28 Kasım 2013’te, Gaziantep’te sabah saatlerinde yaşanan korkunç olayda üç çocukları bulunan Bünyamin 
ile Nesrin Dayangençsevim çifti, ailevi sorunlar nedeniyle bir süre önce ayrı yaşamaya başladı. Tekrar birlikte 
yaşama teklifine aldığı olumsuz yanıtla öfkelenen Bünyamin Dayangençsevim dün sabah eşinin sekreter 
olarak çalıştığı özel hastanenin önüne giderek beklemeye başladı. Bünyamin Dayangençsevim, işe gelen 
eşinin konuşma isteğinede olumsuz vermesi üzerine öfkelenerek yanındaki bıçakla kadının boğazını keserek 
kaçtı. Kanlar içinde kalan ve hastaneye kaldırılan Nesrin Dayangençsevim doktorların çabasına rağmen 
kurtarılamadı.  
 
28 Kasım 2013’te, Gebze’de M.D., karısı F.D.’yi döverek darp etti. Gözaltına alınan M.D. ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı. 
 
29 Kasım 2013’te, Adana’da M.N.O., karısı Semra Ok’u (35) ve karısıyla ilişkisi olduğunu düşündüğü Dr. 
Cengiz Ünal’ı (43) öldürdü.   
 
29 Kasım 2013’te, Antep’te B.D. (38), boşanmak isteyen karısı Nesrin Dayangençsevim’i (36) boğazından ve 
karnından bıçaklayarak öldürdü. B.D. hakkında uzaklaştırma kararı vardı. 
  
30 Kasım 2013’te,  İstanbul’da uzun süredir kocası ve kocasının ailesinden şiddet gören Ebru Bilik (26) 
bıçaklanarak öldürüldü. Bilik’in ailesi, kızlarını kocasının öldürdüğünü iddia etti.   
 
2 Aralık 2013’te, Zonguldak’ta 26 yaşındaki eşi H.A. ile zorla cinsel ilişkiye girmek istediği iddia edilen 33 
yaşındaki Y.A., kadının şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Polis merkezinde ifadesi alınan ve 
hakkında ‘cinsel saldırı’ suçundan işlem yapılan Y.A., Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.  
 
2 Aralık 2013’te,  Konya’da M.G. (28) ve 3 yaşındaki oğlu tanımadığı kişilerce zorla bir arca bindirildi. 
Araçtaki erkekler tarafından darp edilen ve yüzü bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
2 Aralık 2013’te, Ankara’da H.H.Y., yedi kadını darp ederek gasp etti, cinsel tacizde bulundu. H.H.Y. 
tutuklandı. 
 
2 Aralık 2013’te, Antalya/Alanya’da S.Ö., sokakta Z.B.’yi (32) bıçak tehdidiyle taciz etti, cüzdanını çalmaya 
çalıştı. Gözaltına alınan S.Ö.’nün bıçaklı yağma ve cinsel taciz suçlarından arandığı tespit edildi. 
 

3 Aralık 2013’te, Sabah Karabük muhabiri Ali Faik Atay, Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek 
Yüksekokulunda konuk olduğu derste; “tecavüz konusunda kentin çıkarları göz önünde olacaksa haber 
yapılmamalı” dedi. Kadın öğrenciler dersi terk etti. 

 
3 Aralık 2013’te,  Kayseri’de A.A., karısı S.A.’yı darp ve hakaret etti. A.A. hakkında soruşturma açıldı. 
 
3 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran A.K., şu beyanlarda bulundu: “Mağdur H.Ç., bir haftadır 
çalışmaktadır. Çevre işyerinden bir şahıs tarafından rahatsız edilmeye başlamıştır. Bu şahıs, ailesini H.’yi 
istemeye göndermiş; ancak H. kabul etmemiştir. Bunun üzerine iki gün sonra Diyarbakır’da kaçırılmıştır. 
Kaçıran kişi Kulp/ Uzunova köyünde olduklarını söylemiştir. Mağdur dört gün ailesiyle görüştürülmemiş 
telefonu elinden alınmıştır. Kolluğun Köye yaptığı baskında mağdur köyde görülmüş, kollukça kendisine 
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“zorla mı kaçırıldın?” sorusu sorulmuş; mağdur “hayır.” cevabını vermiştir. Ailesi akşam kendisini görmeye 
gitmiş ancak mağdur konuşamamış; sorulara cevap verememiştir. Mağdurun dört yıldır süren bir ilişkisi 
bulunmaktadır. Bu nedenle kendi isteğiyle kaçma ihtimali yoktur. Kolluğa köyde baskı altında olduğundan 
kendi rızasıyla kaçtığını beyan ettiğini düşünüyoruz. Bu nedenle derneğinizden hukuki destek talep 
etmekteyiz.” demiştir.”      
 
4 Aralık 2013’te Tekirdağ’ın Çorlu İlçesi’nde, Belediye Meclisi’nin aralık ayı olağan toplantısını izleyen bir 
grup minibüs şoförü, Belediye Başkanı CHP’li Ünal Baysan’a ’Yalancısın’ diye bağırdı. Çıkan tartışma 
arbedeye dönüşünce Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Demirci ve CHP’li meclis üyesi Fatma Gürel 
minibüs şoförleri tarafından dövüldü. 
 
4 Aralık 2013’te, Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde ilkokul sınıf öğretmeni 40 yaşındaki Hanife Arslan, kimliği 
belirsiz kişi veya kişiler tarafından dövüldü. Gece yol kenarında yüzü kanlar içinde bulunan ve hastaneye 
kaldırılan Habibe Arslan’ın önce "Düştüm" dedi, daha sonra dövüldüğünü söyledi. 
 

5 Aralık 2013’te, Zaman gazetesinden Tuğba Öcek ve Duygu Özkan'ın haberine göre; ilkadım istasyonuna 
sığınan D.K., konukevindeki diğer kadınları fuhuş çetelerine pazarladı. Skandal, bir istasyon yetkilisinin 
D.K.’nın kuruma çok fazla giriş çıkış yaptığını tespit etmesiyle ortaya çıktı. Yetkilinin ifadelerine göre D.K., 
sistemin açığından faydalanarak ilkadım istasyonuna sığınıp. bir süre sonra ise ayrılıyordu. D.K.’nın 
ardından 10 ila 15 kadının daha konukevinden ilişiğini kesmesi, yetkililerin dikkatini çekti. İlkadım istasyonu 
kayıtları incelendiğinde, D.K. ve diğer kadınların kurumdan ayrılma tarihlerinin kesiştiği fark edildi. D.K. ile 
ayrılan kadınların fuhuş çetelerine pazarlandığını ise yine içlerinden birkaçı itiraf etti. İlk adım istasyonunda 
çalışan Ö.Ç. anlatıyor: “D.K. adlı bir kadın geldi. Kadın burada epeyce kaldı. Her dışarı çıktığında yanında 
15-20 kadın götürüyordu. Bu dikkatimizi çekti ve bir gün dışarı götürdüğü kadınlardan birkaçını alıp, ‘Ne 
yaptınız dışarıda?’ diye sorduk ve duyduklarımız kanımızı dondurdu. Meğer bu kadınları hem pazarlamış 
hem uyuşturucu vermiş hem de kendisi kadınlarla zorla ilişkiye girmiş. Biz ‘Neden bunu bize bildirmedin?’ 
diye sorduğumuzda ise ‘Bana çok para verdi’ ya da ‘Silahla tehdit edildik’ dedi. Tabii durumu hemen 
Bakanlığa bildirdik, kadını kurumdan men ettik, mağdur bayanları da tedavi altına aldırdık.” 

 
 
6 Aralık 2013’te Erzurum’da bir mobilya mağazasında satış elemanı olarak çalışan 32 yaşındaki Emine 
Karataş, metruk binada yarı çıplak halde ölü olarak bulundu.  Nafiye-Remzi Karataş çiftinin 5 kızından biri 
olan Emine Karataş dün akşam saatlerinde Tahtacılar Caddesi üzerindeki iş yerinden ayrılıp evine gitmek 
üzere yola çıktı. Kars Kapı semtindeki evine gitmek için yola çıkan genç kız ortadan kayboldu. Aramalara 
rağmen cep telefonlarına cevap vermeyen ailesi genç kızın bulunması için polise başvurdu.Emine Karataş’ı 
arama çalışmaları yapılırken polise, saat 14.00 sıralarında metruk bir binada kadın cesedi bulunduğu ihbarı 
geldi. Yakutiye ilçesindeki Taşmescit Mahallesi Kuşbaz Sokak 33 numaralı metruk binaya giren iki kişi 
buradaki eski odunları almak isterken yarı çıplak haldeki genç kıza ait ceset ile karşılaştı.   Genç kızın ölümü 
ile ilgili olarak polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında cinayet zanlısı olarak Emine 
Karataş’ın parasını çaldığı iddiasıyla şikayetçi olması üzerine iş yerinden atılan A.T., gözaltına alındı. 
 
6 Aralık 2013’te, Adana’da emekli polis A.F.S. ve polis memuru M.S., kız kardeşleri A.S.’yi (38) habersiz 350 
lira aldığı gerekçesiyle plastik copla dövdü. Darp raporu alan A.S.’nin şikayeti üzerine savcılık soruşturma 
başlattı. A.S. sığınma evine yerleştirildi. 
 
6 Aralık 2013’te, Konya’da M.Ö., dini nikahlı karısı A.S.’yi (39) bıçaklayarak yaraladı. 
 
7 Aralık 2013’te, Adana’da S.G. (41), karısı Ü.G.’yi (34) kendisine “Yeter artık, alkol alma” dediği 
gerekçesiyle dövdü, başına sert bir cisimle vurdu. Sokağa atılan Ü.G. polis tarafından bulundu ve hastaneye 
kaldırıldı. S.G. gözaltına alındı. 
 
7 Aralık 2013’te, İstanbul’da M.A., karısı Ş.A.’yı döverek darp etti. Yakalanan Ş.A. ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı. 
 
7 Aralık 2013’te, İstanbul’da O.Y., karısı H.Y.’yi döverek darp etti. H.Y. yaralanırken ifadesi alınan O.Y. 
serbest bırakıldı. 
 
8 Aralık 2013’te İstanbul Esenyurt’ta cinnet getirdiği ileri sürülen şahıs, baltayla karısına saldırdı. Başına 
aldığı darbeyle ağır yaralanan Revzen Andaç hastanede tedavi altına alındı.  Diğer odada uyuyan çocuklar 
Hilal (22) ve Yusuf Andaç (15) da duydukları gürültü üzerine anne babasının odasına geldi. Annelerini kanlar 
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içerisinde gören çocuklar babalarına engel olmaya çalıştı. Olay sırsında Hilal ve Yusuf Andaç da çeşitli 
yerlerinden yaralandı.  
 
8 Aralık 2013’te İstanbul'da 10 yıllık eşi Nimet Çağan'ı 37 bıçak darbesiyle öldüren Şerif Çağan'ın cinayeti, 
eşinden şüphelendiği gerekçesiyle yatak odasına koyduğu cep telefonunun kaydettiği görüntülerde bir erkek 
bacağı gördüğü için işlediği ortaya çıktı.   
 
10 Aralık 2013’te, Trabzon’da O.D., karısı N.D.’yi (37) döverek darp etti. N.D. sürekli şiddet gördüğü 
gerekçesiyle koruma talep etti. Mahkeme kararıyla N.D. için 6 ay koruma kararı verirken O.D. gözaltında 
alındı. 
 
10 Aralık 2013’te, Çorum'da bir süre önce ayrıldığı nişanlısının evini basan Mustafa Sefa Özdaş, pompalı 
tüfekle eski nişanlısı Hanife Aktaş’ı öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.  
 
11 Aralık 2013’te, İstanbul’da T.Ş., kız kardeşi S.K.’yı döverek darp etti.  T.Ş. ifadesinin ardından serbest 
bırakıldı. 
 
12 Aralık 2013’te, Konya’da Y.S. (38), kızı Burçin Süsen’i (15) sopa ve oklavayla döverek ve işkence 
yaparak öldürdü. B.S. 26 Kasım günü çatıdan düşerek yaralandı bahanesiyle ağır yaralı olarak hastaneye 
kaldırıldı. Çocuğun vücudundaki darp izlerinin düşme sonucunu meydana gelmediğinin fark edilmesi üzerine 
jandarmaya haber verildi.  B.S.’nin annesi, babası Y.S. ve erkek kardeşi gözaltına alındı. Zanlılar cinayeti 
itiraf etti. Y.S.’nin karısı H.S.’ye de şiddet uyguladığı ve ilk karısının av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü 
öğrenildi. 
 
12 Aralık 2013’te, Kocaeli’de R.K. (21), Rusya uyruklu üniversite öğrencisi olan eski sevgilisi A.İ’yi (20) bıçak 
ve silah göstererek ölümle tehdit ve darp etti; cüzdanını aldı. R.K. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 
 
12 Aralık 2013’te, Kocaeli’de E.Ö. karısı S.Ö.’yü döverek darp etti. Yakalanan E.Ö. ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı. 
 
12 Aralık 2013’te, Sakarya’da H.K. karısı E.K.’ye şiddet uyguladı. 
 
13 Aralık 2013’te, Ankara’da E.T., karısı M.T.’yi (21) gittikleri türkü barda şarkı istediği için döverek darp etti. 
Eve gittikten sonra E.T. hamile karısı M.T.’ye şiddet uygulamaya devam etti; elektrik süpürgesinin demir 
borusu ve tüfek dipçiğiyle döverek yaraladı ve bebeğin düşmesine sebep oldu. Ankara Nöbetçi 15. Sulh 
Ceza Mahkemesi'nde yargılanan E.T. "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma; bir kadının çocuğu nu düşürtme ve 
eşe karşı kasten yaralama" gibi suçlardan tutuklandı. 
 
13 Aralık 2013’te, İstanbul’da M.G., A.Y., Y.Ç. ve Z.Ç., sabah saatlerinde otobüs durağında bekleyen H.C.’yi 
zorla aracına bindirdi ve araç içinde cinsel tacizde bulundu. Cinsel tacizden sonra araçtan indirilen H.C. 
şikayetçi oldu. Nöbetçi Mahkeme tarafından tutuklanan M.G. hakkında 12 yıla kadar, diğer sanıklar hakkında 
5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 
 
14 Aralık 2013’te, İstanbul’da T.A., eski karısı M.K.’yi döverek darp etti. Polis merkezine götürülen T.A. 
ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
 
15 Aralık 2013’te, Antalya’nın Serik İlçesi’nde, çiftçi 25 yaşındaki İdris Şentürk, boşanma davası açan eşi 20 
yaşındaki Şeyma Şentürk, kayınpederi 59 yaşındaki Nevzat Torbalı ve kayınvalidesi 51 yaşındaki Cemile 
Torbalı’yı av tüfeğiyle öldürdü. Cinayeti jandarmaya ve eşinin yakınlarına haber veren İdris Şentürk, kaçtı. 
  
15 Aralık 2013’te, Ayrı yaşadığı karısına (S.K.) “Leopar desenli iç çamaşırlarınla seksiliğine seksilik 
katmışsın” yazılı mesaj atan koca 3 ay hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi.  
 
15 Aralık 2013’te, Urfa’da A.I. (33), karısı R.I.’yi (37) döverek darp etti. R.I.’nın şikayeti üzerine gözaltına 
alınan A.I. cezaevine gönderildi.  
 
16 Aralık 2013’te, İzmir’in Buca İlçesi’nde V.A., 2 yaşındaki oğlu E.B.A.’yı görme bahanesiyle gittiği evde, 6 
ay önce boşandığı Dokuz Eylül Üniversitesi’nde öğretim görevlisi eşi Serpil Erfındık’ı bıçaklayarak öldürdü. 
Oğlunu da yanına alarak kaçan V.A. için Erfındık’ın aldırdığı koruma kararının süresinin cinayet günü sona 
erdiği ortaya çıktı.  
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16 Aralık 2013’te, Çorum’da eşi tarafından bıçaklanarak ağır şekilde yaralanan 2 çocuk annesi kadın 
hayatını kaybetti. Eşini öldüren 45 yaşındaki İrfan Yalçın ise ifadesinde "Ortak milli piyango bileti almıştık, 
ben karıma bilet ortaksa üzerine isimlerimizi yazalım dedim. O da buna karşı çıktı kavga ettik sonrada 
bıçakladım" dedi. 
 
16 Aralık 2013’te, Adana’da, 1 yıl nikahsız olarak birlikte yaşayıp, şiddet nedeniyle ayrıldığı 36 yaşındaki 
Arzu K.’nın cep telefonuna gönderdiği mesajlarla hakaret edip, ’Seni paramparça ederim’ diye de tehdit ettiği 
ileri sürülen 28 yaşındaki Orhan T. hakkında, 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Eşinden 
boşanan 3 çocuk annesi Arzu K., Orhan T. ile yöresel geleneklerle düğün yaparak birlikte yaşamaya başladı. 
Arzu K., birlikteliklerinin 3’üncü ayından itibaren kendisine şiddet uyguladığını iddia ettiği Orhan T.’yi terk 
edip ailesinin yanına taşındı. İddiaya göre, bu kez de hakaret içerikli mesajlarla hakaret edip, ’Seni 
paramparça ederim’ diye de tehdit eden Orhan T., 2 Temmuz 2013 günü de Arzu K.’nın sığındığı baba evine 
molotofkokteyli attı. Arzu K. da, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. 
Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, olayla ilgili iddianamesini hazırladı. 7’nci SulhCeza 
Mahkemesi’ne gönderilen iddianamede, tutuksuz sanık Orhan T. hakkında ’hakaret, tehdit, kişilerin huzur ve 
sükununu bozma’ suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Şüphelinin suçlamayı kabul etmediği 
bildirilen iddianamede, ceza verilirken de zincirleme suç hükümlerine göre artırım yapılması gerektiği 
belirtildi. Orhan T. hakkında ayrıca, Arzu K.’nın sığındığı babası 63 yaşındaki Recep K.’nın evine 
molotofkokteyli attığı iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle ayrı dava açıldı.Tutuksuz sanığın 
yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
16 Aralık 2013’te, Yalova’da H.A. (38), karısı Necla Arslan’ı (28) tabancayla öldürdü. H.A. cinayetten sonra 
Kocaeli’ye gitti ve orada teslim oldu. 
 
16 Aralık 2013’te, Aydın’da S.Ş. (30), uyuşturucu haplarını sakladığı için annesi A.Ş.’nin (53) boğazını sıktı, 
evde bulunan kız arkadaşını darp etti. Polis ekiplerinin gelmesi üzerine intihara teşebbüs eden S.Ş. gözaltına 
alındı. S.Ş.’nin denetimli serbestlikten yararlandığı 16 yıllık hapis cezası olduğu öğrenildi. 
 
17 Aralık 2013’te, Antalya’da bir erkek, sevgilisi olduğu iddia edilen Fatma Aydoğdu’yu (32)  tabancayla 
öldürdü 
 
17 Aralık 2013’te,Trabzon’da T.B. (25), karısı M.B.’yi (26) darp etti. Bir ay içerisinde karısı 4 kez darp eden 
T.B. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. M.B. için koruma kararı çıkartıldı. 
  
17 Aralık 2013’te, Adana’da O.T. (28), eski sevgilisi A.K.’ye (36) cep telefonu mesajı göndererek tehdit ve 
hakaret etti. Daha önce de O.T., A.K. ve üç çocuğunun yaşadığı eve molotof kokteyli atmış, evi yakmaya 
çalışmıştı. Molotofla öldürmeye teşebbüs davası sürerken 'ölümle tehdit ve hakaret' mesajlarıyla ilgili O.T. 
hakkında Adana 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nde 'Hakaret, tehdit, kişilerin huzur ve sükunetini bozma' 
suçlarından 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. A.K.,  O.T.’yi defalarca savcılığa şikayet ettiğini 
ancak hiçbir önlem alınmadığını söyledi. 
 
18 Aralık 2013’te, Rize’de Asiye Çilingir (77) evinde tüfekle başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. 
Olaydan önce köye gelerek yöre sakinlerine Asiye Çilingir'in oğlunu sorduğu iddia edilen O.D.’nin (30) 
cinayet şüphelisi olarak arandığı öğrenildi. 
 
18 Aralık 2013’te, İstanbul’da T.Ö., karısı D.Ö.’yü döverek darp etti. Gözaltına alınan T.Ö. ifadesinin 
ardından serbest bırakıldı. 
  
18 Aralık 2013’te, Antalya’da E.Ö. (32), B.K.’ye (20) tecavüz etti.  Olaydan sonra şikayetçi olan B.K.’nin 
babası ve amcaları E.Ö.’yü takip etti. B.K.’nin ailesi E.Ö.’yü sokak ortasında bıçakladı ve dövdü. Hastaneye 
kaldırılan E.Ö. hakkında 2013 yılına ait iki farklı suç duyurusu olduğu öğrenildi.  B.K.’nin babası ve amcası 
gözaltına alındı. 
 
19 Aralık 2013’te, Kastamonu’da M.V. (74), torunun eski karısı N.M.’yi (35)silahla ağır yaraladı. N.M. şiddet 
gördüğü gerekçesiyle F.Ç.’den ayrılmıştı, ancak tehditlerin devam etmesi üzerine tekrar şikayetçi olan N.M. 
ve kocası Hüseyin Maden (38) dava çıkışında eski kocasının dedesinin silahlı saldırısına uğradı. Hüseyin 
Maden ölürken N.M. ağır yaralandı. M.V. gözaltına alındı. 
 
19 Aralık 2013’te, İstanbul’da O.A., karısı S.A.’yı döverek darp etti. Polis tarafından yakalanan O.A. 
ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
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19 Aralık 2013’te, Düzce’de Ö.A. (26), mahalle komşusu olan zihinsel engelli L.B.’ye tecavüz etti.Gözaltına 
alınan Ö.A. tutuklandı. 
 
20 Aralık 2013’te, Adana’da S.Ö. (26), eski sevgilisi E.K.’ye (24) sözlü tacizde bulundu. S.Ö. hakkında daha 
önce de E.K.’ya tacizde bulunduğu için 3 ay uzaklaştırma cezası verilmişti. Şikayet üzerine S.Ö. için kamu 
emrini yerine getirmediği için işlem yapıldı.  
 
20 Aralık 2013’te, Balıkesir’de bir öğrencinin aile fertleri okulun kadın öğretmenleri S.A., F.K. ve T.Ö.’ye ve 
müdür yardımcısı N.A.’ya saldırdı ve darp etti. 
 
21 Aralık 2013’te, Kocaeli’nde H.T. karısı N.T.’yi döverek darp etti. N.T. hastaneye kaldırılırken H.T. 
ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 
 
22 Aralık 2013’te, Kocaeli’nde E.K., karısı S.K.’yi döverek darp etti. Gözaltına alınan E.K. ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı. 
 
22 Aralık 2013’te, Samsun’da madde bağımlısı olduğu iddia edilen Y.T. (32), annesi A.T. (49) ve babası 
A.T.’yı (59) döverek darp etti. Şikayet üzerine gözaltına alınan Y.T. nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol 
kararıyla serbest bırakıldı. 
 
22 Aralık 2013’te, Bursa’nın merkez Osmangazi İlçesi’nde, 31 yaşındaki Kemal Aslan, ortak kafe işlettiği ve 
birlikte yaşadığı 35 yaşındaki Yüksel Nohut’u tabancayla boğazından vurarak öldürdü. 
 
23 Aralık 2013’te, Bursa’da K.A. (31), sevgilisi Yüksel Nohut’u (35) tabancayla vurarak öldürdü. Cinayetten 
sonra tabancayı saklayan ve kaçan zanlı yakalanarak cezaevine gönderildi. 
 
23 Aralık 2013’te, Çorum’da kimliğin belirlenemeyen kişiler, F.K ve E.K.’yi evde uyudukları sırada darp etti. 
Evde bulunan bir miktar parayı alarak kaçtı. 
 
23 Aralık 2013’te, Uşak’ta M.S. (30) eski sözlüsü Ayşe Bulut’un (27) ve annesi D.B.’nin (60) içinde 
bulunduğu aracı keserek av tüfeğiyle ateş açtı. Ayşe Bulut ölürken, annesi D.B. ağır yaralandı. Cinayetten 
sonra kaçan zanlı yakalandı. 
 
25 Aralık 2013’te Antalya’da 37 yaşındaki Esma Ekinci’yi otel odasında boğduktan sonra cesedini 6 parçaya 
ayırarak gömmek için bavula koyan 47 yaşındaki G.Ö., jandarma tarafından yakalandı. 
 
25 Aralık 2013’te, Samsun ili Atakum ilçesinde eski Samsun sporlu futbolcu F.İ.B.(32), eşine şiddet 
uyguladığı iddiasıyla savcı tarafından ifadeye çağrıldı. Samsun Adliyesi’ne giderek savcıya ifade veren 
F.İ.B., tutuklandı. 
 
25 Aralık 2013’te, Kocaeli’de A.Ç., karısı S.Ç.’yi döverek darp etti. Gözaltına alınan A.Ç. ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı. 
 
25 Aralık 2013’te, Ankara’da 20 yaşlarında bir lise öğrencisi, A.M.’yi takip ederek girdiği binada cinsel 
organını gösterdi ve sonra sarıldı.  A.M.’nin bağırması üzerine şahıs kaçtı. 
  
26 Aralık 2013’te, Adana’da D.Ö. (24), ayrıldığı karısı Halime Özdoğan’ı boğarak öldürdü. Kadının cesedini 
ormanlık bir alana atan D.Ö. yakalandı ve cinayeti itiraf etti. 
 
26 Aralık 2013’te, Mersin’de M.Ç. (39), evden ayrılan karısı Aslı Çelik’i ormanlık alanda silahla vurarak 
öldürdü. Cinayetten sonra M.Ç. teslim oldu. 
 
26 Aralık 2013’te, İstanbul’da Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde görev yapan S.G., sekreterine cinsel tacizde 
bulundu. Hakkında soruşturma başlatılan S.G.'ye sekreterine genel ahlak ve edep dışı hareketlerde 
bulunduğu gerekçesiyle kınama cezası verildiği belirtildi. 
 
27 Aralık 2013’te, İstanbul’da S.K., eskiden aynı iş yerinde çalıştığı Evrim Aktuğ’u (31) sokakta tabancayla 
vurarak öldürdü.  Evrim Aktuğ’un daha önce S.K. hakkında şikayette bulunduğu ve koruma istenildiği 
öğrenildi. 
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27 Aralık 2013’te, Antalya’da Ö.D. (35), ayrı yaşamaya başlayan karısı Tuğba Dilek’i (34) tabancayla 
öldürdü. Cinayetten sonra intihar etti. 
 
27 Aralık 2013’te, Şırnak’ta, H.F. (47) geçen yıl kızına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan Mehmet 
Salih Tunç’u (29) sokak ortasında tabancayla öldürdü. Gözaltına alınan H.F. “namus meselesi” sebebiyle 
cinayeti işlediğini itiraf ederken, kızının ise kadın sığınma evinde olduğu öğrenildi. 
 
27 Aralık 2013’te, Adana’da Z.S. (46), kızı H.S.’yi (22) döverek darp etti. Z.S.’nin,  kocasından şiddet 
gördüğü için ayrılan kızının kocasıyla barışıp İstanbul’a tekrar gitmek istemesi üzerine kızını darp ettiği iddia 
edildi. 
 
27 Aralık 2013’te, Adana'da 29 yaşındaki İdris K., 6 ay önce boşandığı eski eşi 23 yaşındaki Elif A.'yı 
'Çocuklar seni özledi' diyerek götürdüğü köyünde, jiletle kulağını ve kolunu kesip tecavüz etti.  Kadının 
ailesinin şikayeti üzerine yakalanan İdris K. ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı. 
 
27 Aralık 2013’te, Osmaniye’de T.A. (22) kız arkadaşı D.D.’ye evde tecavüz etmeye çalıştı. Olayı gören 
D.D.’nin başka arkadaşları T.A.’ya engel oldu.  Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 
 
28 Aralık 2013’te, polise başvuran G.Ç. isimli kadın, evine davet ettiği M.A. ve Y.B. tarafından hapla uyutulup 
tecavüze uğradığını, kolundaki 4 adet bileziğin de çaldığını ifade etti. 
 
28 Aralık 2013’te, Adana’da İ.K. (29), altı önce boşandığı eski karısı F.A.’yı (23) çocuklarını gösterme 
bahanesiyle köye getirdi. İ.K. burada F.A.’yı dövdü, işkence ve tecavüz etti. Ağır yaralanan F.A.’nın 
kocasından şiddet gördüğü için boşandığı öğrenildi. Gözaltına alınan İ.K. tutuklandı. 
 
28 Aralık 2013’te, Uşak’ta M.A. ve Y.B., evlerin gittikleri G.C.’yi ilaçla uyutup tecavüz etti ve kolundaki 
bilezikleri çaldı. Mahkemeye sevk edilen zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.   
 
28 Aralık 2013’te, Kocaeli’de C.Y., karısı E.Y.’yi döverek darp etti. Yakalanan C.Y. ifadesinin ardından 
serbest bırakıldı.  
 
28 Aralık 2013’te, Urfa’da kimliği belirlenemeyen bir kişi, M.E. ve E.E. isimli öğrencileri motosikletle takip etti, 
tokatladı ve küfür etti. Kimliği belirlenemeyen kişinin akşam saatlerinde ortaya çıkıp kadınları aynı şekilde 
taciz ettiği bildirildi. 
 
28 Aralık 2013’te, Trabzon’da bir dükkan sahibi olan C.B., kendisini hayvanlarının acı çektiğini söyleyerek 
uyaran A.U.D.’yi yumruk atarak darp etti. 
 
30 Aralık 2013’te, Adapazarı’nda 112 Acil Sağlık Hizmetleri’nde görevli ambulans şoförü Hüseyin Acar, 
tartıştığı 21 yıllık eşi 4 çocuk annesi 39 yaşındaki Fatma Acar’ı vücudunun 7 yerinden bıçaklayarak öldürdü. 
5 yaşındaki kızını olayı görmesin diye odaya kilitleyen Hüseyin Acar, daha sonra polisi telefonla arayarak 
cinayeti işlediğini ihbar etti. 
 
30 Aralık 2013’te, İHD Balıkesirşubemize başvuran Bosna-Hersek uyruklu Denisa Tunçel, eşi polis memuru 
Sinan Tunçel’in kendisine şiddet uyguladığını bu nedenle şikâyet ettiğini ve 1 ay boyunca evden 
uzaklaştırma kararı çıkarttırıldığını ifade etmiştir. Sinan Tunçel’in kendisinin ülkesinden gelirken yanında 
getirdiği yüklüce nakit ve mücevheratın bitiminden sonra böyle davranmaya başladığını ve kendisini evden 
kovduğunu anlatan Denisa Tunçel, eşini şikâyet ettiği karakoldaki polis memurlarının eşinin arkadaşı 
olduğunu ve kendi diliyle ifade veremediği için onların eşinin lehine ifadesini aldıklarını belirterek hukuki 
yardım talep etmiştir. 
 
30 Aralık 2013’te, Kastamonu’da M.K. (33), karısı Nebiye Katırcı’yı tüfekle öldürdü. M.K. cinayetten 
tutuklandı. 
 
30 Aralık 2013’te, Kırşehir’de K.A. (63) karısı Hatun Aydın’ı (41) av tüfeğiyle öldürdü. K.A. cinayetin ardından 
intihar etti. 
 
31 Aralık 2013’te, İstanbul/Taksim İstiklal Caddesi'nde yeni yıl kutlamaları sonrası iddiaya göre yabancı 
uyruklu bir kadını taciz eden bir kişi, o sırada caddede bulunan güven timleri tarafından yakalanarak 
gözaltına alındı. 
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31 Aralık 2013’te,  İstanbul Şişli’de Celal Eroğlu tartıştığı kız arkadaşı Ebru Erenler’i tabancayla başından 
vurduktan sonra kendi kafasına da ateş etti. Ağır yaralanan Ebru Erenler ve Celal Eroğlu kaldırıldıkları 
hastanelerde sabaha karşı can verdi. 
 
31 Aralık 2013’te, Edirne’de şizofreni hastası olduğu iddia edilen H.D. (50), annesi Hanife Duğramacı’yı (76) 
sopayla döverek öldürdü. H.D.’nin 10 yıl boyunca akıl hastanesinde tedavi gördüğü, taburcu olduktan sonra 
ilaçlarını kullanmadığı ifade edildi. 
 
31 Aralık 2013’te, Isparta’da M.G. (63), üç yıldır ayrı yaşadığı, boşanma aşamasındaki karısı Ayşe Güzel’i 
(67) av tüfeğiyle öldürdü. M.G. cinayetin ardından intihar etti. 
  
31 Aralık 2013’te, Kocaeli’de M.A.K., karısı A.K.’yi döverek darp etti. Gözaltına alınan M.A.K ifadesinin 
ardından serbest bırakıldı.   
 

BDP Batman milletvekili Ayla Akat Ata’nın soru önergesini yanıtlayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 
Şahin, Mart 2012- Mayıs 2013 arasında 4210 kadın hakkında geçici koruma kararı verildiğini açıkladı. 

 

16.3. Fuhuşa Zorlanan kadınlar 
 
3 Ocak 2013’te, Erzurum'da M.S.U., karısı N.U.'ya geçim zorluğu çektikleri gerekçesiyle zorla seks işçiliği 
yaptırdı. Kadının şikayeti üzerine M.S.U: ve arkadaşı Z.O. "fuhuşa teşvik" ve "zorla fuhuş yaptırmak" 
suçlarından adliyeye sevk edildi. 
 
4 Şubat 2013’te, Antalya’da Ö.T., iki aydır bir evde zorla alıkoyup fuhşa zorladığı H.T. adlı kadını yurtdışına 
kaçırmaya çalışırken yakalandı ancak H.T.’nin şikayetine rağmen delil yetersizliği gerekçesiyle serbest 
bırakıldı. 
 
18 Şubat 2013’te, Rusya’dan tatil için İstanbul’a gelen E.S. (29) burada mühendis C.Y (51) ile tanışıp 
evlendi. Evliliklerinde sorun yaşayan E.S. eşi hakkında, “şiddet gördüğü ve git fuhuş yap” diyerek hakaret 
ettiğini belirterek davacı oldu. Savcılık C.Y hakkında “Basit yaralama” ve “Hakaret” suçlarından 2 yıl 3 aydan 
7 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. 
 
27 Şubat 2013’te, Alanya’da internet sitesinde buldukları çocuk bakıcısı ilanı üzerine Romanya’dan gelen 
A.A.Z. ve A.M.A. (18) adlı kadınların 112 acil servisi arayarak 4 ay boyunca pasaportlarına el konularak 
fuhuşa zorlandıklarını söylemesi üzerine L.D.G. adlı kadın, eşi Ö.G. ve arkadaşları İ.K. “insan ticareti, zorla 
fuhuş yaptırmak, darp, tehdit ve hürriyeti tehdit” suçlarından adliyeye sevk edildi. Zanlılar fuhuş ve 
uyuşturucu ticaretinden sabıkalıydı. 
 
17 Mayıs 2013’te, Çocuklarının annesini erkeklere pazarladı Adapazarı'nda İ.Ö. (43), 2 çocuk annesi eşi 
Z.Ö. (23) ve onun kadın arkadaşını para karşılığında erkeklere pazarladığı iddiasıyla suçüstü yakalandı 
 
4 Temmuz 2013’te,  Isparta’da üçü kadın beş kişi, S.T.’yi (29) eşya verme bahanesiyle eve çağırıp fuhşa 
zorladı. S.B.’nin (49) evine gelen M.Ç. (32) ve Ü.T. (40), S.T.’yi otomobiline zorla bindirdi, Antalya’ya 
götürdü. İki kişiyle fuhşa zorlanan S.T., sanıkların anlaştığı üçüncü biriyle daha fuhşa zorlanınca kendini 
seyir halindeki bir aracın önüne attı. Sağlık kontrolünden geçen S.T., bir süre psikolojik tedavi alacak.  
 
3 Ağustos 2013’te,  Muğla’da S.Ç. (33), M.B., H.D. (35), M.Y. (35), adlı erkekler B.K.’yı fuhşa zorladığı 
gerekçesiyle tutuklandı. Kendisine iki kişinin tecavüz ettiği iddiasıyla polise şikayetçi olan B.K.’nın (32) 
sığınmaevinden kısa bir süre önce ayrıldığı öğrenildi.  
 
13 Eylül 2013’te, Edirne'de 16 yaşındaki Y.Ç.'yi fuhuşa teşvik ve tecavüz ettikleri iddiasıyla 5 kişi gözaltına 
alındı 
 
24 Eylül 2013’te, İş bulma umuduyla Kırgızistan’dan Antalya’ya gelen ve Döşemealtı ilçesindeki bir 
restoranın pansiyon kısmında 1 aydır fuhuşa zorlanan 19 yaşındaki E.G., sigara yasağını belirten 
çıkartmadaki ’155 Polis İmdat’ telefonunu arayarak kurtuldu. 
 
30 Ekim 2013’te, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kent merkezinde 
aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu toplam 10 mağduru fuhşa sevk eden, ayrıca fuhşa 
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aracılık ve yer temin eden bir suç yapılanmasının varlığı yönünde alınan istihbari bilgilerin değerlendirilmesi 
neticesi operasyon başlatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Cumhuriyet başsavcılığımız koordinesinde, Ahlak Büro 
Amirliği'ne verilen talimatlar doğrultusunda, yaklaşık 5 ay süren teknik ve fiziki takip neticesi örgüt üyesi 
oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 17 şüpheli gözaltına alınmıştır. 
Ayrıca şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 13 gram esrar maddesi, 1 adet av tüfeği ile 2 adet 
ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir" denildi. 
 
7 Kasım 2013’te,Aydın’da yetiştirme yurdunda kalan 18 yaşından küçük iki kız çocuğu yurda yerleşmeden 
önce tacize uğradı.  Aydın ve Nazilli Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonda, 
yetiştirme yurdunda kalan 18 yaşından küçük kız çocuklarını fuhuşa teşvik ettikleri iddia edilen 10 kişi 
gözaltına alınırken, kaçan 1 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. 
 
8 Kasım 2013’te,Antalya’da Y.İ.Z. (35) ve A.R.K. (40) Kırgızıstanlı iki kadına L.İ. (26) ve M.M. (19) zorla 
fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle tutuklandı. L.İ. ve M.M. kendilerine zorla fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle dört 
kişiden şikayetçi oldu.   
 
9 Kasım 2013’te,Sakarya’da E.K.’nin (43), baldızı N.Ş.’ye (16) iki yıl cinsel istismarda bulunduktan sonra 
fuhuşa zorladığı ortaya çıktı. N.Ş.’nin karakola girip şikayet etmesi üzerine eniştesi E.K ve N.Ş. ile ilişkiye 
girdiği iddiasıyla Ş.B., H.A., S.Ş., A.D., Y.O. ve B.A. gözaltına alındı. E.K. çıkarıldığı mahkemede 
tutuklanırken diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.    
 
13 Kasım 2013’te, Samsun’da bir kilisenin pastörü olan M.O.B., göçmen H.G.’ye (19) cinsel tacizde 
bulunduğu ve zorla fuhuş yaptırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olaya karıştığı belirlenen 7 kişi de fuhuş 
için yer temin etmek, fuhşa aracı olmak ve cinsel taciz suçlarından gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar 
adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. 
 
15 Aralık 2013’te, İstanbul Fatih’de bir erkek, sevgilisini zorla fuhuşa sürüklediği iddiasıyla Vezir Asker’i 
tabancayla ateş ederek öldürdü. Olaydan sonra kayıplara karışan cinayet zanlısı polis tarafından yakalandı. 
 

Davalar (Kadın/Çocuk) 
 
İstanbul'da 2009'da A.K. adlı kız, iki laptop çalan sevgilisini ihbar etti. Eski Bakırköy Hakimi Yusuf Evcan, kızı 
odasına çağırdı, kolunda okşayıp "Tenin kadife gibi. Çok tatlısın. Dudağından, gıdından öpebilir miyim" diye 
taciz etti. Kız, "Sevgilin çıkınca seni rahat bırakmaz. Kaç yıl istiyorsan o kadar vereyim" diyen hakimi şikayet 
etti. Hakim, 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Ceza, Yargıtay Genel Kurulu'nda onandı.Hakim, 4 ay hapis 
yatacak.Bakırköy 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görev yapan Yusuf Evcan, bu olayla ilgili hakkında 
soruşturma başlatılınca Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne üye hakim olarak atandı. Hakim Evcan'ın Cem 
Gariopğlu'nun Münevver Karabulut'u öldürdüğü davanın altında imzası bulunuyor.   
 
8 Nisan 2013’te, Diyarbakır'ın Dicle İlçesi'nde meydana gelen olayda, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tarih 
bölümü öğrencisi Aydın Keleş, arkadaşlık teklifini reddeden Şükrü Ayna Mesleki Teknik Eğitim Merkezi Lisesi 
10'uncu sınıf öğrencisi Fatma Atagün'ü (15) 21 bıçak darbesiyle öldürdü. Hakkında 'Canavarca hisle ve 
eziyet çektirerek çocuk öldürme' suçundan iddianame hazırlanan Aydın Keleş'in yargılanmasına geçen 18 
Eylül günü Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Davanın ikinci duruşmasına katılan Keleş, 
daha önce psikolojik tedavi gördüğünü belirterek, "Buna ilişkin raporum var. Bu olay aniden oldu, kasıt yoktu. 
Psikolojik rahatsızlığım ile ilgili sıkıntılarım vardı" dedi. Aydın Keleş cinayetin işlenmesinden 8 ay, 
yargılamanın başlamasından 2 ay sonra ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 1'inci 
Ağır Ceza Mahkemesi Başkan Hayati Karaaslan, gerekçeli kararında kadın cinayetleri ile ilgili çarpıcı 
tespitlerde bulundu. Karaaslan kararda, benzer olaylarda neredeyse her sanığın psikolojik rahatsızlığı 
olduğunu söyleyip, cezadan kurtulmaya çalıştığını vurguladı. 
 
5 Aralık 2013’te Çorum’un İskilip İlçesi’nde lise 2’nci sınıf öğrencisi 17 yaşındaki S.D.’ye tecavüz ettiği 
suçlamasıyla tutuksuz yargılanan başkomiser 39 yaşındaki Metin M., 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezayı 
az bulan anne, duruşma sonrası salonda gözyaşlarını tutamadı. Çorum'un İskilip İlçesi'nde 2011 yılı Haziran 
ayında ortaya çıkan olayda iddiaya göre, lise öğrencisi S.D. Emniyet Müdürlüğü’ne giderek kendisini rahatsız 
eden kişiler olduğunu söyleyip yardım istedi. Başkomiser Metin M. de genç kıza cep telefonu numarasını 
verip "Seni rahatsız eden olursa beni bu numaradan arayabilirsin" diyerek S.D.'nin de numarasını aldı. Evli 
ve 2 çocuk babası Metin M., bir süre sonra genç kızı arayarak kendisini rahatsız eden olup olmadığını sordu. 
S.D. ile bu şekilde arkadaşlık kuran Metin M., kızı evine davet etti. Daha sonra da genç kızla cinsel ilişkiye 
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girdi. S.D., yaşadıklarını İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne giderek anlatıp başkomiserden şikayetçi oldu. Bunun 
üzerine Başkomiser Metin M., tutuklandı. 
 
17 Aralık 2013’te, Adana’da öz kızı 13 yaşındaki F.H.’yi 5 TL karşılığı erkeklere pazarladığı iddiasıyla 
yargılanan 40 yaşındaki K.H.’ye 15 yıl, küçük kızla ilişkiye girdiği öne sürülen M.T. ve M.A.İ.’ye ise 18’er yıl 
hapis cezası verildi. Hakim, cezaları artırarak uyguladı. 
 
29 Aralık 2013’te, Erzurum’un Aziziye İlçesi’nde komşunun kızı 12 yaşındaki F.A.’nın yanağından öpüp, elle 
sarkıntılık ettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan 70 yaşındaki Salim P., 18 yıl 5 ay hapsi çarptırıldı.  
 

17. ÇOCUKLARIN YAŞAM HAKLARINA YÖNELİK İHLALLER 
 
12 Ocak 2013’te,Kırıkkale'de doğurduğu 1 günlük bebeğini çöplerin içine atan 4 çocuk annesi 26 yaşında 
Ayşegül Karagöz polisin yaptığı araştırma sonucu ele geçirildi. Eşinden ve çevresinden hamileliğini sakladığı 
belirtilen Ayşegül K. çocuğunun ölü doğduğunu belirtirken, eşinin ise 5'inci çocuğunu istemediği iddia edildi.  

 
 

17.1. Çocuk İntiharları / İntihar Teşebbüsleri 
 
1 Ocak 2013’te Diyarbakır'ın Sur ilçesi Hasırlı Mahallesi'nde 16 yaşındaki Zehra Çelik isimli genç kadının 
evde bulunan tabancayla intihar ettiği iddia edildi.   
 
17 Ocak 2013’te, Van'ın Erciş ilçesi Yeşilova Mahallesi'nde ikamet eden Serhat Taş (17), akşam saatlerinde 
bilinmeyen bir nedenden evde bulunan silahla kendini vurarak intihar etti. Silah sesini duyduktan sonra 
Yaş'ın bulunduğu odaya giren aile fertleri, Yaş'ın cansız bedeni ile karşılaştı.   
 
21 Ocak 2013’te Van’ın Şabaniye Mahallesi’nde ikamet eden Vestel Kız Meslek Lisesi 9. sınıf öğrencisi S.A. 
(16) adlı çocuğun dün akşam saatlerinde evde kendini asarak intihar ettiği iddia edildi.   
 
1 Şubat 2013’te  İzmir’de bir arkadaşına karşı platonik duygular beslediği iddia edilen D.K.nın(17), oturduğu 
evin 9. katından kendisini boşluğa bıraktığı iddia edildi. Genç kız kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere 
rağmen kurtarılamadı.  
 
22 Şubat 2013’te, İzmir’in Buca İlçesi’nde, geçen ay amcasının oğluyla resmi nikahsız evlendirilen 16 
yaşındaki Esranur Ağıç, daha önce sevdiği gencin bıçaklandığını duyunca 9’uncu kattan atlayarak intihar etti.  
 
2 Mart 2013’te, Hakkari’nin Merkeze bağlı Kırıkdağ Köyünde yaşayan Berivan Adıyaman isimli 17 yaşındaki 
genç kadın, ağaca astığı iple intihar ettiği belirtildi. Yakınları tarafından ağaca asılı halde bulunan Adıyaman, 
götürüldüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.    
 
2 Mart 2013’te, Van’ın Özalp ilçesine bağlı Yavuzlar (Keyseran) köyünde ikamet eden 15 yaşındaki Tugay 
Taş isimli çocuğun intihar ettiği iddia edildi. Hayvan barınağında kendisini iple asarak intihar ettiği belirtilen 
Taş’ın cenazesi Özalp Devlet Hastanesi’nde yapılan önotopsi işlemlerin ardından Van Bölge Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.     
 
8 Mart 2013’te, Batman'ın Sason ilçesine bağlı Koçkaya (Hêştêr) köyünde ailesi tarafından berdel usulü ile 
evlendirilmek istenen Y.O. (17) adlı çocuğun intihar girişiminde bulunduğu ileri sürüldü. Ailesinin korucu 
olduğu belirtilen Y.O.'nun kaleşnikof silahla kendini vurduğu ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı Batman Bölge 
Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığı kaydedildi. Y.O.'nun hayati tehlikesinin olduğu 
öğrenildi.   
 
7 Nisan 2013’te, Batman’ın Gercüş ilçesine bağlı Bağlıca (Midêlbê) köyünde 15 yaşındaki G.B. adlı kız 
çocuğunun av tüfeğiyle intihar ettiği iddia edildi. Olay yerinde yaşamını yitiren G.B., Gercüş Devlet 
Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradan da G.B.’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp 
Fakültesine gönderildi.   
 
11 Nisan 2013’te, Siirt’te başından vurulmuş halde bulunan 14 yaşındaki Aynur Yıldız’ın, babasının tüfeğiyle 
hayatına son verdiği iddia edildi. Yıldız'ın cesedi otopsi için Siirt Devlet Hastanesi morguna götürüldü.   
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11 Nisan 2013’te, Siirt Merkez bağlı Bostancık köyünde oturan 15 yaşındaki L.B., av tüfeği ile vurulmuş 
olarak bulundu. Ailesi tarafından Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan L.B. yaşamını yitirdi. 
 
18 Nisan 2013’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Görmez (Gormez) köyünde ikamet eden Y.S. (16) adlı 
lise öğrencisi evinde bulunan tabanca ile kafasına bir el ateş ederek, intihar girişiminde bulundu. Ağır 
yaralanan ve ailesi tarafından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Y.S, burada yapılan ilk müdahalenin 
ardından Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Y.S. yapılan tüm 
müdahalelere rağmen kurtarılmadı.    
 
28 Nisan 2013’te, Adana’nın  Ceyhan ilçesi, Ceyhan Kız Meslek Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı Bölümü 2’nci 
sınıf öğrencisi Melike Sönmez’in (16 Muş Bulanık)  evlerinde silahla intihar ettiği iddia edildi.   
 
29 Nisan 2013’te, Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Yazmalı (Birik) köyünde önceki gün 14 yaşındaki lise 
öğrencisi G.G. isimli çocuğun korucu olan babasının kaleşnikof silahı ile intihar ettiği iddia edildi. Olayla ilgili 
jandarma tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.   
 
8 Mayıs 2013’te, Adana’da evden kaçıp imam nikahıyla evlenen ve kocasından sürekli şiddet gören Z.A: (16) 
intihar etti. 
 
10 Mayıs 2013’te,  İzmir’in Karabağlar İlçesi Yeşilyurt semtindeki Karabağlar Kız Teknik ve Meslek lisesi 
9’uncu sınıf öğrencisi G.K., 3 gün uzaklaştırma cezası aldığı okuluna gelerek 3’üncü kattan atlayıp ölmek 
istedi. Beton zemine düşen ve iki ayağı da kırılan 15 yaşındaki kız, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 
 
17 Mayıs 2013’te, Diyarbakır'ın Eğil ilçesine bağlı Birsin köyünde yaşayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Ş.T 
isimli çocuk intihar etti.     
 
22 Mayıs 2013’te, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Hacixalıt köyü Çoban mezrasında, lise 2 öğrencisi Z.P'nin 
(17) 21 Mayıs’ta akşam saatlerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı evin önünde bulunan çadırda, av tüfeği 
ile karnına ateş açarak intihar teşebbüsünde bulunduğu iddia edildi. Silah sesini duymaları üzerine olay 
yerine gelen komşuları, genç kızı Diyadin Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Z.P'nin hayati tehlikesinin devam 
ettiği öğrenildi.   NOT: Bir hafta tedavisi süren Polat'ın 25 Mayıs’ta akşam saatlerinde yaşamını yitirdiği 
öğrenildi.  
 
2 Haziran 2013’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesine bağlı Yüksek (Kûlfa) Mahallesi'nde E.T (17) adlı genç kadının 
pompalı tüfekle evinde intihar ettiği iddia edildi. Edinilen bilgilere göre Yüksek (Kûlfa) Mahallesi'nde ikamet 
eden E.T. adlı genç kadının   öğle saatlerinde intihar ettiği belirtildi. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen 
E.T.'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Diyarbakır Devlet Hastanesi'ne götürüldüğü ve olayla ilgili 
soruşturma başlatıldığı kaydedildi.   
 
7 Haziran 2013’te,  Siirt‘te teyzesinin oğluyla evlendirilen ve hamile olduğu belirtilen Z.İ. (14) intihar etti.  
 
2 Eylül 2013’te,Van'ın Bostaniçi beldesi Serhat Mahallesi'nde Cengiz Öcal (16) isimli çocuğun evde kendini 
tavana iple asarak, yaşamına son verdiği iddia edildi. Öcal’ın cenazesi Van Bölge Eğitim Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırılırken, olaya ilişkin savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 
 
3 Eylül 2013’te, Bingöl Merkez'e bağlı Sarıçiçek (Hecçayir) köyünde 24 Ağustos günü intihar girişimi ile 
hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki A.D'nin 2011 yılından beri 2 yıl boyunca aynı köyde ikamet eden, S.B., 
S.B., Ö.A., M.Ö., B.A., M.G. ve F.G. adlı şahıslar tarafından defalarca cinsel istismara maruz kaldığı ortaya 
çıktı.   
 
11 Kasım 2013’te, Adana merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde iddiaya göre lise 3. sınıf öğrencisi 
Y.S. (17), telefonda üniversitede okuyan T.C. isimli sevgilisiyle konuşurken aralarında tartışma çıktı. Genç 
kız telefonu kapattıktan sonra, sevgilisinden, "Ben burada bir kişiyle birlikte oldum ama seni seviyorum" yazılı 
mesaj geldi. Bunun üzerine sinirlenen genç kız kendini 7. kattaki evlerinin balkonundan boşluğa bıraktı. Karo 
döşenmiş zemine çakılan genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. 
 
13 Kasım 2013’te, Sivas kent merkezindeki evlerinde tabancayla intihar girişiminde bulunduktan sonra ağır 
yaralı halde kaldırıldığı Numune Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi'nde beyin ölümü gerçekleşen lise öğrencisi 
B.T'nin organları, çocuğun ailesi tarafından bağışlandı.  
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24 Kasım 2013’te, Elazığ'da 16 yaşındaki K.Ö. isimli bir genç kadının kendisini evlerinin banyosunda tavana 
asarak intihar ettiği iddia edildi.   
 
6 Aralık 2013’te İzmir'in Bornova İlçesi'nde, 14 yaşındaki Rahşan Kılıç, babasının tabancasıyla başına ateş 
ederek canına kıydı. Eğitimini yarıda bırakan, zaman zaman aile şirketlerinde çalışan Rahşan Kılıç, evde 
kimsenin bulunmadığı sırada babasının ruhsatsız tabancasıyla başına ateş etti. Genç kız, eve gelen 
yakınları tarafından kanlar içinde ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Kılıç’ın, 'Üzülmeyin beni 
affedin' yazılı not bıraktığını öğrenildi. Kilolarından şikayetçi olduğu için bunalıma girdiği ileri sürülen Kılıç'ın 
cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.   
 
8 Aralık 2013’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Çatakköprü (Malabadi) köyüne bağlı Üslüce (Beynat) mezrasında 
13 yaşında olduğu belirtilen Çatakköprü İlköğretim Okulu 7. Sınıf öğrencisi Suna Bozkurtacar’ın, evde asılı 
olarak bulunduğu ve intihar ettiği ileri sürüldü.   
 
10 Aralık 2013’te, Aydın’ın Söke İlçesi’nde, bir süre önce babasını kaybeden ve annesiyle yaşayan ortaokul 
öğrencisi 12 yaşındaki Baran Kayamen, iddiaya göre, bu acıya dayanamayarak evde kimsenin olmadığı 
sırada kendini odanın tavanındaki demire iple asarak yaşamına son verdi. Odadaki incelemede, "İntihar 
ediyorum" yazılı not bulundu.  
 
11 Aralık 2013’te, Siirt'in merkez Barış Mahallesi'nde ikamet eden 17 yaşındaki E.E. adlı genç kadının evinde 
intihar ettiği iddia edildi. Genç kadının girdiği bunalım nedeniyle fare zehri içerek intihar ettiği ileri sürülürken, 
Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan E.E'nin 
Batman'a sevk edildiği öğrenildi.   
 
24 Aralık 2013’te, İzmit’te her ikisi de 14 yaşındaki G.G. ve D.S. adlı kız çocukları, aile baskısından 
bunaldıkları için yaklaşık 10 metrelik duvardan kendilerini boşluğa bıraktıkları iddia edildi. Hastaneye 
kaldırılan çocukların  durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
 

17.2. Toplumsal Alanda ve Ev İçinde Çocuğa Yönelik Şiddet ve Tecavüz 
 
4 Ocak 2013’te, Nevşehir’de 16 yaşındaki lise öğrencisi F.C.M.’nin, arkadaşları aracılığıyla tanıştığı 19 
yaşındaki E.C. ile 4 kişinin daha tecavüzüne uğradığını söylemesi üzerine polis 5 kişiyi gözaltına aldı. 
E.C.’nin genç kızla ilişkiye girdiği iddia edilen oto yıkama yerinin sahibi S.A. da polis tarafından yakalandı.  
 
4 Ocak 2013’te, Samsun'da 14 yaşındaki S.A. adlı kız çocuğu, hastanede doğum yaptı. Çocuğun babası 
Y.K. (20) "kız çocuğuna cinsel taciz", Y.K.'nin anne ve babası ise alıkoyma suçlarından gözaltına alındı. 
 
5 Ocak 2013’te, Edirne'de lise öğrencisi B.Z.K.'ye (15) tecavüz ettiği için mahkemeye sevkedilen 17 kişiden 
14'ü tutuklandı. "Cinsel saldırı ve tehdit" suçundan tutuklananların 10'u lise öğrencisi. B.Z.K.'ye önce 
sevgilisinin tecavüz ettiği, ardından ise tanımadığı erkeklerin şantaj yaparak götürdükleri evde  tecavüz ettiği 
öğrenildi. 
 
13 Ocak 2013’te, Bursa'da S.A.  adlı erkek 15 yaşındaki bir kız çocuğuna sokakta tacizde bulunduğu 
iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
14 Ocak 2013’te Samsun’da anne - babası 2 yıl önce boşanan ve babası başka bir kadınla evlenip İstanbul’a 
taşınınca babaannesi ve amcası K. E. ile birlikte kalmaya başlayan 16 yaşında ki kız çocuğu polis merkezine 
giderek;  2 yıl içinde amcasının eve alkollü geldiği günlerde kendisine cinsel tacizde bulunmaya başladığını 
anlattı, "Utancımdan kimselere söyleyemedim. Hatta bir ara bu yüzden evden kaçtım ama  döndüm. Geçen 
yıl yine sarhoş olduğu bir gün bana tecavüz etmeye de kalkıştı. Artık tacizlerine dayanamıyorum, 
şikayetçiyim" dedi. Kızın şikayeti ardından K. E. polis tarafından gözaltına alındı.   
 
17 Ocak 2013’te, İzmit'te R.G., karısı Aysel Geniş'i ve 1 ila altı yaş arasındaki üç çocuğunu öldürdü. 
Yakalanan R.G. eşinin boğazını sıkarak öldürdüğünü, cinayeti gören iki çocuğunu maket bıçağıyla bir aylık 
çocuğunu ise ağzını kapatarak öldürdüğünü itiraf etti. R.G. cinayetin ardından fare zehri içerek intihara 
kalkıştığını ancak başaramayınca kaçtığını söyledi. 
 
21 Ocak 2013’te, Kocaeli’nde İnşaat işçisi olarak çalışan M.Ö. (29), Tavşantepe Mahallesi Tavşantepe 
Caddesinde yürürken yoldan geçen E.T. (16) isimli kıza cinsel tacizde bulunarak telefonundaki pornografik 
görüntüleri izletti. Bunun üzerine E.T. koşarak uzaklaşıp annesiyle beraber polisi aradı. Kısa sürede olay 
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yerine gelen İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekibi, M.Ö’yü yakaladı. İfadesinde suçlamayı kabul etmeyen 
M.Ö’nün görüntüleri izlediği esnada E.T’nin yanından geçerken gördüğünü söylediği öğrenildi.   
 
22 Ocak 2013’te, Karabük'te T.C. (40), eve bırakmak için otomobiline aldığı eski öğrencisi A.S.'yi (16) taciz 
etti. T.C. tutuklandı. 
 
23 Ocak 2013’te, Afyon'da R.U., G.A.  ve A.G. adlı üç erkek, rastgele bir evin zilini çalarak içeri girdi ve 
S.A.(50) ve Z.D. adlı kadınlar ile Ş.D.(16) adlı kız çocuğuna tecavüz etti. Üç erkek tutuklandı. 
 
23 Ocak 2013’te, Uşak’ta ilköğretim öğrencisi M.N. (12) ile yaklaşık bir yıldır cinsel ilişkiye girdiği ileri sürülen 
13 şüpheli, ailesinin şikayeti üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin arından küçük 
yaşta kıza cinsel istismar suçundan adliyeye sevk edilen 13 şüpheliden A.Ö. (20), F.H.Ç. (19), H.G. (19), 
A.Y. (30), H.B. (18), Z.A. (19), H.T.Ö. (22), H.H.K. (26) ve A.S. (27) tutuklandı. Diğer şüpheliler, Ş.K. (17), 
H.İ.Ö. (15), Y.K. (17) ve S.A. (17) ise adli kontrollü olarak serbest bırakıldı.  
 
24 Ocak 2013’te, Kocaeli'nin Gölcük Saraylı Kalıcı Konutları'nda oturan Ş.O adlı kız çocuğu, dün aşırı 
kanama nedeniyle annesi S.O ile birlikte Gölcük Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada tedavi altına alınan 
Ş.O.'nun durumundan şüphelenen doktorlar, polise bildirdi. Genç kızı ve annesini sorguya alan polis ekipleri 
15 yaşındaki kızın, evde bir bebek dünyaya getirdiği, ancak bebeği çöpe attıklarını tespit etti. Genç kız ve 
annenin bebeği attıklarını söyledikleri çöp bidonunda, talihsiz erkek bebeğin cesedi bulundu.   
 
25 Ocak 2013’te, Antalya Elmalı’da 5 gün önce kafasından darbe aldığı iddiasıyla tedaviye alınan çocuğun 
beyin ölümünün gerçekleştiği bildirildi. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi Sorumlusu Opr. 
Dr. Niyazi Nefi Kara, yaptığı açıklamada, çocuğun hastaneye geldiğinde kafasındaki ödem nedeniyle hayati 
tehlikesinin bulunduğunu ve çocuğun beyindeki bir damarında tıkanıklık olduğunu söyledi. Dr. Kara, tüm 
tedavi yöntemlerine karşın çocuğun dün akşam yapılan testler sonucunda beyin ölümünün gerçekleştiğini 
söyledi. Çocuğun babası Osman Ağar ile bekleyen dede Mehmet Ağar çocuğun kafasından ağır bir şekilde 
darp edildiğini ileri sürdü. Baba Ağar da olayla ilgili anneden şüphelendiklerini, anne hakkında Elmalı 
Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını kaydetti.  
 
25 Ocak 2013’te, Şanlıurfa'da 30 bin liralık kumar borcu yüzünden 13 yaşındaki ilköğretim öğrencisi kızı 
Ş.Ç.'nin kaçırılmasına göz yumduğu iddia edilen baba ile olaya karıştıkları belirlenen 3 şüpheliye ilişkin 
soruşturma tamamlandı. Adana 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz sanıklar baba A.Ç. (41) ve 
S.K.(22), M.K. (21), A.K. (55) hakkında, 'çocuğa nitelikli istismar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" 
suçlarından 29 yıla kadar değişik oranlarda hapis cezası istemiyle dava açıldı.  
 
28 Ocak 2013’te, Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde polise başvuran 14 yaşındaki H.G., babasının isteğiyle 3 
aydır birlikte yaşadığı 15 yaşındaki akrabasının kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini söyleyerek şikayetçi 
oldu. H.G. ., savcılık kararı ile koruma altına alınarak, Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü yurduna 
yerleştirildi. Zorla cinsel ilişkiye girmekle suçlanan 15 yaşındaki akrabası gözaltına alındı.   
 
1 Şubat 2013’te, Samsun’da N.A. (42) adlı erkek, C.C. (17) ve S.A. adlı kız çocuklarına tecavüz ettiği 
iddiasıyla gözaltına alındı. C.C. ve S.A. şikayetlerinde N.A. ve bir arkadaşının kendilerini otomobiline 
bindirerek götürdükleri işyerinde tecavüz ettiklerini söyledi. N.A. adliyeye sevkedildi. Diğer şüpheli aranıyor. 
 
6 Şubat 2013’te, Çanakkale’de H.A. (45), eski karısını ve iki yaşındaki oğlunu av tüfeğiyle yaralayıp intihar 
etti. 
 
10 Şubat 2013’te, Bursa’da İ.A. (29), otobüs terminalinde O.B.’ye (16) tecavüz girişiminde bulundu. Güvenlik 
kameralarından olayı gören görevliler İ.A.’yı polise teslim etti. İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
21 Şubat 2013’te, Mersin’de amcasının oğluyla zorla evlendirilmek istenmesine karşı çıktığı için şiddet gören 
S.M. (17) adlı kız çocuğu öldürülme korkusuyla evden kaçarak yakınının yanına sığındı. 
 
27 Şubat 2013’te, Adana’da karısı G.A.’ya şiddet uyguladığı için dört buçuk ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye 
edilip eve dönen M.K., mangal maşasıyla vurup G.A.’nın sol kolunu kırdı. Evden çıkan G.A.’nın devriye 
gezen polis ekiplerden yardım istemesi üzerine iki çocuğuyla ŞÖNİM’e götürüldü. Kocasının iki kız çocuğunu 
da dövdüğü söyleyen G.A. ve çocukları sığınma evine yerleştirildi. 
 
1 Mart 2013’te, Muğla’da servis şoförü V.T. (25), lise öğrencisi Z.Ö.’yü (14) ormanlık alana götürerek tecavüz 
etti. V.T. tutuklandı. 
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7 Mart 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran X.X, şu beyanlarda bulundu: “Kızım  X.X., 11 
yaşındadır. Yaklaşık 7-8 yaşındayken dışarıda oyun oynadığı bir sırada kendi yaşıtı olan bir çocuk tarafından 
makattan tecavüz edildiğini söylemişti. Çamaşırlarını çıkardım bir şey göremedim. Babası onu doktora 
götürdü, raporu temiz çıkmıştı. Yaklaşık 4 gün önce kızım okulda ağabeyi tarafından cinsel tacize uğradığını 
öğretmenine söylemiş. Öğretmeni de emniyette bildirmiş. Daha sonra kızımın okuldan alınıp sosyal hizmetler 
yani yurda yerleştirildiğini öğrendim. Oğlum da gözaltına alındı. Eşim hükümlü olarak cezaevinde 
bulunmaktadır. Kızım yaklaşık 1 yıl önce de ağabeyi tarafından cinsel tacizde bulunulduğunu söylemişti. 
Oğlumla konuştum bana böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Kızımın kendisine iftira attığını öne sürdü. O 
olaydan sonra kızımı yanımda yatırıyor nereye gidersem hep yanımda götürüyorum. Okuma-yazmam 
olmadığından çarşıya, pazara hatta cezaevine dahi yanımda götürüyorum. Ben kızımı almak istiyorum. Ona 
çok düşkünüm. Oğlumla ilgili olayı emniyette kabul etmedim. İfadem de “kızım bana böyle bir şey söylemedi” 
demek zorunda kaldım. Biz ailesi olarak çok perişan olduk. Kızım bana olayı anlattığında onu kadın doğum 
hastanesine götürdüm. Kızım çok ısrar etti. Hiçbir şeyinin olmadığını söyledi. Ayrıca götürdüğüm doktorda 
kızımın bir şeyi olmadığını söyledi. Kızımın yalvarmalarına daha fazla dayanamadım ve kızımı alıp eve geri 
getirdim. Kızıma muayene olması için çok baskı uyguladım. Yurda gidip, yurt sorumlusuyla da görüştüm 
onlarda bana kızımın bir şeyi olmadığını söylediler. Kızımın bana tekrar verilmesini istiyorum. Bu konuda 
sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  
 
8 Mart 2013’te, Adana 'da yaşayan Derya Işık adlı kadın dini nikâhla evlendiği Emrullah Baykuş 'un Kızını 
(11) taciz etmesi üzerine öldürdü. 
 
13 Mart 2013’te, Mersin’de S.D., Facebook’ta tanıştığı lise öğrencisi üç kız çocuğuna alıkoyduğu bir evde 
tecavüz etti. 
 
14 Mart 2013’te, Balıkesir’in Hacı İsmail Mahallesi'nde, 16 yaşındaki bir kızı taciz ettiği iddia edilen U.İ.Ö. 
(30) isimli zanlı polis tarafından yakalandı. .   
 
16 Mart 2013’te, Adana'da trafik kazası geçirdiği söylenerek getirildiği hastanede iş kazası sonucu hayatını 
kaybettiği belirlenen 13 yaşındaki Ahmet Yıldız'ın aldığı cep telefonunun borcunu ödemek için çalıştığı 
öğrenildi. Baba Mustafa Yıldız, yaptığı açıklamada, zücaciye işi yaparken iflas ettiğini belirterek, oğlu 
Ahmet'in de bazı zamanlar okul harçlığını çıkarmak için çalıştığını ifade etti. Ahmet'in olayın meydana geldiği 
fabrikaya ise aldığı cep telefonunun borcunu ödeyebilmek başvurduğunu bildiren Yıldız, iş yerinde çaycılık 
gibi küçük işler yapan oğlunun pres makinesinin başına nasıl geldiğini bilemediğini söyledi. Bu arada, olayla 
ilgili gözaltına alınan fabrika sahibi Ali K. ''taksirle adam öldürmeye sebebiyet verme'' suçlamasıyla 
tutuklandı. 13 yaşındaki Ahmet Yıldız, dün iki kişi tarafından trafik kazası geçirdiği söylenerek, başından ağır 
yaralı olarak hastaneye götürülmüş ancak müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Doktorların verdiği bilgi 
doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında çocuğun, kazası sonucu hayatını kaybettiği tespit edilmiş, 
çalıştığı iş yerinin sahibi Ali K. da gözaltına alınmıştı.   
 
21 Mart 2013’te, İzmir’de E.Ç. (24)i komşusunun kızı P.U.’ya (12) evinde cinsel tacizde bulundu. 
 
25 Mart 2013 te Osmaniye de iddiaya göre, okulun 7'nci sınıf öğrencisi olan kızın ailesi, kızlarının Etem D. 
tarafından taciz edildiğini ileri sürülerek, polise şikayette bulundu. Şikayeti değerlendiren polis, okul müdürü 
42 yaşındaki Etem D.'yi gözaltına aldı. Emniyet'teki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Etem D., 
çıkarıldığı mahkemece 'küçük yaşta kız çocuğuna cinsel tacizde bulunmak' suçlamasıyla tutuklandı.   
 
25 Mart 2013’te, İstanbul Sancak Tepe'de eşi boşanmak istediği için bunalıma giren Seren Gül. K 11 
yaşındaki oğlunu baltayla öldürdü. 
 
7 Nisan 2013’te, Samsun’da Ü.B. (24), Facebook’ta tanıştığı H.S.’yi (16) ormanlık bir alana götürerek 
tecavüz etti. Ü.B. tutuklandı. 
  
7 Nisan 2013’te, Ordu’da M.K., lise öğrencilerinin kaldığı Kız Öğrenci Yurdu’nda bir kız çocuğunun odasına 
girdi. Yakalanan M.K., savcılıkça serbest bırakıldı. 
 
8 Nisan 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Durdu Gür (saat14.00) “uzun zamandan beri ayrı 
yaşadığımız eşim 12 yaşındaki oğlum Şükrü G. Gür’e cinsel şiddet uygulamaya devam ediyor. Tüm 
başvurularıma rağmen karakol, savcılık bir şey yapmadı. Derneğinizden oğlumun Çocuk Esirgeme 
Kurumu’na verilmesi ve muayene edilmesi için yardım istiyorum.”beyanında bulunmuştur. Aynı gün Durdu 
Gür tekrar derneğimize gelerek yaptığı başvuruda ”Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne götürdüğüm 
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başvuruyu kabul etmediler, beni dinlemediler. Beni tehdit ettiler ve kurumdan kovdular.”beyanında 
bulunmuştur.(saat 17.15) 
 
9 Nisan 2013’te, Diyarbakır Dicle’de üniversite öğrencisi 23 yaşındaki Aydın Keleş 15 yaşındaki lise 
öğrencisi Fatma Atagün’ü bıçaklayarak öldürdü. (19 Kasım 2013’te, Aydın Keleş’e ağırlaştırılmış müebbet 
cezası verildi) 
 
10 Nisan 2013’te, İzmir Torbalı’da akrabalarını ziyarete giden 19 yaşındaki B.A. içine uyku ilacı attığı kolayı 
üvey kardeşi 17 yaşındaki N.Y.’ye içirip uyuttuktan sonra tecavüz etti. 
 
11 Nisan 2013’te, Kocaeli’de 29 erkek, Ö.Y.’ye (13) tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Aralarında 
bir astsubayın da bulunduğu sekiz kişi tutuklandı 
 
17 Nisan 2013’te, Adana’da okul müdürü M.B. (53), beş kız öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu için 
tutuklandı. 
 
18 Nisan 2013 te  Zonguldak merkeze bağlı Kozlu Beldesi'nde 9 kişinin tutuklandığı tecavüz olayında 14 
yaşındaki E.A. adlı erkek çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce koruma altına alınarak yurda 
yerleştirildi. Yaklaşık 2 yıldır çocuğa tecavüz ettikleri iddiasıyla 16 Nisan günü gözaltına alınan ve 17 Nisan 
günü adliyeye sevk edilen 12 kişiden 3'ü Savcılık tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, 
9'u nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili 3 kişinin aranma çalışması sürerken, E.A.'nın, koruma altına 
alınması kararlaştırıldı. Polisteki ifadesinde, aralarında taksici ve emekli madenci de bulunan kişilerin tehdit 
yoluyla kendisine tecavüz ettiklerini ifade eden E.A.'nın, Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma 
Hastanesi'ndeki muayenesinin ardından yurda yerleştirildiği öğrenildi.  
 
20 Nisan 2013 te Konya Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çocuk yaşta bir kızın cinsel 
istismara uğradığı yönündeki ihbarı değerlendirdi. Merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi'nde bir eve baskın 
düzenlenerek Bülent S. (45) ile yanında kalan 23 ve 16 yaşındaki iki kız kardeş polis tarafından gözaltına 
alındı. Polis, evde yaptığı aramada, 16 yaşındaki kız çocuğuna ait 4 bin adet porno içerikli fotoğraf ve film 
buldu. Bülent S.’nin çektiği çocuk pornosu filmlerinde, 16 yaşındaki kız ile birlikte olduğu sahnelerin de 
bulunduğu ortaya çıktı. Bazı sosyal paylaşım sitelerinde çektiği film ve fotoğrafların bir bölümünü paylaştığı 
iddia edilen Bülent S.’nin, saz hocalığı, bir televizyon ile bir gazete için serbest muhabirlik yaptığı öğrenildi. 
Gözaltına alınan Bülent S. ile 16 yaşındaki kızın ablası Z.D. (23), tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bülent 
S.'nin köyden gelen Z.D. ile kız kardeşine sahip çıkma bahanesiyle ev açarak bakmaya başladığı ve 2 yıldır 
da her ikisiyle de birlikte olduğu iddia edildi. Psikolojisi bozulduğu belirlenen 16 yaşındaki kız çocuğu 
şikayetçi olurken, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından alınarak yuvaya yerleştirildiği öğrenildi.  
 
22 Nisan 2013’te, Elazığ’ın Karakoçan İlçesi’ne bağlı Burgurcuk Köyü’nde, 15 yaşındaki S.A. adlı kızın 8 
yaşından itibaren cinsel istismara uğradığı öğrenildi. Jandarmanın ortaya çıkardığı cinsel istismar olayı 
üzerine koruma altına alınan S.A. (15), "Köyde bana kimse yardım etmedi. Bu olayı duyanlar benden 
faydalandı" dedi. Olayla ilgili 68 yaşındaki G.E. ile kızın ağabeyinin de aralarında bulunduğu yaşları 16-20 
arasında değişen F.B., F.A, M.A., M.E., E.E. ve Ö.C. gözaltına alındı. 7 kişi jandarmadaki ifadelerin ardından 
Karakoçan'da adliyeye sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen 7 
kişi, "cinsel istismarda bulunmak" iddiasıyla tutuklandı. Olayla ilgili 6 şüpheli hakkında da gıyabi tutuklama 
kararı çıkarıldı.   
 
23 Nisan 2013’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bir eyleme müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz 
bombasının kapsülünün isabet ettiği A.T.’nin (14) sağ gözünün görme yetisini yitirdiği öğrenildi. 
 
23 Nisan 2013’te, İzmir'in Hatay Semtinde, bir süre önce nişanlandığı kadın ile 9 yaşındaki kızını döven 
şizofren 40 yaşındaki E.İ.T., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. 

 
24 Nisan 2013’te, Kocaeli’de bir folklor derneğinin başkanı olan D.Ç., kırsa gelen bir ortaokul öğrencisine 
cinsel tacizde bulunduğu için tutuklandı. 

 
24 Nisan 2013’te, Erzurum’da M.T., internetten tanıştığı K.B.’ye (17) evinde tecavüz etmeye çalıştı. K.B. 
karate yaparak tecavüzü engelledi. Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde M.T. hakkında 22.5 yıla kadar 
hapis istemiyle dava açıldı. 
 
24 Nisan 2013’te, İzmir yürüyüş yolunda Necdet K.(45) annesiyle birlikte yürüyen S.İ(15) isimli kızı taciz etti. 

http://www.milliyet.com.tr/index/Zonguldak/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C3%A7ocuk/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/B%C3%BClent~Ecevit/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/Konya/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C3%A7ocuk/default.htm
http://www.milliyet.com.tr/index/%C3%A7ocuk~pornosu/default.htm
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24 Nisan 2013’te, Tekirdağ’da 28-36 yaş arası beş erkek, N.K. (16) adlı zihinsel engelli kız çocuğuna 
tecavüz etti. Olayı öğrenen ağabeyi S.K. (20) tecavüzcülerle konuşmaya gitti. S.K. önce darp edildi ardından 
tecavüze uğradı. Gözaltına alınan beş kişi, tutuksuz yargılanmaz üzere serbest bırakıldı. 

 
26 Nisan 2013’te, Tokat’ta A.G. (37), zorla arabasına bindirdiği M.Ç.’ye (16) tecavüz etti. M.Ç.’nin şikayeti 
üzerine A.G. gözaltına alındı. 

 
26 Nisan 2013’te, 23 Nisan Çocuk Bayramı'nda Diyarbakır’da bulunan Newroz Parkı'nda, 12 yaşında olan ve 
ismi öğrenilemeyen bir öğrencinin öğretmeni S.C. tarafından cinsel istismara uğradığı iddia edildi. Sivil 
polisler tarafından fark edilen S.C. hemen gözaltına alındıktan sonra dün tutuklandı.   

 
29 Nisan 2013’te Muğla'nın Fethiye ilçesinde sanal alemde kurulan arkadaşlık hem tecavüz hem de bıçaklı 
yaralama ile sonuçlandı. 15 yaşındaki lise öğrencisi genç kızın bir minibüs şoförüyle facebook'ta kurduğu 
arkadaşlık sonrası adamın tecavüzüne uğradığı öne sürüldü. Tecavüz ettiği iddia edilen dolmuş şoförü ise 
şikayetçi olan aileyi darp etti.  

 
21 Mart 2013’te  Antalya'da vücudundaki sigara yanıklarını fark eden babaannesi tarafından hastaneye 
götürülerek tedavisi yaptırılan 3 yaşındaki A., savcılık emriyle Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu'na 
teslim edildi.  Antalya’nın Kemer İlçesi'nde oturan ve Antalya'daki oğlunu ziyarete gelen babaanne S.E., 
torununun vücudunda sigara yanıklarını fark etti. Babaanne tarafından hastaneye kaldırılan küçük kız, 
Antalya Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavisi yapıldıktan sonra taburcu edildi.   
 
28 Nisan 2013 tarihinde Mersin Çankaya Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde, okuldan çıktıktan sonra evine 
dönen E.B. adlı 12 yaşındaki ilköğretim okulu öğrencisi kız çocuğunun yanına 'adres sorma' bahanesiyle 
yaklaşan bir kişi, çeşitli vaatlerle kız çocuğunu kandırarak Kırmızı-Lacivert İş Hanına çıkardı. Asansörde kız 
çocuğunu öperek tacizde bulunduğu ileri sürülen şüpheli, üst katlarda boş bir oda aramaya başladı. Bu 
sırada şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanarak alt kattaki gazete bürosuna sığınan küçük kız çocuğu, 
tanımadığı bir kişinin kendisine tacizde bulunduğunu söyledi. Aynı anda şüpheli şahıs panikleyerek 
merdivenlerden inip koşar adım kaçtı. Gazetecilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis ekipleri, küçük kız 
çocuğunun ifadesini alırken, iş hanındaki ve bölgedeki kamera görüntülerini inceledi. Kamera görüntüleriyle 
tespit edilen ve isminin O.A. (33) olduğu belirlenen şüpheli, polisin titiz çalışmaları sonucu yakalandı. Evli ve 
2 çocuk babası olduğu öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  
 
30 Nisan 2013’te, Diyarbakır’da öğretmenlik yapan S.C., 12 yaşında ki kız öğrencisi S.Ç.’yi Bağlar ilçesinde 
bulunan newroz parkına götürerek tecavüz ettiği için tutuklandı.    
 
1 Mayıs 2013’te, Ali paşa Mahallesi Çamlıbahçe Sokak’taki Kütahya Belediyesi'ne ait Kapalı Pazaryeri'nin 
altında bulunan tuvaletlerde temizliğe gelen görevli, tuvaletin içinde hareketsiz yatan bir çocuğu görünce 
durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi 
S.K.'nin öldüğünü belirledi. S.K.'nin cesedinin yanında çakmaklara doldurulan bir gaz tüpü bulundu. 
Bağımlısı olduğu için bu gazı kokladığı öne sürülen S.K.'nin cesedi, otopsi için KütahyaDumlupınar 
Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Emniyet Müdürlüğü yetkilileri 
S.K.'nin çakmak gazından zehirlenerek ölmüş olabileceğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.   
 
3 Mayıs 2013’te, Zonguldak’ta E.A., evde kızının arkadaşı İ.A.’ya cinsel tacizde bulundu. İ.A.’nın olayı 
ailesine anlatması üzerine E.A. gözaltına alındı. 
 
3 Mayıs 2013’te, Mersin’de S.A., erken yaşta zorla evlendirilen hamile kuzeni Gülistan Askay’ı (15) 
kocasından ayrıldıktan sonra tabancayla öldürdü. S.A. cinayet silahıyla yakalandı. 
 
6 Mayıs 2013’te, Antalya’da B.B. (40), komşusunun kızı L.A.’ya (16) evinde tecavüz etti. 
  
6 Mayıs 2013’te, Samsun’da karate hocası Z.K. (41), öğrencisi Z.S.’ye (12) cinsel tacizde  bulundu. 
  

9 Mayıs 2013’te, Edirne’de 21. asırda yaşanan olay duyanları hayretler içinde bıraktı. Cinsel istismara 
uğradıkları iddia edilen yaşları 10 ile 13 arasında değişen 3 kız çocuğuna, istemedikleri için iç ve dış beden 
muayenesi yapamayan Trakya Üniversitesi Edirne Tıp Fakültesi Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun, ’Görevi ihmal ve adli görevi kötüye kullanmak’ suçlarından 3 aydan 1 yıla kadar 
hapis istemiyle yargılanıyor. 
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12 Mayıs 2013’te, Trabzon'da evden kaçan 14 yaşındaki kızı Zigana dağındaki bir eve götüren 8 genç, 
askere gidecek arkadaşlarına 'kıyak olsun' diye "tecavüz partisi" düzenlediği öğrenildi. İki gün boyunca 
tecavüze uğrayan küçük kız devlet korumasına alınırken, gözaltına alınan 6 zanlıdan ikisi tutuklandı. 
Olaydan sonra hemen askere giden genç için de birliğine yazı yazılırken bir zanlı da aranmaya başlandı. 
İddiaya göre, Trabzon'da ortaokul son sınıf öğrencisi 14 yaşındaki M.E., bir süre önce sosyal paylaşım sitesi 
Facebook'ta 18 yaşındaki Ö.K. ile tanıştı. Küçük kız, sık sık internetten görüştüğü Ö.K.'ye geçtiğimiz hafta 
"Evden kaçmak istiyorum" diye yazdı. Bunun üzerine Ö.K., kıza yardım etmeyi teklif etti. Kaçma konusunda 
anlaşan ikili, pazartesi günü buluştu. Ancak Ö.K, askere gidecek arkadaşı O.T. ile Ş.Y.'yi yanına alarak 
küçük kızı zorla Zigana Dağı'ndaki bir yayla evine götürdü. Burada küçük kıza tecavüz eden 3 zanlı, ertesi 
gün diğer arkadaşları S.K, B.İ, E.İ ve S.P'yi de yayla evine çağırarak vahşeti devam ettirdi. Ardından küçük 
kızı Trabzon'a getirip bırakan gençler, kayıplara karıştı. O.T de hemen birliğine teslim oldu.    
 
13 Mayıs 2013’te, Sivas’ın Divriği İlçesi’ne 10 kilometre mesafedeki Dumluca Köyü Caferin çeşmesi 
mevkisinde geçen yakılmış halde yeni doğmuş bir bebek cesedi görenler, durumu jandarmaya haber verdi. 
Sivas İl Jandarma ve Divriği İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri zanlıları bulmak için soruşturma 
başlattı. Kent genelinde hastanelerde dünyaya gelen bütün bebeklerin kayıtları çıkarıldı. Yapılan incelemeler 
sonucunda jandarma yakılmış haldeki bebeği, Sivas’ta özel bir hastanede T.Ö.’nün dünyaya getirdiğini 
belirledi. Ekiplerin 2 günlük yoğun çalışması sonrası Divriği ilçe merkezinde yaşayan T.Ö. ile kamyon şoförü 
eşi M.Ö. gözaltına alındı.   
 
18 Mayıs 2013’te, İzmir’de lise öğretmeni S.A., iki kız öğrencisine porno film izletti ve cinsel tacizde bulundu. 
S.A. hakkında soruşturma başlatıldı. 
 
18 Mayıs 2013’te, Kayseri’de İ.K.’nin (65), torunu E.G.’ye (23) 10 yıldır tecavüz ettiği ortaya çıktı. İ.K. 
hakkında “çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar”dan dava açıldı. 
 
19 Mayıs 2013’te, İzmir’de R.A., 15 yaşındaki bir zihinsel engelli kız çocuğuna tecavüz etti. R.A., karısı 
S.A.’nın ihbarı üzerine yakalandı. 
 
22 Mayıs 2013’te, Iğdır’da Y.T. (34), evden kaçan 17 yaşındaki K.Ö.’yü evine götürüp tecavüz etti ve fuhşa 
zorladı. Y.T. çocuğun cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak,  fuhşa teşvik ve aracılık etmek 
suçlarından tutuklandı. 
 

22 Mayıs 2013’te, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne yapılan şikayet üzerine 
harekete geçen ekipler, Akhisar'da ilçesinde küçük yaştaki kız ile isteği dışında cinsel ilişkiye girdiği ileri 
sürülen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında yöneticilerin de bulunduğu iddia 
edilen 6'dan fazla kişi gözaltına alındı. 

 
23 Mayıs 2013’te, Samsun’da C.O. (24), sevgilisi P.B.’ye (16) boş bir binada tecavüze kalkıştı. C.O. 
tutuklandı. 
 
29 Mayıs 2013’te, İzmir’in Kahramanlar semtin Ege Mahallesinde  Romanların yoğun olarak yaşadığı 
mahallede market işleten emekli öğretmen 63 yaşındaki M.G., iddiaya göre dükkanına çağırdığı 8 yaşındaki 
bir kız çocuğuna tacizde bulundu. Eve giderek dudaklarını sabunla yıkayan kız çocuğu, ne olduğunu soran 
annesine yaşadıklarını anlattı. Haberin kısa sürede mahallede yayılması üzerine, çoğunluğu Roman olan 
vatandaşlar M.G.’nin marketine giderek tepki gösterdi.  
 
29 Mayıs 2013’te, Adana’da 29 Mayıs 2013’te, özel bir kreşte gündüzleri kalan G.Ç. (3) ve Y.A.Ç. (3) adlı ikiz 
kardeşlerin yemek yerken görevli öğretmen tarafından darp edildikleri çocukların annesinin kamera 
görüntülerine denk gelmesi sonucu ortaya çıktı. 
 
30 Mayıs 2013’te,  İstanbul’da B.T: (50), yedi kız öğrencisini düşük not verme tehdidiyle tacizden gözaltına 
alındı. 
 
1 Haziran 2013’te, Van'ın Erciş ilçesi Karataşlar mevkisinde bulunan aşağı TOKİ konutlarında bulunan bir 
caminin önünde oynayan 11 yaşındaki T.S. isimli çocuğun, H.B. isimli şahsın tacizine uğradığı öne sürüldü. 
Şahsın çocuğa "Gel Kuran okuyalım" diyerek camiye götürdüğü ve cami içinde çocuğu taciz ettiği kaydedildi. 
H.B'nin çocuğa "Sana abdest almasını öğreteceğim" dediği ve burada çocuğu soyarak, tecavüz ettiği iddia 
edildi. Bunun üzerine T.S'nin çığlık attığı, koşarak evine gittiği ve yaşadıklarını ailesine anlattığı belirtildi. Aile 
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taciz olayı hakkında polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan H.B. savcılığa sevk edildi. 
İşlemlerin ardından tutuklanması talebi ile nöbetçi mahkemeye çıkarılan H.B, "çocuk istismarı" suçundan 
tutuklanarak, cezaevine gönderildi. (01.06.2013/DİHA) 
 
2 Haziran 2013’te, İstanbul'da kendini elektrikçi olarak tanıtan bir erkek, sigortalara bakacağını söyleyerek  
K.R. (12) adlı kız çocuğuna evde tecavüz etmeye çalıştı.   
 
3 Haziran 2013 tarihinde saat 15:25’de İnsan Hakları Derneği Diyarbakır Şubemizi telefonla arayan ve ismini 
vermek istemeyen bir şahıs; Diyarbakır Merkez Oğlak Köyünden Mehmet Can Ersoy’un 14-15 yaşlarındaki 
kızını döverek zorla evlendirmeye çalıştığı ihbarında bulunmuştur. Evlendirmek için Diyarbakır’a 
götürüldüğünü söyledi. Bu konuda gerekli girişimlerde bulunulması için yardım talebinde bulundu.”    
 
3 Haziran 2013’te, İzmir’de lise öğretmeni S.T., alkollü okula gelip 4 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla polis 
tarafından gözaltına alındı. Kız öğrencilerin şikâyeti üzerine gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı 
mahkemede tutuksuz yargılamak üzere serbest bırakılan S.T. ile ilgili Milli Eğitim Müdürlüğü müfettiş 
görevlendirdi.  
  
4 Haziran 2013’te, Trabzon’da Ö.S. (17), M.N. (19) ve M.N. (17) adlı erkekler, mangal yapmaya gittikleri 13 
yaşındaki iki kız çocuğuna tecavüz etti. Failler tutuklandı.  
 
5 Haziran 2013’te, Mardin'de elektroşok cihazıyla bayıltılan 16 yaşındaki çocuk, tarlaya atıldı. Nusaybin şehir 
merkezinde henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından elektroşokla bayıltılan A.A. (16), bir araca 
konularak Nusaybin'e 10 kilometre uzaklıktaki Beylik köyü mevkiinde bir tarlaya atıldı. Yaklaşık 10 saat sonra 
ayılan A.A. ailesinden yardım istedi. Ailesi tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan 
A.A. tedavi altına alındı. Polis olayla soruşturma başlattı.  
 
5 Haziran 2013’te, Samsun'da Ö.Y. adlı erkek, Z.K.(17) adlı kız çocuğunu darp edip  tecavüz etti. Z.K. Polise 
şikayette bulundu.  
 
6 Haziran 2013’te öğrenilen bebek cinayeti tüyler ürpertiyor. Bursa’da  polis memuru 36 yaşındaki M.C., 
iddiaya göre 20 yaşındaki kız ile ilişkiye girdi. Hamile kalan genç kız, bir erkek bebek dünyaya getirdi. İddiaya 
göre polis memuru, silahla tehdit ettiği genç kızın annesi 40 yaşındaki N.G. ile birlikte bebeği boğarak 
Şahinyurdu Köyü’ndeki kendi evinin bahçesine gömdü. Aşı için gelen sağlık ekipleri, N.G.’nin sözlerini 
şüpheli bularak durumu polise bildirince korkunç cinayet ortaya çıktı.  
 
7 Haziran 2013’te,  İstanbul’da H.Ç., evine zorla girdiği bir kız çocuğunu taciz etti.  
 
12 Haziran 2013’te,  Eskişehir’de F.G. (18), arkadaşı T.T.’yi (17) boş bir eve götürerek ve bıçakla tehdit 
ederek tecavüz etti. F.G: ilk duruşmada tahliye oldu.  
 
14 Haziran 2013’te, Ereğli Devlet Hastanesi'nin tuvaletinde doğurduğu bebeğini çöp kutusuna bıraktığı iddia 
edilen 17 yaşındaki B.Y, hastaneden ayrılmak isterken yakalandı.  
 
19 Haziran 2013’te Samsun’un Bafra ilçesinde 11 yaşındaki kız çocuğuna tacizde bulunan şahsı yakalamak 
için polis geniş çapta arama başlattığı öğrenildi.Samsun ili Çamlık Parkı’nda tuvalete giden 11 yaşındaki 
F.D.’nin peşinden giden kimliği belirlenemeyen şahıs, tuvalette küçük kıza tacizde bulundu. Küçük kızın 
korkudan bağırması üzerine şahıs olay yerinden koşarak kaçtı. Çamlık Parkı’nda bulunan annesinin durumu 
polise bildirmesi üzere kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri parkta ve çevresinde arama yaptı ancak 
kimliği tespit edilemedi.   
  
18 Haziran 2013’te, 1997 doğumlu, Bingöl'ün Solhan ilçesi Hazarşah köyü nüfusuna kayıtlı E.A. isimli kız 
çocuğuna 5 uzman çavuş tarafından 2011 yılından itibaren farklı tarihlerde cinsel istismarda ve tecavüzde 
bulunulduğu iddia edildi. Konuya ilişkin suç duyurusunda bulunan E.A, bu kişilerin yargılanmasını istedi. E.A 
25 Mayıs tarihinde Bingöl Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ifadede, henüz 14 yaşında iken askeri görevli 
Yusuf A. tarafından kandırılıp cinsel istismara uğradığını, 2011 ve 2013 yılları arasında Yusuf A.'ın 
arkadaşları, İlker Y, Mustafa T, Mevlüt K. ve Serdal K. ile Hakkı adlı askerler tarafından defalarca cinsel 
istismar ve tecavüze uğradığını söyledi. Savcılığa yansıyan olayda E.A. ifadesinde Mevlit K. ve Hakkı isimli 
kişilerle kendi rızasıyla birlikte olduğunu, bu kişilerin kendisinin 18 yaşından küçük olduğunu bildiğini ve 
kendisine evlenme vaadinde bulunduklarını belirterek, davacı oldu. fade tutanağında eğitimci bilirkişi E.A'nın, 
yaşına ve gelişim özelliklerine uygun samimi beyanlarda bulunduğunu belirterek, "Olayın bütünü 
etkilemeyecek boyutu olan kısmı çelişkiler yaşadığı travma ve aradan geçen süreden kaynaklanmaktadır. 
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Yaşı, görünümü ve konuşmaları da yaşını göstermektedir" deniliyor. E.A'nın avukatı Canan Çakabay, olayda 
ismi geçen askerlerden 4'ünün mahkemece tutuklandığını, ancak bir üst mahkemeye yapılan itiraz üzerine 
serbest bırakıldıklarını söyledi. Çakabay, "Dosyaya gizlilik kararı konduğundan dolayı soruşturmanın şuanda 
ne aşamada olduğu konusunda bilgi sahibi değiliz" dedi.   
 
20 Haziran 2013 Trabzon İnönü Mahallesi’nde kız öğrenciye cinsel taciz bulunduğu iddiasıyla gözaltına 
alınan şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu. D.K (17) isimli kız öğrenci İnönü Mahallesi’nde yolda yürüdüğü 
esnada iddiaya göre U.Ş’nin (22) cinsel tacizine uğradı. Olay sonrası polisi arayan öğrenci D.K., tacize 
uğradığını belirtmesinin ardından harekete geçen polis ekipleri olayın şüphelisi U.Ş’yi bir müddet sonra 
yakalayarak gözaltına aldı. Mağdur D.K, yolda yürüdüğü sırada şüphelinin kendisini arkasından gelerek elle 
taciz ettiğini belirtirken şikayetçi olduğunu söyledi. Olayın şüphelisi U.Ş hakkındaki suçlamayı kabul 
etmezken, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.   
 
23 Haziran 2013’te Kocaeli'nde bir ilköğretim okulunda öğretmen İ.D.'nin kendilerini taciz ettiğini söyleyen kız 
öğrenciler bir süre önce durumu ailelerine anlattı. Şikayetler üzerine Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce 
öğretmen İ.D. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında öğretmen İ.D. Körfez Jandarma 
Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı. Sorgusundan sonra adliyeye sevk edilen öğretmen İ.D., çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklandı. Bir süreden bu yana psikolojik tedavi gördüğü belirtilen öğretmen İ.D. 
hakkında açılan soruşturma sonucunda yaklaşık 2 yıl önce İstanbul'dan Körfez İlçesi'ne tayin edildiği ve taciz 
iddiaları üzerine emekliliğini istediği belirtildi.  
 
27 Haziran 2013’te,  Zonguldak’ta O.A. (17), internette tanıştığı Y.A.’ya (14) çıplak fotoğraflarıyla şantaj yaptı 
ve evine çağırarak tecavüz etti. Olayı duyan İ.E. (23) adlı başka bir erkek, çıplak fotoğraflar Y.A.’nın 
annesine cinsel ilişkiye girmezse fotoğrafı yayınlayacağını söyleyerek şantaj yaptı. Kadının şikayeti üzerine 
başlayan soruşturmada O.A. “tehdit ve şantaj yoluyla çocuğun cinsel istismarı”; İ.E. ise “tehdit ve şantaj” 
suçlarından tutuklandı. 
  
 

Çocuk Esirgeme Kurumu Sosyal Hizmetler, Emniyet Çocuk Büroları ile adli sicil bültenleri verileri, Türkiye'de 
her 4 saatte bir tecavüz suçu işlendiğini ortaya koydu. Türkiye, çocuk haklarına dair sözleşmeye 23 yıl önce 
imza attı. Ancak aradan geçen onca zamana rağmen çocuklar tecavüze tacize, dayağa, işkenceye maruz 
kalmaya devam etti. Taraf gazetesinden Güler Yılmaz’ın haberine göre, Çocuk Esirgeme Kurumu Sosyal 
Hizmetler, Emniyet Çocuk Büroları ile adli sicil bültenleri verileri, son 20 yılda aile içinde birinci yakınları ve 
akrabalarının ensest istismarına uğrayan çocuk sayısının 350-400 bin civarında olduğunu ortaya koydu. 
Çocuğu istismar eden kişilerin yüzde 80’i çocuğun ebeveyni ya da çocuğu yakından tanıyan kişiler. Çocuk 
istismarı din, gelenek, ülke, ırk, yaş, cinsiyet, sosyo-ekonomik sınıf ya da kültür farkı gözetmeksizin her yerde 
yaşanıyor. Yüzde 27’si anlatabiliyor Ancak cinsel olarak istismar edilen çocukların yüzde 72’si, ilk etapta 
kimseye durumu anlatamıyor. Sadece yüzde 27’si, daha sonraki zamanlarda durumu biriyle paylaşabiliyor. 
Çocuklukta cinsel istismara maruz kalmış kişilerin yüzde 32’si yetişkinlik dönemine geldiklerinde bile bu 
durumu hâlâ kimseye anlatmıyor.Google’da vahim tablo Türkiye, Google arama motorunda “child porn/çocuk 
pornosu” kelimeleriyle en çok arama yapılan ülke. 13-19 yaş grubu cinsel görüntü aramasında da dünya 
birincisi. Görüntü ve videoları yayınlanan çocuk sayısı 36 bini aşkın. Bu çocukların yüzde 42’si yedi, yüzde 
77’si de dokuz yaş altında. İnternette fotoğrafları yayınlanan bu çocukların sadece yüzde 1’i tespit 
edilebiliyor. 30 bin çocuğa cinsel istismar Sokaklarda yaşayan 50 bin çocuktan 30 bininin cinsel istismara ve 
tecavüze uğradığı tahmin ediliyor. Cezaevindeki suçluların yüzde 84’ü, çocukken istismar ediliyor. Son beş 
yılda ıslahevlerinden ve büyük cezaevlerinin sübyan koğuşlarından adliyeye yansıyan tecavüz vakalarının 
sayısı 250. Adalet Bakanlığı’nın 2011 yılı verilerine göre ise Türkiye’nin 81 ilinde de çocuklara yönelik cinsel 
suçlar, tecavüz ve taciz olayları yaşanıyor. Sadece İstanbul’da 2011 yılında bin 486 tecavüz, 2 bin 488 çocuk 
istismarı, 2 bin 223 taciz davası açıldı. Açılan davalar baz alındığında İstanbul’u tecavüz suçlarında İzmir 
(568), çocuk istismarında ise Ankara (1162) izliyor. 

 
1 Temmuz 2013’te, Sinop’ta F.U. (34), 17 yaşındaki bir kadına sokakta saldırdı. Tecavüz etmeye çalışan 
R.U., kadının direnişiyle karşılaşınca koşarak uzaklaştı. Kısa sürede yakalanan R.U., çıkartıldığı nöbetçi 
mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
2 Temmuz 2013’te, Zonguldak’ta Y.A., 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti. Elinde tecavüze uğrayan kız 
çocuğunun çıplak fotoğrafları olduğunu iddia eden İ.E., çocuğun annesi B.A.’ya kendisiyle birlikte olması için 
şantaj yaptı.  
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10 Temmuz 2013’te, Zonguldak’ta T.D., lise öğrencisi kızı C.D.’ye tecavüz etti. İddiaya göre arkadaşlarıyla 
buluşacağını söyleyerek evden kaçan C.D., son üç yılda babasının kendisine üç kere tecavüz ettiğini ifade 
etti, geçici olarak korumaya alındı. T.D. ise gözaltında kızının kendisine iftira attığını söyledikten sonra 
serbest bırakıldı.  
 
14 Temmuz 2013’te,  Siirt’te belediye başkan yardımcısı A.Ç. adlı erkek, M.A. (17) ve S.A. (13) adlı kız 
kardeşlere arabasında tacizde bulunurken yakalandı. M.A. bu ilişkinin iki senedir sürdüğünü söyledi. 
Gözaltına alınan A.Ç. adli kontrol şartı ve yurtdışına çıkış yasağıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı. Savcılığın itirazı üzerine ise tutuklandı. A.Ç. partisi BDP’den de ihraç edildi.  
 
16 Temmuz 2013’te, Zonguldak’ta bir camide imam olarak görev yapan A.D. (35), S.İ. (16) adlı kız çocuğuna 
cinsel organını göstererek tacizde bulundu. A.D. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.  
 
17 Temmuz 2013’te,  Balıkesir’de yaşayan K.A. (47), kızı B.A.’ya (17) Aydın’da bir otelde tecavüz etti. İki 
senedir babasının tecavüzüne uğradığını söyleyen ancak annesi dahil kimseyi inandıramayan B.A., otelde 
yaşananların görüntüsünü çekip bir komşusuna yolladı. Komşunun ihbarı üzerine K.A. tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.  
 
17 Temmuz 2013’te,  Balıkesir'in Edremit İlçesi'ne bağlı Altınoluk Beldesi'nde, zihinsel engelli olan 16 
yaşındaki G.H.'yi, 44 gün boyunca bir evde alıkoyarak tecavüz ettiği ileri sürülen 3 kişi yakalandı. İşlemlerinin 
ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı. Annesi olmayan G.H., devlet korumasına alındı.  
  
18 Temmuz 2013’te, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde akşam saatlerinde ortadan kaybolan 5 yaşındaki M.S., 
Kepez Mahallesi'nde gece yarısı iki kişi tarafından kafasına taşla vurulurken fark edildi. Yurttaşların 
müdahalesi sonucu motosiklet ile kaçan iki kişiden birinin polis tarafından yakalandığı belirtildi. Ceylanpınar 
Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.S'nin tecavüze uğradığı belirtilirken, kafasında ciddi yaralanmanın olduğu 
tespit edilince Urfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. M.S'nin hayati 
tehlikesinin devam ettiği belirtildi.  
 
19 Temmuz 2013’te,   Çorum’da S.B. (83), otobüste M.A. (13) adlı kız çocuğuna cinsel tacizde bulundu. 
Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan S.B. suçlamaları reddetti.  
 
19 Temmuz 2013’te Balıkesir’de 44 gün boyunca bir evde tutulup tecavüze uğrayan 16 yaşındaki G.H kız 
yurduna gönderilirken, 2 defa ifadeleri alınıp serbest bırakılan 3 şüpheli ve baba İ.H önceki gece tutuklandı. 
G.H’nin ablası N.H., Milliyet’e, “Evlenmeden önce ailemin evinde, kendi odamda 3 kere tecavüze uğradım. 
Bizi satan babam mıydı, annem miydi bilmiyorum ama ben çok çektim, kurtuldum. Kardeşimi ne olur kurtarın” 
dedi.  
  
22 Temmuz 2013’te Zonguldak’ta birlikte yaşadığı sevgilisi F.İ nin kızı 14 yaşındaki G.M ye tecavüz ettiği 
iddia edilen U.K tutuklandı 
 
22 Temmuz 2013’te Balıkesir Yenisöz gazetesinin haberine göre, Balıkesir Merkez Ticaret Lisesi’nde son 
sınıf öğrencisi S.İ. ye hakaret edip tacizde bulunan öğretmen M.I. halen görevden alınmadı. İddiaya göre 
genç, bir dilekçeyle tacizci öğretmeni müdüre şikayet etti müdür ailene söyleme diye tembih etti. 2 ay süren 
bekleyişten sonra öğretmen hakkında hiç bir şey yapılmadığını gören S.İ yetkili mercilere başvurdu. Okula 
gelen müfettişler tacizci öğretmen M.I’yı başka bir okula sürdü. Bunu üzerine genç kız ‘ o okulda kız öğrenci 
yok mu’ diyerek tekrar şikayette bulundu. 
 
24 Temmuz 2013’te, Urfa'nın Siverek ilçesinde bir dönem belediye encümenliği de yaptığı belirtilen 65 
yaşındaki C. B'nin ilçede yaşları 11 ila 15 arasında değişen 4 çocuğa cinsel istismarda bulunmaktan 10 gün 
önce tutuklandığı öğrenildi. Siverek'te esnaflık yapan ve iflas etmesi sonrası ailesinden ayrı yaşamaya 
başladığı belirtilen C.B'nin para karşılığı cinsel istismarda bulunduğu çocukların sorgu aşamalarına katılan 
Av. Ali Şur, "15 yaşındaki çocuk hem diğer çocuklarla hem de B. ile cinsel ilişkiye girmiş. Ancak diğer 3 
çocuk, 2 ay boyunca C.B'nin tecavüzüne uğramış. Çocuklar para karşılığında cinsel ilişkiye girdiklerini, 
C.B'nin 'Kimseye söylerseniz sizi herkese ve ailenize rezil ederim' diyerek, tecavüzü 2 ay boyunca 
sürdüğünü ifade ettiklerini" aktardı. Av. Şur, çocukların ifadesinin tutarlı olduğunu ve tecavüzün doktor raporu 
ile de sabit olması nedeniyle C.B'nin tutuklanıp cezaevine gönderildiğini kaydetti. Şur, 15 yaşındaki çocuğun 
ise yaştan kaynaklı tutuklanmadığını, ancak diğer çocukları C.B'ye götürenin bu çocuk olduğu kanaatinde 
olduğunu belirtirken, çocukların tutanak ile ailelerine teslim edildiğini de sözlerine ekledi.   
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25 Temmuz 2013’te, Konya’da sınıf öğretmeni H.A. (41), yaşları 6-8 arası değişen, 8’i erkek 12’si kız çocuğu 
20 öğrencisine bir süredir cinsel tacizde bulunduğu ortaya çıktı. H.A., Cumhuriyet Savcılığı’nın hazırladığı 
iddianamenin ardından ‘çocuğa cinsel istismar’ suçundan 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gizli oturumla tutuklu 
yargılanmaya başladı. H.A. suçlu bulunduğu takdirde ruh sağlığı bozulan her öğrenci için 15 yıl, diğer 
öğrenciler için 8 ile 12 yıl arasında hapis cezası alabilir.  
 
27 Temmuz 2013’te,   Ağrı’da H.Ç. (17), kuzeni M.Ç.’yi (8) darp etti, sonrasında M.Ç.’ye tecavüz etti. 
Mahkemeye sevk edilen H.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
29 Temmuz 2013’te,  Erzurum’da İ.A. (15), dayısının kızı E.A.’ya (6) tecavüz etti. İ.A., çıkarıldığı mahkemece 
tutuklandı.  
 
30 Temmuz 2013’te Tokat’ın Turhal İlçesi’nde dini eğitim verilen Kur’an kursuna giden astım hastası İ.P.’nin 
(12) adlı öğrenci bir arkadaşıyla kavga ettiği gerekçesiyle imam tarafından sopayla dövüldüğü öğrenildi. 
 
1 Ağustos 2013’te, Antep’te H.U. adlı bir ilkokul öğretmeni, çalıştığı görme engelli öğrencilere özel ilköğretim 
okulunda üç görme engelli kız öğrenciyi taciz etti. Tacizin uzun zamandır sürdüğü ortaya çıktı.  
 
1 Ağustos 2013’te,  Manisa’da H.V. (28), 6 yaşındaki kız çocuğu H.T.’ye cinsel tacizde bulundu. H.T.’nin 
annesinin şikayetçi olmasının ardından yakalanan H.V. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  
 
6 Ağustos 2013’te Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde okul harçlığı için bir su firmasında çalışan Muratcan Turan 
(15), bir apartmanın en üst katına su götürmek için bindiği asansörde kafasını sıkıştırarak yaşamını yitirdi. 
 
12 Ağustos 2013’te, İstanbul Büyükçekmece’de saat 19.30 sıralarında evinden dondurma almak için dışarı 
çıkan 13 yaşındaki Z.D. yol ortasında bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırganküçük çocuğu göğüs bölgesinde 
5 yerinden bıçakladıktan sonra kaçtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Z.D. tedavi altına alındı.  
 
12 Ağustos 2013’te, Çorum’da 27 yaşındaki S.Y., sokak ortasında 17 yaşındaki Ö.K.’ye saldırıp elbisesini 
yırtmaya çalıştığı iddiasıyla tutuklandı.Mecitözü İlçesi Kışlacık Köyü’nde meydana gelen olayda S.Y., iddiaya 
göre yolda tek başına yürüyen Ö.K.’ya saldırdı. Saldırgan genç kızın üzerindeki elbiselerini yırtarak 
çıkarmaya çalışırken, Ö.K. bağırarak yardım istedi. Bunun üzerine S.Y. koşarak olay yerinden kaçtı. Genç 
kızın şikayeti üzerine kısa sürede yakalanan S.Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.  
 
13 Ağustos 2013’te,  İstanbul’da E.İ.E., hamile karısı Kübra Kalaycı’yı (17), kadının annesi Yasemin Demir’i 
(41) ve eşi Agah Demir’i tabancayla vurarak öldürdü.  
  
13 Ağustos 2013’te,  Adana’da M.U. (51), kızı A.U.’yu (15) ortaokuldan sonra liseye devam etmek istediği 
gerekçesiyle dövdü. M.U. hakkında yasal işlem başlatıldı, kız çocuğu devlet korumasına anıldı.  
 
13 Ağustos 2013’te,  İstanbul’da M.S. (33), arkadaşının kız kardeşi B.A.’yı (14) bir otel odasına götürerek 
tecavüz girişiminde bulundu. M.S. hakkında “hile ile cinsel amaçla, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve 
“cinsel saldırı” suçlarından 43 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.  
 
14 Ağustos 2013’te,  Antalya’da A.K. (28), yeğeni Ü.K.’ya (7) cinsel tacizde bulundu. Kız çocuğunun annesi 
S.K. (31), A.K. hakkında şikayetçi olunca mahkemeye sevk edilen A.K., tutuklandı.  
 
14 Ağustos 2013’te, İstanbul  Kağıthane Gürsel Mahallesi Yücel Sokak'ta bulunan 2 katlı bir binanın birinci 
katında saat 03.00'da meydana geldi. İddialara göre, Agah Demir'e ait daireden gelen silah sesleri üzerine 
çevrede oturan vatandaşlar kapıyı kırarak eve girdi. İçeride 4 kişinin kanlar içerisinde yattığını gören 
vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 41 yaşındaki Yasemin 
Demir eşi Agah Demir ile Erkan İhsan Engin'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralı Kübra Kalaycı (17) ise 
olay yerindeki ambulansla Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalaycı burada yapılan tüm 
müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.  
 
15 Ağustos 2013’te, Aydın’da, kız çocuğu 13 yaşındaki E.E.Ö.’nün  arkasından fotoğraflarını çekerek onu 
taciz ettiği ileri sürülen 38 yaşındaki Y.A., şikayet üzerine polis tarafından yakalandı. Cep telefonu incelenen 
ve yaşı küçük kız çocuklarının arkadan çekilmiş fotoğrafları olduğu tespit edilen A.’nın ifadesinde, "Hoşuma 
gitti, çektim Arkadaşlık teklif edecektim" dediği öne sürüldü. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan Y.A., 
sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı 
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18 Ağustos 2013’te,  Afyon’da kız çocuğu S.E.'nin (8) cesedi bulundu. Konuyla ilgili gözaltına alınan üç kişi, 
savcılık sorgusundan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Devam eden soruşturmada tecavüz 
şüphesi var.  
 
21 Ağustos 2013’te, Diyarbakır’da öğrencisi 13 yaşındaki kızla otomobilinde polis tarafından yakalanan 
öğretmen 39 yaşındaki S.C.’nin, nitelikli cinsel istismarı’ ve ’cinsel amaçlı çocuğu hürriyetinden yoksun 
kılmak’ suçlamasıyla 50 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 5’İnci Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan evli ve 4 çocuk babası S.C., "O beni baştan çıkardı. Ben mağdurum" 
diyerek öğrencisini suçladı.  
 
21 Ağustos 2013’te,  Bodrum-İstanbul seferini yapan bir uçakta E.A. isimli erkek tek başına yolculuk yapan 
kız çocuğuna cinsel organını gösterdi. E.A. bunun üzerine görevlilerce uçaktan indirilerek polise teslim edildi. 
 
22 Ağustos 2013’te,  İzmir’de O.Ç. adlı erkeğin yeğeni S.E.’yi (16) isimli kız çocuğunu dört yıldır taciz ettiği, 
S.E.’nin annesinin günlüklerini okumasıyla ortaya çıktı. Çocuk, eniştesinin kendisini ıssız bir alana götürerek 
tecavüz ettiğini, olayı anlattığı halasının ise intihar ettiğini anlattı. Anne Ş.E.’nin şikayetçi olduğu O.Ç. 
çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  
 
22 Ağustos 2013’te İstanbul Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği polisleri yapılan 
tespitlerin ardından müşteri kılığına girerek anne Serda A. ile 14 yaşındaki kızıyla birlikte olmak için 100 lira 
karşılığında anlaşınca korkunç taciz zinciri ortaya çıktı. Polisler anne Serda A.’yı suçüstü gözaltına aldı. 
Emniyet Müdürlüğüne götürülen anne suçunu itiraf ederek öz kızını erkeklere pazarladığını söyledi. 100 lira 
karşılığında kendisine gelen müşterilere 14 yaşındaki kızını pazarladığını anlatan anne bu parayla geçimini 
sağladığını belirtti. Anne Serda A., H.T., B.E.(65), H.Ç. (50), D.A. (48), E.A. (44) ve M.K.(34)’yi cinsel 
istismardan cezaevine gönderildi. Cinsel istismar sonucu dünyaya getirdiği 11 aylık bebek ve annesi C.K. 
korumaya alındı.  
 
23 Ağustos 2013’te,  Muğla’da üç erkeğin bir yıldır şantajla S.G. (14) isimli kız çocuğuna tecavüz ettiği ortaya 
çıktı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.  
 
25 Ağustos 2013’te,  Ankara’da S.D. (19) isimli şahıs, sokakta oynayan 8 yaşındaki bir kız çocuğunu 
otomobiliyle bir eve götürerek tacizde bulundu. Çocuğun tacizcinin elinden kaçarak kurtulması sonucu 
olaydan haberdar olan ailesi, S.D. hakkında şikayetçi oldu. S.D. ilk sorgusunun ardından tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.  
 
27 Ağustos 2013’te, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 23 Ağustos’ta A.A. isimli çocuğun, 3 kişinin cinsel 
istismarına maruz kaldığı iddia edildi. Olayla ilgili Ergani Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen 
soruşturma sonucunda şüpheli üç kişi gözaltına alındı. Sorgularının ardından A.Ç. ve T.S. tutuklanırken ismi 
öğrenilemeyen bir kişi ise serbest bırakıldı. İstismara maruz kalan A.A. isimli çocuğun ise kaldırıldığı 
Diyarbakır Devlet Hastanesi'nde gerekli sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildiği öğrenildi.  
 
28 Ağustos 2013’te, Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ndeki ağaçlık alanda, iki çocuğun cesedi bulundu. 
Çanakkale’nin Ayvacık İlçesi’ndeki iki çocuğunu öldürdükten sonra bir kamyonun altına atlayarak ölmek 
isteyen K.Ö.’nün hastanedeki sözlü ifadesinde çocuklarını ağaçlık alanda öldürdüğünü ve cesetlerin 
bulunduğu yeri söylediği belirtildi.  
 
28 Ağustos 2013’te, Balıkesir’de S.B. (37), zihinsel engelli kız çocuğu Ş.A.’ya (16) altı aydır tecavüz ettiği 
iddiasıyla hakkında yapılan ihbar sonrası gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  
 
29 Ağustos 2013’te Çorum’un Ortaköy İlçesi’nde Y.Z., önceden tanıdığı Murat G. ve Muhittin A. ile birlikte 
kent dışına pikniğe giden Y.Z. (17) ye Murat G. tecavüz etti. Olay sonrası Y.Z., jandarmaya giderek iki 
kişiden şikayetçi oldu. Harekete geçen jandarma, iki şüpheliyi kısa sürede yakalayıp gözaltına aldı. 
Şüpheliler Murat G. ve Muhittin A., suçlamaları kabul etmedi. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme 
tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.  
 
1 Eylül 2013’te, Urfa’da Y.B. (31), karısı Fatma Büyükertaç’ı (25), kızı Rojda’yı (3) ve oğlu Devran’ı (4) 
başlarından vurarak öldürdü. Aslen Almanya’da yaşayan aile memleketleri Urfa’yı ziyarete gelmişti. Y.B. 
herkes uyuduktan sonra ailesini katletti. Adliyeye götürülen Y.B., burada girdiği tuvalette intihar 
teşebbüsünde bulundu. 
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2 Eylül 2013’te, Adana’da N.G. (45), park halinde bir arabada uyuyan E.S.’ye (11) tecavüz teşebbüsünde 
bulundu. Çevredekilerin yardımıyla durdurulan N.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Sanığa “çocuğa 
cinsel istismar” suçundan 12 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. 
 
3 Eylül 2013’te, Bingöl Merkez'e bağlı Sarıçiçek (Hecçayir) köyünde 24 Ağustos günü intihar girişimi ile 
hastaneye kaldırılan 17 yaşındaki A.D'nin 2011 yılından beri 2 yıl boyunca aynı köyde ikamet eden, S.B., 
S.B., Ö.A., M.Ö., B.A., M.G. ve F.G. adlı şahıslar tarafından defalarca cinsel istismara maruz kaldığı ortaya 
çıktı.   
 
6 Eylül 2013’te, Bursa’da bir hastanede hasta olarak yatan bir erkek, aynı katta kalan A.Ç.’ye (16) tecavüz 
etti. Sanık, çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
  
7 Eylül 2013’te, Mersin’de A.A., bir buçuk yıldır birlikte yaşadığı sevgilisi S.A.’nın (30) kızı N.Y.’yi (9) döverek 
hastanelik etti. Beyin kanaması geçiren ve vücudunda darp nedenli morluklar bulunan N.Y.’nin annesi S.A., 
kendisinin de şiddet gördüğünü ve polisi aramamaları tehdidiyle kızıyla birlikte darp edildiğini belirtti. 
  
9 Eylül 2013’te, Bursa’da V.Ü., 14 yaşında zorla evlendiği ve evlilik boyunca şiddet uyguladığı Özlem 
Taşoğlu’nu (16) bıçaklayarak öldürdü. Şiddet gördüğü için ailesinin evine dönen ve bir süredir burada 
yaşayan Özlem Taşoğlu ile barışmak için ailenin evine gelen V.Ü., genç kadını evin zeytinliğinde öldürdü. 
 
9 Eylül 2013’te,Polise giderek şüpheliler hakkında şikayette bulunan genç kız, uyuşturucu alabilmek için bir 
günde 150 lira karşılığı 7- 8 erkekle birlikte olduğunu itiraf ederken, 3 kişinin de kendisine zorla tecavüz 
ettiğini öne sürdü. Edirne’de annesinin 3 yıl önce vefat etmesinin ardından babasıyla birlikte yaşayan 16 
yaşındaki Y.Ç., polise giderek sadece isimlerini bildiği 3 kişinin götürdükleri evde kendisine tecavüz ettiğini 
öne sürdü. Geçen yıl sınıfta kaldığı için liseden ayrıldığını ve uyuşturucu kullandığını belirten genç kız, 
uyuşturucu alabilmek için erkeklerle 150 liraya ilişkiye girdiğini anlattı. Y.Ç., kendisine tecavüz eden 3 kişiden 
şikayetçi oldu.  
 
9 Eylül 2013’te, Samsun’da O.B.’nin (42) kızı E.B.’ye (18) tecavüz ettiği ortaya çıktı. E.B. evlendikten sonra 
''bakire'' olmadığı anlaşılınca kocası tarafından doktora götürülmek istendi. Kocasının zorlamasıyla 1.5 yıl 
önce babasının tecavüzüne uğradığını itiraf etti. O.B. nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine kondu, E.B. 
ise sığınma evine yerleştirildi. 
  
10 Eylül 2013’te, Zonguldak’ta A.E. (53), kızı Funda Ercan’ı (16) evden çıkmak istediği sırada silahla ateş 
ederek öldürdü. Funda Ercan’ın annesi M.E., evlilik boyunca maddi ve manevi sıkıntıları olduğunu ve 
kocasından şiddet, hakaret gördüğünü belirtti. A.E. hakkında defalarca şikayette bulunan, boşanma davası 
açan M.E. hep geri dönmeye zorlandığını da ekledi. 
 
12 Eylül 2013’te, İstanbul’da O.T. ve H.A., Facebook üzerinden tanıştıkları T.M.’yi (16) boş bir inşaata 
götürüp tecavüz etti. Tecavüzü filme çeken O.T. ve H.A., görüntüleri internette yaymakla tehdit ederek 
T.M.’yi ilişkiye girmek için evine götürdü. Burada evde bulunan M.A. (17), M.T. (17), İ.Y. (16), HA. ve S.G. de 
T.M.’ye tecavüz ettiler. 
   
13 Eylül 2013’te, Edirne’de O.Ö (24), E.A. (37), S.G. (41), S.K. (40) ve M.Ö. (28); Y.Ç.’ye (16) uyuşturucu 
içirip cinsel istismarda bulundukları ve fuhşa zorladıkları iddiasıyla adliyeye çıkarıldı. Y.Ç. devlet korumasına 
alındı. Adliyeye sevk edilen tüm şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılınca Aile ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı karara itiraz etti. İtiraz üzerine sanıklar tutuklandı. 
 
14 Eylül 2013’te, İki polis memuru, Adana’da yardım isteyen 16 yaşındaki kız çocuğuna 3 saat gezdirdikten 
sonra, ekip aracında tecavüz etti. Kızın şikâyeti üzerine 2’si polis 4 kişi hakkında 7 yıldan 29 yıla kadar hapis 
istemiyle dava açıldı ancak polisler serbest bırakıldı.  Gaziantep’te evinden kaçıp Adana’ya gelen 16 
yaşındaki H.P. adlı genç kız, halk otobüsünde tanışıp, iddiaya göre ailesine göndermesi için yardım istediği 
polis memuru tarafından, polis aracında tecavüze uğradı. Sokakta kalan kıza bir kişi de aracında tecavüz 
etti. Genç kızın şikâyeti üzerine 2’si polis memuru 4 kişi hakkında 7 yıl ile 29 yıl arasında değişen hapis 
cezaları istemiyle dava açıldı.   
 
14 Eylül 2013’te, Erzincan’dan 7 yıl önce gelerek Antalya’ya yerleşen ve belediyeye temizlik hizmeti veren 
taşeron firmada çalışan A.Ö. ile eşi Z.Ö., geçen yıl 24 Kasım’da öz kızları B.Ö. ve H.Ö. ile kızlarının sınıf 
arkadaşı E.E. ve zihinsel engelli Ç.K.’ya tecavüz edip grup seks yaptıkları iddiasıyla tutuklandı. 'Sapıklık 
derecesinde şehvet düşkünü' oldukları mahkeme kararlarına giren anne ve babalarının tutuklanmasının 
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ardından cinsel istismara uğrayan B.Ö. ve H.Ö. ile birlikte iki küçük erkek kardeşi de sosyal hizmetler 
yurtlarına yerleştirildi.  
 
15 Eylül 2013’te, Giresun’un Dereli ilçesinden hareket ederek Kocaeli’nin Gebze ilçesine doğru yola çıkan bir 
turizm firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsünde 11 yaşındaki kız çocuğunun yedek şoförün tacizine 
uğradığı iddia edildi. İddialara göre, Asiye Y. (35) isimli kadın, yanına çocukları E. Y. (11) ve B.Y’i (6) alarak 
11 Eylül Çarşamba günü saat 14.30’da Giresun Kocaeli şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan firmanın 
otobüsü ile Kocaeli’nin Gebze ilçesine gelmek için yola çıktı. Yolculuk sırasında Samsun’un Çarşamba 
ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola verdikten sonra 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel taciz ve zorla 
alıkoyma olayı yaşandı. Yaşananları anlatan anne Asiye Y., şöyle konuştu: “11 Eylül Çarşamba günü saat 
14.30’da Giresun Kocaeli şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir firma ile Kocaeli’nin Gebze ilçesine 
gelmek için yola çıktık. Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir dinlenme tesisinde mola verdikten sonra muavin 
tarafından otobüsteki yolculara su servisi yapıldı. Daha sonra yola devam ettik. 11 yaşındaki kızım moladan 
sonra kuzeniyle birlikte otobüsün ara merdiveninde oturdu. Bu arada yedek şoför 11 yaşındaki kızımı 
otobüslerin alt katında bulunan dinlenme yerine çekerek zorla sahip olmaya kalkıştı. Kızım elinden son anda 
kurtulup yanıma geldi.’’ Polisi arayarak şikayette bulunduğunu ifade eden Asiye Y., otobüs şoförünün 
otobüsü durdurmadığını, ikinci defa aradığında polis memurlarının şoförü telefona istemesiyle Samsun’un 
Kavak ilçesinde terminalde durdurulduğunu söyledi. Burada yapılan şikayetin ardından şoför, yedek şoför ve 
muavinin gözaltına alındığını belirten anne Asiye Y, kendilerinin de şikayetçi olmak için karakola giderek 
başvuru yaptıklarını ve ifadelerinin alındığını söyledi. Tacize uğrayan 11 yaşındaki E.Y, yaşadıklarını şöyle 
anlattı: “Yanımda yeğenimle merdivende oturuyordum. İkinci şoför elimden tutarak beni içeri çekti. 
Ayakkabılarımı çıkardı, beni öpmeye çalıştı. Elinden kaçmaya çalıştım, bağırdım kimse duymamış. Daha 
sonra muavin geldi bizi gördü ama eliyle tamam işareti yaparak gitti. Ben o arada kırmızı düğme gördüm 
bastım kapı açıldı annemin yanına kaçtım.’’   
 
17 Eylül 2013’te, Mersin’de anne- babası boşanan ve babasıyla birlikte kalırken, 10 günlüğüne teslim edildiği 
annesinin evinde dövülmüş halde bulunan 9 yaşındaki Nazar Yıldız’ın 13 gündür tedavi gördüğü hastanede 
beyin ölümü gerçekleşti. Olayla ilgili, Nazar’ın annesi Serap Aldırmaz ile beraber yaşadığı Ayhan 
Aktaş gözaltına alınmıştı. Serap Aldırmaz, Emniyetteki ifadesinin 
ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, mahkemeye çıkartılan ve "Pişmanım" diyen Ayhan Aktaş 
ise tutuklanarak cezaevine konulmuştu.  
 
20 Eylül 2013’te, Mardin’de iki kişinin düzenlediği silahlı saldırıda Emine İpek (24) ile çocukları Mirza İpek (4), 
Narin İpek (11), Süleyman İpek (5) ve Ayşe Süer (45) öldü. Cinayetin kan davası sebebiyle gerçekleştiği 
belirtildi. Cinayet şüphelisi olarak A.S., C.S. ve M.İ. adlı üç kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine 
gönderildi. 
 
21 Eylül 2013’te, Aydın'ın Çine ilçesinde, İhbarı değerlendiren Çine İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 
ekipler, Karakollar köyünde, 6 yaşındaki F.T. ile Ş.İ. isimli iki kız çocuğuna 1 yıldır cinsel istismarda 
bulunduğu gerekçesiyle Mehmet İ'nin (75) evine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan Mehmet İ, işlemlerin 
ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.  
 
22 Eylül 2013’te, Şırnak’ta İ.A. (23) ve M.F. (24), zihinsel engelli H.T.’yi (17) zorla bindirdikleri otomobille boş 
bir araziye götürüp uyuşturucu hap içirdikten sonra H.T.’ye tecavüz ettiler. Daha sonra H.T.’yi fuhşa 
zorlamaya çalışan İ.A. ve M.F. yakalanıp tutuklandı. H.T. ise koruma altına alındı. 
 
27 Eylül 2013’te, İstanbul’da Ş.E., karısı Zeynep Ertürk’ü (44) kıskançlık bahanesi ile silahla vurarak öldürdü, 
kızı F.E.’yi (16) ise yaraladı. 

27 Eylül 2013’te, İstanbul'da yabancı uyruklu erkek öğretmen, "özel bir okulda 12-16 yaş arasındaki bazı kız 

çocuklarının gizlice etek altı görüntülerini çektiği" iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmenin 

bilgisayarında, 1117 çocuk pornosu fotoğrafı, 80 video görüntüsü ve 19 ayrı kız öğrencinin gizlice çekilmiş 

etek altı görüntüleri bulundu. Hangi ülkenin vatandaşı olduğu açıklanmayan Biyoloji öğretmeninin 19 

öğrencisinin etek altı görüntüsünü cep telefonuyla çektiği iddia ediliyor. Polisin B.H.L.'nin bilgisayarında 

yaptığı incelemede de çok sayıda çocuğun cinsel istismarı içerikli görüntü bulunduğu belirtiliyor.   

28 Eylül 2013’te, Aydın’da yaşları 17-18 arası değişen Ö.U., O.A. ve H.A., T.Ö. adlı kız çocuğuna (14) 
tecavüz etti. Yakalanıp adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. 
 

http://www.milliyet.com.tr/ayhan-aktas/
http://www.milliyet.com.tr/ayhan-aktas/
http://www.milliyet.com.tr/savcilik/
http://www.milliyet.com.tr/serbest/
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28 Eylül 2013’te, Aydın’da E.M. (19), E.T. (19), N.F. (27), S.A. (31), Y.M. (24), G.İ. (19), M.B. (20), H.M. (20), 
G.Ö. (54) ve D.A. (17), kaldığı yetiştirme yurdundan 25 Ağustos 2013 günü izin alıp annesini ziyarete giden 
Y.K.’ya (17) bir ay boyunca uyuşturucu madde vererek tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye 
sevk edilen 10 şüpheli serbest bırakıldı. 
 
30 Eylül 2013’te İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde araçların camlarını silerek para kazanmaya çalışan Nazar 
Buluş (9) kırmızı ışıkta geçen bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 
 
3 Ekim 2013’te, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'de, eşinden ayrılan S.İ. Cumhuriyet Savcılığı'na başvurarak, 8 
yaşındaki oğlu M.O. ve 10 yaşındaki oğlu M.O.'nun, amcaları M.O.'nun cinsel istismarına uğradığını öne 
sürerek şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamındagözaltına alınan amca M.O., 
mahkemece tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Kapalı Cazevi'ne konuldu. M.O.'dan şikayetçi olan anne S.İ., 
güvenlik gerekçesiyle Mersin'de bulunan bir kadın sığınma evine, mağdur çocukları ise köydeki evden 
alınarak, Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna yerleştirildi. 
 
3 Ekim 2013’te, Zonguldak’ta M.K. (43) 11 ve 12 yaşlarındaki öz kızlarına tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. 
Kız çocukları, babalarını okul öğretmenlerine şikayet ettiler. M.K. tutuklanıp cezaevine gönderildi. 
 
7 Ekim 2013’te, Afyon’da bir iş adamı H.M.,  komşusunun kızı olan ve Yetiştirme Yurdu’nda kalan S.N.Ö.’ye 
(16) tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklandı. H.M. cezaevine gönderildi, S.N.Ö. ise devlet korumasına alındı. 
 
8 Ekim 2013’te, Siirt’te 40 şüpheli, zihinsel engelli kız çocuğu N.G.’ye tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına 
alındı. N.G., bir süredir tecavüze uğradığını ailesine anlattı. Şüphelilerden dokuzu (S.D. (13), F.K. (13), H.E. 
(13), M.K. (13), H.K. (14), B.A. (13), C.T. (14), K.K. (18), Y.E.E. (13)) mahkeme tarafından tutuklanarak 
cezaevine gönderildi.   
 
9 Ekim 2013’te, Aydın’da S.T. (31), M.D. (28), H.T. (25) ve H.Ö. (29) adlı dört kişi, yetiştirme yurdundan 
kaçan F.Y.’ye (14) ve M.A.’ya (16) uyuşturucu hap verip tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alındı. H.T. 
savcılıkça serbest bırakıldı, M.D. ve H.Ö. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı ve S.T. tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. 
 
9 Ekim 2013’te, Siirt'in Baykan ilçesinde N.G. (12) adlı öğrencinin, arkadaşlık kurduğu B.A. (13) tarafından 
cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı. 2 yıl önce N.G.'nin uğradığı cinsel istismar olayını, öğrencisinin 
durumundan şüphelenen rehber öğretmeni ortaya çıkardı. İddiaya göre, N.G'nin poliste verdiği ifadede, 2010 
yılında arkadaşlık kurduğu B.A. ile bir gün ders arasında emniyet lojmanlarının arkasında bulunan metruk bir 
alana gittiklerini burada B.A'nın kendisine cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. N.G. ifadesinde, B.A. adlı 
öğrencinin kendisini F.K. (13) ile K.K. (18) adlı kişilerle tanıştırdığını, B.A'nın kendisini kuytu bir yere 
götürerek burada B.A, F.K, K.K'nın kendisiyle zorla cinsel ilişkiye girdiğini söyledi. N.G, olayın ardından 
zanlıların kendisine bir miktar para verdiğini, durumu ailesine anlatması durumunda ise ölüm tehdidinde 
bulunduklarını ifade etti. İki gün önce N.G'nin durumundan şüphelenen rehber öğretmenin diğer akranlarının 
kendi aralarında bu konuyu konuşmalarını duymasının ardından olayı polise anlattı. İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'nde kurulan bir ekip önce N.G.'nin ardından rehber öğretmenin ifadelerine başvurdu. İfadelerin 
alınmasının ardından 34'ü öğrenci olmak üzere 40 kişi gözaltına alındı. Yapılan sorgulamaların ardından 
N.G. ile cinsel ilişkiye girdiği ve cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle S.D. (13), F.K. (13), H.E. (13), M.K. 
(13), H.K. (14), B.A. (13), C.T. (14), K.K. (18), Y.E.E. (13) olmak üzere 9 kişi tutuklandı. Yaşanan olay 
sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı müfettişlerinin N.G'yi devlet koruması altına 
aldığı öğrenildi. Psikolojisi bozulan N.G'nin ise, ruhsal travma yaşadığı belirtilirken, diğer çocuk 
mağdurlarının da korunması için çalışma başlatıldı.   
 
 

11 Ekim 2013’te, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İstanbul Taksim'de bir rehabilitasyon merkezinde küçük 
yaştaki kızlara yöneticiler tarafından fuhuş yaptırıldığı iddialarını doğrulayarak; "İddialara ilişkin ilk çalışma 
Bakanlık tarafından gerçekleştirilmiş, ilgililer harekete geçirilmiş, suç duyurusunda bulunulmuştur" 
açıklamasında bulundu. Anne-babası boşanan 10-17 yaşlarında çoğu kız 40 çocuğun kaldığı Taksim’deki 
yurt skandalında dehşet veren ayrıntılar gelmeye devam ediyor. Kızlara civardaki gece kulüplerinde striptiz 
yaptırıldığı ortaya çıktı. 

 
16 Ekim 2013’te,   Muğla’da T.İ. (47), boşanma davası süren karısı S.İ.’nin evini basarak kızı E.İ.’yi (16) 
pompalı tüfekle yaraladı, oğlu Nazmi İşli’yi (17) öldürdü. T.İ.’nin yaralama ve tehdit suçlarından hapis yattığı 
ve sekiz ay önce tahliye olduğu öğrenildi. 
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16 Ekim 2013’te,   Antalya’da N.B., bir kadına sözlü tacizde bulundu, bir kız çocuğuna ise cinsel organını 
gösterdi. N.B. tutuklandı. 
 
19 Ekim 2013’te,  İstanbul’da Ş.K., sahilde tek başına oturan B.A. (16) adlı kız çocuğunu evine davet edip 
bıçakla tehdit ederek tecavüz etti. Ardından Ş.K.’nin ağabeyi Y.K. de tecavüz etti. Hamile kalan B.A.’nın töre 
bahanesiyle ailesi tarafından infaz edilmemesi için savcılık tanık koruma programına alınmasını istedi ancak 
mahkeme talebi reddetti. 
 

22 Ekim 2013’te, CHP Balıkesir Milletvekili Haluk Ahmet Gümüş, Balıkesir Gülser-Mehmet Bolluk Anadolu 
Lisesi'nde bir grup kız öğrencinin etek giydiği için disipline verildiğini Meclis gündemine taşıdı. 

 
22 Ekim 2013’te, Balıkesir’de F.A. adlı lise öğrencisi, arkadaşı S.A.’ya okul tuvaletinde cinsel tacizde 
bulundu. Tutuklanan F.A.’nın daha önce de S.A.’nın babasını darp ettiği iddia edildi. 
 
26 Ekim 2013’te, Antep’te H.B.Ş., boşanma davası süren karısı Gülbeyaz Şentürk’ü tabancayla öldürdü. 
Kızları B.Ş. (16), babasının annesini ve kendisini fuhşa zorladığını anlattı. 
 
31 Ekim 2013’te,  Diyarbakır’da D.K., karısının önceki evliliğinden olan kızı G.T.’ye (13) evde tecavüz etti. 
Kızın olayı annesine anlatması üzerine D.K. tutuklandı. 
 
6 Kasım 2013’te, Denizli’de 16 yaşındaki kızına tecavüz eden akrabası Ahmet Ç.’ye karşı hukuk savaşı 
veren baba, topladığı 62 bin imza, Adli Tıp raporlarına rağmen sanığın tutuklanmasını sağlayamadı. 
Denizli'de 16 yaşındaki H.İ'ye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 2013 Şubat ayında tutuklanıp 9 gün 
sonra serbest bırakılan Ahmet Ç.'yle ilgili Adli Tıp Kurumu raporları tecavüzü doğruladı. "Kızım için adalet 
istiyorum" çığlığıyla sosyal medya üzerinden 62 bin imza toplayan baba Ahmet İ. ise "O adam hâlâ sokakta. 
Kızımın psikolojisi iyi değil" dedi. 
 
7 Kasım 2013’te, Yetiştirme yurdunda kalan bir kızın, tacize uğradığını ileri sürerek yaptığı şikayet üzerine 
Aydın ve Nazilli Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Nazilli başta olmak üzere birçok ilçede 
önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalanan 11 kişi, Nazilli İlçe 
Jandarma Komutanlığına götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerinin ifadeleri doğrultusunda operasyonun 
genişleyebileceği ileri sürüldü.  
 
8 Kasım 2013’te, Erzurum’da 14 yaşındaki E.S. ile imam nikahı adı altında yaşayan C.S., tutuksuz 
yargılandığı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 5.5 yıl hapis cezasına 
çarptırıldı. Kendisinden üç yaş küçük olan E.S.’yi 23 Eylül 2009’da kaçırarak imam nikahı kıydıran C.S. ile 
iddialara göre küçük geline şiddet uyguladı. Bunun üzerine evden kaçan E.S., Yalova’da yaşayan annesi 
S.Y.’nin yanına yerleşti. ‘Küçük gelin’in dramı, anne S.Y.’nin Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyette bulunması 
üzerine ortaya çıktı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan C.S. hakkında ‘evlenme olmaksızın dinsel törenle 
evlenme, çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlarından dava açıldı.  
 
8 Kasım 2013’te, Malatya’da iddiaya göre, Şentepe İlkokulu 1. sınıfına giden birisi erkek 2 çocuk, 3 gün önce 
okul sonrası evlerine giderken okul bahçesinde aynı mahallede oturan 12 yaşlarındaki 2 çocuğun cinsel 
saldırısına uğradı.   
 
9 Kasım 2013’te,Sakarya’da E.K.’nin (43), baldızı N.Ş.’ye (16) iki yıl cinsel istismarda bulunduktan sonra 
fuhuşa zorladığı ortaya çıktı. N.Ş.’nin karakola girip şikayet etmesi üzerine eniştesi E.K ve N.Ş. ile ilişkiye 
girdiği iddiasıyla Ş.B., H.A., S.Ş., A.D., Y.O. ve B.A. gözaltına alındı. E.K. çıkarıldığı mahkemede 
tutuklanırken diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.    
 
10 Kasım 2013’te, Dersim'in Mazgirt ilçesinde 45 yaşındaki Haydar T.'nin 5 yaşındaki Ö.B'ye cinsel 
istismarda bulunduğu iddia edildi. Kapının önünde oynayan Ö.B'yi evine götürerek cinsel istismarda 
bulunduğu belirtilen Haydar T'nin, olayın ardından Ö.B'yi yaşadıklarını ailesine anlatmaması konusunda 
tehdit ettiği öne sürüldü. 5 yaşındaki Ö.B'nin yaşadıklarını annesine anlatmasıyla olayın ortaya çıktığı 
belirtildi. Ö.B'nin maruz kaldığı istismarı ailesine anlatması üzerine bulunulan şikayet üzerine zanlı Haydar T. 
kaçtığı Bursa'da yakalandı. Yakalanan zanlı sorgulanmak üzere Dersim'e getirildi.   
 
12 Kasım 2013’te, daha önce Radikal’in “Dört çocuğun taciz iddiası ‘soyut’ bulundu” haberiyle gündeme 
getirdiği 4 kızın babaları M.Y.’nin cinsel tacizine uğradığına ilişkin soruşturmada M.Y.’nin 37 yaşındaki kızı 
A.Y. savcıya ifade verdi. A.Y. de diğer kardeşleri gibi babasının cinsel tacizine uğradığını öne sürdü. 11 ve 
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12 yaşındaki iki kız kardeşin psikolojik kontrolünde, tacizden etkilendikleri saptanırken, Radikal’in haberi 
üzerine kızları korumaya aldı. Baba M.Y. ise hâlâ serbest. Radikal’e konuşan A.Y. “Adalet sisteminde bir 
cezası yok mu bunun” diyerek babasının tutuklanmamasına isyan etti. Zeytinburnu’nda bir evde yaşandığı 
öne sürülen cinsel taciz 11 yaşındaki B.’nin durumu ablası ve teyzelerine anlatmasıyla ortaya çıktı. Baba 
M.Y. ile aynı evde yaşayan 11 ve 13 yaşlarındaki kızları B. ve Ö. ile ilk eşinden olan kızı N. savcıya verdikleri 
ifadede babalarının tacizine uğradıklarını, ablaları A.Y. ve kardeşleri L.’nin de tacize maruz kaldığını ileri 
sürdüler. Kızların şikâyetiyle gözaltına alınan baba M.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
Avukatın başvurusuyla mahkeme, M.Y.’ye kızlara yaklaşma yasağı koydu. Soruşturmayı yürüten Bakırköy 
Savcılığı’nın talebiyle, Ankara’da yaşayan 37 yaşındaki A.Y.’nin de ifadesi alındı. Diğer kardeşlerinin 
ifadesini doğrulayan A.Y. babasının kendisini de defalarca istismar ettiğini ve dövdüğünü, annesini 
öldürmekle tehdit ettiğini ve bunun iki ay sürdüğünü ileri sürdü. Babasının taciz ve istismarından 
kurtulabilmek için halasının oğluyla evlenmek zorunda kaldığını da anlatan A.Y. kız kardeşi N.’nin de tacizler 
nedeniyle intihara kalkıştığını söyledi. 
 
13 Kasım 2013’te, Antep’te bir ortaokulunda kantin görevlisi olarak çalışan İ.A. yaşları 13 ile 15 arası değişen 
12 kız çocuğuna taciz de bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
13 Kasım 2013’te, İzmir’de bir ilköğretim okulunun müdür yardımcısı N.S. (51), 4. sınıf öğrencileri M.B. ve 
A.T.’ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Adli Tıp Kurumu’nun M.B. ve A.T. için “ruh 
sağlığı bozulmuştur” raporu üzerine tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen N.S. adli kontrol şartıyla 
serbest bırakıldı. 
 
14 Kasım 2013’te, İzmir’de M.Y. (22), S.Ç.’yi (14) evinde alıkoyup, alkol ve uyuşturucu madde içirip tecavüz 
etti. S.Ç. için psikolojisi bozulmuş raporu verildi. M.Y. ve ona uyuşturucu temin ettiği öne sürülen E.T. (18) 
tutuklandı. 
 
18 Kasım 2013’te, Adana’da dikkat dağınıklığı ve unutkanlık rahatsızlığı olan 16 yaşındaki D.B, 1 yıl ara ile 
ikinci kez kayboldu.  D.B. nin gittiği özel eğitim okulunda tartıştığı okul müdürünün "Senin gibi kız dayaklık" 
demesi üzerine okuldan kaçarak 4 gün parkta yattıktan sonra ailesi tarafından bulundu. 
 

20 Kasım 2013’te, 'Cinsel istismar' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan ve 50 bin lira 
kefalet karşılığında 'karar kesinleşinceye kadar' serbest bırakılan Fatih İlçe Milli Eğitim müdürü Şeref Çalışır,  
makamına giderek çalışmaya başladı.   

 
23 Kasım 2013’te, Nevşehir’de M.D. (32), ortaokul öğrencisi 13 yaşında kız çocuğunu öğretmen olduğunu 
söyleyerek kandırıp arabasına bindirdi ve cinsel tacizde bulundu. M.D.’nin olay günü başka kız çocuklarını 
da taciz ettiği iddia edildi. M.D. tutuklandı. 
 
25 Kasım 2013’te, Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde de   
Beyoğlu'nda lisede okuyan eski kız arkadaşının sınıfını giren üniversite öğrencisi Mert A. öğretmeni ve 
arkadaşlarının gözü önünde Derya C.'yi bıçakladı. Yüzünden yaralanan öğrenci ambulans ile hastaneye 
kaldırıldı. 
 
28 Kasım 2013’te, Mardin’de P.Ç. (25), H.C.’ye (13) tecavüz etti. P.Ç. tutuklandı.  
 
29 Kasım 2013’te, Kocaeli'nin Darıca İlçesi'nde 24 yaşındaki Hanife Yardımcı, bir süredir evini paylaştığı 28 
yaşındaki Dilek Baltacı'nın, akşam dışarı çıkarken kendisine bıraktığı oğlu 3 yaşındaki Soner Umut Baltacı'yı 
yaramazlık yaptığı gerekçesiyle döverek ölümüne neden oldu. 
 
1 Aralık 2013’te, Konya'da evlendirilmek istenen 15 yaşındaki kızının telefonuna gelen "seni kimseye yar 
etmem" mesajını gören babanın, oklava ve sopayla çocuğunu darp ederek (18 Aralık günü yaşamını yitirdi) 
öldürdüğü ileri sürüldü. 
 
1 Aralık 2013’te,  Zonguldak’ta İmam Hatip Lisesi öğrencisi T.Ö. (17) aynı okulun öğrencisi H.Y.’ye (15) 
tecavüz ettiği ve çektiği görüntülerle tehdit ederek tekrar tecavüz ettiği gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
2 Aralık 2013’te, Sakarya'da 26'sı çocuk, 2'si polis memuru 34 kişinin cinsel istismarına uğradığı iddia edilen 
14 yaşındaki kız çocuğunun gönderildiği devlet yurdunda psikolojik şiddete maruz kaldığı ortaya çıktı. Avukat 
Harika Karataş, çocuk müvekkilinin kendisini önceki gün arayarak, telefonda ağlama krizi geçirdiğini söyledi. 
Karataş, yurttaki görevlilerin müvekkiline psikolojik baskı uyguladığını iddia etti. 
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4 Aralık 2013’te, İzmir’in Urla İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarati çalışma doğrultusunda, 
Zeytinalanı Mevkisi’nde oturan, seyyar gümüş takı satan, eşinden boşanan iki çocuk babası H.K.’nin (48) 
evine sürekli küçük yaştaki kızların girdiği bilgisini edindi.Takip başlatan ekipler, H.K.’nin, yaşı 13 ile 16 
arasında değişen küçük kızlara cinsel istismarda bulunduğunu belirleyince, operasyon düzenledi. 
Operasyonda, H.K. gözaltına alınırken, evindeki bilgisayarlarda yaşı küçük kızların çıplak görüntüleri ve 
fotoğraflar çıktı. Araştırmada, ilçedeki lise ve ortaokula giden kızlar E.T. (16), İ.K., B.D., zihinsel engelli C.N. 
ve kardeşi B.N.’nin aynı şekilde tuzağa düşürüldüğü; taciz edilip ilişkiye zorlandığı, uçucu ve uyuşturucu 
madde kullanmaya zorlandığı belirlendi. H.K.’nin dışında kızlarla birlikte olduğunu saptanan A.P. de 
gözaltına aldı. 
 
5 Aralık 2013’te Ankara’nın Şereflikoçhisar İlçesi Yeni Mahalle semtinde, boş arsaya bırakılmış ve başı boş 
hayvanlar tarafından parçalanmış bir bebek cesedi bulundu. Erkek olduğu belirtilen bebeğin, doğduktan 
sonra bir poşet içinde konutlar arasındaki boşluğa atıldığı ve köpekler tarafından başının parçalandığı 
belirtildi.  
 
7 Aralık 2013’te, İzmir’de M.S., karısının yeğeni İ.M.’ye (16) cinsel tacizde bulundu. M.S. tutuksuz 
yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
8 Aralık 2013’te, İstanbul Esenyurt'ta cinnet getiren koca, eline geçirdiği baltayla eşi ve iki çocuğuna saldırdı, 
eşini ağır yaraladı. Ailenin 22 ve 15 yaşındaki 2 çocuğunun yaraları ise hafif. Olay Esenkent Mahallesi, 
Yakup Cemil Sokak üzerinde bulunan Açelya Apartmanı'nda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya 
göre Kazım Andaç (62), eline geçirdiği baltayla eşi Revzen (58) ve çocukları Hilal (22) ile Yusuf'a (15) 
saldırdı. Cinnet getiren kocanın balta darbeleriyle kanlar içerisinde kalan aile fertlerinin bağırması üzerine 
komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Daireye gelen polis, saldırgan kocayı etkisiz hale getirdi. İlk 
müdahaleleri yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Başına darbe alan ve Esenyurt Devlet 
Hastanesi'ne kaldırılan Revzen Andaç'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Babaları tarafından baltalı 
saldırıya uğrayan Hilal ve Yusuf Andaç ise Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedavi 
altına alındı. Çocukların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alındığında da sinir krizi geçiren saldırgan 
baba önce Büyükçekmece Devlet Hastanesi'ne götürüldü ardından gözaltına alındı. 
 
13 Aralık 2013’te,  İstanbul Küçükçekmece’de arkadaşlarıyla kartopu oynadığı sırada taksiye isabet eden 
kartopu yüzünden, taksi şoförü tarafından kovalanan 11 yaşındaki Yusuf Salih Özdağ  E-5 Karayolu’na çıktı. 
Kaçan çocuğa E-5 Karayolu’nda  bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti.   Çocuğu kovalayan taksici ve 
çarpan araç sürücüsü olay yerinden kaçtı. Yusuf Salih Özdağ’ın ölümüne sebep olduğu öne sürülen taksici 
Özhan G. (44) daha sonra yakalandı.   
 
13 Aralık 2013’te, Ardahan’ın Göle İlçesi’nde karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede 5 haftalık hamile 
olduğu anlaşılan lise öğrencisi 15 yaşındaki B.K., üvey babasının tecavüzüne uğradığını ileri sürdü. 48 
yaşındaki üvey baba M.Ç., tutuklandı, anne ile kızı koruma altına alındı. 
 
23 Aralık 2013’te, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi’nde eğitim gören 14-16 
yaşlarındaki 10 kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Anadolu Sağlık Meslek 
Lisesi Müdür Yardımcısı 35 yaşındaki S.A., sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
26 Aralık 2013’te, Antalya’da zorla bir evde tutulduğunu belirterek jandarmadan yardım isteyen 16 yaşındaki 
G.K., kendi aralarında nişanlandığı B.N.’nin kapıyı sürekli üzerine kilitlediğini, evdeki eşyaların ise çalıntı 
olduğunu söyledi. Jandarma tarafından kurtarılan kızın tutulduğu evde birçok çalıntı eşya ele geçirildi. 
 
27 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mustafa Nejat Ensarioğlu, şu beyanlarda bulundu: 
“2001 yılında Moldova asıllı eşim Ala ile evlendim. 2 yıl boyunca arada geçimsizliğimiz oldu, ayrıldık. 2003 
yılında tekrar resmi nikâh yaptık. Bu evlilikten üç çocuğumuz oldu. Evlilik süresi boyunca sıkıntımız olmadı 
ancak son olarak Haziran ayında polislerin eve gelip eşimi evden almasıyla olaylar patlak verdi. Ben ne 
olduğunu anlayamadım. O günden sonra eşim eve gelmedi. Ben ne olduğunu anneme ve çocuklarıma 
sorduğumda büyük kızım Zelal, annelerinin polislerle ilişkisi olduğunu ve annesinin kendisini ve kardeşleri 
olan Serdil Gülistan, Muhammed Navda isimli çocuklarını dışarı çıkardığında, Ofis Semti Sanat Sokağı 
sonunda bulunan polis lojmanlarında olan polis evine götürdüklerini, söyledi. Orada kendilerine cinsel 
istismarda bulunduklarını ve zorla bazı erkeklerle birlikte olmaya zorlandıklarını anlattı. Ben o güne kadar 
eşimin bu durumunu bilmiyordum. Kızımın bana anlattıklarıyla haberdar oldum. Bir baba olarak çocuklarımın 
bu şekilde bir cinsel istismara maruz kalması beni derinden üzmüştür. Öğrendiğim kadarıyla eşim ve 
çocuklarım Eğil karakoluna götürülürken de cinsel istismara maruz kalmışlardır. Öğrendiğim kadarıyla bu 
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polisler Diyarbakır’da görevli olan olay yeri inceleme şube müdürlüğünde çalışan Orhan Koç ile Eğil’de 
görevli polis memuru Faruk Balcıoğlu’dur. Bu olayla ilgili olarak kızım Zelal kendi üzerine kolonya dökerek 
yakmak istedi. Çocuklarıma cinsel istismar eylemini gerçekleştiren kişilerden şikâyetçiyim. Bu konuda sizden 
hukuki yardım talep ediyorum.”      
 
29 Aralık 2013’te, Adana’da B.Z. (35), kızı A.Z.’yi (15) dövdü. Polisi arayarak şikayette bulunan A.Z. 
babasının kendisine sürekli şiddet uyguladığını aynı evde yaşamak istemediğini söyledi. A.Z. yurda 
yerleştirilirken. B.Z. hakkında çocuğuna şiddet uygulamaktan işlem başlatıldı. 
 
31 Aralık 2013’te, Şırnak’ın Cizre ilçesine bağlı Yafes Mahallesi’nin Ertene Sokağı'nda HÜDA-PAR üyesi 
oldukları iddia edilen grubun seçim çalışması yaptıkları sırada mahalle sakinlerine, "Biz Allah'ın partisiyiz, 
Kuran'a göre hareket ediyoruz " şeklinde ifadeler kullanmaları üzerine yurttaşlar söz konusu gruba tepki 
gösterdi. Mahallelilerin tepkisi üzerine grubun, yurttaşların üzerine silahla ateş açtığı belirtildi. Grubun bu 
esnada 2 çocuğu da araçlarına alarak dövdükleri belirtildi. Halkın tepki göstermesi sonrası HÜDA-PAR üyesi 
oldukları iddia edilen grup mahalleden kaçtı.  

 

17.3.Yargılanan/Gözaltınan Alınan/Tutuklanan/Toplumsal Olaylarda Şiddet Uygulanan  Çocuklar 
 
İzmir/Şakran Çocuk Cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Serdar Bayer,  Mektup ve fakslara el 
konulduğunu, gardiyanlar tarafından fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını, görüşe gelen aillelere 
psikolojik baskı uygulandığını, aileleri ile Kürtçe konuşmalarının yasaklandığını belirtmiştir. 
 
4 Ocak 2013’te Mersin’de “izinsiz düzenlenen gösteriye katıldığı” gerekçesiyle gözaltına alınan E.G. (16) adlı 
çocuk çıkarıldığı Mersin Çocuk Mahkemesi tarafından tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
8 Ocak 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nden mektupla başvuran 
Yalçın Yanar, şu beyanlarda bulundu: “Bulunduğumuz koğuşa yeni gelen 5 Silvanlı arkadaşımız askerler 
tarafından tamamıyla çıplak soyulup aramaya tabi tutulmuşlardır. Arkadaşlarımız onlara direnmelerine 
rağmen birçok sözlü hakarette maruz bırakılmışlardır. Arkadaşlarımız koğuşa geldiğinde yastık, battaniye v.b 
hiçbir şey verilmeden koğuşa gönderildiler. 4 gündür arkadaşlarımızla birlikte bir yastıkta iki arkadaş, bir 
battaniyede iki arkadaş yatmaktayız. Geceleri ve gündüzleri kaloriferlerin sürekli olarak yanıp sönmelerinden 
kaynaklı çok üşümekteyiz. Askerler tarafından kelepçeleniyoruz. Hastane ve mahkemelere gittiğimizde 
yaşımız 18 yaş altı olduğundan dolayı takmamakta direniyoruz ve karşılığında askerlerin tehdidine maruz 
kalıyoruz. (Sizi ring aracında vuracağız) diyorlar. Bizler devletin verdiği sosyal etkinlik olan spor, sinema, 
konser v.b aktivitelere çıkmayacağız dediğimizde müdür yaptığınız şeylerden pişman olacaksınız ve 
Pozantıya göndereceğiz diyerek tehdit ediliyoruz. Yılbaşı nedeniyle cezaevinde büyük bir konser verilip tüm 
çocukları orada asimile etmeye çalışıyorlar. Bizleri de konsere davet ettiler. Bizler devletin vermiş olduğu 
kurs ve etkinliklere çıkmayacağımızı daha önce de belirtmiştik. Ama onlar zorla bizlere spor ve etkinliklere 
katılmamızı söylüyorlar. Roboski katliamının 1. Yıl dönümü olduğundan dolayı yılbaşı kutlamalarını protesto 
ettik. 1. Müdür koğuşumuza gelerek siz devletin masasını, battaniye v.s türü şeyleri istiyorsunuz ve devletin 
verdiği konsere çıkmıyorsunuz. O zaman devletin battaniye, masa, sandalye, yastığını da istemeyin diyerek 
koğuştan çıktı. Birçok sefer “müdürler” tarafından sevk edilmekle tehdit ediliyoruz. Daha önce müdüre 
çıktığımızda savcı da yanında bulunuyordu. Müdür savcıya biz çocuk olduğumuz için onun her dediğini 
yaptığımızı ve sözünden çıkmadığımızı dile getirdi. Biz de senin dediğin değil, arkadaşlarımızın dediklerini 
dikkatte alırız dediğimizde savcılar odayı terk etti ve o günden beri müdür bizleri tehdit etmeye devam ediyor. 
Ayrıca müdürün özel olarak görevlendirdiği gardiyanlar bize ve tüm mahpuslara baskı uygulamaları hat 
safhada devam etmektedir. Bir arkadaşımız aldığı ağrı kesici haptan dolayı yüzünde, vücudunda morluk, 
kaşıntı ve nefes darlığı yaşamaktadır. Arkadaşımız gardiyanlar tarafından revire götürüldüğünde askerler 
suçu ne diyerek birçok sözlü hakarete tabi tutulmuştur. Arkadaşımız 2 gece boyunca ateş, kaşıntı ve nefes 
darlığı nedeniyle yatamamıştır. Arkadaşımız çok hasta olmasına rağmen hastaneye sevki yapılmamaktadır. 
Sorun ve sıkıntılarımız git gide artmaktadır. Sorunların daha çok büyümemesi için size bilgi verip sesimizi 
duyurmak istedik. Sizlerin de sessiz kalmayacağınızı umuyoruz.”     
 
9 Ocak 2013’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında ev baskınları düzenleyen polis 
ekipleri 4’ü çocuk 6 kişiyi gözaltına aldı. 
 
10 Ocak 2013’te Mersin’de ev baskınları düzenleyen polis ekipleri F.U., M.Z., M.A., Ş.D., H.A. ve D.D. adlı 6 
çocuğu “çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına aldı. Gözaltına alınan 
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çocuklardan 3’ü 12 Ocak 2013’te çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi’ne 
gönderildi. 
 
11 Ocak 2013’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 9 Ocak 2013’te “KCK Soruşturması” adı altında ev baskınları 
düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 9 çocuktan 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan A. Kadir Encü ile Necmettin Bellier’in şubemize mektupla yaptıkları 
başvuruda özetle; Siirt Cezaevi’nde 18 yaşından küçük 5 çocuğun kaldığı, çocuk olmalarından kaynaklı 
cezaevi psikolojisini kaldıramadıkları, ciddi tıkanmalar yaşadıkları için kendilerine zarar vermek suretiyle, 
intihar girişiminde bulunduklarını, kendilerinin bu çocuklara yardımcı olmak istedikleri ancak, idarenin buna 
izin vermediğini ve idarenin de onların sorun ve sıkıntılarına cevap olamadığını beyan ettiler. Bu beyanlar 
üzerine Şube yöneticilerimiz adı geçen çocuklarla tek tek görüşmeler gerçekleştirerek sorunlarını dinledi.  
 
Çocukların anlatımı şöyle; 
 
15 Ocak 2013’te, Siirt E tipi Kapalı cezaevinde Yunus Sartık (1998/Siirt doğumlu) ile yapılan görüşmede şu 
beyanlarda bulundu: “10.01.2013 tarihinde (2,5 aydır cezaevinde) ailemi çok özlemiştim. Müdürlere ailemi 
özlediğimi söyledim, psikologlarla görüştüm. Burada yapamadığımı, sıkıldığımı söyledim. Sonra gece 
03.30’da uyandım, bulduğum ilaçları alıp içtim. Bulduğum jiletle bileğimi kestim. Bayılmışım, bayıldığımı 
gören arkadaşlarım gardiyanlara haber vermiş ve beni hastaneye kaldırmışlar, midem yıkandı. 1 gece 
hastanede kaldım, tekrardan koğuşuma getirildim. Yaşımın küçüklüğüne binaen ve koşulların kötü 
olmasından dolayı dayanamıyorum.” 
 
15 Ocak 2013’te, Siirt E tipi Kapalı cezaevinde Orhan Özer (1997/Siirt doğumlu) ile yapılan görüşmede şu 
beyanlarda bulundu: “10.01.2013 tarihinde yataktan seslerle uyandım. Baktım Yunus yerde baygın yatıyor, 
bunun üzerine kapıları çalıp gardiyanları çağırdım. Onlarda gelip onu alıp hastaneye götürdüler. Yunus’un 
psikolojik sorunları bulunmaktadır. Buradaki koşullar ağır ama iyidir de. Bulunduğumuz koğuşta 5 kişi 
kalıyoruz. M. Can Elçiçek 16 yaşındadır. 3 ya ayrı bir koğuşta tek başına kaldıktan sonra yanımıza geldi. 2.5 
aydır içerideyiz. Yunus daha öncede kollarına jilet vuruyordu. Akşamları korkuyor, korkudan uyuyamıyor. M. 
Can’ın yanında uyuyor.”  
 
15 Ocak 2013’te, Siirt E tipi Kapalı cezaevinde Cumali Bayhan (1998/Siirt doğumlu) ile yapılan görüşmede 
şu beyanlarda bulundu: “5 kişi olarak kaldığımız koğuşta yatıyorduk. 10.01.2013 tarihinde görüntüyle 
uyandım, uyandığımda Yunus yerde baygındı, Orhan onu uyandırmaya çalışıyordu. Sonra gardiyanlar geldi, 
onu hastaneye götürdüler. Bir gece hastanede kaldıktan sonra geri geldi. Daha öncede sıkılıyorum, ailemi 
özlüyorum dediği dönemlerde kendi kollarını jiletle çiziyordu. Psikolojik desteğe ihtiyacı var. Koşullar ağır, 
ailelerimizi özlüyoruz.” (Çocuklar ile yapılan görüşmenin ardından şubemiz tarafından yetkili kurumlarla 
görüşmeler yapıldı ve Yunus Sartık’ın tahliye edildi.) (İHD Siirt Şubesi)  
 
16 Ocak 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 3’ü çocuk 7 kişiyi gözaltına 
alırken operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
20 Ocak 2013’te, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde Hrant Dink’i ölüm yıldönümünde anmak ve Çağdaş 
Hukukçular Derneği’ne yönelik gözaltı operasyonlarını protesto etmek isteyen Bağımsız Devrimci Sınıf 
Platformu üyelerine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 1’i çocuk 12 kişi gözaltına alındı, 2 kişi de 
yaralandı. 
  

29 Ocak 2013’te Muğla E Tipi Cezaevi’nde kalan yaşları 15 ile 17 arasında değişen 5 çocuk “kötü 
muameleye maruz kaldıkları” gerekçesiyle sıvı deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu. Kaldırıldıkları 
hastanede tedavileri tamamlanan çocukların tekrar cezaevine getirildikleri öğrenildi. 

 
29 Ocak 2013 tarihinde İHD Siirt şubemize başvurda bulunan Kadriya Cengiz, şu beyanlarda bulundu: 
“28.01.2013 tarihinde saat 18.30 civarında Ulus Mahallesinde toplanan çocuklara polisler saldırdı. Olayda 
yaşları 18’den küçük olan kardeşim Kemal Cengiz ile gözaltına alınan M. Zeki Cengiz polislerin saldırısına 
maruz kalmış ve yaralanmışlardır.”   
 
30 Ocak 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Cudi Mahallesi'nde akşam saatlerinde mahallede akrep tipi zırhlı 
araçlarla dolaşan polislere çocuklar taş attı. Bunun üzerine polis rastgele çok sayıda gaz bombası kullandı. 
Polisin attığı gaz bombalarından biri evinin önünde oturan 16 yaşındaki zihinsel engelli Murat Aksoy isimli 
çocuğun ayağına isabet etti. Ailesi tarafından Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aksoy'un, ayağının 
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kırıldığı tespit edildi. Ayağı alçıya alınan Aksoy'un ortopedi bölümünde tedavi altında tutulduğu, yarın ise 
kırılan ayağının ameliyat edileceği öğrenildi.   
 
2 Şubat 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 30 Ocak 2013’te düzenlenen bir gösteriye müdahale eden polis 
ekiplerinin kullandığı gaz bombalarından birinin kapsülünün isabet etmesi sonucu ayağı kırılan M.A.’ya (16) 
yapılan ameliyat sonucu platin takıldığı öğrenildi. 
 
4 Şubat 2013’de Diyarbakır’da F.E. (16) adlı çocuk çalıştığı kömürcü dükkânının önüne gelen polis ekibi 
tarafından gerekçe gösterilmeden gözaltına alınarak Çocuk Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. 
 
7 Şubat 2013’te Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nde kalan bir çocuk mahpusun belirlenemeyen bir 
nedenden ötürü yatağını ve battaniyeleri ateşe vermesi üzerine çocuk mahpusların kaldığı koğuşta çıkan 
yangın sonucu vücutlarında yanık oluşan İsa Pınarbaşı ve Metin Çiçek adlı 2 çocuk ağır yaralandı. Yangın 
nedeniyle 5 çocuk ile 7 gardiyan da dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. 
 
9 Şubat 2013’te Şakran (İzmir) Çocuk ve Gençlik Cezaevi’nde tek kişilik hücrede tutulan H.D. adlı çocuğun 
talebi olmaksızın Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne sevk edildiği, cezaevinin girişinde yapılmak istenen 
çıplak arama uygulamasına itiraz eden H.D.’nin gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
13 Şubat 2013’te İstanbul’da Yenikapı Tren İstasyonu’ndan çalıştığı kafeden yevmiyesini alamadığı için 
trene parasız binmek isteyen Ö.G.’nin (17) istasyonda görevli özel güvenlik görevlileri tarafından bir odaya 
kapatılarak copla darp edildiği, yüzüne biber gazı sıkıldığı öğrenildi. Aldığı darbeler nedeniyle parmağı kırılan 
Ö.G. hastaneden aldığı raporla suç duyurusunda bulundu. 
 
13 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nurettin Akyıldız, şu beyanlarda bulundu: “2008 
yılında Çerkez köyde şüpheli olarak gözaltına alındım. Emniyette işkenceye maruz kaldım. Mahkemeye 
çıkarıldığım sırada 17 yaşındaydım. Ancak yetişkin mahkemesinde yargılandım. Mahkemede savcı Muti 
Yeter’e işkence izlerimi gösterdim. Herhangi bir işlem başlatılmadı ve tutuklanarak Edirne Çerkez köy 
cezaevine gönderildim. Oysaki çocuk cezaevine gönderilmem gerekiyordu. Yetişkin insanların koğuşunda 
kaldım. 18.12.2008 tarihinde saat 16.45 sularında Çerkez köy Cum. Baş. Savcısı Bülent Üzüm, Başgardiyan 
Tamer Taşan, gardiyan Rasim Demirtaş ve ismini öğrenemediğim ancak Ağır Ceza Savcısı olan kişiler 
tarafından işkenceye maruz kaldım. Hayatım boyunca vücudumda taşıyacağım izler kaldı. Bu olayla ilgili 
şahitlerim de var. 1. ve 2. Asliye mahkemesinde hâkimlere belirttiğim halde herhangi bir işlem başlatılmadı. 
Ayrıca mahkemenin karar esnasında mahkeme hâkimi Ayhan Ardunç, mahkemeyi terk ederek, yukarıya 
Başsavcı Bülent Üzüm’ün yanına gitmiştir. 25 dakika sonra geldi ve hakkımda Kırklareli E Tipi Cezaevine 
gönderilmemi talep etti. Sizden bu konunun araştırılmasını ve bu konuda hukuki süreç başlatmanızı talep 
ediyorum.”     
 
14 Şubat 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Nur, Cudi ve Sur mahalleleri başta olmak üzere birçok mahallede 
özel hareket timlerinin katılımıyla çok sayıda polis tarafından ev baskınları gerçekleştirildi. Yapılan ev 
baskınlarında Meryem Karaduman (18), Ş.K. (17), E.K. (16), Karanfil Karaduman (35), H.A. (13), Serhat 
Tadık (20), Berivan Çayıldak (25) ve Mehmet Sait Molo (30) isimli yurttaşlar gözaltına alındı.     
 
14 Şubat 2013’te, Mardin’in Nusaybin ilçesinde birçok eve baskın düzenlendi. TEM'e bağlı sivil polislerce 
düzenlenen baskınlarda 9 çocuk gözaltına alındı. İsimleri açıklanmayan 9 çocuğun "Polise taş attıkları" 
iddiasıyla gözaltına alındıkları iddia edilirken, çocukların Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.     
 
14 Şubat 2013’te İstanbul’da 11 Şubat 2013’te BDP üye ve yöneticilerinin evlerine Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği baskınlar sonucu gözaltına alınan 10’u çocuk 25 kişiden 3’ü 
çocuk 6 kişi  “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
14 Şubat 2013’te Giresun’da 2 Ocak 2011 yılında yapılan bir basın açıklamasında kullandıkları “ampul 
Tayyip” sloganı nedeniyle Liseli Genç Umut üyesi 7 çocuk hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı 
hakâret ettikleri” iddiasıyla açılan davaya başlandı. Giresun Çocuk Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların 
ifadesini alan mahkeme başkanı duruşmayı 30 Mayıs 2013’e erteledi. 
  
15 Şubat 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan İdil Caddesi'ne çıkan gençler, PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla gösteri düzenledi.  Yoğun bir 
şekilde zırhlı araçlarla önlem alan polisler, gençleri dağıtmak için gaz bombaları ve tazyikli suyla müdahale 
etti. Polisin müdahalesine rağmen Nur Mahallesi'ne ulaşan kitle, bir süre sonra Yafes Caddesi'ne doğru 
tekrar yürüyüşe geçti. İdil, Nusaybin ve Yafes caddelerine çıkan tüm sokak başlarını zırhlı araçlarla kapatan 
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polis, kitleye Onşar Oteli'nin yanında tekrar müdahale etti.   Gençlerle polis arasında başlayan çatışmalar 
Nur, Cudi ve Yafes mahallesindeki ana cadde ve sokaklara yayıldı. Yaşanan çatışmalarda M. E. D. (9) isimli 
çocuk ve Zeliha Akın (20) isimli genç kadın polisin attığı gaz bombalarının isabet etmesi sonucu yaralandı. 
Yaralılar, Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.    
 
15 Şubat 2013’te, Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 
14'üncü yıldönümünü protesto gösterisine yapılan polis müdahalesinin ardından, Sürmeli Sokak'ta ismi 
öğrenilemeyen 16 yaşındaki çocuk atılan gaz bombasıyla yaralandı. Van Bölge Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi'ne kaldırılan çocuk tedavi altına alındı.   
 
15 Şubat 2013’te, Mardin’in Nusaybin ilçesinde13 şubat günü birçok eve yapılan baskında gözaltına alınan 9 
çocuk Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı’na çıkarıldı. Toplumsal olaylarda “Taş attıkları” iddiasıyla gözaltına 
alınan 9 çocuk ifadelerinin alınmasının ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye 
sevk edilen çocuklardan Yusuf Alper (18), K.A. (17), V.B. (17), A.A. (17), A.A. (15), E.K. (17) ve M.E.Y. (16) 
tutuklandı. Tutuklanan 7 çocuk Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’ne götürüldü. Tutuklanan çocuklar polis aracına 
bindirilirken, “Baskılar bizi yıldıramaz” sloganı atarak, zafer işareti yaptı. Çocukların slogan atması üzerine 
polis çocukları darp etti.  
 
15 Şubat 2013’te, Batman'ın Yavuz Selim Mahallesi'nde Korike Caddesi'nde bir araya gelen ve 15 Şubat'ı 
protesto eden gençlere polis gaz bombasıyla müdahale etti. Olaylar sırasında İ.E. (17) adlı çocuğun 
yaralandığı belirtildi. Elinde ses bombası patladığı iddia edilen İ.E.'nin el ve kolundan yaralandığı ve 
durumunun ciddi olduğu bildirildi. İ.E. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.  
 
16 Şubat 2013’te Siirt’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu 
biri çocuk 3 kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
17 Şubat 2013’te İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’nde 15 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu 5 çocuk gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi 
hakkında açıklama yapılmadı. Gözaltına alınan 5 çocuktan 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından  tutuklandı. 
 
20 Şubat 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İbrahim Aslan: “Oğlum Mehmet 16 
Şubat 2013’te, 3 arkadaşıyla beraber gözaltına alınarak tutuklanmışlardır. Maltepe çocuk cezaevine 
gönderildiler. Ayrı koğuşlarda tutuluyorlar. Ziyaret günleri farklı, ekonomik olarak bizi zorluyor bu durum. Biz 
ziyaret günlerinin aynı güne alınmasını, bir avukatın kendilerini ziyaret etmesini, öğrenim durumları 
konusunda gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz.” dedi. 
 
20 Şubat 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan mağdurun babası Resul Arslan: 
“Oğlum Emre 16 Şubat 2013’te, 3 arkadaşıyla beraber gözaltına alınarak tutuklanmışlardır. Maltepe Çocuk 
Cezaevine gönderildiler. Ayrı koğuşlarda tutuluyorlar. Ziyaret günleri farklı, ekonomik olarak bizi zorluyor bu 
durum. Biz ziyaret günlerinin aynı güne alınmasını, bir avukatın kendilerini ziyaret etmesini, öğrenim 
durumları konusunda gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz.” dedi.  
 
20 Şubat 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan  Şadiye Abı: “Oğlum Azad 16 Şubat 
2013’te, 3 arkadaşıyla beraber gözaltına alınarak tutuklanmışlardır. Maltepe Çocuk Cezaevine gönderildiler. 
Ayrı koğuşlarda tutuluyorlar. Ziyaret günleri farlı, ekonomik olarak bizi zorluyor bu durum. Biz ziyaret 
günlerinin aynı güne alınmasını, bir avukatın kendilerini ziyaret etmesini talep ediyorum.” dedi. 
 
20 Şubat 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Abdulgafur Coşkun: “ Oğlum Murat 16 
Şubat 2013’te, 3 arkadaşıyla beraber gözaltına alınarak tutuklanmışlardır. Maltepe Çocuk Cezaevine 
gönderildiler. Ayrı koğuşlarda tutuluyorlar. Ziyaret günleri farlı, ekonomik olarak bizi zorluyor bu durum. Biz 
ziyaret günlerinin aynı güne alınmasını, bir avukatın kendilerini ziyaret etmesini, öğrenim durumları 
konusunda gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyoruz.” dedi. 
 
25 Şubat 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde aşırı hız yapan akrep tipi zırhlı askerî aracın çarptığı 
Mizgin Bingöl (17) ağır yaralandı. 
 
26 Şubat 2013’te Muş’ta ev baskını düzenleyen polis ekipleri okul duvarına “Serok Apo” yazarak “yasadışı 
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla H.K. (17) adlı çocuğu gözaltına aldı. 
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28 Şubat 2013’te Mersin’de 27 Şubat 2013’te polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına 
alınan 2’si çocuk 3 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamalarıyla tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
28 Şubat 2013’te Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş uçaklarının 26 Şubat 2013’te Irak’ın kuzeyinde bulunan 
Federe Kürdistan Bölgesi’nde bulunan Kandil Dağı çevresine yönelik düzenlediği hava saldırısı sonucu 4 
militanın ölümünü Van’da protesto etmek amacıyla eylem yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi 
gözaltına aldı. Eyleme katıldığı gerekçesiyle 12 yaşında ismi öğrenilemeyen bir çocuğun da polisler tarafında 
yakalanarak, sokak ortasında silah dipçikleriyle darp edildiği görüldü. 
  
28 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Recep Ay, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan 
Ferman Ay, 27.02.2013 tarihinde okuldan eve geleceği sırada Bağlar PTT’si önünde gözaltına alındığını 
öğrendik. Oğlum henüz öğrenci ve daha 16 yaşındadır. Oğlumun niçin gözaltına alındığını bilmiyoruz. 
Oğlumun hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
2 Mart 2013’te, Mardin'in Dargeçit ilçesinde 1 Mart’ta polisler tarafından yapılan eş zamanlı ev baskınlarında 
Z.D. (17) ve M.S.A. (17) adlı çocuklar ile Murat Aşkan, Bilal Altunkaynak, Enes Aldun ve ismi öğrenilmeyen 
bir yurttaş gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Dargeçit Savcılığı'na sevk edilen M.S.A. 
(17) ile Murat Aşkan, Bilal Altunkaynak, Enes Aldun ve ismi öğrenilmeyen yurttaş serbest bırakılırken, Z.D. 
(17) isimli çocuk ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Dargeçit Asliye Hukuk Mahkemesi'ne sevk 
edilen Z.D. "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
6 Mart 2013’te Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde meydana gelen patlama sonucu biri ağır 4 çocuk yaralandı. 
Patlamaya bir eyleme giden çocukların taşıdığı el yapımı bombanın neden olduğu iddia edildi. 
 
13 Mart 2013’te Mersin’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri “çeşitli tarihlerde düzenlenen 
eylemlerde kolluk kuvvetlerine taş attıkları” iddiasıyla 3’ü çocuk 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
14 Mart 2013’te, Batman Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Bulvarı'nda F.T. adlı çocuk "El yapımı 
bombayı hazırladığı" iddiasıyla polislerce gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.T. yaşının küçük olması 
nedeniyle Çocuk Şube Müdürlüğü'nde götürüldü.   
 
14 Mart 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde polisler birçok eve baskın düzenledi. Baskınlarda E. E. (14) ve 
Mesut Maman, Nimet Maraz, Abdullah Yay isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi Cizre 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, 2 gündür yapılan gözaltı operasyonun Cizre'de korucu Mehmet 
Çoşkun'un öldürülmesiyle ilgili olduğu ve dosya hakkında gizlilik kararı bulunduğu ileri sürüldü.     
 
17 Mart 2013’te Diyarbakır’da “polis ekibine hakaret ettiği” iddiasıyla oyun oynadığı sırada polis memurları 
tarafından akrep tipi zırhlı araca alınan R.K.’nin aracın içinde darp edildiği, aldığı darbeler nedeniyle R.K.’nin 
kulağında duyma sorunu olduğu öğrenildi. Polis memurları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunan 
R.K.’nin ailesi İnsan Hakları Derneği   Diyarbakır Şubesi’nden de hukuki yardım talebinde bulundu. 
 
19 Mart 2013’te Van’da ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 5 çocuğu gözaltına alırken, operasyonun 
gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
19 Mart 2013’te, Diyarbakır’ın Yenişehir İlçesinde bulunan Şehitlik Mahallesi'nde, R.K. (11) adlı çocuk oyun 
oynadığı sırada polisler tarafından darp edildi.  Sözlü hakaret ve küfürlere maruz kaldığını öne süren R.K., 
oyun oynadığı sırada polisler tarafından akrep tipli araca zorla bindirildiğini söyledi. R.K., "Polisler bana, 'sen 
bize el kol hareketi yapmışsın. Biz Türküz siz Kürtsünüz bizi sevmiyorsunuz' diyerek sürekli yüzüme, 
karnıma vurdular. Şu an sağ kulağımla işitemiyorum" dedi.   
 
19 Mart 2013’te, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde Kooperatif Mahallesi'ndeki Newroz alanında yapılan Newroz 
kutlamasına yüzlerce kişi katıldı. Kutlamanın ardından 14 yaşındaki Veysi Kırboğa gözaltına alındı. 
Gözaltına alınma gerekçesi öğrenilemedi.   
 
19 Mart 2013’te, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler sabah erken saatlerinde Hacibekir Mahallesi’nde 
eş zamanlı ev baskınları gerçekleştirdi. Evlerin didik didik arandığı baskınlarda S.A, F.Ö, M.D, B.K ile ismi 
öğrenilmeyen bir çocuk gözaltına alındı. Kentte yaşanan olaylara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 
çocuklar, Van Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi’ne götürüldü.   
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19 Mart 2013’te Diyarbakır’ın Hazro İlçesi’nde yapılan Newroz kutlamasında “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan 5 çocuktan 4’ü 26 Mart 2013’te düzenlenen ev 
baskınları sonucu gözaltına alındı 
 
20 Mart 2013’te, İzmir’de çocukların erken yaşlarda işçi olarak çalıştırılmasını protesto etmek amacıyla 
kendilerini önce Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü’ne sonra ise Maliye Bakanlığı İzmir Grup Başkanlığı 
kapısına zincirleyen Devrimci Lisesiler üyesi üç çocuk polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
 
22 Mart 2013’te, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 12 yaşında bir çocuğun polisler tarafında gözaltına 
alındığı öğrenildi. Bayramoğlu'nda polisin çevredekilere "arabamızın camını kırdı, o yüzden alıyoruz" dediği 
öğrenildi.   
 
25 Mart 2013’te, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 19 Mart'ta gerçekleştirilen Newroz kutlaması ardından 7 kişilik 
Tertip Komitesi ve 5 çocuk hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla soruşturma açılmıştı. 
Kutlamada açılan PKK ve KCK bayrakları soruşturmaya gerekçe gösterilirken, hakkında soruşturma açılan 5 
çocuktan 4'ü bu sabah yapılan ev baskınlarında gözaltına alındı. Gözaltına alınan V.K, C.D, C.D. ve ismi 
öğrenilmeyen bir çocuğun önce Hazro İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü, ardından ise kemik testi 
yapılmak üzere Diyarbakır'a gönderildiği bildirildi.  
 
28 Mart 2013’te Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde (Samsun) 20 Şubat 2012’de düzenlenen ÖSYM Sınav 
Merkezi Yöneticileri Bölge Toplantısı’na katılan ÖSYM Başkanı Ali Demir’i protesto eden öğrenci grubuna 
müdahale eden polis ekipleri 13 öğrenciyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlar hakkında başlatılan 
soruşturma sonunda 4 çocuğa açılan davanın karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. Samsun Çocuk 
Mahkemesi’nde “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” iddiasıyla yargılanan çocukların karar 
duruşmasında mahkeme başkanı, 4 çocuğa 3’er ay 10’ar gün hapis cezası verdi. 
 
30 Mart 2013’te, Adana’da PKK lideri Abdullah Öcalan’ın doğum günü dolayısıyla düzenlenen gösteriye 
gerçek mermilerle müdahale eden polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu M.A. (16) bacağından yaralandı. 
 
3 Nisan 2013’te Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde, Anadolu Teknil Meslek Lisesi’nde iki öğrenci arasında çıkan 
kavgaya okulun bahçesinde bulunan polis ekibinin müdahale ettiği ve öğrencilerin ellerini kelepçeleyerek 
darp ettiği öğrenildi. Öğrencilerin darp edilmesini cep telefonu kamerasıyla kaydetmek isteyen Mesut Eşen’in 
de polis ekibi tarafından coplanarak darp edildiği, bir polis memurunun başına postalla vurduğu Mesut 
Eşen’in gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü ve bu sırada olay yerine gelen özel 
harekât ekibinin de okulun bahçesinde bulunan çok sayıda insanı darp ettiği ortaya çıktı. 
 
17 Nisan 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran İdris Nas; “Oğlum Azat’ın bugün  Adana 1.Ağır Ceza Mah. 
duruşması vardı. Duruşma sonrası resmi polisler oğlumla birlikte bir kaç kişiye saldırdı, darp ettiler. Ayırmak 
istedim, beni de darp ettiler, gözümün altında morluklar oluştu. Saldırıdan sonra iki çocuğu gözaltına alıp 
bıraktılar. Kamera kayıtlarının incelenmesi için hukuki destek istiyorum.” beyanında bulunmuştur.  
 
23 Nisan 2013’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde devam eden açlık grevi eylemine 
dikkat çekmek ve toplumsal olaylara müdahale eden polis ekiplerinin uyguladığı şiddeti protesto etmek 
amacıyla yol kesen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi kişilerin durdurmak istediği sivil polis 
aracında bulunan iki sivil polis memurunun kalabalığa ve havaya ateş açması sonucu 4 kişi yaralandı. Polis 
memurlarının aracı kalabalığın üzerine sürmeleri sonucu ise çarptıkları Sinan Saltukalp (17) de ağır 
yaralandı. 
 
23 Nisan 2013’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde bir eyleme müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz 
bombasının kapsülünün isabet ettiği A.T.’nin (14) sağ gözünün görme yetisini yitirdiği öğrenildi. 
 
24 Nisan 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesi Cudi Mahallesi'nde 23 Nisan’da akşam saatlerinde polisin attığı gaz 
bombasının sağ gözüne isabet etmesi üzerine yaralanan A.T. (14) Cizre Devlet Hastanesi'ndeki ilk 
tedavisinin ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. A.T'nin babası Ramazan T, 
çoğunun sağ göz kemiklerinde kırılma olduğu ve gözünün aldığı darbeden dolayı patladığını kaydetti. 
Çocuğunun sağ gözünün görme yetisini kaybettiğini aktaran Ramazan T, çocuğunun ameliyata alındığını, bu 
ameliyatın ardından ise oğlunun ikinci kez ameliyat edileceğini söyledi.   
 
1 Mayıs 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 1 Mayıs tatili nedeniyle okula gitmeyen ve İdil Caddesi'nde 
bulunan çocuklara, polisler gaz bombalarıyla müdahale etti. Polisin attığı gaz bombalarından biri Cudi 
Mahallesi Mezbahane Sokak'taki Şahin ailesinin evine düştü. Gaz bombasının dumanından fenalık geçiren 
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aile üyelerinden 32 yaşındaki Fatma Şahin ve 18 yaşındaki Leyla Şahin Cizre Devlet Hastanesi Acil 
Servisi'ne kaldırıldı. Nefes almakta zorlanan Fatma Şahin ve Leyla Şahin'e oksijen verildi.   
 
1 Mayıs 2013’te, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Göçmenler Caddesi üzerinde bir araya gelen ve aralarında genç 
kadınların da bulunduğu onlarca genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle gösteri düzenledi. 
Gösterinin devam etmekte olduğu alana gelen polisler, gençlere tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale 
etti. İsimleri öğrenilemeyen biri çocuk iki kişinin zırhlı araca bindirilerek, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldüğü öğrenildi.   
 
3 Mayıs 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kadir Muhammed Ortaeri, şu beyanlarda 
bulundu: “Ben daha önce Toplu Konut Lisesinde okuyordum. Polislerin baskısı ve sürekli rahatsız 
etmelerinden dolayı kaydımı Fatih Lisesine aldım ve orada okumaktayım. Ancak 22.04.2012 tarihinde okulun 
müdür yardımcısı Tahsin Çalışkan beni çağırdı ve konuşalım dedi. Okulda polisler beni bekliyordu. Okulda 
müdür odasına götürdüler ve üstümü aradılar, bir şey yoktu. Bir polis koluma girdi, beni dışarı çıkardı. Akrep 
denilen araca koydular. Kimlik bilgilerimi aldılar ve iki tokat atarak serbest bıraktılar. Sonradan okul müdürü 
30.04.2013 tarihinde beni okuldan attığını söyledi. Nedenini sorduğumda sen bu okula geldiğinden beri bu 
okulda polisler eksik olmuyor, dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.”  
 
5 Mayıs 2013’te, İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Gedikpaşa Semti’nde bulunan Surp Hovhannes Ermeni 
Kilisesi önünde havaya 7 el ateş edilmesi olayıyla ilgili G.M. (17) ve M.E. (16) adlı 2 çocuğun gözaltına 
alındığı öğrenildi. 
 
25 Mayıs 2013’te Antalya L Tipi Cezaevi’nden tahliye olan bir kişi, M.L.B. ve Pozantı Çocuk Cezaevi’nden 
sevk edilen S.Ö. adlı çocukların önce tutuldukları çocuk koğuşunda sonra da 18 yaşını doldurmaları üzerine 
yerleştirildikleri yetişkinler koğuşunda defalarca tecavüze uğradığını açıkladı. 
 
1-2 ve 3 Haziran 2013’te Antalya’da düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına 
alınan 212 kişiden çantalarında molotofkokteyli bulunduğu iddia edilen ve adları açıklanmayan iki lise 
öğrencisi hakkında başlatılan soruşturma sonunda Antalya Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal tarafından 
hazırlanan iddianamede 2 çocuğun “tehlikeli madde bulundurmak” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet” etmek suçlamalarından 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları 
talep edildi. 2 çocuğun yargılanmasına Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına önümüzdeki 
günlerde başlanacak. 
 

3 Haziran 2013’te,  Çanakkale'de Gezi Parkı gösterileri sırasında düzenlenen bir yürüyüşte, İnönü 
Caddesi'nde yola sprey boya ile 'Hükümet İstifa', 'Faşizme Ölüm', Demokrasi Caddesi'nde ise kaldırıma 
İngilizce 'F..k the police' yazıları yazılmıştı. Polis kameralarının çektiği görüntülere göre yazıları 13 yaşındaki 
ilköğretim sekizinci sınıf öğrencisi B.T.İ.'nin yazdığı ileri sürüldü. Savcının sevk ettiği Adli Tıp uzmanı, 
suçunun hukuki anlam ve sonuçlarını algılayıp, davranışlarını yönlendirme yeteneğinin yeterince gelişmemiş 
olduğu kanaatine varıp, B.T.İ.'nin cezai ehliyetinin olmadığını belirten rapor hazırladı. Buna karşın 
Cumhuriyet Savcısı Ozan Kaya'nın hazırladığı iddianameyle 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'kamu malına 
zarar vermek' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması, geçen 27 
Kasım’da görüldü. B.T.İ., sınavları olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı. Hakim, B.T.İ.’nin bir sonraki 
celseye polis zoruyla getirilmesine karar verip, duruşmayı erteledi. DHA muhabirinin ulaştığı B.T.İ., 
yaşadıklarını anlattı. O gün yürüyüş sırasında diğer insanların yaptığı gibi davrandığını belirten B.T.İ., "Abiler 
sloganlar atıp, yazılar yazıyordu. Değişik geldi ve ben de yazmak istedim. Yarım kalan spreylerden istedim 
ve ben de belirli yerlere yazılar yazdım. Sonrasında başıma gelmeyen kalmadı. Bu yaptığım kamu malına 
zarar vermekse, evet o zaman zarar verdim. Ama 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istenmesi biraz fazla gibi geldi 
bana. Türkiye'de bir sürü olaylar oluyor. Çok ciddi şeyler oluyor, böyle hapis cezaları verilmiyor" dedi. 

 
6 Haziran 2013’te İzmir’in Karşıya İlçesi’nde AKP ilçe binasına yönelik saldırıda bulunduğu iddiasıyla 
gözaltına alınan C.A. (17) çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Rojhat Turgut; “Pazartesi akşamı 
Gezi Parkında kalmıştım. Sabah saat 8 civarında gaz dumanları arasında uyandım. Valilik açıklaması vardı, 
hiçbir şekilde müdahale olmayacak diye, fakat oldu. Bende olay başladıktan sonra otobüs durağına doğru 
yürümeye başladım. Taksim meydan Kuveyt Türkün yan sokağından aşağı doğru inerken yüzünde gaz 
maskesi elinde sopa ve eldivenle örtülmüş Muş’ta ile vurmaya başladılar. Sivil polisler sonra otele soktular. 
Otelin ismini hatırlamıyorum. Yukarı kata doğru merdivenlerden sürükleyerek götürdüler. Altıncı katın bir 
odasına doğru attılar. Odada yaklaşık sekiz kişi vardı. Sonra odanın kapısını kapatıp içeri gaz bombası 
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attılar. Odanın balkon kapısını açtık, balkonda korkuluk falan yoktu. Tek tek odanın kapısından dışarı çıktık. 
Çıkınca sağdan soldan tekme yumruk, muşta sopa kullanarak müdahale ettiler. Merdivenlerden aşağıya 
doğru yuvarladılar. Küfürler hakaretler arasında indirirken ikinci katın merdiven boşluğundan aşağıya attılar. 
Ters kelepçe yaparak yaklaşık 20 dakika kadar otelin kapısının önünde, sokakta diz çöktürerek beklettiler. 
Sonradan gözaltı aracına doğru götürdüler, götürürken etraftaki çevik kuvvet ekipleri tarafından küfür, 
hakaret, tekme ve yumruğa maruz kaldım. Çevik otobüsünde ise küfür ve hakaretler sürüyordu. Terörle 
mücadeleye girdik. 18 yaşın altında toplamda 16 kişi vardı. Yasak olmasına rağmen on saat boyunca TEM 
de kaldık ve sonra Üsküdar Haydar paşa hastanesine gittik. Hiçbir şekilde tedavi olmadık sonra Üsküdar 
çocuk Büroya geçtik. Sabah saat 12 gibi de çağlayana geçtik. Darp edildim ve burnum kırıldı.”dedi. 
 
16 Haziran 2013’te, Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde protesto eylemi yapan gruba karşı gaz bombası kullanan polis, 
B.B. (7) adlı çocuğu sırtından kapsülle vurarak yaraladı. 
 
17 Haziran 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde yürüyüş düzenleyen gruba, polis 
sert bir şekilde gaz bombaları ile müdahale etti. Gençlerin, polis müdahalesine taşlarla karşılık vermesi 
üzerine çatışma çıktı. Müdahalede polisin, sağa sola ve evlere rasgele gaz bombası atması ile mahalle bir 
anda savaş alanına döndü. Olaylar sırasında polisin attığı gaz bombasının kapsülü, evinin önünde bekleyen 
7 yaşındaki Barış Behem isimli çocuğun sırtına isabet etti. Yaralanan çocuğa müdahale evinde yapılırken, 
çatışma gecenin geç saatlerine kadar devam etti.   
 
20 Haziran 2013’te, Mersin’de düzenlenen protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle 13 Şubat 2010’da 
tutuklanan ve tutuklandığı dönemde yaşı 18’in altında olduğu için Mersin 2. Çocuk Mahkemesi’nde 
yargılanan Z.E.’nin karar duruşması görüldü. Duruşmada sanığın ve avukatının son savunmasını alan 
mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlemek”, “tehlikeli 
maddeleri izinsiz olarak bulundurmak”, “genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak”, “görevli memura görevini 
yaptırmamak için direnmek” ve “yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçlamalarından 92 yıl 6 ay hapis 
cezası ve 8 bin 300 Lira para cezası verdikten sonra verdiği cezadan 36 yılın ertelenmesine, 27 yıllık 
cezanın geri bırakılmasına ve 29 yıl 6 ay hapis cezası ile 8 bin 300 TL para cezasının uygulanmasına karar 
verdi. 
 
20 Haziran 2013’te, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 3 çocuk, kişisel ve yaşamsal haklarını 
talep ettikleri gerekçesiyle Siirt E Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. 2011 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 
yapılan askeri operasyonda gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan 
Yalçın Yanar ve 2 arkadaşı, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Konuya ilişkin bilgi veren Yalçın 
Yanar'ın babası İhsan Yanar, oğlunun dün kendilerini arayarak Siirt'e sürgün edildiğini bildirdiğini dile getirdi. 
Oğlunun bir buçuk yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğunu ve kendilerini bu zamana kadar Cuma günleri 
aradığını dile getiren baba İhsan Yanar, "Oğlumun görüşü için her gittiğimizde 'Bize işkence yapılıyor' 
diyordu. Bu işkence dayak şeklinde değil, ama diğer tüm işkenceler yapılıyor. Gün içerisinde sık sık arama 
yapıyorlardı. Kahvaltı yaptıkları sırada bile gelip arama yapıyorlardı. Bu kış boyunca kaloriferleri yakmadılar, 
havanın sıcak olduğu günlerde yaktılar. Onlara battaniye bile vermediler. Bizim gönderdiğimiz battaniyeyi 
depoya attılar, çocuklara vermediler, para yatırdım, ama battaniye almalarına izin vermediler. Hep soğukta 
kaldılar" dedi.  
 
Antalya’da 1 Haziran- 2 Haziran ve 3 Haziran 2013’te düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle gözaltına alınan 212 kişiden çantalarında molotofkokteyli bulunduğu iddia edilen ve adları 
açıklanmayan iki lise öğrencisi hakkında başlatılan soruşturma sonunda Antalya Cumhuriyet Savcısı Osman 
Şanal tarafından hazırlanan iddianamede 2 çocuğun “tehlikeli madde bulundurmak” ve “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet” etmek suçlamalarından 15 yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılmaları talep edildi. 2 çocuğun yargılanmasına Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
27 Haziran 2013’te Bursa’da 25 Mart 2013’te Adalet ve Kalkınma Partisi il binası önünde parasız eğitim 
talebiyle pankart açarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde slogan atan Liseli Genç Umut üyesi 17 
kişi hakkında başlatılan soruşturma sonunda “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla 
hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi üzerine 12 öğrencinin Bursa 1. Çocuk Mahkemesi’nde, 5 öğrencinin 
ise Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına  başlandı. Duruşmalarda sanıkların kimlik tespitini 
yapan ve ifadelerini alan mahkeme başkanları, duruşmaları erteledi. 
 
27 Haziran 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde akşam saatlerinden itibaren ilçede geniş önlemler alan ve 
aralarında çok sayıda özel harekat timinin de bulunduğu polisler, geç saatlere kadar çarşı merkezinde ve 
mahalle aralarında zırhlı araçlarla dolaştı. Gece geç saatlerden itibaren kenti adeta ablukaya alan polisler, 
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Nur, Sur, Cudi ve Yafes mahallelerinde başta olmak üzere birçok eve baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 
evlerde aramalar yapıldı. Yapılan ev baskınlarında aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 7 kişi gözaltına 
alındı. 
 
28 Haziran 2013’te, Diyarbakır'da yapılan ev baskınlarında 3 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Polisler 
tarafından, Kaynartepe Mahallesi'nde yapılan ev baskınında lise öğrencisi Mizgin Harman, Huzurevleri 
Mahallesi'nde yapılan ev baskınında lise öğrencisi Baran Harman ve Fatih Mahallesi'nde yapılan ev 
baskınında ise H.Ö. adlı çocuk gözaltına alındı. Mizgin Harman ve Baran Harman'ın, Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü TEM Şube'ye, H.Ö. adlı çocuğun ise Çocuk Şubesi'ne götürüldüğü bildirildi. (28.06.2013/DİHA) 
 
1 Temmuz 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “KCK Asayiş Birimi kurulduğu” iddialarına yönelik olarak 
Cizre’de ve Kumçatı Beldesi’nde düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu 3’ü çocuk 13 kişi gözaltına 
alındı. 
 
3 Temmuz 2013’te Hakkâri’den yarıyıl tatili için gittiği Mersin’de 9 Şubat 2012’de düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan M.B.’nin (18) karar duruşmasının görüldüğü 
öğrenildi. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “kamu malına zarar verdiği” ve “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamalarından M.B.’ye 66 yıl 8 ay ceza verirken M.B.’nin ailesi İnsan Hakları 
Derneği (İHD) Hakkâri Şubesi’nden hukuki yardım talebinde bulundu. 
 
3 Temmuz 2013’te, Van'da Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan Van Devlet Tiyatrosu bahçesinde 
sabah saatlerinde 13-16 yaşlarında 5 çocuğun polisler tarafından darp edilerek, gözaltına alındığı iddia 
edildi. Görgü tanıklarının anlatımlarına göre, Van Devlet Tiyatrosu'nun bahçesinde ağaçların gölgesinde 
uzanan çocukların polisler tarafından kaldırılarak, yüzlerinin duvara dayandırıldığı ve darp edildiği, darp 
edilen çocuklardan birinin burnunun kırıldığı belirtildi. Darp edilen çocukların yaka paça gözaltına alındığı 
bildirildi.   
 
6 Temmuz 2013’te, Van'ın Hacıbekir, Yenimahalle ve Karşıyaka mahallelerinde 3 Temmuz’da düzenlenen ev 
baskınlarında gözaltına alınan üç kişiden O.A (16), Vedat Gür (18) ve Zeki Duman (20) savcılık ifadesinin 
ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sokak gösterilerine katıldıkları iddiasıyla Vedat Gür (18) ve Zeki 
Duman'ın(20) tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan iki kişi Van F-Tipi Cezaevine gönderilirken, O.A (16) 
ise serbest bırakıldı.   
 
7 Temmuz 2013’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde bir araya gelen ve çoğunluğu gençlerden oluşan 
bir grup, Mardin'in Midyat ilçesinde N.F. adlı kadının korucuların tecavüzüne uğramasının ardından intihar 
etmesi ve ROJ TV, Nuçe TV ve MMC'nin lisanlarının Danimarka tarafından iptal edilmesini protesto etmek 
amacıyla gösteri düzenledi. Gösterinin düzenlendiği alana çok sayıda zırhlı araçla gelen polisler, gençlere 
müdahale etti. Polisin müdahalesine gençlerde karşılık verince çatışma yaşandı. Polis ile gençler arasında 
çıkan çatışmada polis, 6 çocuğu gözaltına aldı.   
 
10 Temmuz 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde “KCK Asayiş Birimi kurulduğu” iddialarına yönelik olarak 1 
Temmuz 2013’te Cizre’de ve Kumçatı Beldesi’nde düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına 
alındıktan sonra serbest bırakılan 3’ü çocuk 13 kişiden 5’i daha yapılan itiraz üzerine tutuklandı. 
  
16 Temmuz 2013’te İstanbul’da 2 Haziran 2013’te Gezi Parkı eylemlerine katıldığı iddiasıyla M.Y. (16) 
hakkında iddianame hazırlandığı öğrenildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde M.Y.’nin “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” ve “görevli polis memuruna direndiği” iddialarıyla 
7 yıla kadar hapis cezası ve 50 bin TL’ye kadar para cezası talebiyle yargılanacağı bildirildi. 
 
19 Temmuz 2013’te Adana’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15’i çocuk 
35 kişiye dava açıldığı öğrenildi. 35 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet ettikleri” ve “görevini yaptırmamak için görevli polis memuruna direndikleri” iddialarıyla 8’er yıl 
hapis cezası talep edilen iddianamelerden çocuklarla ilgili olanı, değerlendirilmesi amacıyla Adana Çocuk 
Mahkemesi’ne, yetişkinlerle ilgili olanı Adana Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 
 
24 Temmuz 2013’te Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu tek kişilik 
hücrede tutulan bir çocuk yaralandı. 
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29 Temmuz 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde, “Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarını protesto etmek” 
amacıyla düzenlenen gösteriye katıldığı gerekçesiyle gözaltına alınan Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi 
(YDG-H) üyesi A.Ö. (17) “yasadışı örgüt üyesi olduğu suçlamasıyla tutuklandı. 
  
29 Temmuz 2013’te, Şırnak'ın Silopi İlçesi 27 Temmuz’da düzenlenen ev baskınlarında K.Ç. (14), H.T. (16), 
S. T. (16), R.A. (15), S.E. (17), Y.T. (16) ve H.B. (15) isimli çocuklar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin 
ardından savcılığa çıkarılan çocuklardan R.A. (15), S.E. (17), Y.T. (16) ve H.B. (15) tutuklanma talebiyle 
nöbetçi mahkemeye gönderildi. 4 çocuk, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yasası'na muhalefet etmek" ve 
"polise mukavemet etmek" ideasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
31 Temmuz 2013’te, Rize'nin Ardeşen ilçesinde adları açıklanmayan ve biri 12, diğeri ise 13 yaşında olan iki 
zihinsel engelli kız çocuğu, ailelerine ve öğretmenlerine, eğitim gördükleri rehabilitasyon merkezine gidip 
gelirken oturdukları bir parkta, cinsel tacizde bulunulduğunu söyledi. Polis ekipleri, çocukların verdikleri eşkal 
doğrultusunda yaptıkları soruşturma sonucunda, çocuklara cinsel tacizde bulundukları iddiası edilen I.B. 
(67), H.A. (56), O.D. (45) ve M.D'yi (76) gözaltına aldı. İfadeleri alınan zanlılardan I.B. ve H.A. tutuklanırken, 
O.D, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 
 
7 Ağustos 2013’te, Adana’da polis ekipleri AKP İl Başkanlığı binası karşısında bulunan billboardlardaki 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bugün bayram birlik olalım” sözünün yer aldığı afişleri yırttıkları 
gerekçesiyle 3 çocuğu gözaltına aldı. Tutuklanmaları talebiyle savcılığı sevk edilen çocuklar serbest bırakıldı. 
 
12 Ağustos 2013’te, İHD Mersin Şubesi’ne başvuruda bulunan Nesime Karahan: “Oğlum Halil 
Karahan(1996) 5 Ağustos günü daha önce denetimli serbestliği olduğu için saat 13.00 civarında Yumuktepe 
Karakolu’na imzaya gitti.İmza attıktan sonra polis tarafından göz altına alındı.Mahkemeye çıkarılarak 
tutuklandı.Mersin Cezaevi’ne konuldu.Oğlumun psikolojik rahatsızlığı var ve tedavi görmektedir.Durumundan 
çok endişeliyim.Daha önce 2011 şubat ayında yakalanarak Pozantı Cezaevi’nde 6 ay kalmıştı.Mersin E Tipi 
Cezaevi’nde 10 gün,Silifke Cezaevi’nde 40 gün kalmıştı. Cezaevi koşullarında çocuğumun tedavisi mümkün 
değildir.Derneğiniz tarafından durumun araştırılarak gereken yardımın yapılmasını talep ediyoruz. 
 
12 Ağustos 2013’te, İHD Mersin Şubesi’ne başvuruda bulunan Diyaeddin Yaşar: ”Oğlum Musa Yaşar (1996) 
11 Ağustos günü Kurdali Mah.Eda İnternet kahvesinde arkadaşlarıyla otururken oğlumla birlikte 3 kişi daha 
TEM polisleri tarafından gözaltına alındılar. Polis bize herhangi bir haber vermedi. Oğlumun neden gözaltına 
alındığını sorduğumda da bana cevap vermediler. Çocuğumun durumundan endişe etmekteyim. Şimdi çocuk 
şubede bulunmaktadır.4 gün daha burada kalacağını söylediler.Daha önce bir saat gözaltında tutulup 
bırakılmıştı.Çocuğum hastadır.08.07.2013 günü hastaneye yattı.Daha sonra ameliyat oldu.Kontrole gitmesi 
gerekmektedir..Durumun araştırılarak gerekli hukuki desteğin yapılmasını talep ediyorum.”demiştir.Musa 
Yaşar ile birlikte A.T.,A.C.,B.C.,C.D.aynı gün tutuklanıp Mersin Cezaevi’ne konulmuştur.  
 
15 Ağustos 2013’te, İHD Mersin Şubesi’ne başvuruda bulunan Şaban Bingöl “oğlum Gökhan Bingöl 11 
Ağustos akşam 21.30 sularında mahallede maça giderken 3 arkadaşıyla birlikte göz altına alındı. Polisler 
beni arayarak haber verdiler.14.08.2013 günü kendisiyle görüştük.5 gündür gözaltında tutuluyor.Çocuğum 
daha önce hiç gözaltına alınmadı.Durumunun araştırılarak hukuki yardım yapılmasını istiyorum.”demiştir. 
(Gökhan Bingöl 15.08.2013 günü 4 çocukla birlikte tutuklanarak Mersin E Tipi C. Konulmuştur.) 
 
16 Ağustos 2013’te, İHD Mersin Şubesi’ne başvuruda bulunan Osman Ertaş: “oğlum Ferhat Ertaş (1995) 
15.08.2013 saat 20.00 sularında mahallede göz altına alınmıştır. Emniyet Müd.gittik. Şu an Çocuk Şubede 
bulunuyor.Kendisini bize göstermediler.Daha önceki bir dava nedeniyle savcı talimatı üzerine aldıklarını 
söylediler.Hukuki destek istiyorum.”demiştir. 
 
18 Ağustos 2013’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 16 Ağustos 2013’te düzenlenen ev baskınları sonucu 
gözaltına alınan Fırat Dağıtım çalışanı Uygar Arslan ve 2 çocuk çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
18 Ağustos 2013’te Mersin’de 15 Ağustos 2013’te Siteler Polis Karakolu’nun önünden geçerken gözaltına 
alınan F.E. adlı çocuk “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
23 Ağustos 2013’te, Mardin'in Dargeçit ilçesinde 21 Ağustos’ta, ilçede meydana gelen toplumsal olaylara 
katıldıkları gerekçesiyle gözaltına R.K. (16), K.C. (16), Ö.D. (16) ve A.V.Ö. (17) isimli çocuklar, Dargeçit 
Adliyesi'nde savcılıkça sorgulamanın ardından tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. 
Çıkarıldıkları mahkemede A.V.Ö. (17) ve K.C. (16) isimli çocuklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
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bırakılırken, R.K. (16) ve Ö.D. (16) isimli çocuklar ise "Örgüte üye olmak" ve "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet etmek" iddiasıyla tutuklandı.   
 
23 Ağustos 2013’te, İstanbul’da 20 Ağustos ve 21 Ağustos 2013’te ev baskınları düzenleyen Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi üyesi oldukları” gerekçesiyle 
gözaltına aldığı 5’i çocuk 22 kişiden Zeynel Ali Bingöl, Ömer Özalp, Ahmet Buyruk, Alaattin Öncü, Burak 
Baydar, Hüseyin Öner adlı 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
26 Ağustos 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 23 Nisan 2013’te, Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde devam eden 
açlık grevi eylemine dikkat çekmek ve toplumsal olaylara müdahale eden polis ekiplerinin uyguladığı şiddeti 
protesto etmek amacıyla yol kesen Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi kişilerin durdurmak 
istediği sivil polis aracında bulunan iki sivil polis memurunun aracı kalabalığın üzerine sürmeleri sonucu ağır 
yaralanan Sinan Saltukalp (17) tedavi gördüğü hastanede  yaşamını yitirdi. 
 
27 Ağustos 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Yafes Mahallesi'nde 23 Nisan akşamı polis aracının ezerek ağır 
yaraladığı ve 4 ay süren tedavinin ardından 26 Ağustos’ta yaşamını yitiren 17 yaşındaki Sinan Saltıkalp isimli 
genç için, Nusaybin ve Yasef caddeleri üzerinde protesto gösterisi düzenlemek isteyen gençlere, polis gaz 
bombaları ve tazyikli su ile müdahalede bulundu. Polisin müdahalesine gençlerin de karşılık vermesi üzerine 
çıkan çatışmalarda 9 yaşındaki Mehmet Dadak, polisin attığı gaz bombasının karnına isabet etmesiyle 
yaralandı. 
 
29 Ağustos 2013’te Erzurum H Tipi Cezaevi’nden İnsan Hakları Derneği (İHD) Erzurum Şubesi’nde faks 
yoluyla yapılan başvuru sonucu Ahmet Aslan ve Engin Turak adlı çocuk tutukluların gardiyanlar ve cezaevi 
yönetimi tarafından darp edildikleri öğrenildi. 
 
31 Ağustos 2013’te Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’nde tutulan H.E.’nin gönderdiği mektup sonucu 
cezaevinde tutulan çocukların darp ve taciz edildikleri, çıplak arama uygulamasına maruz bırakıldıkları, 
mektup göndermelerinin engellendiği, telefonda konuşurken gardiyanlara tekmil vermeye zorlandıkları, 
tuvalete giderken gardiyanlardan izin almak zorunda bırakıldıkları öğrenildi. 
 
2 Eylül 2013’te, Van'da kutlanan 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi sonrası, merkeze bağlı Hacıbekir (Xaçort) 
Mahallesi'nde polisin müdahalesi gerçekleşti. TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlarla tazyikli su ve gaz 
bombasının kullanıldığı polis müdahalesine gençlerinde karşılık vermesi ile birlikte çatışma çıktı. Olaylar 
sırasında biri ağır 4 genç yaralanırken, çocuk oldukları belirlenen 9 kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 
Müdahalede mahalle esnafı da polisin şiddetine maruz kalırken, işyerinde hasar oluşan İsmail Haskanlı adlı 
esnaf, polise tepki gösterirken TOMA'ların tazyikli su sıkması ile kırılan işyerinin camlarının yüzüne isabet 
etmesi sonucu yaralandı. Markete giden 8 yaşındaki Evin Eren, polisin sıktığı tazyikli suyun isabet etmesi 
sonucu yaralandı. Eren isimli kız çocuğunun çenesi ciddi oranda zedelenirken, yedi dişinin de kırıldığı 
öğrenildi.   
 
6 Eylül 2013’te Adana’da 1 Eylül 2013’te, Zagros Hüseyin’in (11) manava giderken yürüdüğü yolda eylem 
yapan bir gruba müdahale eden polis ekibi tarafından plastik mermiyle gözünden vurulduğu  öğrenildi. 
 
9 Eylül 2013’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle başından vurarak yaraladığı ve 86 gündür komada olan Berkin 
Elvan (14) için vurulduğu yerde yapılmak istenen “adalet yürüyüşüne polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı 
suyla saldırdı.Polisin gün boyu süren saldırıları sonunda gaz bombası fişeği isabet eden 10 eylemci ile taş 
isabet eden bir polis memuru yaralandı, üçü çocuk 5 kişi de gözaltına alındı. 
 
9 Eylül 2013’te, Hakkari'de Mardin Bagok Dağı'ndaki HPG militanlarına ait mezarlığın askerler tarafından 
tahrip edilmesini protesto eden gençlere polis müdahale etti. Yeni Mahalle yolunda gençler bir araya 
gelirken, olaya müdahale etmek üzere Bulak Mahallesi'nden geçen polis panzerinden bu sırada Arafat Tunç 
isimli yurttaşın evinin camlarına tazyikli su sıkıldı. Suyun basıncıyla evin camları kırılırken, olay sırasında 
camın önünde duran 4 yaşındaki H. Tunç yaralandı.   
 
11 Eylül 2013’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde sabah saatlerinde özel harekat ve TEM polisleri 
tarafından düzenlenen ev baskınlarında Seyvan Kurt, Piroze Olğan ile çocukları M.O. (16) ve Eşref Olğan 
gözaltına alındı. 
 
13 Eylül 2013’te Adana’da protesto eylemine müdahale öncesinde arama yapan polis ekipleri gaz maskesi 
bulundurdukları gerekçesiyle biri çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı. 
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13 Eylül 2013’te Ankara’nın Tuzluçayır Mahallesi’nde Fethullah Gülen ve Cem Vakfı Onursal Başkanı 
İzzettin Doğan’ın işbirliğiyle yapılmak istenen cami-cemevi-aşevi projesini protesto etmek amacıyla 
düzenlenen gösteriye saldıran çevik kuvvet polis ekiplerinin kullandığı gaz bombası kapsülünün isabet ettiği 
A.C.’nin (15) bir gözünü kaybettiği öğrenildi. 
 
18 Eylül 2013’te Hakkâri’de 14 Eylül 2013’te eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 12 kişiden 2’si çocuk 5 kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamasıyla  tutuklandı. 
 
18 Eylül 2013’te, Mersin'de Şevket Sümer Mahallesi’nde polis merkezi önünde oyun oynayan 8 yaşındaki 
D.Ö, “arkadaşına vur” diyen polisin isteğini kabul etmeyince feci şekilde dövüldü. Dayaktan baygınlık 
geçirince karakolda eli yüzü yıkanan çocuk hastane yerine evine gönderildi. İç organları zarar gören D.Ö, iç 
kanama riskiyle 1 haftadır hastanede tedavi görüyor. Olayı doğrulayan Mersin Emniyet Müdürlüğü ise adli ve 
idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.  
 
22 Eylül 2013’te Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde düzenlenen “cami/cemevi/aşevi 
projesi” forumuna polisin saldırması sonucu S.T. adlı kişi ses bombasının isabet etmesiyle, M.Ç. (15) de gaz 
bombası kapsülüyle yaralandı. 
 
26 Eylül 2013’te, BDP Şırnak İl Yöneticisi Abdulaziz İdin'in kent merkezindeki evine 25 Eylül’de gece saat 
02.00'de, Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı özel harekât polisleri tarafından baskın düzenlendi. Baskında 
İdin'in oğlu 17 yaşındaki S.İ. gözaltına alındı.   
 
1 Ekim 2013’te Diyarbakır’da 30 Eylül 2013’te düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 2’si çocuk 5 
kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “patlayıcı madde bulundurdukları” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
 
26 Eylül 2013’te Giresun’da 2013 yılında katıldıkları iki eylemde parasız eğitim talebiyle pankart açarak 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde slogan atan Liseli Genç Umut üyesi 7 çocuk hakkında “kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla açılan davanın Giresun 1. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında mahkeme başkanının 3 çocuğa bir eylemden dolayı 235 gün hapis, 
diğer 4 çocuğa da iki ayrı eylemden ötürü 235’er gün hapis cezaları verdiği 4 Ekim 2013’te öğrenildi. Verilen 
hapis cezaları daha sonra 3 öğrenci için 4 bin 700’er lira para cezasına 4 öğrenci için de 9 bin 400’er lira 
para cezasına çevrildi. 
 
9 Ekim 2013’te Bursa’da 25 Mart 2013’te Adalet ve Kalkınma Partisi il binası önünde parasız eğitim talebiyle 
pankart açarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde slogan atan Liseli Genç Umut üyesi 17 kişi 
hakkında başlatılan soruşturma sonunda “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla 
hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi üzerine 12 öğrencinin Bursa 1. Çocuk Mahkemesi’nde 
yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme başkanı sanıkların beraat 
etmesine karar verdi. 
 
9 Ekim 2013’te Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılmasının yıldönümünde Diyarbakır’da protesto yürüyüşü 
düzenlemek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 2’si çocuk 7 kişiyi gözaltına aldı. 
 
9 Ekim 2013’te Şanlıuurfa’nın Siverek İlçesi’nde bir liseye baskın düzenleyen polis ekipleri okulun öğrencisi 
Berfin İşbilen’i gözaltına alırken operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
10 Ekim 2013’te, Batman'da 9 Ekim’de gözaltına alınan 15 yaşındaki F.T., Batman Emniyet Müdürlüğü'ndeki 
ifade işlemlerinin ardından Batman Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra 
tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen F.T, "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklandı.   
 
15 Ekim 2013’te Mersin’de 9 Ekim 2013’te, Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılmasının 
yıldönümü nedeniyle düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle 12 Ekim 2013’te gözaltına 
alınan üçü çocuk 5 kişi, Şevket Sümer Mahallesi’nde bulunan polis karakoluna molotofkokteyli attıkları 
gerekçesiyle tutuklandı. 
 
27 Ekim 2013’te, Van’ın Hacıbekir Mahallesi’nde Şırnak’ta on kişinin tutuklanmasını protesto eden gruba 
polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu yoldan geçen engelli bir çocuk 
vücuduna basınçlı suyun isabet etmesi sonucu yaralandı. 
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29 Ekim 2013’te,  Şırnak'ın Cizre ilçesinde aralarında özel harekât timlerinin ve sivil polislerin de bulunduğu 
çok sayıda polisin katılımıyla Cudi ve Nur mahallelerinde yapılan ev baskınlarında 2'si çocuk olmak üzere 
toplam 9 kişi gözaltına alındı. Baskınlarında "YDG-H üyesi oldukları" iddiasıyla gözaltına alınanlardan birinin 
ismi öğrenilemezken, diğer 8 kişinin ismi şöyle; İzzettin Acet (19), Ali Gerdan (19), Kemal Kar (19), Serhat 
Bayık (19), Serbest Ekeren (19), Mahsum Kurami (18), F.Y. (15) ve H.E. (17). Gözaltına alınanlar İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü 
 
1 Kasım 2013’te, Hakkâri kent merkezinde polis tarafından düzenlenen ev baskınlarında, kentteki toplumsal 
olaylara katıldıkları iddiasıyla Mazlum Kurt, Naim Timur, Ferhat Ertunç, Serhat Durak, Harun Demir, Rojhat 
Demir, Ercan İhtiyatoğlu isimli yurttaşların yanı sıra, D.A. (15) ve B.T. (17) isimli çocuklar gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan 9 yurttaşın, Hakkari Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü 
öğrenildi.   
 
2 Kasım 2013’te Giresun’da 2 Ocak 2011’de yapılan bir basın açıklamasında kullandıkları “ampul Tayyip” 
sloganı nedeniyle Liseli Genç Umut üyesi 7 kişi hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret 
ettikleri” iddiasıyla açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Giresun 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 5 Ekim 
2013’te görülen duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme başkanı o dönem 18 yaşın altında olan 7 
kişiye 7’şer ay 25’er gün hapis cezası verdi. 
 
3 Kasım 2013’te Adana’da Güney Kuşağı Bulvarı’nı trafiğe kapatarak eylem yapan gruba basınçlı su ve 
plastik mermilerle müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı plastik mermilerden birinin isabet ettiği B.Y. (14) 
adlı çocuğun sol gözünün görme yetisini kaybettiği öğrenildi. 
 
4 Kasım 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 1 Kasım’da, YDG-H üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 
kişiden 9 çocuğun, çıkarıldıkları Silopi Adliyesi'nde ifadelerinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle 
nöbetçi mahkemeye sevk edildiği öğrenildi. Nöbetçi mahkemede ifadeleri alınan çocuklar F.T. (16), E.K. (15), 
A.S. (17), B.K. (17), M.K. (16), Ş.B. (16), S.K., R.P. (17) ve İ.B. (16) "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşü Kanununa muhalefet", "Polise mukavemet etmek" iddiasıyla tutuklanarak Midyat Cezaevi'ne 
gönderildi.  
 
5 Kasım 2013’te Hakkâri’de 1 Kasım 2013’te ev baskını düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin “çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına aldığı 7’si çocuk 10 kişi 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
6 Kasım 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 Kasım’da gece saatlerinde polis ve özel harekat timleri 
tarafından gerçekleşen eş zamanlı ev baskınında 2'si çocuk 5 kişi gözaltına alındı. Cizre Emniyeti'ndeki 
işlemlerinin ardından Cizre Adliyesi'ne götürülen ve TMK ile yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri 
alınan M.Ç. (15) isimli çocuk ile Cihat Kılıcı (20), Mustafa Aşkın (22) serbest bırakılırken, H.E. (17) isimli 
çocuk ile Ahmet Nas (19) tutuklama talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik tarafından ifadeleri 
alınan H.E. ile Nas "YDG-H üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.   
 
6 Kasım 2013’te Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) kuruluş yıldönümünü (6 Kasım) protesto etmek için 
çeşitli kentlerde eylemler düzenlendi. Ankara’da Yüksel Caddesi’nde toplanarak eylem yapan gruba biber 
gazıyla müdahale eden polis ekipleri biri 14 yaşında çocuk olmak üzere 6 kişiyi gözaltına aldı.   
 
7 Kasım 2013’te, İHD Muş şubemize başvuruda bulunan Ramazan Yalçın; Muş Kapalı Cezaevinde cinsel 
suçtan tutuklu bulunan 14 yaşındaki oğlu İsmail Yalçın’ın cezaevinde benzer suçtan tutuklu bulunan16 
yaşındaki Cenk İdeko tarafından çeşitli zamanlarda cinsel istismara-tecavüze uğradığını iddia ederek yardım 
talebinde bulunmuştur. Yapılan araştırmada iddia edilen ve 26.10.2013 tarihinde gerçekleşen olay ile ilgili 
Muş Cezaevi yönetimi tarafından 30.10.2013 tarihli suç duyurusu üzerine soruşturma açıldığı anlaşılmıştır. 
Cezaevi idaresi ve ilgili savcı hakkında görevlerinde ihmal olduğu gerekçesiyle, ailenin talebi üzerine adli ve 
idari soruşturma açılması talebiyle TBMM İnsan Hakları Komisyonu ve Adalet Bakanlığı’na dilekçe ile 
başvuruda bulunulmuştur.   
 
12 Kasım 2013’te Mersin’de 2013 yılının Ağustos ayında bir gösterinin içinden motosikletiyle geçtiği sırada 
polis ekibinin attığı gaz bombasının çenesine isabet etmesi sonucu ağır yaralan M.K.’nin (17) tedavisinin 
tamamlanmadan ve çenesindeki platin çıkarılmadan tutuklandığı öğrenildi. 
 
12 Kasım 2013’te, Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’ne bağlı Öndül Beldesi’nin Çömlükçü Köyü’nde Rojava 
sınırında çalıştığı tarladan dönerken “kaçakçı olduğu” iddiasıyla askeri ekip tarafından kovalanan Hasan 
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Bakdur (16) adlı çocuğun akrep tipi zırhlı araç ile ezilerek öldürüldüğü ailenin İHD Şanlıurfa Şubesi’ne yaptığı 
başvuru sonucu öğrenildi. 
 
12 Kasım 2013’te, Hakkari Şemdinli ilçesi çıkışında bulunan Derecik (Rubarok) beldesi yolu üzerinde kurulan 
polis kontrol noktasında isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 
4 kişiden 2'si çocuk olduğu için serbest bırakıldı.   
 
12 Kasım 2013’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde 10 Kasım'da özel harekat timleri ve TEM Şube 
polisleri tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 15 kişi, akşam saatlerinde Van 
Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 15 kişiden 16 yaşındaki S.A. ile Meral Abi, gizli tanık 
beyanlarına dayanılarak "örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklandı. 
 
14 Kasım 2013’te, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Salih Ablak (19), Emin Ulus (21), Devran Ay (18), Mervan 
Ekinci (19), Ruhi Demirtaş (20) ve soy ismi öğrenilmeyen T. (17) adlı gençler, çarşı merkezinde bulundukları 
sırada polis tarafından gözaltına alındı.   
 
14 Kasım 2013’te Mersin’de 13 Kasım 2013’te ev baskını düzenleyen özel harekât timleri tarafından “çeşitli 
tarihlerde düzenlenen eylemlerde molotofkokteyli attıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 3 çocuktan ikisi 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
14 Kasım 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 13 Kasım’da polis ve özel harekât timleri tarafından yapılan 
ev baskınlarında 6 kişi gözaltına alındı. 6 yurttaştan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest 
bırakılırken, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hamza Kaya (23) ile Kamuran Yılmaz (22) ve 
A.G.(16) çeşitli tarihlerde gösterilere katıldıkları ve üzerlerinde örgütsel doküman bulunduğu iddiasıyla 
Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Kamuran Yılmaz (22) serbest bırakılırken, Hamza Kaya (18) ile 
A.G.(16) isimli yurttaşlar mahkemeye sevk edildi. Mahkemece ifadeleri alınan 2 kişi, tutuklanarak Mardin E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.    
 
15 Kasım 2013’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Şırnak Mahallesi'nde yapılan ev baskınında 16 
yaşında ki Ş.E. isimli çocuk gözaltına alındı. "İzinsiz gösteriye katıldığı" iddia edilerek gözaltına alınan Ş.E., 
Viranşehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.    
 
16 Kasım 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 15 Kasım gecesi polis ve özel harekât timleri tarafından 
gerçekleştirilen eş zamanlı ev baskınlarında gözaltına alınarak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 4 
çocuk, işlemlerin ardından Cizre Adliyesi’ne sevk edildi. Tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk edilen 
çocuklardan M.E.B. (15) serbest bırakılırken, Ö.C. (16), E.B. (17), R.T. (17) isimli çocuklar ise "YDG-H üyesi 
oldukları” iddiası ile tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
16 Kasım 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 14 Kasım 2013’te ev baskını düzenleyen özel harekât timleri 
tarafından “çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 6 çocuktan üçü 
“Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi üyesi oldukları” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
19 Kasım 2013’te Adana’nın Seyhan İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından 
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu “çeşitli tarihlerde yapılan eylemlere katıldıkları” iddiasıyla 6’sı 
çocuk 8 kişi gözaltına alındı. 
  
21 Kasım 2013’te, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yarbaşı (Hespist) köyünde, özel harekât polisleri ve Jandarma 
tarafından 4 eve düzenlenen baskında, Ömer Tekin (37), Abdurrahim Oruç (17) ve Reşit Uca (18) gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanların sağlık kontrolünün ardından İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 
öğrenildi.  Reşit Uca ve Abdurrahim Oruç (17) "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye 
tarafından 24 Kasım 2013’te, tutuklandı.   
 
21 Kasım 2013’te, Van'da, Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polislerin sokak ve caddelerde düzenlediği 
operasyonda aralarında BDP Gençlik Meclisi üyelerinin de bulunduğu yaklaşık 15 lise öğrencisi genç 
gözaltına alındı.   
 
25 Kasım 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Cudi, Nur, Sur, Yafes ve Dağkapı mahallelerinde birçok eve 
özel harekat timlerinin de katıldığı polis baskınları gerçekleşti. Baskınlarda 4'ü çocuk 6 kişi "YDG-H'ye üye 
olmak" ve 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek" iddiasıyla gözaltına 
alındı.  
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26 Kasım 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından 
düzenlenen ev baskınları sonucu “YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alınan 9’u çocuk 10 kişiden 
7’sı çocuk 7 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 29 Kasım 2013’te tutuklandı. 
 
27 Kasım 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Çanakkale’de 3 Haziran 
2013’te düzenlenen protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle hakkında hapis cezası talep edilen B.T.İ.’nin 
(13) yargılanmasına cezai ehliyeti olmamasına rağmen başlandığı 10 Aralık 2013’te öğrenildi. Çanakkale 1. 
Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya B.T.İ.’nin katılmaması üzerine mahkeme başkanı sanığın bir 
sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar vererek duruşmayı 21 Ocak 2014’e erteledi. 
 
28 Kasım 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde önceki gün polis ve özel harekat timleri tarafından düzenlenen ev 
baskınlarında gözaltına alınan Mehmet Behem (25), İbrahim Belge (24), Mehmet Boğuş (20), Fettah Bayar 
(25) ve K.S. (13), emniyetteki işlemlerinin ardından, Silopi Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri 
alınan biri çocuk 5 kişi, tutuklanma talebi ile nöbetçi hakimliğe gönderildi. Hakimlikte ifadeleri alınan 5 kişi, 
"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek", "Polise mukavemet etmek" 
iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
29 Kasım 2013’te Adana’da düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 4 çocuktan Y.D. “çeşitli 
tarihlerde düzenlenen izinsiz gösterilere katıldığı” gerekçesiyle aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklandı. 
 
29 Kasım 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 26 Kasım’da Cudi ve Nur mahalleleri başta olmak üzere birçok 
mahallede çok sayıda polis ve özel harekat timleri tarafından eş zamanlı ev baskınları yapılmıştı. 
Baskınlarda gözaltına alınan 8'i çocuk 9 kişiden yüzde 50 engelli raporu bulunan A.S. (15) 28 Kasım’da 
emniyetteki işleminin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 7'si çocuk 8 kişi ise Cizre Adliyesi'ne getirildi. 
Savcılık tarafından ifadesi alınan S.A (15) serbest bırakılırken, 6'sı çocuk 7 kişi ise tutuklanma talebi ile 
mahkemeye sevk edildi.  2911 Sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ve "YDG-H'ye 
üye olmak" iddiasıyla suçlanan Ahmet Anakin (19) nöbetçi hakimlikçe, S.B. (16), E.U. (14), S.Ç. (17), A.A. 
(17), S.B. (16) ve M. B. (16) ise çıkarıldıkları Çocuk Mahkemesi'nde tutuklandı.   
 
30 Kasım 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde demiryolu mevkiinde 28 Kasım tarihinde polislerce gözaltına 
alınan S.A. (13), darp edildiğini ifade etti. S.A. adlı çocuk arkadaşlarıyla oyun oynarken polis aracının 
kendilerine doğru geldiğini ve korkarak kaçmaya başladıklarını söyleyerek, "Beni yakalayıp polis arabasının 
içine koydular. Beni tenha bir yere götürdüler ve birbirlerine 'Burası uygundur' deyip beni dövemeye 
başladılar. Önce bir polis, sonra da 3 polis birden dövdü" dedi.    
 
3 Aralık 2013’te, Batman'da 1 Aralık’ta gözaltına alınan BDP Batman Gençlik Meclisi üyesi 17 yaşındaki Z.T., 
Batman Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade işlemleri ardından savcılığa sevki edildi. Tutuklanma talebiyle 
mahkemeye gönderilen Z.T., "patlayıcı madde bulundurmak" ve "Örgüte üye olmak" iddiasıyla tutuklanarak 
Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
3 Aralık 2013'te Mersin’de 2013 yılının Temmuz ayında bir protesto gösterisi esnasında kolluk kuvvetlerine 
taş attıkları iddiasıyla ve “YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle A.Y. (14), A.D. (15), S.E. (14), B.Y. (17) İ.Ş. 
(14) ve M.S.F. (17) adlı 6 çocuk hakkında dava açıldığı öğrenildi. Kullanıldığı iddia edilen molotofkokteylinin 
“nükleer, biyolojik, kimyasal silah” olarak değerlendirdiği davanın 20 Aralık 2013’te Mersin 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında sanık çocukların ifadelerini alan mahkeme heyeti duruşmayı 
erteledi. 
 
3 Aralık 2013’te, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi çocuk koğuşunda bulunan F. T. (17) ve M.K.(17) adlı 
çocukların 2 Aralık’ta Sincan Çocuk Cezaevi'ne sürgün edilirken, tutuklu çocukların gardiyanlar tarafından 
darp edildiği iddia edildi. Çocuk koğuşunda kalan B.K.'nin (16) ziyaretine giden Annesi Ayşe Kuday, 
çocuklara fiziki işkence uygulandığı ve açık görüş sırasında bile çocuklara hakaret edildiğini belirti. Anne 
Kuday, " Ziyaret sırasında oğlum bana, sabah uyudukları sırada çok sayıda gardiyanın koğuşa girerek, iki 
arkadaşlarının hastaneye götürecekleri söylediğini, durumu fark eden çocukların tepki göstermesini üzerine 
gardiyanların kendilerine saldırıda bulunduğunu söyledi. " dedi.   
 
5 Aralık 2013’te, İstanbul’da Başakşehir Anadolu Lisesi öğrencisi S.K.’nin (16) tartışma sonrası kavga ettiği 
F.D. adlı bir diğer öğrencinin polis memuru olan babası tarafından okulun bahçesinde dövüldüğü öğrenildi. 
 
6 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin gerçek mermili 
silahlarla saldırması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Veysel İşbilir’in (34) öldürülmesini 
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protesto etmek için 9 Aralık 2013’te Şemdinli İlçesi’nde yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekiplerinin gaz 
bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 3 çocuk gözaltına alındı. 
 
8 Aralık 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polislerinin açtığı ateş sonucu Mehmet Reşit İşbilir ve 
Veysel İşbilir'in öldürülmesini, Diyarbakır'da yürüyüşle protesto eden yurttaşlara polis gaz bombaları ve 
tazyikli su ile müdahalede bulundu.  Rastgele atılan gazdan çok sayıda yurttaş etkilendi. Bayındırlık 
Caddesi'nde ise evlere polisin gaz bombası attığı görüldü. Bir eve isabet eden gaz bombası nedeniyle 1 
yaşındaki ismi öğrenilemeyen bebek boğulma tehlikesi geçirdi 
 

8 Aralık 2013’te, Ankara 2. Çocuk Mahkemesi Hakimi Gökten Koçoğlu, Güvenpark’ta parasız eğitim talebi 
için eylem yapan grubu alkışladıkları gerekçesiyle 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Yasası’na 
muhalefet suçundan 3’er yıla kadar hapisle dava açılan yaşları 18’den küçük 3 çocuk hakkında “Ankara’da 
hakimler var” dedirtecek bir beraat kararı verdi. Beraatın gerekçeli kararında “Toplanma özgürlüğü hakkının 
kullanılarak barışçıl olan gösterilere kamu erklerinin hoşgörü göstermesi, toplumun da buna katlanması 
gerekeceği” ifadelerine yer verildi. 

 
9 Aralık 2013’te, Hakkari'nin Şemdinli (Şemzînan) İlçesinde polisler tarafından Hükümet Konağı kapısının 
önünde ismi öğrenilemeyen 15-16 yaşlarında bir çocuk gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen 
çocuğun Şemdinli ilçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.   
 
9 Aralık 2013’te, Hakkari'nin Şemdinli (Şemzînan) ilçesinde sokaklara çıkan gençler, Yüksekova'da polis 
tarafından Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in öldürülmesi ile Bêmal Topçu adlı yurttaşın ağır 
yaralanmasını protesto etti. Polisin tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalesi sonrasında 3 çocuğun 
gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
10 Aralık 2013’te Adana’da 5 Aralık 2013’te, “uzun namlulu silah olduğu” gerekçesiyle bir eve baskın 
düzenleyen Özel Harekât polis ekiplerinin ve Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin İ.Ö.’yü (22) 
ve M.R.Ö.’yü (17) darp ettikleri görüntüler ortaya çıktı. Daha önceden güvenlik gerekçesiyle evin bahçesine 
yerleştirilen kameranın kaydettiği görüntülerde M.R.Ö., polisler tarafından evin sundurmasının direğine 
bastırarak kelepçelenmeye çalıştığı M.R.Ö.’nün saçlarından tutan bir polis memuru, başını direğe vurduğu 
görülüyor, bu sırada yanlarına gelen bir başka polis memurun da genci yumruklayarak M.R.Ö.’nün kasıkları 
ve yüzüne diziyle ardı ardına vurduğu görüntülendi. 
 
11 Aralık 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Ankara’da 1 Haziran 2013’te düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 11 çocuğa ilişkin hazırlanan 
iddianamenin kabul edilmesinin yargılamaya başlandı. 11 çocuk hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasından açılan davanın Ankara 4. Çocuk Mahkemesi’ndeki 
duruşmasında sanıkların ifadesini alan mahkeme başkanı, 3 çocuğun beraat etmesine, 8 çocuk hakkındaki 
hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 
 
12 Aralık 2013’te Mardin Çocuk Cezaevi’nden talepleri olmaksızın ve “kemik taramasına götürülecekleri” 
gerekçesiyle Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne sevk edilen M.K. ve F.T.’nin sevk esnasında ve 
götürüldükleri cezaevinde günlerce darp edildikleri İHD Ankara Şubesi’nin açıkladığı rapor sonucu ortaya 
çıktı. 
 
12 Aralık 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran M. Salih Şentürk, “Oğlum 11 aralık 2013 günü mahalleden 
göz altına alınarak zorla tutanak tutturulmuştur. Oğlumun psikolojisi ve okul durumu tehlikeye girmiştir. 
Derneğinizden gerekli yardımın yapılmasını talep ediyorum”, dedi. 
 
12 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Aralık 2013’te düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin 
gerçek mermili silahlarla saldırması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Veysel İşbilir’in (34) 
öldürülmesini protesto etmek için Mersin’de yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekiplerinin gaz bombaları ve 
basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 6’sı çocuk 10 kişi gözaltına alındı. 
 
 

15 Aralık 2013’te, Diyarbakır da 8 Aralık Pazar günü Hakkari’nin Gever (Yüksekova) ilçesinde üç kişinin polis 
kurşunuyla infaz edilmesini protesto eden kitlenin içinde yer alan 16 yaşındaki M.A'nın hem olay yerinde hem 
de gözaltında polis tarafından şiddete uğradığı öğrenildi.  M.A'ya 8 Aralık'ta verilen ve darp edildiğini 
belgeleyen raporun ardından polis, 9 Aralık'ta yeni bir rapor aldı. Polisin baskı yoluyla aldığı düşünülen 
raporda ise önceki günkünün aksine darp olmadığı yazıldı. ANF'ye konuşan baba Hasan Akgönül, 
çocuğunun pazar günü saat 18.00 civarında evden çıktığını ifade ederek, şunları anlattı: "Saat 21.00'e kadar 
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gelmesini bekledik ama gelmedi. Gittim, arkadaşılarına sordum; 'buraya gelmedi' dediler. Eve döndüm. Saat 
22.30 gibi karakoldan telefon açıp 'çocuğunuz burada' dediler. Karakola gittim ama çocuğu göstermediler. 
Sabah adliyeye çıkacağını söylediler." 
 
'DÖVMÜŞLER, SOĞUK HAVADA MONTUNU DA ALMIŞLAR' 
Ertesi gün ise saat 10.15 gibi çocuğunu adliyede gördüğünü belirten Akgönül, "Çocuğun haline, durumuna 
baktım, o kadar dövmüşler ki, sanki başka hale sokmuşlar. Tanımakta zorlanılacak kadar şiddet 
uygulamışlar. Saat 16.00 gibi de tutuklama kararı verildi. Doktor raporu aldık. Çocuk Şube'de 'darp yok' 
denildi ama doktor raporuyla şiddete uğradığı ispatlandı. Bir de hava soğuk diye üzerinde mont vardı ama 
onu da alıp çocuğa vermemişler" diye konuştu. 
 
'YÜZÜNE MİDE BULANDIRAN ELEKTRİKLİ IŞIK YANSITMIŞLAR' 
Çocuğuyla görüştüğünde, kendisine olay akşamını anlattığını söyleyen Akgönül, 'akrep' olarak bilinen zırhlı 
aracın olay yerine geldiğinde çocuğunun kaçmaya çalıştığını ancak yüzüne elektrikli bir ışığın yansıtılmasıyla 
beraber midesi bulanarak, gözleri karararak yakalandığını kaydetti.  "Bana, 'baba ben kaçmaya çalışırken 
yüzüme bir şey sıktılar, midem bulandı, gözlerim karardı, yüzüme ışık geldi' diye anlattı. Sonra da çarşı 
karakoluna götürüyorlar, oradan çocuk merkezine. Hem olay yerinde dövmüşler, hem de götürdükleri 
yerlerde" diyen baba Akgönül, cezaevinde de perşembe günü görüştüklerini ifade etti:  "Cezaevinde 
görüştüğümde burnundaki sorun artmış; içe doğru kaçmış sanki, eğilme vardı. Dudaklarında da alt 
kısımlarda hep çatlaklar oluşmuş." Baba Akgönül, "Çocuğumun uğradığı şiddetle ilgili 8 Aralık'ta doktor 
raporu aldık. Ama polis bu raporun ardından harekete geçerek, gidip başka doktora aksi yönde bir rapor 
yazdırdı. Polis darp izine rastlanmadığının yazdığı raporu baskı yoluyla aldığına eminiz" dedi. 
 
SİİRT'E SEVK EDİLECEK 
Akgönül, çocuğunun şu an Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutulduğunu ancak Siirt'e sevk edileceğini 
açıklayarak, "Zaten daha çocuktur. Hem okulundan olacak hem bizlerden. Siirt'e de sevk edilince 
görüşmemiz zorlaşacak" dedi. 

 
16 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hasan Akgünül, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Mehmet Akgünül, 07.12.2013 tarihinde akşam saat 17.40 sularında arkadaşına ders çalışmak için söyleyip 
evden ayrıldı.  Gece saat 22.00’da emniyetten aradılar. Oğlumu gözaltına aldıklarını söylediler. Gece saat 
24.00’da çocuk şubeye gittim ancak çocuğumu bana göstermediler. Ertesi gün mahkemeye çıkarıldığı 
zaman kendisiyle görüşme fırsatımız oldu. Oğlumun bana “Sur ilçede arkadaşına gittiği sırada bir grubun 
bağrışmaları üzerine olay yerine gittiğini ve yüzü kapalı birinin kendisine havai fişek verdiğini, kendisinin de 
havaya doğru patlattığını ve o esnada polisin gelip kendisini gözaltına aldığını söyledi. Oğlumu gözaltına 
aldıkları sırada çok kötü bir şekilde dövdüklerini, eli, yüzü ve burnu kanlar içinde olup, şiddette maruz 
kaldığını gördüm. Oğlum şuanda Diyarbakır E Tip Cezaevinde tutukludur. Cezaevi görüşüne gittiğimde 
yüzündeki ve burnundaki morlukları hala duruyordu. Oğlum ağlayarak kendisini çok kötü dövdüklerini anlattı. 
08.12.2013 tarihinde oğlum darp raporu almak için hastaneye sevk edilmiş.  09.12.2013 tarihinde Adli Tıp 
tarafından gönderilen cevapta darp ve cebir izine rastlanmadı denilmektedir. Verilen iki rapor arasında çelişki 
bulunmaktadır. Oğlumun bir gün arayla ilişmesi mümkün değildir. Oğlum ile cezaevinde görüşmenizi ve 
hukuki destek talep ediyorum.”   
 
17 Aralık 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 12 Aralık’ta, özel hareket ve sivil polisler tarafından birçok 
mahallede yapılan ev baskınlarında 2'si çocuk 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan D.K. (15) 
isimli çocuk Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dün aksam 
saatlerinde Cizre Adliyesi'ne sevk edilen Osman Fidan (19), Muzaffer Yağarcık, ve İ.İ. (16) YDG-H üyesi 
oldukları iddiası ile tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan Osman Fidan 
ve İ.İ., tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Muzaffer Yağarçık ise serbest bırakıldı.   
 
19 Aralık 2013’te Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde adı öğrenilemeyen bir çocuk zırhlı bir polis aracında bulunan 
polis ekibi tarafından gözaltına alınarak Siteler Polis Karakolu’na götürüldü. 
 
23 Aralık 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Oslo Oteli önünde gençlerin protesto gösterisine polisin 
müdahale etmesiyle başlayan olaylarda Ö.K. (12) ve S.D. (16) isimli 2 çocuğun yaralandığı belirtildi. Yüzüne 
gaz bombası isabet eden S.D'nin Yüksekova Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Hakkari 
Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden gaz bombası 
kapsülleriyle yaralandığı belirtilen Ö.K'nin ise Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tadavi altına alındı. Van 
Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaşı Tıp Merkezi'nde tedavi altına alınan S.D. sağ gözünü 
kaybetti. S.D’nin yüzünün komple yandığı ve diğer gözünün de görme yetisini kaybedebileceği belirtildi.   
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23 Aralık 2013’te Hakkâri Kapalı Cezaevi’nde tutulan H.D., R.D., B.T., F.E., S.D., M.K. ve D.A. adlı 7 
çocuğun 11 Aralık 2013’te talepleri olmaksızın 1433 km. uzaklıktaki Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne sevk 
edildikleri öğrenildi. 
 

Maltepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu olarak kalan 17 yaşındaki F.G., 2011 
yılında diğer koğuşlarda kalan V.Y. ve R.Ö.’nün tecavüzüne uğradı. Açılan davada Adalet Bakanlığı “F.G. 
koğuştaki acil butonuna basabilirdi ya da bağırarak yardım isteyebilirdi” savunmasını yaptı. Bu haberin 
Hürriyet gazetesinde yayımlanmasının ardından, cezaevinde görev yapan infaz koruma memuru A.A. 
telefonla arayarak önemli iddialarda bulundu. Hakkındaki bir iddiadan dolayı başka bir ilde görevlendirildiğini 
söyleyen A.A., yaşanan tecavüz olayında Adalet Bakanlığı’nın yaptığı savunmanın gerçekçi olmadığı 
söyledi. Maltepe’deki çocuk ceza infaz kurumunda yaşanan tecavüz olayıyla ilgili Adalet Bakanlığı’nın 
“Davacı acil çağrı butonuna basmadı, bağırmadı” savunmasının ardından o dönem o cezaevinde gardiyanlık 
yapan A.A.’dan ilginç  bir açıklama geldi. A.A, “Koğuşlardaki acil butonları çalışmamaktadır. Bunlar bizim 
zamanımızda devre dışı bırakılmıştır. Çünkü cezaevi genelinde ortalama 150 tane buton vardı. Her basılan 
butona gitmek gardiyanlar için iş yükü oluyordu. Ayrıca cezaevinin koridorları çok uzun. Yani memurlar bu 
koridorların başına bulunan yerlerinde bekliyor. Mahkûmların kaldığı duvar ve kapılar çok kalın. Seslerini 
duyurmaları imkânsız.” Normal durumlarda bile içerde bulunan birinin bağırması duyulmuyor. Mahkûmlar 
bizlere seslerini duyurmak için sert bir cisimle demir kapıya vuruyordu.” dedi. 

 
24 Aralık 2013’te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e mikroblog sitesi twitter.com adresi 
üzerinden “#EdepsizsinMelihGokcek” konu başlığı ile mesaj atan ve 27 Şubat 2013’te okuduğu okuldan polis 
ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.A. (17) hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” 
iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonunda TCK 125. maddesi uyarınca açılan davaya Ankara 3. Çocuk 
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada İ.A.’nın avukatını dinleyen mahkeme başkanı, İ.A.’nın beraat 
etmesine karar verdi. 
 

M.K. 17 yaşında olup, 2009 yılından bu yana 29 kez gözaltına alınmış ve 6 kez belirli aralıklarla tutuklu 
olarak cezaevinde kalmıştır. Daha önce çocuk mahpuslara ağır hak ihlalleri ile gündeme gelen Pozantı 
Çocuk Kapalı Cezaevinde de tutuklu bulunan M.K., son olarak yargılandığı ceza dosyası kapsamında Mardin 
E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 6. kez tutuklu olarak bulunmuştur. F.T. 17 yaşında olup, önceki yıllarda 
başka bir ceza dosyası sebebiyle 9 ay tutuklu kalmış; son ceza dosyası kapsamında ise yaklaşık 1 aydır 
Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda M.K. ile tutuklu bulunmuştur.2 Aralık 2013 tarihinde, Mardin E 
Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan M.K. ve F.T., sabahın erken saatlerinde – yaklaşık sabah 6 suları- 
gardiyanların ani oda baskını ile uyandıklarını belirtmektedirler. İnfaz koruma memurları tarafından M.K. ve 
F.T.’ye ‘’kemik testi’’ için Ankara’ya götürüleceklerini belirtilmiştir. Buna karşın çocuk mahpuslar sevk öncesi 
cezaevi müdürü ile görüşmek istediklerini belirtmişlerdir. Çocuk mahpuslar, 1-2 saat süren bekleme süreci 
geçirdiklerini; bu esnada cezaevi personelinin tereddütlü davranışlarından dolayı rahatsızlık duyduklarını; 
Ankara’ya götürülmeye esas gerekçeyi yahut bir açıklama yapması için cezaevi müdürünü beklerken; 
normalde 8 kişilik kapasiteye sahip olan; ancak 11 kişi olarak kaldıkları koğuşlarına, çocukların ifadesi ile 
“neredeyse bütün cezaevi infaz koruma memurlarının” dolduğunu belirtmektedirler. Çocuk mahpuslar, 
koğuşa giren infaz koruma memurlarının sayım yapmak üzere geldiklerini belirtmelerine rağmen; sayım 
yapmak yerine, M.K. ve F.T.’yi zorla koğuştan dışarı çıkarmaya çalışmışlardır. Zorla çıkarılmaya direnen 
M.K. ve F.T.’ye, infaz koruma memurlarının fiziksel şiddet uyguladığı belirtilmektedir. Ayrıca, koğuşta 
bulunan diğer mahpusların da, şiddet uygulanmasına engel olmak isteyince, aynı kötü muameleye, fiziksel 
şiddete maruz kaldıkları belirtilmektedir. M.K. ve F.T., uygulanan fiziksel şiddetin boyutunun ağır olduğunu, 
tek tek bütün mahpus çocukların darp edilerek koğuştan çıkarıldığını ve geride kalan 9 arkadaşlarının ayrı 
ayrı hücrelere götürüldüklerini, geride kalan 9 arkadaşlarının bugün dahi hücre disiplin cezasında olduklarını 
düşündüklerini, belirtmektedirler.  Bu olaylar esnasında, Cezaevi I. Müdürünün de hazır bulunduğunu; 
müdürün M.K.’yı M.K.’nın başını demir parmaklıklara vurmak suretiyle darp ettiğini, M.K. belirtmektedir. 
Ayrıca F.T’ye tokat atan kişilerden birinin Cezaevi İnfaz Savcısı olduğunu sonradan öğrendiklerini F.T. ve 
M.K. ifade etmektedirler.   Ring aracına bindirilmeden önce M.K., burnunun gardiyanlar tarafından burkulmak 
suretiyle kendisine çok ağır şiddet uygulandığını , ellerinin arkasına sabitlenerek yere yatırıldığını, üzerine 
gardiyanların çullanarak kendisini darp ettiklerini, zorla soyduklarını ve bu şekilde üst aramasına maruz 
kaldığını belirtmektedir.  Çocuk mahpuslar Mardin’den Ankara’ya ring aracı ile getirildiklerini, yolculuğun 13–
14 saat sürdüğünü, yolculuk boyunca her ikisinin de ellerinin arkadan kelepçeli olduğunu belirtmektedirler. 
Ayrıca yolculuk boyunca defalarca talep etmelerine rağmen kendilerine hiç yemek ve su verilmediğini, bütün 
yolculuk boyunca yalnızca bir kez tuvalete götürüldüklerini ifade etmektedirler. Yine çocuk mahpuslar, sevk 
edildikleri 2.12.2013 tarihinin, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda, kendilerinin açık görüş günü 
olduğunu, ailelerinin görüş için şehir dışından geldiklerini ve ilk kez açık görüş yapabilecekken; Ankara’ya 
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sevk edildiklerini; aileleri ile görüşme imkanlarının ellerinden alındığını ve kasıtlı olduğunu düşündükleri bu 
uygulamanın ailelerini ve kendilerini ayrıca mağdur ettiğini belirtmektedirler. 

 
24 Aralık 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Cihan Kaçar; “16 yaşındaki oğlum kemik testi  
yapılmasına rağmen mahkeme göz ardı etmiştir 12 ay Mersin ve Hatay Cezaevlerinde tutukludur. Bütün bu 
hukuksuzluğun derneğiniz tarafından hukuki süreç başlatılarak takip edilmesini talep ediyorum”, dedi. 
 
25 Aralık 2013’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Qamişlo sınır hattında bulunan mayınlı alanda sınıra örülmek 
istenen duvar çalışmasını protesto etmek için BDP 22 Aralık 2013’te Nusaybin’de sınıra sıfır noktasında 
yapmak istediği eyleme polis ekipleri gerçek mermili silah, basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale 
etmesinin ardından gözaltına alınan K.A. (17) ve İ.A. (16) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak 
Mardin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
25 Aralık 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Hori Anlıaçık, “1993 doğumlu oğlum Musa Alnlıaçık 
Mersin ceza evinden Pozantı, Silifke, Antep cezaevlerine sürgün edildi kalp ve tansiyon hastası o koşullarda 
yaşaması tehlikelidir. Oğlumun avukatı yok derneğiniz tarafından yardımcı olmanızı talep ediyorum”, dedi. 
 
28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde 34 insanın düzenlenen hava saldırısı 
sonucu ölümüne neden olan olayın yıldönümünde Mersin’de protesto gösterisi düzenleyen gruba polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 7’si çocuk 8 kişi gözaltına alındı. 
 
30 Aralık 2013’te, Şırnak'ta 29 Aralık’ta gözaltına alınan 18 çocuktan 3’ü "YDG-H üyesi" oldukları iddiasıyla 
tutuklandı. Tutuklanan 3 çocuk Midyat Cezaevi'ne götürülürdü. Serbest bırakılan 15 çocuğa ise, 3 biner TL 
para cezası verildi.   
 
30 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kadri Şimşek, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
29.12.2013 tarihinde BDP Silvan İlçe Örgütünün Roboski Katliamını anmak ve Hasta mahpuslar için 
düzenlediği yürüyüşü Silvan – Mezopotamya Gazetesi adlı yerel gazete adına muhabir olarak takip 
ediyordum. Saat 14.00 sıralarında yürüyüş bittikten sonra kitle dağıldı. Ancak yer yer bazı göstericiler ile 
kolluk güçleri arasında arbede yaşandı.  Çevik kuvvet görevlileri 15 -16 yaşlarındaki bir çocuğu yakalamaları 
sırasında darp ediyorlardı. Ben de gazetecilik görevim gereği olayın görüntüsünü alıyordum. Sivil giyimli 
komiser olduğunu sonradan öğrendiğim ama adını bilmediğim 1.85 boylarında zayıf, beyaz montlu, kot 
pantolonlu, başının ön tarafında saçı çok olan kumral hafif kıvırcık ve sakalsız gördüğümde teşhis 
edebileceğim şahıs üzerime atlayarak çekim yaptığım telefonumu elimden aldı. Ne yapmak istediğimi sordu. 
Ben de gazeteci olduğumu söyledim ve muhabir kartımı kendisine gösterdim. Bunun üzerinde orada bulunan 
birkaç çevik kuvvet polisi kendisine “komiserim bizler onu tanıyoruz. Gazetecidir.” demelerine rağmen beni 
ite kaka akrep diye tabir edilen araca bindirdiler. Araca bindirirken arkadan tekmelediler. Tekmenin etkisiyle 
aracın içerisine düştüm. Düşmeni etkisiyle elimden yaralandım.  Düştükten sonra dahi tekmelemeye devam 
ettiler. Sırtım halen morarmış haldedir. Olaya ilişkin görüntüler bende mevcuttur. Akabinde ilçe emniyet 
müdürlüğüne götürüldüm. Emniyette kameraların görmediği çay ocağına götürüldüm. Ailemi de çağırdılar. 
Uzlaşmamızı ve olayın haberinin yapılmaması konusunda bana baskı yapıldı. İnternette bana ilişkin haberler 
dolaşınca “o haberler çekilsin, yoksa ben de polis arkadaşları şahit olarak gösterip hakkında işlem yaparım.” 
dedi. Ben hakkımı sonuna kadar arayacağımı söyledikten sonra ajanslara düşen haber geri çekilirse seni 
serbest bırakırız dediler ancak ben kabul etmedim. Gözaltından çıkarılırken Silvan Devlet Hastanesine 
götürüldüm. Orada doktora darp edildiğimi söyledim ve darp edildiğim yerleri gösterdim. Söz konusu 
hususlar rapora geçirilmiştir. Saat 21.00 sıralarında serbest bırakıldım. Bununla birlikte telefonumun başucu 
şüpheli komiserin müdahalesi sonrası zarar görmüştür. Beni bu şekilde darp eden, tehdit ve hakaret eden 
telefonuma zarar veren polis memurlarından davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.   
 

İHD Mersin şubemizin yapmış olduğu araştırma sonrası yapılan açıklamada: Kamuoyunda “Taş Atan 
Çocuklar” olarak bilinen çocuklara çok ağır hapis ve para cezaları verilmektedir. Aileler haklı olarak bu 
uygulamalara karşı isyan etmekte ve bu cezaları kabul etmediklerine dair başvuruda bulunmaktadırlar. Bu 
cezaların büyük bölümü ajanlaştırma politikalarının ortaya çıkardığı sonuçlara,   ”gizli tanık” ifadelerine 
dayandırılarak verilmektedir. Kişinin katıldığı iddia edilen bir eylemde  bir çok maddeden ayrı ayrı (örneğin 
patlayıcı maddeyi yapmaktan,bulundurmaktan,kullanmaktan,kamu ya da özel mala zarar vermekten,polise 
karşı direnmekten..vb.)ceza verilmektedir.Üstelik “mahkeme heyetinde bir daha  yapmayacağına dair kanaat 
oluşmadığından verilen cezaların  yarı oranında artırılması” ibaresi hiç değişmemektedir.Bu uygulama 
tamamen usulsüz ve hukuka aykırıdır. Bu sorun her ne kadar fiilen cezaevinde yaşanmasa da,mahkemelerin 
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adaletsiz işleyişi sonucu cezaevinde geçirilecek uzun yılların ve hak ihlallerinin  zeminini hazırlamaktadır. 
Devletin bu özel politikasına karşı başlı başına bir mücadele yürütülmelidir. Denilmiştir.  

 
 

KİŞİ  GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ  
 
Bu bölümdeki gözaltı ve tutuklamalar, ifade, örgütlenme ve seyahat özgürlüğü kapsamında yaşanan 
ihlaller ile keyfi gözaltılar olarak değerlendirilmektedir.  
 
5 Mayıs 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mahmut Akarsu, şu beyanlarda bulundu: 
“Ağabeyim Yüksel Akarsu, 29 Nisan 2013 tarihinde Genç/Palu sınırında orman kesimi yapılırken işçiler, PKK 
Militanları tarafından alıkonulmuştur. Orman kesimini 14 işçi yapmıştır. Yaklaşık 3 saat sonra işçiler serbest 
bırakılırken, ağabeyimi de yanına alarak oradan uzaklaşmışlardır. 7 gündür ağabeyimden haber alamıyoruz. 
Ailesi olarak endişeliyiz ve can güvenliğinden dolayı tedirgin durumdayız. Ağabeyim köy korucusudur. 
Orman kesimiyle ilgisi yoktur. Orman işçilerce kesilmiştir. Olayın olduğu Hur Dere mevkiinde giderken 
ağabeyimin köpeği atkı ile ağaca bağlı olduğunu gördük. Orada arama yaptık ama ağabeyimin izine 
rastlamadık. Ağabeyim korucu olduğundan dolayı alıkonulduğunu düşünüyoruz. Barış sürecinden 
bahsedildiği bir dönemde, silahların sustuğu bir zaman diliminde ağabeyimin bir zarar görmeden serbest 
bırakılması kanısındayım. Bu konuda gerekli girişimlerin yapılmasını sizden talep ediyorum.”     
 
6 Mayıs 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdurezak Uruçtekin, şu beyanlarda bulundu: 
“Ağabeyim Abdulselam Uruçtekin, kendisine ait olan kamyonu ile 03.05.2013 tarihinde çimento yükleyip 
Silvan’a bağlı Üçdirek köyüne götürmüş. Oradan Silvan’a bağlı Kaso mezrasında odun toplayıp tekrar 
Üçdirek köyüne gelirken PKK Militanları olan 6 kişi tarafından yolları kesilmiştir. PKK Militanları tarafından 
ağabeyimin ismi sorulduktan sonra kendisi ajandır arabadan indirin, dediler ve indirdikten sonra arabayı 
ateşe verip yakmışlardır. Ağabeyim ve oğlu İbrahim militanlar tarafından üstleri soyulup kendilerine ait olan 
yelekleri giydirip, oğlu ve şoförü alıp Kulp Bölgesine doğru götürmüşler. Oğlunu ve şoförü dağlık bölgede 
bırakıp ağabeyimi alıp götürmüşler. Ağabeyimin bırakılması için sizden bir çağrının yapılmasını talep 
ediyorum.”    
 
13 Mayıs 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Azima Elçi, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
Abdulmutalip Elçi, bundan 4 ay 8 gün önce Cizre ilçe merkezinde bulunan evinden çıktıktan sonra bir daha 
geri dönmedi. PKK tarafından alıkonulduğunu biliyoruz. Ama ne amaçla götürüldüğünü bilmiyoruz. En son 
Suriye Kürt Bölgesinde Derika Hemo’da olduğu bize söylendi. Eşimin herhangi bir suçu yok. Ben ve 
çocuklarım mağdur durumdayız. Eşimin bırakılması konusunda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”     
  
14 Haziran 2013’te, Bingöl'ün Yayladere (Xolxol) ilçesine bağlı Haktanır (Xop) köyü Kuruca mezrası 
kırsalında akşam saatlerinde odun kesen işçilerin yanına gelen silahlı kişilerin, propaganda yaptığı iddia 
edildi. Silahlı kişilerin bir süre propaganda yaptıktan sonra orman yolu yapan iki iş makinesi ve kesilen 
odunları ateşe verdiği, sonra da kesim müteahhidi Mehmet İlze ve ismi öğrenilemeyen kepçe operatörünü 
yanlarına alıp olay yerinden uzlaştıkları iddia edildi. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, askerlerin 
bölgede hava destekli geniş operasyon başlattı. (15.06.2013/DİHA) 
 
Siirt İli Pervari İlçesinde ikamet eden Hacı Uzunay ile Fadıl Özcan adında iki sivil kişinin silahlı militanlarca 
alıkonulduğu 15 gün sonra serbest bırakıldığı bilgisine ulaşılmıştır. (İHD Siirt Şubesi) 
 
17 Haziran 2013’te Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde sınıra yapılan karakol inşaatının şantiye şefi M.E.’nin 
kimliği belirsiz kişilerce alıkonduğu ortaya çıktı. 
 
28 Haziran 2013’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde Yakacık yolunda yol keserek kimlik kontrolü yapan silahlı bir 
grubun sivil giyimli Jandarma Özel Harekât Birliği’nde görevli uzman çavuş Yetkin Beğen’i alıkoyduğu 
açıklandı. 
  
1 Temmuz 2013’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde 28 Haziran 2013’te Yakacık yolunda yol keserek kimlik 
kontrolü yapan silahlı bir grup tarafından alıkonan sivil giyimli Jandarma Özel Harekât Birliği’nde görevli 
uzman çavuş Yetkin Beğen Hazro İlçesi’nin kırsal kesiminde serbest bırakıldı. 
 
4 Temmuz 2013’te Dersim’nin Ovacık İlçesi’nde 23 Haziran 2013’te taksi şoförü Cemal Beyazgül’ün (45) 
aracı Çakmaklı Köyü’nün yakınlarında terk edilmiş halde bulundu. Kendisinden haber alamayan Cemal 
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Beyazgül’ün ailesinin “devletle işbirliği yaptığı” iddiasıyla “TKP/ML-TİKKO Örgütü’nün alıkoymuş 
olabileceğini” ileri sürdükleri öğrenildi. 
 
10 Temmuz 2013’te Dersim’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Kaymaztepe Köyün’den 26 Haziran 2013’te kimliği 
belirsiz kişilerce alıkonan şantiye şefi Abdullah Başyiğit serbest bırakıldı. 
 
10 Temmuz 2013’te, Dersim kent merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Geyiksuyu köyü kırsal alanında 
09.07.2013 tarihinde akşam saatlerinde ağaç kesimi gerçekleştiren firmaya ait bir kamyonu durduran bir grup 
MKP/HKO militanı, firmaya ait kamyonu yakarak orman kesiminde çalışan 6 işçiyi yanlarına alarak olay 
yerinden uzaklaştı. Alıkonulan 6 işçi ilerleyen saatlerde serbest bırakıldı.   
 
10 Temmuz 2013’te, Bitlis Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dalda köyü 
yakınlarında bulunan inşaat firmasının taş ocağında çalışan 3 kepçe operatörünün silahlı kişiler tarafından 
alıkonulduğu açıklandı. Valilik, "Dalda köyü yakınlarındaki taş ocağına dün saat 20.30 sıralarında bir grup 
PKK'li taş ocağına gelerek taş ocağında görevli kepçe operatörleri T.A, N.Ş. ve E.A'yı yanlarına alarak 
bölgeden ayrılmıştır" açıklamasını yaptı.   
 
24 Temmuz 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hüseyin Bozkurt, şu beyanlarda bulundu: “Yeğenim 
Ertuğrul Bozkurt, 1,5 aydan beri formen olarak Bingöl/Genç ilçesi demir yolu yapımında Cengiz Mapa Özaltın 
şirketinde çalışmaktaydı. 19.07.2013 tarihinde şantiyeden silahlı bir grup tarafından 2 arkadaşıyla araçları 
yakılarak alınmışlardır. Benim yeğenim sadece çalışmak ve geçimini sağlamak amacıyla oradaydı evli ve üç 
çocuk babası eşi ve çocukları endişe içinde beklemekteler. Yeğenimin bırakılması için sizden hukuki yardım 
talep ediyorum  
 
26 Temmuz 2013’te, Bitlis'in Çeltikli (Şex Cuma) mezrasında bulunan ormanlık alana sabah saatlerinde ağaç 
kesmeye giden Tekin Kılvan ile Suat Kılvan adlı yurttaşların ağaç keserken, silahlı bir grup tarafından 
alıkonulduğu ve araçlarının da ateşe verildiği belirtildi. Tekin ve Suat Kılvan'ın 5 ay önce de aynı yerde ağaç 
keserken karşılaştıkları silahlı grup tarafından uyarıldıkları öğrenildi.   
 
9 Ağustos 2013’te Bingöl’ün Genç İlçesi’ne bağlı Suveren Köyü’nde 19 Temmuz 2013’te yol kesen silahlı bir 
grup tarafından alıkonan bir müteahhit ile iki işçi serbest bırakıldı. 
 
29 Ağustos 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sayım Çelebi, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim 
Ahmet Çelebi, 10.08.2013 tarihinde Kars’a çalışmak için yola çıktı. Lice yolunda PKK militanları olduklarını 
söyleyen kişiler tarafından alıkonuldu. Ağabeyimin sağlık sorunları bulunmaktadır. İki kez kalp ameliyatı 
geçirdi. Aynı zamanda bel fıtığı hastalığı da mevcuttur. Sağlık sorunlarından kaynaklı ailesi olarak endişe 
ediyoruz. Ağabeyimin bırakılması için sizden yardım talep ediyoruz.”     
 
13 Eylül 2013’te, Siirt’in Pervari ilçesi Bellenoluk (Heşet) köyünde bulunan jandarma karakolunun 400 metre 
yakınlarında bulunan ve yapımı devam eden karakolu basan HPG militanları, karakolda çalışan 4 işçiyi 
alıkoydu. Yapımı devam eden karakol inşaatı, HPG militanları tarafından patlayıcı ile tahrip edildi. Alıkonulan 
4 işçi ise, birkaç saat sonra serbest bırakıldı.    
 
6 Ekim 2013’te, İHD Bitlis şubemize başvuruda bulunan Şefik İleru, yeğeni Zafer İleru’nun Bitlis merkeze 
Bağlı Kayalıbağı Köyü ormanlık alana yakacak temin etmek için gittiğini ve burada kaybolduğunu belirtmiştir. 
Yeğeninin PKK gerillaları tarafından alıkonulmuş olabileceğini ve hayatından endişe duyduklarını ifade 
ederek, akıbetinin ortaya çıkarılması için yardım talebinde bulunmuştur. 
 
9 Ekim 2013’te, 19 Ağustos 2012’de HPG militanları tarafından alıkonan Hakkâri Korucu Derneği Başkanı 
Sadi Özatak yapılan görüşmeler sonucu serbest bırakıldı. 
 
6 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Av. Sıdkı Zilan, şu beyanlarda bulundu: “Hazro 
Savcılığında Derdest olan olay, Uğurlayan ailesinin Ramazan ve Osman isimli çocuklarının, evlerinin 
yakınında hayvan otlatırken Ömer Tekin (Diyarbakır ili Özel İdaresi Encümeni)  ve Erdal Tekin (PKK Milisi) 
tarafından silah zoruyla alınıp dağa götürülmüşlerdir. Kaçırılan Ramazan isimli çocuğun babası Salim’e 
(maktul) gelen bir telefon üzerine komşu köylerden birine gitmiş ve çocuğunu bir evde silahlı olarak hazır 
olduğu PKK’li grubun elinden çocuklarını almak istemiş ancak militanlar buna yanaşmayarak iki çocuğu zorla 
kaçırmışlardır. Hatta iki çocuğu ayakkabıları bile Salim tarafından eve getirilmiştir. Olay günü sabahleyin 
Tekin ailesi tarafından Salim’e gelen bir telefon üzerine dışarı çıkmış ve kendisine kurulmuş olan pusu 
neticesinde öldürülmüştür. Çatışmada başka ölen ve yaralananlarda vardır. Salim de silahlı olarak evden 
çıkmıştır. Olayda Tekin ailesinden kişilerde silah kullanmışlardır. Tekin ailesinden ölenlerin bir kısmı Salim 
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tarafından meşru müdafaa sınırları dahilinde öldürülmüş, bir kısmı da karşılıklı silahlı çatışmada araya 
girmeye çalışırken ölmüş veya yaralanmışlardır. Ayrıca yaşı küçük iki çocuğun dağa zorla götürülmesi hem 
normalde hukuka aykırı bir fiil ve suç, ek olarak PKK açısından da savaş suçudur. Olayın bu açıdan da 
derinlemesine incelenmesi gerekmektedir. Bu ağır insanlık ve savaş suçunu işleyen Ömer ve Erdal olmak 
üzere PKK’li yöneticiler hakkında da gerekli işlemlerin yapılması için de her türlü hukuki yardıma ihtiyacımız 
vardır. Bu konuda bize destek sunmanızı talep ediyorum.”     (Şubesi) NOT: Başvuruda olay tarihi 
belirtilmemiştir. 
 
8 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zelal Sadak, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim Aziz 
Sala, 17.10.2013 tarihinde gittiği Lice İlçesi Güldiken Köyü mezrasında PKK Militanları tarafından alıkonuldu. 
O günden beri kendisinden bir daha haber alamadık ve hayatından endişe ediyoruz. Ağabeyim kendi halinde 
biri olup, işçilik yaparak geçimini sağlamaktadır. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Ağabeyimin serbest bırakılması 
için sizden girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”      
 
8 Aralık 2013’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde yüzlerini kapatarak yol kontrolü yapan bir grup Bingöl 49. 
Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı’nda görevli Astsubay Melik Dikyol, Astsubay Hakan Özer ve Uzman 
Erbaş Uğur Sert ile Erzurum’da görevli Uzman Erbaş Ali Akdemir’i alıkoydu. Alıkonan 4 asker bölgeye giden 
BDP heyetine Sîsê Köyü’nün yakınlarında teslim edilerek serbest bırakıldı. 
 
  

I8. GÖZALTINA ALINANLAR, TUTUKLANANLAR ve SEYAHAT HAKKI ENGELLENENLER 
 
21 Şubat 2013’te, 19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekipleri “DHKP/C Soruşturması” 
adı altında KESK’e ve KESK’e bağlı olan sendikalara yönelik 28 ilde ev, işyeri, kurum baskınları 
düzenlemişti. Operasyon kapsamında Balıkesir’de gözaltına alınan 3 kişi, Malatya, Sivas ve Dersim’de 
gözaltına alınan 13 kişiden ise 6’sı çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı. 
 
19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekipleri “DHKP/C Soruşturması” adı altında 
KESK’e ve KESK’e bağlı olan sendikalara yönelik 28 ilde ev, işyeri, kurum baskınları düzenlemişti. 
Operasyon kapsamında Antakya’da gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılan 
SES Hatay Şubesi Başkanı Ahmet Aras, Eğitim Sen Hatay Şubesi Başkanı Ayhan Erkal ve Merih Şanlı 
savcılığın itirazı üzerine 26 Şubat 2013’te tutuklandı. 
 
23 Şubat 2013’te Operasyon kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan 54 kişiden 31’i, Çanakkale’de 
gözaltına alınan 3 kişiden 2’si, Mersin’de 18 kişiden 2’si 22 Şubat 2013’te, Ankara’da gözaltına alınan 30 
kişiden 9’u, Bursa’da gözaltına alınan 11 kişiden 9’u çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı. 
  
30 Mayıs 2013’te Adana merkezli olmak üzere Hatay, Mersin ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlar 
sonucu 12 kişi “PKK üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alındı. 
 

2 Haziran 2013 Pazar günü protesto eylemlerine müdahaleler özellikle Ankara ve İstanbul’da devam 
ederken, İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada toplam 67 ilde düzenlenen 235 gösteride 1730 kişinin gözaltına 
alındığını, 173 kişinin ise yaralandığını ifade etti. TİHV ise polisin şiddetli müdahalesi nedeniyle kesin veriler 
olmamakla birlikte 1293 kişinin yaralandığını, 3301 kişinin de gözaltına alındığını tespit etti. 

 

3 Haziran 2013’te İçişleri Bakanı güncellediği açıklamada toplam 75 ilde düzenlenen 400 gösteride 3400 
kişinin gözaltına alındığını ifade etti. 

 
18 Haziran 2013 sabahı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri, başta İstanbul ve Ankara olmak 
üzere pek çok ilde Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP), Halkevleri, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Odak 
Dergisi, Özgür Radyo, Etkin Haber Ajansı, Atılım Gazetesi’ne, söz konusu kurumların üyelerinin, 
çalışanlarının, okurlarının evlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Dosyada gizlilik kararı bulunması 
nedeniyle gözaltına alınan toplam 86 kişiyle avukatların görüşmesi 24 saat süreyle engellendi. Soruşturma 
kapsamında polis ekiplerine 18 Haziran 2013’ten itibaren 72 saat süreyle arama yapabilme yetkisi verildiği 
öğrenildi. 
 
19 Haziran 2013’te İzmir, Dersim ve Ankara’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu “yasadışı MKP ile TKP/ML örgütleri adına eylem yaptıkları” 
iddiasıyla 14 kişiyi gözaltına aldı.  
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22 Haziran 2013’te, 18 Haziran 2013 sabahı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP), Halkevleri, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Odak Dergisi, Özgür Radyo, Etkin 
Haber Ajansı, Atılım Gazetesi’ne, söz konusu kurumların üyelerinin, çalışanlarının, okurlarının evlerine 
düzenlediği eş zamanlı baskınlar sonucu gözaltına alınanlardan Sıtkı Güngör, Okan Danacı, Ergün Üzüm, 
İmran Aydın, Şahin Yeşilırmak, Çağrı Aydoğan, Emek Ulaş Suna, Mehmet Kara, Emre Kaya, Cevahir Özkan, 
Ali Yılmaz, Gizem Bayram, Can Deliduman, Mert Atmaca, İbrahim Akyol, Birkan Sabaz, Şahin İmga, Hakan 
Keskin, Akın Can, Osman Nuri Orhan, Soner Temel, Yoldaş Aydın, Hikmet Tanıl, Erdal Kozan, Yusuf Can 
Yıldırım, Bayram Balyan, Mahir Çağlar, Tamer Morkoç, Batuhan Uluergüven, Mazlum Demir ve Hazal 
Kangal adlı 31’i “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamalarıyla İzmir’de 
gözaltına alınan 14 kişiden 13’ü ise 23 Haziran 2013’te tutuklandı. 
 
28 Haziran 2013’te Adana’da ve Mersin’de ESP il binasına ve evlere eş zamanlı baskınlar düzenleyen polis 
ekipleri, 4’ü Adana’da olmak üzere toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. 
 
9 Temmuz 2013’te Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin 5 Temmuz 2013’te İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Manisa, Ankara ve Batman’da 
düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına alınarak İzmir’e getirilen 15 kişiden 13’ü çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından 9 Temmuz 2013’te “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
12 Temmuz 2013’te Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 12 Temmuz 2013’te İzmir merkezli olmak 
üzere Manisa, Balıkesir ve Bursa’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından düzenlenen 
ev baskınları sonucu gözaltına alınan 15 kişiden 11’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
30 Temmuz 2013’te Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle Ankara merkezli olmak üzere toplam 4 
kentte Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) veya Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üyesi 10 kişi gözaltına alındı. 
 
3 Ağustos 2013’te İstanbul’da ve Ankara’da Aydınlık Gazetesi’ne, Türkiye Gençlik Birliği’ne ve evlere eş 
zamanlı baskınlar düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “Ergenekon Davası’nın karar 
duruşmasının görüleceği Silivri Cezaevi’ne katılım çağrısı yaptıkları” gerekçesiyle 25 kişiyi gözaltına aldı. 
 
26 Eylül 2013’te Polis ekiplerinin yedi kentte düzenlediği operasyonlar sonucu Dersim’nin Pertek İlçesi’nde 
BDP üyesi 3 kişi, Siirt’te Aram Yayıncılık çalışanı 2 kişi, Van’ın Bahçesaray İlçesi’nde BDP yöneticisi 6 kişi, 
Şırnak’ta 3 kişi, Hakkâri’de bir kişi, Diyarbakır’da Özgür Gündem Gazetesi’nin satışı için stand açan 2 kişi, 
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde bir kişi gözaltına alındı. 
 
22 Kasım 2013’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu talimatı ile İstanbul, 
İzmir ve Ankara başta olmak üzere çeşitli kentlerde 30 adrese düzenlenen baskınlar sonucu “RedHack adlı 
grubun üyesi oldukları” iddiasıyla 12 kişi gözaltına alınarak Ankara’ya gönderildi. 
 

Adana 
 
2 Ocak 2013’te Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan ağabeyi Adem Bozkurt’un görüşüne giden 
Özgür Bozkurt, görüş sonrası “hakkında yakalama kararı olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
21 Ocak 2013’te, Adana’da “Patriot” füze savunma sistemlerinin getirildiği NATO’ya ait İncirlik Hava 
Üssü’nün önünde protesto eylemi yapmak isteyen gruba coplarla ve biber gazıyla müdahale eden polis 
ekipleri 26 kişiyi gözaltına aldı. 
 
1 Mart 2013’te Bazı spor tesislerinde incelemelerde bulunmak üzere Adana’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı 
Suat Kılıç’ı protesto etmek isteyen bir öğrenci darp edilerek gözaltına alındı. 
 
16 Nisan 2013’te, Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde İşçi Bayramı öncesinde Seyhan Rotary Anadolu Lisesi’nin 
önünde bildiri dağıtan Devrimci Liseliler (Dev-Lis) üyesi 3 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.  
 
1-2 Haziran 2013 tarihlerinde Adana’da Gezi parkında yaşananlara tepki için Atatürk caddesi, Ziyapaşa 
Bulvarı ve Gazipaşa Bulvarında toplanan binlerce kişi polisin biber gazı, plastik mermi ve tazyikli suyla 
müdahalesi ile karşılaştı. Yaşanan arbede sonrasında 370 kişi gözaltına alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü 
ve çevre karakollarda gözaltında tutulan bu kişilerden 120 sinin yaşının 18 den küçük olduğu öğrenildi.   
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8 Haziran 2013’te, Adana'da yapılan ev baskınlarında Gezi Parkı protestolarına katıldıklarını iddiasıyla 5 kişi 
gözaltına alındı. Gözaltı sayısının artabileceği belirtildi. Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler, sabah 
saatlerinde çok sayıda eve basın düzenledi. Baskınlarda evlerin aranması ardından Özgürlükçü Gençlik 
Derneği üyeleri Deniz Uslu ve Anıl Küçükrecep, Öğrenci Kolektifleri üyesi Orbay Gayret ve SYKP üyeleri 
Mertcan Arguç ile Ozan Çakır gözaltına alındı.   
 
17 Haziran 2013’te Adana’da AKP il binasına yürümek isteyen gruba gaz bombası ve basınçlı suyla 
müdahale eden polis ekipleri 25 kişiyi gözaltına aldı. 
 
21 Haziran 2013’te Adana’da düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 12 kişiden ESP 
üyesi Emre Aslan “yasadışı örgüt talimatıyla eylem yaptığı” suçlamasıyla aynı gün tutuklandı. 
 
23 Haziran 2013’te Adana’da eylem yapmak isteyen gruba saldıran polis ekipleri 12 kişiyi darp ederek 
gözaltına aldı. 
 
24 Haziran 2013’te Adana'da Gezi Parkı eylemleri nedeniyle yapılan operasyonda gözaltına alınan  11 
kişiden 6'sı, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öğle saatlerinde ifadeleri alınmaya başlanan 6 
kişiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mücadele Birliği dergisi muhabiri Ulaş Yıldız, ESP'den Mehmet 
Çelik, Öğrenci Kolektifleri'nden Orbay Gayret, ÖGD'nden Ferhat Türetken, ve Anıl Küçükrecep tutuklandı. 
BDSP'li Zemin Demirel ise denetimli serbestlik ile serbest bırakıldı.Tutuklanan beş kişi "internet üzerinden 
illegal örgütler adına çağrılar yapmak"la suçlanıyor. 
 
5 Haziran 2013’te Adana’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 24 Haziran 2013’te tutuklanan 
Mücadele Birliği Dergisi muhabiri Ulaş Yıldız, avukatının yaptığı itiraz sonucu serbest bırakıldı. 
 
15 Temmuz 2013’te Adana’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra 
serbest bırakılan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Murat Akıncı, savcının itirazı üzerine tutuklandı. 
 
27 Temmuz 2013’te Adana’da düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 23 Temmuz 2013’te 
eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 11 kişiden 9’u çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt adına eylem yatıkları” iddialarıyla tutuklandı. 
Tutuklamaları adliye önünde protesto eden gruba saldıran polisin yaraladığı Ezilenlerin Sosyalist Partisi 
(ESP) üyesi Mehmet Çelik “görevli polis memurunu yaraladığı” iddiasıyla hastaneden gözaltına alındı.  
 
27 Temmuz 2013’te Sosyalist Yeniden Kuruluş Partisi üyesi Tayip Eber Adana Otobüs Terminali’nde, 9 
kişinin tutuklanmasına neden olan operasyon kapsamında hakkında “yakalama” kararı bulunduğu 
gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
26 Temmuz 2013’te, Adana’da Sosyalist Kadın Meclisleri üyesi Satiye Ok, tutuklu arkadaşlarını ziyaret 
etmek için gittiği Karataş Cezaevi’nin çıkışında hakkında açılan bir davada verilen hapis cezası kararının 
onandığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi. 
 
8 Eylül 2013’te, Adana’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) bulunduğu alandan geçirilmesi 
planlanan yol yapımına karşı düzenlenen protesto gösterilerine polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı 
suyla saldırması sonucu biri polis 3 kişi yaralanırken, 16 kişi de gözaltına alındı. 
 
13 Eylül 2013’te Adana’da protesto eylemine müdahale öncesinde arama yapan polis ekipleri gaz maskesi 
bulundurdukları gerekçesiyle biri çocuk 9 kişiyi gözaltına aldı. 
 
21 Ekim 2013’te Osmaniye T Tipi Cezaevi’nden 2013 yılının Mayıs ayında tahliye olan ve hakkında 
yakalama kararı olduğu gerekçesiyle Mersin’de gözaltına alınarak Adana’ya gönderilen Bayram Yıldız (19) 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kürkçüler 
F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
19 Kasım 2013’te Adana’nın Seyhan İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından 
düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu “çeşitli tarihlerde yapılan eylemlere katıldıkları” iddiasıyla 6’sı 
çocuk 8 kişi gözaltına alındı. 
 
10 Aralık 2013’te, Adana’da SDP üyesi Baran Doğan’ın il örgütü binası önünden Terörle Mücadele Şubesi’ne 
bağlı sivil polis ekibi tarafından darp edilerek gözaltına alındığı bildirildi. 
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24 Aralık 2013’te, Adana’da Çukurova Üniversitesi’nin bahçesinde Roboskî Katliamı’na ilişkin bildiri dağıtan 
öğrencilere müdahale eden polis ekipleri 26 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
26 Aralık 2013’te Rüşvet ve yolsuzluk operasyonları nedeniyle Adana’da Recep Tayyip Erdoğan 
başkanlığındaki 61. Hükümet’in istifası talebiyle protesto gösterisi yapan gruba polis ekiplerinin gaz 
bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 6 kişi gözaltına alındı. 

  

Adıyaman 
 
22 Şubat 2013’te Adıyaman’da sendikaya üye oldukları için işten çıkartılan Güçlü İplik Fabrikası işçilerinin  
Adalet ve Kalkınma Partisi il binası önünde yaptıkları oturma eylemine gaz bombalarıyla müdahale eden 
polis ekipleri 4 işçiyi gözaltına aldı. 
 
4 Mayıs 2013’te, Adıyaman Üniversite'nde okuyan yurtsever öğrenciler, 3 Mayıs’ta akşam saatlerinde 
yaptıkları basın açıklamasının ardından üniversite kampusu önünde faşist bir grubun saldırısına uğramıştı. 
Yaşanan kavga sırasında öğrencilere müdahale eden polis, Mehmet Ceyran, Veli Eşitmez ve Ferid Yılmaz 
adlı öğrencileri gözaltına aldı. Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 3 öğrenci, daha sonra 
serbest bırakıldı.   
 

Afyon 
 
25 Kasım 2013’te, Afyonkarahisar’da TUHAD-FED Ankara Temsilcisi Havva Özcan ile derneğin 
yöneticilerinden Daimi Göre, E Tipi Cezaevi’nde tutulan yakınlarıyla görüşmek için beklerken polis ekipleri 
tarafından “haklarında ihbar olduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 

Ağrı 
 
  
2 Ocak 2013’te Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde 28 Aralık 2012’de Roboskî Katliamı’nın yıldönümü nedeniyle 
düzenlenen yürüyüşe katıldıkları gerekçesiyle 31 Aralık 2012’de gözaltına alınan 2 kişi “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” suçlamasıyla tutuklanarak Ağrı M Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
4 Ocak 2013’te Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde belediye binasına, belediyeye bağlı Çamaşırevi’ne ve evlere 
“KCK Soruşturması” adı altında baskın düzenleyen polis ekipleri, Belediye Başkanı Canan Korkmaz, 
belediye meclis üyesi Nazan Bağlan Söğüt, BDP ilçe yöneticisi Mehmet Birdal ile BDP üyeleri İsa Karahan 
ve Ahmet Utuş’ gözaltına aldı. 
 
8 Ocak 2013’te Ağrı’nın Patnos İlçesi’nde ev baskını düzenleyen polis ekipleri BDP Patnos İlçe Örgütü 
yöneticisi Kutbettin Tunca’yı gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
15 Şubat 2013’te Ağrı’nın Patnos İlçesi’nin Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz, Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan bir davada “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanması üzerine gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Erzurum H 
Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
21 Şubat 2013’te, Ağrı'nın Patnos ilçesinden Mardin'e giden Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği son sınıf öğrencisi Mehmet Emin Dönmez, 2007 yılında hakkında "Örgüt üyeliği" suçlaması ile 
açılan davanın Yargıtay tarafından onanması üzerine, Batman'da yapılan yol kontrolünde gözaltına alınarak 
adliyeye sevk edildi. Dönmez hakkındaki tutuklanmanın yüzüne okunması ardından tutuklanarak Batman M 
Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
13 Haziran 2013’te, Ağrı'nın Taşlıçay (Avkevir) ilçesinde "KCK" operasyonları kapsamında 29 Nisan 2009 
tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan ve 5 ay Erzurum H Tipi Cezaevi'nde kaldıktan sonra Erzurum 2'nci 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde tahliye edilen Güven Akbalık, aldığı 3 yıl 4 ay hapis cezasını temyiz için 
Yargıtay'a göndermişti. Yargıtay tarafından bir hafta önce cezası onaylanan Akbalık, bu sabah saatlerinde 
polis tarafından evinde gözaltına alınarak, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı. Savcılık talimatıyla 
tutuklanan Akbalık, Erzurum H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
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24 Haziran 2013’te, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 14 Nisan Mahallesi'nde ikamet eden Metin Polatlı (30) adlı 
yurttaş çarşı merkezinde gözaltına alındı. Erzurum "KCK" davasında tutuklanan Polatlı, Erzurum H Tipi 
Cezaevi'nde 6 ay tutulduktan sonra tahliye edilmişti. Polatlı hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından "KCK üyesi" olduğu iddiasıyla verilen 6 yıl 2 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığı ve 
bu nedenle tutuklandığı öğrenildi. Diyadin Savcılığı'na çıkarılan Polatlı, savcılık işlemlerinin ardından Ağrı 
Cezaevi'ne gönderildi.   
 
22 Ağustos 2013’te, Ağrı'da, BDP Gençlik Meclisi çalışanı Taner Arslan ve İsmail Karakuş isimli yurttaşlar 
gözaltına alındı. Arslan ve Karakuş haklarında "gizli tanık beyanları" olduğu iddiasıyla çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından tutuklandı. Tutuklama kararının ardından Arslan ve Karakuş, Erzurum H Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
20 Kasım 2013’te, Ağrı'da 16 Kasım’da gerçekleştirilen ev baskınlarında BDP Ağrı Gençlik Meclisi üyesi 
Mehmet Aslan ile soyadı öğrenilemeyen Akın adındaki gençlerin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki 
işlemlerinin tamamlanmasının ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen gençler, tutuklanmaları talebiyle 
Erzurum Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Akın adlı genci serbest bırakan mahkeme, Aslan'ı "örgüt 
üyesi olmak" iddiasıyla tutukladı. Tutuklanan Aslan, Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
9 Aralık 2013’te, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi'nde okuyan Davut Berin isimli bir öğrenci "Örgüte üye 
olmak" iddiasıyla gözaltına alınarak Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
11 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Aralık 2013’te düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin 
gerçek mermili silahlarla saldırması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Veysel İşbilir’in (34) 
öldürülmesini protesto etmek için 8 Aralık 2013’te Ağrı’da yürüyüş düzenleyen gruba gaz bombaları ve 
basınçlı suyla müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı 40 kişiden Kafkas Üniversitesi öğrencisi 11’i 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
21 Aralık 2013’te, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 21 Aralık'ta, 18 ayrı adrese asker ve polis tarafından 
gerçekleştirilen ev baskınlarında, aralarında BDP yöneticilerinin de bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınanların isimleri şöyle: Mustafa Yaşar, Sıdık Çiftçi, Turgay İlboğa, Cengiz Aslan, Adem Aslan, 
İhsan Çiftçi, Faruk Sarı, Medet Turan.  İsa Ağa Mahallesi'nde ikamet eden Tahir Aslan'ın evi de polis ve özel 
harekat timlerince basıldı. Evde yapılan aramada bir bilgisayara el konuldu.   
 
25 Aralık 2013’te Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde 21 Aralık 2013’te ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı BDP üyesi 6 kişiden Mustafa Yaşar, İhsan Çiftçi, Adem 
Aslan ve Sıddık Çiftçi adlı 4’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Erzurum H Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi. 
 

Aksaray 
 
  
 

Amasya 
 

Ankara 
 
3 Ocak 2013’te, 18 Aralık 2012’de Göktürk-2 uydusunun Çin’den uzaya gönderilişini canlı izlemek için 105 
koruma, 3600 polis memuru, 20 zırhlı araç ve 8 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) eşliğinde 
Ortadoğu Teknik Üniversitesi’ne (ODTÜ) gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen 
öğrencilerle polis ekipleri arasında çıkan çatışmalara katıldığı gerekçesiyle Pınar Ünlü adlı öğrenci Ankara’da 
gözaltına alındı. 
 
23 Ocak 2013’te Sendikal haklarının korunması amacıyla Ankara’da Çalışma Bakanlığı önüne çadır kuran 
Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası (Dev-Sağlık İş) üyesi taşeron işçilerin eylemine müdahale eden polis 
ekipleri Dev-Sağlık İş Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da arasında bulunduğu 27 kişi gözaltına alındı. 
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16 Şubat 2013’te Ankara’nın Yenimahalle İlçesi’ne bağlı Batıkent Semti’nde Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını 
yapan iki kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
 
8 Mart 2013’te, Ankara’da “DHKP/C Soruşturması” adı altında yapılan operasyonları protesto etmek 
amacıyla Abdi İpkeçi Parkı’nda çadır kurarak açlık grevi eylemi yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 
ekipleri 5 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekipleri “DHKP/C Soruşturması” adı altında 
KESK’e ve KESK’e bağlı olan sendikalara yönelik 28 ilde ev, işyeri, kurum baskınları düzenlemişti. 
Operasyon kapsamında Ankara’da gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılan 
Fatma Bora Koçaş, Saniye Erenler Öztürk, Satılmış Gökoğlu, Mustafa Anil, Seher Toksoy, Serpil Toksoy, 
Hikmet Bünyamin Keneş ve Emre Kesikkalı adlı 8 kişi savcılığın itirazı üzerine 11 Mart 2013’te tutuklandı. 
 
18 Mart 2013’te Hacettepe Üniversitesi’nde (Ankara) yapılan Üniversitelerarası Kurul toplantısı öncesinde 
basın açıklaması yapmak isteyen öğrenci grubuna gaz bombaları ve coplarla müdahale eden polis ekipleri 
14 öğrenciyi darp ederek gözaltına alırken, müdahale nedeniyle de 10 öğrencinin yaralandığı öğrenildi. 
 
Ankara’da 19 Mart 2013’te Söğütözü Semti’nde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkezi’ne 
lav silahıyla düzenlenen roketatarlı saldırı ile Kızılay Mahallesi’nde bulunan Adalet Bakanlığı’na el 
bombalarıyla düzenlenen saldırıyı 20 Mart 2013’te Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) 
Örgütü’nün üstlenmesinin ardından 22 Mart 2013’te Ankara’nın Mamak İlçesi’nde kurum binalarına ve evlere 
eşzamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyon sonunda 2 kişinin gözaltına alındığı ileri sürüldü. 
 
Ankara’da 19 Mart 2013’te Söğütözü Semti’nde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkezi’ne 
lav silahıyla düzenlenen roketatarlı saldırı ile Kızılay Mahallesi’nde bulunan Adalet Bakanlığı’na el 
bombalarıyla düzenlenen saldırıyı 20 Mart 2013’te Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) 
Örgütü’nün üstlenmesinin ardından 25 Mart 2013’te Ankara’da Türkiye Liman ve Kara Tahmil-Tahliye İşçileri 
(Liman-İş) Sendikası’na, Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası’na ve evlere düzenlenen eşzamanlı 
baskınlar sonucu 10 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
24 Mart 2013’te tüm Türkiye’de düzenlenen Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı’nı protesto etmek amacıyla 
Ankara’da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) bahçesindeki demir parmaklıklara kendilerini 
zincirleyen 6 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
Ankara’da 19 Mart 2013’te Söğütözü Semti’nde bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Merkezi’ne 
lav silahıyla düzenlenen roketatarlı saldırı ile Kızılay Mahallesi’nde bulunan Adalet Bakanlığı’na el 
bombalarıyla düzenlenen saldırıyı 20 Mart 2013’te Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C) 
Örgütü’nün üstlenmesinin ardından 22 Mart ve 25 Mart 2013’te kurumlara ve evlere düzenlenen eşzamanlı 
baskınlar sonucu 3 kişinin gözaltına alındığı İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından 26 Mart 2013’te 
açıklandı. 
 
10 Nisan 2013’te, Ankara’da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün düzenlediği “Türkiye’nin Bilimsel Geleceği” 
temalı etkinliği Çankaya Köşkü’nün kapısında protesto etmek isteyen öğrenci grubuna müdahale eden polis 
ekipleri 10 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
16 Nisan 2013’te Ankara’da Yükseköğretim Kurulu’nun kaldırılması talebiyle TBMM önünde protesto eylemi 
yapmak isteyen öğrenci grubuna müdahale eden polis ekipleri 11 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
18 Nisan 2013’te Hükümetin sağlık politikalarını protesto etmek amacıyla Ankara’da kendilerini Sağlık 
Bakanlığı’nın önünde zincirleyen Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi 4 kişi polis ekipleri tarafından darp 
edilerek gözaltına alındı. 
 
26 Nisan 2013’te, Ankara’da İşçi Bayramı öncesinde afiş asan ESP üyesi 3 kişi polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
8 Mayıs 2013’te, 33 yıl önce Türkiye’den ayrılmak zorunda kalan ve ilk kez Türkiye’ye gelen Ala Rizgari 
Dergisi’nin editörü Hatice Yaşar, uçağın iniş yaptığı Esenboğa Havalimanı’nda (Ankara) gözaltına alındı. 5 
Ekim 2012’de hakkında “silahlı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldığı öğrenilen Hatice 
Yaşar için Ankara 3 Nolu TMY Hâkimliği yol tutuklaması kararı vererek Hatice Yaşar’ı Sincan Kadın 
Cezaevi’ne gönderdi. Hatice Yaşar 9 Mayıs 2013’te soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul’a gönderildi. 
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13 Mayıs 2013’te, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 51 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için Ankara’da Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin yeni hizmet binasının açılışına 
katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde slogan atan Emek Gençliği üyesi 4 kişi darp edilerek 
gözaltına alındı. 
 
15 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 51 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için Ankara’da Ankara Üniversitesi’nin Cebeci Kampusu’ndan Dışişleri 
Bakanlığı’na yürüyüş yapmak isteyen Ankara Üniversitesi öğrencilerine basınçlı suyla ve biber gazıyla 
müdahale eden polis ekipleri 29 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucu 2’si ağır 5 öğrenci 
yaralandı. Aynı protesto yürüyüşü için ODTÜ’den de yürüyüş yapmak isteyen öğrenci gruplarına da polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu da 2 öğrenci başlarına isabet eden gaz bombası kapsülleriyle yaralandı. 
 
18 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 52 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için Ankara’da yürüyüş yapmak isteyen Halkevleri üyelerine polis ekiplerinin biber 
gazıyla ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 4 kişi yaralandı, 10 kişi de gözaltına alındı. 
 
5 Haziran 2013’te Daha önceden ilan edildiği haliyle KESK, DİSK, TMMOB ve TTB hükümete uyarıda 
bulunmak amacıyla Türkiye çapında eylemler yaptı. Gezi Parkı eylemlerine de destek veren grevin 
Ankara’daki ayağında sendika üyelerinin de bulunduğu binlerce kişi Kızılay Meydanı’nda toplandı. 
Sendikaların ve meslek örgütlerinin öncülüğünde devam eden eyleme son verilmeye hazırlanılırken 
Bakanlıklar tarafında (Atatürk Bulvarı) bulunan polis ekipleri, “meydanda bulunanlar arasında bir grubun polis 
ekiplerine yönelik eylem yapacağı” iddiasıyla meydanda bulunanların duyabileceği şekilde bir uyarı 
yapmadan basınçlı su ve gaz bombalarıyla müdahale etti. Ara sokaklara dağılan eylemcilere uyarı 
yapmadan ve hedef gözeterek gaz bombalarıyla, plastik mermiyle, coplarla müdahale eden polis ekipleri 
bölgede bulunan esnafın tepkisine rağmen Kızılay Meydanı’na çıkan tüm sokak ve caddelere gaz bombası 
attı. Resmi polis ekiplerinin saldırısının sona ermesinin ardından sivil polis memurlarının 12 kişiyi gözaltına 
aldığı ileri sürüldü. 
 
15 Haziran 2013’te Ankara’da 116 kişinin gözaltında olduğu, diğer kentlerde de 88 kişinin gözaltında 
bulunduğu öğrenildi. 
 
18 Haziran 2013’te,  Gezi Parkı direnişine destek verdikleri gerekçesiyle Ankara’da yapılan eş zamanlı 
operasyonlarda yaklaşık 30 kişi gözaltına alınırken, dosyaya gizlilik kararı getirildiği öğrenildi.Gezi Parkı 
direnişçilerine yönelik 28 Mayıs’tan bu yana polisin devam eden şiddetini protesto ettikleri için gerekçesiyle 
Ankara’da TEM polisleri tarafından 26 eve eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Halkevleri, ESP, 
BDSP ve Odak üyelerinin evlerine gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 30 kişi gözaltına alındı. 
 
22 Haziran 2013’te Ankara’da Dikmen Caddesi’nde ve Kennedy Caddesi’nde düzenlenen eylemlere basınçlı 
su ve gaz bombalarıyla saldıran polis 7 kişiyi gözaltına aldı. Saldırıyı görüntüleyen bir muhabir de basınçlı 
suya maruz kalarak yaralandı.  
 
24 Haziran 2013’te Ankara’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı 
ev baskınları sonucu 20 kişi gözaltına alındı. 
 
25 Haziran 2013’te Ankara’da de devam eden Gezi Parkı eylemlerine eylemin yapıldığı Dikmen Caddesi’nde 
basınçlı su ve gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 16 kişiyi gözaltına aldı. 
 
25 Haziran 2013’te Ankara’da sabah saatlerinde yapılan ev baskınlarında 1 YDG, 2 Partizan okuru, ESP, 
ODAK ve SDP üyeleri gözaltına alındılar. 
 
26 Haziran 2013’te Ankara’da gözaltına alınan bir kişi “Ethem Sarısülük’ün cenaze töreninde Türk bayrağı 
yaktığı” iddiasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
26 Haziran 2013’te Ankara’da devam eden Gezi Parkı eylemlerine eylemin yapıldığı Dikmen Caddesi’nde 
basınçlı su ve gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
28 Haziran 2013’te Ankara’da 25 Haziran 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınanlardan 13’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “insan öldürmeye teşebbüs ettikleri” 
suçlamalarıyla tutuklandı. 
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26 Haziran 2013’te Ankara’da de devam eden Gezi Parkı eylemlerine eylemin yapıldığı Dikmen Caddesi’nde 
basınçlı su ve gaz bombalarıyla saldıran polis ekiplerinin gözaltına aldığı 10 kişiden E.K., emniyet 
Müdürlüğü’nde verdiği ifadede, gözaltına alınarak bindirildiği zırhlı akrep tipi araçta fiziksel cinsel saldırıya 
uğradığını söyledi. 
 
28 Haziran 2013’te Ankara’da de devam eden Gezi Parkı eylemlerine eylemin yapıldığı Tunalı Hilmi 
Caddesi’nde ve Kuğulu Park’ta basınçlı su ve gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 1 kişiyi gözaltına aldı. 
 
28 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hale Hanayli: “01.06.2013 tarihinde 
23.30 sularında 3 arkadaş Kızılay Güvenpark´ta 2 kişiye soru sorarken birden üzerimize gaz bombaları 
yağmaya başladı. Biz de koşarak kaçmaya başladık. önce İzmir caddesine girdik. önümüzden resmen bir 
ordu geldiğinden oradan geri bulvara koştuk. Ankarada Şato Burger King olarak bilinen yere korunmak 
amacıyla girdik. O sırada çevik kuvvet geldi. Beni alacak olan kişiye ‘Vurmayın, direnmeyeceğim’ dedim. 
Bulunduğumuz yerden çıkarıldığım Anda 5-6 tane polis başıma üşüştü. Önce dudağıma ve burnuma denk 
gelecek şekilde sert bir tokat yedim ve bu sırada dudağım patladı. Plastik kelepçe takmak için yere 
yatırırlarken birisi tekme savurdu. Onun topuk kısmı gözümün üst tarafına denk geldi. Yere çok sert bi 
şekilde yatırdıkları için önce dizlerim sonra çenem yere çarptı. Kelepçeledikten sonra kaldırıp otobüse doğru 
götürmeye başladılar. Bu sırada ‘biz sizin gibi fahişeleri nezarette sikiyoruz, orospu, kaltak, taş atmak nasıl 
oluyormuş kahpe’ tarzı küfürlere maruz kaldım. Otobüse götürülüp bir süre orada bekledikten sonra ekip 
otosuna götürmek için indirdiler. Ekip otosuna giderken benim yanımda herhangi bir polis yoktu. Tam otoya 
yaklaştığım sırada üniformalı bir polis arkamdan gelerek yeterince hatta fazlasıyla sıkı olan kelepçeyi daha 
fazla sıkıştırarak bileğimin zedelenmesine neden oldu. Aynı polis sıkıştırdığı kelepçeden tutup beni 
kaldırarak ekip otosunun içine beni fırlattı. Daha sonra Ankara Il Emniyeti Genel Müdürlüğü Terörle 
Mücadele Şubesi’ ne götürüldük. Sonra nezarethaneye götürüldük. 11 kadın aynı yerde tutulduk. Ne Yemek 
ve su verildi. Avukatlarımızla çok geç görüşebildik. 48 saat den sonra uzatma kararıyla Salı 2013’te, 
salıverildik. Gözaltına alınırken benden alınan telefonum geri verilmedi. “dedi. 
 
11 Temmuz 2013’te Ankara’da düzenlenen operasyonun ardından 27 Haziran 2013’te tutuklanan 13 kişiden 
Sıla Uzunpınar, Ulaş Kaman, Sercan Ulu, Mert Arslan ve Erdem Altınkaya avukatlarının yaptıkları itiraz 
sonucu serbest bırakıldı. 
 
12 Temmuz ve 13 Temmuz 2013’te Ankara’da Kenndey Caddesi’nde ve Dikmen Caddesi’nde devam eden 
eylemlere müdahale eden polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. 
 
15 Temmuz 2013’te Ankara’da Dikmen Caddesi’nde yapılan eyleme polisin saldırması sonucu 2 kişi 
gözaltına alındı. 
 

16 Temmuz 2013’te, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Gezi 
Parkı eylemi olarak bilinen ve Ankara'da meydana gelen olaylar ile ilgili basında son günlerde yer alan yorum 
ve açıklamalar dikkate alınarak, bazı hususların açıklanmasında fayda görüldüğü" belirtildi. 
 
Açıklamada, 31 Mayıs 2013'ten bugüne kadar meydana "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na 
muhalefet, tehdit, hakaret, görevli memura direnme, kamu malına zarar verme, mala zarar verme, yaralama 
ve yağma" suçlarından başsavcılık tarafından yapılan soruşturmalarda, adliyeye intikal eden evraklarda, olay 
yerinden elde edilen görüntü, fotoğraf, parmak izi, zarar gören müşteki-mağdurların beyanları ile kolluğa 
yapılan ihbarlar nazara alınarak, toplam 1029 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 
 
Bunlardan 995'nin kimlik tespiti ve savunmalarının alınmasını müteakip başsavcılığın talimatıyla adliyeye 
getirilmeksizin serbest bırakıldığı ifade edilen açıklamada, mevcutlu olarak adliyeye getirilen 34 şüpheliden 
9'unun başsavcılıkça serbest bırakıldığı, 25'inin tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildiği, 24'ünün 
mahkemece salıverildiği, birinin ise tutuklandığı aktarıldı. 

 
21 Temmuz 2013’te Ankara’da Dikmen Caddesi’nde eylem yapan gruba gaz bombalarıyla müdahale eden 
polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. 
 
24 Ağustos 2013’te, Ankara’da AKP İl Başkanlığı önünde hasta mahpus Kemal Avcı’nın serbest bırakılması 
amacıyla çadır kurmak isteyen Halk Cephesi üyesi 4 kişi polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanların serbest bırakılması amacıyla aynı yerde oturma eylemi yapan Halk Cephesi 
üyesi 2 kişi daha yine polislerce darp edilerek gözaltına alındı. 
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6 Eylül 2013’te, Ankara’da ODTÜ’ye geçirilmesi planlanan yol yapımına karşı oturma eylemi yapan gruba 
müdahale eden polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı. 
 
7 Eylül ve 8 Eylül 2013’te Ankara’da düzenlenen eylemlere (ODTÜ)  müdahale eden polis ekipleri 15 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
7 Eylül ve 8 Eylül 2013’te Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde Fethullah Gülen ve 
Cem Vakfı Onursal Başkanı İzzettin Doğan’ın işbirliğiyle yapılmak istenen cami-cemevi-aşevi projesini 
protesto etmek amacıyla düzenlenen protesto gösterilerine polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla 
müdahale etmesi sonucu çok sayıda kişi yaralan, 16 kişi de gözaltına alındı. 
 
9 Eylül 2013’te Ankara’da ise Güvenpark’ta toplanan gruplara basınçlı su ve gaz bombalarıyla çok sert 
şekilde müdahale eden polis ekipleri kalabalığı dağıttı. Güvenpark’a ulaşmak için Dikmen Mahallesi’nde, 
Yüzüncüyıl Mahallesi’nde, Tuzluçayır Mahallesi’nde toplanan gruplara ve gece Kennedy Caddesi’nde 
toplanan gruplara da gaz bombaları ve basınçlı suyla saldıran polisin gece sonunda 12 kişiyi gözaltına aldığı 
ileri sürüldü. 
 
26 Eylül 2013’te, Ankara’da kadınlara yönelik sarf ettiği cümleler nedeniyle ilahiyatçı Ömer Tuğrul İnançer’in 
TRT’deki programının yayından kaldırılmasını istemek için TRT Genel Müdürlüğü önüne gelerek yetkililerle 
görüşmek isteyen Öğrenci Kolektifleri üyesi 8 kadın görüşmenin gerçekleşmemesinin ardından çadır kurmak 
isteyince polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
20 Ekim 2013’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerinin 18 Ekim 2013 gecesi ODTÜ’nün ağaçlık 
alanından geçmesi planlanan yol için ağaçları sökmesi veya kesmesini protesto etmek amacıyla İstanbul’da 
Galatasaray Meydanı önünde toplanan gruba müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
21 Ekim 2013’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin 18 Ekim 2013 gecesi ODTÜ’nün ağaçlık 
alanından geçmesi planlanan yol için ağaçları sökmesi veya kesmesini protesto etmek amacıyla Ankara’da 
“fidanını kap, gel” eylemi yapan gruba biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
22 Ekim 2013’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerinin 18 Ekim 2013 gecesi ODTÜ’nün ağaçlık 
alanından geçmesi planlanan yol için ağaçları sökmesi veya kesmesini protesto etmek amacıyla  İstanbul’da 
Galatasaray Meydanı önünde toplanan gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 329 
kişiyi gözaltına aldı. Müdahale nedeniyle bir kişi de yaralandı. 
 
27 Ekim 2013’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin 18 Ekim 2013 gecesi ODTÜ’nün ağaçlık 
alanından geçmesi planlanan yol için ağaçları sökmesi veya kesmesini protesto etmek amacıyla  Ankara’da 
“fidanını kap, gel” eylemi yapan gruba biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri 24 kişiyi gözaltına aldı. 
 
28 Ekim 2013’te Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerin 18 Ekim 2013 gecesi ODTÜ’nün ağaçlık 
alanından geçmesi planlanan yol için ağaçları sökmesi veya kesmesini protesto etmek amacıyla Ankara’da 
üniversite kampusu önünde eylem yapan gruba polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi sonucu biri 
ağır 4 kişi yaralandı. 
 
6 Kasım 2013’te Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) kuruluş yıldönümünü (6 Kasım) protesto etmek için 
çeşitli kentlerde eylemler düzenlendi. Ankara’da Yüksel Caddesi’nde toplanarak eylem yapan gruba biber 
gazıyla müdahale eden polis ekipleri biri 14 yaşında çocuk olmak üzere 6 kişiyi gözaltına aldı.   
 
6 Kasım 2013’te Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) kuruluş yıldönümünü (6 Kasım) protesto etmek için  
Ankara Üniversitesi Dil-Tarih ve Coğrafya Fakültesi’nde dekan odasına girerek eylem yapan ve fakülte binası 
içine gaz bombası atarak eyleme müdahale eden polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Dev-Genç üyesi 8 
öğrenciden 7’si çıkarıldıkları mahkeme tarafından 9 Kasım 2013’te tutuklandı. 
 
23 Kasım 2013’te Öğretmenlerin sorunlarına dikkat çekmek için Eğitim-Sen tarafından Ankara’da 
düzenlenen yürüyüş kapsamında Tandoğan Meydanı’ndan Milli Eğitim Bakanlığı’nın önüne yürümek isteyen 
gruba polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etti. Çok sayıda kişinin yoğun gaz bombası 
kullanımdan etkilendiği saldırının sonunda 7 kişi yaralanırken, 2 kişi de gözaltına alındı.   
 
27 Kasım 2013’te, Ankara’da ESP Genel Başkan Yardımcısı Fadime Çelebi, adli kontrol uygulaması 
kapsamında imza vermek için gittiği Çankaya Polis Karakolu’nda hakkında “arama kararı” bulunduğu 
gerekçesiyle gözaltına alındı. 
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29 Kasım 2013’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu talimatı ile İstanbul, 
İzmir ve Ankara başta olmak üzere çeşitli kentlerde 22 Kasım 2013’te 30 adrese düzenlenen baskınlar 
sonucu “RedHack adlı grubun üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 12 
kişiden Taylan Kulaçoğlu 28 Kasım 2013’te tekrar gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından 
“RedHack adlı grubun Manyak adlı rumuzunu kullanan kişi olduğu” iddiasıyla tutuklandı. 
 

Antalya 
 
8 Nisan 2013’te, Antalya’da İşçi Bayramı öncesinde Karatay Anadolu Lisesi’nin önünde bildiri dağıtan Liseli 
Öğrenci Birliği üyesi 5 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
1-2 ve 3 Haziran 2013’te Antalya’da düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına 
alınan 212 kişiden çantalarında molotofkokteyli bulunduğu iddia edilen ve adları açıklanmayan iki lise 
öğrencisi hakkında başlatılan soruşturma sonunda Antalya Cumhuriyet Savcısı Osman Şanal tarafından 
hazırlanan iddianamede 2 çocuğun “tehlikeli madde bulundurmak” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet” etmek suçlamalarından 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları 
talep edildi. 2 çocuğun yargılanmasına Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına önümüzdeki 
günlerde başlanacak. 
 
21 Eylül 2013’te Antalya’da 18 Eylül 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin, Gezi Parkı 
eylemlerine destek vermek amacıyla ve Hatay’da yaşamını yitiren Ahmet Atakan’la ilgili düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına aldığı 8 kişiden SGD üyesi Fecri Atasever ile Umut Baran 
“kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” suçlamalarıyla tutuklandı. 
 
2 Ekim 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Antalya’da düzenlenen protesto 
gösterine katıldıkları gerekçesiyle Devrimci İşçi Partisi üyesi Mustafa Cihan Yılmaz ve Sosyalist Gençlik 
Derneği üyesi Ali Karakuş, Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sonucu 
gözaltına alındı. 
 
3 Ekim 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Antalya’da düzenlenen protesto 
gösterine katıldığı gerekçesiyle Ayşe Deniz Karacagil, Karatay Lisesi önünde durakta otobüs beklediği sırada 
gözaltına alındı. 
 
4 Ekim 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Antalya’da düzenlenen protesto 
gösterine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden Devrimci İşçi Partisi üyesi Mustafa Cihan Yılmaz 
ve Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üyeleri Murat Sezgin ile Ayşe Deniz Karacagiller çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamalarından tutuklandı. 
 
6 Kasım 2013’te Antalya’da Akdeniz Üniversitesi kampusunda yapılmak istenen protesto gösterisine polis 
ekiplerinin ve üniversitenin özel güvenlik birimlerinin müdahale etmesi sonucu bir öğrenci yaralandı, 5 
öğrenci de gözaltına alındı. 
 
9 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Aralık 2013’te düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin 
gerçek mermili silahlarla saldırması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Veysel İşbilir’in (34) 
öldürülmesini protesto etmek için Antalya’da Akdeniz Üniversitesi’nin kampusunda yürüyüş yapmak isteyen 
gruba polis ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 10 öğrenci gözaltına alındı. 
 
 

Ardahan  
 
28 Mart 2013’te Ardahan’ın Göle İlçesi’nde düzenlenen ev baskını sonucu Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 
ve İl Genel Meclis üyesi Ömer Yılmaz “evinde patlayıcı madde bulundurduğu” iddiasıyla gözaltına alındı. 
  

Artvin 
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Aydın 
 
  
 
  

Balıkesir 
 
  
Balıkesir genelinde Gezi Parkı olaylarına karıştığı gerekçesiyle 100 den fazla kişi gözaltına alındığı öğrenildi. 
 

Bartın 
 
 

Batman 
 
  
 
6 Şubat 2013 tarihinde İHD Batman şubemize başvuruda bulunan Fatma Tatlı, şu beyanlarda bulundu; “ 
Batman merkez güney kent mah. 3150 sokak no.11.evde ikamet etmekteyim. Gece saat 05.45. civarında 
Özel Tim ve Terörle mücadele ekipleri kapımızı çaldı. Kapıyı açtığımda polisler, burası hayrettin Tatlı’nın evi 
mi? diye soru sordular. Bende hayır bu ev bizim dedim. Hayrettin amcam olur, buyurun dedim. Bu arada 
polisler içeriye girip her tarafı darma dağın etti. Bütün eşyalarımızı bir birine karıştırdılar. Daha sonra bizde 
misafir olan amcamın oğlu Abdulcabar ismindeki şahsı gözaltına aldılar.”   
 
12 Şubat 2013’te, Batman Seyitler Mahallesi'nde 6 Şubat günü polisler tarafından yapılan ev baskınlarında 5 
kişi gözaltına alınmıştı. Kentte gerçekleşen eylemlere katıldıkları ve "Patlayıcı madde bulundurdukları" 
iddiasıyla gözaltına alınan Abdulcebar Tatlı, Şoreş Tatlı, Yaşar Yalçın ile oğlu Yusuf Yalçın ve Zeki Dinç, 
Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürülmüştü. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından Zeki Dinç, Abdulcebar 
Tatlı, Şoreş Tatlı, Yusuf Yalçın serbest bırakıldı. Yaşar Yalçın ise Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na sevk 
edildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Yalçın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Yalçın "Patlayıcı 
madde bulundurmak" iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.    
  
14 Mart 2013’te, Batman Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler Sağlık Mahallesi'ndeki bir eve baskın 
düzenledi. Baskında Sait Yaman adlı yurttaş gözaltına alındı.   
  
15 Mart 2013’te, Batman merkez ve Kozluk ilçesine bağlı Bekirhan (Kaniyahenê) beldesinde 14 Mart’ta 
yapılan ev baskınlarında, "Örgüte üye olmak", "Lojistik ve mali destek sağlamak" ve "Dağa adam 
göndermek" iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi, Diyarbakır Adliyesi'ne getirildi. Savcılık işlemleri sonrası Sait 
Yaman serbest bırakılırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen Şehmus Savdi, Emin Mendi, Kerim Çiftçi, 
Şemsettin Tunç ve İdris Sunar aynı gerekçelerle tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
14 Mayıs 2013’te, Batman'ın Yeşiltepe Mahallesi'nde ikamet eden Batman Belediyesi meclis üyesi Mehmet 
Acar, sabah saatlerinde evinden çıktığı esnada polisler tarafından gözaltına alındı. Batman Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürülen Acar, işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Acar, daha 
önceki bir davadan aldığı cezanın Yargıtay tarafından onanması gerekçesiyle tutuklanarak, Batman M Tipi 
Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
3 Temmuz 2013’te, İHD Bingöl şubemize başvuruda bulunan X.X., şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Ekrem 
Taş Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. İki gün önce görüşe gittik. Cezaevinden 
çıkarken durdurulduk ve annem gözaltına alındı. Annem için verilmiş bir cezanın olduğunu söylediler ve 
annem cezaevine konuldu. Bu davayla ilgili tarafımıza herhangi bir tebligat yapılmadı. Annem göğüs kanseri 
ve yüksek tansiyon hastasıdır. Bu mağduriyetin giderilmesi için şubenizden yardım talep ediyoruz.”   
 
16 Ağustos 2013’te, Batman Kozluk'ta haber takibi yaptığı sırada yanına gelen sivil polisler tarafından kimliği 
ve fotoğraf makinesine el konularak engellenen DİHA Muhabiri Hülya Emeç, hakkında mahkeme tarafından 
verilen bir cezanın onaylandığını iddiasıyla, Akrep tipi zırhlı bir araçla Kozluk Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü  



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

326 KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ  

 

 
10 Eylül 2013’te, Batman'ın Kozluk ilçesinde BDP'li belediye meclis üyesi Nuran Altan, bu sabah ifadesi 
olduğu gerekçesiyle çağırıldığı Kozluk Emniyet Müdürlüğü'nde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin 
ardından sağlık kontrolü için Kozluk Devlet Hastanesi'ne götürülen Altan, daha sonra serbest bırakıldı.   
 
25 Eylül 2013’te, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'nde 18 siyasi mahpusun firar ettiği olayla ilgileri olduğu 
gerekçesiyle, Karlıova ilçesi nüfusuna kayıtlı Alper Aksoy ve Vedat Bozan adlı yurttaşlar, polisler tarafından 
kent merkezinde bulundukları sırada gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki kişinin Bingöl Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
26 Eylül 2013’te, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'nde 18 siyasi mahpusun firar ettiği olayla ilgileri olduğu 
gerekçesiyle, 25 Eylül’de Bingöl kent merkezinde gözaltına alınan MEYA-DER Karlıova Temsilcisi Alper 
Aksoy ile Vedat Bozan isimli yurttaş, savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Bozan ve Aksoy, “örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 
tutuklanarak, Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.  
 
21 Kasım 2013’te, Batman'ın Çamlıtepe Mahallesi'nde, polis tarafından düzenlenen baskında Abdulcebar 
Taş isimli yurttaşın oğlu Welat Taş (18) ve evlerinde misafir bulunan Mazlum Duran, Ayşe Göktimur 
"Haklarında çok ihbar var" ve "YDG-H üyesi oldukları" gerekçesiyle gözaltına alındı. Taş, Duran ve Göktimur 
Batman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.    
 
12 Aralık 2013’te Batman’da 8 Aralık 2013’te evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan BDP Gençlik 
Meclisi üyesi Ferhat Babur “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
 

Bayburt 
 

Bilecik 
 

Bingöl 
 
4 Ekim 2013’te, Bingöl Üniversitesi öğrencisi Erol Sarı, 3 Ekim’de öğlen saatlerinde derse girmek için gittiği 
üniversitede gözaltına alındı. Sarı’nın, 2011 yılında hakkında açılan bir davada tutuklama kararı çıktığı 
gerekçesiyle Bingöl Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
6 Kasım 2013’te, Bingöl'de, polisler tarafından üniversite öğrencilerinin kaldığı evlere eş zamanlı baskın 
düzenlendi. Saray Mahallesi başta olmak üzere birçok mahallede evlere düzenlenen baskınlarda Abdullah 
Çeleş isimli öğrenci gözaltına alındı.   
 

Bitlis 
 
7 Ocak 2013’te Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde polis ve jandarma ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında 
düzenledikleri ev baskınları sonucu aralarında BDP yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı. 
 
11 Ocak 2013’te Bitlis’in Güroymak İlçesi’nde 7 Ocak 2013’te polis ve jandarma ekiplerinin “KCK 
Soruşturması” adı altında düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına alınan 10 kişiden BDP İlçe Örgütü 
yöneticileri Adulmenaf Akkurt ile Zabıt Kartal çıkarıldıkları Van 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
18 Ocak 2013’te Bitlis’in Tatvan İlçesi’nde bir dava nedeniyle hakkında arama kararı olduğu gerekçesiyle 
gözaltına alınan eski Tatvan BDP İlçe Örgütü yöneticisi Yusuf Ülkü (27) 20 Ocak 2013’te çıkarıldığı 
mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
20 Şubat 2013’te, Bitlis’in Güroymak (Norşin) ilçesinde Semih Tadik isimli öğrenci polislerce gözaltına alındı. 
Ardahan’da öğrenci olduğu belirtilen Tadik, Van Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı talimatıyla polisler 
tarafından gözaltına alınarak Van’a götürüldü.   
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7 Aralık 2013’te, Bitlis'in Tatvan ilçesinde gözaltına alınan Bitlis Eren Üniversitesi öğrencisi Serhat Yıldız ve 
Savaş Aydın emniyetteki işlemlerinin ardından Van Adliyesi'ne sevk edildi. Van Cumhuriyet Savcılığı 
tarafından ifadeleri alınan Yıldız ve Aydın tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından 
ifadeleri alınan öğrenciler, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanıp Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 

Bolu 
  
9 Mayıs 2013’te Bolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan İBDA-C lideri Salih Mirzabeyoğlu’nun doğum gününü 
kutlamak için cezaevi önünde kutlamak isteyen gruba biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri 20 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
26 Eylül 2013’te Kentsel dönüşüm kapsamında Bolu Belediyesi’nin, Sakarya İdare Mahkemesi’nin yürütmeyi 
durdurma kararına rağmen Bolu Halkevi’ni yıkmak istemesini iş makinelerinin önünde durarak protesto eden 
gruba biber gazı ve copla müdahale eden polis ekipleri 8 kişiyi gözaltına aldı. 
 
9 Ekim 2013’te Bolu’da Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Abant Erkek Yurdu’nda kalan dört Kürt öğrencinin aşırı 
sağcı bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğramasının ardından iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgaya 
müdahale eden polis ekipleri 15 Kürt öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
20 Kasım 2013’te Bolu’da ev baskını düzenleyen polis ekipleri “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde okuyan 3 Kürt öğrenciyi gözaltına aldı. 
 

Burdur  
 
23 Mayıs 2013’te Burdur’da aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğrayarak yaralanan bir Kürt öğrenciyi 
hastanede ziyaret etmek isteyen Kürt öğrenci grubuna da aşırı sağcı grupların saldırmasının ardından olay 
yerine gelen polis ekiplerinin öğrenci grubunu darp etmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı, 25 öğrenci de 
gözaltına alındı. 
 

Bursa 
 
22 Haziran 2013’te, Bursa’da Federe Kürdistan Bölgesi’ne ait formalar sattığı için Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekibi tarafından gözaltına alınan Murat Yentürk darp edildiğini ve kendisine ajanlık 
teklifinde bulunulduğunu savundu. 
 
6 Temmuz 2013’te Bursa’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 4 Temmuz 2013’te 
düzenlenen ev baskınları sonucu Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 
Temel Haklar Derneği üyesi 16 kişiden 8’i “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla  tutuklandı. 
  
2 Aralık 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Meltem Servi; “ polisler Bursa’da 
gözaltına aldıktan sonra emniyete götürdüklerinde baskı ve psikolojik işkence yaptı, beni dayakla tehdit 
ettiler. Şüpheliyken sanık muamelesi gördüm. Bundan dolayı suç duyurusunda bulunmak istiyorum” Dedi.  
 

Çanakkale 
 
9 Eylül 2013’te Çanakkale’de eyleme polisin müdahalesi sonucu 3 kişi gözaltına alındı.  
 

Çankırı 
 

Çorum 
  
18 Aralık 2013’te Çorum ve Amasya’da ev baskınları düzenleyen polis ekipleri “DHKP/C Soruşturması” 
kapsamında Turgay Şahin ve Halil Top’u gözaltına aldı. 
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Denizli 

  

8 Mart 2013’te Denizli’de Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe müdahale eden polis 
ekipleri 4 kadını gözaltına aldı. 
 
12 Eylül 2013’te, Denizli’de 12 Eylül 1980’deki askeri darbenin yıldönümü nedeniyle düzenlenen eyleme gaz 
bombaları ve basınçlı suyla saldıran polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. 
 

Diyarbakır 
 
2 Ocak 2013’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde sabah saatlerinde Ahmet Solmaz (18) ve Hüseyin Işık (18) adlı 
gençler gözaltına alındı. Savcılık tarafından ifadeleri alınan iki kişi, tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk 
edildi. Mahkemeye çıkarılan Solmaz ve Işık, ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest 
bırakıldı.   
 
8 Ocak 2013’te, tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Maaz Eliçin, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Ümit Eliçin, 07.01.2013 tarihinde akşam saat 20.00 civarında evimize yapılan baskında gözaltına alındı. 
Yaklaşık 15 kişiden oluşan ve sivil giyimli olan polislere oğlumun niçin gözaltına aldıklarını sordum ama bana 
herhangi bir şey söylemediler. Oğlumun niçin gözaltına alındığını bilmiyorum. Oğlumun can güvenliğinden 
endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”      
 
11 Ocak 2013’te,  Diyarbakır Koşuyolu Parkı'nda büfe işleten Yaşa ailesinin Üniversitesi İşletme Bölümü 2. 
sınıfta okuyan oğullar Abdullah Yaşa, ailesinin parkta işlettiği büfeye giderken sivil polislerce gözaltına alındı. 
Yaşa, gözaltına alındıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Gözaltına alınan Yaşa'nın ailesini 
telefonla arayan polislerin, annesi Şahile Yaşa'ya, "Oğlunuz gözaltına alındı" dediği belirtildi. Anne Yaşa, 
gerekçesini sorduğunda ise polislerin kendisine "Polise fiziki saldırıda bulunduğu" dediği iddia edildi. 
Yaşa'nın gözaltına alınmasının ardından saat 19.00 sıralarında onlarca polis çok sayıda zırhlı araçla 
Yaşa'nın kaldığı evine baskın düzenlendi. Baskın öncesinde Yaşa ailesinin Şehitlik Mahallesi'nde kaldıkları 
apartman polis ablukasına alındı. Ardından polisler, uzun namlulu silahlarla eve baskın yaptı. Evde sadece 
çocukların bulunduğu sırada baskın yapıldığı ve çocukların kafalarına silah dayandığı iddia edildi. Ev 
aramasında, dolaplardaki bütün çekmecelerin açılarak, içindeki eşyalarını dağıtıldığı ve yere atıldığı görüldü. 
Evleri darmadağın edilen Yaşa ailesinin çocuklarının çalıştığı odada sadece Karl Marx'a ait "Kapital" isimli 
kitabın yere atılan eşyaların arasında bulunması dikkat çekti.  Arama yapıldığı sırada eve gelen anne Şahile 
Yaşa, polislerden savcılıktan çıkartılan arama iznini göstermesini istedi. Polislerin ise arama kağıdını 
göstermediğini ifade etti. Anne Yaşa, aramada oğluna ait bir ayakkabıya el koyduğunu da belirterek, ayrıca 
polislerin oğluna ait bir hırkayı da aradıklarını söyledi. Anne Yaşa, polislerin evde herhangi bir hırka 
bulmadıklarını kaydederek, polislerin evden ayrıldığı sırada kendisine "Sizin yorgan ve battaniyelerin altında 
belki silah vardır. Yarın yine geliriz" dediğini söyledi.   
 
31 Ocak 2013’te, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 3 gün önce polisler tarafından evine yapılan baskında 
gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Mahmut Yıldız adlı gencin tekrar gözaltına alındığı öğrenildi. 
"Emniyet Müdürlüğü'nde bir imzan var" denilerek emniyet müdürlüğüne çağrılan Yıldız'ın burada gözaltına 
alınıp Diyarbakır'a gönderildiği bildirildi.     
 
1 Şubat 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Fırat Zeper, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim  
Fuat Zeper, 30.01.2013 tarihinde Diyarbakır, Yeniköy Mezarlığında bir PKK Militanın cenazesine katıldı. 
Cenaze dönüşü mezarlığın girişinde emniyet mensupları tarafından gözaltına alındı. 31.01.2013 de 
tutuklandı. Kendisine Barodan avukat tayin edilmişti. Avukattan aldığımız bilgilere göre taşlı görüntüleri 
varmış. Kardeşimin üzerine atılan bu suçlamaları kabul etmiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”   
 
4 Şubat 2013’te, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesi Balıkçılar semtinde F.E. adlı 16 yaşındaki çocuk, çalıştığı 
kömürcü dükkânının önünden polislerce gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı. Gözaltına alınan F.E.'nin 
Diyarbakır Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
5 Şubat 2013’te, BES Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Karaaslan, aracıyla Koşuyolu Parkı yanından 
geçtiği sırada sivil polislerce durduruldu. Karaaslan, TEM'e bağlı polislerce gözaltına alınarak, Diyarbakır 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
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5 Şubat 2013’te, 4 Şubat 2013’te Görüş için gittiği Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nin çıkışında gözaltına alınarak 
Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Abdullah Özgenç, sevk 
edildiği Adana’da çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Abdullah Özgenç’in hangi gerekçeyle 
tutuklandığı açıklanmazken avukatlara hakkında açılan bir dava nedeniyle tutuklandığının söylendiği 
öğrenildi. 
 
6 Şubat 2013’te, Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı Zorova köyünde yapılan ev baskınında bir yurttaş 
gözaltına alındı. Tacettin Kardaş adlı yurttaş evine polis ve özel harekat timleri tarafından baskın yapıldı. 
Saatlerce süren aramanın ardından Tacettin Kardaş ile eşi Remziye Kardaş gözaltına alındı.  
 
7 Şubat 2013’te, Diyarbakır'da Koşuyolu Caddesi üzerinde bir araya gelen onlarca genç PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin yıldönümünü protesto etti. Gençler ile polis arasında yaşanan çatışmalarda 3 
kişinin gözaltına alındığı belirtildi.   
 
14 Şubat 2013’te Ankara’dan geldiği Diyarbakır’da havaalanında gözaltına alınan BDP Parti Meclisi üyesi 
Nuri Duman hakkında “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla açılmış bir davadan tutuklama kararı olduğu 
gerekçesiyle çıkarıldığı mahkeme tarafında tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
  
16 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Pervane, şu beyanlarda bulundu: “Bugün saat 
12.00’da akrabamız Mazlum Ihlamur’un polislerce gözaltına alındığını öğrendik. Gözaltına alınma gerekçesi 
ise daha önceden bir dosyadan yargılandığı ve davanın devam etmesidir. Daha önce yargılandığı davada bir 
avukat kendisini savunduğunu ama kendi avukatının burada olmayışı nedeniyle avukat tayin edilmesi 
noktasında sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
16 Şubat 2013’te, Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde, MEYADER delegesi olduğu belirtilen Veysi Açıkgöz isimli 
yurttaşın gözaltına alınarak il emniyet müdürlüğüne götürüldüğü öğrenildi.    
 
5 Mart 2013’te, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4 Mart’ta akşam saatlerinde askeri aracın geçişi sırasında 
meydana gelen patlamanın ardından, devriye gezen askerler psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Kemal 
Şenyüz (25) adlı genci gözaltına aldı. İlçe çıkışında dolaşan Şenyüz'ü durdurarak gözaltına alan askerler, 
sabah saatlerinde Şenyüz ailesinin ilçedeki evine gelerek çocukları Kemal Şenyüz'ün gözaltına alındığı 
bilgisini verdi. Şenyüz'ün İlçe Jandarma Komutanlığı'nda tutulduğu öğrenildi.   
 
6 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ömer Yalçın, şu beyanlarda bulundu: “Seyitler Mahallesi 
Ozanlar Cad. bulunan 24 no’lu hanede ikamet etmekteyim.  25. 02. 2013 tarihinde sabah saat 05:30 
sularında özel tim ile terörle mücadele ekipleri evimize baskın düzenlediler. Evimizi aradıktan sonra bahçede 
bulunan dükkânımızı aradılar. Orada ne olduğunu bilmediğimiz küçük bir torba aldılar. Ardından oğlum Yaşar 
Yalçın ile torunum Yusuf Yalçın’ı gözaltına aldılar. Oğlum Yaşar Yalçın’ın emniyetteki ifadesinden sonra, 
Diyarbakır ağır ceza mahkemesince tutuklandı. Torunum Yusuf Yalçın ise serbest bırakıldı. Ancak bir gün 
sonra tekrar torunum polisler tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Benim torunum Batman M Tipi Kapalı 
Cezaevinde yatmaktadır. Kendisi, sara hastası olduğu için sürekli nöbet geçirmektedir. Cezaevi koşullarında 
yaşamını idame etmesi mümkün görünmemektedir. Konu ile ilgili derneğinizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”   
 
9 Mart 2013’te Barış ve Demokrasi Partisi’nin Diyarbakır Kadın Meclisi üyesi Güneş Sedef, İstanbul’a gitmek 
üzere geldiği Diyarbakır Havaalanı’nda “2009 yılında İstanbul’da hakkında açılan bir davadan dolayı ifade 
vermesi gerektiği” gerekçesiyle gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Diyarbakır E 
Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
15 Mart 2013’te, Diyarbakır'da Sadık Yöntem adlı yurttaş, BDP Yenişehir İlçe binasından çıkarken polisler 
tarafından gözaltına alındı.   
 
18 Mart 2013’te, Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde gerçekleştirilen Newroz kutlamalarında 3 lise öğrencisi 
gözaltına alındı. Polis tarafından Newroz'un kutlandığı alanın girişine kurulan arama noktasında, isimleri 
öğrenilemeyen lise öğrencisi 3 genç kadının PKK lideri Abdullah Öcalan'ın posterini bulundurdukları 
gerekçesi ile gözaltına alındıkları belirtildi.   
 
20 Mart 2013’te Diyarbakır’da BDP üyesi Mürsel Farisoğlu’nun evine baskın düzenleyen ve evde arama 
yapan polis ekipleri Mürsel Farisoğlu’nu gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama 
yapılmadı. 
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22 Mart 2013’te, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 19 Mart'ta gerçekleşen Newroz kutlaması ardından 7 kişilik 
Tertip Komitesi üyesi ve 5 çocuk hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla soruşturma açıldı. 5 
çocuğun okulda polisler tarafından gözaltına alındığı sırada, F.K (13) isimli çocuğun darp edildiği ifade edildi. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen tertip komitesi üyelerinin burada ifadeleri alındıktan sonra serbest 
bırakıldığı, çocukların ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılıkta serbest bırakıldığı 
kaydedildi.   
 
23 Mart 2013’te, İstanbul'dan Diyarbakır'a Newroz kutlamasına katılmak için gelen  ESP  İstanbul İl Başkanı 
ve Genel Başkan Yardımcısı Çiçek Otlu, hakkında daha önce açılan bir dava olduğu gerekçesiyle İstanbul'a 
dönmek için gittiği Diyarbakır Havaalanı'nda gözaltına alındı. Gözaltına alınan Otlu, Bağlar İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
7 Nisan 2013’te, Diyarbakır Ongözlü Köprü civarında bulunan ve 12 gün önce polis kovalaması sonucu Dicle 
Nehri'ne atladığı iddia edilen Murat İzol'a ait olduğu belirtilen cenaze, Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 
Hastane önüne gelen İzol'ün yakınları ve arkadaşları polis ile tartıştı. Polis İzol'ün arkadaş ve yakınlarına gaz 
bombası ile müdahale etti. Yurttaşlar polise taşlarla karşılık verirken, bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
8 Nisan 2013’te, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi’nde karşıt görüşlü iki grup arasında çıkan kavgaya kampus 
alanında bulunan polis ekiplerinin müdahale etmemesi nedeniyle aşırı sağcı grubun saldırısı sonucu 6 
öğrenci yaralanırken, saldırı sonrasında kampus içinde yoğun şekilde biber gazı kullanan polis ekipleri 2 Kürt 
öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
10 Nisan 2013’te, Dicle Üniversitesi'nde 8 ve 9 Nisan’da Hizbullahçı olduğu iddia edilen bir grubun sol 
görüşlü öğrencilere saldırmasının ardından başlayan gösteriler devam etti. Çevre illerden de polis 
takviyesinin yapıldığı üniversitedeki olaylarda polis gaz bombası ile müdahalede bulundu. Müdahale 
sırasında ve sonrasında 60 öğrencinin gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
10 Nisan 2013’te Dicle Üniversitesi’nde (Diyarbakır) 8 Nisan 2013’te başlayan ve 3 gün süren karşıt görüşlü 
iki grup arasında 7 öğrencinin yaralanmasıyla sonuçlanan kavganın ardından Fen Fakültesi binasına giren 
polis ekipleri 60 öğrenciyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlardan 8’i “kamu malına zarar verdikleri”, 
“güvenlik güçlerine mukavemet ettikleri” ve “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamalarıyla 14 Nisan 2013’te 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
. 
14 Nisan 2013’te, Diyarbakır’da, Dicle Üniversitesi'nde 8 Nisan’da yaşanan olaylar nedeniyle gözaltına 
alınarak savcılığa çıkarılan 21 öğrenciden 11'i serbest bırakılırken 10'u tutuklanma talebiyle mahkemeye 
sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Ahmet Alınak, Edip Bingöl, Zana Seçkin, Selam Ergün ve Şahin Öncü 
isimli öğrenciler "Kamu malına zarar vermek" "Güvenlik güçlerine saldırmak" ve "Örgüte üye olmak" 
iddiasıyla tutuklandı.   
 
16 Nisan 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hazım Alp, şu beyanlarda bulundu: “Arkadaşlarım olan 
Raşit Yeniada, Şevin Batu, Özge Torun, Şefika Yürümeyen, Dicle Üniversitesi Kampusu çıkışında otobüs 
durağında gözaltına alındılar. Gözaltı gerekçeleri bize söylenilmedi. Arkadaşlarımın niçin gözaltına 
alındıklarını ve durumlarının ne olduğu öğrenmek istiyorum. Bu konuda sizden hukuki destek talep 
ediyorum.”  
 
17 Nisan 2013’te, Diyarbakır'da 15 Nisan'da üniversite kampüsü içerisinde otobüsten indirilerek gözaltına 
alınan 4 öğrenci dün gece saatlerinde savcılığa sevk edildi. Öğrencilerden 2'si savcılıktaki ifadelerinin 
ardından serbest bırakılırken, 2'si tutuklanma talebiyle TMK'ndan sorumlu 3 Nolu Hakimliğe sevk edildi. 
Hakimliğe sevk edilen öğrenicilerden Özge Torun ve Şevin Batu, "Tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurdukları" 
iddiasıyla tutuklandı.   
 
24 Nisan 2013’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde faaliyet gösteren Mezopotamya Gençlik Araştırma Merkezi 
(MEGAM-DER) Yöneticisi Murat Çiçek dernek binasından çıkarken, polisler tarafından gözaltına alındı.   
(24.04.2013 / DİHA)  
 
24 Nisan 2013’te, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen "Bağlar KCK" davasının 6'ncı 
duruşmasını izlemek için gelen Kayapınar Belediyesi çalışanı Hamdin Doğan, duruşmaya ara verildiği sırada 
adliye yakınlarında gittiği bir kahvehanede polisler tarafından yapılan kimlik kontrolü sonrasında gözaltına 
alındı.    
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29 Nisan 2013’te, Diyarbakır'ın Fiskaya Semti'nde 17 Nisan günü polisler tarafından gerçekleştirilen ev 
baskınlarında "molotof kokteylli attıkları" gerekçesiyle gözaltına alınan ve 20 Nisan'da "adli kontrol" şartıyla 
serbest bırakılan 4 kişiden Süleyman Ayhan, imza için polis karakoluna giderken gözaltına alındı. Ayhan, 
savcılığın yaptığı itiraz üzerine mahkemenin verdiği tutuklama kararı gereğince tutuklandı. Mahkemenin 
daha önce adli kontrol şartıyla serbest bıraktığı 3 kişi hakkında da tutuklama kararı verdiği öğrenildi.   
 
1 Mayıs 2013’te,Diyarbakı r'ın Ofis semtinde trafik polisi, arabasını yanlış yere park ettiği gerekçesiyle bir 
esnafı sokak ortasında dövdü. Polis şiddetine maruz kalan ve ismi öğrenilemeyen esnaf daha sonra polisler 
tarafından gözaltına alınarak, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.    
  
1 Mayıs 2013’te, Diyarbakır'ın Bağlar İlçesi Göçmenler Caddesi üzerinde bir araya gelen ve aralarında genç 
kadınların da bulunduğu onlarca genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle gösteri düzenledi. 
Gösterinin devam etmekte olduğu alana gelen polisler, gençlere tazyikli su ve gaz bombaları ile müdahale 
etti. İsimleri öğrenilemeyen biri çocuk iki kişinin zırhlı araca bindirilerek, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldüğü öğrenildi.   
 
2 Mayıs 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Fesih Tangüner, şu beyanlarda bulundu: “Kız kardeşim 
olan Fatma Tangüner, 01.05.2013 tarihinde istasyon meydanında yapılan 1 Mayıs’a katılmak üzere evden 
çıktı, mitingden sonra eve gelmedi. Yaptığımız tüm aramalara rağmen bulamadık. Emniyetten de sordurduk 
kendileri de bilgi sahibi olmadıklarını söylediler. Ancak göçmenler caddesinde çıkan olaylarda oradan 
geçerken polisler tarafından gözaltına alındığı arkadaşları tarafından söylenildi. Kız kardeşimin hayatından 
endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”   
 
5 Haziran 2013’te, Diyarbakır'da, Enver Toptaş (47) isimli yurttaş, sağlık sorunu nedeniyle gittiği özel bir 
hastanede polislerce gözaltına alındı. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Toptaş'ın, 2011 yılında 
Diyarbakır'da katıldığı bir eylemde taş attığı iddiası ile gözaltına alındığı belirtildi. (05.06.2013/DİHA) 
 
20 Haziran 2013’te, Diyarbakır'ın Sur ilçesi Urfakapı yakındalarında akşam saatlerinde berbere traş olmaya 
gittiği esnada kimlik kontrolü için durdurulan üniversite öğrencisi Recep Demir polisler tarafından darp 
edildiğini iddia etti. Demir, kendisine doğru gelen sivil giyimli 2 kişinin kendisinden kimlik istemesi sonucu 
kişilerin polis olduğuna inanmadığı için kimliğini vermek istememesi sonucu, olay yerine resmi giyimli polisler 
geldi. Resmi plakalı polis araçlarıyla olay yerine gelen polisler Demir'i yaka paça gözaltına alarak Çarşı 
Merkezi Polis Karakolu'na götürdü. Hem gözaltına alınmadan önce, hem de gözaltı esnasında polisin 
hakaret ve işkencesine maruz kaldığını söyleyen Demir, polislerden şikayetçi olacağını kaydetti.   
 
25 Haziran 2013’te Diyarbakır’ın Silvan İlçesi’nde devam eden baraj inşaatının şantiyesinde çalışan 20 işçi 
jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken işçilerin hangi gerekçeyle gözaltına alındıkları açıklanmadı. 
 
28 Haziran 2013’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Fatih Mahallesi'nde polisler tarafından sabah saatlerinde 
yapılan ev baskınında Fikret Aktaş (19) adlı genç gözaltına alındı. Sabah saatlerinde çok sayıda polis 
tarafından gerçekleştirilen ev baskınında, "Yasadışı eylemlere katıldığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 
Aktaş'ın, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
28 Haziran 2013’te, Diyarbakır'da yapılan ev baskınlarında 3 kişinin daha gözaltına alındığı belirtildi. Polisler 
tarafından, Kaynartepe Mahallesi'nde yapılan ev baskınında lise öğrencisi Mizgin Harman, Huzurevleri 
Mahallesi'nde yapılan ev baskınında lise öğrencisi Baran Harman ve Fatih Mahallesi'nde yapılan ev 
baskınında ise H.Ö. adlı çocuk gözaltına alındı. Mizgin Harman ve Baran Harman'ın, Diyarbakır Emniyet 
Müdürlüğü TEM Şube'ye, H.Ö. adlı çocuğun ise Çocuk Şubesi'ne götürüldüğü bildirildi.   
 
2 Temmuz 2013’te, Diyarbakır'da Ekinciler Caddesi üzerinde yer alan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 
Pasaport, Trafik, Ruhsat, Yabancılar Şubesi önünde geçen ve zihinsel engelli olduğu belirtilen bir yurttaş 
polisler tarafından feci şekilde dövülerek, gözaltına alındı. Polise direnen yurttaşın ismi öğrenilemezken, çok 
sayıda polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendi. Söz konusu engelli yurttaş, daha sonra yaka paça polis 
otosuna bindirildi.   
 
17 Temmuz 2013’te, Diyarbakır Cezaevi'nde 14 Temmuz 1982'de insanlık dışı uygulamaları protesto etmek 
amacıyla başlatılan ölüm orucunda yaşamını yitirenleri anmak amacıyla 13 Temmuz'da Kaynartepe 
Mahallesi'nden Koşuyolu Parkı'na doğru yapılan yürüyüşe müdahale eden polis 6 kişiyi gözaltına aldı. 
Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarılan 6 kişi tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 
Mahkemece ifadesi alınan 6 kişiden Velat Tüfenk isimli genç tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne gönderildi.   
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19 Temmuz 2013’te, Diyarbakır'ın Ofis semti Ekinciler Caddesi'nde Diyarbakır Pasaport ve Trafik Emniyet 
Müdürlüğü karşısında kimliği belirsiz 2 genç, polisler tarafından sert bir şekilde darp edilerek, gözaltına 
alındı. Polislerle gençler arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışmanın ardından 2 genç 
gözaltına alındı. Yaşları 18-19 arasındaki gençler elleri kelepçelenerek, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü.   
 
13 Ağustos 2013’te, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Medine Bulvarı'nı trafiğe kapatan bir grup genç, 
PKK'nin silahlı mücadeleye başlamasının 29'uncu yıldönümünü selamlamak amacıyla yürüyüş gerçekleştirdi. 
Havai fişek atan gençlere olay yerine gelen polis gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahale sırasında bir 
genç gözaltına alındı.   
 
15 Ağustos 2013’te BDP’nin Diyarbakır’da “PKK’nin silahlı eylemlerine başlamasının yıldönümü” nedeniyle 
düzenlediği eylemin öncesinde PKK lideri Abdullah Öcalan’ın posterini açan 4 kişi gözaltına alındı. 
 
15 Ağustos 2013’te, Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde Ekin Ceren Parkı’nda yapılmak istenen 15 
Ağustos kutlaması öncesi, kullandığı ileri sürülen aracın içinde "suç unsuru olduğu" bulunduğu gerekçesiyle 
BDP Kayapınar İlçe Yöneticisi Zeki Bağcı gözaltına alındı. Bağcı Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nde savcılık 
talimatıyla alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı.  
 
19 Ağustos 2013’te, Diyarbakır'da Ekinciler Caddesi üzerinde yer alan Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 
Pasaport, Trafik, Ruhsat, Yabancılar Şubesi önünde, ismi öğrenilemeyen zihinsel engelli bir yurttaş polisler 
tarafından darp edilerek, gözaltına alındı.   
 
23 Eylül 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Songül 
Tamir, Batman’da öğretmenliği okuyup bitirdi. 20 Eylül günü bazı ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya çıktı. 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (Dağkapı) civarında yapılan aramada gözaltına alındı. 3 gün gözaltında 
kaldıktan sonra, 22 Eylül’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Benim kızım suçsuz ve 
aynı zamanda hastadır. Başında ki tümör’den dolayı İstanbul’da geçirdiği tıbbi operasyonla başına tel takıldı. 
Hala bu durumu devam etmektedir. Zaman zaman baygınlık geçirmektedir. Aynı şekilde ciğerlerinde de 
problem yaşamaktadır. Kızımın hayatından endişe etmekteyim. Kızımın raporları mevcuttur. Bu nedenle 
sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
20 Eylül 2013’te Diyarbakır’da polis ekipleri TUHAD-FED Örgütlenme Sekreteri Fatma Gökhan ve Şahin 
Kalçık adlı 2 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
23 Eylül 2013’te, Diyarbakır'da 20 Eylül günü Ofis Semti Ekinciler Caddesi'nde polisler tarafından gözaltına 
alınan ve 3 gün boyunca Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan TUHAD-FED Örgütlenme Sekreteri Fatma Gökhan 
ve Şahin Kalçık isimli yurttaş, işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Kalçık, savcılıktaki işlemlerinin 
ardından serbest bırakılırken, Gökhan tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Hakkında 
tutuklanma kararı verilen Gökhan'ın Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.  
 
25 Eylül 2013’te, Dicle Üniversitesi'nde DÜÖ-DER’e üye öğrencilerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 
önünde kurdukları stantta, Welat ve Özgür Gündem gazetelerinin bulunması gerekçe gösterilerek polisler 
tarafından müdahale edilmek istendiği öğrenildi. Müdahale girişimi sırasında Vakkas Korkmaz, Esra Yakar, 
Cevat Dinçer ve Mahmut İnanç isimli öğrencilerin gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
1 Ekim 2013’te Diyarbakır’da 30 Eylül 2013’te düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 2’si çocuk 5 
kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “patlayıcı madde bulundurdukları” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
 
2 Ekim 2013’te, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma için Diyarbakır 
Adliyesi'ne giden BDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, ifadesinin karakolda alınacağı belirtilerek 
Çarşı Polis Karakolu'nda yönlendirildi. Çarşı Polis Karakolu'na giden Zümrüt, gerekçesi henüz 
öğrenilemeyen bir nedenle burada gözaltına alındı.   
 
5 Ekim 2013’te Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) Özgür Öğrenci Derneği’nin (DÜÖ-DER) girişimleriyle Lice’ye 
yapılmak istenen Gezi için yola çıkan öğrenciler, Silvan yolunda kurulan arama noktasında polis ekipleri 
tarafından durduruldu. Kontrolün ardından 14 öğrenci ve haber takibi yapan DİHA muhabiri Sabriye Duman 
gözaltına alındı. 
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7 Ekim 2013’te, Diyarbakır’da bulunan Dicle Üniversitesi'nde, öğlen saatlerinde üniversite yurdunda yaşanan 
taciz olayını protesto eden etmek amacıyla düzenlenen yürüyüşün ardından, fakülteden çıkan öğrencileri 
kamera ile kayıt altına alan polislere tepki gösteren İlahiyat Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Bünyamin 
Kurtay'ın gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan Kurtay'ın Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
9 Ekim 2013’te Abdullah Öcalan’ın Suriye’den çıkarılmasının yıldönümünde Diyarbakır’da protesto yürüyüşü 
düzenlemek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 2’si çocuk 7 kişiyi gözaltına aldı. 
 
11 Ekim 2013’te, Diyarbakır Yenişehir ilçesi Selahattin Eyubi Anadolu Lisesi'ndeki kadınlar tuvaletinde 9 
Ekim'de meydana gelen patlamayla ilgileri olduğu iddiasıyla gözaltına alınan B.Ü, R.G, F.A ve H.Ö. 10 
Ekim’de Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Adliyesi'ye sevk edildi. Savcılıktaki ifade işlemlerinin 
ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk 4 öğrenci hakkında "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt 
adına suç işlemek" ve "Tehlikeli madde bulundurmak" iddialarıyla tutuklama kararı verildi. Öğrencilerin 
avukatı Erhan Ülkü, öğrencilerin dosyalarında somut bir delilin bulunmadığını, fiziki takip ve kamera kayıtları 
olmamasına rağmen tutuklama kararı verildiğini kaydetti.   
  
22 Ekim 2013’te Diyarbakır’da ev baskını düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
BDP’nin Silvan eski İlçe Başkanı Abdullah Afratun’u  “yargılandığı KCK/TM Ana Davası kapsamında 
hakkında yakalama kararı olduğu ve bir başka davadan kesinleşmiş hapis cezası olduğu” gerekçesiyle 
gözaltına aldı. 
 
31 Ekim 2013’te Diyarbakır’da ev baskını düzenleyen polis ekipleri Aram Yayınevi çalışanı Hüseyin Caruş’u 
gözaltına alırken operasyonun gerekçesi hakkında ise açıklama yapılmadı. 
 
7 Kasım 2013’te Diyarbakır’da “Rojava’dan Gezi’ye Kadın Devrimi ve Direnişi” başlığıyla düzenlenecek olan 
panelin afişini asan  ESP üyesi Hayati Yıldız ve Liseli Öğrenci Birliği (LÖB) üyesi M.A. polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
7 Kasım 2013’te, Diyarbakır'dan Nusaybin'e gitmek üzere haber takibi yapmak için yola çıkan ve Diyarbakır 
merkeze bağlı Çarıklı beldesinde durdurulan Gün Tv muhabiri Haci Geçiken, hakkında arama kararı olduğu 
gerekçesiyle polisler tarafından gözaltına alındı.   
 
10 Kasım 2013’te, Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Balıkçılar semtinde bulunan Selahattin Eyyübi Bulvarı'nda 
ismi öğrenilemeyen bir genç, polisler tarafından gözaltına alındı.     
 
12 Kasım 2013’te, Dicle Üniversitesi'nde (DÜ) Güven Kılıç ve Kadir Zengin isimli 2 öğrenci, üniversite 
kampusunda TEM polisleri tarafından gözaltına alındı.   
 
14 Kasım 2013’te, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde Salih Ablak (19), Emin Ulus (21), Devran Ay (18), Mervan 
Ekinci (19), Ruhi Demirtaş (20) ve soy ismi öğrenilmeyen T. (17) adlı gençler, çarşı merkezinde bulundukları 
sırada polis tarafından gözaltına alındı.   
 
15 Kasım 2013’te, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde bulunan Ekinciler Caddesi'nde ismi 
öğrenilmeyen bir genç polislerce gözaltına alındı.   
 
16 Kasım 2013’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’ne bağlı Hezan Köyü’nde 28 Haziran 2013’te kalekol yapımı 
protestosu sırasında askerlerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Medeni Yıldırım’ın annesi Fahriye 
Yıldırım, Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret ettiği esnada 
belediye önünde oğlunun posterini sırtına asarak faillerin bulunmamasına tepki göstermişti. Başbakanlık 
korumalarının talimatıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak Yenişehir Polis Karakolu’nda üç saat 
bekletilen Medine Yıldırım gözaltındayken polis memurlarının yaptığı eylem nedeniyle kendisiyle alay ve 
hakaret ederek “reklam yapmakla suçladıklarını açıkladı. 
 
21 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Ekin, şu beyanlarda bulundu: “ 13 Temmuz 
2013 günü, Koşuyolu parkında, iftardan sonra yapılan sinevizyon gösterimi dağılımı sırasında, 20-25 polis 
(sivil) Hayri Çamçi arkadaşımızın üzerine gelerek onu gözaltına aldılar. O sırada orada bulunan yüzü kapalı 
birkaç kişi daha gözaltına alınmıştır. Sözde kendisine ait olmayan ve orada bulunan bir çantayı onundur diye 
aldılar. Çantanın içinde ses bombası, Molotof gibi patlayıcı madde olduğu söylendi. Arkadaşımızın bugün 
mahkemesi görüldü ve 19 Aralık’a ertelendi. Kendisi yaşlı olan dede ve ninesinin yanında kalmaktadır. Anne 
ve babası boşanmışlardır. Babası Almanya’da cezaevinde anne de İzmir’de ikamet etmektedir. 
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Arkadaşımızın olayla hiçbir ilgisinin olmadığını düşünüyoruz. Bu konuda gerekli desteği vermenizi talep 
ediyoruz.”    
 
2 Aralık 2013’te, Diyarbakır’da BDP İl Örgütü yöneticisi Hüseyin Daş ve Kayapınar Belediye Başkan 
Yardımcısı Mustafa Demir Mersin’den dönerken yapılan yol kontrolünde gözaltına alındı. 
 
3 Aralık 2013’te, Diyarbakır’ın Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler BDP Bismil ilçe binasına 
giderek, BDP yöneticisi Ejder Dağ'ı "GBT kaydında bir sorun var" denilerek gözaltına aldı.   
 
7 Aralık ve 8 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Aralık 2013’te düzenlenen yürüyüşe polis 
ekiplerinin gerçek mermili silahlarla saldırması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Veysel 
İşbilir’in (34) öldürülmesini protesto etmek için Diyarbakır’da yürüyüş yapmak isteyen gruba da polis 
ekiplerinin gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 20 kişi gözaltına alındı. Müdahale 
nedeniyle 20 kişi yaralandı veya biber gazından etkilenerek fenalaştı. 
 
9 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Leyla Peyam, şu beyanlarda bulundu: “Babam Mehmet 
Hanifi Bayram, 08.12.2013 tarihinde Kantar civarında saat 13.00 civarında yolda yürürken polis olduklarını 
söyleyen kişiler tarafından gözaltına alındı. Emniyet tarafından alındığına dair tarafımıza herhangi bir bilgi 
verilmedi. Kendi çabalarımızla gözaltında olduğunu öğrendik. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”     
 
16 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hasan Akgünül, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Mehmet Akgünül, 07.12.2013 tarihinde akşam saat 17.40 sularında arkadaşına ders çalışmak için söyleyip 
evden ayrıldı.  Gece saat 22.00’da emniyetten aradılar. Oğlumu gözaltına aldıklarını söylediler. Gece saat 
24.00’da çocuk şubeye gittim ancak çocuğumu bana göstermediler. Ertesi gün mahkemeye çıkarıldığı 
zaman kendisiyle görüşme fırsatımız oldu. Oğlumun bana “sur ilçede arkadaşına gittiği sırada bir grubun 
bağrışmaları üzerine olay yerine gittiğini ve yüzü kapalı birinin kendisine havaiyi fişek verdiğini, kendisinin de 
havaya doğru patlattığını ve o esnada polisin gelip kendisini gözaltına aldığını söyledi. Oğlumu gözaltına 
aldıkları sırada çok kötü bir şekilde dövdüklerini, eli, yüzü ve burnu kanlar içinde olup, şiddette maruz 
kaldığını gördüm. Oğlum şuanda Diyarbakır E Tip Cezaevinde tutukludur. Cezaevi görüşüne gittiğimde 
yüzündeki ve burnundaki morlukları hala duruyordu. Oğlum ağlayarak kendisini çok kötü dövdüklerini anlattı. 
08.12.2013 tarihinde oğlum darp raporu almak için hastaneye sevk edilmiş.  09.12.2013 tarihinde Adli Tıp 
tarafından gönderilen cevapta darp ve cebir izine rastlanmadı denilmektedir. Verilen iki rapor arasında çelişki 
bulunmaktadır. Oğlumun bir gün arayla ilişmesi mümkün değildir. Oğlum ile cezaevinde görüşmenizi ve 
hukuki destek talep ediyorum.”   
 
19 Aralık 2013’te, Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi’nin Merkez Yemekhanesi’nin üst katına polis noktası 
yapılmasını protesto eden Dicle Üniversitesi Özgür Öğrenci Derneği (DÜÖ-DER) üyesi gruba polis ekibinin 
coplarla müdahale etmesi sonucu 2 öğrenci yaralandı, 10 öğrenci de gözaltına alındı. 
 
30 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kadri Şimşek, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
29.12.2013 tarihinde BDP Silvan İlçe Örgütünün Roboski Katliamını anmak ve Hasta mahpuslar için 
düzenlediği yürüyüşü Silvan – Mezopotamya Gazetesi adlı yerel gazete adına muhabir olarak takip 
ediyordum. Saat 14.00 sıralarında yürüyüş bittikten sonra kitle dağıldı. Ancak yer yer bazı göstericiler ile 
kolluk güçleri arasında arbede yaşandı.  Çevik kuvvet görevlileri 15 -16 yaşlarındaki bir çocuğu yakalamaları 
sırasında darp ediyorlardı. Ben de gazetecilik görevim gereği olayın görüntüsünü alıyordum. Sivil giyimli 
komiser olduğunu sonradan öğrendiğim ama adını bilmediğim 1.85 boylarında zayıf, beyaz montlu, kot 
pantolonlu, başının ön tarafında saçı çok olan kumral hafif kıvırcık ve sakalsız gördüğümde teşhis 
edebileceğim şahıs üzerime atlayarak çekim yaptığım telefonumu elimden aldı. Ne yapmak istediğimi sordu. 
Ben de gazeteci olduğumu söyledim ve muhabir kartımı kendisine gösterdim. Bunun üzerinde orada bulunan 
birkaç çevik kuvvet polisi kendisine “komiserim bizler onu tanıyoruz. Gazetecidir.” demelerine rağmen beni 
ite kaka akrep diye tabir edilen araca bindirdiler. Araca bindirirken arkadan tekmelediler. Tekmenin etkisiyle 
aracın içerisine düştüm. Düşmeni etkisiyle elimden yaralandım.  Düştükten sonra dahi tekmelemeye devam 
ettiler. Sırtım halen morarmış haldedir. Olaya ilişkin görüntüler bende mevcuttur. Akabinde ilçe emniyet 
müdürlüğüne götürüldüm. Emniyette kameraların görmediği çay ocağına götürüldüm. Ailemi de çağırdılar. 
Uzlaşmamızı ve olayın haberinin yapılmaması konusunda bana baskı yapıldı. İnternette bana ilişk in haberler 
dolaşınca “o haberler çekilsin, yoksa ben de polis arkadaşları şahit olarak gösterip hakkında işlem yaparım.” 
dedi. Ben hakkımı sonuna kadar arayacağımı söyledikten sonra ajanslara düşen haber geri çekilirse seni 
serbest bırakırız dediler ancak ben kabul etmedim. Gözaltından çıkarılırken Silvan Devlet Hastanesine 
götürüldüm. Orada doktora darp edildiğimi söyledim ve darp edildiğim yerleri gösterdim. Söz konusu 
hususlar rapora geçirilmiştir. Saat 21.00 sıralarında serbest bırakıldım. Bununla birlikte telefonumun başucu 
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şüpheli komiserin müdahalesi sonrası zarar görmüştür. Beni bu şekilde darp eden, tehdit ve hakaret eden 
telefonuma zarar veren polis memurlarından davacı ve şikâyetçiyim. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.   
 
31 Aralık 2013’te, Diyarbakır Sur Belediyesi Meclis üyesi Ali Rıza Çiçekli ile İl Genel Meclis üyesi Mehmet 
Güzel ve Mehmet Yalçın evlerine yapılan baskınla gözaltına alındı  
 
31 Aralık 2013’te, Diyarbakır'ın İstasyon Caddesi Ayhan Durağı'da bir araya gelen yurttaşlar, aylardır devam 
eden elektrik kesintilerini ateş yakarak protesto etti. Polis ve yurttaşlar arasında yaşanan gerginlik sırasında 
Emrullah Şahin adlı yurttaş polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı.   
 

Düzce  
  
 

Edirne 
  
12 Nisan 2013’te, Edirne’de İstanbul’da düzenlenecek olan Grup Yorum konserine çağrı afişleri asan 
Devrimci Gençlik (Dev-Genç) üyesi 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
16 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 51 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için Edirne’de AKP İl Örgütü binası önünde eylem yapmak isteyen ÖDP üyesi 
gruba polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi sonucu 5 kişi gözaltına alındı. 
 
1 Haziran 2013’te, Edirne'de Gezi Parkı olaylarını olayları protesto etmek için yürüyüş yapan gruba 
müdahale eden polis, 8 kişiyi gözaltına aldı. 
 
5 Aralık 2013’te Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan İmran Aydın’la görüşmek için cezaevine giden  ESP 
üyesi Osman Can Kazancıoğlu, cezaevinin çıkışında “hakkında arama kararı olduğu” gerekçesiyle jandarma 
ekibi tarafından gözaltına alındı. 
 
8 Aralık 2013’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları için Edirne’ye geldiği sırada bir 
inşaata afiş asan Türkiye Gençlik Birliği üyesi 5 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
8 Aralık 2013’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları için Edirne’nin Keşan İlçesi’nde polis 
ekipleri “eylem yapabilecekleri” gerekçesiyle 15 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 

Elazığ 
  
  
 

Erzincan 
 
19 Şubat 2013’te, Erzincan'da KESK’e yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, Mustafa Ertaş, Naciye 
Ertaş ve ismi öğrenilemeyen bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
28 Nisan 2013’te, Erzincan’da İşçi Bayramı öncesinde afiş asan ESP üyesi 3 kişi polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
  
25 Haziran 2013’te Taksim’deki Gezi Parkı olaylarına destek vermek amacı ile Erzincan’da düzenlenen 
eylemlerle ilgili olaylarda provokatörlük yaptıkları ileri sürülen, TKP/ML-Konferans Örgütüne yönelik Terörle 
Mücadele, Güvenlik, KOM ve Özel Harekat ekipleri saat 06.00’da eş zamanlı operasyon düzenledi. 
Operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın toplam 8 kişi tutuklandı. 
 
25 Haziran 2013’te Erzincan’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı 
ev baskınları sonucu gözaltına alınanlardan Özgür Gelecek Dergisi muhabiri Çetin Kirsiz 27 Haziran 2013’te 
tutuklanarak Erzurum H Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
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5 Kasım 2013’te Erzincan’ın Tercan İlçesi’nde ve İstanbul’da ev baskını düzenleyen polis ekipleri Sosyalist 
Gençlik Derneği (SGD) üyeleri Özgül Ülgen ile Uğur Ülgen’i “Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları” gerekçesiyle 
gözaltına aldı. 
 
6 Kasım 2013’te, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde okuyan Fatih Elmas isimli Kürt öğrenci, 20 kişilik bir grubun 
ırkçı saldırısına uğradı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta zafer işaretli fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle 
aralarında öğrencilerinde bulunduğu 20 kişilik bir gurubun ırkçı saldırısına uğrayan Elmas'ın, saldırı sırasında 
ilçede bulunan Osman Nuri Akın Erkek Öğrenci Yurdu'na sığındı. Elmas'a yönelik saldırı kaldığı yurt içinde 
de devam ederken, saldırıya müdahale etmek isteyen diğer Kürt öğrencilerin de grup tarafından darp edildiği 
kaydedildi. Olayın ardından yurda gelen polislerin saldırıya uğrayan Elmas'ı gözaltına aldığı bildirildi.  
 
8 Aralık 2013’te Erzincan’da bir alışveriş merkezinde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri ile polis 
ekipleri arasında arbede çıkması üzerine itfaiye çalışanlarına biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri bir 
kişiyi de gözaltına aldı. 
 

Erzurum 
 
26 Şubat 2013’te, Erzurum'un Karayazı ilçesinde yapılan ev baskınlarında 4 kişinin gözaltına alındığı 
bildirildi. Gözaltına alınan Baran Ateş, Fırat Şenlik ve isimleri öğrenilemeyen 2 yurttaş, Kazayazı İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürülürdü.   
 
17 Mart 2013’te Erzurum’da 16 Mart 2013’te başlayan ve devam eden Newroz kutlamasına aşırı sağcı 
grupların saldırması sonucu çıkan olayrala müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarının bir 
kahvehanenin camlarını kırması sonucu 3 kişi yaralandı. Müdahale sonrasında Newroz Tertip Komitesi 
Başkanı Talip Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı.   
 
21 Mayıs 2013’te, Erzurum'da Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde dün ülkücülerin saldırması üzerine 
polisin gözaltına alınan öğrencilerden 13'ü savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 7 öğrenci ise 
tutuklanma talebiyle Erzurum 1. Sulh Ceza Mahkemesi'nde sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 
öğrencilerden Suat Atlı serbest bırakılırken, Vedat Yılmaz, Kurban Koca, Gökhan Aydın, Mahmut Altun, Atilla 
Şahin ve Nesim Yıldız adlı öğrenciler ise, "Polise mukavemet ve kamu malına zarar vermek" iddiasıyla 
tutuklanarak, cezaevine gönderildi.   
 
26 Haziran 2013’te Erzurum’da 23 Haziran 2013’te “KCK Soruşturması” adı altında gözaltına alınan 
Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi üyesi 10 öğrenciden 8’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından  tutuklandı. 
 
5 Eylül 2013’te, Kapatılan DTP Erzurum eski İl Başkanı Bedri Fırat hakkında yerel mahkemenin verdiği 10 ay 
hapis cezası Yargıtay tarafından onandı. Erzurum Cumhuriyet Savcılığı'na çağrılan Fırat, tutuklanarak 
Erzurum Açık Cezaevi'ne gönderildi.   
 

Eskişehir 
 
2 Ocak 2013’te Eskişehir’de “Mahpus Dev-Genç'liler serbest bırakılsın” yazılı afişleri asan Burçin Akın ve 
Yaprak Yılmaz adlı iki kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
5 Nisan 2013’te, Eskişehir’de Anadolu Üniversitesi’nde bildiri dağıtan bir grupla karşıt görüşlü bir grup 
arasında çıkan kavganın ardından polis ekiplerinin bildiri dağıtan gruba müdahale etmesi sonucu 32 öğrenci 
darp edilerek gözaltına alındı. 
 
11 Mayıs 2013’te “Ortaöğretimin Yeniden Yapılandırılması” adlı toplantıya katılmak için Eskişehir’e gelen Milli 
Eğitim Bakanı Nabi Avcı’yı protesto etmek isteyen ÖDP üyesi 7 kişi darp edilerek ve kelepçelenerek 
gözaltına alındı. 
 
17 Haziran 2013’te Eskişehir’de kurulan “direniş çadırları”na da müdahale eden polis ekipleri çadırları 
kaldırdıktan sonra en az 5 kişiyi gözaltına aldı. 
 
26 Haziran 2013’te Eskişehir’de polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu 7 kişi gözaltına alındı. 
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23 Ağustos 2013’te Bazı açılış ve temel atma töreni için Eskişehir’e gelen Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı ile 
Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ı protesto etmek isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 12 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
24 Ekim 2013’te Uluslararası Türk Kültürü Kongresi’ne katılmak için Eskişehir’e gelen Adalet ve Kalkınma 
Psrtisi Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’i protesto etmek isteyen 15 kişi darp edilerek ve 
kelepçelenerek gözaltına alındı. 
 

Gaziantep 
  
19 Ocak 2013’te Gaziantep Üniversitesi’ni ziyaret eden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek 
isteyen 14 öğrenci polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Şubat 2013’te, Antep'te KESK’e yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında, bir doktor ve 3 
öğretmenin gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
2 Haziran 2013’te, Gezi Parkı'nda yapılan müdahaleyi protesto etmek amacıyla Antep'te eylem düzenleyen 
gruplara ülkücüler saldırdı. Polis müdahalesinin ardından aralarında DİHA Muhabiri Nazım Daştan ve Hayat 
TV Muhabiri İnanç Yıldız'ın da bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.   
 

Giresun 
  
19 Kasım 2013’te, Giresun’da son dönemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrenci evlerine yönelik 
sarf ettiği açıklamalarını protesto etmek amacıyla yürüyüş yapmak isteyen Öğrenci Kolektifleri üyelerine gaz 
bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 13 öğrenciyi darp ederek gözaltına aldı.   
 
 

Gümüşhane 
 

Hakkari 
 
  
28 Ocak 2013’te Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenlediği operasyon sonucu “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” gerekçesiyle 2 kişi gözaltına 
alındı. 
 
29 Ocak 2013’te, Hakkari’nin Çukurca ilçesi Nüfus Müdürlüğü'nde çalışan Mehmet Duran adlı yurttaş, 
“Örgüte yardım etmek” iddiasıyla tutuklanarak Van F Tipi kapalı Cezaevi'ne konuldu.   
  
30 Ocak 2013’te, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde TEM Şube'ye bağlı polislerin 26 Ocak'ta evine baskın 
yaparak gözaltına aldığı BDP Çukurca İlçe Yöneticisi Cuma Tek, Van Adliyesi'nde çıkarıldığı nöbetçi 
mahkeme tarafından "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak, Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
7 Şubat 2013’te Hakkari’de ev baskını düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri önce 
Abdullah Sayır’ı sonra da yapılan 2. baskınla baba Sıddık Sayır’ı “yasadışı örgüte yardım ettikleri” 
gerekçesiyle gözaltına aldı. 
 
13 Şubat 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çok sayıda eve baskın düzenledi. Yeşildere, Esentepe, 
Güngör, Cumhuriyet ve Kışla mahallelerinde eş zamanlı olarak yaklaşık 20 eve yapılan baskınlarda Mesut 
Demir, Ümran Öztürk, Hüseyin Yalçın, Şirvan Kutluk, Seyran Demir, Murat Kına ve Ceylan Kızıltepe, Nazım 
Ölmez ve Demhat Bartın adlı gençler gözaltına alındı. Gözaltına alınan gençler Yüksekova Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
14 Şubat 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde ve Şemdinli İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu Yüksekova’da 2 kişi, Şemdinli’de ise bir kişi gözaltına 
alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
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6 Mart 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 Mart’ta özel hareket polisleri tarafından Güngör, 
Cumhuriyet, Kışla ve Yeşildere mahallelerinde yapılan ev baskınlarında 4 yurttaş gözaltına alındı. 15 
Şubat'ta polise taş attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Süleyman Sarıca, Abidin Güneş, Azat Usçuk ve 
Akif Terzioğlu'nun Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
17 Mart 2013’te, Hakkari'de polis, gece saatlerinde bazı mahallelerde evlere baskın düzenledi. Evlerin aranıp 
dağıtıldığı baskınlarda, Sinan Faruk, İlyas Kurt, Rojhat ve İbrahim Bor kardeşler, Ahmet Kaya, Cebrail Yılmaz 
ve Uğur Akan gözaltına alındı. 
 
30 Mart 2013’te, Hakkari kent merkezinden Taşbaşı (Seyida) köyüne gitmekte olan BDP Hakkari İl Örgütü 
eski Saymanı İsmail Çiftçi ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, Depin arama noktasında gözaltına alındı. Çiftçi’nin 
daha önce “KCK” davasında arama kararı olduğu belirtildi. Gözaltına alınan iki kişinin Hakkari Emniyet 
Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi.   
 
20 Nisan 2013’te, Hakkari’nin Şemdinli ilçesi çıkışında bulunan Derecik (Rûbarok) yol ayırımında kurulan 
Jandarma ve Polis Kontrol Noktası’nda İsa Gelici adlı yurttaş gözaltına alındı.    
 
26 Nisan 2013’te, Hakkari'den aracıyla Ankara'ya giderken, Bitlis'in Güroymak (Norşin) ilçesi girişinde 
polisler tarafından durdurulan Yüksekova eski Belediye Başkanı Ruken Yetişkin gözaltına alınarak, İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Yetişkin'in, "KCK" operasyonları kapsamında 12 Ocak 2012 tarihinde 
Yüksekova ilçesinde bir eve yapılan baskın sırasında bulunan kesici bir alet nedeniyle gözaltına alındığı ve 
Yüksekova Savcılığı'nın talimatıyla ifadesinin alınması için yol araması çıkartıldığı öğrenildi. 
 
17 Mayıs 2013’te, Hakkari'nin Şemdinli ilçesi çıkışında bulunan Derecik (Rûbarok) beldesi yolu üzerindeki 
Hayal köprüsünde (Pira Xiyalê) yeni konumlanan polis kontrol noktasında, Yüksekova nüfusuna kayıtlı 
Kuttas Akgül isimli yurttaşın gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
8 Haziran 2013’te, Hakkari kent merkezi girişinde bulunan Depin Polis Kontrol noktasında 2 gün önce 
Zübeyir İnci adlı yurttaş gözaltına alınmıştı. İnci, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne oradan da Van Emniyet 
Müdürlüğü'ne sevk edildi. Savcılığa çıkarılan İnci, tutuklama tablebiyle mahkemeye sevk edildi. İnci, Van 3. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "Örgüte yardım ve yataklık" ettiği iddiasıyla tutuklanarak, Van F Tipi 
Cezevi'ne gönderildi.   
 
3 Ağustos 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde düzenlenen ev baskını sonucu BDP İlçe Örgütü 
yöneticisi Ecevit Kına gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
18 Ağustos 2013’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 16 Ağustos 2013’te düzenlenen ev baskınları sonucu 
gözaltına alınan Fırat Dağıtım çalışanı Uygar Arslan ve 2 çocuk çıkarıldıkları mahkeme tarafından “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
18 Ağustos 2013’te, Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde ve ilceye bağlı Yükarı Güveç (Xurekanaseri) köyünde, 
14 Ağustos'ta polisler tarafından 15 ayrı adrese yönelik olarak yapılan baskınlarda gözaltına alınan 9 kişiden 
7'si savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. İsimleri öğrenilemeyen 7 kişi "Örgüt 
adına eylem yapmak" ve "Kamu düzenini bozmak" iddiasıyla tutuklanarak, Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
19 Ağustos 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 14 Ağustos 2013’te eş zamanlı ev baskınları 
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 9 kişiden 7’si “yasadışı örgüt 
adına eylem yaptıkları” ve “kamu düzenini bozdukları” suçlamalarıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
tutuklandı. 
 
21 Ağustos 2013’te, Hakkari'de (Colemerg) Erhan Şahin isimli yurttaş ehliyetini almak için gittiği Hakkari İl 
Emniyet Müdürlüğü'nde gerekçe gösterilmeden gözaltına alındı.   
   .   
7 Eylül 2013’te, Hakkari’nin Depin Polis Noktası'nda Egit Bor ve Hakan Bor adlı iki genç polisler tarafından 
gözaltına alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen iki genç, Hakkari Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.   
 
13 Eylül 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi’nde 11 Eylül’de, Ersin Kırkağaç isimli bir genç gözaltına alındı. 
Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Kırkağaç, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından dün gece Van Adliyesi'ne çıkarıldı. Savcılık tarafından tutuklama 
istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Kırkağaç, "Örgüt adına eylem yapmak" ve "Kamu düzenini 
bozmak" iddialarıyla tutuklanarak, Van F Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
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18 Eylül 2013’te Hakkâri’de 14 Eylül 2013’te eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 12 kişiden 2’si çocuk 5 kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamasıyla  tutuklandı. 
  
26 Eylül 2013’te, Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ (Dêzê) köyünde ikamet eden Nazım Yiğit adlı yurttaş 
"KCK" davası kapsamında arandığı iddiasıyla 25 Eylül’de akşam saatlerinde Depin arama noktasında 
gözaltına alındı.   
 
10 Ekim 2013’te, Hakkâri kent merkezinde 14 Eylül'de evine yapılan polis baskınında, evde bulunmadığı için 
gözaltına alınmayan İslam Balıkesir isimli yurttaşın, 8 Ekim’de Depin polis kontrol noktasında gözaltına 
alındığı öğrenildi.   
 
5 Kasım 2013’te Hakkâri’de 1 Kasım 2013’te ev baskını düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekiplerinin “çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına aldığı 7’si çocuk 10 kişi 
çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
9 Kasım 2013’te, Hakkari'deki Depin polis kontrol noktasında 6 Kasım'da gözaltına alınan Necmettin Ölmez 
isimli yurttaş, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Van Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık 
ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Ölmez, nöbetçi mahkeme tarafından, 
"örgüte yardım ettiği" iddiası ile tutuklanarak Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
12 Kasım 2013’te, Hakkari Şemdinli ilçesi çıkışında bulunan Derecik (Rubarok) beldesi yolu üzerinde kurulan 
polis kontrol noktasında isimleri öğrenilemeyen 4 kişiyi gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 
4 kişiden 2'si çocuk olduğu için serbest bırakıldı.   
 
16 Kasım 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 12 Kasım 2013’te ev baskınları düzenleyen Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerince gözaltına alınan 15 kişiden “çeşitli tarihlerde düzenlenen 
eylemlerde kolluk kuvvetlerine taş attıkları” iddiasıyla 10 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
19 Kasım 2013’te Hakkâri’de operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
“yasadışı örgüte eleman kazandırdıkları” iddiasıyla üç kişiyi gözaltına aldı. 
 
20 Kasım 2013’te Hakkâri’de 19 Kasım 2013’te operasyon düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin “yasadışı örgüte eleman kazandırdıkları” iddiasıyla gözaltına aldığı 3 kişiden biri tutuklandı. 
 
3 Aralık 2013’te, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından kentin değişik mahallelerinde 3 ayrı 
eve eş zamanlı baskın düzenlendi. Evlerde yapılan aramaların ardından İdris Turgut, Ömer Kaya ve İdris Abi 
adlı yurttaşlar gözaltına alındı. 7 Aralık 2013’te “yasadışı örgüte eleman kazandırdıkları” iddiasıyla gözaltına 
aldığı üç kişi tutuklandı. 
 
3 Aralık 2013’te Hatay’ın Samandağı İlçesi’nde eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında resmî açıklama 
yapılmadı. 
 
3 Aralık 2013’te Hakkâri’de 29 Kasım 2013’te yol kontrolünde gözaltına alınan İsmail Temel çıkarıldığı 
mahkeme tarafından “yasadışı örgüte yardım ettiği” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
9 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nden Yüksekova İlçesi’ne polis ekipleri tarafından öldürülen 
Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir’in taziyesine katılmak için yola çıkan BDP Şemdinli İlçe Örgüt 
Eşbaşkanı Cabbar Taş, Güzelkonak Köyü’nde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
30 Aralık 2013’te, Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova (Navberojan) köyü sakinleri tarafından asker 
baskısına karşı 10 gün önce askeri karakol önünde başlatılan yol kapatma eylemine askerler gaz 
bombalarıyla müdahale etti. Yol kapatma eylemi nedeniyle erzak gitmeyen karakollara çözüm arayan 
yetkililerin, yeni güzergâhlar için bölgeye gönderdiği 3 iş makinesine yurttaşların engel olması üzerine asker 
halka gaz bombaları ile müdahalede bulundu. Gözaltına alınan Muhyettin Kaya isimli yurttaşın nizamiye 
içinde askerler tarafından darp edildiği, bunun üzerine Kaya'nın babası Bekir Kaya ve kardeşi Sadık Kaya’nın 
da gittikleri karakolda askerler tarafından darp edildiği iddia edildi.  
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Hatay 
 
15 Ocak 2013’te, Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde 28 Haziran 2012’de KESK üyesi 22 kişinin tutuklanmasıyla 
sonuçlanan “KCK Soruşturması”nda henüz iddianamenin hazırlanmamasını protesto etmek amacıyla 
yürüyüş yapmak isteyen KESK üyelerine gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına 
aldı. 
 
22 Ocak 2013’te, Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde “Patriot” füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye getirilmesini 
protesto etmek amacıyla bildiri dağıtan Türkiye Gençlik Birliği ve İşçi Partisi üyesi 42 kişi, kentte dolaşan 
NATO askeri 2 kişinin başına çuval geçirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
13 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 51 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için Kocaeli’de yürüyüş yapmak isteyen Emek ve Demokrasi Platformu üyelerine 
basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 16 kişiyi gözaltına aldı. 
 
5 Temmuz 2013’te Antakya’da 3 Temmuz 2013’te “eylemlerde para dağıttıkları” iddiasıyla polisin düzenlediği 
baskınlar sonucu gözaltına alınan 8 kişiden 6’sının sınırdışı edildiği, Türkiye vatandaşı 2’sinin ise serbest 
bırakıldığı öğrenildi. 
 
10 Temmuz 2013’te Ali İsmail Korkmaz’ın memleketi Hatay’daki gösterilere de polisin saldırması sonucu 2 
kişi yaralandı. 
  
12 Temmuz 2013’te Ali İsmail Korkmaz’ın Hatay’da düzenlenen cenaze töreninin ardından başlayan protesto 
gösterilerine gece boyu kolluk kuvvetlerinin müdahale etmesi nedeniyle çıkan çatışmalar sonucu bir askerin, 
3 polisin, biri ağır 7 sivilin yaralandığı bir kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
25 Temmuz 2013’te, Hatay’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 22 Temmuz 2013’te eş zamanlı 
ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 32 kişiden 13’ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından 
tutuklandı. 
 
8 Kasım 2013’te Hatay’da “DHKP/C Soruşturması” kapsamında ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 11 kişiyi gözaltına aldı. 
 
12 Kasım 2013’te Hatay’da 8 Kasım 2013’te “DHKP/C Soruşturması” kapsamında ev baskınları düzenleyen 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 11 kişiden 9’u çıkarıldıkları mahkeme 
tarafından tutuklandı. 
 
6 Aralık 2013’te Hatay’ın Samandağı İlçesi’nde 3 Aralık 2013’te eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 11 kişiden Ferit Meynioğlu, Gülnaz Muhammed, 
Nesrin Pihani, Mehmet Güzel, Hafız Kelahmetoğlu, Celal Nihadoğlu adlı 6 kişi “THKP-C Acilciler Örgütü 
üyesi oldukları” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
  

İçel 
 

Iğdır 
 
  
20 Aralık 2013’te, Iğdır'da, düzenlenen bir şenliğe katıldıkları iddiasıyla Alaattin Taşdemir ve Hasan Koçak 
adlı yurttaşlar gözaltına alındı.   
 

Isparta  
 

İstanbul 
 
8 Ocak 2013’te İstanbul’da SDP üyelerinin, 7 Ocak 2013’te Zonguldak’ta 8 maden işçisinin ölümüne neden 
olan iş kazasını protesto etmek amacıyla Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün İstanbul’daki 
binasını işgal ederek yaptığı eyleme müdahale eden polis ekipleri 29 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
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15 Ocak 2013’te İstanbul’un Eyüp İlçesi’ne bağlı Güzeltepe Mahallesi’nde ev baskını düzenleyen Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına alırken operasyonun gerekçesi hakkında açıklama 
yapılmadı.  
 
15 Ocak 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Halil Ceylan: “ Bugün sabahı oğlum 
Mehmet Ceylan Güzeltepe’de evinden gözaltına alınarak TMŞ’ye götürüldü. Hukuki destek talep ediyorum.” 
Dedi.  
 
18 Ocak 2013’te sabaha karşı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “yasadışı DHKP/C Örgütü 
Soruşturması” kapsamında olduğu ileri sürülen operasyonlarla İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da, Antalya’da, 
Hatay’da, Bursa’da ve Kocaeli’de helikopter destekli ev, kurum ve büro baskınları düzenlemişti. Operasyon 
kapsamında Çağdaş Hukukçular Derneği’nin Ankara’daki Genel Merkezi’nde ve İstanbul Şubesi’nde, Halkın 
Hukuk Bürosu’nda ve ÇHD üyesi avukaltların evinde arama yapıldığı öğrenildi. Baskınlarda avukatlar Taylan 
Tanay, Güray Dağ, Ebru Timtik, Barkın Timtik, Naciye Demir, Efkan Bolaç, Betül Vangölü, Şükriye Erden, 
Serhan Arıkanoğlu, Gülvin Aydın, Zeki Rüzgar ve Güçlü Sevimli’nin gözaltına alınmıştı. ÇHD Genel Başkanı 
Selçuk Kozağaçlı ve avukat Oya Aslan’ın da aralarında bulunduğu toplam 15 avukat hakkında yakalama 
kararı bulunduğu ileri sürülmüştü. Operasyon kapsamında İstanbul’da İdil Kültür Merkezi’ne ve Yürüyüş 
Dergisi’ne baskın düzenlendiği ve 6 kentteki ev, kurum, büro baskınları sonucu toplam 68 kişinin gözaltına 
alındığı öğrenilmişti. Bürosundaki arama bittikten sonra gözaltı işlemi yapılan Taylan Tanay, İstanbul 
Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü esnada bürosunun çıkışında polis ekipleri tarafından darp edildi. 
Baskınlar sırasında İdil Kültür Merkezi’nin, Taylan Tanay’ın bürosunun kapısının kırılarak açıldığı, savcı 
olmaksızın arama yapıldığı öğrenildi. Operasyon anında yurtdışında bulunan Selçuk Kozağaçlı Türkiye’ye 
döndüğü 20 Ocak 2013’te uçağın içinde gözaltına alındı. Operasyonu protesto etmek amacıyla 18 Ocak 
2013’te İstanbul’un Okmeydanı Semti’nde eylem yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi gözaltına 
aldı. 20 Ocak 2013’te Operasyon kapsamında mahkeme sevk edilen 29 kişiden 19’u tutuklandı, 7 kişi ise 
kefaletle serbest bırakıldı. Sorguları 21 Ocak 2013’te tamamlanan 10 avukattan ise ÇHD Genel Başkanı 
Selçuk Kozağaçlı, ÇHD Genel Merkez Yöneticisi Oya Aslan, İstanbul Şube Başkanı Taylan Tanay, İstanbul 
Şubesi yöneticisi Güçlü Sevimli, önceki Şube Başkanlarından Serhan Arıkanoğlu, ÇHD üyeleri Ebru Timtik, 
Barkın Timtik, Naciye Demir ve Şükriye Erden tutuklandı. 
 
18 Ocak 2013’te sabaha karşı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “yasadışı DHKP/C Örgütü 
Soruşturması” kapsamında olduğu ileri sürülen operasyonlarla İstanbul’da, İzmir’de, Ankara’da, Antalya’da, 
Hatay’da, Bursa’da ve Kocaeli’de helikopter destekli ev, kurum ve büro baskınları düzenlemişti. 21 Ocak 
2013’te Operasyon kapsamında mahkemeye sevk edilen 41 kişiden 21’i tutuklanmıştı. Aynı günün 
akşamında İstanbul’da mahkemeye sevk edilen 23 kişiden 17’si, İzmir’de mahkemeye sevk edilen 17 kişinin 
tamamı 22 Ocak 2013’te tutuklandı. 
 
20 Ocak 2013’te “yasadışı DHKP/C Örgütü Soruşturması” kapsamında olduğu ileri sürülerek gözaltına alınan 
avukatların İstanbul Adliyesi’ne sevk edilmeleri sırasında adliye binasında müvekkilleriyle görüşmek isteyen 
avukatlara polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 6 avukat yaralandı. 
 
21 Ocak 2013’te, İstanbul Çağlayan Adliyesi içerisine giren polisin saldırısı sonucu çok sayıda avukat 
yaralandı. İki avukat kafalarından yaralanırken, çok sayıda avukat hastaneye kaldırıldı.  Dün birçok kentte 
düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan ÇHD üyelerinin de aralarında olduğu 41 kişi İstanbul Çağlayan 
Adliyesine getirildi. İfade işlemlerinin yapıldığı sırada savcılığın talebi üzerine çok sayıda çevik kuvvet polisi 
Adliyeye girerek avukatları dışarı çıkarmak istedi. Gözaltındakilerin sloganlarla protestosu üzerine polis 
adliye içerisinde biber gazı ve coplar ile saldırıya geçti.  Polislerin coplu saldırısında avukatlardan Bahattin 
Özdemir ve Ali Şafak'ın kafalarından yaralanırken, birçok kişinin de vücudunun değişik yerlerinden 
yaralandığı bildirildi.  Av. Davut Erkan ANF'ye verdiği bilgide, gözaltılar ince aramaya tabi tutulmak 
istendiklerini ancak buna karşı çıktıkları için darp edilerek zorla ince arama yapıldığını ve saatlerdir elleri ters 
kelepçe olarak bekletildiklerini belirtti.  
 
23 Ocak 2013’te,  İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Necla Can: “ 18.01.2013 tarihinde 
Ozan Yayıncılığa yapılan baskında gözaltına alındım. Kelepçeli olarak saatlerce beklettiler ve 
gözaltındayken 3 gün su vermediler. Saldırı, şiddet ve kelepçe sonrası kollarımda uyuşma oldu, ağrılarım 
var. Bana işkence yapan vatan emniyet polislerinden davacıyım. Bu olayın raporlarınızda yer almasını 
istiyorum.” Dedi. 
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26 Ocak 2013’te İstanbul’da kendisine verilen fahri doktora ünvanını almak üzere Marmara Üniversitesi’nin 
Haydarpaşa Kampusu’na gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı protesto etmek isteyen öğrencilere 
müdahale eden polis ekipleri 19 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
28 Ocak 2013’te İstanbul’da 10 Şubat 2013’te yapılacak olan Devrimci Kadın Kurultayı’yla ilgili Ankara’da 
bildiri dağıtan gruba müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. 
 
3 Şubat 2013’te İstanbul’un Esenler İlçesi’nde “Patriotlar kaldırılsın üsler kapatılsın” yazılı afişleri asan 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Boran Atıcı ve Eren Bulut polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
  
13 Şubat 2013’te İstanbul’un Bahçelievler İlçesi’nde 12 Şubat 2013’te gözaltına alınan Ezilenlerin Sosyalist 
Partisi (ESP) üyesi Eylem Örsan Vural, Diyarbakır’da 2006 yılında hakkında açılan bir davadan kesinleşmiş 
hapis cezası bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. 
 
14 Şubat 2013’te, İstanbul’da “Patriot” füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye getirilmesini ve Fransa’nın 
Mali’ye askerî müdahalesini İstiklal Caddesi’ndeki Fransız Kültür Merkezi önünde protesto eden SDP 
üyelerine cop ve biber gazıyla müdahale eden polis ekipleri SDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ulaş 
Bayraktaroğlu’nu ve SDP üyesi Ufuk Taşarer’i darp ederek gözaltına aldı. 
 
14 Şubat 2013’te İstanbul’da 11 Şubat 2013’te BDP üye ve yöneticilerinin evlerine Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği baskınlar sonucu gözaltına alınan 10’u çocuk 25 kişiden 3’ü 
çocuk 6 kişi  “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
18 Şubat 2013’te, Çağdaş Hukukçular Derneği’ne yönelik 9 avukatın 21 Ocak 2013’te tutuklanamasıyla 
sonuçlanan operasyonu protesto etmek için ÇHD ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar, 
tutuklu avukatların tutukluluk hallerine itiraz etmek için geldikleri Çağlayan Adliyesi’nde oturma eylemi yaptı. 
Pankart açarak basın açıklaması yapan avukatlara polis ekiplerinin coplarla ve biber gazıyla müdahale 
etmesi sonucu 7 avukat yaralandı, 5 avukat gözaltına alındı. 
 
19 Şubat 2013’te Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri (Nakliyat-İş) Sendikası’na üye oldukları için işten 
atılan Yurtiçi Kargo işçilerinin İstanbul’da firmanın %25’i hissesinin Fransa Posta İşletmeleri’ne ait olması 
nedeniyle Fransız Başkonsolosluğu’nun çatısına çıkarak yaptıkları eyleme müdahale eden polis ekipleri 18 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
4 Mart 2013’te Hükümet politikalarını protesto etmek amacıyla İstanbul’un Fatih İlçesi’ndeki Cağaloğlu 
Semti’nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nü işgal eden Üniversiteli Kadın Kolektifi üyelerine 
müdahale eden polis ekipleri 23 kadını darp ederek gözaltına aldı. Gözaltına alınan kadınların götürüldüğü 
Sirkeci Polis Karakolu’nda kadınların darp edildiği, yerde sürüklenerek kafalarının duvara vurulduğu telefonla 
çekilen görüntüler sonucu ortaya çıktı. 
 
5 Mart 2013’te İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde Gazi Mahallesi Olayları’nda (12 Mart 1995) yaşamını 
yitirenleri anmak için düzenlenecek olan etkinliklere çağrı afişleri asan Ezilenlerin Sosyalist Partisi   üyesi 2 
kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
6 Mart 2013’te İstanbul’un Kartal İlçesi’nde Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu  üyesi 3 kişi “görevli polis 
memuruna mukavemet ettikleri” iddiasıyla gözaltına alındı. 
 
7 Mart 2013’te İstanbul’un Maltepe İlçesi’ne bağlı Gülsuyu Mahallesi’nde bildiri dağıtmak isteyen Halk 
Cephesi üyelerine müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. 
 
14 Mart 2013’te İstanbul’da “DHKP/C Soruşturması” adı altında Gençlik Federasyonu binasına ve İdil Kültür 
Merkezi’ne düzenlenen gaz bombalı baskınlar sonucu Gençlik Federasyonu üyesi 13 kişi ile Grup Yorum ve 
İdil Tiyatro Atölyesi elemanı ve oyuncusu 10 kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
 
16 Mart 2013’te İstanbul’un Avcılar İlçesi’nde 16 Mart 2013’te BDP İlçe Örgütü binasından çıkarken gözaltına 
alınan BDP çalışanı Meryem Yiğit, İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden 205 sanıklı KCK 
Davası’nın firari sanıklarından olduğu gerekçesiyle tutuklandı. 
 
17 Mart 2013’te İstanbul’da 14 Mart 2013’te “DHKP/C Soruşturması” adı altında Gençlik Federasyonu 
binasına düzenlenen gaz bombalı baskınlar sonucu gözaltına alınan Gençlik Federasyonu üyesi 13 kişiden 
Sevinç Bozdağ ve Yürüyüş Dergisi çalışanı Kaan Ünsal tutuklandı. 
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21 Mart 2013’te İstanbul’da 19 Mart 2013’te “DHKP/C Soruşturması” adı altında Okmeydanı Semti’nde 
bulunan Haklar ve Özgürlükler Derneği binasına ve evlere düzenlenen gaz bombalı baskınlar sonucu 
gözaltına alınan 13 kişiden 10’u tutuklandı. 
 
21 Mart 2013’te Haftalık yayımlanan Kızıl Bayrak Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürü Tayfun Altıntaş, el konulan 
gazeteleri almak için gittiği Yavuz Selim Polis Karakolu’nda “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla 
hakkında açılan bir dava nedeniyle gözaltına alındı. 
 
23 Mart 2013’te, İstanbul’un Esenler İlçesi’nde polis ekiplerinin bir çocuğu darp ettiği, olayı gören ve itiraz 
eden Selahattin Aysu’nun darp edilerek gözaltına alındığı ortaya çıkan kamera görüntüleri sonucu öğrenildi. 
 
27 Mart 2013’te İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin önünde Tekirdağ 
F Tipi Cezaevi’ndeki kitap sınırlaması uygulamasını protesto etmek isteyen Sosyalist Demokrasi Partisi üyesi 
ve yöneticisi 6 kişi polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
5 Nisan 2013’te İstanbul’un Esenler İlçesi’nde “1 Mayıs İşçi Bayramı’na katılım çağrısı yapan” afişleri asan 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
7 Nisan 2013’te İstanbul’da İstiklal Caddesi’nin Yeşilçam Sokağı’nda Emek Sineması’nın (yapım: 1924) da 
bulunduğu binanın (yapım: 1884) onarılarak alışveriş merkezine dönüştürülmesini ve bu arada Emek 
Sineması’nın yıkılacak olmasını İstiklal Caddesi’nden Yeşilçam Sokağı’na yürüyerek protesto etmek isteyen 
gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 4 kişiyi gözaltına aldı. 
  
7 Nisan 2013’te Temaslarda bulunmak üzere Türkiye’ye gelen Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı 
John Kerry’nin Türkiye’ye gelişini protesto etmek amacıyla İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde 7 Nisan 2013’te 
Dolmabahçe Sarayı’nda bulunan Başbakanlık Çalışma Ofisi’nin önünde protesto eylemi yapan Gençlik 
Muhalefeti üyesi 9 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
7 Nisan 2013’te İstanbul’da İstiklal Caddesi’nin Yeşilçam Sokağı’nda Emek Sineması’nın (yapım: 1924) da 
bulunduğu binanın (yapım: 1884) onarılarak alışveriş merkezine dönüştürülmesini ve bu arada Emek 
Sineması’nın yıkılacak olmasını İstiklal Caddesi’nden Yeşilçam Sokağı’na yürüyerek protesto etmek isteyen 
gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı Hazar Berk Büyüktunca, 
Özgür İpek, Mehmet Ferit Aka ve Berke Göl hakkında başlatılan soruşturma sonunda “görevli polis 
memuruna mukavemet ettikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
ettikleri” gerekçeleriyle 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandığı 19 Nisan 2013’te öğrenildi. 
İddianameyi değerlendiren ilgili asliye ceza mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi halinde 4 kişinin 
yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
16 Nisan 2013’te, İstanbul’da İstanbul Üniversitesi’nde kendilerine Müslüman Gençlik adını veren grubun 
Edebiyat Fakültesi’nde öğrencilere saldırmasının ardından fakülte binasına giren polis ekipleri saldırıya 
uğrayan öğrencilerden 57’sini darp ederek gözaltına aldı. 
 
17 Nisan 2013’te, İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde İşçi Bayramı öncesinde afiş asan 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Özenç Özyürek polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Nisan 2013’te Marmara Üniversitesi’nin (İstanbul) Göztepe Kampusu’nda, üniversitelerde öğrencilere 
yönelik saldırıları protesto eden Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu (DÖDEF) üyesi öğrencilere bir 
başka grubun saldırması sonucu çıkan çatışmaya müdahale eden polis ekipleri DÖDEF üyesi 4 öğrenciyi 
gözaltına aldı. 
 
30 Nisan 2013’te Bağımsızlık Demokrasi Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi muhabiri Dilek Aslan İstanbul’un 
Şişli İlçesi’ne bağlı Mecidiyeköy Semti’nde yürürken Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekibi tarafından 
gözaltına alındı. 
 
İçişleri Bakanı Muammer Güler’in İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamaları öncesinde 18 Nisan 2013’te yaptığı 
açıklamada Taksim Meydanı’nda kutlama yapılmayacağını açıklamasının ardından İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu da 29 Nisan 2013’te Taksim Meydanı’nda miting yapılamayacağını açıklamıştı. Alınan yasak 
kararı nedeniyle 29 Nisan 2013’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen KESK ve DİSK başkanlarına 
da Takim Meydanı’nda kutlama yapılmasına izin verilmeyeceği yanıtı verilmiş, İstanbul Valiliği de Taksim 
Meydanı’na gelmek isteyen gruplara müdahale edileceğini, bu kapsamda Anadolu Yakası’ndan Avrupa’da 
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Yakası’na vapur seferlerinin, Kabataş’tan Taksim’e finiküler seferlerinin, metrobüs ve metro seferlerinin 1 
Mayıs 2013 sabahından itibaren durdurulduğu açıklanmıştı. Yasaklama kararının hukuki değil siyasi 
olduğunu savunan işçi ve memur sendikaları, siyasi partiler ve toplumsal muhalefet hareketleri Taksim 
Meydanı’nda toplanmak için Beşiktaş Meydanı’ndan ve Şişli’den yürüyüşe geçmek istediler. Gece boyunca 
yürüyüş yapılacak bölgelerde ve Taksim Meydanı’nda yoğun güvenlik önlemi alan ve başka illerden 2600 
kadar takviye ekip getirten İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 1 Mayıs 2013 sabahı saat 7’den itibaren toplanan 
tüm gruplara 22 bin polis memuru ve 37 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracıyla (TOMA) 
aşırı/ölçüsüz/orantısız şekilde gaz bombalarıyla, basınçlı sularla ve plastik mermilerle müdahale etti. 
Yaklaşık 8 saat boyunca tüm gruplara Beşiktaş’ta, Şişli’de müdahale eden, DİSK binasına, yaralı taşıyan 
ambulanslara, Şişli Etfal Hastanesi’ne gaz bombası atan polis ekiplerinin müdahaleleri nedeniyle yüzlerce 
insan gaz bombasından etkilendi, onlarca insan yaralandı. Yaralılardan başına gaz bombası kapsülü isabet 
ederek beyin kanaması geçiren Serdal Gül’ün, Meral Dönmez’in, Fehmi Oran Meşe’nin ve Dilan Alp’in 
durumlarının ağır olması nedeniyle ameliyata alındıkları öğrenildi. Müdahaleler nedeniyle çatışmaları izleyen 
basın yayın çalışanı 6 kişinin de yaralandığı belirtildi. Beşiktaş’ta 7 saat boyunca yapılan müdahalenin 
sonunda DİSK’in Taksim Meydanı’na yürümekten vazgeçtiklerini açıklamasının üzerine eylemci grupların bir 
araya gelerek Beşiktaş Meydanı’nda basın açıklamasına izin veren kolluk kuvvetleri basın açıklamasının 
bitmesinin ardından meydandan dağılan gruba gaz bombalarıyla ve basınçlı suyla yeniden müdahale etti. 
Müdahalelerin sona ermesinin ardından İstanbul Emniyet Müdürü ile birlikte basın açıklaması yapan İstanbul 
Valisi Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruplara “fevkalade orantılı” müdahale edildiğini söyleyerek gün 
boyunca zaman zaman görüş mesafesini 10 metreye kadar düşüren 2 bin kapsül gaz bombasının 
kullanıldığını, 72 kişinin gözaltına alındığını, 3 sivil ile 22 polis memurunun ise yaralandığını ifade etti. DİSK 
ise tespit edebildikleri ölçüde yaralı sivil sayısının en az 124 olduğunu açıkladı. 
 
İstanbul’daki 1 Mayıs gösterilerine müdahalede başına gaz bombası kapsülü isabet etmesi sonucu ağır 
yaralanan Dilan Alp için Mersin’de protesto eylemi yapan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyelerine 
müdahale eden polis ekipleri 13 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
3 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gazi Erhan: “ 1 Mayıs kutlamalarında 
polis zoruyla gözaltına alınmıştır. Vatan TMŞ’de tutuluyor. İlgilenmesini talep ediyorum.” dedi. 
 
5 Mayıs 2013’te, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilmelerinin 41. yıldönümünde 
İstanbul’da   Galatasaray Meydanı’nda anma yapmak isteyen Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) ve 
Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi gruba gaz bombası, cop ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 
10 kişiyi darp ederek gözaltına aldı. 
 
5 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Nail Karayel: “ 10 Ocak 2013’te, gece 
22.00 sularında bakkala bir şey almaya gittik. Bir polis otosu yanaştı ve GBT için karakola gitmemiz 
gerektiğini söyledi. Beni ve arkadaşım Edip Alpota’yı olduğumuz yerde GBT’ye bakmalısınız dediğimiz halde 
kabul etmediler ve bizi Gültepe karakoluna götürdüler. Karakola gittikten yaklaşık 10 dakika sonra elinde 
tutuğu maddenin polis otosundan çıktığını ve onu bizim attığımız söylediler. Bunun üzerine bizi hastaneye 
götürün kan ve idrar tahlili yaptırın dedik. Bize işimizi öğretmeyin dediler ve bizi bir oda da 4 saat tuttuktan 
sonra bıraktılar. Ben daha önce PKK davasından 10 ay cezaevinde kalmıştım (bundan dolayı böyle bir 
iftirada bulunuyor olabilirler mi acaba?). Şimdi de hakkımızda dava açmışlar. Bu konuda yapabileceklerimizi 
bilmiyoruz, sizden yardım talep ediyorum.” dedi.  
 
6 Mayıs 2013’te, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idam edilmelerinin 41. yıldönümünde 
İstanbul’da Taksim Meydanı’ndan Dolmabahçe’ye yürüyerek anma yapmak isteyen gruplara gaz bombası, 
cop ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri en az 5 kişiyi yaraladı, 10 kişiyi de darp ederek gözaltına 
aldı. 
 
6 Mayıs 2013’te İstanbul’da 1 Mayıs 2013’te müdahale edilen İşçi Bayramı eylemlerinin sonrasında gözaltına 
alınan 3 kişinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandıkları öğrenildi. 
 
6 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Funda Erbay: “ 1 Mayıs 2013’te, 
Tarlabaşı civarında polisin yoğun gaz atması sonucu vücudumda 3 yere isabet eden gaz bombaları 
yaralanmama sebep oldu. Gözaltına alındığımda doktor müdahalesi olmadı. Cuma akşamı gözaltından 
çıktıktan sonra kendi koşullarımla hastaneye gittim ama artık yapılacak bir şey olmadığını söylediler. Tıbbi 
destek talep ediyorum.” dedi.. 
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7 Mayıs 2013’te İstanbul’da 4 Mayıs 2013’te Terörle Mücadele Şubesi tarafından yoldan gözaltına alınan ve 
gözaltında işkence gören Nadir Çınar “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi olduğu” ve “yasadışı örgüte silah 
temin ettiği” suçlamalarıyla 7 Mayıs 2013’te tutuklandı. 
 
7 Mayıs 2013’te Denizli’de görülmeye başlanan bir cinsel istismar davasına dikkat çekmek amacıyla 
İstanbul’da Çağlayan Adliyesi’nde pankart asmak isteyen Özgür Genç Kadın üyeleri Polen Ünlü ve İrem 
Kırgı darp edilerek gözaltına alındı. 
 
16 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 51 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için İzmir’de Basmane Meydanı’nda eylem yapmak isteyen Öğrenci Kolektifleri 
üyesi gruba polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 27 kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
 
17 Mayıs 2013’te Demokratik Öğrenci Dernekleri Federasyonu’nun (DÖDEF) Suriyeli Kürtlerle dayanışmak 
amacıyla 18 Mayıs 2013’te düzenlediği konser için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan (İstanbul) Türkiye’ye 
giriş yapan Hozan Cömert “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alındı. Savcılık 
tarafından ifadesi alınan Hozan Cömert daha sonra sınır dışı edildi. 
 
23 Mayıs 2013’te, İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde Kürtçe şarkılar söyleyen Koma Se Bira adlı müzik 
grubunun sivil polis ekibince engellenmesine tepki gösteren bir kişi aynı polis ekibi tarafından darp edilerek 
gözaltına alındı. 
 
26 Mayıs 2013’te, İstanbul’da Taksim Meydanı’nın ve İstiklal Caddesi’nin eylemlere yasaklanması kararını 
protesto etmek amacıyla bir işyerinde pankart açan Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu üyesi 3 kişi polis 
ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
28 Mayıs 2013’te İstanbul’un Şişli İlçesi’nde trafik polis memuru tarafından ticari taksiden darp edilerek 
indirilmeye çalışılan bir kadını görüntülemek istediği sırada polis memurları tarafından engellenmeye 
çalışılan Dicle Haber Ajansı muhabiri Mütha Çetin darp edilerek gözaltına alındı. Gözaltı işlemini yapan polis 
memurunun kendisini darp ettiği iddiasıyla şikâyetçi olduğu Mütha Çetin, ifadesi alındıktan sonra serbest 
bırakıldı. 
 
30 Mayıs 2013’te İstanbul’da Taksim Meydanı’nda bulunan Gezi Parkı’na Beyoğlu Belediyesi’nin aldığı karar 
doğrultusunda 28 Mayıs 2013’te gelen iş makinelerinin ağaçları sökerek ve keserek parkı yıkmaya 
başlamasına engel olmak isteyen “Taksim İçin Ayağa Kalk Platformu” üyelerinin başlattığı parkta nöbet tutma 
eylemine polis ekipleri sabaha karşı gaz bombalarıyla müdahale etti. Eylemcileri zorla park dışına çıkaran 
polis ekipleri eylemcilerin çadırlarını ve eşyalarını yaktı, eylemciler tarafından dikilen fidanları da söktü. 
Müdahale sonrasında bir kişinin yaralandığı, bir kişinin de gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
11 Haziran 2013’te İstanbul Çağlayan Adliye’sinde eylemlere destek vermek amacıyla basın açıklaması 
yapmak isteyen avukatlara da önce özel güvenlik görevlileri sonra da çevik kuvvet ekipleri saldırdı. Saldırı 
sonrasında gözaltına alınan 49 avukat sağlık kontrollerinden sonra serbest bırakıldı. 
 
11 Haziran 2013’te de Tüm Türkiye’yi saran protestolar Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eylemcilerin 
taleplerine kayıtsız kalması nedeniyle devam etti. Eylemler özellikle İstanbul’da ve Ankara’da devam etti. 
Eylemlere saldıran polisin şiddeti son günlerin en serti oldu. Eylemlerin 15. gününde sabah saatlerinde 
Taksim Meydanı’na saldıran polisler meydanın kontrolünü aşırı/ölçüsüz/orantısız gaz bombası ve basınçlı su 
kullanarak ele geçirmişti. Polisin operasyonu devam ederken açıklama yapan İstanbul Valisi Hüseyin Avni 
Mutlu Gezi Parkı’na girilmeyeceğini ve parkta bulunanlara müdahale edilmeyeceğini ifade etmişti. Valinin 
açıklamasından hemen sonra ise polis gaz bombalarıyla gün boyunca Gezi Parkı’na saldırdı. Parkın 
etrafında yapılan insan zincirine müdahale edildi. Polisin şiddet göstersine tepki gösteren eylemcilerle polis 
gün boyu Taksim Meydanı’nda ve çevresinde çatıştı. Taksim Meydanı’ndaki eylemlerde molotofkokteyli 
kullandıkları iddiasıyla Sosyalist Demokrasi Partisi’nin (SDP) il binasına baskın düzenleyen polis ekipleri 70 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
12 Haziran 2013’te İstanbul’da ise Taksim Meydanı’nda stant açmak için Sosyalist Demokrasi Partisi’nin 
(SDP) il binasından çıkan 6 kişi polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
 
12 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sevim Arat Bıçakçıgil: “Kardeşim 
Hülya Arat, Tarlabaşı’nda oturmaktadır. Taksim’e gelirken polis tarafından basılan SDP binasının önünden 
geçerken nedensiz bir şekilde gözaltına alındı.” dedi. 
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12 Haziran 2013’te Kanada televizyonu CBC, İstanbul’da görev yapan ve protesto eylemlerini takip eden 
muhabirleri Sasa Petricic ve Derek Stoffel’ın gözaltına alındığını bildirdi. 
 
13 Haziran 2013’te İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Gezi Parkı çevresinde gördüğü baretli, gaz maskeli ya 
da tıbbi maskeli kişileri ayrıca bu malzemeleri satan seyyar satıcıları olmak üzere toplam 56 kişiyi gözaltına 
aldığı öğrenildi. Gözaltına alınanlar serbest bırakıldı.  
 
14 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Medine Akın: “Arkadaşım Hülya Arat 
ile saat 14:00 civarında evden iş yerime gitmek için çıktık. Yaklaşık 10 dakika sonra sivil polis bizlere 
seslenerek çantamızı açmamızı söyledi. Kimliklerimizi sordu ve bize hiçbir açıklama yapmadan bizi Taksim 
Meydanda bulunan araçlara bindirdiler. Bizlere yaklaşık 5-6 saat boyunca hiç açıklama yapmadılar. Bir 
arabada havasız bir şekilde beklettiler. Sağlık raporu aldıktan sonra Vatan Emniyet Müdürlüğü’nde yeniden 
beklettiler. Bizi aldıkları saatten çok sonra gece 3:30’da avukatlarımızla görüştürdüler. Ve bu süreçte ne bir 
açıklama ne de yiyecek ve su verdiler. Sözlü olarak aşağılamaya başlamışlardı. Aynı kötü muamele 
Çağlayan Adalet Sarayı’nda da devam etti. 13.06.2013 tarihi sabah 9’da adliyeye götürüldük. Benim ifadem 
14:30’da alındı. O saatten sonra 2 saat lavaboya götürmediler.Ve gözaltı süresi bittiği halde bizi keyfi olarak 
adliyenin nezarethanesinde tuttular. Avukatlarımızı çağırmadılar, telefon hakkımızı kullandırmadılar. Ben 
saatlerce aradım. Bize o akşamki görevli memur dövmekle tehdit etti. Benimle karşılıklı ağız dalaşına girdi. 
31. Saatte bizi serbest bıraktılar ve serbest bırakılmamız gereken 7 saatte bizleri habersiz ve susuz 
bıraktılar.” dedi. 
 
15 Haziran 2013’te İstanbul İstiklal Caddesi’nde polisin saldırısını haberleştirmek için görüntü alan Akşam 
Gazetesi fotomuhabiri Ferhat Uludağlar, Aslan Şahan, İMC TV muhabiri Okan Altunkara, İMC TV editörü 
Gökhan Biçici, DHA muhabiri Uğur Can ve Rusya’da yayımlanan Novaya Gazeta Gazetesi’nin muhabiri 
Arkadiy Babçenko gözaltına alındı. 
 
15 Haziran 2013’te Türkiye Barolar Birliği, İstanbul’da 15 Haziran ve 16 Haziran 2013’teki müdahaleler 
sonrasında 251 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. 
 
15 Haziran 2013’te, 11 Haziran 2013’te SDP il binasına düzenlenen baskının ardından gözaltına alınan 72 
kişiden SDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ulaş Bayraktaroğlu, “silahlı örgüte üye olmak”, parti meclisi üyesi 
Doğukan Öci ile üyeler Furkan Tombul ve Ceyhun Dönmez ise “yasadışı örgüt üyesi olmamakla beraber 
yasadışı örgüt adına suç işlemek” iddialarıyla tutuklandı. 
 
16 Haziran 2013’te İstanbul da Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın üyelerine yönelik Gezi Parkı eylemlerine 
katıldıkları gerekçesiyle baskın yapan polis ekipleri en az 20 kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Haziran 2013’te Taksim Meydanı’nda durarak eylem yapan bir kişiye destek vermek için durarak eylem 
yapanlara da müdahale eden polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Murat Şensoy: “Eve gitmek için 
Karaköy istikametinden Eminönü’ne yürüyordum. Araç bulamayınca geri dönmek zorunda kaldım. 
Karaköy’de bir memur beni durdurdu. Çantamı açmamı söyledi. Her tarafta yoğun  gaz olduğundan yanımda 
gözlük taşıyordum. Bu sebepten dolayı ekip arabasında aldılar. Işıkları kapatıp yaklaşık 2 saat boyunca 
işkence yaptılar. Zorla üstüme suç yıkmaya çalıştılar. Tekme tokat dövdüler küfür ettiler. ‘Orospu çocuğu’ gibi 
küfürler ettiler sorguladılar. ‘Doğruyu söyle Gezi Parkında mıydın?’ diyerek vurdular. 15-20 kişiydiler 
lavaboya gitmek istedim. Biz de gidemiyoruz dediler. Dayak esnasında altıma ettim. Işıkları kapatın, kapıları 
kapatın dışarıdan kimse görmesin dediler. Fotoğrafımı çektiler.” dedi.  
 
18 Haziran 2013’te İstanbul Barosu 79’u Terörle Mücadele Yasası kapsamında olmak üzere eylemlerin 
başından beri 718 kişinin resmen gözaltına alındığını açıkladı. 
 
19 Haziran 2013’te İstanbul da Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın üyelerine yönelik Gezi Parkı eylemlerine 
katıldıkları gerekçesiyle 16 Haziran 2013’te baskın yapan polis ekiplerinin gözaltına aldığı 20 kişiden Halil 
İbrahim Erol ve İbrahim Halilullah Turan “silah ve mermi bulundurmak” suçlamasıyla  tutuklandı. 
 
20 Haziran 2013 günü sabah saatlerinde İstanbul Gündoğdu Meydanı’nda Gezi direnişi çadırlarına yapılan 
baskında, 6 Özgür Gelecek Gazetesi okurunun yanı sıra Gezi parkında yaşananları çeken gazetenin İzmir 
muhabiri  İzzet Uysal’ın da bulunduğu 50 yi aşkın kişi gözaltına alındı, İzzet Uysal  TEM’de yapılan 
sorgusunun ardından tutuklandı.  
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20 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Metin Kürekçi: “ 18 Haziran 2013’te, 
evime yapılan polis baskını sonucu gözaltına alındım. Gözaltının 2. günü zorla tükürük örneği almak istediler 
ben kabul etmeyince dövdüler, ağzıma - gözüme biber gazı sıktılar. Sonra 3-4 saat kelepçeli bir şekilde bir 
odaya koydular. Vücudumun birçok yerinde darp ve yara izi mevcut. Bunlar adli tıp doktor raporunda da 
mevcuttur.” dedi. 
 
21 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Kurtuluş Sarıkaya:” Vatan Emniyet 
Müdürlüğü’nde tükürük örneği alacaklarını belirttiler. Mahkeme kararını gösterdikten sonra ben 
direnmeyeceğimi belirtmeme rağmen direnirsin diyerekten saat 20:25 civarında polis beni yere yatırmak 
suretiyle vücudumun her tarafına ayakla basarak zorla arkadan kelepçe vurdular.” dedi. 
 
21 Haziran 2013’te, 18 Haziran 2013 sabahı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP), Halkevleri, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu, Odak Dergisi, Özgür Radyo, Etkin 
Haber Ajansı, Atılım Gazetesi’ne, söz konusu kurumların üyelerinin, çalışanlarının, okurlarının evlerine 
düzenlediği eş zamanlı baskınlar sonucu gözaltına alınanlardan ESP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul İl 
Başkanı Çiçek Otlu, ESP MYK üyesi Dinçer Ergün, ESP İstanbul İl yöneticisi ve HDK İstanbul Meclisi 
Yürütme Kurulu üyesi Erdal Demirhan, ESP İstanbul İl yöneticisi Goncagül Telek, HDK Yürütme Kurulu üyesi 
Alp Altınörs, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Ataşehir Şube yöneticisi Ali Karaçay ile ESP üyeleri Ali Sönmez 
Kayar, Ali Haydar Akdeniz, Boran Atıcı, Emrah Gördaş, Erhan Baybekman, Ersin Topçu, Hasan Tunç, 
Hüseyin Şahin, Mustafa Diren Saygılı, Salih Coşar, Sercan Genç ve Ümit Yetik adlı 18’i “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” ve “kamu malına zarar verdikleri” suçlamalarıyla tutuklandı.  
 
23 Haziran 2013’te İstanbul’da eylemlere de saldıran polis ekipleri 15 kişiyi gözaltına aldı. 
 
25 Haziran 2013’te Beşiktaş taraftar grubu Çarşı’nın üyelerine yönelik Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle 16 Haziran 2013’te baskın yapan polis ekiplerinin gözaltına aldığı 20 kişiden Halil İbrahim Erol 
ve İbrahim Halilullah Turan “silah ve mermi bulundurmak” suçlamasıyla 19 Haziran 2013’te tutuklanmıştı. 
Tutuklulardan Halil İbrahim Erol yapılan avukatının yaptığı itirazın ardından serbest bırakıldı. 
 
25 Haziran 2013’ sabah saatlerinde 9 ayrı yere yapılan baskınla gözaltına alınan 8 kişi ve Özgür Gelecek 
Gazetesi Erzingan (Erzincan) muhabiri Çetin Kirsiz gözaltına alındı. Kirsiz, daha önce de her fırsatta 
gözaltına alınıyor ve tehdit ediliyordu. Göz altına alınanlardan Çetin Kirsiz tutuklanarak Erzurum H tipi 
cezaevine götürüldü. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Abdullah Dündar : “ Üzerime verilen 
ifadeler sonucu KCK operasyonu adı altında tutuklandım. Ellerinde bahsettikleri suça ilişkin hiçbir kanıt yok 
ama beni örgüt üyeliğinden tutukladılar. Öğrenciyim ve dönem kaybı yaşadım. 6 aydır hala iddianame 
bekliyorum. Bu konuda yardımınızı bekliyorum.” diye belirtti.  
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Elif İnal: ”31 Mayıs 2013 2013’te, 
Taksim Meydanında yoğun gaza maruz kaldım. O esnada etrafım sivil polis doldu ve gözaltına alındım. 
Araca alınırken polisler beni araca fırlattı. O esnada bacağımı çarptım. Bir sıyrık ve morluk oluştu ancak 
bunu doktorlara bildirmedim. Daha sonra 10 saat civarında araçta gözaltı oldu sonra salıverildim. Kağıdı 
imzalattırdı ve nezarete konuldum. Nezarette ‘’ince arama’’ adı altında kıyafetlerim çıkarıldı. Daha sonra, 28 
saat sonunda bırakıldım.Sonraki günlerde demokratik hakkımı kullanmak için eyleme katıldım. Barışsal 
şekilde süren eylemlerde sürekli gaza maruz kaldım.” dedi. 
 
26 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ayten Atıcı: “Oğlum Baran Atıcı, 
Esenlerdeki evimiz basılarak gözaltına alındı. Gözaltına alınırken pantolonunu giymesine izin verilmedi. 
Oğlumun Gezi Parkı olayları nedeniyle tutukladılar. Avukatı Cengizhan Karaşin’dir” dedi. 
 
29 Haziran 2013’te Diyarbakır’ın Lice İlçesi’nde kalekol inşaatını protesto eden gruba askerlerin açtığı ateş 
sonucu vurularak yaşamını yitiren Medeni Yıldırım’ın öldürülmesini İstanbul’da Taksim Meydanı’nda protesto 
eden gruba boyalı mermilerle müdahale eden polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı. 
 
6 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Abuzar Gafari Ararat; “16.06.2013te 
Sıraselviler Caddesinde  bulunuyordum. Bu tarihte polis ile göstericiler arasında çatışma vardı. Ben sadece 
izliyordum. Yani polise herhangi bir mukavemette bulunmadım, polise taş atmadım. Arada sırada 
eylemcilerin attığı sloganlara katıldım. Polis TOMA eşliğinde bir müdahalede bulundu. Biber gazı sıktı ve 
beni gözaltına aldı, benden başka gözaltına aldığı eylemciler de vardı. Polis bizi otoparkta sıkıştırdı ve bizi ilk 
önce yere yatırdı. Başımızı öne almamızı  söyledi polis. Polise direnmedim. Söylediklerini yaptım, ama polise 
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karşı gelenlere çok sert davrandılar ve şiddet uyguladılar. Daha sonra bizi teker teker Taksim Meydanı’na 
götürdüler. Üst araması yaptılar. Cebimizde ne varsa aldılar ve bir poşete koydular. O sırada bize çok 
hakaret ve küfür ettiler. Sonra otobüse bindirip Fatih’teki Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürdüler. İfademizi 
aldılar. Hastaneye götürüp sağlık kontrolünden geçirdiler. Nezarethaneye attılar bizi. Üçgün nezarethanede 
tuttular ve savcının karşısına çıkardılar beni. Savcı hakkımda serbest bırakılma talimatı verdi ve beni serbest 
bıraktılar.”dedi. 
 
6 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Oya Tezel; Gezi Parkı için Taksim 
Dayanışması’nın yapacağı basın açıklamasına katılmak üzere Cihangir’e geldim. Hiçbir uyarı yapılmadan 
polis yoğun şekilde gaz bombası atarak basın açıklaması yapan Kitleye saldırdı. Gazdan korunmak için 
kaçtığım bir sokakta açık olan bir apartmanın girişine  Sığındım. Arkadan polisler gelerek küfürler ederek 
gözaltına aldılar. Yanımda bulunan arkadaşımla birlikte  kelepçeleyip Çevik kuvvetin arasından geçirip polis 
otobüslerinin olduğu Taksim Meydanı’na doğru yürüttüler. Çevik kuvvetin arasından geçerken küfürle 
hakaret ettiler. Tehditler savurup korkutmaya çalıştılar. Otobüse bindirdiklerinde telefonumun çalması üzerine 
telefonumu elimden zorla aldılar ve özel dosyalarını kurcaladılar. Video ve fotoğraflarıma baktılar. Önce 
TEM’in önünde bu şekilde bekletip, sonra sağlık kontrolü için Haseki Hastanesi’ne getirdiler. Burada sağlık 
sonra Vatan emniyetinde gözaltı işlemlerini yapıp Güvenlik Şube nezarethanesine götürdüler burada 3 gün 
tuttular. İlk gün akşam saatlerine kadar avukatımla görüşmeme izin vermediler. Parmak izi alıp fotoğraflarımı 
çektiler. Bir kadın polis soyarak arama yaptı. Daha sonra Emniyet ifadesi sonrası savcılığa çıkmak için 2 gün 
daha bekletildim. Tuvalete gitmek istediğimde saatler sonra izin verdiler.”dedi.  
 
7 Temmuz 2013’te İstanbul 1. İdare Mahkemesi’nin Taksim projesini iptal etmesinin ardından 6 Temmuz 
2013’te Gezi Parkı’na gitmek için İstiklal Caddesi’nde ve Taksim Meydanı’nda toplanan halka, polis gaz 
bombası, tazyikli su ve plastik mermilerle saldırdı. Gece boyunca İstiklal Caddesi’nin ara sokaklarında ve 
Taksim Meydanı civarında devam eden saldırılar sırasında esnaf oldukları belirtilen 4 kişi Talimhane’de 
halka satırlarla saldırdı. Gözaltına alınan 4 kişi tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkeme tarafından 
serbest bırakıldı. Gece sonunda 59 kişinin gözaltına alındığı, onlarca insanın yaralandığı öğrenildi.  
 
7 Temmuz 2013’te İstanbul Taksimde toplanan gruplara saldıran polislerin kask numaralarının bulunmadığı 
ortaya çıkarken TGS polisin, sarı basın kartı bulunan gazetecileri de darp ettiğini anlattı. Edinilen bilgilere 
göre 13 basın yayın çalışanı darp edilirken 2’si de gözaltına alındı.  
 
8 Temmuz 2013’te İstanbul’da 6 Temmuz 2013’teki saldırının ardından gözaltına alınan 59 kişiden Ahmet 
Erol, Ahmet Kaycı, Ali Sarıçiçek, Alican Sünnetçioğlu, Mehmet Yalçın, Oğuz Tekin, Özgür Yıldırım, Umut 
Akgül adlı 8’i “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamalarıyla tutuklandı. 
 
9 Temmuz 2013’te Polisin saldırısı sonucu 15 Haziran 2013’ten bu yana kapalı tutulan Gezi Parkı, saat 
13.30’da halkın kullanımına açıldıktan sonra saat 17.00’de parkı açan İstanbul Valisi’nin talimatıyla tekrar 
kapatıldı. Parkın halkın kullanımına kapatılmasını ve polisin tutumunu protesto eden Taksim 
Dayanışması’nın eylemine de polis biber gazı, basınçlı su ve plastik mermiyle saldırdı. Saldırının ardından 
7’si Taksim Dayanışması Grubu üyesi olmak üzere toplam 59 kişi gözaltına alınırken, biri ağır en az 9 kişi de 
yaralandı. Gezi Parkı ise gece yeniden açıldı. Taksim Dayanışması’na saldırılar esnasında göstericilere 
silahıyla 6 el ateş eden bir kişi ise gözaltına alındı. 
 
13 Temmuz 2013’te, İstanbul’da TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasayla yetkilerinin 
sınırlandırılmasını Galatasaray Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yürüyüş yaparak protesto etmek isteyen 
TMMOB üyelerine polis ekipleri gaz bombası, plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale etmişti. Müdahale 
sonunda gözaltına alınanlardan Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Osman Erden’in (39) de arasında 
bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken işkence gördüklerini açıklamışlardı. Gözaltına alınırken darp edilen 6 
kişinin polis memurları hakkında yaptığı suç duyurusu henüz sonuçlanmazken, Osman Erden, Gökhan İrez, 
Okan Ersoy, Onur Karataş, Gökhan Tanrıverdi ve Şevket Tokdabayev hakkında “görevli polis memuruna 
direndikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamalarından 
dava açıldığı 20 Eylül 2013’te öğrenildi. 6 kişinin yargılanmasına İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 25 
Şubat 2014’te başlanacak. 
 
16 Temmuz 2013’te İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 100’ün üzerinde eve 
düzenlediği eş zamanlı ev baskınları sonucu Öğrenci Kolektifleri, Liseli Genç Umut, AKA-DER ve HKP üyesi 
yanı sıra Özgür Gelecek Dergisi ve Devrimci Demokrasi Dergisi okuru toplam 55 kişi hakkında gözaltı ve 72 
saatlik arama kararı çıkarıldığı öğrenildi. 
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23 Temmuz 2013’te, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi olaylarıyla ilgili hem eylemcilere destek veren 
hem de eylemcilere karşı yapılan haberlerle ilgili açıklama yaptı. İki tarafın da savcılığı hedef alan 
açıklamalarına tepki gösteren Başsavcılık, şu ana kadar 31 kişinin tutuklandığını, çoğunluğu üst düzey devlet 
görevlilerine yönelik olmak üzere sosyal medyada hakaret gibi suçlardan 110 soruşturma açıldığını duyurdu. 
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi parkı olayları nedeniyle kendilerine yönelik eleştiriler üzerine basın 
açıklaması yaptı. Yargı organlarını yıpratıcı, adil yargılamayı etkileyici haberler yapıldığı belirtilen 
açıklamada, "Bazı medya organlarında olayların abartıldığı, gözaltı ve tutuklamaların hukuka aykırı olduğu, 
bayrak satan insanların bile 20 yıl hapisle yargılanacağı belirtilirken; bunların aksine ‘Provakatörleri kim 
koruyor, polis mi yargı mı?', ‘Başsavcılık hala görevini yapmıyor', ‘Başbakana hakarete savcılar hala sessiz', 
‘Savcılar, Başbakan ve ailesine hakarete kör' başlıkları ile kolluğun ve yargı organlarının suçları takip 
edemediği ve göz yumduğu intibaını doğurabilecek yayınlara yer verildiği görülmektedir.” denildi. 
 
İstanbul'da Gezi Parkı olaylarında toplam 715 kişinin gözaltına alındığını kaydeden Başsavcılık, 179 kişinin 
tutuklamaya sevk edildiğini belirtti. 41 kişinin tutuklandığı aktarılan açıklamada 10 şüphelinin tahliye 
olmasıyla tutuklu sayısının 31 olduğu açıklandı. Basında ve sosyal medyada çoğunluğu üst düzey devlet 
yöneticilerine olmak üzere hakaret ve benzeri suçlardan ise 110 soruşturma başlatıldığı kaydedildi. 

 
25 Temmuz 2013’te, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bulunduğu 
konvoyun geçişi esnasında polis ekipleri, CHP İlçe Örgütü Başkanı Burcu Kara’nın da arasında bulunduğu 4 
kişiyi “Başbakan’a hakaret ettikleri” iddiasıyla gözaltına aldı. 
 
28 Temmuz 2013’te İstanbul’da “Yeryüzü İftarları” kapsamında Gezi Parkı’nda düzenlenmek istenen iftar 
yemeğini engelleyen polis ekipleri parkı halkın kullanımına kapattı. Polis tarafından kurulan barikatları aşan 3 
kişi ise gözaltına alındı. 
 
30 Temmuz 2013’te, İstanbul’da Gezi Parkı’na ortak operasyon düzenleyen polis ve zabıta ekipleri, polisin 
saldırıları sonucu yaşamını yitirenler adına oluşturulan mezar taşlarını kaldırırken, parkta uyuyan 16 kişiyle 
gözaltına alınanların fotoğrafını çeken bir Alman gazeteciyi gözaltına alındı. 
 
31 Temmuz 2013’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı 
eylemlerine saldıran polisin başından vurarak yaraladığı Berkin Elvan’ın ailesinin Taksim Meydanı’nda 
yapmak istediği basın açıklamasına izin vermeyen polis ekipleri, basın açıklaması için toplanan gruba plastik 
ve gerçek mermili silahlarla, gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale ederek 15 kişiyi gözaltına aldı. 
 
2 Ağustos 2013’te Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle Ezilenlerin Sosyalist Partisi’ne (ESP) yönelik 
düzenlenen operasyonda bulunamayan ve “firari şüpheli” olduğu gerekçesiyle 1 Ağustos 2013’te İstanbul’da 
gözaltına alınan ESP Genel Başkan İrtibat Bürosu çalışanı Ümran Yurdayol tutuklandı. 
 
3 Ağustos 2013’te İstanbul’da Taksim Meydanı’nda ve Gezi Parkı’nda toplanma olacağı gerekçesiyle Gezi 
Parkı’nı halkın kullanımına kapatan polis, gece boyunca Taksim Meydanı’nda, İstiklal Caddesi’nde ve 
kafelerde oturanlara cop, basınçlı su ve gaz bombasıyla saldırdı. Eğlence mekânlarında arama da yapan 
polisin 42 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. 
 
3 Ağustos 2013’te, İstanbul’da ve Ankara’da Aydınlık Gazetesi’ne, Türkiye Gençlik Birliği’ne ve evlere eş 
zamanlı baskınlar düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri “Ergenekon Davası’nın karar 
duruşmasının görüleceği Silivri Cezaevi’ne katılım çağrısı yaptıkları” gerekçesiyle 25 kişiyi gözaltına aldı. 
 
5 Ağustos 2013’te İstanbul’da maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi yapan Elektrik, Gaz, 
Su ve Baraj Çalışanları Sendikası (Enerji-Sen) üyesi işçilerin Boğaziçi Elektirk Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) 
tarafından işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla BEDAŞ Genel Merkezi önünde eylem yapan işçilere 
müdahale eden polis ekipleri 11 işçiyi gözaltına aldı. 
 
8 Ağustos 2013’te Kazova Trikotaj’tan kıdem tazminatları verilmeden işten çıkarılan ve bu nedenle eylem 
yapan işçilerden 5’i, İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın evinin önünde basın 
açıklaması yapacakları gerekçesiyle belediye otobüsünden indirilerek gözaltına alındı. 
 
8 Ağustos 2013’te, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Galata Kulesi’ne çıkarak hasta mahpus Kemal Avcı’nın 
serbest bırakılması amacıyla pankart açan Halk Cephesi üyesi 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
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13 Ağustos 2013’te İstanbul’da Taksim Meydanı’nda, ataması yapılmayan öğretmenlere dikkat çekmek 
amacıyla döviz açarak eylem yapan Gökmen Baritan “turistleri rahatsız ettiği” gerekçesiyle polis ekipleri 
tarafından gözaltına alınarak meydandan uzaklaştırıldı. 
  
13 Ağustos 2013’te İstanbul’da polis ekipleri, Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi Sancaktepe İlçe Örgütü Başkanı Mustafa Keskin’i ve Anıl Çalışkan’ı gözaltına aldı. 
 
14 Ağustos 2013’te, İstanbul’da Taksim Meydanı’nda bulunan anıta çıkarak hasta mahpus Kemal Avcı’nın 
serbest bırakılması amacıyla pankart açan Halk Cephesi üyesi 2 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Ağustos 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle hakkında yakalama kararı 
bulunan ve 16 Ağustos 2013’te gözaltına alınan Sosyalist Gençlik Derneği üyesi Doğuberk Zeki Dolay 
tutuklandı. 
 
20 Ağustos 2013’te İstanbul’da Mısır ve Suriye’deki katliamlarla Gezi Parkı eylemleri esnasında uygulanan 
polis şiddetini protesto etmek amacıyla Fransız Kültür Merkezi önünde kendilerini zincirleyerek eylem yapan 
Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) üyesi Günay Akbaş, Serap Beyazıt, Doğuş Fındık ve Özgür Türkmen adlı 
4 kişi darp edilerek gözaltına alındı. 
 
23 Ağustos 2013’te, İstanbul’da 20 Ağustos ve 21 Ağustos 2013’te ev baskınları düzenleyen Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi üyesi oldukları” gerekçesiyle 
gözaltına aldığı 5’i çocuk 22 kişiden Zeynel Ali Bingöl, Ömer Özalp, Ahmet Buyruk, Alaattin Öncü, Burak 
Baydar, Hüseyin Öner adlı 6’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
24 Ağustos 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 22 Ağustos 2013’te gözaltına 
alınan ESP üyesi Aziz Aydoğdu tutuklandı. 
 
26 Ağustos 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan annesi Kumru Demir: “ 2012 19 
Ekim’de öğretmen oğlum gözaltına alındı ve tutuklandı. Basında bombacı öğretmen diye çıktı. KESK’li 
olması ve eylemlere katılması, evde çıkan İbrahim Kaypakkaya kitapları ve Tohum Kültür Merkezi’nin biletleri 
delil olarak gösteriliyor. 19 Eylül saat 10.00’da Çağlayan adliyesinde duruşması olacak, sizin de katılarak 
oğlumun cezaevinde neler yaşadığını basına vermenizi talep ediyoruz. Ayrıca bir kampanya başlatmak 
istiyoruz.” Dedi.  
 
27 Ağustos 2013’te, İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde hasta mahpus Kemal Avcı’nın serbest bırakılması 
amacıyla oturma eylemi yapmak isteyen Halk Cephesi üyesi 17 kişi polis ekipleri tarafından darp edilerek 
gözaltına alındı. 
 
27 Ağustos 2013’te, İstanbul’da Taksim Metrosu çıkışında Aydınlık Gazetesi satışı yapan Hasan Ortatepe ile 
Birgün Gazetesi satışı yapan Burak Butur, “gürültü kirliliği” yaptıkları gerekçesiyle polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı.  
 
1 Eylül 2013’te İstanbul’da yapılması planlanan eylemler öncesinde polis ekipleri Gezi Parkı’nı halkın 
kullanımına kapattı. İstiklal Caddesi’nden Taksim Meydanı’na doğru el ele tutuşarak insan zinciri yapmak 
isteyen gruplar polis ekipleri tarafından engellendi, gruptan 10 kişi gözaltına alındı. 
 
İstanbul’da çeşitli silahlı ve bombalı eylemleri düzenledikleri iddiasıyla aranan Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-
Cephesi (DHKP/C) üyeleri Sultan Işıklı ile Hasan Selim Gören’in bulunduğu ticarî taksiyi 20 Temmuz 2012’de 
İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde polis ekiplerinin durdurmak istemesi üzerine 
hızlanan taksiye polis ekiplerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Hasan Selim Gören kaldırıldığı 
Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 21 Temmuz 2012’de yaşamını yitirmiş, çatışma çıktığı iddia 
edilen olayda omzundan yaralanan Sultan Işıklı ise tedavisi tamamlanmadan 23 Temmuz 2012’de 
tutuklanmıştı. Olayın ardından 5 Eylül 2013’te yargılanmasına devam edilen Sultan Işıklı’ya destek vermek 
amacıyla Çağlayan Adliyesi’nin önünde basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale eden polis 
ekipleri Halk Cephesi üyesi 15 kişiyi gözaltına aldı. 
 
7 Eylül 2013’te Taksim Meydanı civarındaki ve 8 Eylül 2013’te Gazi Mahallesi’ndeki eylemlere gaz bombaları 
ve basınçlı suyla müdahale edilmesi sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, 6 kişi de gözaltına alındı. 
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7 Eylül 2013’te, İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Önder Babat Kültür Merkezi’nin afişlerini asan 3 kişiyi zabıta 
ekiplerinin engellemesine tepki gösteren LGBT aktivisti-muhabir Michelle Demishevich ve afiş asan 3 kişi 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
8 Eylül 2013’te Bir etkinliğe katılmak için Atatürk Havalimanı’ndan (İstanbul) Türkiye’ye giriş yapan şarkıcı 
Hozan Cömert “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle gözaltına alınarak Atatürk Havalimanı 
Polis Karakolu’na götürüldü. 
 
8 Eylül 2013’te İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) 
üyesi Didem Arda’yı gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
9 Eylül 2013’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle başından vurarak yaraladığı ve 86 gündür komada olan Berkin 
Elvan (14) için vurulduğu yerde yapılmak istenen “adalet yürüyüşüne polis ekipleri gaz bombaları ve basınçlı 
suyla saldırdı.Polisin gün boyu süren saldırıları sonunda gaz bombası fişeği isabet eden 10 eylemci ile taş 
isabet eden bir polis memuru yaralandı, üçü çocuk 5 kişi de gözaltına alındı. 
 
9 Eylül 2013’te İstanbul’da yürüyüş yapmak isteyen gruba karşı Taksim Meydanı’nda polisin attığı gaz 
bombaları rüzgârın etkisiyle Kasımpaşa Semti’ne gidince Recep Tayyip Erdoğan Stadı’ndaki oynanan futbol 
karşılaşmasına ara verildi. Taksim Meydanı’nda yapılan eylemde Gezi Parkı’nı da halkın kullanımına 
kapatan polisin attığı gaz bombası fişeği Ercan Altın ile Melih Dalbudak’ın alnına isabet etti. Alnında kırık 
oluşan Ercan Altın ameliyata alındı. Bir başka iki kişinin de bacaklarından yaralandığı öğrenildi. Gazi 
Mahallesi’ndeki polis saldırısında gerçek mermili silahlar kullanılırken 3 kişi de yaralandı. Gece sonunda 
İstanbul’da 46 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
10 Eylül 2013’te, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde Ahmet Atakan için düzenlenen eyleme saldıran polis 
ekiplerinin gözaltına alarak Kadıköy İskele Polis Karakolu’na götürdüğü 13 kişiden 2 kadına çıplak arama 
uygulamasının dayatıldığı açıklandı. 
 
10 Eylül 2013’te Çağlayan Adliyesi (İstanbul) önünde basın açıklaması yaparak Grup Yorum, Yürüyüş 
Dergisi, Halkın Hukuk Bürosu, TAYAD üyelerine yönelik baskınları ve tutuklamaları basın açıklaması 
yaparak protesto etmek isteyen Halk Cephesi üyesi 4 kişi, “adliye önünde açıklama ve gösteri yapmanın 
yasaklandığı” gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alındı. 
 
11 Eylül 2013’te İstanbul’da Kadıköy’de düzenlenen protesto gösterilerine saldıran polis ekipleri 36 kişiyi 
gözaltına aldı. 
 
12 Eylül 2013’te, İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda düzenlenen Barış için Gençlik Dayanışması 
eyleminin ardından İstiklal Caddesi’nde yazılama yapan 2 kadın gözaltına alındı. 
 
14 Eylül 2013’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde ise sokaklarda insanları durdurarak üst ve çanta araması 
yapan çevik kuvvet polis ekipleri 29 kişiyi gaz maskesi bulundurduğu gerekçesiyle gözaltına aldı. 
 
14 Eylül 2013’te Halkların Demokratik Kongresi (HDK) İstanbul Meclisi’nin “Ortadoğu’da emperyalist 
müdahale hayır, Hükümet çözüm için adım at” sloganıyla Galatasaray Meydanı’ndan Taksim Tramvay 
Durağı’na yapmak istediği yürüyüşe izin vermeyen ve gruba gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri bir kişiyi 
de gözaltına aldı. 
 
15 Eylül 2013’te Kadıköy’de düzenlenen festivale de plastik mermi ve gaz bombalarıyla saldıran polis ekipleri 
aralarında İMC TV muhabiri Gökhan Biçici ve Kızılbayrak Dergisi muhabiri Mehmet Ali Karabulut’un da 
bulunduğu 10 kişiyi gözaltına aldı. Mehmet Ali Karabulut, gözaltına alındığı sırada ters şekilde kelepçe 
takıldığını ve gözaltı aracında darp edildiğini açıkladı. 
 
15 Eylül 2013’te, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde düzenlenen festivale plastik mermi ve gaz bombalarıyla 
saldıran polis ekiplerinin gözaltına aldığı T.K., kendisinin ve bir başka kadının İskele Polis Karakolu’nda zorla 
elbiselerinin çıkarılarak çıplak arama uygulamasının dayatıldığını açıkladı. 
 
17 Eylül 2013’te Atamaları yapılmadığı için İstanbul’da Taksim Meydanı’nda oturma eylemi yapan Özgür 
Karahan, Engin Yılmaz ve Murat Özbek adlı 3 öğretmen polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına 
alındı. 
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18 Eylül 2013’te İstanbul’da 17 Eylül 2013’te, evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan Mücadele 
Birliği Dergisi Yazı İşleri Müdürü Sami Tunca çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
 
18 Eylül 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hüseyin Gökhan Biçici: “ 15 Eylül 2013 
tarihinde Kadıköy’de düzenlenen “Eylül’de gel” başlıklı festivali ve sonrasında AKP’ye yönelik gerçekleşen 
yürüyüşü İMC TV adına takip ediyordum. Polisler tarafından darp edilerek görevimi yapmam engellendi ve 
gözaltına alındım. Hukuki ve tıbbi destek talep ediyorum.” Dedi.  
 
20 Eylül 2013’te İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’ndeki Kadıköy İskelesi’nin özelleştirileceği iddiasını protesto 
etmek amacıyla iskelenin önünde eylem yapan gruba müdahale eden polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı. 
 
22 Eylül 2013’te İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde evine Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
tarafından baskın düzenlenen Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üyesi Aykan Şimşek “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” suçlamasıyla gözaltına alındı. 
 
28 Eylül 2013’te Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşamını yitiren hayvanlara dikkat çekmek için İstanbul’da 
Taksim Meydanı’nda eylem yapmak isteyen Yeryüzüne Özgürlük Derneği üyelerine saldıran polis ekipleri 13 
kişiyi gözaltına aldı. 
  
29 Eylül 2013’te, THY’de grevlerini sürdüren Hava-İş Sendikası üyeleriyle dayanışmak amacıyla İstanbul’da 
Atatürk Havaalanı Dış Hatlar Terminali’nde yapılan eyleme polisin saldırması sonucu 2 kişi yaralandı, 3 kişi 
de gözaltına alındı. 
  
3 Ekim 2013’te İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beltaş’ta sendikal haklarını almak için eylem yapan 
işçilerin belediye önünde kurdukları çadıra müdahale eden polis ekipleri 4 işçiyi gözaltına aldı. 
 
4 Ekim 2013’te İstanbul’da Beşiktaş Belediyesi’ne bağlı Beltaş’ta sendikal haklarını almak için eylem yapan 
işçilerin belediye önünde kurdukları çadıra müdahale eden polis ekipleri 5 işçiyi gözaltına aldı. 
 
7 Ekim 2013’te İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin Maltepe İlçesi’nin Gülsuyu 
Mahallesi’nde ve Sultangazi İlçesi’nin Gazi Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonlar sonucu gözaltına 
alınan Ezilenlerin Sosyalist Partisi, Partizan Dergisi veya Halk Cephesi üyesi 31 kişiden Haseki Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi’nde polis gözetiminde zorla tükürük örneği alındığı öğrenildi. 
 
7 Ekim 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan dayısı Yusuf Hışım: “ Gülsuyu’nda oturan 
yeğenim Newroz Yardak bugün gözaltına alınarak TMŞ’ye (Vatan) götürüldü. Çete ve polis baskısının bir an 
önce son bulmasını istiyoruz. Hukuki destek talep ediyorum.” Dedi.  
 
10 Ekim 2013’te Çağlayan Adliyesi (İstanbul) önünde basın açıklaması yaparak Grup Yorum, Yürüyüş 
Dergisi, Halkın Hukuk Bürosu, TAYAD üyeleri hakkında açılan davayı basın açıklaması yaparak protesto 
etmek isteyen Halk Cephesi üyesi 6 kişi, “adliye önünde açıklama ve gösteri yapmanın yasaklandığı” 
gerekçesiyle darp edilerek gözaltına alındı. 
 
10 Ekim 2013’te, İstanbul’da gözaltına alınan Halk Cephesi üyelerinin adliyedeki gelişmelerini takip etmek 
için Çağlayan Adliyesi’nde bulunan Yürüyüş Dergisi muhabiri Halit Güldenoğlu, sivil polisler tarafından darp 
edilerek gözaltına alındı. 
 
10 Ekim 2013’te İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 7 Ekim 2013’te Maltepe 
İlçesi’nin Gülsuyu Mahallesi’nde ve Sultangazi İlçesi’nin Gazi Mahallesi’nde düzenledikleri operasyonlar 
sonucu gözaltına alınan 37 kişiden Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 8 kişiyle Halk Cephesi üyesi 11 
kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
21 Ekim 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Onur Eren Yıldız: “ bayramın ikinci 
2013’te, üç kuzenimle birlikte Taksime gezmeye geldik. Eğlence olsun diye torpil patlattık, bunun üzerine sivil 
polisler yanımıza geldi, kimlik kontrolü sonrasında gerginleşen ortamdan dolayı beni polis aracına bindirdiler 
ve dövmeye başladılar. Yüzüme biber gazı sıktılar, Taksim karakolunda resmi ve sivil polisler dövmeye, küfür 
etmeye devam ettiler. Ben de kendilerine arabada ve karakolda vurdum. Sonrasında Şişli Etfale götürüp geri 
getirdiler, ailemi aramama izin vermediler. Kuzenlerimi gözaltına almadıkları için onlar aileme bilgi vermiş. 
Beni ilerleyen saatlerde çocuk büroya götürdüler ve ailem ile Barodan avukat Gönül Erdem geldi serbest 
bıraktılar. Halkın hukuk bürosu avukatları süreci takip edecek.” Dedi. 
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22 Ekim 2013’te, 18 Ekim gecesi Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerinin ODTÜ’nün ağaçlık 
alanından geçmesi planlanan yol için ağaçları sökmesi veya kesmesini protesto etmek amacıyla, İstanbul’da 
Galatasaray Meydanı önünde toplanan gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 329 
kişiyi gözaltına aldı. Müdahale nedeniyle bir kişi de yaralandı. 
 
28 Ekim 2013’te TAYAD üyelerinin, Yunanistan’da tutuklu bulunan mahkûmların Türkiye’ye iade edilmeleri 
çalışmalarına karşı başlattıkları süresiz açlık grevine dikkat çekmek için İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki 
Yunanistan Konsolosluğu önünde yapmak istediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 25 kişiyi gözaltına 
aldı. 
 
29 Ekim 2013’te Cumhuriyetin ilanının 90. yıldönümü dolayısıyla İstanbul’da Tünel’den Taksim Meydanı’na 
yürüyüş yapmak isteyen gruba izin vermeyen ve müdahale eden polis ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı. 
 
31 Ekim 2013’te TAYAD üyelerinin, Yunanistan’da tutuklu bulunan mahkûmların Türkiye’ye iade edilmeleri 
çalışmalarına karşı başlattıkları süresiz açlık grevine dikkat çekmek için İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki 
Yunanistan Konsolosluğu önünde yapmak istediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına 
aldı. 
 
2 Kasım ve 3 Kasım 2013’te TAYAD üyelerinin, Yunanistan’da tutuklu bulunan mahkûmların Türkiye’ye iade 
edilmeleri çalışmalarına karşı başlattıkları süresiz açlık grevine dikkat çekmek için İstanbul’da  İstiklal 
Caddesi’ndeki Yunanistan Konsolosluğu önünde yapmak istediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 10 
kişiyi gözaltına aldı. 
 
4 Kasım 2013’te TAYAD üyelerinin, Yunanistan’da tutuklu bulunan mahkûmların Türkiye’ye iade edilmeleri 
çalışmalarına karşı başlattıkları süresiz açlık grevine dikkat çekmek için İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki 
Yunanistan Konsolosluğu önünde yapmak istediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 16 kişiyi gözaltına 
aldı. 
 
4 Kasım 2013’te İstanbul’da ev baskını düzenleyen polis ekipleri Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi 
Çağdaş Küçükbattal’ı gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
6 Kasım 2013’te, İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde Doğan Yıldız adlı kişi uyuşturucu 
çeteleri tarafından öldürülen Hasan Ferit Gedik’in cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle polis ekipleri 
tarafından gözaltına alındı. 
 
6 Kasım 2013 gecesi İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde polis ekipleri ESP üyesi Fedat 
Kıltepe’yi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
10 Kasım 2013’te TAYAD üyelerinin, Yunanistan’da tutuklu bulunan mahkûmların Türkiye’ye iade edilmeleri 
çalışmalarına karşı başlattıkları süresiz açlık grevine dikkat çekmek için İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki 
Yunanistan Konsolosluğu önünde yapmak istediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi darp ederek 
gözaltına aldı. 
 
12 Kasım 2013’te TAYAD üyelerinin, Yunanistan’da tutuklu bulunan mahkûmların Türkiye’ye iade edilmeleri 
çalışmalarına karşı başlattıkları süresiz açlık grevine dikkat çekmek için İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki 
Yunanistan Konsolosluğu önünde yapmak istediği eyleme müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi darp ederek 
gözaltına aldı. 
 
16 Kasım 2013’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle başından vurarak yaraladığı ve 153 gündür komada olan Berkin 
Elvan (14) için Çağlayan Adliyesi’nin önünde yapılmak istenen “adalet yürüyüşüne polis ekipleri gaz 
bombaları ve basınçlı suyla saldırdı. Polisin gün boyu süren saldırıları sonunda gaz bombası fişeği ve 
basınçlı su isabet eden bir kişinin bacağı kırıldı, bir kişi de yaralandı, 19 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanlardan üçü “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla 17 
Kasım 2013’te tutuklandı. 
 
19 Kasım 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Hatay’da düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmanın ardından tahliye edilen SGD üyesi Ozan Uğur Taş, cezaevi çıkışında jandarma ekipleri 
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tarafından “2012 yılında İskenderun İlçesi’nde düzenlenen Newroz kutlamasına katıldığı” gerekçesiyle 
gözaltına alındı. Tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen Ozan Uğur Taş serbest bırakıldı. 
 
29 Kasım 2013’te, İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine 
saldıran polisin gaz bombası kapsülüyle başından vurarak yaraladığı ve 196 gündür komada olan Berkin 
Elvan (14) için İstiklal Caddesi’nde bir işyerinin çatısına çıkarak pankart asan Lise Anarşist Faaliyet grubu 
üyesi 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
4 Aralık 2013’te, İstanbul’da Çağlayan Adliyesi önünde “Hayata Dönüş-Cezaevleri Operasyonu”nu protesto 
etmek amacıyla basın açıklaması yapmak isteyen TAYAD üyesi gruba müdahale eden polis ekipleri 7 kişiyi 
darp ederek gözaltına aldı. 
 
6 Aralık 2013’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğrencisi Tuğçenur Özbay’ın, fakülte binası 
önünden Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı sivil polis ekibi tarafından darp edilerek gözaltına alındığı 
bildirildi. 
 
8 Aralık 2013’te İstanbul Tabip Odası’nın Taksim Meydanında bulunan Gezi Parkı’nın merdivenlerinde 
yapmak istediği basın açıklamasına müdahale eden polis ekipleri Etkin Haber Ajansı (ETHA) muhabiri 
Emrah İligin’i gözaltına aldı. 
 
8 Aralık 2013’te İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda toplanarak taşıdıkları Türk bayraklarıyla Taksim 
Meydanı’na yürümek isteyen BBP üyesi gruba “Taksim Meydanı’nda eylem yapmanın yasaklandığı” 
gerekçesiyle müdahale eden polis ekipleri 9 kişiyi gözaltına aldı. 
 
13 Aralık 2013’te, İstanbul’un Esenler İlçesi’nde boyunlarında sarı, yeşil, kırmızı renklerindeki puşilerden 
olduğu için polis ekibi tarafından gözaltına alınarak karakola götürülen Bilal Şorli ve Vedat Şorli adlı kardeşler 
gözaltında darp edildiklerini açıkladılar. 
 
14 Aralık 2013’te İstanbul’da Taksim Meydanı’nda kıyafetlerini çıkararak “Van üşüyor” sloganını atan bir kişi 
polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
19 Aralık 2013’te İstanbul’un Maltepe İlçesi’nde “DHKP/C Soruşturması” adı altında ev baskınları düzenleyen 
Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı. 
 
19 Aralık 2013’te F Tipi Cezaevlerine geçişleri sağlamak ve açlık grevlerine son vermek amacıyla, 19 Aralık 
2000’de 20 cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin öldürüldüğü “Hayata Dönüş” Operasyonu’nun yıldönümü 
nedeniyle İstanbul’da Mücadele Birliği üyelerinin Taksim Meydanı’nda yapmak istediği protesto gösterisine 
biber gazı ve plastik mermilerle saldıran polis ekipleri 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
20 Aralık 2013’te F Tipi Cezaevlerine geçişleri sağlamak ve açlık grevlerine son vermek amacıyla, 19 Aralık 
2000’de 20 cezaevinde düzenlenen ve 32 kişinin öldürüldüğü “Hayata Dönüş” Operasyonu’nun yıldönümü 
nedeniyle İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde bulunan bir mağazanın terasına çıkarak eylem yapmak isteyen 2 
kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
24 Aralık 2013’te İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nde muhalif öğrencilere yönelik sivil saldırıları 
protesto etmek amacıyla Galatasaray Meydanı’nda eylem yapmak isteyen DÖDEF üyelerine gaz bombaları 
ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 4 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
25 Aralık 2013’te İstanbul’da tutuklu arkadaşlarının durumuna dikkat çekmek amacıyla Taksim 
Meydanı’ndaki demir korkuluklara kendilerini zincirleyerek eylem yapan iki kişi polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
25 Aralık 2013’te Rüşvet ve yolsuzluk operasyonları nedeniyle İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde Recep Tayyip 
Erdoğan başkanlığındaki 61. Hükümet’in istifası talebiyle AKP ilçe binasına yürüyen gruba polis ekiplerinin 
gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 46 kişi gözaltına alındı. 
 
31 Aralık 2013’te İstanbul’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınan 
Şerife Erbay, Erkan Salduz, Cebrail Gündoğdu ve Barış Boğazkaya’ya, sağlık kontrolü için götürüldükleri 
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde zorla tükürük örneği alma uygulaması yapıldığı Ezilenlerin Hukuk 
Bürosu tarafından açıklandı. 
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İzmir 
 
3 Ocak 2013’te İzmir’in Bornova İlçesi’nde Suphi Koyuncuoğlu Lisesi önünde “parasız eğitim sınavsız 
gelecek” talebiyle bildiri dağıtan Devrimci Gençlik üyelerine müdahale eden polis ekipleri 3 kişiyi gözaltına 
aldı. 
13 Ocak 2013’te, 11 Ocak 2013’te Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’ndeki mahpusların açık görüşüne giden 
Tutuklu Aileleriyle Yardımlaşma Derneği (TAYD-DER) İzmir Şubesi yöneticisi Şeyhmus Seyhan ile İnsan 
Hakları Derneği (İHD) İzmir Şubesi üyesi Şengül Umutlu görüş sonrasında geldikleri Buca İlçesi’nde 
“cezaevinden dışarıya bilgi götürdükleri” gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şeymus 
Seyhan “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
4 Şubat 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Münevver Akyol beyanında; 04.02.2013 
günü Sabah torbalıdan gelip Şakran Cezaevine görüşe gidecektim. Önce Gaziemir Semt garajında indim 
arkadaşla telefon görüşmesi yaptım arabasının olduğunu Kemere kadar izbanla gelirsen seni alıp beraber 
gideriz. Yaklaşık saat10.00-10.30 civarında Kemere geldim iki basamak inerken bir bayan böyle gelin 
demeden kimliğini gösterdi iki sivil polis olduklarını gördüm. Beni gri bir arabaya bindirdiler. Beni Gürçeşme 
Karakoluna götürdüler. Çok ileri düzeyde beni ince aramadan geçirdiler. Bir bayan arama esnasında 
kameraya aldı. İnce arama yapılınca da kamerayı kullanmadılar. Cep telefonumu aldılar. Beni sorguya 
çektiler. Nereye gidecektin, kimin ziyaretine gideceksin. Beni niye alıkoydunuz sorunca hakkında ihbar var. 
Seni Savcılık emri ile aldık. Hakkında gizli ihbarlar var. Sen Cezaevine not verip not alıyormuşsun. Yani 
Kuryelik yapıyormuşsun dedi. Yaklaşık 2.00-2.30 bekletildikten sonra telefonumu ve eşyalarımı verdiler ve 
beni serbest bıraktılar.” Demiştir 
 
6 Şubat 2013’te Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde bulunan Zeynep Erden ve Aynur Enpili’yi ziyaret eden 
Felek Poyraz, ziyaret sonrası bindiği şehir içi minibüs durdurularak “kuryelik yaptığı” iddiasıyla sivil polis ekibi 
tarafından gözaltına alındı. Karşıyaka Polis Karakolu’na götürüllen Felek Poyraz, elbiseleri çıkarılarak 
üzerinin arandığını bir şey çıkmayınca da serbest bırakıldığını açıkladı  
 
7 Şubat 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Kamber Elmas beyanında; “27 Kasım 2012 
tarihinde Ege Üniversitesinde gözaltına alındım. Terörle mücadeleye götürdüler. İfadelerimizi aldıktan sonra  
üç gün gözaltından sonra Savcılığa çıkarıldık. Serbest bırakıldık. Yaklaşık 2 Ya da üç hafta sonra  0536 655 
64 91 no’lu telefonla biri beni aradı. Sonra bu kişi polis olduğunu söyledi ve beni çay içmeye davet etti ama 
kabul etmedim, bundan sonra iki defa daha aradılar ve beni yine çay içmeye davet ettiler. Polisin bu şekilde 
sürekli beni arayıp beni taciz etmesi beni rahatsız ediyor.” Demiştir. 
 
8 Şubat 2013’te Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde bulunan Sevcan Atak’ı ziyaret eden Çiçek Orhan, ziyaret 
sonrası bindiği şehir içi minibüs durdurularak “kuryelik yaptığı” iddiasıyla sivil polis ekibi tarafından gözaltına 
alındı. Aliağa Polis Karakolu’na götürüllen Çiçek Orhan, elbiseleri çıkarılarak üzerinin arandığını bir şey 
çıkmayınca da serbest bırakıldığını açıkladı. 
 
11 Şubat 2013’te Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde bulunan Elmas Alpagut’u ziyaret eden Münevver Akyol, 
ziyaret sonrası bindiği şehir içi minibüs durdurularak “kuryelik yaptığı” iddiasıyla sivil polis ekibi tarafından 
gözaltına alındı. Gümüşpala Polis Karakolu’na götürülen Münevver Akyol, elbiseleri çıkarılarak üzerinin 
arandığını bir şey çıkmayınca da serbest bırakıldığını açıkladı. 
 
12 Şubat 2013’te İzmir’in Bayraklı İlçesi’nde bir olaya ilişkin haber yapmaya giderken gözaltına alınan Dicle 
Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Deniz Tekin, daha önce hakkında açılmış bir davadan bulunan tutuklama 
kararı nedeniyle tutuklandı. 
 
16 Şubat 2013’te İzmir’in Menemen İlçesi’ne bağlı Asarlık Beldesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekiplerinin düzenlediği ev baskını sonucu 4 kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında 
açıklama yapılmadı. 
 
21 Şubat 2013’te, Halkların Demokratik Kongresi heyetinin Karadeniz programı kapsamında gittiği Sinop ve 
Samsun’da uğradığı ırkçı saldırıları protesto etmek amacıyla İzmir’de bir binaya girerek pankart açan 
Sosyalist Yeniden Kuruluş üyesi 3 kişi gözaltına alındı. 
 
2 Mart 2013’te İzmir Ticaret Odası tarafından düzenlenen “2011 Vergilendirme Dönemi Ödül Töreni”ne 
katılmak için  İzmir’e gelen Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı’yı protesto etmek isteyen 3 kişi darp 
edilerek ve kelepçelenerek gözaltına alındı. 
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2 Mart 2013’te Temaslarda bulunmak üzere 1 Mart 2013’te Türkiye’ye gelen Amerika Birleşik Devletleri 
Dışişleri Bakanı John Kerry’nin Türkiye’ye gelişini protesto etmek amacıyla kendilerini İzmir’in Buca İlçesi’nde 
bulunan NATO üssünün girişine zincirleyen Ezilenlerin Sosyalist Partisi  üyesi 4 kişi polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
5 Nisan 2013’te, İzmir’de Dokuz Rylül Üniversitesi’nin Buca İlçesi’ndeki kampusunda aşırı sağcı grupların 
afiş asılmasına izin vermedikleri gerekçesiyle protesto yürüyüşü yapan öğrenci grubuna “Abdullah Öcalan’ın 
posterini açtıkları” iddiasıyla müdahale eden polis ekipleri 23 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
24 Nisan 2013’te, Dokuz Eylül Üniversitesi’nde (İzmir) Sosyalist Gençlik Derneği’nin (SGD) açtığı standa 
aşırı sağcı bir grubun saldırması üzerine çıkan çatışmaya müdahale eden polis ekipleri SGD üyesi Murat 
Sezgin’i gözaltına aldı. 
 
30 Mayıs 2013’te İHD İzmir şubemize yazılı beyanda bulunan Esin Çalışkan beyanında; “16 mayıs 2013 
tarihinde demokratik tepkimi göstermek için katıldıgım eylemde İzmir Emniyeti polisleri tarafından darp 
edildim. Gözaltına alındım. Gözaltı süresince ve alınırken het türlü taciz ve şiddete ugradım” demiştir. 
 
30 Mayıs 2013’te İHD İzmir şubemize yazdığı el yazması şikayetinde Yasemin Yılmaz “ 16 Mayıs 2013 günü 
demokratik tepkimi göstermek için katıldığım eylemde İzmir Emniyet polisler tarafından darp edildim. 
Gözaltına alındım. Gözaltı sürecinde ve alınırken he türlü taciz ve şiddete uğradım.” şeklinde beyanda 
bulunmuştur. 
 
30 Mayıs 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Çiğdem İlkyaz Ergin beyanında; “ 16 
Mayıs 2013 günü izmir'de gercekleştirilen protesto eylemine demokratik depkimi göstermek için katıldım. 
Eylemde İzmir Emniyeti polisleri tarafından darp edilerek gözaltına alındım. Gözaltı süresince ve alınırken 
her türlü taciz ve şiddete ugradım.” Demiştir. 
 
5 Haziran 2013’te İzmir’de eşzamanlı düzenlenen ev baskınları sonucu ise sosyal paylaşım sitesi twitter.com 
adresinden bilgilendirme yaparak “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ettikleri” iddiasıyla gözaltına alınan 
34 kişiden 33’ü ise 6 Haziran 2013’te serbest bırakıldı. 
 
20 Haziran 2013’te İzmir’de Gündoğdu Meydanı’na Gezi Parkı eylemleriyle dayanışmak amacıyla kurulan 
çadırlara saldıran polis ekipleri 70 kişiyi gözaltına aldı. 
 
22 Haziran 2013’te, İzmir’in Karabağlar İlçesi’nde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İl Örgütü yöneticisi İsmet 
Akdemir, aracı durdurularak Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekibi tarafından gözaltına alınırken, 
İsmet Akdemir’in hangi gerekçeyle gözaltına alındığına dair açıklama yapılmadı. 
 
24 Haziran 2013’te İzmir’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı ev 
baskınları sonucu 12 kişi gözaltına alındı. 
 
27 Haziran 2013’te İzmir’de 24 Haziran 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınanlardan Seyithan Korkmaz, Pınar Türk, Sercan 
Üstündaş, Süleyman Göksel Yerdut, Mehmet Polat, Gizem Türkmen, Görkem Özer, Barış Bulut, Müslüm 
Güvendir, Ali Hizmetçi ve Emre Kaplan adlı 11’i çıkarıldıkları mahkeme tarafından  tutuklandı. 
 
27 Haziran 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Çiğdem Korkut beyanında “ 20 Haziran 
günü saat sabah 06.00 gibi bir grup polis evimize geldi. Hemen hemen evimizde bütün eşyalarımızı aradılar. 
Fotoğraf Makinemizin hafıza kartını aldılar. Bilgisayarımızın hard diskini aldılar. Bize bir kopyasını vermeleri 
gerekirken vermediler. Çağlar‘ı giydirip götürdüler. Oğlum Çağlar‘ın kollarını oldukça sıkı ve ters kelepçeleyip 
götürdüler. Götürürken Bilgisayarın flaş belleğini, Çağların Cep telefonunu ve birkaç kitap aldılar. Sonra bir 
tutanak yaptılar ve bize imzalattılar. Bize herhangi bir nüshasını vermeden gittiler.” Demiştir. 
 
27 Haziran 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Ebru Gündeş beyanında; “12.07.2013 
tarihinde sabah saat 11.00-11.30 arası zabıtalar polisi de yanlarına alarak bizim manava geldiler. Fazla yer 
işgal ettiğimiz gerekçesiyle mallarımızı alıp kendi arabalarına atmaya başladılar. Biz karşı çıkınca zabıta 
müdürü bize ‘siz bu işi burda yapacağınıza geldiğiniz yere gitseniz daha iyi olur. Burayı da geldiğiniz yere 
benzettiniz’ dedi. Bizim çocuklar da karşılık verince polisler Adnan Gümüş' ü, Devran ile Mehmet Şerif 
Gümüş‘ü gözaltına aldı. Bununla kalmadılar. Dükkândaki bütün sebze ve meyvelerimizi dağıttılar. Ezdiler. 
Yaklaşık 7-8 bin lira bizim mağduriyetimiz var.” Demiştir. 
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12 Temmuz 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Nilüfer Akdağ beyanında;  12.07.2013 
Cuma günü sabah saat 05.00-05.30 arası bir sürü sivil polis evimize baskın yaptı. Evimizin bütün yerlerini 
odalarını arama yaptılar. Her hareketimizi gözlemlemeye çalıştılar. Ellerinde yüzü kapalı bir resim vardı o 
resmin üzerindeki giysilere benzer giysiler arıyorlardı. İki adet gömlek aldılar. aramalar devam ederken 
kameraya çektiler bu arada uyumakta olan kardeşim Emrah ı uyandırdılar. Üstünü giydirip aldılar. Bu arada 
annem fenalaştı. Ambulans çağırdık evde müdahale ettiler” demiştir. 
 
16 Temmuz 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Gözde Kaya beyanında; “12.07.2013 
günü bizim eve çok sayıda sivil polis baskın yaptı. Evde hemen hemen her tarafını arıyorlar. Bütün 
eşyalarımızı birbirine katarak aradılar.Kardeşim Hüseyin’i Bozyaka TMŞ sine götürdüler. Pazar günü bir grup 
sivil polis hücreye girerek Kardeşimi dövmeye başını duvarlara vurmaya başlıyorlar. Kardeşimin mide 
bulantısı geçirdiğini öğrenen polisler önce Yeşilyurt Devlet Hastahanesi Acil Servisine saat 13.00 
götürüyorlar. Ters kelepçeli muayene olmak istemeyen kardeşimi doktor ve hemşireler tarafından muayene 
etmeden geri gönderiyorlar. Bu arada avukatları ile görüştürüyorlar. Kendisine işkence yapıldığını avukatlara 
da anlattı kardeşim. 4 saat aradan sonra bu kez Buca Seyfi Demirsoy Hastanesine götürüyorlar. 
Hastahaneye götürürken yolda yine dövüyorlar. Kardeşim bu arada avukatları ile görüştürüyorlar.Kendisine 
işkence yapıldığını avukatlara da anlattı kardeşim. 4 saat aradan sonra bu kez Buca Seyfi Demirsoy 
Hastahanesine götürüyorlar. Hastahaneye götürürken yolda yine dövüyorlar. Kardeşim Azadiya Welat 
Çalışanıdır. MLKP ile yakından uzaktan alakası olmamasına rağmen MLKP ile ilişki kurulmak istendi ve bu 
yüzden de tutuklandı.” Demiştir. 
 
29 Ağustos 2013’te, İzmir’de “Gezi Parkı protestosu yapabilecekleri” gerekçesiyle Özgürlük ve Dayanışma 
Partisi (ÖDP) üyesi 6 kişi İzmir Fuarı’nın girişinde polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alındı. 
  
11 Eylül 2013’te İzmir’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Konak İlçe Örgütü’nün binasına yürümek isteyen 
gruba gaz bombaları ve basınçlı suyla saldıran polis ekipleri grubu dağıttıktan sonra 3 kişiyi de gözaltına 
aldı. 
 
30 Ekim 2013’te, İzmir’de “Cumhurbaşkanını ve Başbakanı protesto edebilecekleri” gerekçesiyle Türkiye 
Gençlik Birliği üyesi 35 kişi 5. İktisat Kongresi’nin düzenlendiği otele yakın bir yerde polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
28 Kasım 2013’te ESP İzmir İl Örgütü üyesi Dilek Keskin İzmir’de “hakkında yakalama kararı bulunduğu” 
gerekçesiyle gözaltına alındı. Aynı gün çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı örgüt propagandası yaptığı 
suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş 10 ay hapis cezası olduğu” gerekçesiyle tutuklanan Dilek Keskin 29 
Kasım 2013’te tahliye edildi. 
 
12 Aralık 2013’te Ege Üniversitesi’nde (İzmir) “afiş asma” nedeniyle karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan 
kavganın ardından üniversite bahçesine çevik kuvvet ekiplerinin ve TOMA’nın girmesini ve kendilerine 
yönelik saldırıları protesto eden gruba gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 5 öğrenciyi gözaltına 
aldı. 
 

Kahramanmaraş 
  
27 Haziran 2013’te Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesi’nde yapılan Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları için  
gözaltına alınan Eğitim-Sen Temsilcisi Ebu Hamza Çelik, Eğitim-Sen üyesi Ali Orak ve ESP üyesi İrfan Gül 
üç saatlik sorgunun ardından serbest bırakıldı. 
 
21 Aralık 2013’te, 19-26 Aralık 1978’te 150 insanın öldürüldüğü “Maraş Katliamı”nın 33. yıldönümü nedeniyle 
Kahramanmaraş’ta yapılmak istenen miting polis ekipleri tarafından “eksik evrak bulunduğu” gerekçesiyle 
engellendi. Nurhak İlçesi’nin girişinde otobüsleri durduran polis ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. 
 

Karabük 
 

Karaman 
 

Kars 
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24 Ocak 2013’te, Kars'ın Digor ilçesinde BDP Digor eski yöneticisi Ekrem Bingöl, ilçe merkezinde gözaltına 
alındı.   
 
26 Ocak 2013’te, BDP Kars İl Örgütü eski yöneticisi Turgut Taşkıran, hakkında "Örgüt üyesi olmak" 
suçlamasıyla açılan davada ifade vermek için gittiği Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifadesi alındı. 
Taşkıran daha sonra tutuklanarak Kars Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
 
30 Ocak 2013’te, Asker ve polis tarafından Kars'ın Selim ilçesine bağlı Bozkuş köyüne baskın düzenlendi. 
Baskında BDP Selim İlçe Başkanı Cebrail Cengiz'in evi didik didik arandı. Aramanın ardından gözaltına 
alınan Cengiz'in, Selim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.    
 
31 Ocak 2013’te, Kars'ta 3'üncü yargı paketinden yararlanarak serbest bırakılan yurttaşların tek tek savcılığa 
çağrılarak, tekrar tutuklandığı belirtildi. BDP Kars İl eski yöneticisi Turgut Taşkıran’ın tutuklanmasının 
ardından 17 ay "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" iddiasıyla 
cezaevinde tutulan ve 2 ay önce 3'üncü yargı paketinde faydalanarak serbest bırakılan BDP Kars İl Örgütü 
üyesi Tanju Kaya da savcılığa çağrıldı. Savcılığa çağrılan Kaya'nın da savcılıkta, "Cezanız yanlış 
hesaplanmış" denilerek, Erzurum H Tipi Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.   
 
7 Mart 2013’te, Kars Kafkas Üniversitesi'nde Kürt öğrenciler, 5 ile 6 Mart’ta Ülkü Ocakları'na bağlı 
öğrencilerin saldırısına maruz kalmıştı. Ülkücü saldırıları protesto etmek için Üniversite'nin kantininde 
biraraya gelen Kürt öğrencilere, kantin çalışanları, güvenlik görevlileri ve polisler saldırdı. Saldırılardan 
kaçmak isteyen ve ismi öğrenilemeyen bir öğrencinin, merdivenlerden düşerek, kolundan yaralandığı ve 10 
Kürt öğrencinin gözaltına alındığı bildirildi.   
  
2 Nisan 2013’te, BDP Kars İl Başkanı Şerafettin İldirim, BDP Kars Merkez İlçe Başkanı Kemal Bulgan ve 
DTK Kars delegesi Şemistan Ayazdır, çarşı merkezinde BDP İl Örgütü binasına gittikleri sırada, polisler 
tarafından gözaltına alındı. 3 kişinin 15 Şubat'ta PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getiriliş yıldönümü 
nedeniyle yapılan basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenildi. Gözaltına 
alınan 3 kişi Kars Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı TEM Şubesi'ne götürüldü. 
 
3 Nisan 2013’te, Kars'ın Kağızman ilçesi çarşı merkezinde polisler tarafından durdurulan Paşa Kaya (19) adlı 
gencin önce kimliği kontrol edildi, daha sonra ise gözaltına alındı. Kaya'nın "Rojavaya Kurdistan" yazılı tişört 
giydiği gerekçesiyle gözaltına alındığı belirtilirken, çevrede bulunan yurttaşların polislerle tartıştığı öğrenildi. 
Gözaltına alınan Kaya, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
13 Mayıs 2013’te, Kars'ta 12 Mayıs gece 02.00 sularında ülkücü bir grubun, Faikbey Caddesi'nde Kürt 
öğrencilere silah ve bıçaklar ile saldırdığı öğrenildi. Saldırı sonucu Ali Erciş isimli öğrenci ayağından aldığı 
bıçak darbesi ile yaralandı. Saldırıya maruz kalan gruptan Emrah Ataç isimli öğrencinin ise polis tarafından 
gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
15 Mayıs 2013’te Kafkas Üniversitesi’nde (Kars) 14 Mayıs 2013’te karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan 
olayların ardından Kafkas Üniversitesi Yurtsever Öğrenci Derneği’ne (KA-YÖDER) baskın düzenleyen polis 
ekipleri 20 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
8 Aralık 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde polislerin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren Mehmet Reşit 
İşbilir ve Veysel İşbilir için Kars'ta düzenlenen protesto yürüyüşüne polis, polis tazyikli su ve gaz bombaları 
ile müdahalede bulundu.  Çoğunluğu öğrenci olmak üzere 28 kişi gözaltına alınırken, müdahale sonrasında 
kentte GBT uygulamasında bulunan polis 7 kişiyi daha gözaltına aldı. Gözaltına alınan 35 kişinin Kars İl 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.    
 
11 Aralık 2013’te, Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde 2 yurttaşın polis tarafından vurularak öldürülmesinin 
protesto edildiği Kars'ta polisin müdahalesi sonucu gözaltına alınan 35 kişiden, 8'i emniyette serbest 
bırakılmıştı. Kars Adliyesi'ne sevk edilen 27 kişinin işlemleri tamamlandı. 16 kişi savcılık işlemlerinin 
ardından serbest bırakılırken, 11 kişi tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk 
edilen, Emrah Ataç, Adil Bozkurt "örgüt üyesi olmak" iddiası ile Osman Ertaç, Mazlum Özen, İbrahim Kaya, 
İbrahim Dursunoğlu, Abdullah Türfent, Hüseyin Nergiz, Bahtiyar Barış Yurtseven, Emrah İşler ve Ünal Yıldız 
ise "örgüt adına propaganda yapmak" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananların tamamının Kars Kafkas 
Üniversitesi öğrencisi olduğu ve Kars Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
18 Aralık 2013’te, Kars'ın Selim ilçesine bağlı Bozkuş ve Toygun köylerine asker ve TEM polisleri tarafından 
baskın düzenlendi. Erzurum Savcılığı'nın talimatı ile gerçekleştirildiği belirtilen ev baskınlarında Bozkuş 
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köyünde ikamet eden BDP Selim İlçe Başkanı Cebrail Cengiz, Toygun köyünde ikamet eden BDP üyeleri 
Beyler Kılıç, Kemal Kılıç ve Yaşar Kılıç adlı yurttaşların evlerinde arama gerçekleştirildi. Abluka altında 
yapılan ev aramalarının ardından BDP Selim İlçe Başkanı Cebrail Cengiz gözaltına alınarak, İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
27 Aralık 2013’te, Kars'ta, Kafkas Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin evlerine ve Kars Hasan Harakani KYK 
Yurdu'na yapılan baskınlarda 10 öğrenci ve bir yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar Kars Emniyet 
Müdürlüğü TEM Şube'ye götürüldü. Gözaltına alınanların, Ramazan Özer, Özgün Yemez, Ramazan Altın, 
Mesut Yurtsever, Abdurrahman Dağ, Osman Kaya isimli öğrenciler ile Remzi Erol adlı yurttaş olduğu 
öğrenildi. 4 öğrencinin isimleri ise öğrenilemedi.   
 
30 Aralık 2013’te, Kafkas Üniversitesi'nde okuyan öğrencilerin evlerine ve Kars Hasan Harakani KYK 
Yurdu'na yapılan baskınlarda gözaltına alınan 10’u üniversite öğrencisi 11 kişi, Emniyet Müdürlüğü’ndeki 
ifade işlemlerinin ardından savcılığa çıkarıldı. İfadeleri alınan 11 kişiden 5’i serbest bırakılırken, 5 öğrencinin 
yanı sıra Remzi Erol adlı yurttaş da savcılık tarafından tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 
mahkemeye çıkarılan 6 kişi, “Örgüt üyesi olmak” ve “Polise taş ve şişe atarak kamu malına zarar verme” 
iddiasıyla tutuklanarak, Kars E Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.   
 
  

Kastamonu  

Kayseri 
 
20 Şubat 2013’te Kayseri’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri operasyon 
sonucu “yasadışı El-Kaide Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı. 
 
4 Kasım 2013’te Kayseri’de ve Talas İlçesi’nde 1 Kasım 2013’te İşçilerin Birliği Derneği’ne ve evlere 
eşzamanlı baskınlar düzenleyen polis ekiplerinin “yasadışı örgüt adına faaliyet yürüttükleri” gerekçesiyle 
gözaltına aldığı 5 kişiden Haydar Baran ve Uğur Candar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 

Kırıkkale 

Kırklareli 
 
20 Mayıs 2013’te Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 11 Mayıs 2013’te 52 kişinin ölümüne neden olan çifte 
patlamayı protesto etmek için Kırklareli’de AKP İl Örgütü binası önünde eylem yapmak isteyen gruba polis 
ekiplerinin biber gazıyla müdahale etmesi sonucu 11 kişi gözaltına alındı. 
 
24 Aralık 2013’te Kırklareli’nde polis ekipleri HDP üyeleri Murat Mollaoğlu, Gizem Kuzuk ve Cem Arda’yı 
gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 

Kırşehir 
 

Kilis 
 

Kocaeli 
 
1 Ocak 2013’te Kocaeli’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “KCK Soruşturması” adı altında 
düzenledikleri ev baskınları sonucu 15 öğrenci gözaltına alındı. 
 
20 Ocak 2013’te, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde Hrant Dink’i ölüm yıldönümünde anmak ve Çağdaş 
Hukukçular Derneği’ne yönelik gözaltı operasyonlarını protesto etmek isteyen Bağımsız Devrimci Sınıf 
Platformu üyelerine polis ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 1’i çocuk 12 kişi gözaltına alındı, 2 kişi de 
yaralandı. 
 
24 Şubat 2013’te, Kocaeli’de Halkevi üyelerinin Halkevleri’nin 81. yıldönümü nedeniyle yapmak istediği 
yürüyüşe izin vermeyen ve müdahale eden polis ekipleri 18 kişiyi gözaltına aldı. 
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3 Haziran 2013’te Kocaeli’nde Gezi Parkı protestolarına yapılan polis müdahalesi sonrası 100 kişi gözaltına 
alındı. 
 
20 Haziran 2013’te Kocaeli’nin Derince İlçesi’nde 19 Haziran 2013’te, Gezi Parkı’na polis saldırısını protesto 
eylemi sırasında “cami bastıkları” iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişiden Halkevleri üyesi 2 kişi “kamu malına 
zarar verdikleri” iddiasıyla tutuklandı. (14 Ağustos 2013’te Vedat Gündüz ve Mesut Bulut avukatlarının 
yaptıkları itiraz sonucu serbest bırakıldı.) 
 
26 Haziran 2013’te Kocaeli’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri eş zamanlı 
ev baskınları sonucu 2 kişi gözaltına alındı. 
 
10 Temmuz 2013’te Kocaeli’de düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine destek eylemlerine katıldıkları iddiasıyla 
9 Temmuz 2013’te düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 15 kişiden 4’ü çıkarıldıkları 
mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
5 Eylül 2013’te Kocaeli’de gökkuşağı rengine boyanan ancak belediye ekiplerinin yeniden griye boyadığı 
merdivenleri yeniden boyamak isteyen Gökhan Avkaya, Çetin Ak, Mesut Yılmaz, Gizem Güzel ve Hazal 
Korkmaz adlı 5 kişi çevik kuvvet ekiplerinin merdivenlerin bulunduğu sokağa düzenlediği operasyon sonucu 
gözaltına alındı. 
 
27 Ekim 2013’te Kocaeli’nin Çayırova İlçesi’nde yapılmak istenen kentsel dönüşüm çalışmalarını protesto 
etmek amacıyla Kocaeli’ye gelerek AKP İl Örgütü’nün temayül yoklamasının gerçekleştirildiği restoranın 
önünde eylem yapmak isteyen gruba müdahale eden polis ekipleri 6 kişiyi gözaltına aldı. 
 
6 Kasım 2013’te Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan arkadaşlarını ziyaret eden ESP üyesi 
Taylan Çetiner cezaevinden çıkarken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 

Konya 
 
  

Kütahya 
  
 

Malatya 
  
15 Ocak 2013’te Malatya’da 11 Ocak 2013’te ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 15 
kişiden İnönü Üniversitesi öğrencileri Hevi Soran Korkmaz, Yücel Kaya, Kemal Uzun, Reşit Yalçın, Sinan 
Durmaz, Sema Oral, Ayten Çiftçi, Emrah Ergin, Nupelda Dayan, Özgür Kozay, Berfin Ertem ve BDP Merkez 
İlçe Örgütü Başkanı Zeyat Toptaş ile Öğretmen İbrahim Demir adlı 13 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
  
22 Şubat 2013’te, KESK ve bileşenlerine yönelik 28 ilde gerçekleştirilen operasyon kapsamında Malatya 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan 13 kişi Malatya Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişi serbest 
bırakılırken 10 kişi ise tutuklanmaları talebi ile TMK ile görevli Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevk 
edildi. Mahkeme 10 kişiden Malatya'da gözaltına alınan KESK üyesi Erdoğan Canpolat, Erhan Sezer, Ejder 
Sütçü, Özkan Karataş, Ebru Çetin ve Dersim'de gözaltına alınan İlyas Geçken'in tutuklanmasına karar verdi.    
 
17 Haziran 2013’te Malatya’da ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı Halk Cephesi üyesi 
4 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 20 Haziran 2013’te tutuklandı. 
 

Manisa  
 
28 Aralık 2013’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları için gittiği Manisa’da polis ekipleri 
“eylem yapabilecekleri” gerekçesiyle 7 kişiyi gözaltına aldı.  
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28 Aralık 2013’te Manisanın Akhisar İlçesi’nde miting alanında Recep Tayyip Erdoğan konuşurken evinin 
balkonundan ayakkabı kutusu gösteren Nurhan Gül de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
  

Mardin 
 
3 Ocak 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde sabah saatlerinde birçok adrese polisler tarafından baskın 
düzenlendi. Baskınların "KCK" operasyonu adı altında yapıldığı belirtilerken, yaşları 18 ile 25 arasında 
değişen M. Şirin Uzun, Diyar Akman, Serdal Tutal, Ömer Mutlu, Salih Bozkurt, Murat Tarlak, Hadi Erçik ve 
ismi öğrenilemeyen 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Öte yandan Hakkı Gülgen adlı gencin evine yapılan 
baskında, Hakkı Gülgen'in evde olmamasından dolayı babası Şükrü Gülgen'in Nusaybin Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Gözaltına alınan 12 kişinin Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 
öğrenildi. Evlerine baskın yapılan aileler, sabah saatlerinde kapıları dahi açmalarına izin vermeden 
kapılarının tekmelenmeye başlandığını ve kapıların açıldığını belirterek, baskın esnasında fotoğraflarda 
bulunan kişilerin üzerinde bulunan kıyafetleri bulmak için evlerin altını üstüne getirdiklerini dile getirdi.   
  
4 Ocak 2013’te, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde dün sabah saatlerinde 12 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınmak istenen Hakkı Gülgen evde olmayınca babası Şükrü Gülgen' gözaltına alınmıştı. Gülgen emniyette 
ifadesi alındıktan sonra dün serbest bırakılmıştı. Murat Tarlak adlı gençin ise gözaltında iken kaçtığı 
öğrenildi. Gözaltına alınan diğer 10 kişi ise savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye 
sevk edildi. Mahkeme, Şirin Uzun, Diyar Akman, Serdal Tutal, Ömer Mutlu, Salih Bozkurt, Murat Tarlak, Hadi 
Erçik ve İsa Yanık'ın "KCK gençlik yapılanmasında yer almak”gerekçesi ile tutuklanmasına karar verirken, 
Rukiye Baş ve Abdurrahman Durak'ı ise serbest bıraktı.   
 
9 Ocak 2013’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında ev baskınları düzenleyen polis 
ekipleri 4’ü çocuk 6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanların; E.S.(14 ), H.A.(15 ), A.E. (14), A.A.(17 ), 
Burhan Alçı ve ismi öğrenilemeyen bir yurttaş olduğu öğrenildi. 
 
11 Ocak 2013’te,  Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde bu sabah saatlerinde Nusaybin Belediyesi işçisi Nevaf 
Akbaş'ın evine özel harekat polislerin de katılımıyla baskın düzenlendi. Akbaş evde bulunmazken, yapılan 
aramaların ardından polisler evden ayrıldı. Daha sonra çarşı merkezinde polisler tarafından gözaltına alınan 
Akbaş, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Akbaş'ın KCK operasyonu kapsamında gözaltına alındığı 
belirtildi.   
 
13 Ocak 2013’te, Mardin  Nusaybin'de bir eve baskın düzenleyen özel hareket timleri ile evde bulunan ve 
HPG'li olduğu iddia edilen bir kişi arasında çatışma çıktı. Çatışmada HPG'li olduğu iddia edilen bir kişi 
yaşamını yitirirken, çatışmanın ardından Hasan ve Gülistan Çiftsüren çiftinin polislerce gözaltına alındığı 
öğrenildi.   
 
15 Ocak 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 11 Ocak'ta "KCK" operasyonu adı altında gözaltına alınan 
Nevaf Akbaş adlı yurttaş, Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde 
savcılığa sevk edildi. Savcılık, Akbaş'ı ifadesini aldıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk 
etti. Mahkemede ifadesi alınan Akbaş, tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
22 Ocak 2013’te, Mardin'in Midyat ilçesinde sabah saatlerinde Midyat ilçesinde çok sayıda eve baskın 
düzenlendi. Baskında Hacı Sadık Duran ve Hacı İdris Aslan'ın da aralarında bulunduğu en az 5 kişi gözaltına 
alındığı öğrenildi.   
 
22 Ocak 2013’te, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2008 yılında yapılan bir gösteriye katıldığı iddiasıyla gözaltına 
alınan ve daha sonra tutuklanan Mazlum Oğuz isimli yurttaş, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra ilk duruşmada 
serbest bırakılmıştı. Mahkemece denetimli serbestlik uygulanan Oğuz, her hafta Mardin Savcılık bürosuna 
giderek imza attı. Denetimli serbestliği daha sonra kaldırılan Oğuz'a o günden beri ne kendisine ne de 
ailesine dava hakkında tebligat gönderilmedi. Aradan 5 yıl geçtikten sonra Yargıtay'ca cezası onanan Oğuz, 
"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 6 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğuz, dün akşam saatlerinde Kızıltepe 
ilçe merkezinde bulunduğu sırada, polislerce tutuklandı. Oğuz, daha sonra Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
24 Ocak 2013’te Mardin’in Kızıltepe İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu gözaltına alınan 4 kişi 
“yasadışı örgüte yardım ettikleri” suçlamasıyla tutuklandı. 
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2 Şubat 2013’te, Mardin’in Nusaybin ilçesine bağlı Tepeüstü (Tilminarê) köyünde oturan Özgür Akkurt 31 
Ocak'ta Nusaybin Otogarı'nda gözaltına alındı. 2 gün boyunca Nusaybin Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan 
Akkurt, Nusaybin Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifadesi alınan Akkurt, tutuklanma istemiyle Sulh Ceza 
Mahkemesi'ne gönderildi. Hakkında "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklama kararı verilen Akkurt'un, Mardin 
E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldüğü bildirildi.   
 
15 Şubat 2013’te, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, BDP Kızıltepe İlçe Örgütü tarafından PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla yüzlerce kişi tarafından 
gerçekleştirilen gösteriye yapılan polis müdahalesi sırasında 10 gencin gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına 
alınanlar Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.  Mardin'deki yürüyüşün ardından yaşanan 
çatışmalarda ise 3 kişi gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
15 Şubat 2013’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Şırnak Mahallesi Oğlakçı yolu üzerinde bir grup 
genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla 
gösteri düzenledi. Öcalan lehine slogan atan gençlere polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede 
bulundu. Polis müdahalesine taşlarla karşılık veren polis ve gençler arasında çatışma yaşanırken, 6 gencin 
gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
17 Şubat 2013’te, Mardin'in Dargeçit ilçesinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişini protesto 
etmek amacıyla yapılan yürüyüşte aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına 
alınan kişilerden 6'sı savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken Ali Çelik (19) ve 
Abdulkerim Kaplan (20) adlı kişiler tutuklanarak Midyat Cezaevi'ne gönderildi.   
 
1 Mart 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde Mehmet Dolaşır isimli yurttaşa, daha önceki bir davadan aldığı 
“örgüt üyesi olmak” iddiası ile verilen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasının yargıtay tarafından onanması nedeni 
ile evine yapılan baskınla gözaltına alınarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
2 Mart 2013’te Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde 1 Mart 2013’te ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 2’si çocuk 
6 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınanlardan Z.D. (17) “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla  çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
8 Mart 2013’te Mardin’in Mazıdağı İlçesi’nde 5 Mart 2013’te Özel Harekât Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
düzenlediği operasyon sonucu gözaltına alınan Ramazan Güneş, Mehmet Selim Kaya ile Azadiya Welat ile 
Özgür Gündem gazetelerinin dağıtımcıları Nizamettin Yılmaz ile eşi Yasemin Yılmaz “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla tutuklandı. 2 aylık hamile olan Yasemin Yıldız’ın ise gözaltında iken 
düşük yaptığı öğrenildi. 
 
11 Mart 2013’te, Mardin'in Dargeçit ilçesinde bu sabah bir eve baskın düzenlendi. Özel harekat timleri ve sivil 
polisler tarafından yapılan baskında Afyon Üniversitesi öğrencisi Tayip Oğuz isimli öğrenciyi gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan Oğuz, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
26 Nisan 2013’te Mardin E Tipi Cezaevi’nde kalan babasını ziyarete giden Asya Altıntaş gözaltına alınarak 
çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla hakkında açılan davada hapis 
cezası çıktığı gerekçesiyle tutuklandı. 
 
27 Mayıs 2013’te, Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bulunan ve TUHAD-DER Kızıltepe Şubesi saymanı Metin 
Aslan isimli yurttaş, evinde yapılan polis baskını sonucunda gözaltına alındığı bildirildi. Hakkında kesinleşmiş 
hapis cezası olduğu gerekçesiyle Aslan’ın, tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldüğü 
öğrenildi.   
 
5 Ağustos 2013’te, BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile dayanışma amaçlı Ceylanpınar'da başlatılan 
"Rojava'yı bekleme" nöbeti için Mardin ve ilçelerinden yola çıkan çok sayıda araç, Ceylanpınar'ın çıkışında 
bulunan Kepez Tepesi'nde durdurulan çok sayıda kişi, polislerin tazyikli su ve gaz bombalı müdahalesine 
maruz kaldı. Müdahale sırasında BDP Mardin Merkez İlçe Yöneticisi Nessahattin Yaprak’ın, gaz bombası 
kapsülü ile kafasından yaralandığı öğrenildi. Yaprak ile birlikte 12 yurttaş daha sonra gözaltına alındı.  
 
21 Ağustos 2013’te, Mardin'in Dargeçit ilçesinde, Özcan Doğan adlı bir genç polisler tarafından gözaltına 
alındı.   
  
4 Eylül 2013’te, Mardin'in Dargeçit (Kerboran) ilçesinde sabah erken saatlerde çok sayıda eve polisler 
tarafından baskın yapıldı. Mardin merkezden getirtilen çok sayıda özel harekat polisinin de katıldığı 



[2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU] İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ 363 

 

baskınlarda, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve "15 Ağustos kutlamaları" ile ilgili olduğu 
öğrenilen soruşturma çerçevesinde düzenlenen ev baskınlarında, 12 kişi gözaltına alındı.   
 
14 Eylül 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 12 Eylül'de gözaltına alınan Nurullah Doğan adlı yurttaş, 
Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde savcılığa sevk edildi. 
Savcılık, Doğan'ın ifadesini aldıktan sonra tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. Mahkemede 
ifadesi alınan Doğan, "patlayıcı bulundurduğu" iddiasıyla tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
19 Eylül 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Zeynel Abidin Mahallesi'nde ikamet eden Şehmus 
Deniz isimli yurttaş, 17 Eylül’de evine gelen sivil polisler tarafından "ifaden var" denilerek gözaltına alındı. 
Deniz'in, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.    
 
13 Ekim 2013’te, Mardin ve Dargeçit Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından Dargeçit ilçesinde bu 
sabah saat 05.00 sıralarında 3 eve baskın gerçekleştirildi. Akrep tipi zırhlı araçlarla yapılan baskınlarda 
Hasan Acar, M. Şirin Aslan ve Yaşar Aslan'ın evleri, polisler tarafından didik didik arandı. Yapılan 
operasyonda M. Şirin Aslan gözaltına alınırken, Acar ve Aslan'ın evde bulunamaması nedeniyle gözaltına 
alınamadıkları öğrenildi.   
 
25 Ekim 2013’te, Mardin'in Savur ilçesinin Kırkdirek köyünde Mehmet Salih Filiz'in evine askerler tarafından 
baskın düzenlendi. Özel Harekat Timleri'nin de katıldığı baskında ev didik didik aranırken, evdeki eşyalar da 
dağıtıldı. Evdeki aramalar sonrasında Mehmet Salih Filiz'in kardeşleri Abdullah ve Mehmet Filiz ile birlikte 
gözaltına alındı.   
 
12 Kasım 2013’te, Mardin'in Savur ilçesine bağlı Sürgücü beldesinde asker ve özel harekat timleri tarafından 
düzenlenen ev baskınında gözaltına alınan Süleyman Erkan isimli yurttaş, hakkında daha önce kesinleşmiş 
6 yıl 3 aylık hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Erkan, Savcılık yapılan işlemler ardından Mardin E 
Tipi Cezaevi'ne götürüldü.   
 
14 Kasım 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 13 Kasım’da polis ve özel harekât timleri tarafından yapılan 
ev baskınlarında 6 kişi gözaltına alındı. 6 yurttaştan 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest 
bırakılırken, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hamza Kaya (23) ile Kamuran Yılmaz (22) ve 
A.G.(16) çeşitli tarihlerde gösterilere katıldıkları ve üzerlerinde örgütsel doküman bulunduğu iddiasıyla 
Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı'na çıkarıldı. Kamuran Yılmaz (22) serbest bırakılırken, Hamza Kaya (18) ile 
A.G.(16) isimli yurttaşlar mahkemeye sevk edildi. Mahkemece ifadeleri alınan 2 kişi, tutuklanarak Mardin E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.    
 
4 Aralık 2013’te, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde 41 yaşındaki Mehmet Çiçek adlı yurttaş, Mazıdağı ilçesi 
kırsalında bulunan bağ evine gittiği sırada, operasyona çıkan askerler tarafından gözaltına alındı.     
 
21 Aralık 2013’te, Mardin'de 20 Aralık’ta, yüzde 94 engelli raporu bulunan ve BDP Mardin eski il Eş Başkanı 
olan Şaban Karakaş polis tarafından gözaltına alındı. Karakaş, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.   
 
26 Aralık 2013’te Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde ev baskını düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri Fikret Aksoy’u gözaltına alırken operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 

Mersin 
 
22 Ocak 2013’te, Mersin’in Akdeniz İlçesi’nde “Patriot” füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye getirilmesini 
protesto etmek amacıyla AKP ilçe binası önünde eylem yapmak isteyen gruba coplarla ve biber gazıyla 
müdahale eden polis ekipleri Halkevleri üyesi 5 kişiyi gözaltına aldı. 
  
8 Şubat 2013’te Mersin’de esnaf ziyareti yapan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı protesto etmek isteyen 
Halkevleri ve Özgürlük ve Dayanışma Partisi üyelerinden oluşan 6 kişilik grup polis ekipleri tarafından 
gözaltına alındı. 
 
28 Şubat 2013’te Mersin’de 27 Şubat 2013’te polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu gözaltına 
alınan 2’si çocuk 3 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamalarıyla tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
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13 Mart 2013’te Mersin’de eş zamanlı ev baskınları düzenleyen polis ekipleri “çeşitli tarihlerde düzenlenen 
eylemlerde kolluk kuvvetlerine taş attıkları” iddiasıyla 3’ü çocuk 10 kişiyi gözaltına aldı. 
 
21 Mart 2013’te Mersin’in Mut İlçesi’nde kurulmak istenen Hidroelektrik Santral için yapılan Çevresel Etki 
Değerlendirmesi toplantısını protesto etmek amacıyla eylem yapan Nükleer Karşıtı Platform üyelerine polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 3 kişi yaralandı, 6 kişi de gözaltına alındı. 
 
29 Mart 2013’te Mersin’de esnaf ziyareti yapan Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ı protesto etmek isteyen 
Halkevleri üyelerinden oluşan 10 kişilik grup polis ekipleri tarafından darp edilerek ve yüzlerine biber gazı 
sıkılarak gözaltına alındı. 
 
20 Haziran 2013’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın protesto edildiği Mersin'de, eylemcilere polisin sert 
müdahalesi sonrası 8 kişi gözaltına alınırken, onlarca kişi ise cop ve plastik mermi darbeleriyle yaralandı. 
Akdeniz Olimpiyatları'nın açılışı için Mersin'e gelen Başbakan Erdoğan'ı protesto etmek amacıyla yürüyüş 
düzenlemek isteyen kitleye yönelik polisin sert müdahalesinin ardından 8 kişi gözaltına alındı. Polisin 
müdahalesi sırasında çok sayıda yurttaş kullanılan plastik mermi ve cop darbeleri nedeniyle kafasından ve 
vücudunun değişik yerlerinden yaralandı. Polisin müdahalesine rağmen dağılmamakta ve KİPA Alış-Veriş 
Merkezi'ne yürümekte ısrar eden eylemciler, sık sık Başbakan Erdoğan ve AKP aleyhine slogan attı. "Her yer 
Taksim her yer direniş", "Gezi mahpusları onurumuzdur", "Faşizme karşı omuz omuza" ve "Emekçiye değil 
barikatçıya barikat" sloganlarını atan kitle ile birlikte Forum Alış-Veriş Merkezi'ni saat 17.00'den bu yana 
ablukaya alan polislerin bekleyişi devam ediyor. Yaklaşık bir saat önce eylem alanına gelen CHP'li 
milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Vahap Seçer'in polis ile yaptığı görüşmeler sonuçsuz kaldı. 
 
30 Haziran 2013’te Mersin’de düzenlenen protesto gösterilerine basınçlı suyla müdahale eden polis ekipleri 
8 kişiyi gözaltına alırken, çıkan olaylar sonucu 8 polis, 7 sivil ve 2 gazeteci yaralandı. 
 
11 Temmuz 2013’te Mersin’deki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları iddiasıyla eş zamanlı ev baskınları 
düzenleyen polis ekipleri 12 kişiyi gözaltına aldı. 
 
1 Ağustos 2013’te, Gezi eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle sabah saatlerinde Mersin'de ev baskınları 
yapıldı.  20 ayrı adrese baskın düzenleyen polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Operasyon kapsamında 
gözaltına alınanlardan isimleri belirlenenler: Deniz Sonuvar, Müslüm Tank, Ethem Dinçer, Serkan Kaya, 
Kadir Saraçoğlu, Yılmaz Bozkurt, Ahmet Argiş, Mehmet Deniz Sonuvar, Ersin Özşenoğlu, CHP Gençlik 
Kolları yöneticisi Özgür Berkin Deniz ve Eğitim-Sen yöneticisi İsmail Usluoğlu.  Gözaltına alınanların tamamı 
serbest bırakıldı. 
 
16 Ağustos 2013’te Mersin’de 14 Ağustos 2013’te eş zamanlı ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele 
Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı A.T., A.Ç., B.C., C.D ve M.D., 5 kişi “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” suçlamasıyla  tutuklandı.   
 
29 Ağustos 2013’te, Mersin'de, Pazar günü düzenlenecek 1 Eylül Dünya Barış Günü mitingi çalışmalarına 
katılan, BDP Toroslar ilçe yöneticisi Emin Şakar, BDP üyesi Beşir Demir ile Akdeniz Belediyesi çalışanları 
Kasım Köylüoğlu ve Ayşe Bağış, polisler tarafından sabah saatlerinde evlerine yapılan operasyonlar sonucu 
gözaltına alındı. 
 
30 Ağustos 2013’te, Mersin’de 1 Eylül Barış Mitingi için bildiri dağıtan 15 kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanların arasında, BDP Akdeniz Belediye Meclis encümeni Hüseyin Gür, SDP Mersin İl Başkanı Kadir 
Saraçoğlu, EMEP Yöneticisi Cemal Atlı, Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi’nden Ali Sesal’ına bulunduğu 
öğrenildi. Gözaltıların tamamı gece saatlerinde serbest bırakıldı. 
 
9 Eylül 2013’te Mersin’deki eyleme polisin müdahalesi sonucu bir kişi yaralandı, 4 kişi de gözaltına alındı.  
 
12 Eylül 2013’te Mersin’de Ahmet Atakan için oturma eylemi yapmak isteyen gruba saldıran polis ekipleri 8 
kişiyi gözaltına alındı. 
 
3 Ekim 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Mersin’de düzenlenen protesto 
gösterine katıldıkları gerekçesiyle Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği operasyon 
sonucu 3 kişi gözaltına alındı. 
 

http://www.bestanuce1.com/BDP
http://www.bestanuce1.com/BDP
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9 Ekim 2013’te Mersin’de 1 Eylül 2013’te, Barış Günü dolayısıyla düzenlenen mitingde “PKK Lideri Abdullah 
Öcalan’ın posterini açtıkları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle polis ekiplerinin 
düzenledikleri operasyon sonucu 2 kişi gözaltına alındı. 
 
15 Ekim 2013’te Mersin’de 9 Ekim 2013’te, Abdullah Öcalan’ın 9 Ekim 1998’de Suriye’den çıkarılmasının 
yıldönümü nedeniyle düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle 12 Ekim 2013’te gözaltına 
alınan üçü çocuk 5 kişi, Şevket Sümer Mahallesi’nde bulunan polis karakoluna molotofkokteyli attıkları 
gerekçesiyle tutuklandı. 
 
14 Kasım 2013’te Mersin’de 13 Kasım 2013’te ev baskını düzenleyen özel harekât timleri tarafından “çeşitli 
tarihlerde düzenlenen eylemlerde molotofkokteyli attıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan 3 çocuktan ikisi 
“yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
12 Aralık 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Mehmet Emin İlgen;  Kızım Zozan İlgen 11. 12. 2013 
tarihinde mahalleden gözaltına alınmıştır emniyette ziyarete gittiğimde zorla ifade tutanağına imza 
attırıldığının bilgisini aldım. Derneğiniz tarafından gerekli inceleme ve yardımın yapılmasını talep ediyorum. 
 
13 Aralık 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Hayat Bazi; Oğlum Hozan Tekin 11 Aralık 2013 tarihinde 
evinden gözaltına alınmıştır. Defalarca karakola gitmemize rağmen görevler tarafından göstermemişlerdir. 
Derneğinizden oğlumun akıbetinden bilgi almalarını talep ediyorum. 
 
16 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 6 Aralık 2013’te düzenlenen yürüyüşe polis ekiplerinin 
gerçek mermili silahlarla saldırması sonucu yaşamını yitiren Mehmet Reşit İşbilir (35) ve Veysel İşbilir’in (34) 
öldürülmesini protesto etmek için 12 Aralık 2013’te Mersin’de yürüyüş yapmak isteyen gruba polis ekiplerinin 
gaz bombaları ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 6’sı çocuk 10 kişiden Vedat 
Şentürk, Turan Bozkurt ve Zeki Uçakyıldız “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
 
28 Aralık 2011’de Şırnak’ın Uludere İlçesi’ne bağlı Roboski Köyü’nde 34 insanın düzenlenen hava saldırısı 
sonucu ölümüne neden olan olayın yıldönümünde Mersin’de protesto gösterisi düzenleyen gruba polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu 7’si çocuk 8 kişi gözaltına alındı. 
 

Muğla 
  
  
7 Eylül 2013’te Muğla’nın Datça İlçesi’nde kapanışı yapılan 8. Altın Badem Sinema ve Kültür Festivali’nde 
Gezi Parkı eylemlerinde yaşamını yitirenlerin adlarının yazılı olduğu dövizi açan Cengiz Gül adlı kişi özel 
güvenlik görevlilerince darp edilerek gözaltına alındı. 
 
29 Kasım-2 Aralık 2013Muğla Valiliği, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla ve ilçelerine yapacağı 
ziyaret nedeniyle tarihlerinde il sınırlarında yapılması planlanan tüm toplantı ve gösterilerin, basın 
açıklamalarının yasaklandığını açıkladı. Polis ekipleri ise bu süre boyunca “eylem yapabilecekleri” iddiasıyla 
32 kişiyi gözaltına alırken Muğla’daki dershane yöneticileri tarafından hazırlanan “Yassak hemşerim! 
Sınavlar var.... Kurslar yasak!” yazılı afişler de bulundukları yerlerden söküldü. 
 
14 Aralık 2013’te Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde devriye görevi yapan polis ekibinin kimlik kontrolü yaptığı İ.G., 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 3 yıl 
6 aya hapis cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 

Muş 
 
6 Şubat 2013’te, Muş’un Yeşilce Mahallesi'nde 3 eve polisler tarafından baskın düzenlendi. Evine baskın 
yapılan Halise Sarp’ın üç çocuğu; Fırat, Eyüp ve Yunus Sarp gözaltına alındı. Yaşları 21 ile 24 arasında 
değişen 3 kişi Muş Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
13 Şubat 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonda 
lenf kanseri hastası Seyran Demir’in de tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi’ne gönderildiği 24 Mart 2013’te 
öğrenildi. 
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13 Mart 2013’te, Muş’un Malazgirt ilçesinde polis, sabah saatlerinde farklı mahallelerde bulunan birçok eve 
baskın düzenledi. Baskınlarda BDP İlçe Başkanı Nihat Kalın, BDP Muş İl Genel Meclis Üyesi Alparslan 
Kardan ve Erdal Çakar isimli yurttaşlar gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 3 kişinin hangi 
gerekçe ile gözaltına alındıkları öğrenilemedi.    
 
25 Nisan 2013’te, Muş'un Bulanık ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde polisler tarafından yapılan ev baskınında 
gözaltına alınan Cesim Dilek isimli yurttaş, tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Daha önce "örgüte 
üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" gerekçesiyle yargılandığı bir davadan 7 yıl 11 ay ceza alan 
Dilek, 2 yıl cezaevinde kaldıktan sonra "Denetimli serbestlilik yasasında" Temmuz 2012 tarihinde serbest 
bırakılmıştı. Gözaltına alınan Dilek, aynı dava kapsamında tekrar tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Dilek'in 
cezasının üçte birinin düşürüldüğü ve bu yüzden hakkında bulunan 10 ay hapis cezası nedeniyle 
tutuklanarak, cezaevine gönderildiği öğrenildi.   
 
8 Mayıs 2013’te, Muş'ta 6 Mayıs’ta polis arama noktasında gözaltına alınan ve ardından özel harekat 
polisleri tarafından evlerine baskın düzenlenen Abdulsamet Daşdemir, Vesile Daşdemir, Yusuf Demir ve 
Mehmet Mirze Güneş adlı yurttaşlar, Muş İl Emniyet Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye 
sevk edildi. 4 kişi, savcılıkta alınan ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle Asliye Hukuk Mahkemesi'ne 
sevk edilen 4 kişi, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
25 Ağustos 2013’te Muş’un Varto İlçesi’nde 2009 yılında katıldığı Newroz kutlamasında “slogan attığı” 
gerekçesiyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçlamasından açılan davanın Van 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmalarına katılmayan Mehmet Kılıç Van’dan Varto’ya giderken yapılan yol 
kontrolü sırasında gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.  
 
15 Ekim 2013’te Muş E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ağabeyi Murat Ertunç’u ziyaret etmek için 
Hakkâri’den  Muş’a gelen Recep Ertunç, hakkında daha önce “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettiği” suçlamasından açılan bir davadan aldığı cezanın onanmasından dolayı 
tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle cezaevinde gözaltına alındı ve tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi. 
 
29 Kasım 2013’te, Muş Malazgirt'ten Ağrı'nın Patnos ilçesine hastaneye giderken polisler tarafından Patnos 
ilçe merkezinde gözaltına alınan Erdal Uçak isimli yurttaş tutuklanarak, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
3 Aralık 2013’te, İHD Muş şubemize başvuruda bulunan Aydın Yalçın; Muş’ta bulunan evine ihbar üzerine ve 
haksız bir şekilde baskın düzenlendiğini, baskında gözaltına alındığını ve ifadesinin alınmasından sonra da 
serbest bırakıldığını ifade ederek yardım talebinde bulunmuştur.   
 

Nevşehir 
 

Niğde 
 

Ordu 
 

Osmaniye 
  
15 Kasım 2013’te Osmaniye’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından düzenlenen ev 
baskınları sonucu 5 kişi gözaltına alındı. 
 
 

Rize 
 
22 Temmuz 2013’te, Rize’de böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle Rize Devlet Hastanesi’nde yatan ve 
ameliyat sırasını bekleyen 53 yaşındaki Sebahattin Taşçı, park alanından çekilen otomobili nedeniyle aşağı 
inip polisle tartışınca gözaltına alındı. 24 saat boyunca nezarette tutulan, 'polise mukavemet' suçlamasıyla 
adliyeye sevk edilen Taşçı serbest bırakıldı. Ameliyat sırasını kaybeden Taşçı, park yerinde ve karakolda 
kendisi ile eşine şiddet uyguladığını iddia ettiği polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. 
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Sakarya 
 
23 Ağustos 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı protestolarına destek vermek amacıyla Sakarya’da düzenlenen 
eylemlere katıldığı gerekçesiyle Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Fatih Sizgen çalıştığı işyerinden 
gözaltına alındı. 
 
27 Aralık 2013’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları için gittiği Sakarya’da polis ekipleri 
“eylem yapabilecekleri” gerekçesiyle 7 kişiyi gözaltına aldı. 
 

Samsun 
 
  
11 Nisan 2013’te, Samsun’da Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Ülkü Ocakları’nın açtığı standı protesto etmek 
isteyen öğrenci grubuna müdahale eden polis ekipleri 42 kişiyi gözaltına aldı. 
 
2 Haziran 2013’te, Samsun'da 200 kişilik bir grup akşam saatlerinde Atakum İlçesi Adnan Menderes Bulvarı 
üzerindeki anfi tiyatroda toplandı. Gruba polis müdahale etti ve 6 kişi gözaltına alındı 
 
11 Eylül 2013’te, Samsun’da Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Sualtı Grup Amirliği’ne bağlı Plaj 
Karakolu’nun duvarlarına “katil polis” yazdıkları iddia edilen 4 kişi Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis 
ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 

Siirt 
 
3 Ocak 2013’te, Siirt'in Conkbayır Mahallesi'nde sabah saatlerinde polis ve özel timler tarafından eş zamanlı 
baskın düzenlendi. Baskınlarda DEHAP Aydınlar (Tillo) İlçe eski Başkanı Metin Beydoğan, Adnan Beydoğan 
ve Mehdi Aykaç gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişinin gözaltı gerekçesi öğrenilmezken, 3 kişinin Siirt 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
4 Ocak 2013’te Siirt’de 3 Ocak 2013’te evine polis ekiplerinin düzenlediği baskın sonucu gözaltına alınan 
Methi Aykaç çıkarıldığı mahkeme tarafından “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” suçlamasıyla 
tutuklanarak Siirt E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
16 Şubat 2013’te Siirt’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları sonucu 
biri çocuk 3 kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
22 Şubat 2013’te 28 Mart 2011’de Siirt’te Newala Qesaba’ya (Kasaplar Deresi) yapılan yürüyüş nedenyle 
Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan dava kapsamında mahkemenin talimatıyla ifade vermediği 
gerekçesiyle 21 Şubat 2013’te Siirt’te gözaltına alınarak Diyarbakır’a getirilen BDP Siirt İl Örgütü yöneticisi 
Şeyhmus Gündüz, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
gerekçesiyle tutuklanarak Diyarbakır D Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
25 Şubat 2013’te, Siirt Valiliği yaptığı açıklamada, Siirt’in Kurtalan ilçesinde H.E. isimli bir kişinin örgüt üyesi 
olduğu iddiasıyla gözaltına alındığını belirtti.   
 
31 Mart 2013’te, Siirt'te 28 Mart günü Çal, Alan ve Dumlupınar mahallelerine yapılan ev baskınlarında 
gözaltına alınan 8 kişiden 2 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Önceki gün emniyet 
işlemelerinin ardından 6 kişi savcılığa sevk edildi. Savcılık 6 kişiyi tutuklanma talebi ile mahkemeye sevk etti. 
Mahkeme, Ramazan Gültekin, Şiyar Timurtaş ve Adil Topu hakkında "Molotof yapma ve bulundurma" 
iddiasıyla tutuklama kararı verdi. Diğer 3 kişi ise "denetimli serbestlik" kararıyla serbest bırakıldı. 
 
19 Haziran 2013’te, Siirt Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan yaz dönemi sosyal 
ve kültürel etkinlikleri kapsamında Kızlar Tepesi Amfi Tiyatro'da "Barışı haykırıyoruz" sloganıyla düzenlenen 
şölende sahne aldıktan sonra gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan sanatçı Seyman 
Adar, Siirt Mezopotamya Kültür Merkezi'nde (MKM) basın toplantısı gerçekleştirdi. Adar, Siirt Belediyesi 
bünyesinde Herekol Dağı eteklerinde 8-9 Haziran günleri arasından düzenlemek istenilen festivalin davetlisi 
olarak 7 Haziran'da Siirt'e geldiğini belirterek, dün gece düzenlenen şölenin ardından Siirt Emniyet 
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Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından gözaltına alındığını söyledi. Hakkında ihbar olduğu ve ifade vermesi 
gerektiği gerekçesiyle gözaltına alındığını söyleyen Adar, emniyette tutulduğu süre boyunca kendisine 
PKK'nin Avrupa sorumlularından olduğu ve buna yönelik sorular sorulduğunu ifade etti. Adar, belediye 
bünyesinde düzenlenecek festival kapsamında "Siirt'e gelerek gençleri örgütleyerek dağa göndereceği" 
yönünde hakkında ihbar olduğu ve bunun yanı sıra dün düzenlenen şölende söylediği marşlarla gençleri 
provoke ettiğinin belirtildiğini söyledi. Adar, gözaltında kaldığı süre içerisinde önceki yıllarda Kandil'de ve 
Avrupa'da düzenlenen çeşitli etkinliklerde aralarında KCK Yürütme Konseyi Başkanı Murat Karayılan, 
Zübeyir Aydar, HPG'liler ile çekilen fotoğraflarını kendisine ait "facebook" sayfasında yayınlamasının 
gerekçeler arasında yer aldığını belirtti. Roj Tv'de yayınlanan görüntülerinin gerekçeler arasında yer aldığını 
dile getiren Adar, gözaltında kaldığı 5 saat boyunca bunlarla ilgili kendisine sorular sorulduğunu kaydetti. 
Adar, bir sanatçı olarak bunun kabul edilebilir bir uygulama olmadığını belirtti.   
 
4 Ağustos 2013’te, Siirt'te 2 Ağustos’ta Siirt-Pervari karayolunda yapılan yol kontrolünde gözaltına alınan 3 
kişi Siirt Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından Siirt Adliyesi'ne sevk edildi. Tutuklama talebi ile 
mahkemeye sevk edilen Harun Akkoç (21) isimli yurttaş tutuklandı.   
 
7 Eylül 2013’te, Siirt'in Doğan Mahallesi'nde ikamet eden Siirt Mezopotamya Kültür Merkezi (MKM) çalışanı 
Dilber Özbey, 6 Eylül’de evine yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı. Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 
Özbey, emniyetteki işlemlerinin tamamlanması ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık işlemlerinin ardından 
"örgüte eleman kazandırmak" iddiasıyla tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Özbey, aynı 
gerekçe ile tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
26 Eylül 2013’te, Siirt Fıstık ve Doğa İle Buluşma Festivali etkinlikleri kapsamında, açılışı yapılacak olan Siirt 
Belediyesi Celaled Êli Bedirxan Kütüphanesi'ne kitap getiren Aram Yayıncılık çalışanı iki kişinin içinde 
bulunduğu araç kent merkezinde durduruldu. Aram Yayıncılık çalışanı iki kişi gözaltına alırken, araçtaki 
kitapların da Siirt Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
16 Ekim 2013’te, Siirt’in Pervari ilçesinden, Siirt kent merkezine seyir halinde olan ve Musa Kurhan, Sabri 
Bark, Abdullah Nas ve Ahmet Nas isimli yurttaşların içinde bulunduğu araç, Siirt girişinde kurulan arama 
noktasında durduruldu. Araç ve üst araması yapıldıktan sonra GBT kontrolü de yapan polisler, 4 yurttaşı 
gözaltına alarak Siirt İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. 4 yurttaşın gözaltına alındıktan sonra evlerine baskın 
yapıldığı, Mehmet Kaçar ile Veysi Çalkın isimli yurttaşların gözaltına alındığı öğrenildi. 17 Ekimde Savcılığa 
sevk edilen ve Savcılıkta ifadeleri alınan 6 yurttaş, "örgüte yardım ettikleri" iddiasıyla tutuklanma talebiyle 
nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan 6 kişiden Mehmet Kaçar ve Ahmet Nas 
tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Musa Kurhan, Sabri Bark, Abdullah Nas ve Veysi Çalkın 
"örgüte yardım ettikleri" iddiasıyla tutuklandı. Tutuklananlar Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.    
 
3 Kasım 2013’te Siirt’te 2 Kasım 2013’te “KCK Soruşturması” adı altında operasyon düzenleyen Terörle 
Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 7 kişiden Aram Yayınevi çalışanı Hüseyin Carüş, 
BDP Parti Meclisi üyesi Mahir Bekleviş ve BDP Genel Merkez çalışanı Sıdık Eren “Kent Mahkemesi 
kurdukları” iddiasıyla tutuklandı. 
 
9 Kasım 2013’te, Siirt'in Şirvan ilçesinde ilçe emniyet amirliğine düzenlenen molotoflu saldırı sonrası ev ve iş 
yerlerine yönelik düzenlenen baskınlarda 7 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan ve 
Şirvan Adliyesi'ne sevk edilen 7 kişiden 6'sı savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, nöbetçi 
hakimliğe sevk edilen S.B. isimli yurttaş tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
27 Aralık 2013’te, Siirt'in Kurtalan ilçesinde İl ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda polis, özel 
harekat timi tarafından Yayıkdere, Sümer ve Bahçelievler mahallelerinde eş zamanlı ev baskınları 
gerçekleştirildiği öğrenildi. Bahçelievler mahallesi'nden Doğan Günbey, Zahit Karakuş, Halil İbrahim Yılmaz, 
Halit Çiçek, Abdulkadir Çiçek ve Ömer Tukran isimli yurttaşlar 2911 Sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununa muhalefet" ve "Örgüte üye olmak" iddiasıyla gözaltına alındı.   
 

Sinop 
 

Sivas 
 
11 Kasım 2013’te Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan Kürt öğrencilerin Mardin’in Nusaybin 
İlçesi’nde Qamişlo sınır hattında bulunan mayınlı alanda sınıra örülmek istenen duvara karşı yaptıkları 
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eyleme aşırı sağcı bir grubun bıçak ve satırlarla saldırmasının ardından gözaltına alınan 25 Kürt öğrenciden 
6’sı “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 18 Kasım 2013’te tutuklandı. 
 
19 Kasım 2013’te, Sivas'ta 15 Kasım'da ülkücü öğrenciler tarafından saldırıya uğrayan öğrencilerin evlerine 
polisler tarafından yapılan baskınlar sonucunda 5 öğrenci gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin 
tamamlanmasının ardından, savcılıkta ifadeleri alınan Murat Burtakaçin, Süleyman Güneş, Vedat Balta, 
Timuçin Koçer ve Fethullah Sarıkaya, tutuklanma talebiyle mahkemeye gönderildi. Mahkemede ifadeleri 
alınan 5 öğrenci, "Örgüt üyesi olmak" ve "Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 
tutuklanarak Malatya M Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
 

Şanlıurfa 
 
3 Ocak 2013’te, Harran Üniversitesi’nde (Şanlıurfa) ulaşım zammını protesto etmek amacıyla eylem yapmak 
isteyen öğrencilere gaz bombalarıyla müdahale eden polis ekipleri 3 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
8 Ocak 2013’te Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde 4 Ocak 2013’te polis ekiplerinin düzenlediği ev baskınları 
sonucu gözaltına alınan 9 kişiden Şiyar İleri ve Serhat Acar “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve 
“görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” gerekçesiyle tutuklandı. 
 
9 Ocak 2013’te Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde ev baskını düzenleyen polis ekipleri “internet üzerinden 
yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla Emin Binici ve Ekrem Binici adlı kardeşleri gözaltına aldı. 
 
11 Ocak 2013’te Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında ev baskını düzenleyen 
polis ekipleri İbrahim Demir’i gözaltına aldı. 
 
31 Ocak 2013’te, Urfa’nın Birecik ilçesi Aslanlı köyüne jandarma tarafından düzenlenen baskında, Aziz 
Gümüş isimli yurttaş gözaltına alındı. "PKK üyesi olmak" iddiası ile yargılandığı davadan 2008 yılından 
beridir 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu öne sürülen Gümüş, çıkarıldığı Urfa Adliyesi'nde tutuklandı. 
G., Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
3 Şubat 2013’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde Viranşehir Belediyesi Kültür Merkezi bahçesindeki Amfi 
Tiyatro'da Suriye'deki Kürtlere destek vermek amacıyla BDP Kadın Meclisi'i öncülüğünde düzenlenen 
mitingte, BDP Milletvekili Mülkiye Birtane’nin konuşma yaptığı sırada, alanda bulanan binlerce kişiye polis, 
herhangi bir uyarıda bulunmadan gaz bombalarıyla müdahale etti. Müdahale sırasında aralarında çocukların 
da bulunduğu 5 yurttaş gözaltına alındı.    
 
10 Şubat 2013’te Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde yapılan BDP İlçe Örgütü Kongresi’nin çıkışında Ali Bilen 
ve Mehmet Tamamboğa adlı 2 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin hangi gerekçeyle gözaltına alındıkları 
açıklanmadı. 
 
15 Şubat 2013’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan Şırnak Mahallesi Oğlakçı yolu üzerinde bir grup 
genç, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 14'üncü yıldönümünü protesto etmek amacıyla 
gösteri düzenledi. Öcalan lehine slogan atan gençlere polis, tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahalede 
bulundu. Polis müdahalesine taşlarla karşılık veren polis ve gençler arasında çatışma yaşanırken, 6 gencin 
gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
15 Nisan 2013’te, Urfa'nın Viranşehir Belediyesi'ne ait araçların üzerine "Şaredarîya Wêranşerê" yazan 
Belediye eski Başkan Yardımcısı Kemal Kodin hakkında 2010 yılında Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
"Harf kanununa muhalefet" etmekten dava açılmıştı. Davada verilen 2 buçuk ay hapis cezası temyiz 
edilmediği için Kodin, tutuklanarak Akçakale Cezaevi'ne konuldu. "W" harfinin Türkçe alfabede yer almadığı 
gerekçesi ile 2012 yılının başında verilen karar Kodin ve avukatı tarafından temyiz edilmedi. Bunun üzerine 
geçtiğimiz Perşembe günü polis tarafından gözaltına alınan Kodin, tutuklanarak Akçakale Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
10 Mayıs 2013’te, Urfa'nın Suruç ilçesinde 15 Şubat 2009 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getirilmesi ile ilgili protesto gösterilerine katıldıkları iddiası ile Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
haklarında açılan davada Yusuf Yavuz, Mehmet Kıvık ve Enver Kanat'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 
Temyize gönderilen dosyada Yargıtay, 3. Yargı Paketi'ni de göz önünde bulundurarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis 
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cezası verdi. 8 Mayıs’ta denetimli serbestlik bürosuna çağrılan Yavuz, Kıvık ve Kanat tutuklanarak Urfa E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
19 Mayıs 2013’te, Urfa'nın Topçu Meydanı Mahallesi'ndeki bir dershanede çalışan kardeşini ziyarete giden 
Ramazan Oba isimli yurttaş, 17 Mart’ta polis tarafından gözaltına alındı. Oba, çıkarıldığı nöbetçi mahkemede 
"Örgüt üyesi olmak" ve "Patlayıcı madde bulundurmak" iddiaları ile tutuklanarak Urfa E Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne götürüldü. Oba'nın çıkarıldığı adliye binasının önüne giden Harran Üniversitesi öğrencisi Metin 
Özkan ise Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden bir davasında ifade vermesi gerektiği 
belirtilerek gözaltına alındı.   
 
21 Mayıs 2013’te, Urfa’da bulunan Haran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü'nde karşıt görüşlü öğrenciler 
arasında çıkan kavganın ardından üniversite kampüsünden ayrılan ve çarşı merkezine gelen Murat Dallı ve 
Mehmet Taş adlı öğrenciler, polisler tarafından darp edilerek gözaltına alındı.   
 
21 Mayıs 2013’te, Urfa’da, 19 Mart’ta eski bir davasından ifadesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan 
sonra sevk edildiği Diyarbakır Başsavcılığı tarafından serbest bırakılan Metin Özkan isimli öğrenci, ifadesi 
olduğu gerekçesiyle tekrar gözaltına alındı.   
 
22 Mayıs 2013’te, Urfa'da Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Nofa Alpagüt'ün 
de hakkında arama olduğu gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi. Alpagüt'ün karakoldaki işlemlerinin 
sürdüğü bildirildi.  
 
22 Mayıs 2013’te Harran Üniversitesi’nde (Şanlıurfa) 21 Mayıs 2013’te karşıt görüşlü öğrenciler arasında 
çıkan kavganın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Dara Aydın, Murat Dallı ve Serhat Emen 
adlı öğrencilerin gözaltında işkence ve kötü muamele gördükleri ortaya çıktı. 
 
28 Mayıs 2013’te, Urfa’nın Suruç ilçesinde gözaltına alınan Suruç Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem 
Polatsoy ve ağabeyi Serhat Polatsoy, belediye meclis üyesi Müslüm Halhallı, Ahmet Geçgel, Doğan Saygı 
ve Şahin Tanrıkulu adlı yurttaşlar Urfa Emniyetinde Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinden sonra Suruç 
Adliyesi'ne getirildi. Savcıya ifade veren 6 kişi "Örgüt üyesi olmak" ile "Patlayıcı madde bulundurmak ve 
yasadışı örgüte mühimmat sağlamak" iddiaları ile tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi 
mahkemeye ifade veren 6 kişi tutuklanarak Urfa E Tipi Cezaevi'ne götürüldü.   
 
29 Mayıs 2013’te Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde 26 Mayıs 2013’te ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin 
gözaltına aldığı arasında BDP üyesi Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Polatsoy’un da bulunduğu 6 kişi 
“yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” ve “patlayıcı madde bulundurdukları” iddialarıyla tutuklandı. 
 
10 Haziran 2013’te, Urfa ili Suruç Belediyesi'nin 3 temizlik işçisi, çalışırken "korna çalarak talimat verdikleri" 
gerekçesi ile gözaltına alındı. Aligor Caddesi üzerindeki Jandarma Gazinosu civarında maytap ile oyun 
oynayan çocuklara korna çalarak saldırı talimatı verdikleri iddia edilen belediye temizlik işçileri Kadri Fırat, 
Şükrü Atmaca ve Sabri Akbaş polis tarafından gözaltına alındı. Dün gece gözaltına 3 işçinin Suruç İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'nde tutuldukları öğrenildi.   
  
20 Haziran 2013’te, Urfa'da Karakoyun İş Merkezi önünde Taksim Gezi Parkı direnişine destek olmak 
amacıyla "durma" eylemi gerçekleştirmek isteyen Hakan Karageçili adlı Harran Üniversitesi öğrencisi 
gözaltına alındı. Karageçili eylemini başlatmak için geldiği alana sprey boya ile "Bu bir durma eylemidir" 
yazısını yazdı. Yazı yazmanın kanun dışı olduğunu söyleyen polisler, Karageçili'yi kelepçeleyerek, gözaltına 
aldı. 
  
25 Haziran 2013’te, Urfa'nın Suruç ilçesinde 24 Haziran'da özel hareket timleri eşliğinde birçok eve polis 
tarafından baskın düzenlenmişti. Baskınlarda evler didik didik aranırken, Cemile Şahin ve eşi Mehmet Şahin, 
Şahin Şahin, Bozan Elmascan ve Enver Bülbül adlı yurttaşlar gözaltına alınmıştı. Urfa Emniyet 
Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan 5 kişi ile aynı kapsamda Antep ve Ceyhan cezaevlerinden getirilen 
Enver Şimşeksoy ve Mehmet Elmascan, Suruç Adliyesi'ne getirildi. 4 gizli tanığın olduğu dosyada Bozan 
Elmascan'ı adli tedbirler uygulanması üzerine mahkemeye sevk eden savcı, 6 yurttaşı ise "Örgüte yardım 
yataklık etmek" ile "Örgüte üye olmak" iddiaları ile tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk etti. 
Mahkemede hakime ifade veren 6 yurttaş söz konusu iddialardan dolayı tutuklanarak Urfa E Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
25 Haziran 2013’te Şanlıurfa’nın Suruç İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı 
polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına alırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
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6 Temmuz 2013’te, Urfa ili Viranşehir Belediyesi Eğitim Destek Evi çalışanı Mahir Emel, Beytüşşebap 
Belediyesi'nin düzenlediği Berxbir Kültür ve Doğa Festivali'ne giderken Şırnak çıkışında kurulan arama 
noktasında polisler tarafından gözaltına alındı. Emel'in eski bir davası nedeniyle gözaltına alındığı belirtirken, 
Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nü götürüldüğü öğrenildi.   
 
10 Temmuz 2013’te, Urfa'da polisler tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında Ahmet Yeşil, Ali Polat ile 
Mahmut ve Feride Polat çifti gözaltına alındı.   
 
13 Temmuz 2013’te, Urfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde ikamet eden Ahmet Yeşil adlı yurttaş, 10 Temmuz 
günü polisler tarafından evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınmıştı. Urfa Emniyet Müdürlüğü'ndeki 
işlemlerinin ardından Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı'na sevk edilen Yeşil tutuklanma talebiyle mahkemeye 
sevk edildi. Mahkemede ifade veren Yeşil, "Örgüte eleman kazandırmak" iddiasıyla tutuklanarak Diyarbakır 
D Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
29 Temmuz 2013’te, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde polis ekipleri Mehmet Yılmaz, Fazilet Kaya, Nebi 
Dağtekin ve Murat Dağtekin adlı 4 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma dosyasında “gizlilik” kararı bulunduğu 
gerekçesiyle gözaltına alınanların avukatlarıyla 24 saat boyunca görüştürülmesine izin verilmedi. 
 
29 Temmuz 2013’te, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde polis ekiplerinin gözaltına aldığı Mehmet Yılmaz, 
Fazilet Kaya, Nebi Dağtekin ve Murat Dağtekin adlı 4 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 1 
Ağustos 2013’te tutuklandı 
 
4 Ağustos 2013’te, BDP ve DTK öncülüğünde Urfa ili Ceylanpınar ilçesinde saat: 17.00'de yapılacak olan 
"Rojava ile dayanışma yürüyüşü" nedeniyle Halfeti'den yola çıkan yurttaşlar ilçe çıkışında Halfeti Emniyet 
Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından kurulan kontrol noktalarında durduruldu. Aramalar sonrasında Mehmet 
Öcalan ile Sinan Karakurt, gözaltına alındı. Daha önceki dönemlerden kalan ifadeleri gerekçe gösterilerek 
gözaltına alınan Öcalan ve Karakurt Halfeti Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 
 
4 Ağustos 2013’te, BDP ve DTK öncülüğünde Urfa ili Ceylanpınar ilçesinde düzenlenecek olan "Rojava ile 
dayanışma yürüyüşü"ne katılmak için Viranşehir'den hareket eden Viranşehir Belediyesi Med Kültür ve Sanat 
Merkezi Sanat Yönetmeni Mehmet Karakış'ın içinde bulunduğu araç ilçe çıkışında polis tarafından kurulan 
kontrol noktasında durduruldu. Aracı aranan Karakış, eski bir davası gerekçe gösterilerek gözaltına alındı. 
Gözaltına alınan Karakış, Viranşehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
5 Ağustos 2013’te, BDP ve DTK öncülüğünde Rojava ile dayanışma amaçlı Urfa ili Ceylanpınar'da başlatılan 
"Rojava'yı bekleme" nöbeti için Mardin ve ilçelerinden yola çıkan çok sayıda araç Ceylanpınar'ın çıkışında 
bulunan Kepez Tepesi'nde durdurulan çok sayıda kişi, polislerin tazyikli su ve gaz bombalı müdahalesine 
maruz kaldı. Müdahale sırasında Gaz bombası kapsülü ile kafasından yaralandığı öğrenilen BDP Mardin 
Merkez İlçe Yöneticisi Nahsettin Yaprak ve onu hastaneye taşıyan Kemal Durak ile Silopi ilçesinden İdris 
Demir, Ali Kalkan, Nedim Oruç, Mehmet Fındık ve ismi öğrenilemeyen 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki 12 
kişinin sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. 
 
18 Ağustos 2013’te, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde BDP Ceylanpınar İlçe Başkanı Hizni Kılınç ile BDP Üyesi 
Bazo Gül ve Metin İnce adlı yurttaşlar gece saat 01.00'de sınır hattında bulundukları gerekçesiyle özel 
harekat polisleri tarafından göz altına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Kılıç ve beraberindeki 2 
kişi sorgularının ardından sabaha karşı 04.00 sularında serbest bırakıldı.    
 
20 Ağustos 2013’te, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Emrah Bozkurt ve Bari Mamu isimli gençler, belediyeye 
ait su kulesi civarında çalışırken, polisler tarafından gözaltına alındı. Gençlerin ilçede yapılan protesto 
gösterisine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları öğrenilirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan 
ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.   
 
24 Ağustos 2013’te, Urfa'da BDP Gençlik Meclisi öncülüğünde gerçekleşen yürüyüşe katılmak amacıyla 
Suruç'tan kent merkezine gelmek için yola çıkan 9 genç, kent girişinde durduruldukları polislerce gözaltına 
alındıktan sonra Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Bulundukları araçta PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 
posteri bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 9 genç, emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.   
 
10 Eylül 2013’te, Urfa'nın Suruç ilçesinde BDP ilçe yöneticisi Salih Oğuz, çarşı merkezinde gezerken polisler 
tarafından gözaltına alındı.   
 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

372 KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ  

 

19 Eylül 2013’te, Urfa’nın Ceylanpınar'da 18 Eylül’de akşam saat 23.00'de İstasyon Caddesi'nde seyir 
halinde olan bir aracın içindeki 4 kişi, polisler tarafından araç durdurularak gözaltına alındı. Gözaltına 
alınanların Ali Dayan isimli Ceylanpınarlı bir yurttaş ve Rojava'dan gelen 3 kişi olduğu öğrenildi. Urfa 
Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındıkları belirtilen 4 kişi ifadeleri alınmak üzere Ceylanpınar 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, içinde bulundukları arabaya da polislerce el konuldu. Soruşturmada 
"gizlilik kararı" olduğu öğrenildi.   
 
2 Ekim 2013’te, Urfa’nın Ceylanpınar İlçesi ile Rojava’nın Serêkaniyê kenti arasında kalan sınır bölgesinde 
İsmail Işık ve isimleri öğrenilemeyen 2 yurttaşın gözaltına alındığı öğrenildi. 3 kişinin Urfa İl Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi.   
 
5 Ekim 2013’te, Urfa'nın Suruç ilçesinde Mehmet Emin Kızılkaya isimli yurttaş, Rojavalı 4 yurttaş ile birlikte 
gözaltına alındı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü belirtilen soruşturma 
kapsamında, Kızılkaya ve 4 Rojavalı yurttaşın KCK'ye üye olmak iddiasıyla gözaltına alındığı belirtildi. 
 
22 Ekim 2013’te, BDP Urfa ili Silvan eski İlçe Başkanı Abdullah Eflatun, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi İplik 
Mahallesi'nde bulunan evinde yapılan polis baskını ile, "KCK Ana davası kapsamında yargılandığı ve 
kesinleşmiş cezası olduğu gerekçesiyle" gözaltına alındı. Baskın sırasında polislerin Eflatun'u darp edildiği 
iddia edildi. 
 
1 Kasım 2013’te, Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde, Ceylanpınar Belediye Meclis üyesi Abdulhalim Dayan, 
"Polise mukavemet etme" suçlamasıyla gözaltına alındı.   
 
26 Kasım 2013’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesindeki bazı evlere, polis ve özel harekat timleri tarafından eş 
zamanlı baskın düzenlendi. "Gizlilik" kararı nedeniyle gerekçesi öğrenilemeyen baskınlarda isimleri 
öğrenilemeyen 2 kişi ile birlikte Sinan Koyuncu, Osman Vural ve Serhat Mutlu gözaltına alındı. İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürülen 5 kişiden isimleri öğrenilemeyen 2 yurttaş serbest bırakılırken, Sinan Koyuncu, 
Osman Vural ve Serhat Mutlu'nun buradan Urfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri öğrenildi.   
 
2 Aralık 2013’te, Urfa'nın merkez Haliliye ilçesi Devteşti Mahallesi'nde yapılan ev baskının da 34 yaşındaki 
Kadir Budak'ın gözaltına alındı.  
 
5 Aralık 2013’te, Urfa'nın Şair Nabi, Bahçelievler, Yenişehir ve Korukent mahallerinde 3 Aralık’ta, BDP Urfa 
Gençlik Meclisi üyelerinin kaldığı 5 eve polisler tarafından düzenlenen baskınlarda, Urfa Gençlik Meclisi 
Sözcüsü Hikmet Yaygın, Gençlik Meclisi üyesi Leşker Akman ve BDP PM üyesi ve Gençlik Meclisi üyesi 
Kutbettin Saltan gözaltına alındı. Urfa Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Diyarbakır'a getirilerek 
Diyarbakır Adliyesi'nde TMK 10. madde ile yetkili savcılık tarafından ifadeleri alınan 3 genç, "YDG-H ve KCK 
üyesi olmak" ve "Örgüte eleman temin etmek" iddiası ile tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk 
edildi. Mahkeme tarafından ifadeleri alınan 3 BDP'li genç tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.  
 
21 Aralık 2013’te, Urfa’da, Harran Üniversitesi Öğrenci Derneği'ne (HÖDER) baskın yapıldı. Yapılan 
baskında gözaltına alınan Derviş İnan, Diyarbakır adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklama talebiyle 
nöbetçi mahkemeye sevk edilen İnan, "Örgüte eleman temin etmek" iddiası ile tutuklanarak, Diyarbakır D 
Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
26 Aralık 2013’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak ve Yenişehir mahallelerinde ev baskınları yapıldı. 
Polis ve özel harekat timleri tarafından düzenlenen baskınlarında BDP'li Urfa İl Genel Meclis üyesi İbrahim 
Öztürk, BDP üyeleri Hoşnav Ata ve Ferit Süer gözaltına alındı.   
 

Şırnak 
 
4 Ocak 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde önceki dönem belediye meclis üyesi olan Rahmi Bor 
Şırnak’ta polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Rahmi Bor’un hangi gerekçeyle gözaltına alındığına dair 
açıklama yapılmadı. 
 
4 Ocak 2013’te Şırnak’ın İdil İlçesi’ne bağlı Deştadare (Sırtköy) Beldesi’nin Belediye Başkanı Nuri Akman 
avukatı ile görüşmeye giderken polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Nuri Akman aynı gün çıkarıldığı 
mahkeme tarafından “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” gerekçesiyle tutuklandı. 
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5 Ocak 2013’te Şırnak’ta “KCK Soruşturması” adı altında polis ekiplerinin düzenledikleri ev baskınları sonucu 
16 kişi gözaltına alındı. 
 
5 Ocak 2013’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle hakkında açılan 
davadan aldığı 1 yıl 6 aylık hapis cezasının kesinleşmesi üzerine gözaltına alınan S.Ş. çıkarıldığı mahkeme 
tarafından tutuklanarak Midyat (Mardin) M Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
9 Ocak 2013’te Şırnak’ta 5 Ocak 2013’te “KCK Soruşturması” adı altında polis ekiplerinin düzenledikleri ev 
baskınları sonucu gözaltına alınan 17 kişiden 16’sı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
16 Ocak 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde ev baskınları düzenleyen polis ekipleri 3’ü çocuk 7 kişiyi gözaltına 
alırken operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
18 Ocak 2013’te, Şırnak'ın Kumçatı beldesinde dün sabaha karşı jandarma tarafından yapılan ev 
baskınlarında Şefik Ekici (27), Ali Ayan (21) ve Yahya Işık (24) isimli yurttaşların gözaltına alındığı öğrenildi. 
Dün gün boyu devam eden baskınlarda Şırnak merkezinde ise Abdullah İşmar ve Abit Akıl ile Toptepe 
köyünde de Mehmet Güngen isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Baskınlar sonucunda Şırnak ve köylerinde 
gözaltı sayısı 6'ya çıktı. Gözaltına alınan 6 yurttaşın Şırnak 23. Jandarma Tümen Komutanlığı'nda 
tutuldukları bildirildi.   
 
18 Ocak 2013’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 16 Ocak günü yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 7 kişiden 
17 yaşındaki M.Ö. emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı. Diğer 6 kişi bugün Cizre Adliyesi'ne 
getirildi. Savcılık tarafından ifadeleri alınan Hüsnü Sungur (18) ve F.K. (17) adlı kişiler serbest bırakılırken, 
Ö.B. (17), Serhat Özmen (18), Mesut Seven (22) ve Ahmet Darga (27) ise tutuklanma talebiyle mahkemeye 
sevk edildi. İfadeleri alınan 4 kişi "İzinsiz gösteriye katılmak" iddiasıyla tutuklandı.   
 
3 Şubat 2013’te, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde Suriye’deki şiddet ortamında yaşamak zorunda kalan 
Kürtler’e destek vermek amacıyla Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafından düzenlenen etkinliğe polis 
ekiplerinin biber gazı ve basınçlı suyla müdahale etmesi sonucu 2 kişi yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı. 
 
7 Şubat 2013’te BDP Parti Meclisi üyesi Ali Damar Şırnak’ın Cizre İlçesi’nden Şırnak’a giderken aracını 
durduran polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
13 Şubat 2013’te, Şırnak'ta polis ve özel harekat timleri tarafından eş zamanlı olarak evlere düzenlenen 
operasyonlarda aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Akrep tipi zırhlı araçlarla 
Bahçelievler, Vakıfkent ve Yeni mahallelerini önce ablukaya alan polisin ardından ev baskınları 
gerçekleştirdiği bildirildi. Yapılan ev baskınlarının ardından 7 kişi gözaltına alınırken, gözaltı gerekçeleri 
hakkında bilgi edinilmedi.   
 
14 Şubat 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinin Nur, Cudi ve Sur mahalleleri başta olmak üzere birçok mahallede 
dün gece özel hareket timlerinin katılımıyla çok sayıda polis tarafından ev baskınları gerçekleştirildi. Yapılan 
ev baskınlarında Meryem Karaduman (18), Ş.K. (17), E.K. (16), Karanfil Karaduman (35), H.A. (13), Serhat 
Tadık (20), Berivan Çayıldak (25) ve Mehmet Sait Molo (30) isimli yurttaşlar gözaltına alındı. 
 
15 Şubat 2013’te, Şırnak'ın İdil ilçesi Yeni Mahallesi'nde İdil Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ve özel 
harekat timleri tarafından eş zamanlı olarak yapılan ev baskınlarında 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
Abdulaziz Oğuz, Ramazan Demir ve Abdurrahim Örek isimli yurttaşların gözaltı gerekçeleri hakkında bilgi 
edinilmezken, İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldükleri belirtildi.   
 
15 Şubat 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesi Yenişehir, Başak, Nuh ve Cudi mahallelerine polis ve özel harekat 
timleri tarafından eş zamanlı olarak baskın düzenlendi. Baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
Davut Uysal, Selami Aşan, Abdullah Güven, Mircan Güzel, Sami Borak, Newroz Şengil, Çekdar Yalçın ve 
Hüseyin Ayık isimli yurttaşların gözaltı gerekçeleri öğrenilemedi.   
 
15 Şubat 2013’te Şırnak’ın İdil İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenlediği ev 
baskınları sonucu 3 kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
21 Şubat 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Uluslararası Anadil Günü etkinlikleri çerçevesinde KURDİ-DER 
öncülüğünde gerçekleştirilen yürüyüşü takip eden DİHA muhabiri Cengiz Oğlağı gözaltına alındı. Oğlağı, 
haber takibi dönüşünde sivil polislerce, ifade vermesi gerektiği iddiasıyla araca bindirilerek İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
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14 Mart 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde polisler birçok eve baskın düzenledi. Baskınlarda E. E. (14) ve 
Mesut Maman, Nimet Maraz, Abdullah Yay isimli yurttaşlar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 kişi Cizre 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, 2 gündür yapılan gözaltı operasyonun Cizre'de korucu Mehmet 
Çoşkun'un öldürülmesiyle ilgili olduğu ve dosya hakkında gizlilik kararı bulunduğu ileri sürüldü.   
 
16 Mart 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde düzenlenen ev baskınları sonucu polis ekiplerinin gözaltına aldığı 
11 kişiden 2’si tutuklandı. 2 kişinin HPG’nin üstlendiği geçici köy korucusu Mehmet Coşkun’un öldürülmesiyle 
ilgili tutuklandığı ileri sürüldü. 
 
16 Mart 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Nur, Dağkapı, Sur ve Cudi mahallelerinde geçtiğimiz günlerde 
gerçekleşen baskınlarda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si tutuklandı. Orhan Şansal, Sabri Dal ve Hanım Gün 
isimli yurttaşlar emniyette alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Cizre Adliyesi'ne getirilen 4 kişinin 
savcılıktaki işlemlerin ardından, Lüdaricuz Oflas ve Sekvan Oflaz serbest bırakılırken diğer 2 kişi ise 
tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Abdullah Yay ve 
Beytullah Akıl isimli yurttaşlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.   
 
28 Mart 2013’te, Şırnak’ın Cizre ilçesinde 27 Mart’ta gece saatlerinde çok sayıda polis zırhlı araçlar eşliğinde 
Cudi Mahallesi'ndeki bir eve baskın yaptı. Polis evde yaptığı aramanın ardından Aziz Uykur (21) isimli 
yurttaşı gözaltına aldı. Uykur'un gözaltı gerekçesi öğrenilmezken İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 
öğrenildi. Öte yandan Abdulkadir Akay (32) isimli yurttaşın da gözaltına alındığı ve gece saatlerinde Cizre 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Polisin ailesine haber vermesi üzerine gözaltına alındığı 
öğrenilen Akay'ın gözaltı gerekçesi öğrenilemedi.   
 
16 Nisan 2013’te, Sanatçı Serhado, Habur Sınır Kapısı'ndan Güney Kürdistan Bölgesi'ne geçiş yaptığı 
sırada gözaltına alındı. Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Serhado'nun hangi gerekçe ile gözaltına 
alındığı öğrenilemedi.   
 
26 Nisan 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan Şehmus Geçit, Siphan 
Esim ve Aziz Uygur adlı 3 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” gerekçesiyle 29 Nisan 2013’te tutuklanarak 
Mardin E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
15 Mayıs 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Abdülkadir Akay (34) isimli yurttaş geçtiğimiz ay "örgüt üyesi" 
olduğu iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Akay, daha sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. Cizre Emniyet Müdürlüğü'nde kalan telefonunu almak için polis tarafından aranan 
Akay, Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. Akay, gittiği Emniyet Müdürlüğü'nde hakkında tutuklama kararı olduğu 
gerekçesiyle tutuklanarak, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
21 Mayıs 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde 20 Mayıs’ta akşam saatlerinde polis tarafından birçok eve baskın 
düzenlendi. Baskınlarında, Cizre Belediyesi meclis üyesi Heybet Karakaş, Azadiya Welat gazetesi 
dağıtımcısı Murat Demir ile isimleri öğrenilmeyen 2 yurttaşın gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınan 4 
kişinin Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
25 Haziran 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde dün akşam saatlerinde polis tarafından Ofis Mahallesi'nde bir 
eve baskın düzenlendi. Baskında, Rauf Ceyaş adlı yurttaşın gözaltına alındığı belirtildi.    
 
27 Haziran 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde düzenlenen eş zamanlı ev baskınları sonucu 2’si çocuk 7 kişi 
gözaltına alındı. 
 
1 Temmuz 2013’te, Şırnak'ın Kumçatı (Dergulê) beldesinde polislerce yapılan ev baskınlarında Osman Ayan 
(50) isimli yurttaşta gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ayan'ın Şırnak Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü ve 
dosyasında gizlilik kararı olduğu öğrenildi. Şırnak merkezde yapılan ev baskınında ise, Nezir Ayan (40) adlı 
yurttaşın da gözaltına alındığı öğrenildi.    
 
3 Temmuz 2013’te, Şırnak Beytüşşebap'ta düzenlenen Berxbir Festivali'ne giden Azadiya Welat gazetesi 
çalışanlarından Sabri Adanır ve Harun Olaş, Cizre-Beytüşşebap karayolunda polisler tarafından gözaltına 
alındı. Yaklaşık 2 saat gözaltında tutulan gazeteciler bir süre sonra serbest bırakıldı. Gazetecilerin yanında 
bulunan bin adet Demokratik Ulus gazetesine ise "yasadışı" olduğu iddiası ile polisler tarafından el konuldu.   
 
10 Temmuz 2013’te, Şırnak merkez, Cizre ilçesi ve Kumçatı beldesinde 1 Temmuz'da yapılan ev 
baskınlarında gözaltına alınan 14 kişinin serbest bırakılmasının ardından savcılığın itirazı üzerine serbest 
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bırakılanlar hakkında yeniden yakalama kararı çıkarılmıştı. Karar doğrultusunda Cizre'de serbest 
bırakılanlardan 5'i ev ve işyerlerine yapılan polis baskınıyla tekrar gözaltına alınarak Diyarbakır'a 
gönderilmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konmuştu.  Soruşturma kapsamında Cizre'de 
gözaltına alınan 5 kişi daha Diyarbakır'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son 
tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 10'a çıktı. Tutuklananlardan isimleri 
öğrenilenler şöyle: Cizre Belediyesi personeli Kerem Uçar, Ahmet Ayan, Nezir Ayan, Cudi İcuz, Mehmet 
Okur, Guri Akın ve Nezir Ayan. 
 
25 Temmuz 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 24 Temmuz’da gece saatlerinde aralarında özel harekat timleri 
ile sivil polislerinde bulunduğu çok sayıda polis, akrep tipi zırhlı araçlarla Yafes, Sur ve Nur mahalelerinde ev 
baskınları düzenlendi. Yapılan baskınlarda Mehmet Çağdavul, Mehmet Sait Arslan, Mehmet Zeki Öngün, 
Renas Çetin ve Abdurrahman Önder isimli yurttaşlar gözaltına alındı.      
 
28 Temmuz 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla görüşmesine izin 
verilmemesinin 2. yıldönümünü protesto etmek amacıyla Nur Mahallesi'nde bir araya gelen yüzlerce genç bir 
yürüyüş gerçekleştirerek protesto gösterisi düzenledi. Cudi Mahallesi'ne yürüyen gençlerin, burada yapmak 
istedikleri basın açıklamasına polis, zırhlı araçlardan attığı gaz bombaları ile müdahale etti. Müdahale 
sırasında Ahmet Özmen isimli bir genç gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Özmen, savcılık sorgusunun 
ardından tutuklanma talebi ile hakimliğe sevk edildi. Özmen, tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevine 
gönderildi.   
 
14 Ağustos 2013’te, Şırnak'ın Vakıfkent, Yeni Mahalle, İsmet Paşa ve Cumhuriyet mahallelerinde gece saat 
02.00 sularında Şırnak Emniyet Müdürlüğü'nce birçok eve baskın yapıldı. Baskınlarda Şırnak Belediyesi 
personeli Şehmuz Uğur ile Faysal Ertaş ve isimleri öğrenilemeyen 2 kişi gözaltına alındı.   
 
14 Ağustos 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde bulunan Dörtyol mevkinde BDP Cizre İl Örgütü yöneticileri 
Emine Bayar, Şerife Acar, Cizre Belediye Meclisi üyesi Heybet Karakaş ve ismi öğrenilemeyen şoförün 
bulunduğu aracın önü polisler tarafından kesilerek, Bayar, Acar, Karataş ve şoför gözaltına alınarak Cizre 
İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
15 Ağustos 2013’te, Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Hilal Taburu'nda askerlerin çöpleri yakması sonucu 
çıkan yangın, yurttaşların arazilerine sıçradı. Büyüyen yangına müdahale edilmediğini gören arazi sahipleri, 
"Neden yangına müdahale etmiyorsunuz?" diyerek askerlere tepki gösterdi. Gösterilen tepki üzerine büyüyen 
yangını söndürmek zorunda kalan askerler, kendilerine tepki gösteren 3 yurttaşı da gözaltına aldı.   
 
17 Ağustos 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, öğle saatlerinde BDP Cizre İlçe Örgütü binasına sarı, kırmızı 
ve yeşil dev bir flama asıldı. Flamanın asılmasından kısa bir süre sonra polisler, BDP Cizre İlçe Örgütü 
binasına gelerek binaya asılan flamayı gerekçe göstererek BDP Cizre İlçe Başkanı Mehmet Ata Bilen'i 
gözaltına aldı.   
 
19 Ağustos 2013’te, Roboski katliamından sağ kurtulan Servet Encü isimli yurttaş, Şırnak’a bağlı Uludere 
ilçesi ile Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü arasında bulunan askeri kontrol noktasında kimlik kontrolünden 
geçirildiği sırada, araması olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Askerler tarafından gözaltına alınan Encü, 
Uludere Askeri Karakolu'na götürüldü.   
 
22 Ağustos 2013’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 1997 yılında çıkan bir çatışmada yaşamını yitiren PKK militanı 
Burhan Zırığ (Karker Kici) için kurulan taziye çadırına gaz bombaları ile müdahale eden polis ekipleri Burhan 
Zırığ’ın kardeşi Bahattin Zırığ’ı gözaltına aldı. 
 
31 Ağustos 2013’te, Şırnak ile Uludere'nin Roboski köyü arasında yolcu taşımacılığı yapan ve aynı zamanda 
Roboski'de katledilen Şervan Encü'nün babası olan Şemsettin Encü'nün aracı, sivil polisler tarafından kent 
çıkışında durduruldu. Yaklaşık 4 saat bekletilen araçtan yolcular indirilirken arabanın içerisinde arama 
yapıldı. Encü, aramanın ardından köy bakkalına götürmek için aldığı 20 çift mekap ayakkabı gerekçe 
gösterilerek gözaltına alındı.   
 
2 Eylül 2013’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde 31 Ağustos 2013’te evine düzenlenen baskın sonucu gözaltına 
alınan Dicle Haber Ajansı (DİHA) muhabiri Cüneyt Hacıoğlu, “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 
çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
26 Eylül 2013’te, Şırnak-Cizre karayolunda 25 Eylül’de akşam saatlerinde polislerce durdurulan bir araçta 
bulunan, Nizar Çömlekçi ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı.  
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4 Ekim 2013’te Şırnak’ın Balveren Beldesi’nin BDP’li Belediye Başkanı Osman Sidar polis ekiplerinin evine 
düzenlediği baskın sonucu gözaltına alındı. 
 
14 Ekim 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 12 Ekim günü çok sayıda polisin Cudi ve Nuh mahallerinde 
gerçekleştirdiği ev baskınlarında gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Gözaltına 
alınanlar, emniyete alınan ifadelerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta alınan ifadelerinin ardından 3 
kişi serbest bırakılırken, tutuklama kararı ile Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edilen M. Emin Göçer ve Beraat 
Özdemir adlı yurttaşlar, "yasadışı eyleme katıldıkları" iddiasıyla tutuklanarak, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
18 Ekim 2013’te, Şırnak'ın İdil ilçesinde, 1997 yılında Bitlis’te çıkan çatışmada 28 arkadaşıyla birlikte 
yaşamını yitiren PKK militanı Yılmaz Geçer için kurulan taziye çadırına polisler, havaya ateş açarak 
müdahalede bulundu. Müdahale üzerine, taziye çadırında bulunan yurttaşlar ile polisler arasında gerginlik 
yaşandı. Yaşanan gerginliğin ardından polisler, taziye çadırının kurulması ile ilgili ifadesini alacakları 
gerekçesiyle PKK militanı Geçer'in babası Fizan Geçer'i İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.   
 
23 Ekim 2013’te, Şırnak’ın Beytüşşebap İlçesinde gözaltına alınan Beytüşşebap Belediyesi'nin BDP'li meclis 
üyesi Özgür Ulaş ile 24 Ekim’de Şırnak'ın Cizre ilçesinde gözaltına alınan BDP Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı 
Vahide Erdem 25 Ekim’de getirildikleri Diyarbakır Adliyesi'nde alınan ifadelerinin ardından tutuklanma 
talebiyle mahkemeye sevk edildi.  Mahkemeye sevk edilen Erdem serbest bırakılırken, Ulaş ise "Örgüte 
yardım ve yataklık ettiği" iddiasıyla tutuklandı.  
 
24 Ekim 2013’te, Şırnak'ta 22 Ekim’de polisler tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 
16 kişiden 2'si emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 23 Ekim’de sevk edildikleri savcılıkta 
alınan ifadelerinin ardından 14 kişiden 6’sı serbest bırakılırken, 8 kişi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye 
sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen Ramazan Atak, Rahmet Bayar, Ebubekir Çelik, Mehmet Adıgüzel, 
Kerem Sümbül, Mehmet Mağrur, Ali Ürper ve İsmail Akça adlı gençler "yasadışı gösteriye katıldıkları" 
iddiasıyla tutuklandı.    
 
24 Ekim 2013’te, BDP Şırnak'ın Beytüşşebap İlçe Eş Başkanı Vahide Erdem ve kardeşi İbrahim Erdem 
Cizre'de parkta oturdukları sırada sivil polisler tarafından ifadeleri olduğu gerekçesi ile gözaltına alınarak 
Cizre Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. İbrahim Erdem bir süre sonra serbest bırakılırken, BDP Beytüşşebap 
İlçe Başkanı Vahide Erdem ifadesinin Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’nde alınacağı söylenerek, Şırnak’a 
götürüldü.   
 
25 Ekim 2013’te Şırnak’ta 21 Ekim 2013’te eşzamanlı ev baskınları düzenleyen özel harekât timlerinin “18 
Ekim 2013’te bir polis aracına molotofkokteyli attıkları” iddiasıyla gözaltına aldığı 17 kişiden 10’u tutuklandı. 
  
29 Ekim 2013’te,  Şırnak'ın Cizre ilçesinde aralarında özel harekât timlerinin ve sivil polislerin de bulunduğu 
çok sayıda polisin katılımıyla Cudi ve Nur mahallelerinde yapılan ev baskınlarında 2'si çocuk olmak üzere 
toplam 9 kişi gözaltına alındı. Baskınlarında "YDG-H üyesi oldukları" iddiasıyla gözaltına alınanlardan birinin 
ismi öğrenilemezken, diğer 8 kişinin ismi şöyle; İzzettin Acet (19), Ali Gerdan (19), Kemal Kar (19), Serhat 
Bayık (19), Serbest Ekeren (19), Mahsum Kurami (18), F.Y. (15) ve H.E. (17). Gözaltına alınanlar İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü 31 Ekim günü “Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi üyesi oldukları” 
gerekçesiyle gözaltına aldığı 9 kişiden 5’i “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklandı. 
  
4 Kasım 2013’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde 2 Kasım 2013’te ev baskını düzenleyen özel harekât timlerinin 
“çeşitli tarihlerde düzenlenen eylemlere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına aldığı 14 kişiden 9 çocuk 
tutuklandı. 
 
5 Kasım 2013’te, Şırnak’ın Silopi ilçesinde 1 Kasım’da, YDG-H üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 15 
kişiden 6'sı, sevkedildikleri Diyarbakır Adliyesi'nde savcılıkça alınan ifadelerinin ardından tutuklanma 
talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.  İsimlerinin Ahmet Kasırga, Kerem Tekin, Agit Akyol olduğu 
öğrenilen yurttaşlar "Örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla tutuklandı.   
 
6 Kasım 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 5 Kasım’da gece saatlerinde polis ve özel harekat timleri 
tarafından gerçekleşen eş zamanlı ev baskınında 2'si çocuk 5 kişi gözaltına alındı. Cizre Emniyeti'ndeki 
işlemlerinin ardından Cizre Adliyesi'ne götürülen ve TMK ile yetkili Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeleri 
alınan M.Ç. (15) isimli çocuk ile Cihat Kılıcı (20), Mustafa Aşkın (22) serbest bırakılırken, H.E. (17) isimli 
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çocuk ile Ahmet Nas (19) tutuklama talebi ile nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Hakimlik tarafından ifadeleri 
alınan H.E. ile Nas "YDG-H üyesi" oldukları iddiasıyla tutuklanarak, cezaevine gönderildi.   
 
7 Kasım 2013’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde yol kontrolünde gözaltına alınan Barış ve Demokrasi Partisi 
(BDP) Beytüşşebap İlçe Örgütü Başkan Yardımcısı Vahide Erdem “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettiği” 
suçlamasıyla tutuklandı. 
 
14 Kasım 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde KURDİ- DER yöneticisi Mehmet Fındık, "şüpheli şahıs" olduğu 
gerekçesiyle sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Fındık, Silopi İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
16 Kasım 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde dün gece polis ve özel harekât timleri tarafından gerçekleştirilen 
eş zamanlı ev baskınlarında gözaltına alınarak Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 4 çocuk, 
işlemlerin ardından Cizre Adliyesi’ne sevk edildi. Tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk edilen 
çocuklardan M.E.B. (15) serbest bırakılırken, Ö.C. (16), E.B. (17), R.T. (17) isimli çocuklar ise "YDG-H üyesi 
oldukları” iddiası ile tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
21 Kasım 2013’te, Şırnak'ın İdil ilçesine bağlı Yarbaşı (Hespist) köyünde, özel harekât polisleri ve Jandarma 
tarafından 4 eve düzenlenen baskında, Ömer Tekin (37), Abdurrahim Oruç (17) ve Reşit Uca (18) gözaltına 
alındı. Gözaltına alınanların sağlık kontrolünün ardından İdil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 
öğrenildi.  Reşit Uca ve Abdurrahim Oruç (17) "Örgüte yardım etmek" iddiasıyla nöbetçi mahkemeye 
tarafından 24 Kasım 2013’te, tutuklandı.   
 
25 Kasım 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesine bağlı Cudi, Nur, Sur, Yafes ve Dağkapı mahallelerinde birçok eve 
özel harekat timlerinin de katıldığı polis baskınları gerçekleşti. Baskınlarda 4'ü çocuk 6 kişi "YDG-H'ye üye 
olmak" ve 2911 sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek" iddiasıyla gözaltına 
alındı.  
 
25 Kasım 2013’te Şırnak’ta Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından düzenlenen ev 
baskınları sonucu “YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle 2 kişi gözaltına alındı. 
 
26 Kasım 2013’te, Şırnak'ta yürütülen bir soruşturma kapsamında, Silopi'nin Başak, Cudi ve Şehit Harun Boy 
mahallelerinde polis tarafından evlere baskınlar düzenlendi. Gerekçesi öğrenilemeyen baskınlarda şu ana 
kadar Mehmet Behem (25), İbrahim Belge (24) ve Mehmet Boğuş (20) ile C.Ç. (12) ve K.S. (13) isimli 
çocuklar gözaltına alındı. Gözaltına alınanların Silopi Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.   
 
26 Kasım 2013’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından 
düzenlenen ev baskınları sonucu “YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alınan 2’si çocuk 6 kişiden 
biri çocuk 5 kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis 
memuruna mukavemet ettikleri” iddiasıyla 28 Kasım 2013’te tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi’ne 
gönderildi. 
 
26 Kasım 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından 
düzenlenen ev baskınları sonucu “YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alınan 9’u çocuk 10 kişiden 
7’sı çocuk 7 kişi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 29 Kasım 2013’te tutuklandı. 
 
27 Kasım 2013’te, Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Azadiya Welat dağıtımcısı Ömer Baran, “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 
28 Kasım 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde önceki gün polis ve özel harekat timleri tarafından düzenlenen ev 
baskınlarında gözaltına alınan Mehmet Behem (25), İbrahim Belge (24), Mehmet Boğuş (20), Fettah Bayar 
(25) ve K.S. (13), emniyetteki işlemlerinin ardından, Silopi Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık tarafından ifadeleri 
alınan biri çocuk 5 kişi, tutuklanma talebi ile nöbetçi hakimliğe gönderildi. Hakimlikte ifadeleri alınan 5 kişi, 
"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet etmek", "Polise mukavemet etmek" 
iddiasıyla tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
29 Kasım 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 26 Kasım’da Cudi ve Nur mahalleleri başta olmak üzere birçok 
mahallede çok sayıda polis ve özel harekat timleri tarafından eş zamanlı ev baskınları yapılmıştı. 
Baskınlarda gözaltına alınan 8'i çocuk 9 kişiden yüzde 50 engelli raporu bulunan A.S. (15) 28 Kasım’da 
emniyetteki işleminin ardından serbest bırakıldı. Geri kalan 7'si çocuk 8 kişi ise bugün Cizre Adliyesi'ne 
getirildi. Savcılık tarafından ifadesi alınan S.A (15) serbest bırakılırken, 6'sı çocuk 7 kişi ise tutuklanma talebi 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

378 KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ  

 

ile mahkemeye sevk edildi.  2911 Sayılı "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefet" ve "YDG-H'ye 
üye olmak" iddiasıyla suçlanan Ahmet Anakin (19) nöbetçi hakimlikçe, S.B. (16), E.U. (14), S.Ç. (17), A.A. 
(17), S.B. (16) ve M. B. (16) ise çıkarıldıkları Çocuk Mahkemesi'nde tutuklandı.   
 
30 Kasım 2013’te Şırnak’ın Uludere İlçesi’nde ev baskını düzenleyen polis ekipleri “hakkında arama kararı 
olduğu” gerekçesiyle Barış ve Demokratik Çözüm Grubu üyesi Mehmet Adamış’ı gözaltına aldı. 
 
6 Aralık 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından 
düzenlenen ev baskınları sonucu “YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle 10 kişi gözaltına alındı. 
 
13 Aralık 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 12 Aralık’ta özel hareket ve sivil polisler tarafından Cudi ve Nur 
mahalleleri başta olmak üzere birçok mahallede eş zamanlı olarak ev baskınları yapıldı. Baskınlarda 
gözaltına alınan Osman Fidan (19), Muzaffer Yağarcık, İ.İ. (16) ve D.K. (15) İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürüldü.   
 
14 Aralık 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Kadir Aydemir isimli genç, "YDG-H üyesi olduğu” iddiasıyla 
gözaltına alındı.   
 
17 Aralık 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde 12 Aralık’ta, özel hareket ve sivil polisler tarafından birçok 
mahallede yapılan ev baskınlarında 2'si çocuk 4 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan D.K. (15) 
isimli çocuk Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Dün aksam 
saatlerinde Cizre Adliyesi'ne sevk edilen Osman Fidan (19), Muzaffer Yağarcık, ve İ.İ. (16) YDG-H üyesi 
oldukları iddiası ile tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan Osman Fidan 
ve İ.İ., tutuklanarak Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, Muzaffer Yağarçık ise serbest bırakıldı.   
 
29 Aralık 2013’te, Şırnak'ın Cizre'de özel hareket timleri ve sivil polisler tarafından Sur Mahallesi'nde 
düzenlenen ev baskınlarında 2'si belediye personeli 3 yurttaş gözaltına alındı. Gözaltına alınan belediye 
personelleri Ömer Şaşmaz ve İzettin Yıldız ile soy ismi öğrenilemeyen Ekrem isimli yurttaş, Cizre İlçe 
Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.   
 
30 Aralık 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde 28 Aralık 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
tarafından düzenlenen ev baskınları sonucu “YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle gözaltına alınan 18 
kişiden Ali Tetik, Nurettin Erkul, Agit Can ve İzzet Yıldız “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüte 
yardım ve yataklık yaptıkları” suçlamalarıyla tutuklandı. 
  
30 Aralık 2013’te Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde ev baskını düzenleyen polis ekipleri ve özel harekât timleri Barış 
Anneleri İnisiyatifi aktivisti Fatma Deniz’i gözaltına alırken operasyonun gerekçesi hakkında açıklama 
yapılmadı. 
 
 

Tekirdağ  
 
  
7 Aralık 2013’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları için Tekirdağ’a geldiği sırada bir 
binanın üçüncü katına üzerinde “her yer boşbakan, ne güzel Başbakan, hüloğ” yazılı afişi asan Türkiye 
Gençlik Birliği üyesi 6 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 
 

Tokat 
 
25 Mayıs 2013’te Tokat’ta Sosyalist Gençlik Derneği (SGD) üyeleri Ali Aykul ve Gülçin Aykul, telefonla 
çağrıldıkları Emniyet Müdürlüğü’nde “sohbet edecekleri” iddiasıyla gözaltına alınarak sorgulandı. Gözaltına 
alınan iki kişi, savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. 
 
  

Trabzon 
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8 Mart 2013’te Trabzon’da Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Bitlis doğumlu Volkan Aydın 
okula gelen sivil polis ekibi tarafından darp edilerek gözaltına alındı. Volkan Aydın’ın hangi gerekçeyle 
gözaltına alındığı açıklanmadı. 
 
 

Tunceli 
 
4 Ocak 2013’te Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) meydana gelen olaylara ilişkin kınama açıklaması 
yapan Dersim Üniversitesi Rektörü Durmuş Boztuğ’u protesto etmek amacıyla üniversite kampusunda eylem 
yapmak isteyen öğrencilere müdahale eden polis ekipleri 20 öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
7 Ocak 2013’te, Dersim Üniversitesi Senatosu'nun ODTÜ'de çıkan olaylarda öğrencilere destek 
açıklamasında bulunanları kınayan açıklamanın geri çekilmesini isteyen üniversite öğrencileri, rektörlük 
binasına kadar yürüdü. Dersleri boykot eden ve hafta boyunca yapılacak olan sınavlara da girmeyeceklerini 
duyuran öğrenciler, sabah saatlerinden itibaren Mühendislik Fakültesi'nin önünde toplanmaya başladı. 
Üniversite duvarlarına "Roj roja berxwedanê ye", "Gün direniş günüdür", "Boykot" pankartları asıldı. Yoğun 
polisiye önlemlerinin alındığı üniversitede, sabah saatlerinde okula gelen 4 öğrenci gözaltına alındı. Okul 
önünde bulunan sivil polislerin ellerinde isim listelerinin olması ise dikkat çekti.   
 
19 Ocak 2013’te, Dersim’de polis ekipleri Yürüyüş Dergisi’nin dağıtımını yapan Ünal Çimen’i gerekçe 
göstermeksizin gözaltına aldı. 
 
19 Şubat 2013’te, Dersim'de sabah saatlerinde polisler tarafından evine yapılan baskın sonucunda Eğitim 
Sen Dersim Şube üyesi Gürdal Çalık gözaltına alındı. Çalık'ın Dersim Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü 
belirtildi.   
 
6 Mart 2013’te, Dersim Üniversitesi Organik Tarım Bölümü öğrencisi Ramazan Güneş adlı öğrenci polisler 
tarafından gözaltına alındı. Mardin'de hakkında devam eden bir davadan dolayı gözaltına alındığı öğrenildi.    
 
17 Nisan 2013’te, BDP Dersim, Ovacık İlçe Başkanı Haşim Özdemir, öğle saatlerinde Ovacık çarşı 
merkezinde polisler tarafından gözaltına alındı. Eski bir davasından verilen cezanın Yargıtay tarafından 
onanmasından sonra hakkında tutuklama kararı çıkarılan Özdemir'in, Ovacık Cumhuriyet Savcılığı'na 
götürüldüğü öğrenildi.   
 
11 Haziran 2013’te, BDP Dersim Pertek İlçe Örgütü yöneticisi Ulaş Uyanık, "Örgüt üyeliği" ve "Yardım ve 
yataklık" iddiasıyla yargılandığı bir davada verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylanması 
sonucu ilçe merkezinde polisler tarafından gözaltına alındı. Uyanık, Elazığ Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
18 Temmuz 2013’te Gezi Parkı eylemleri nedeniyle İzmir’de 22 Haziran 2013’te yapılan operasyon 
kapsamında hakkında yakalama kararı olan ve Dersim’de gözaltına alınan Orhan Öztürk çıkarıldığı 
mahkeme tarafından tutuklandı. 
 
23 Temmuz 2013’te, 2010 yılında yaşamını yitiren bir HPG militanının cenazesine katıldığı gerekçesiyle 
hakkında soruşturma açılan BDP Dersim ili Pertek İlçe Örgütü üyesi Gökhan Karakuş hakkında açılan 
davanın sonuçlanması üzerine gözaltına alınarak tutuklandığı ve Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği 
öğrenildi. "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesi ile tutuklanan Karakuş'a 10 ay ceza verildiği bildirildi.   
 
2 Ağustos 2013’te Dersim’de, Pertek, Ovacık ve Hozat İlçesi’nde 31 Temmuz 2013’te “yasadışı TKP-ML 
Örgütü Soruşturması” adı altında ev baskınları düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 5 kişi “yasadışı 
silahlı örgüt adına faaliyet yürüttükleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla  
tutuklanarak Malatya E Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
26 Eylül 2013’te, Dersim'in Pertek ilçe merkezinde, yapılması planlanan basın açıklamasına çağrıda 
bulunmak amacıyla bildiri dağıtan Aykut Fındık, Umut Asma ve Murat Ergen gözaltına alındı.   
 
12 Kasım 2013’te, Dersim'in Ovacık ilçesinde geçtiğimiz yıl uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren 
Başsavcı Murat Uzun olayına ilişkin 8 Kasım’da İstanbul ve Ovacık'ta gözaltına alınan 8 BDP'li, Malatya 
Adliyesi'nde savcılıkta alınan ifadelerinin ardından 6 BDP’li  tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye 
sevkedildi. Nöbetçi mahkeme tarafından ifadeleri alınan Kamber Özden, Erdal Özden, Ulaş Öz, İhsan Öz, 
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İsmail Demirdöğen, Cihan Kekeş "Örgüte yardım ve yataklı etmek" ve "Örgüt üyesi olmak" suçlamalarıyla 
tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.  
  
9 Aralık 2013’te, Dersim'in Ovacık ilçesinde 6 Aralık Cuma günü Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet 
Başsavcılığı'nın talimatı ile gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 7 yurttaş, Dersim Jandarma 
Alay Komutanlığı'ndaki ifade işlemlerinin ardından Malatya Adliyesi'ne sevk edildi. Malatya Özel Yetkili 
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeleri alınan 7 yurttaştan Muzaffer Yerlikaya, tutuksuz yargılanmak 
üzere serbest bırakıldı. Diğer 6 kişi ise savcılık tarafından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk 
edildi. Alınan ifadelerinin ardından Kader Biter adlı yurttaş mahkeme heyeti tarafından serbest bırakılırken 
Mehmet Yıldız, Zeynel Ekici, Ali Öz, Ebru Öz ve İbrahim Aslan isimli 5 yurttaş ise, "örgüt üyesi oldukları" 
iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 5 yurttaş Malatya E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 

Uşak 
 
26 Kasım 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Uşak’ta düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi tutuksuz 3 
çocuk hakkında açılan davaya başlandı. H.K. (17), E.K. (17) ve M.B. (17) hakkında “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “devlet büyüğüne hakaret ettikleri” ve “görevli memura 
mukavemet ettikleri” suçlamalarından hapis cezasının talep edildiği davanın Uşak 3. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve ifadelerini alan mahkeme 
başkanı duruşmayı erteledi. 
 

Van 
 
3 Ocak 2013’te, Van’ın Erciş İlçesi’nde BDP İlçe Örgütü 6 Ocak’ta yapacağı 3. Olağan Kongresi için kent 
merkezinde 10 bin bildiri dağıtarak, halka katılım çağrısı yaptı. Bildiri dağıtımı sırasında Zilan Caddesi 
üzerinde BDP yöneticisi Haydar Kırmızı ve BDP üyesi Yusuf Çakır polisler tarafından gözaltına alındı. Uzun 
süre bekletilen Kırmızı ve Çakır, kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.   
 
11 Ocak 2013’te,  Van’da Paris’te 3 Kürt kadın siyasetçinin öldürülmesini protesto etmek amacıyla yapılan 
basın açıklamasından sonra Cumhuriyet Caddesi'nde yürüyen Van Barış Anneleri İnisiyatifi üyesi Nülüfer 
Koçak, Ayten Sargut, Rukiye Kaya ile Hani Akdoğan sivil polisler tarafından gözaltına alındı. Çevredeki 
yurttaşların tepkisi üzerine polisler 4 kişiyi serbest bıraktı.   
 
15 Şubat 2013’te, Van'ın Hacıbekir Mahallesi'nde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilişinin 
14'üncü yıldönümünü protesto gösterisine yapılan polis müdahalesinin ardından, Sürmeli Sokak'ta ismi 
öğrenilemeyen 16 yaşındaki çocuk atılan gaz bombasıyla yaralanırken, en az 9 kişi gözaltına alındığı 
öğrenildi.   
 
28 Şubat 2013’te, Van'ın Hacıbekir Mahallesi Orhan Doğan Caddesi üzerinde bir grup genç kadın tarafından 
Federal Kürdistan Bölgesi'ne Türk savaş uçakları tarafından saldırı düzenlemesi, sonucu 4 HPG militanının 
yaşamını yitirmesi protesto edildi. Yüzlerce genç Sürmeli Sokağı girişinde beklerken, polisler tazyikli suyla 
müdahale etti. Cahit Kaya, yeğeni Vedat Kaya ile ismi öğrenilemeyen bir kişinin çıkan olaylarda gözaltına 
alındığı belirtildi.   
. 
23 Mart 2013’te, Van'ın Hacıbekir (Xacort) Mahallesi Hisar Sokağı'nda bulunan 4 eve polis ve özel harekat 
timleri saat 04.30 sularında çok sayıda zırhlı araçlarla baskın düzenledi. Yapılan ev baskınlarında polislerin 
kapıyı çalmadan kırmaya çalıştıkları belirtilirken, ev sahiplerinin tepki göstermesi ile kapının kırılmasının 
önlendiği kaydedildi. Baskınlarda evler didik didik aranırken, Mehmet Gür, İbrahim Durmaz, İshak Durmaz ve 
Velat Batu gözaltına alındı. 4 kişinin "Örgüt'e yardım etmek" gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtildi.   
 
12 Mayıs 2013’te, Van'ın Erciş ilçesi Zilan Deresi bölgesinde bulunan Kınduk köyünde, Tarım İşletmeleri 
Genel Müdürlüğü (TİGEM) arazilerinin işgal edildiği iddiasıyla 3 gün önce köylülerin koyunlarına el 
konulmuştu. Hayvanlarını almak için Altın Dere İşletmesi yetkilileri ile konuşan köylülerden 4 kişi, jandarma 
tarafından gözaltına alındı.    
 
5 Haziran 2013’te, Van’da 2 Haziran günü YÖDER üyeleri tarafından yapılan yürüyüşe polis sert şekilde 
müdahale etti. Müdahale sırasında 5 öğrenci polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan 
öğrencilerden biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.   
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3 Temmuz 2013’te, Van’ın Hacıbekir, Yenimahalle ve Karşıyaka mahallelerinde bulunan çok sayıda eve 
polis tarafından baskın düzenledi. Akrep tipi zırhlı araçla mahalleleri ablukaya alan polis ve özel harekat 
timlerin O.A. (16), Vedat Gür (18) ve Zeki Duman'ı (20) gözaltına aldı.   
 
6 Temmuz 2013’te, Van'ın Hacıbekir, Yenimahalle ve Karşıyaka mahallelerinde 3 Temmuz’da düzenlenen ev 
baskınlarında gözaltına alınan üç kişiden O.A (16), Vedat Gür (18) ve Zeki Duman (20) savcılık ifadesinin 
ardından mahkemeye sevk edildi. Mahkeme sokak gösterilerine katıldıkları iddiasıyla Vedat Gür (18) ve Zeki 
Duman'ın(20) tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan iki kişi Van F-Tipi Cezaevine gönderilirken, O.A (16) 
ise serbest bırakıldı.   
 
8 Temmuz 2013’te, Van’da demokratik haklar ve yasal düzenlemeler konusunda hükümetin adım atmasını 
talep etmek ve Danimarka’dan Kürtçe yayın yapan televizyon kanallarının lisanslarının iptal edilmesini 
protesto etmek için yürüyüş yapmak isteyen Barış ve Demokrasi Partisi üyelerine polis ekiplerinin saldırısı 
sonucu 6 kişi gözaltına alındı. 
 
23 Temmuz 2013’te,  Van Büyükşehir Belediyesi'nin Düzyol alanında 21 Temmuz’da gece saatlerinde 
düzenlediği Ramazan Şenliği’nin devam ettiği sıralarda, Seyrantepe Mahallesi'nde toplanan bir grup kadın, 
kadınlara yönelik artan taciz ve tecavüzleri protesto etmek için şenlik alanına yürüdü. Kadınlar şenlik alanına 
girerken polisler, gruba gaz bombalarıyla müdahale etti. Polis müdahalesinin ardından çıkan olaylarda 2 kişi 
yaralanırken, Mehmet Bakır ve ismi öğrenilemeyen 1 yurttaşın gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan 2 
kişinin Van Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi  
 
1 Ağustos 2013’te, Van'da, TEM polislerince Hacıbekir (Xaçort) mahallesinde belirlenen bazı adreslere 
baskınlar düzenlendi. Baskınlarda farklı tarihlerde çeşitli eylemlere katıldıkları gerekçesiyle Zeki Kurt, Barış 
Gür ve Demhat Gür isimli kişiler evlerinden, gözaltına alındı. Aynı operasyon kapsamında Ersin Araslan 
isimli kişinin de daha sonra gözaltına alındığı öğrenildi.   
 
27 Ağustos 2013’te, Van'da konteynır kentlerde yaşanan elektrik kesintilerini protesto etmek amacıyla çok 
sayıda depremzede tarafından başlatılan süresiz açlık grevi eylemini engellemeye çalışan polisler ile 
depremzedeler arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından polis, haber takibi yapan DİHA Muhabiri 
Mehmet Dursun ve HDP İl Örgütü yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi gözaltına aldı.  
 
1 Eylül 2013’te Van’da düzenlenen mitingin ardından Hacıbekir Mahallesi’nde düzenlenen eyleme polis 
ekiplerinin müdahale etmesi sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı, 5 kişi de gözaltına alındı.  
 
3 Eylül 2013’te Van’ın Özalp İlçesi’nde ve Saray İlçesi’nde 31 Ağustos 2013’te ev ve işyerlerine baskın 
düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin gözaltına aldığı 6 kişiden Fatih Keleş, Emin 
Dağgezen, Haluk Şahin, Hacı Şahin ve Mehmet Döner adlı beşi “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 
tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
10 Eylül 2013’te Van’ın Özalp İlçesi’nde 6 Eylül 2013’te evine Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri 
tarafından düzenlenen baskın sonucu gözaltına alınan Teyfik Turan “yasadışı örgüt üyesi olduğu” 
suçlamasıyla tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
11 Eylül 2013’te Van’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri tarafından evine baskın düzenlenen 
4 kişi gözaltına alınırken, operasyonun gerekçesi hakkında açıklama yapılmadı. 
 
11 Eylül 2013’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde sabah saatlerinde özel harekat ve TEM polisleri 
tarafından düzenlenen ev baskınlarında Seyvan Kurt, Piroze Olğan ile çocukları M.O. (16) ve Eşref Olğan 
gözaltına alındı. 
 
12 Eylül 2013’te, Van'ın Özalp (Qelqeli) ilçesinde, Emin Şahin isimli yurttaş, TEM polisleri tarafından 
gözaltına alındı.   
 
12 Eylül 2013’te, Van’da kent merkezinde bulunan Maraş Caddesi’nde Seyhan Kurt isimli genç sivil polisler 
tarafından gözaltına alındı.   
 
16 Eylül 2013’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde gençler tarafından "anadilde eğitim" talebiyle 
gösteri düzenlendi. Gösteri düzenleyen gençlere, polis tazyikli su ile müdahale etti. Gençlerinde müdahaleye 
karşılık vermesi ile karşılıklı yaşanan çatışma sırasında, Ö.Akın ve ismi öğrenilemeyen 2 genç gözaltına 
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alındı. Gözaltına alınan Ö. Akın isimli gencin annesi Halime Akın, polise tepki göstermesi üzerine, polis 
Akın'a tazyikli su sıkarak karşılık verdi. Sıkılan gazlı sudan etkilenen ve baygınlık geçiren Akın, hastaneye 
kaldırıldı. Gözaltına alınan Ö. Akın ve ismi öğrenilemeyen diğer gencin, 2 Nisan Polis Karakolu'na 
götürüldüğü öğrenildi.   
 
26 Eylül 2013’te, Van'ın Bahçesaray ilçesinde, BDP yöneticilerinden Hanım Hazır, Medeni Daler, Fatih 
Orhan, Cevat Yalvaç, Ehdinur Erdir ve Muhtesun Yalvaç'ın evlerine jandarma ekipleri tarafından baskın 
düzenlendi. Baskında gözaltına alınan 6 BDP’li yönetici jandarma karakoluna götürüldü.   
 
3 Ekim 2013’te, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Örenburç (Setmanis) köyünde ikamet eden Deniz Şenkal (40) 
isimli yurttaş, dün sabah saatlerinde Özalp merkezde TEM polislerince gözaltına alındı.   
 
10 Ekim 2013’te, Van'ın Yenimahalle ve Akköprü mahallelerinde 7 Ekim’de evlere yapılan polis baskınlarıyla 
gözaltına alınan YÖDER üyesi 7 üniversite öğrencisi 9 Ekim’de Van Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık 
işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebi ile mahkemeye sevk edilen öğrenciler; Yusuf Emir Büküm, 
Mazlum Altınok, Berivan Aksu, Melek Bozkaya, Sedat Yıkın, Cüneyt İlgün ve Erhan Alagöz "örgüt üyesi 
olmak" iddiasıyla tutuklandı.   
 
23 Ekim 2013’te, Van'dan Iğdır’a seyahat etmekte olan BDP Erciş İlçe Örgütü üyesi Metin Tokay, BDP Köy 
Komisyonu üyesi Tekin Hezer ve BDP Gençlik Meclisi çalışanı Harun Yıldız adlı yurttaşlar, Van’ın Muradiye 
ilçesinde polisler tarafından durdurularak gözaltına alındı. Ardından Muradiye Emniyet Müdürlüğü'ne 
götürülen BDP’lilerden Tekin Hezer, burada uzun süredir kardeşi kayıp olan Özcan Çelik isimli bir şahıs 
tarafından polislerin kışkırtması ile bıçaklı saldırıya maruz kaldığını söyledi.  
 
25 Ekim 2013’te, Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı Hangedik (Xecihatun) köyüne sabah erken saatlerde askerler 
tarafından baskın düzenlenerek, köy sakinlerinden Abdullah Saçak, Şerif Saçak, Nadir Saçak, Metin Saçak, 
Nihat Saçak ve Şemsettin Saçak'ın evleri arandı. Köylüler askerlerin evleri arama izinlerinin olmadığını 
belirterek, kendilerine evlerin neden arandığı konusunda hiçbir bilgi verilmediğini belirtti.   
 
6 Kasım 2013’te, Van'ın Saray ilçesine bağlı Kapıköyü (Heretîl) köyünde kaçakçılık yaptığı iddiasıyla, 9 
Ekim'de Türk askerleri tarafından köy meydanında vurularak katledilen İran nüfusuna kayıtlı Senar Xalibi (26) 
için yurttaşların, Saray Kaymakamlığı'na yürüyerek düzenlediği protesto gösterisi nedeniyle, askerler 
tarafından köylerde bulunan evlere baskın düzenledi. Evlerde arama yapan askerler protesto eylemine 
katıldıkları gerekçesiyle Ersin Pilatin, Abdullah Pilatin, Cumhur Pilatin, Süleymen Pilatin, Sinan Pilatin, Tarık 
İzgi, Emrah İzgi, İbrahim Eryaşar, Rıfat Yakın, Şefik Aker, Yaşar Özdemet ve İzzettin Bat isimli 12 köylü 
yurttaşı gözaltına alındı.   
 
12 Kasım 2013’te, Van'ın Hacıbekir (Xaçort) Mahallesi'nde 10 Kasım'da özel harekat timleri ve TEM Şube 
polisleri tarafından gerçekleştirilen ev baskınlarında gözaltına alınan 15 kişi, akşam saatlerinde Van 
Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan çoğu çocuk 15 kişiden 16 yaşındaki S.A. ile Meral Abi, gizli 
tanık beyanlarına dayanılarak "örgüt adına suç işlemek" iddiasıyla 13 Kasım 2013’te tutuklandı. 
 
22 Kasım 2013’te Van’da ev baskınları düzenleyen Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekipleri BDP 
Gençlik Meclisi üyelerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 15 kişiyi gözaltına aldı. 
 
3 Aralık 2013’te, Van'dan Hakkâri'ye 29 Kasım'da giderken Depin polis kontrol noktasında gözaltına alınan 
İsmail Temel adlı yurttaş, "Örgüte yardım etmek" iddiası ile tutuklandı. Temel, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
götürüldü.   
 
31 Aralık 2013’te, Van'ın Özalp ve Saray ilçelerinde 27 Aralık’ta gözaltına alınan 11 kişiden Ayhan Kılıç, 
Turan Sarıgül, Mahmut Bedir, Seyithan Şahin, Hakim Sadıç ve Gürgin Ütkin adlı yurttaşlar "örgüt üyesi 
olmak" ve "örgüte yardım" iddialarıyla tutuklanarak, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.   
 

Yalova 
  
 

 Yozgat 
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6 Temmuz 2013’te Yozgat’ın Çayıralan İlçesi’ne bağlı Evciler Kasabası’ndaki bir festivalde sahne alan yerel 
sanatçı ve festivalin sunuculuğunu yapan Ali Demirer “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri” 
iddiasıyla jandarma ekibi tarafıından gözaltına alındı. 
 

Zonguldak 
  
 

II. CEZAEVLERİ 
 

Cezaevlerinde Sağlık Hakkı İhlali 
 
3 Ocak 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Meryem Yalçıner, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
Ali Can Yalçıner, Diyarbakır D Tipi kapalı cezaevinde kalmaktadır. Aldığımız bilgiye göre eşimin nakli başka 
bir ile çıkarılmış ve kısa süre içerisinde gönderilecek. Eşim ileri derecede sedef hastası olup bu konuda 
raporları da ibraz etmekteyim. Ayrıca daha önce böbrek ameliyatı geçirmişti ve uzun yolculuk yapması 
mümkün değildir. Sağlık sorunları ve yaşadığımız ekonomik sorunlar nedeni ile eşimin naklinin uzak bir ile 
çıkarılması halinde görüşlerine gitmemiz mümkün olamayacaktır. Belirtmiş olduğum hususlar çerçevesinde 
eşimin ikamet ettiğimiz Diyarbakır ilinde kalmasının sağlanmasını talep etmekteyim.”  
 
3 Ocak 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran İhsan Dursun, şu beyanlarda bulundu:  “Kardeşim 
Mehmet Dursun, Diyarbakır D Tipi kapalı cezaevinde kalmaktadır. Aldığımız bilgiye göre kardeşimin nakli 
Balıkesir Bandırma M Tipi cezaevine çıkarılmış ve oraya gönderilmiştir. Kardeşimin geçirdiği trafik 
kazasından sonra beyin kanaması geçirmiş, fiziksel ve zihinsel olarak kötü durumdadır. Sürekli olarak hafıza 
sorunu yaşıyor. Yardım almadan bir telefon bile açmakta zorlanıyor. Bu sağlık problemleri ekte sunduğumuz 
raporlarla da sabittir. Dolayısıyla bu durumda olan birinin ailesinden uzak olması sağlığının daha da kötüye 
gitmesine sebep olabilir. Yaşadığımız ilde olması durumunda en azında her hafta görüşüne gidip, bir 
problem veya ihtiyacı olduğunda hemen ulaşabiliyorduk. Ayrıca Diyarbakır ilinde tedavisi de devam 
etmektedir. Yine kardeşimin yargılaması halen devam etmekte olup bir sonraki duruşması da 15.02.2013 
tarihindedir. Bandırma Cezaevi’ne nakli durumunda duruşmalar için sürekli götürülüp getirilmesi söz konusu 
olacaktır. Bu durum da hasta olan kardeşimin sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca, annem ve 
babam da yaşlarından kaynaklı ciddi sağlık problemleri yaşamaktalar ve uzun yolculuk yapmaları mümkün 
olmadığından Bandırma gibi uzak bir yere gitmeleri mümkün değildir. Belirtmiş olduğum hususlar 
çerçevesinde kardeşim Mehmet Dursun’un, ikamet ettiğimiz Diyarbakır iline naklini talep etmekteyim.”    
 
7 Ocak 2013’te, İHD Adana şubemize başvuran Yakup Çiçek, kardeşi Ergül Çiçek’in Amasya D tipi kapalı 
cezaevinde bulunduğunu, Amasya devlet hastanesinde yapılan muayenesinde midesinde ve kalın 
bağırsağında yara olduğunun tespit edildiğinin ve tedavisinin yapılması gerektiğini ifade etmiş ve bulunduğu 
cezaevinde hastane yerine revire götürüldüğü ve hastane sevkinin yapılmadığı belirtilmiştir.Revirde 
kendisine verilen ilaçların yan tesirlerinin olduğunu boğazında yanma, kaşıntı olduğunu ve hastalığının gün 
geçtikçe ilerlediğini belirten Çiçek, kardeşinin sağlığından endişe duyduğunu söyleyerek derneğimizden 
yardım talep etmiştir.  
 
7 Ocak 2013’te, Antep H Tipi Cezaevi'nden gönderdiği mektupla yaşanan hak ihlallerini aktaran DİHA Mersin 
eski Muhabiri Kamuran Sunbat, özellikle açlık grevlerinin sona ermesinin ardından kendilerine dönük hak 
ihlallerinin had safhaya ulaştığına dikkat çekti. Grev döneminde cezaevinde bulunan diş doktorunun uzun bir 
süredir cezaevine gelmediğini belirten Sunbat, tüm başvurularına rağmen diş doktorunun gelmemesinin, 
Sağlık Bakanlığı'nın "Hasta tutuklulara bakıldı bakılıyor" açıklamalarının ne kadar gerçeğe aykırı olduğunun 
kanıtı olduğunun altını çizdi. Tedaviye götürüldükleri nadir dönemlerde bu sefer de kelepçeli tedavinin 
kendilerine dayatıldığını aktaran Sunbat, "Bu onur kırıcı uygulamayı kabul etmeyen arkadaşlarımız tedavi 
edilmeden geri getiriliyor. Tedavi yapılmaması yetmiyormuş gibi doktor tarafından hakarete maruz kalıyor, 
askerler tarafından tehdit ediliyorlar. Bir provokasyon ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Tedavi edilmeyen 
arkadaşlarımızın sağlığından endişe duyuyoruz" dedi.   
 
8 Ocak 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Rıdvan Demir  “Değerli İHD emekçileri, 
21.12.2012 tarihinde Cengiz Atsız, Cengiz Çelik, Adnan Titiz, Hüseyin Türeli, Ferhat Tagay, Hayrettin 
Öztekin, Berat Birtek, Selahattin Sümeli, Cihan Aydın, Turan Günana isimli arkadaşlarımızın kaldıkları 
odalara gardiyanlar tarafından baskın yapılarak, yaka paça bilinmeyen bir cezaevine zorla sürgün edildiler. 
Bu arkadaşlarımız yasadışı bir biçimde sürgün edilmişlerdir. Zira her türlü sevk- sürgün önceden ilgili kişilere 
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bildirilmeli, ailesi haberdar edilmeli ve yolculuk öncesi mutlaka doktor kontrolünden geçirilmelidir. Fakat 
bunların hiçbiri yapılmamıştır. Ayrıca bu arkadaşlarımızın çoğu yakın zamanda hem uzun süreli açlık grevi 
yaptıkları hem de cezaevi musluklarından akan çamurlu su neniyle yaşanan toplu zehirlenmeden ağır bir 
şekilde etkilendikleri çin sağlık durumları ring yolculuğuna el verişli değildir. Diye bilgilendirmede 
bulunmuştur. 
 
8 Ocak 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nden mektupla başvuran 
Yalçın Yanar, şu beyanlarda bulundu: “Bulunduğumuz koğuşa yeni gelen 5 Silvanlı arkadaşımız askerler 
tarafından tamamıyla çıplak soyulup aramaya tabi tutulmuşlardır. Arkadaşlarımız onlara direnmelerine 
rağmen birçok sözlü hakarette maruz bırakılmışlardır. Arkadaşlarımız koğuşa geldiğinde yastık, battaniye v.b 
hiçbir şey verilmeden koğuşa gönderildiler. 4 gündür arkadaşlarımızla birlikte bir yastıkta iki arkadaş, bir 
battaniyede iki arkadaş yatmaktayız. Geceleri ve gündüzleri kaloriferlerin sürekli olarak yanıp sönmelerinden 
kaynaklı çok üşümekteyiz. Askerler tarafından kelepçeleniyoruz. Hastane ve mahkemelere gittiğimizde 
yaşımız 18 yaş altı olduğundan dolayı takmamakta direniyoruz ve karşılığında askerlerin tehdidine maruz 
kalıyoruz. (Sizi ring aracında vuracağız) diyorlar. Bizler devletin verdiği sosyal etkinlik olan spor, sinema, 
konser v.b aktivitelere çıkmayacağız dediğimizde müdür yaptığınız şeylerden pişman olacaksınız ve 
Pozantıya göndereceğiz diyerek tehdit ediliyoruz. Yılbaşı nedeniyle cezaevinde büyük bir konser verilip tüm 
çocukları orada asimile etmeye çalışıyorlar. Bizleri de konsere davet ettiler. Bizler devletin vermiş olduğu 
kurs ve etkinliklere çıkmayacağımızı daha önce de belirtmiştik. Ama onlar zorla bizlere spor ve etkinliklere 
katılmamızı söylüyorlar. Roboski katliamının 1. Yıl dönümü olduğundan dolayı yılbaşı kutlamalarını protesto 
ettik. 1. Müdür koğuşumuza gelerek siz devletin masasını, battaniye v.s türü şeyleri istiyorsunuz ve devletin 
verdiği konsere çıkmıyorsunuz. O zaman devletin battaniye, masa, sandalye, yastığını da istemeyin diyerek 
koğuştan çıktı. Birçok sefer “müdürler” tarafından sevk edilmekle tehdit ediliyoruz. Daha önce müdüre 
çıktığımızda savcı da yanında bulunuyordu. Müdür savcıya biz çocuk olduğumuz için onun her dediğini 
yaptığımızı ve sözünden çıkmadığımızı dile getirdi. Biz de senin dediğin değil, arkadaşlarımızın dediklerini 
dikkatte alırız dediğimizde savcılar odayı terk etti ve o günden beri müdür bizleri tehdit etmeye devam ediyor. 
Ayrıca müdürün özel olarak görevlendirdiği gardiyanlar bize ve tüm mahpuslara baskı uygulamaları hat 
safhada devam etmektedir. Bir arkadaşımız aldığı ağrı kesici haptan dolayı yüzünde, vücudunda morluk, 
kaşıntı ve nefes darlığı yaşamaktadır. Arkadaşımız gardiyanlar tarafından revire götürüldüğünde askerler 
suçu ne diyerek birçok sözlü hakarete tabi tutulmuştur. Arkadaşımız 2 gece boyunca ateş, kaşıntı ve nefes 
darlığı nedeniyle yatamamıştır. Arkadaşımız çok hasta olmasına rağmen hastaneye sevki yapılmamaktadır. 
Sorun ve sıkıntılarımız git gide artmaktadır. Sorunların daha çok büyümemesi için size bilgi verip sesimizi 
duyurmak istedik. Sizlerin de sessiz kalmayacağınızı umuyoruz.”     
 
12 Ocak 2013’te, Van TUYAD-DER üyeleri, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki mahpusların durumuna dikkat 
çekmek amacıyla şube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İHD, GÖÇ-DER, il genel meclis 
üyeleri, KURDİ-DER ve mahpus yakınları katıldı. Toplantıda konuşan Van TUYAD-DER Başkanı Ahmet 
Aygün, 12 Eylül tarihinde PKK ve PJAK’lı mahpuslar tarafından başlatılan ve PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 
çağrısıyla bitirilen açlık grevlerinin ardından Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde baskıların giderek arttığını 
belirterek, “Çelebibağ Belde Belediye Başkanı Veysel Keser’in akciğer rahatsızlığı var. Naim Işık daha 
önceden kalp spazmı geçirmiş. Bu iki mahpus da C blokta bulunan rutubetli ve soğuk odalarda tutuluyorlar. 
Adil Pala adlı mahpusun açlık grevinden bu yana vücudunda titreme ve deri dökülmesi var. Cihan Yaşar adlı 
mahpusun, yaklaşık dört aydır diz kapağından ameliyat oldu ve cıvataları değiştirilmediğinden kaynaklı sakat 
kalma riskiyle karşı karşıya kalmış” dedi.   
 
15 Ocak 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Nispet Üzrek beyanında; 7 Ocak 2013 
tarihinde Kırıklar 1 Nolu F tipi Cezaevine yeğenim Serdar Taşkın' ı ziyarete gittim. Yeğenim açlık grevinden 
sonra Alması gereken B 1 ilacını midesi kabul etmediği için ve kendisinde alerji yaptığı için almadığından 
kulakları duymamaya başlamış gözlerinde görme sorunu oluşmuş ayrıca kendisinde unutkanlık başlamış 
bulunmaktadır. Yaklaşık 8 yıldır mahkemesi devam ediyor. Halen tutukludur. Biz onun ciddi bir tedaviden 
geçmesini istiyoruz.” demiştir 
 
24 Ocak 2013’te Silivri (İstanbul) F Tipi Cezaevi’nde Ergenekon Soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 
Tuncay Özkan’ın safra kesesinden rahatsızlığı bulunduğu ve her hafta serum tedavi görmek zorunda olduğu 
öğrenildi. 
  
29 Ocak 2013’te Siirt E Tipi Cezaevi’nde kalan ve felçli olan Salih Tuğrul adlı hükümlünün eşi Taybet Tuğrul, 
eşinin kendi ihtiyaçlarını gideremeyecek durumda olduğunu ifade ederek İHD Siirt Şubesi’ne başvurdu. 
 
31 Ocak 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Bulut Ayana, şu beyanlarda bulundu: “Ben 27 Mayıs 
2010 tarihinde Diyarbakır’da örgüt üyeliği ve örgüt propagandası yapmak suçlamasıyla gözaltına alındım. 
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Daha sonra tutuklanarak Şanlıurfa Kapalı Cezaevine gönderildim.  Urfa Cezaevinde 4 ay kaldıktan sonra, 
Gaziantep H Tipi Kapalı Cezaevine gönderildim. Cezaevindeyken belirli sağlık sorunları yaşadım. Son iki 
aydır bana hemoroit teşhisi yapıldı ve sağlık durumum tedavinin yeterli derecede yapılmamasından kaynaklı 
olarak kötüleştim. Durumum kötüleştikten sonra müdahale etmek amacıyla Acil Bölümünden, Gaziantep 
Cezaevine doktor istendi ve gelen doktor gerekli müdahaleyi yapmadan sadece birkaç ilaç yazmak sureti ile 
cezaevinden ayrıldı. Olaydan 2 gün sonra, sağlık durumum kötüleşmesinden kaynaklı olarak, Gaziantep 
Ersin Aslan Devlet Hastanesine sevk edildim ve belli ilaçlar yazılarak tekrar cezaevine gönderildim. Akabinde 
cezaevinde durumum tekrar kötüleşenince hemoroite ilişkin gerekli müdahale ve tedavinin yapılmaması 
nedeni ile yumurtalıklarımda aşırı derecede şişme meydana geldi ve Antep Ersin Aslan Devlet Hastanesine 
sevk edildim.  Gaziantep Ersin Aslan Devlet Hastanesinde mahkumların kaldığı odanın hijyenik şartlardan 
yoksun olmasından kaynaklı olarak da ilerlemeye devam etmiştir. Gaziantep Devlet Hastanesinde 4 gün 
kaldıktan sonra durumum giderek ağırlaştı ve yumurtalık kısmımda apseden kaynaklı patlama meydana 
geldi ve enfeksiyon vücudumun diğer bölgelerine de yayılmıştır.  Enfeksiyonun yayılması ile birlikte 
Gaziantep Tıp Fakültesine sevk edildikten sonra belli tahlillerin ardından ameliyata alınacağım söylendi. Ben 
ameliyat için Tıp Fakültesinde 6 saat bekletildikten sonra, ameliyata alınamayacağımı ve Hastanede yeterli 
yer bulunmadığı gerekçesiyle tekrar Antep Devlet Hastanesine gönderildim. Bu kadar hayati tehlike arz 
edecek derecede hasta olmam ve buna rağmen Hastanedeki görevliler tarafından gerekli müdahalenin 
yapılmamış olması,  hayati tehlikemin artmasına neden olmuştur. 14 0cak 2013 tarihinde Antep Ersin Aslan 
Devlet Hastanesinde 6 kez anestezi altında operasyona alındım. Daha sonradan durumumda herhangi bir 
iyileşme olmadığı için Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildim ve tedavim halen de Eğitim 
Araştırma Hastanesinde devam etmektedir.   Hastalığımdan dolayı % 80 ölüm riski ile karşı karşıyayım,  
sağlık durumumdan kaynaklı olarak Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tahliye edildim. 
Gaziantep H Tipi Cezaevinde sağlık durumum nedeni ile gerekli ve yeterli müdahaleyi yapmayan cezaevi 
doktoru ile Gaziantep Tıp Fakültesi Hastanesinde müvekkili ameliyat için 6 saat beklettikten sonra herhangi 
bir müdahalede bulunmayarak, hastalığımın ilerlemesine ve hayati tehlike arz edecek şekilde sağlık 
sorunlarımın ilerlemesine sebebiyet veren ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunmak istiyorum. Bu konuda 
sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
1 Şubat 2013’te İHD Adana şubemize başvuran Önder Alçiçek, abisi Sedat Alçiçek’in Rize/Kalkandere 
cezaevinde hükümlü olduğunu, bu cezaevine 2 yıl önce Diyarbakır cezaevinden talebi olmaksızın 
nakledildiğini ve abisinin astım hastası olduğunu belirtmiş, Karadeniz bölgesinin havasının astım hastalığına 
iyi gelmediğini ve abisinin bu nedenle nefes almakta zorluk çektiğini kendilerine bildirdiğini yazmıştır. Ayrıca 
Diyarbakır cezaevinde diş tedavisine başladığını bu tedavisinin de yarım bırakıldığını belirtmiştir. 
 
4 Şubat 2013’te Bakırköy (İstanbul) L Tipi Kadın Cezaevi’nde tutulan İspanya vatantaşı Concepcio 
Fernazdez Agurrezabi kolon kanseri teşhisi konduğu ve 21 günlük periyotlarla kemoterapi uygulandığı 
öğrenildi. 
 
4 Şubat 2013’te, İHD İstanbul şubemize faks’la başvuruda bulunan İsmail Altun: “ 1992’den beri İHD 
Üyesiyim. Adli bir nedenden dolayı tutuklu bulunuyorum. Bir süre önce Mardin Kapalı cezaevinden isteğim 
dışı Silivri cezaevine sevk edildim. Ekonomik nedenden dolayı (mesafe uzak) ailemle görüşemiyorum. Kalp 
ve tansiyon hastasıyım. Hastalıklarım süreklidir. Refakatçi bakımı ve gözetimi gerektirir safhadayım. 
Ekonomik durumumun iyi olmamasından dolayı avukat tutamıyorum. Yeni yürürlüğe giren yasa çerçevesinde 
hastalık durumumdan dolayı başvuru hakkımı kullanmak istiyorum. Bu konuda derneğinizin hukuki yardımda 
bulunmasını talep ediyorum” Dedi. 
 
5 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zeki Oğurlu, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim  
Şeyhmus Oğurlu, 2010 yılında gözaltına alınıp, tutuklandı. Bir süre Diyarbakır E Tipi Cezaevinde kaldıktan 
sonra Bitlis E Tipi Cezaevine gönderildi. Bitlis Cezaevi idaresiyle sorunlar yaşaması nedeniyle psikolojik 
rahatsızlılar geçirmeye başladı. Daha sonra ağabeyim Siirt E Tipi Cezaevine gönderildi. Siirt cezaevindeki 
idareyle de sorunlar yaşamaya başlayınca o da açlık grevine başladı. 80 gündür açlık grevinde olan 
ağabeyim çok zayıflamış ve irade olarak çok güçsüz duruma düşmüştür. Ağabeyime haksızlık yapıldığı için o 
da açlık grevine girdi. Sağlık durumu çok kötüye gitmektedir. Açlık grevinden de vazgeçmek istemiyor. Ne 
yapacağımız bilmiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  
 
5 Şubat 2013’te “KCK Soruşturması” kapsamında İstanbul’da 28 Ekim 2011’de düzenlenen operasyonun 
ardından tutuklanan ve İnsan Hakları Derneği’nin (İHD) “ağır hasta mahpuslar” listesinde bulunan BDP 
Ümraniye İlçe Örgütü Başkanı Recep Karagül’ün (51) tutulduğu Silivri 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde kalp krizi 
geçirdiği ve sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi. 
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7 Şubat 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Azad Tokmak: “ annem Fatma Tokmak 
yeni 4. yasa paketinin hastalarla ilgili bölümü için başvuruda bulunmuş ve ağır kalp hastası olduğu için 
ameliyata zorlanıyor. Annem Fatma Tokmak daha öncede EFC ameliyatı geçirmiş fakat faydası olmamış ve 
sağlığında gerileme olmuş. Şimdi de annem yeni yasa için başvuruda bulunmuş bundan dolayı annemi zorla 
koğuştan çıkararak hastaneye götürmek için ringte saatlerce bekletip ameliyat olması yönünde baskı 
yapmışlar. Böyle bir ameliyatın %75 riski var. Annem bunun için reddetmiş, bunun üzerine anneme daha 
fazla baskı yapmaya başlamışlar. Gerekli girişimlerin yapılmasını istiyorum.” Dedi.   
 
7 Şubat 2013’te Bakırköy (İstanbul) L Tipi Kadın Cezaevi’nde tutulan HİV pozitif Güney Afrika vatandaşı 
Angel Mtsweni’nin cezaevi koşullarında sağlıklı beslenemesine bağlı olarak hastalığının ilerlediği öğrenildi. 
 
13 Şubat 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonda 
lenf kanseri hastası Seyran Demir’in de tutuklanarak Muş E Tipi Cezaevi’ne gönderildiği 24 Mart 2013’te 
öğrenildi. 
 
14 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize İstanbul L Tipi Cezaevinden başvuran Melek Dolar, şu 
beyanlarda bulundu: “Ben Maltepe DTP yöneticisiyken 2009’da İstanbul’da bir operasyonla tutuklandım. Dört 
yıldır tutuklu olarak bulunmaktayım. Cezaevi koşullarının zorluklarını dışarıda sınırlı takip imkânı bulmuş 
olsam da, içeriye girdikten sonra ancak bu kadar can yakıcı olduğuna tanık oldum. Hasta mahpusların ağır 
sağlık sorunları artık bir işkenceye dönüşerek arkadaşlarımız bir adım daha ölüme yaklaştırılıyor. Bu ağır 
hastalardan biri de Dilek Öz, arkadaşımızdır. Dilek Öz, arkadaşımız 1995 yılının Ocak ayında gözaltına 
alındı. 20 gün boyunca elektrik, falaka, Filistin askısı, taciz v.b ağır işkencelerden geçirildi. Hastanede 
işkence gördüğüne dair rapor aldı. Tüm bu işkenceler bir itirafçının ifadesine dayandırıldı. Üzerinde tek bir 
çakı dahi çıkmazken, aynı ifadeyle ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Oysa o dönemde İstanbul 
Üniversitesi Gazetecilik Bölümünde öğrenciydi. Henüz 25 yaşında ve cezaevine o yaralarıyla girdi. 
İşkencede vücudunun çeşitli eklemlerinin lif bezleri kopması nedeniyle başparmağını hiç kullanamamaktadır. 
Yıllar geçtikçe vücudunda çeşitli hastalıkların oluşmasının nedeni de o ağır işkencelerdir. Boyun ve bel 
fıtığının oluşması askıda vücuduna fazlaca yüklenilmesindendir. 26 Eylül 2011 yılından itibaren 
yumurtalıklarındaki pelip kanserli kistlerle uğraşmaktadır. 2011 yılında Samatya Araştırma Hastanesinde 
ameliyat oldu. Ameliyatla alınan kistlerin dişi karakterli oluşu henüz altı ay bile geçmeden yeniden üremesine 
yol açtı. Dört aydır ameliyat olmayı bekliyor. Ameliyat riskli, ameliyatı gecikiyor veya bilerek geciktiriliyor. 
Özellikle hastaneye gittiğinde ringlerde çeşitli bulaşıcı hastalıkları taşıyan diğer adli tutuklularla ısrarla aynı 
bölüme konuluyor. Bunlara birde askerin, gardiyanın, çeşitli hastane personeli ve doktorların yaklaşımı da 
eklenince hastaneye gitmek tedavi bir işkence halini alıyor. Arkadaşımız Dilek 1 ay içinde ameliyat olması 
gerekiyor. Doktorlar iyi hava, temiz hava, sağlıklı ve düzenli beslenme, stressiz bir ortam önermektedirler. 
Bütün bunlardan kaynaklı olarak arkadaşımızın özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz. Bu konuda gerekli 
işlemlerin başlatılmasını talep ediyoruz.”       
 
19 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Oruç, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Ali 
Ekber Oruç, 31.12.1992 tarihinde gözaltına alındı.  Kardeşim yargılanma sonucunda 36 yıla mahkûm edildi. 
Kardeşim Diyarbakır E Tipi Cezaevinde kalıyordu. Kaslarla ilgili genetik rahatsızlığı vardı. Cezaevinde kaldığı 
sürelerde yeterince bakılmadığından dolayı rahatsızlığı gitgide arttı. Daha sonra Erzurum H Tipi cezaevine 
gönderildi ve yaklaşık 15 senedir Erzurum H Tipi cezaevinde kalmaktadır. Erzurum da defalarca tedavi 
edilmeye çalışıldıysa da herhangi bir sonuç alınamadığından İstanbul Adi Tıp Kurumuna sevk edildi. 
Kendisine bakacak durumda olmadığından ve hastalıktan dolayı elleri ve ayakları titremekte, 
yürüyememekte ayaklarını atamamaktadır. Durumundan kaynaklı eline aldığı sıcak suyu taşıyamadığı için 
üzerine sıcak su dökmüş ve vücudunda yanıklar oluşmuş olduğundan hastaneye kaldırılmıştır ve şu anda 
Hastanede yatmaktadır. Bu konuya ilişkin sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
20 Şubat 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mustafa Korkmaz: “ Cezaevine 
girdikten sonra oluşan ağrılarım için herhangi bir tedavi uygulanmadı. Tıbbi destek talep ediyorum.” dedi.  
 
20 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Saybe Noyan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Erdal 
Noyan, 5 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. Böbreğinde taş bulunduğu için çok ağır sancılar 
yaşamaktadır. Oğlumun Siirt’te tedavisi yapılamamaktadır. Böbreğindeki taşların lazer ile kırılması 
gerekmektedir. Oğlumun tam teşşekülü bir hastanede tedavi edilmesi için sizden hukuki destek talep 
etmekteyim.”    
 
25 Şubat 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mürvet Aydın: “ Yakay-Der üyesi olana 
eşim Kemal KCK ana davasından 2011 yılında tutuklandı. Eşimin kalp rahatsızlığı var ve açık kalp ameliyatı 
olması gerekiyor. Fakat kelepçeli tedavi olmak istemediğinden ameliyatı yapılmıyor. Ayrıca yanına refakatçi 
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da kabul etmiyorlar. Beslenmesine dikkat etmesi gerekirken cezaevi koşullarında bu mümkün olmuyor. 
Sağlıklı koşullarda ameliyatının ve tedavisinin yapılabilmesi için serbest bırakılmasını istiyorum, bu konuda 
gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.” dedi. 
 
27 Şubat 2013’te,, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hakan Yamaç: “ Müebbet hükümlüsü 
ağabeyim Mehmet Yamaç Erzurum H Tipi Hapishanesinden Tekirdağ 1 No’lu F Tipine getirildiği esnada fiziki 
saldırıya uğruyor, kırık olan kaburgaları nedeniyle ağırlaşıyor, doktora götürüp ağrı kesici iğne yaptıktan 
sonra geri getiriyorlar. Raporlarınızda yer almasını ve hastalığından dolayı serbest bırakılması için gerekli 
girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.” dedi.   
 
2 Mart 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan İsmail Altun: “2011 yılından beri 
cezaevindeyim. Kalp damar rahatsızlığım var, anjiyo oldum. Hipertansiyon ve şeker hastasıyım. Çok 
yaşlıyım, avukatımla iletişim kuramıyorum, ailem görüşüme gelemiyor. Ailemden olan Necla Şengül’e faks 
gönderdim, cevap bekliyorum. Çıkan yasadan hastalıklarımdan dolayı yararlanmak istiyorum. Bana yardımcı 
olmanızı talep ediyorum. Sağlık raporlarımı size gönderdim.” dedi.  
 
3 Mart 2013’te, Van'da 27 Temmuz 2012 tarihinde Vali Mithat Bey Mahallesi'nde özel harekat polislerinin 
yaptığı baskın sırasında bir evin içinde bulunan HPG militanı Hayati Ölmez yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Adil 
Pala, Harun Pala, Emrah Abi ve HPG militanı Mehmet Cin ise gözaltına alınarak tutuklanmıştı. 4 kişi 
hakkında Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Örgüt üyesi olmak" gerekçesi ile açılan davanın ilk duruşması 
12 Şubat'ta görüldü. 4 kişiden biri olan ve kalp hastası olan Emrah Abi raporlarına rağmen tahliye edilmedi. 
Daha önce Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde aldığı yüzde 50 iş göremez raporlarına rağmen mahkeme 
heyeti tarafından tahliye edilmeyen Abi, kapalı alanda kaldığı için sürekli kalbinde şişme yaşandığı bu 
nedenle de hastaneye kaldırıldığı belirtildi.   
 
6 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ömer Yalçın, şu beyanlarda bulundu: “Seyitler Mahallesi 
Ozanlar Cad. bulunan 24 no’lu hanede ikamet etmekteyim.  25. 02. 2013 tarihinde sabah saat 05:30 
sularında özel tim ile terörle mücadele ekipleri evimize baskın düzenlediler. Evimizi aradıktan sonra bahçede 
bulunan dükkânımızı aradılar. Orada ne olduğunu bilmediğimiz küçük bir torba aldılar. Ardından oğlum Yaşar 
Yalçın ile torunum Yusuf Yalçın’ı gözaltına aldılar. Oğlum Yaşar Yalçın’ın emniyetteki ifadesinden sonra, 
Diyarbakır ağır ceza mahkemesince tutuklandı. Torunum Yusuf Yalçın ise serbest bırakıldı. Ancak bir gün 
sonra tekrar torunum polisler tarafından gözaltına alındı ve tutuklandı. Benim torunum Batman M Tipi Kapalı 
Cezaevinde yatmaktadır. Kendisi, sara hastası olduğu için sürekli nöbet geçirmektedir. Cezaevi koşullarında 
yaşamını idame etmesi mümkün görünmemektedir. Konu ile ilgili derneğinizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”   
 
6 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ercan Yılmaz, şu beyanlarda bulundu: “Kuzenim Serhat 
Arslan, 2007 yılında uyuşturucu dosyası ile ilgili yapılan yargılama sonucunda 5 yıl 10 ay hapis cezasına 
mahkûm edildi. İstanbul Bayrampaşa, Mamak ve Silivri Cezaevlerinde kaldıktan sonra yaklaşık 7 aydır 
Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Kuzenim cezaevinde girmeden öncede ruhsal yönden sağlık 
sorunları bulunmaktaydı. Ancak cezaevi koşulları, kuzenimin ruhsal ve psikolojik durumunun daha da 
kötüleşmesine neden oldu. 3 ay önce kuzenim Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine gönderildi. 
Kuzenim ile ilgili etkin bir tedavi gerçekleştirilmedi. Kuzenim 6 aya yakın bir süredir cezaevinde tek bir 
hücrede tutulmaktadır. Psikolojik durumu çok kötü olduğu için 86 kilodan 46 kiloya düşmüştür. Ailesi 
kendisiyle cezaevinde görüşmeye gittiği zaman, ailesi ile dahi konuşmuyor ve tepkisiz bir şekilde boş 
gözlerle etrafa bakıyor. Kuzenimin cezaevinde yaşamış olduğu sağlık problemleri ve hücrede 6 aya yakın bir 
zamandır tutulmuş olması nedeniyle sizden hukuki yardım talep ediyorum” 
 
7 Mart 2013’te Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan İdris Başaran’ın 1994 yılında Adana’da 
gözaltına alındığı zaman gördüğü işkencelerden ötürü kronik bronşit, astım, kalp ritim bozukluğu gibi 
hastalıklara ve rahatsızlıklara yakalandığı, tek başına günlük işlerini yapamadığı ve koğuş arkadaşlarından 
yardım aldığı, epilepsi (sara) hastalığı teşhisi de konan İdris Başaran’ın ve ailesinin tedavisi için tahliye 
olması yönündeki taleplerine yanıt verilmediği İdris Başaran’ın gönderdiği mektup sonucu öğrenildi. 
 
13 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ahmet 
Tamir, 1993 yılında tutuklandı. Yapılan yargılaması sonucunda Müebbet hapis cezası verildi.1996 yılında 
Diyarbakır E Tipi Cezaevinde çıkan yangında beli ve vücudunun birçok yeri yangında yanmıştı. Tedavi 
edilmeden Gaziantep Cezaevine nakli yapıldı. Antep Cezaevinde 7 yıl kaldıktan sonra Cezaevinde boğaz 
kısmında damar tıkanıklığı oluştu. Oğlum Elazığ Devlet Hastanesine sevk edildi. Doktor ameliyat için bizden 
2 milyar para istedi. Paramız olmadığı için ameliyatı yapılmadan tekrar Bingöl Cezaevine gönderildi. Bize 
haber verilmeden oğlum şuan Karaman Cezaevine sevk edilmiş. Oğlumun sağlık durumundan endişeliyim. 
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Maddi durumumuz iyi olmadığı için gidip görüşemiyorum. Annesi de ağır hasta olduğu için oğlumuzu görme 
imkânımız kalmamış durumda.  Bu nedenle oğlumun Diyarbakır veya Diyarbakır iline yakın herhangi bir 
cezaevine naklini talep ediyorum ve derneğinizden bu konuda hukuki yardım talep ediyorum.”       
 
15 Mart 2013’te Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan testis kanseri hastası Mete Diş adlı tutuklunun 
tedavisinin düzenli olarak devam etmesi için yaptığı tahliye talebinin İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından reddedildiği öğrenildi. 
 
18 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran H. Hasip İnci, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Rojda 
İNCİ, 2011 yılı 11. ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve tutukluluk halinden dolayı Ağrı Ceza İnfaz 
Kurumuna gönderildi. Buradan Erzurum E Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna oradan sırasıyla Giresun E Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumuna, Sincan Ceza İnfaz Kurumuna, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumuna, Gümüşhane Ceza 
İnfaz Kurumuna ve en nihayetinde de Oltu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakil başlığı adı altında sürgün edildi. 
Ayrıca kızım sara hastasıdır. Bu hastalığından dolayı da zaman zaman bayılmaktadır. Ancak sürekli yer 
değişikliği ve gördüğü baskıdan dolayı bayılma nöbetleri sıklaşmıştır. Bu konuda hukuki desteğinizi 
bekliyoruz.”     
 
19 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Halise Dorudemir, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Mahfuz Dorudemir, 1993-1994 yılında polisler tarafından gözaltına alındı. 23 gün boyunca işkence gördü ve 
1996 yılında tutuklandı. Örgüt üyeliğinden 36 yıl ceza aldı. 18 yıldır cezaevinde kalmaktadır. Ciddi sağlık 
problemleri bulunmaktadır. Bu problemleri cezaevi yönetimine bildirmesine rağmen gereken hassasiyeti 
göstermemektedirler. Adli tıp raporları ciddi muayeneler, gereken tetkikler çekilmeden veriliyor. Daha önceki 
raporların fotokopilerini size getirmiştim. Oğlumun sağlık durumu ciddiyetini koruyor ve gittikçe daha da 
kötüleşmektedir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
20 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İbrahim Yüce, şu beyanlarda bulundu: “Babam Heybet 
YÜCE, 2011 yılının Kasım ayında Diyarbakır’da tutuklandı. Diyarbakır Cezaevinde kaldıktan kısa bir sure 
sonra babamı Urfa Cezaevine naklettiler. Urfa Cezaevinden sonra da Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde 
gönderildi. Şuan halen Bolu T Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktadır. Ancak babamın 
Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davası nedeni ile babam Diyarbakır’a getirildi ve şuan 
da D tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Babamın kalp kapakçıklarında problem vardır ve bu sorun 
nedeni ile babam birkaç defa anjiyo olmuştur. Babam Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde iken sağlık 
sorunları yaşamış ve Diyarbakır Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilmiştir. Ancak hastane tarafından 
tutuklu ve hükümlüler için mahkûm koğuşu olmadığı gerekçesiyle tedavisi yapılmadan Diyarbakır D Tipi 
Cezaevine geri gönderildi. Babamın tedavisinin yapılması ve sağlık sorunlarının giderilmesi amacıyla bir an 
önce Hastaneye sevki ile birlikte gerekli işlemlerin yapılması gerekmektedir. Bu konuda sizden hukuki yardım 
talep ediyorum.”     
 

20 Mart 2013’te Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde kalan ve kanser hastalığının tedavisi için tahliye 
edilmesi gereken görme engelli mahkûm Hediye Aksoy, 29 Ocak 2013’te Adli Tıp Kurumu’na yaptığı 
başvuruya gelen yanıt üzerine infazı bir yıl süreyle ertelenerek tahliye edildi. 

 
22 Mart 2013’te, Siirt E tipi Kapalı cezaevinde bulunan hasta mahpus Avni Uçar ile yapılan görüşmede şu 
beyanlarda bulunmuştur: “1992 yılında tutuklandım. Diyarbakır, Çankırı, Sincan F-2; Siirt E tipi, Şakran T3, 
Siirt E tipi kapalı cezaevlerinde kaldım. 2004 yılında her iki böbreğimde “ iyi huylu” denilen bir lezyon tespit 
edildi. 2006 yılında da sağ böbreğimin kanser olduğu söylendi. Ameliyat oldum. 2011 yılında da yapılan 
muayene sonucu mesanemin de kanser olduğu söylendi. Ameliyatla tümör alındı. 2012 yılında da diğer 
böbreğimin de kanser olabileceği söylendi. Tedavimin düzenli yapılabilmesi için 3. defa cumhurbaşkanlığa af 
talebinde bulundum. Ancak red edildi. En son Dicle Üniversitesi sağlık heyetinde “ 2 kanser yaşamış 
hastanın böbreğindeki lezyonlar yükselebilir hastalığı süreklidir” denildi. Buna rağmen tahliye edilmedim.  En 
son “ ceza erteleme yasasından yaralanmak için başvuruda bulundum, henüz bir cevap alamadım. 21 yıldır 
cezaevindeyim. Ciddi sağlık sorunları yaşamaktayım. Cezaevi koşulları uygun değildir. Bu nedenle gerekli 
tedavilerimi yapabilmem ve tahliye olabilmem için şubenizden destek talebinde bulunuyorum” (İHD Siirt 
Şubesi) 
 
23 Mart 2013’te, Hakkari’nin Yüksekova İlçesi Güngür Mahallesi'nde ikamet eden 12 nüfuslu bir ailenin 
çocuğu olan Seyran Demir, 7 yıl önce lenf hastalığına yakalandı. Tedavi olamadığı için hastalığı ilik 
kanserine dönüştü. Ankara'da tedavi altına alınan ancak 13 Şubat 2013 tarihinde Yüksekova'da "KCK" adı 
altında yapılan operasyonda gözaltına alınarak tutuklanan Demir’in,  Muş E Tipi Cezaevi'nde 56 kilodan 30 
kiloya düştüğü öğrenildi. Kızının 7 yıldır ilik kanseri ve kemik erimesi tedavisi gördüğünü söyleyen baba 
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Nadir Demir, "Kızımı tedavi etmeye çalışıyoruz. Yıllardır süren tedavi olumlu sonuçlar vermeye başlamıştı. 
Tedavi devam etmesi halinde düzelme ihtimali olacaktı. Ancak cezaevine girmesiyle tedavisi yarım kaldı. 
Cezaevinde doktora götürülen kızıma 'bir şeyin yok' demişler. Kızımın mevcut hastalıkları ile ilgili Ankara ve 
Van'dan raporlar var. Bu raporları savcılığa sunduk; ancak bir sonuç alamadık. Kızım 30 kiloya kadar 
düşmüş" diye konuştu.   
 
30 Mart 2013’te, Şırnak'tan Batman'a gittiği sırada 13 Ağustos 2005 tarihinde yolda gözaltına alınan 79 
yaşındaki Elfo Ürper'e gözaltına alındıktan sonra "Örgüte üye olmak" suçlamasından 6 yıl 3 ay ve "Örgüt 
adına patlayıcı madde nakletmek" suçlamasından da 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi. İlerlemiş yaşına 
rağmen, tahliye edilmesi için 7 yıl daha cezaevinde kalması gereken Ürper, tansiyon ve romatizma hastası 
olduğu için bacaklarının uyuştuğundan yakınıyor. Ayrıca nefes darlığı problemi de yaşayan Ürper, geçen 
sene elinden ameliyat olduğu için çamaşırlarını dahi kendi başına yıkayamıyor. Cezaevi koşulları, yaşadığı 
sağlık problemleri Elfo Ana'nın kaldıramayacağı kadar ağır.   
 
Nisan 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Ahmet Çilik: ”Sayın başkanım öncelikle 
sevgilerimi yolluyorum. Ben Almanya’da yaşayan bir insanım, Türkiye’de yaşayan yeğenim var. Yeğenim her 
iki bebeklikten bu yana sakattır. Sakat olmasına rağmen hastaneye sevk edilmeden askere alındı. Diyarbakır 
ve İstanbul askeri cezaevlerinde yeğenime yapılmayan işkence kalmadı. Ayrıca ceza verildi, bizde bu 
durumu düzeltilmesi için raporlar verdik. Fakat herhangi bir soruşturma yapılmadı. Yeğenim halen 
cezaevinde, bu konuda yeğenimin raporlarını ve dilekçeleri size yolluyorum.” diye belirtti. 
 
2 Nisan 2013’te İnsan Hakları Derneği  İstanbul Şubesi’nde basın açıklaması yapan Mustafa Kocalar, 
Tekirdağ 2 Nolu F tipi Cezaevi’nde tutuklu olan kardeşi Mehmet Kocalar’ın hücresine yaptığı her giriş çıkışta 
bacağında platin olması nedeniyle çıplak arama uygulamasına maruz kaldığını, kardeşinin uygulamaya karşı 
çıkması nedeniyle cezaevinde “A Takımı” olarak adlandırılan gardiyanlar tarafından darp edildiğini ifade etti. 
 
3 Nisan 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Aysel Çerçel Yalçin, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim 
Yılmaz Çerçel, Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlü olarak kalmaktadır. Kendisi 17.03.1993 
yılında yakalandı ve ömür boyu hapse mahkûm edildi. Kendisi o tarihten beridir farklı illerdeki cezaevlerinde 
kaldı. Kendisi Şizofreni hastası olup İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin ve İstanbul Adli 
Tıp Kurumu Başkanlığı 4. İhtisas Kurulunun4052karar nolu raporu neticesinde cezaevinde kalamayacağı 
düşüncesiyle 01.10.2004 tarihinde infazının ertelenmesine ve tahliyesine karar verilmişti. Ancak 2006 yılında 
iyileşmemiş olmasına rağmen tekrar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2008 yılından 2012 yılına kadar 
İstanbul Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde kaldı. Ancak şuanda Manisa E Tipi Kapalı Cezaevinde 
revirde kalmaktadır. Ağabeyim kronik Şizofreni hastası olup ayrıca sol elini kullanamamaktadır. Kendisinin 
bakıma ihtiyacı olup cezasının ertelenerek tahliyesine karar verilmesi gerekmektedir.  Bu nedenle sizden 
hukuki yardım talep etmekteyiz.”    
 
4 Nisan 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Nurten Gündü; “Dayımın kızı 22 yıla 
yakındır cezaevinde tutulmaktadır. Zorunlu sevkle Gebze Cezaevine getirildi. İki gün önce ‘Ötekilerin 
Postası’ adlı haber sitesi üzerinde okuduğum habere göre tek kişilik hücreye konulduğunu ve ortak kulanım 
alanları yasaklanmış. Türkan İpek dışında da Beyaz yakut ve Mesil Demralp isimleri yazılıyordu. Türkan 
İpek’in sağlık durumundan dolayı tek başına kalmasından kaygılıyım. İHD tarafından bu uygulamanın doğru 
olup olmadığını öğrenmesi için destek  talep ediyorum.” dedi. 
 
6 Nisan 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ferda Aytek Toz, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim 
Selahattin Aytek, Nisan 2008 itibariyle Diyarbakır ve Muş Cezaevinde 2 yıl kadar bir süre kaldı. Halen 
Bulunduğu Muş cezaevinde birçok rahatsızlık yaşamaktadır. Boyun ve bel fıtığından kaynaklı sinir sıkışması 
sonucu yanlış ve yetersiz tedaviden dolayı durumu kötüleşince Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine 
sevk edildi. Yapılan tetkikler sonrası sağ ayakta felç olma teşhisi konuldu ve fizik tedavisi yapılması uygun 
görüldü. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma hastanesinde mahkûm koğuşu olmadığından dolayı Elazığ Eğitim ve 
Araştırma hastanesine gönderildi. Orada da felç olma teşhisi konulduğu halde fizik tedaviye gerek yok 
diyerek tekrardan Diyarbakır D Tipi Cezaevine gönderildi. Diyarbakır Araştırma Hastanesi Beyin Cerrahi 
Uzmanının seyahati sakıncalıdır dediği halde Elazığ’a gönderildi. Bu anlamda ağabeyimin hasta mahpuslar 
listesine alınmasını ve bu konuda hukuki destek sağlanılmasını talep ediyorum.”   
 
11 Nisan 2013’te, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 11 Şubat 2011 tarihindeki bir yürüyüşte yaşanan patlamada 
Engin Aktaş'ın her iki eli bilekten kopmuş ve patlamayla bağlantılı olarak tutuklanmıştı. Aktaş'a "Kamu 
düzenini bozmak", "Kasten adam öldürmek", "Patlayıcı madde bulundurmak" ve "Örgüt üyesi olmak" 
suçlamalarıyla ağırlılaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Verilen 28 yıl ceza 20 Temmuz 2012 tarihinde 
Yargıtay tarafından onaylanmıştı. Aktaş'a Erzurum İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Bölge 
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından tek başına ihtiyaçlarını giderilemeyeceğine dair rapor 
verildi. "Temel ihtiyaçlarını karşılayamaz" doktor raporuna rağmen Aktaş’ın, bir hücrede tek başına tutulduğu 
öğrenildi.   
 
17 Nisan 2013’te Siirt E Tipi Cezaevi’nde kalan ve 22 yıldır cezaevi koşullarında kalmasına bağlı olarak 
böbrek kanseri ile mesane kanseri teşhisi konan fakat yapılan tahliye başvuruları olumsuz yanıtlanan Avni 
Uçar’a böbreğindeki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastane tarafından sol böbreğinde tümör bulunduğu teşhisi 
konduğu öğrenildi. Avni Uçar’ın daha önce de sağ böbreği alınmış fakat Adli Tıp Kurumu “cezaevinde 
kalmasında sakınca yoktur” yönünde rapor hazırlamıştı. 
 
18 Nisan 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Saime Çiçek, şu beyanlarda bulundu: “04.02.2013 
tarihinde eşim Mehmet Murat Çiçek gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Dört yıl 2 
ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Eşime 2005 yılından beri Hepatit B teşhisi konuldu. Ancak eşimin 
rahatsızlığı gerekli tedaviler yapılmadığı için ilerledi. Doktorlar perhiz verdiler ancak şuanda cezaevinde 
olduğu için perhiz yapamıyor ve tedavisi yapılmadığından dolayı hastalığı gittikçe ilerlemektedir. Cezaevi 
idaresiyle görüştüğü halde herhangi bir sonuç alamadığını söyledi. Eşimin hastalığından dolayı hayatından 
endişe ediyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
23 Nisan 2013’te Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde kalan Demokratik Modernite Dergisi çalışanı Sevcan 
Atak’ın gözlerinde oluşan rahatsızlığın artmasına rağmen cezaevi doktoru tarafından hastaneye sevkinin 
yapılmadığı öğrenildi. 
 
25 Nisan 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Tevfik Anuk; “Oğlum Ömer Anuk hem zihinsel, hem 
fiziksel engelli olup Şubat ayında tutuklandı. Halen Kürkçüler Cezaevi’nde. Şimdi Adana Akıl ve Sinir 
Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmektedir. Oğlum 18 yaşına yeni girdi. %64 özürlü olduğu için engelli 
maaşı alıyordu, tutuklanınca kesildi.Derneğinizden hukuki yardım istiyorum.” beyanında bulunmuştur.  
 
26 Nisan 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Suat Han: “Tekirdağ 1 No’lu 
Hapishanede kalan amcam Alaattin Han kanser hastası olduğunu ailesini üzmemek için söylememiş. 5 ay 
sonra haberimiz oldu.” diye belirtti. 
 
29 Nisan 2013’te Silivri (İstanbul) 3 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Yakınları Kaybedilenler Derneği  
(YAKAYDER) çalışanı Kemal Aydın’ın, kalp hastalığı nedeniyle götürüldüğü hastanede kelepçeli şekilde 
muayene olmayı kabul etmemesi nedeniyle tedavisinin yapılamadığı öğrenildi. 
 
30 Nisan 2013’te, Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalp hastası olan siyasi mahpus Burhan Kartal, 
Erzurum Devlet Hastanesi'nde anjiyo olduktan sonra doktorlar tarafında Ankara'ya sevk edildi. Kartal'a 
Sincan 2 Nolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde cezaevi idaresi tarafında işkence yapıldığı ve tek kişilik hücreye 
konulduğu iddia edildi. Burhan Kartal'ın eşi Filiz Kartal, eşinin kendisini aradığını ve çok zor durumda 
olduğunu, bedenine elektrik verdiklerini belirterek, "Eşim telefonla beni aradı. 'Bedenime elektrik verdiler, 
vücudum simsiyah ve darp izleri var' dedi" diye konuştu. Eşinin hayatından endişe ettiğini belirten Kartal, 
kamuoyunun duyarlı olmasını istedi. Kartal, "Barış sürecinden söz edenler neden cezaevindeki işkenceleri 
görmüyor. Burada yetkililere sesleniyorum; cezaevlerindeki baskı ve zulme derhal son versinler" diye belirtti.  
 
3 Mayıs 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hanife Akpolat, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Mehmet Akpolat işlemiş olduğu iddia edilen bir suçtan yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 17 yıldır cezaevinde kalan oğlum şuana kadar Türkiye’nin değişik 
cezaevlerinde kaldı. Cezaevlerinde kaldığı süre zarfında değişik hastalıklara yakalandı. Oğlumda en son  
“SERVİKAL DİKOPATİ” hastalığı tanısı konulmuştur. Yakalanmış olduğu “SERVİKAL DİKOPATİ” hastalığı 
nedeni ile üniversite hastanelerinin olduğu bir yerde kalması heyetçe verilmiş olan ve ekte sunulmuş olan 
rapordan da anlaşılmaktadır. Oğlum şuanda Rize Kalkandere kapalı cezaevinde kalmaktadır. Kalkandere 
cezaevinde olan oğlumu maddi ve sağlık sorunları nedeni ile ziyaret edememekteyiz. Ben 
“HİPERTANSİYON + VERTİGO” hastalığım mevcuttur. Uzun yolda tansiyonum yükselmekte ve başım 
dönmektedir. Bu nedenle çok zorlanarak 6-7 ayda bir oğlumu ziyarete gidebilmekteyim. Eşim yine aynı 
şekilde kalp rahatsızlığı mevcuttur. Mart 2013’ de BY-PASS ameliyatı oldu ve uzun yolla çıkması doktorlarca 
yasaklandı.  Gerek sağlık sorunlarından dolayı seyahat edemeyişimiz gerekse de maddi imkânsızlıklar 
yüzünden oğlumun görüşlerine giderken zorlanmaktayız. Ayrıca oğlumun yakalanmış olduğu hastalık nedeni 
ile üniversite hastanesinin bulunduğu bir yerde bulundurulması onun tedavisi açısından zorunluluk arz 
etmektedir. Bu nedenle oğlumun Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine naklinin yapılmasını bu mümkün 
değilse Batman, Şanlıurfa, Mardin gibi cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ediyorum. Tüm 
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bunlardan dolayı oğlumun öncelikle Diyarbakır, Batman, Mardin Şanlıurfa cezaevlerinden birine naklinin 
yapılmasını istiyorum. Ayrıca nakil masraflarını da karşılamaya hazırım.”  
 
5 Mayıs 2013’te Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Abdülhamit Babat’ın gönderdiği 
mektupta, ağır hasta mahpuslar Abdulsamet Çelik ve İrfan Eskibağ’ın durumlarının ağırlaştığını, Hasan Alkış, 
Burhan Kaya, Mensur Tekin, Mehmet Yalçın ve Cengiz Eker’in de ağır sağlık sorunlarının bulunduğunu ifade 
ettiği öğrenildi. 
 
9 Mayıs 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Bozan Bozkurt, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Necdet BOZKURT Hazro K Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. Oğlumun infazının 
bitmesine yaklaşık 2 ay kalmıştır.08.05.2013 tarihinde kendisi ile yapmış olduğum görüşmede gardiyanların 
kötü muamelesi ile karşılaştıklarını belirtti. Oğlum gardiyanların kendilerine askeri dayatmalarda 
bulunduğunu, karşılarında istedikleri zaman hazır ol komutuna geçmelerini istediklerini ve bunun gibi kötü 
muamele uyguladıklarını belirtmektedir. Oğlumun sağlık sorunları bulunmakta ve hastaneye sevk edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca Hastaneye sevk edilmesini zorlaştırdıkları gibi gittiğinde de bir sonraki randevuya 
götürmekten imtina ediyorlar. Ayrıca oğlum kendilerine “benim randevum var hastaneye gitmem gerekiyor “ 
dediğinde de gardiyanlar “sen dilekçe verdin ben hastaneye gitmek istemiyorum şeklinde bizde bundan 
dolayı götürmüyoruz” Şeklinde kendisine ait olmayan cümleleri kurmaktadırlar.  
 
10 Mayıs 2013’te Osmaniye T Tipi Cezaevi’nde 3 yıldır tutuklu bulunan Sadun Doğan’ın (55) kalp ve 
bağırsak rahatsızlığını bulunduğu, iki kalp kapakçığında tıkanıklık olmasına rağmen tahliye talebinin 
reddedildiği, hastaneye sevkinin ise 3 ay gecikmeli olarak yapıldığı öğrenildi. 
 
15 Mayıs 2013’te, Diyarbakır'da 2007 yılında "Örgüt üyesi" olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 7 yıl 6 ay hapis 
cezası verilen kalp hastası Necdet Bozkurt'a tutulduğu Hazro Cezaevi'nde "ayakta sayım vermediği" 
gerekçesiyle 5 gün hücre ve 1 ay görüş cezası verildi.   
 
 

15 Mayıs 2013’te Malign histiositozis adlı kanser hastalığına yakalanan ve hastalığından ötürü vücut 
bütünlüğünde yüzde 86 engel oluşmasına rağmen Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden tedavisinin sürmesi için 
Metris 2 Nolu T Tipi Cezaevi’ne gönderilen Özgür Karagöz, avukatlarının yargılandığı mahkemeye verdiği 
dilekçe sonrasında tahliye edildi. 

 
17 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Atilla Coşkun: “Cezaevine girmeden 
önce bir trafik kazası geçirdim, yapılan tetkikler sonrası beynimde kist olduğu ortaya çıktı. Cezaevi maalesef 
tedavimi engellemekte. Sürekli bayılıyorum ve şiddetli baş ağrıları çekiyorum. Kist görme kaybına yol 
açmaya başladı.” dedi.   
 
17 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Vahap İlhan: “Ben Gümüşhane 
cezaevindeyken kalp rahatsızlığımdan hastaneye sevk olmuştum. Ancak doktor 1 ay sonraya gün vermesine 
rağmen idare beni hastaneye götürmedi ve o arada beni Tekirdağ 2 No’lu F Tipi cezaevine sürgün etmişlerdi. 
Ben de onlar hakkında suç duyurusunda bulunmuştum. Gümüşhane C.Başsavcılığı tarafından talebime 
olumsuz yanıt geldi. 15 gün içinde ağır cezaya itiraz yolu açık bırakılmıştır.“ dedi.  
 
21 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Cevahir Beştaş: “ Eşim Tekirdağ 
cezaevinden Edirne Trakya Hastanesine götürülerek bypass ameliyatı oldu. 3 gün yoğun bakımda kaldı. 
Refakatçi kalmamıza ve ziyaret etmemize izin vermediler.” dedi. 
 
24 Mayıs 2013’te Şakran (İzmir) 3 No’lu T Tipi Cezaevi’nde tutulan yüzde 80 engelli Edip Toksoy’un bir ay 
önce cezası bitmesine rağmen tahliye edilmeyerek, disiplin cezası olduğu gerekçesiyle hücrede tutulduğu, 
uygulama nedeniyle Edip Aksoy’un da açlık grevi eyleminde olduğu öğrenildi. 
 
24 Mayıs 2013’te Mesane kanseri hastalığı nedeniyle Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nden Sincan (Ankara) 2 
Nolu Cezaevi’ne nakledilen ve 19 Mayıs 2013’te Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyat edilen 
Taylan Çintay’ın (36) 20 Mayıs 2013’te taburcu edildikten sonra cezaevi girişinde kendisine uygulanmak 
istenen çıplak aramaya itiraz ettiği gerekçesiyle darp edilerek üzerinin soyulduğu öğrenildi. Aldığı darbeler 
nedeniyle kanama geçiren ve acil servise kaldırılan Taylan Çintay hakkında “kendisini duvara vurup 
yaraladığı” iddiasıyla soruşturma başlatıldı. 
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24 Mayıs 2013’te Kandıra 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan testis kanseri hastası Mete Diş adlı tutuklunun 
tedavisinin düzenli olarak devam etmesi için yapılan tahliye talebi, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun Mete Diş 
sağlık durumuna ilişkin raporu hazırlamamasına rağmen Mete Diş’in avukatlarının çeşitli hastanelerden 
aldıkları sağlık raporlarını yeterli bulan İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Mete Diş’in tahliye edilmesine 
karar verdi. 

 
25 Mayıs 2013’te, Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Ramazan Özalp isimli hasta mahpusun, 3 yıldır 
beyninin tümörlü olması ve hastalığı ile ilgili raporlu olmasına rağmen tahliye edilmediği öğrenildi. Özalp'ın 
kardeşi Rewşen Kök, durumunda bir değişiklik olmadığını belirterek, ağabeyinin felçli bir şekilde yaşamını 
sürdürdüğünü söyledi. Özalp'ın raporunda "Hastalık süreklidir. Sakatlık bırakmıştır. Kocama hali 
niteliğindedir. Takip ve tedavi gerekmektedir" ibarelerinin yer aldığı öğrenildi.   
 
28 Mayıs 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Görgin Oktar, şu beyanlarda bulundu: “Ben yaklaşık 
olarak 19 yıldır cezaevinde bulunmaktayım. Son yıllarda hastalıktan kaynaklı akciğerimin yarısı alındı, kalan 
yarısında da sorun var, hasarlıdır, yani bu durumda beni ne kadar yaşatır bilemiyorum. Sürekli kalıcı, kronik 
ve ölümcül hastalık nedeniyle üç defa adli tıp kurumuna götürüldüm. En son 3 Nisan 2013 ve hemen 
ardından 22 Nisan 2013 tarihlerinde götürüldüm ve halen raporlar gelmedi. Adli tıp kurumunda ne kadar 
bekletilir bilemem, benzer bekletme olayları çokça yaşandığı herkesçe bilinmektedir. Durumumla ilgili ne 
öğrenmek istiyorsanız ailem üzerinden size ulaştırırım. En son, hastalarla ilgili kanun kapsamında başvuruda 
bulundum, kalan cezanın infazının durdurulmasına ilişkin, hala bir cevap alamadı. Bu durumda neler 
yapabileceğimi bilemiyorum. Dolayısıyla hasta mahpusların kendi hallerine bırakılmış olması beni ve benim 
gibi olan arkadaşlarımı üzüyor, zaten peş peşe tabutlar çıkarılıyor zindanlardan, acaba geç olmadan bir 
şeyler yapılamaz mı? Bu durumda daha fazla bir şey belirtmek istemem, bu konuda duyarlı olmanızı isterim.”       
 
29 Mayıs 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Salih Karadaş, şu beyanlarda bulundu: 
“Amcam oğlu Musa Karadaş, 2006 yılından beri cezaevinde bulunmaktadır. Cezaevi sürecinde rahatsızlandı 
ve düzenli olarak tedavisi yapılamadı. 1 yıl kaldığı Adana E Tipi Kapalı Cezaevinden tedavi için gönderildiği 
Midyat cezaevinde de sağlıklı ve uygun yapılmadığından dolayı durumu daha da kötüleşmeye başladı. 
Şuanda Adana Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde eli kelepçeli şekilde 
yatmaktadır. Hastanenin düzenlediği rapora göre; cezaevinde kalması uygun olmamakla beraber kendine 
bakacak durumda değil diye rapor verildi. Amcam oğlunun tahliye edilmesi için sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”    
 
30 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Mehmet Yamaç : “ 19- 22 Aralık 
operasyonlarında maruz kaldığımız işkenceler nedeniyle göğüs kafesimde oluşan kırıklardan ve atılan 
kimyasal bombalardan dolayı akciğerlerim büyük zarar gördü. 12 yıldır doğru düzgün tedavi edilmedim. 
KOAH oldum, kalp krizi geçirdim. En son gittiğim doktor cezaevinde kalamazsın, tam teşekküllü hastanede 
tedavi gerekiyor raporu verdiği halde idare bana bu raporun fotokopisini vermiyor. Ve benim her geçen gün 
sağlığım daha da kötüye gidiyor.” dedi.  
 
1 Haziran 2013’te, Mardin'in Mazıdağı ilçesinde "Örgüte silah sağlamak" iddiasıyla 12 Mart 2009 tarihinde 
tutuklanan Ramazan Dölek (75) ilerlemiş yaşına ve hasta olmasına rağmen tahliye edilmiyor. Mardin E Tipi 
Kapalı Cezaevi'nde tutulan Dölek, durumuna ilişkin ailesine yazdığı mektupta arkadaşlarının yardımıyla 
temel ihtiyaçlarını karşıladığını aktardı. Dölek, yüksek tansiyon, kalp yetmezliğinin yanı sıra bel fıtığı, mide 
rahatsızlığı, her iki kol ve bacaklarının yarı felç olduğunu belirtti.  Dölek, mektupta tahliye edilmemesinin 
nedenini şu cümlelerle açıkladı: "75 yaşında olmama rağmen nüfus cüzdanımda 15 yaş küçük yazıldığım için 
60 yaşında kabul ediliyorum. Bundan dolayı tahliye etmiyorlar. Kemik testi için yaptığım tüm başvurular 
sonuçsuz kalıyor." Konuya ilişkin Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunduğunu kaydeden Dölek, "3 ve 4. 
yargı paketleri kapsamında yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak ceza indirimi ve tahliye 
taleplerim reddedilmiştir. Yapılan yargı değişiklerinden yararlanmam için acilen kemik testinin yapılması 
gerekiyor" diye belirtti.  Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Dölek hakkında Yargıtay 9. Dairesi'nin ceza 
indirimi uygulanması talebine rağmen 15 yıl hapis cezası vermişti.   
  
1 Haziran 2013’te Irak’ın kuzeyinde bulunan Kandil Dağı’ndan ve Maxmur Kampı’ndan 19 Ekim 2009’da 
Türkiye’ye giriş yapan 34 kişilik Barış ve Demokratik Çözüm Grubu’nda yer alan ve daha sonra tutuklanan 
Hüseyin İpek’in yüksek tansiyondan kaynaklı 2. kez yüz felci geçirdiği öğrenildi. 
 
2 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Vahap İlhan: “ Sağlık sorunlarımdan 
dolayı doktorun sevk tarihi yazmasına rağmen doktora götürülmüyorum. Yazdığım dilekçelere ya yanıt 
alamıyorum ya da kayda alınmıyor.” Dedi. 
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3 Haziran 2013’te, Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Mehmet Emin Akdağ isimli mahpus, yüzde 80 
felçli olup tekerlekli sandalyede yaşamını sürdürmeye çalışmasına rağmen yararlandırılması gereken 3. 
Yargı Paketi'nden yararlandırılmıyor. Akdağ'ın ilçe cezaevi talebi ise cezası bir yılın altında olmaması 
nedeniyle kabul edilmiyor.   
 
3 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sultan Gül: “ Fatih Gül yaklaşık 4 yıldır 
cezaevinde. Verem tedavisi görmekte.Dirençli akciğer hastalığı son aşama tedavisini gördü, psikolojisi hiç iyi 
değil. Gerekli girişimlerde bulunarak kamuoyu oluşturulmasını ve serbest bırakılmasını talep ediyorum.” dedi.  
 
4 Haziran 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Remzi Mutlu, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  
Mehmet Mutlu, yaklaşık 17 yıldır cezaevinde bulunuyor. Bu süre içinde birçok cezaevi değiştirdi. Sağlık 
sorunlarından ötürü birçok kez tedavi gördü. Cezaevi yönetimi çoğu kere oğlumun akli dengesinin yerinde 
olmadığını söylemiştir. Oğlum en son Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine nakledilmiştir. Ancak oğlumun akli 
dengesi yerinde olmadığından koğuş arkadaşları ile uyum problemleri yaşamakta ve istenmeyen kişi olarak 
ilan edilmiştir. Bu yüzden oğlum Mehmet 8 yıldır tek hücrede kalmaktadır. Oğlumun sağlık sorunları 
nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmiştir. Şuan tedavisi 
devam etmektedir. Oğlum daha öncede İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş, burada psikoz-şizofreni 
teşhisi konulmuştur. Oğlumun hastalığı cezaevinde yatmasına engeldir. Bana bu konuda yardımcı olmanızı 
ve her tür girişimlerde bulunulmasını istiyorum.”         
 
4 Haziran 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Vecide Yıldırım, şu beyanlarda bulundu: “Eşim olan 
M. Selim Yıldırım, 13 Eylül 2012’de Bingöl’de korucubaşının ölümüyle ilgili olarak yakalandı ve tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. Kendisi daha önce Koroner Bypass operasyonu geçirmiştir. Ayrıca Ateroskleratik 
Periferik Arter ve Diyaset hastasıdır. Sürekli ilaç kullanmak zorundadır. Daha önce de cezaevinde kalmış ve 
o dönemde Alman Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Alman heyet raporuna göre 
cezaevi koşullarında kalamaz diye geçmektedir. Eşimin tahliyesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep 
ediyorum.”    
 
4 Haziran 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Vecide Yıldırım, şu beyanlarda bulundu: “Eşim M. 
Selim Yıldırım, 13 Eylül 2012’de Bingöl’de korucubaşının ölümüyle ilgili olarak yakalandı ve tutuklanarak 
cezaevine gönderildi. Kendisi daha önce Koroner Bypass operasyonu geçirmiştir. Ayrıca Ateroskleratik 
Periferik Arter ve Diyaset hastasıdır. Sürekli ilaç kullanmak zorundadır. Daha önce de cezaevinde kalmış ve 
o dönemde Alman Van Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Alman heyet raporuna göre 
cezaevi koşullarında kalamaz diye geçmektedir. Eşimin tahliyesi için sizden hukuki destek sunmanızı talep 
ediyorum.”    
 
12 Haziran 2013’te Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde tutulan Seyfettin Yavuz’un gönderdiği mektup sonucu 
aynı cezaevinde tutulan Sezgin Baci ve Enver Özer’in hastalıkları dolayısıyla zorunlu ihtiyaçlarını 
karşılayamayacak hale geldikleri öğrenildi. 
 
13 Haziran 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Medine Kara, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Neşet 
Kara, 14.07.2012 tarihinde Diyarbakır’da çıkan olaylarda gözaltına alınarak tutuklandı. Oğlum şuanda Siirt 
Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Oğlum çocukluğundan beridir beyninde kitle olduğundan psikolojik 
rahatsızlık yaşamaktadır. Bu rahatsızlık nedeniyle 2011 yılının 2. Ayında silahla intihara kalkıştı ve çene 
kısmına sıktığı kurşun nedeniyle yüzünde ve çenesinin 6 cm.’lik kemiği tamamen parçalandı. Oğlumun şu 
anda çene kemiğinin 6 cm.’lik bölümü olmadığından yeme içme konusunda sıkıntı yaşamaktadır. Oğlumun 
tutuklanmasına sebep olan olaylarda kendisinin psikolojik rahatsızlığından kaynaklanmaktadır. Kaldığı 
cezaevi tarafından beynindeki kitle ve çene kemiği ile ilgili rahatsızlıkları nedeniyle tedavisinin ihmal 
edilmemesi ve sağlanması gerekmektedir. Ancak bu cezaevi yönetimi tarafından sağlanmamaktadır. 
Oğlumun biran önce tedavisinin sağlanması için sizden hukuki yardım talep ediyorum.”     
 
14 Haziran 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İhsan Dursun, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim 
Mehmet Dursun, 2012 yılında Ergani’de gözaltına alındıktan sonra kesinleşen cezasından dolayı cezaevine 
gönderildi. Şu anda Bandırma M Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Ağabeyimin sağlık sorunları mevcut olup %54 
engelli raporu bulunmaktadır. Ayrıca psikolojik sorunları da bulunmaktadır. Tüm bunlara rağmen hala 
cezaevinde bulunmaktadır. Kendi ihtiyaçlarını dahi karşılayamamaktadır. Ağabeyimin durumu ile ilgili yerlere 
bildirilmesini ve hasta mahpuslar listesine alınmasını istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”    
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18 Haziran 2013’te, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi’nden İHD Diyarbakır şubemize mektupla başvuran Aziz 
Bayın, şu beyanlarda bulundu: “Ben şu anda Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktayım. 
Arkadaşlarımın yardımıyla sizlere ulaşmaya çalışıyorum. Çocukluğumda geçirdiğim menenjit hastalığım 
vücudumda ve beynimde kalıcı hastalıklar bıraktı. Vücutta kısmi felç, sara nöbetleri ve psikolojik hastalığım 
ilaçlarla geçiştirilmekte, kalıcı tedavi uzun süre başlatılmadığından çok sorunlar yaşıyorum. Bakırköy Ruh ve 
Sinir Hastalıkları Hastanesine arada bir görülmem gerektiği konusunda doktorlar rapor verdi. Ama Sincan 
Cezaevinde kalmam ve işkence görmem bende artı depresyona neden oldu. Sonuç itibariyle raporlarımda 
%70 özürlüyüm. Lütfen bana yardım edin.  Sanki her şey üstüme geliyor. Arkadaşlarımı da rahatsız eder 
duruma geldim. Çok acil bir şekilde girişimlerde bulunmanız ve bana maddi-manevi ve hukuki olarak destek 
sunmanızı istiyorum.”         
 
18 Haziran 2013’te Samsun’da burun kemiği ameliyatı için Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne getirilen bir mahkûmun ameliyatı esnasında ameliyathaneye jandarma ekibinin girmek istemesi 
üzerine ameliyathane sorumlusu Profesör Doktor Kenan Erzurumlu, steril olan bir ortamda sağlık görevlileri 
dışında kimsenin bulunamayacağını belirterek jandarma ekibinden ameliyathane dışında beklemelerini 
istediği, mahkûmun güvenliğinden kendilerinin sorumlu olduğunu belirten jandarma erlerinin yönetimi 
arayarak olumlu yanıt almaları üzerine duruma tepki gösteren Kenan Erzurumlu’nun görevinden istifa ettiği 
öğrenildi. 
 
20 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Güneş Tekin : “ 2008 yılından beri 
cezaevindeyim. Vücudumda şarapnel parçaları var, organlarımda sakatlıklar var. İhtiyaçlarımı 
gideremiyorum, arkadaşlarıma muhtaç oluyorum. Gün geçtikçe sağlığım kötüye gidiyor. Hastalıktan dolayı 
tahliye olmak istiyorum. Sizden bu konuda yardım talep ediyorum.” dedi. 
 
20 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Mehmet Yamaç : “ 17 yıldır 
cezaevindeyim. 19 Aralık katliamı sırasında göğüs kafesim kırıldı, atılan gaz bombaları ve kimyasallar 
nedeniyle akciğerimin bir bölümü yanmıştır. Bana verilen yanlış ilaçlar nedeniyle midemde birçok yara 
meydana gelmiştir. Kırık kaburgalar kalbime baskı yaptığı için geceleri uyuyamıyorum. 13 yıldır tedavim keyfi 
olarak engelleniyor. Tedavimin doğru düzgün yapılması konusunda sizden destek bekliyorum.”  
 
24 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Münir Tuğrul: “ Son beş yıldır çeşitli 
sağlık sorunları yaşayan babam son olarak şikâyetlerinin artması üzerine İstanbul’a sevk edildi. Bu şevkin 
amacı Adli Tıp Kurumundan rapor alarak tahliye edilmesiydi. Kalp krizi geçirdiği için sağ tarafında kısmi felç 
oldu. Hiçbir kişisel ihtiyacını yerine getiremiyor, bilincini yitirmiş, açlık-tokluk hissini yitirmiş, tek başına banyo- 
tuvalete gidemiyor, yemeğini kendisi yiyemiyor. Tedavisi aksatılıyor. Tahliye edilmesi, adli tıp kurumunca 
gerekli tetkiklerin yapılması için gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.” dedi.  
 
24 Haziran 2013’te, Türkiye cezaevlerindeki hasta mahpusların tahliye edilmesi için gerekli düzenlemeler 
yapılmazken, hasta mahpuslara yenileri ekleniyor. Basına yansıdığı kadarı ile bilinen siyasi ve adli 600 hasta 
tutuklunun cezaevindeki yaşam mücadelesi devam ederken, 17 yıldır diyaliz makinesine bağlı, iki defa 
böbrek nakli ameliyatı geçiren, haftada üç defa diyalize girmek zorunda olan Urfalı Murat Arıcı, 25 Nisan'da 
tutuklanıp Urfa E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. 2004 yılında bir kavgaya karıştığı iddiası ile "Adam 
öldürmeye tam teşebbüs" suçundan verilen 7 yıl hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Arıcı'nın, 33 
yaşında 37 kilogram olduğu, kendi ihtiyaçlarını tek başına gideremediği öğrenildi. Arıcı'nın cezaevinde 
yaşam mücadelesi verdiğini söyleyen kardeşi Mehmet Arıcı, "Cezaevine koymaları yetmezmiş gibi birde 4 
gün önce Cizre Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Cizre'de diyaliz makinasında sıra fazla olduğu için, şimdi 
kardeşimi haftada 3 gün Şırnak'a götüreceklerini söylüyorlar. Kardeşim ölürse sorumlusu devlet olacaktır" 
dedi.   
 

26 Haziran 2013’te Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve cezaevinde yakalandığı MDS 
kanseri nedeniyle uzun bir süredir tahliye olması için çağrılar yapılan Abdülsamet Çelik’e ilişkin Adli Tıp 
Kurumu’nun hazırladığı rapor doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Savcılığı infazı bir yıl dondurarak 
Abdulsamet Çelik’in tahliye edilmesine karar verdi. 

 
27 Haziran 2013’te, İHD Siirt şubemize başvuran Şahdiye Sümbül, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Şahbaz 
Sümbül 8 yıldır cezaevindedir. Siirt E tipi Kapalı Cezaevi’nde olduğu dönemde prostat ameliyatı oldu. 
Ameliyat olduğu ilk hafta Şakran 2 nolu Kapalı Cezaevine sevk edildi. Şu an ciddi manada sağlık sorunu 
yaşıyor. Tedavisi tam yapılmıyor. Cezaevinde verilen ilaçlar geciktiriyor. En son bize telefon açtığında 
yürümekte sıkıntı çektiğini, arkadaşlarının yardımıyla yürüyebildiğini söyledi. Ayıca konuşmakta sıkıntı 
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yaşıyordu. Eşimin yaşadığı mağduriyet ve sağlık sorunundan kaynaklı şubenizin gerekli girişimlerde 
bulunmasını talep ediyorum.” (İHD Siirt Şubesi) 
 
27 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Ekrem Efe : “ 2013 yılı 16 
Haziranında tahliye olması gereken kardeşim Engin Efe aldığı disiplin cezası nedeniyle tahliye edilmiyor. Şu 
an Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi ediliyor. Serbest bırakılması için sizden yardım 
talep ediyorum.” dedi 
27 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Güler Kaya : “ Eşim Abdullah Kalay 
cezaevinde kalp krizi geçirmiş, kendisini savcılıktan özel izin alarak görmeye gittim hastaneye. Durumu çok 
kötüydü, 5 gün yoğun bakımda kaldı, stend takıldı. Ama doktorlar yeniden kalp krizi geçirebilir dediler. 
Cezaevi müdahalede geç kalmış, bundan sonrası içinde endişeliyim. Tedavisinin yapılması ve herhangi bir 
müdahalede gecikmeden bulunmaları için cezaevi ve diğer yetkili yerlere yazı yazılmasını, gerekli girişimlerin 
yapılması ve hasta mahpus listenizde yer almasını istiyorum.”diye belirtti 
 
28 Haziran 2013’te “Yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 13 Aralık 2012’de tutuklanan ve Tekirdağ 2 
Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan mide kanseri hastası Kemal Avcı’nın tahliye edilmesi için İstanbul 22. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ne başvuran Avukat Evrim Deniz Karatana’nın talebi “sanığın tutuklu kalmasında 
mahkememizce engel bir durum bu aşamada görülmedi” denilerek reddedildi. 
 
28 Haziran 2013’te Çeşitli cezaevlerinden 18 hasta tutuklu ve hükümlünün Adli Tıp Kurumu raporu için 
Metris (İstanbul) T Tipi Cezaevi’ne getirildiği öğrenildi. Sevk edilen hastalar şu isimlerden oluştu: Mehmet 
Emin Akdağ, Hakan Gölünç, Hasan Kaçar, Ümit Aydın, Taylan Çintay, Hasan Alkış, Suphi İsmail, Filit Tiltay, 
İsmail Elmas, Salih Tuğrul, Avni Uçar, Ali Ekber Oruç, Hüseyin Dinç, Hüseyin Yıldız, Engin Aktaş, 
Sebgetullah Güler, Fikret Güzel Aydın ve Kamil Turanlıoğlu. 
 
3 Temmuz 2013’te, İHD Bingöl şubemize başvuruda bulunan X.X., şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Ekrem 
Taş Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunmaktadır. İki gün önce görüşe gittik. Cezaevinden 
çıkarken durdurulduk ve annem gözaltına alındı. Annem için verilmiş bir cezanın olduğunu söylediler ve 
annem cezaevine konuldu. Bu davayla ilgili tarafımıza herhangi bir tebligat yapılmadı. Annem göğüs kanseri 
ve yüksek tansiyon hastasıdır. Bu mağduriyetin giderilmesi için şubenizden yardım talep ediyoruz.”   
 
Siirt E Tipi Kapalı cezaevinden mektupla İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan A.Kadir Encü ile Necmettin 
Bellier, cezaevinde hasta bulunan mahpusların listesini şubeye bildirerek, sağlık sorunları konusunda yardım 
talebinde bulunmuşlardır. Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki hastalar ve hastalıkları şöyle: 
 
-Avni Uçar: Böbrek yetmezliği, sağ böbreği alındı, mesane kanseri, tümör alındı nüsk yok. 
 
-Salih Tuğrul: 1956 doğumlu, 36 yıl hapis cezası aldı. 14 yıldır cezaevinde yatmaktadır. 2007 yılında kalp 
krizi geçirdi. Bunun sonucunda kısmı felç oldu. Anjio ameliyatı oldu. 29.12.2012 tarihinde ani 
rahatsızlığından dolayı hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakıma alındı. Hastalığı: sağ tarafta olduğu gibi felç, 
kafatasında kan pıhtısı oluşmuş. Günlük ihtiyaçları arkadaşlarının yardımıyla karşılayabilmektedir. Cezaevine 
geri getirildi. 
 
-Ramazan Batur: Göz hastalığı, sağ gözü % 98 görme yetisini kaybetmiş. Sol gözünde de hasar var. 
 
-Sekvan Bulut: PEM Anal Fissür 
 
-Abdullah Öngüllü: Astım, bir kulağı duymuyor, işitme cihazı kullanıyor. Bir gözünde % 60 hasar var. 
%94’te ayağından yaralı. Bel fıtığı var. 
 
-Abdulselam Güler: Kalp kapakçığında açılma var. Bir kalp damarı tıkanma aşamasında. 
 
-Hayrettin yılmaz: Kalp hastalığı, sara ve yüksek tansiyon. 
 
-Tahir Cengiz: Bir böbreğinde hasar var. Böbrek yetmezliğinden dolayı ara sıra yere yığılmakta. 
 
-Ahmet Aydın: Yüksek tansiyon, orta ciddi aort yetmezliği, apandisit ameliyatı geçirdi. 
 
-Habib Aydoğdu: Bel ve boyun fıtığı. 
 
-Mahmut Bilgiç: Bel fıtığı yüzünden 2 ameliyat geçirdi. Bir kolu kısmı felç olup bir ayağında tutulma oluyor.  
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-Ramazan Özyiğit: Şeker, kolesterol, romatizma ve yüksek tansiyon. 
 
-Nesip Tarım: Hepatit B, akciğerde iltihap, ülser ve böbrek damarında şişkinlik. 
 
-İzettin Tekman: Gözaltında 2 ayağına kurşun sıkılması üzerine ayağı bükülemiyor. Doktorlar ayağının 
kesilmesi gerektiğini söylemiş. 
 
-Ahmet Alınak: Beyinde tutulma, unutkanlık, baş dönmesi, migren, sinüzit, midede mikrop tespiti, böbrek 
hastalığı. 
 
-Neşet Kara: Çenesinde kırıklık var, psikolojik deprasyon, nöbet geçiriyor. (İHD Siirt Şubesi) 
 

4 Temmuz 2013’te 5 yıldır cezaevinde tutulan ve 5 kez ameliyat geçiren mesane kanser hastası Taylan 
Çintay kaldığı Metris (İstanbul) T Tipi Cezaevi’nden, Adli Tıp Kurumu’nun verdiği raporun ardından tahliye 
edildi. Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden Ankara’da Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen ve 
20 Mayıs 2013’te ameliyat olan Taylan Çintay en son tedavi ve rapor için İstanbul’a gönderilmişti. 

 
5 Temmuz 2013’te İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdurrahman Balyeci, şu beyanlarda bulundu: 
“Kardeşim Yücel Balyeci, 1999 tarihinden beri cezaevinde hükümlü olarak kalmakta ve şuan da Alanya L Tipi 
Kapalı İnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. Kardeşim 1998 yılında Tunceli kırsalında girdiği çatışma 
sonucunda yaralı olarak yakalandı. Elazığ iline götürüldü ve burada ameliyat edildi. Ancak ameliyat olmasına 
rağmen isabet eden kurşun vücudundan çıkarılamamıştır. Kurşun çıkarılamadığından dizinde ağrılar 
bulunmakta ve bu ağrılar sağlıklı yaşamasını engelliyor. Ayrıca ayağında platin bulunmakta ve vücudunun 
değişik yerlerinde şarapnel mermi bulunmaktadır. Bunların tedavisi yapılmadığından vücudu enfeksiyon 
kapmış ve nefes darlığı çekmektedir. Kardeşim ağrılarından dolayı doktora gitme talebinde bulunuyor ancak 
cezaevi yönetimince bu talebi ciddiye alınmıyor. Kardeşimin sağlık hakkından yararlanması için bu konuda 
sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
6 Temmuz 2013’te Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan siroz hastası Ümit Aydın bir mektup 
göndererek karşılaştığı hak ihlallerini anlattı. Aydın, böbrek ve tansiyon hastası olduğunu belirterek 
mektubunda " 21 Haziran tarihinde hastaneye kaldırıldım. İşlemlerim bittikten sonra hemen cezaevine geri 
getirilmem gerekiyordu. Ancak askerlerin başka işlemleri olduğu gerekçesiyle bir saat güneş altında arabada 
bekletildim. Bunun üzerine ateşim 40 dereceye kadar yükseldi. Acilen tekrar hastaneye kaldırıldım. 
Durumum ciddiydi ve hayati tehlikem söz konusu olduğu için doktorlar beni hastanede yatılı olarak kontrol 
altında tutmak istediler. O gece hastanede kalmam gerekiyordu. Ancak doktorların tüm ısrarlarına rağmen 
askerler sorumlu uzman çavuş Erol 'Mahkum koğuşu yok' gerekçesiyle bunu kabul etmedi ve gece yarısı 
cezaevine geri getirildim. Aynı durum diyaliz için hastaneye gittiğimde de yaşanmaktadır. Geçen hafta diyaliz 
makinesindeyken tansiyonum birden düştü ve ölüm tehlikesi geçirdim. Hızla müdahale edilmesi sayesinde 
tehlike bertaraf edilse de doktor kontrolünde tutulmam gerekiyordu fakat yine askerlerce izin verilmeyerek 
apar topar cezaevine getirildim." dedi.   
 
11 Temmuz 2013’te İHD Diyarbakır şubemize başvuran Dilek Öz, şu beyanlarda bulundu: “Ben sizin 
göndermiş olduğunuz yazıyı aldım. Ceza ve Tevkif evleri Genel Müdürlüğünün gönderdiği cevabı da 
okudum. Sizde takdir ederseniz ki bürokraside her şey kılıfına göre uyduruluyor. Kurumlar birbirlerinin 
açıklarını kapatıyorlar. Sanki ameliyat için her şeyi yapmışlarda ben keyfi davranıp gitmemişim. Altı ay 
boyunca oyalandım. Hastaneden eli boş döndüm. Psikolojik olarak yıpratıldım ama 15 Mayıs’ta ameliyat 
oldum. Rahmimde ki polip-kistler alındı. Fakat vücut yeniden üretebilirmiş. İki yılda aynı nedenle iki kez 
ameliyat oldum. Bu koşullarla bir kez daha ameliyatı kaldıracağımı düşünmüyorum. Adli tıp için başvuruda 
bulundum. Hastanede çeşitli bölümlere götürüldüm. Göğüs hastalıkları hastanesi doktoru astım teşhisi 
koydu. Aynı zaman da kalp mitral kapağının kalınlaştığı ve rahim duvarı kalınlaşması var. Bel ve boyun 
fıtığına hiç bakılmadı. Adli tıptaki doktor sadece ciğerlerimi dinledi. Ben 19 yıldır cezaevinde kalıyorum ve 
birçok sağlık sorunum ortaya çıktı. Adli tıptaki sonuçlarda halen bana ulaşmadı. Sağlık sorunlarımın 
giderilmesi için sizden bu konuyla ilgilenmenizi talep ediyorum.”    
 
11 Temmuz 2013’te Çeşitli cezaevlerinden Adli Tıp Kurumu raporu için Metris (İstanbul) T Tipi Cezaevi’ne 
getirilen 18 hasta tutuklu ve hükümlüden Mehmet Emin Akdağ, Hasan Kaçar, Hasan Alkış, Suphi İsmail, Felit 
Tiltay, İsmail Elmas, Salih Tuğrul, Avni Uçar, Ali Ekber Oruç, Hüseyin Dinç, Hüseyin Yıldız, Sebgetullah 
Güler, Kamil Turanlıoğlu. Göstermelik olarak işlemleri devam eden hasta mahpusların isimleri ise şöyle: 
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Hakan Gölünç, Engin Aktaş, Ümit Aydın, Fikret Gürsel Aydın adlı 13’üne “tedavilerinin kaldıkları 
cezaevlerinde devam edebileceği” yönünde rapor verildiği öğrenildi. 
 
15 Temmuz 2013’te Van'ın Başkale ilçesinde yaralı olarak gözaltına alınan ve tutuklanan HPG militanı Cihan 
Yaşar’ın, sağ dizinde bulunan platin nedeniyle düzenli şekilde tedavisinin yapılmamasından dolayı sakat 
olma tehlikesi ile karşı karşıya bulunduğu öğrenildi. Van F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Yaşar'ın 
tedavisinin yapılmaması ailesini tedirgin ediyor. Ailesi, Yaşar'ın düzenli olarak platin bulunan ayağının tedavi 
edilmemesini konusunda, cezaevi yönetiminin keyfi uygulamalarla engellemeye çalıştığını söyledi.   
 
18 Temmuz 2013’te, Antalya’da 19 Mart 2010’da Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi üyelerine yönelik 
düzenlenen operasyonun ardından başlatılan soruşturma sonunda 21 kişi hakkında açılan dava 5 Aralık 
2012’de İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 5 yıl hapis cezası alarak 
tutuklanan fakat akıl sağlığının yerinde olmadığına karar verilip vasi tayin edilen Fesih Aslan’a Adli Tıp 
Kurumu’nun 26 Haziran 2013’te “akıl sağlığı yerindedir” raporu vererek cezaevinde kalmasının uygun olduğu 
yönünde görüş bildirdiği öğrenildi.    
 

19 Temmuz 2013’te Diyarbakır’da devam eden “KCK/TM Ana Davası” kapsamında Diyarbakır E Tipi 
Cezaevi’nde tutuklu bulunan ve vücudunun yüzde 80’ini kullanamayan hasta tutuklu Ümit Aydın, 
avukatlarının yaptığı başvuru üzerine serbest bırakıldı. 

 
20 Temmuz 2013’te İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zehra Göktimur, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
Kadri Göktimur, yaklaşık iki yıl önce Bağlar KCK soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve halende 
Diyarbakır D tipi Kapalı İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır. Eşim cezaevinde ciddi rahatsızlıklar 
ile baş etmeye çalışmaktadır. Eşimin sarılık, prostat ve daha önce geçirdiği rahatsızlıkları bulunmaktadır. 
Eşimin bir an önce ameliyat olması gerekmektedir. Ancak eşim her hastaneye giderken daha da 
rahatsızlanmaktadır zira ring aracıyla ve elleri kelepçelenerek gitmektedir. Gittiği hastanede tam tedavisi 
yapılmıyor bir ağrı kesici verilerek gönderiliyor. Eşimin prostatı kansere dönüşecek düzeye ulaşmıştır ve bu 
durumda bizleri kaygılandırmaktadır. Biz bu nedenle eşimin bir an önce tam teşekküllü hastanede tedavi 
edilmesinin sağlanması ve sağlık hakkından yararlanması için bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”   
 
24 Temmuz 2013’te Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ayetullah Ay’ın bağırsaklarından 
sağlık sorunu bulunmasına rağmen revire götürülmediği, konuyla ilgili şikayetlerini yazdığı mektuplara ise el 
konduğu öğrenildi. 
 
24 Temmuz 2013’te Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın sonucu tek kişilik 
hücrede tutulan bir çocuk yaralandı. 
 
24 Temmuz 2013’te İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ahmet Akça, şu beyanlarda bulundu: “Arkadaşım 
Mehmet Serhat Polatsoy, Diyarbakır D Tipi Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktadır. Kendisi KOAH ve 
alerjik astım hastasıdır. Geceleri 4-5 kez nefessiz kalıyor. Geçmiş yıllarda bu hastalıktan dolayı kalp krizi 
geçirmiştir. Cezaevi şartlarında hastalığı giderek artmaktadır. Diyarbakır araştırma hastanesinde son bir 
ayda 3 kez göğüs bölümünde muayene olmuştur. Sizden arkadaşımla ilgilenmenizi ve gerekli hukuki yardımı 
yapmanızı talep ediyorum.”    
 
25 Temmuz 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Ömer Öner beyanında; Benim oğlum 
Mehmet Şerif Öner siyasi hükümlü iken bazı sağlık sorunları sonunda psikolojisi bozuldu. Oğlumun başı 
ağrıyor, psikolojisi bozulmuş birçok rahatsızlıkları var. Bazı ilaçlarını idare vermiyor. Hastaneye adli 
mahkumlarla götürmek istiyorlar. Adli mahkumlar onu bizim ringe alın biz onu linç edelim demişler. Bir gün 
akşama kadar ringin içinde bekletmişlerdir. Hastaneye götürürken hakaret etmişlerdir. Oğlumun hayatından 
endişe duymaktayız, demiştir. 
 
25 Temmuz 2013’te “Yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla Van F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Emrah 
Abi’nin, kalbindeki rahatsızlığı için sağlık raporu almak için geldiği hastaneden dönerken bekletildiği ring 
aracının klimasının açılmasını istediği için jandarma erleri tarafından dövüldüğü öğrenildi. 
 
26 Temmuz 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan İhsan Ertem beyanında; “Babam Hacı 
Ertem 75 yaşında ağır siroz hastası. Şuan Tekirdağ 2 Nolu T tipi cezaevinde bulunmakta, toplam 5 aydır 
cezaevinde. %90 karaciğeri bitmiş bir durumda ve  Hepatit C hastası. Siroz nedeniyle şişkinliğinden nefes 
alamıyor, bünyesi zayıf olduğundan dolayı ilaçlara cevap vermiyor.. Hastalığından dolayı Tekirdağ Devlet 
Hastanesine kaldırıldı. Durumu çok ağır ileri derecede olduğu için 'hayati tehlikesi var bu şartlarda 
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cezaevinde kalamaz, hayatını yalnız idame edemez' raporu verildi. . Ancak savcılık Adli Tıp Kurumunun 
görmesi gerektiğini söylüyor. Adli Tıp süresi 5 ay olduğu için bu süre çok uzundur ve babam hayatını 
kaybedebilir. Dışarıda Yurtdışından getirdiğimiz bitki ilaçları ile tedavi ediyorduk. Şu an o imkanı 
sağlayamıyoruz ve hayatını kaybetmesinden korkuyoruz.” Demiştir. 
 
27 Temmuz 2013’te, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Emrah Abi adlı tutuklunun sağlık raporu 
almak için hastaneye getirilmesinin ardından, hastane bahçesinde 35-40 derece sıcaklıkta 2 saat boyunca 
ring aracında bekletildiği ve Abi'nin ring aracının klimasının çalıştırılmasını istemesi üzerine askerler 
tarafından darp edildiği iddia edildi. Emrah Abi’nin kardeşi Mehmet Abi, kardeşinin klimanın çalıştırılmasını 
istemesi nedeniyle saldırıya maruz kaldığını ve darp edildiğini belirterek şunları söyledi: "Ring aracına giren 
4-5 asker tarafından ağabeyim darp edildi. Ben o an dışarıda bekliyordum. Birden ring arabasının 
sallanmaya başladığını gördüm. Çalışır vaziyette olmayan ve normalde 10 ton ağırlığında olan aracın da 
kendi kendine sallanamayacağı açık bir şekilde biliniyor. Ring aracında bir şeylerin olduğu fark edip ring 
aracına yöneldiğimde, dışardaki askerler bana silah çekerek yaklaşmama izin vermediler" diye konuştu. 
Tutuklu Emrah Abi, askerlerden hakkında şuç duyurusunda bulundu.   
 
29 Temmuz 2013’te Şakran (İzmir) 3 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan siroz hastası Menduh Kılınç’ın 
tedavisinin sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de mümkün olduğu doktor raporuyla belirlenmesine rağmen 
Edirne F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
 
Hasta tutuklu Mehmet Zeki Sayak’ın oğlu Hikmet Sayak, İHD Bingöl şubesine başvuruda bulundu. Hikmet 
Sayak yaptığı açıklamada “Babam 75 yaşında, ağır hasta. İleri derecede şeker hastası, eklem rahatsızlıkları 
var, psikolojik sorunları var. Babamın biran önce serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi. 
 

6 Ağustos 2013’te Tutuklu kaldığı Mardin E Tipi Cezaevi’nden Adli Tıp raporu için Metris (İstanbul) T Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen ateşli silah yaralanması sonucu belinden aşağısı felç olan PKK davası tutuklusu 
Murşit Aslan Adli Tıp Kurumu’nun verdiği rapor doğrultusunda serbest bırakıldı. 

 
30 Temmuz 2013’te İHD Diyarbakır şubemize Malatya E Tipi Cezaevinden başvuran Hüseyin Aslan, şu 
beyanlarda bulundu: “Ben derneğinize daha öncede hasta olduğuma dair raporlarımı gönderdim. Raporlarım 
sizde mevcuttur. 28 aydır hasta olmama rağmen raporlarım ve dosyam devlet hastanesinde olduğu 
gerekçesiyle tedavi edilemiyorum. Defalarca rahatsızlığımdan dolayı Diyarbakır D Tipi Cezaevine sevkimi 
yazdığım halde uyduruk gerekçelerle sevkim yapılmadı. AHİM’de de durumum işkence olarak kabul 
edilmesine rağmen tahliye edilmiyorum ve tedavi de edilmiyorum. Bana yapılan bu haksız durumu tüm 
uluslar arası kurum ve kuruluşlara bildirmenizi talep ediyorum.”     
 
8 Ağustos 2013’te, Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan ve beynindeki tümör nedeniyle felç geçiren 
Ramazan Özalp isimli mahpusun, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na ring aracında 23 saat süren yolculuk ile sevk 
edildiği öğrenildi.   
 
9 Ağustos 2013’te İHD Bingöl şubemize başvuruda bulunan Refik Sayak şu beyanlarda bulundu: “2012 
yılının Eylül ayında Karlıova merkezli yapılan operasyonda gözaltına alınan babam M. Zeki sayak şu an 
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunuyor. Kardeşim Savaş Sayak da aynı cezaevinde bulunuyor. 
Babam 75 yaşında ağır hasta ileri derecede şeker hastası. Eklem rahatsızlıkları vardır. Psikolojik sorunları 
vardır. Ben hasta ve yaşlı olan babamın serbest bırakılmasını istiyorum. Bu konuda kamuoyundan duyarlılık 
istiyoruz. Bu durum aynı zamanda bize büyük bir ekonomik külfete sebep olmaktadır. Derneğinizden hukuki 
yardım talebinde bulunuyorum.”   
 
11 Ağustos 2013’te Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan doğuştan kalp hastası tutuklu Mustafa Ömer 
Polatlı, yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin DİHA'ya mektup yazdı. Katıldığı bir yürüyüşten dolayı 13 yıl 9 ay 
hapis cezası aldığını vurgulayan Polatlı, hakkında yeterli delil olmamasına rağmen bu cezanın verildiğini 
kaydetti. Polatlı, kendisinin doğuştan kalp hastası olduğunu ve kalbinde iki adet deliğin bulunduğunu 
vurgulayarak, bir deliğin ameliyat ile kapatıldığını diğer deliğin de yama ile kapatıldığını belirtti. Polatlı, 
ameliyatın ardından kalp ritminin bozulduğunu ve bundan dolayı tansiyon problemi yaşamaya başladığını 
kaydetti. Polatlı, bu sağlık sorunlarının yanı sıra sırtında oluşan kalburla dolaşmak zorunda kaldığına işaret 
ederek, "Bir işkence aleti gibi her gün içim acılarla dolduruyor. Kambur cezaevine girdikten sonra daha da 
büyüdü. Aynı şekilde göğsümde de şişkinlik baş gösterdi. Her gün büyüyor. Bu katlanılamaz acılara neden 
oluyor. Ameliyatla alabilirim, ama onunda yüzde 90 felç riski var. Ondan dolayı ameliyat olamıyorum. Yüzde 
yüz iş göremez raporum var. Hasta mahpuslara ilişkin düzenlemenin ardından savcılığa başvurdu. Erzurum 
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tetkiklerden geçtim. Rapor almak için heyetin önüne çıktım. 



[2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU] İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ 399 

 

Heyetin içinden heyet başkanı, olduğunu tahmin ettiğim şahıs, 'Adın ne, soyadın ne, nerede oturuyorsun, 
suçun ne ve birilerini öldürdün mü?' sorularını bana yöneltti. Bende adımı, soyadımı, doğum ve ikamet yerimi 
belirtip, siyasi bir davadan tutuklu olduğumu ve kimseyi öldürmediğimi ifade ettikten sonra; 'Buraya rapor 
almak ve tedavi amacı ile geldim' dedim. Tüm rahatsızlıklarımın zaten öncesinde de belgelenmiş olduğunu 
söyledim. Bunun üzerine, odada yanımda bulunan askerlere 'Bunu çıkarın' diyerek beni odadan çıkartılar" 
dedi.  
 
12 Ağustos 2013’te Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutulan Mustafa Ömer Polatlı’nın (22), kalbinde iki delik 
bulunmasına rağmen kendisine, “hastanede tedavi edilmesine gerek yok” raporu verildiği öğrenildi. 
 
12 Ağustos 2013’te, İHD Mersin Şubesi’ne başvuruda bulunan Nesime Karahan: “Oğlum Halil 
Karahan(1996) 5 Ağustos günü daha önce denetimli serbestliği olduğu için saat 13.00 civarında Yumuktepe 
Karakolu’na imzaya gitti.İmza attıktan sonra polis tarafından göz altına alındı.Mahkemeye çıkarılarak 
tutuklandı.Mersin Cezaevi’ne konuldu.Oğlumun psikolojik rahatsızlığı var ve tedavi görmektedir.Durumundan 
çok endişeliyim.Daha önce 2011 şubat ayında yakalanarak Pozantı Cezaevi’nde 6 ay kalmıştı.Mersin E Tipi 
Cezaevi’nde 10 gün,Silifke Cezaevi’nde 40 gün kalmıştı. Cezaevi koşullarında çocuğumun tedavisi mümkün 
değildir.Derneğiniz tarafından durumun araştırılarak gereken yardımın yapılmasını talep ediyoruz. 
 
12 Ağustos 2013’te, İHD Mersin Şubesi’ne başvuruda bulunan Diyaeddin Yaşar: ”Oğlum Musa Yaşar (1996) 
11 Ağustos günü Kurdali Mah.Eda İnternet kahvesinde arkadaşlarıyla otururken oğlumla birlikte 3 kişi daha 
TEM polisleri tarafından gözaltına alındılar. Polis bize herhangi bir haber vermedi. Oğlumun neden gözaltına 
alındığını sorduğumda da bana cevap vermediler. Çocuğumun durumundan endişe etmekteyim. Şimdi çocuk 
şubede bulunmaktadır.4 gün daha burada kalacağını söylediler.Daha önce bir saat gözaltında tutulup 
bırakılmıştı.Çocuğum hastadır.08.07.2013 günü hastaneye yattı.Daha sonra ameliyat oldu.Kontrole gitmesi 
gerekmektedir..Durumun araştırılarak gerekli hukuki desteğin yapılmasını talep ediyorum.”demiştir.Musa 
Yaşar ile birlikte A.T.,A.C.,B.C.,C.D.aynı gün tutuklanıp Mersin Cezaevi’ne konulmuştur.  
 
13 Ağustos 2013’te Mardin E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Barış ve Çözüm Grubu üyesi Hüseyin İpek’in 
ikinci kez yüz felci geçirmesine rağmen “bayram tatili olduğu” gerekçesiyle hastaneye sevkinin yapılmadığı  
öğrenildi. 
 
14 Ağustos 2013’te Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Sinan Salhan’ın, sağlık sorunları nedeniyle 
götürüldüğü hastanede kelepçeli şekilde muayene olmayı kabul etmemesi nedeniyle tedavisinin 
yapılamadığı öğrenildi. 
 
15 Ağustos 2013’te Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Fırat Yağmakan’ın, sağlık sorunları 
nedeniyle götürüldüğü hastanede kelepçeli şekilde muayene olmayı kabul etmemesi nedeniyle tedavisinin 
yapılamadığı öğrenildi. 
 
17 Ağustos 2013’te Şakran (İzmir) L Tipi Cezaevi’nde tutulan mide kanseri hastası Cihan Asi’ye (32) 10 
günlük hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
17 Ağustos 2013’te Belinde sinir sıkışması nedeniyle ameliyat olması için Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden 
Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Ömer Akbey’in zorla çıplak arama uygulamasına 
direnmesi üzerine tek kişilik hücreye konduğu öğrenildi. 
 
27 Ağustos 2013’te İskenderun (Hatay) M Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eyüp Çelik’in, sağlık sorunları 
nedeniyle götürüldüğü hastanede Doktor B.C. tarafından uygulanmak istenen kelepçeli şekilde muayene 
olmayı kabul etmemesi nedeniyle tedavisinin yapılamadığı öğrenildi. 
 

28 Ağustos 2013’te Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve cezaevinde tutulduğu süre içinde 
kalp ameliyatı olarak iki kez mide kanaması geçiren Sabri Kaya hakkında verilen Adli Tıp Kurumu raporu 
doğrultusunda Sabri Kaya’nın tahliye edilmesine karar verildi. 

 
28 Ağustos 2013’te Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutulan Bilal Nargilli’nin, göz muayenesi için götürüldüğü 
Tekirdağ Devlet Hastanesi’nde kelepçeli şekilde muayene olmayı kabul etmemesi nedeniyle tedavisinin 
yapılamadığı öğrenildi. 
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28 Ağustos 2013’te, Kandıra (Kocaeli) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve epilepsi hastası olan Kemal 
Avcı’nın avukatlarının, tahliye edilmesi için yaptıkları başvuru mahkeme tarafından kabul edildi. Kemal 
Avcı’nın işlemlerinin ardından cezaevinden çıktı. 

 
29 Ağustos 2013’te, 2013 tarihinde Erzurum H Tipi Cezaevinde bulunan mahpus İsa Eşsiz’in rahatsızlığı 
nedeni ile Sevk edildiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma hastanesinde idrar tahlili vermesi gerektiği, ancak 
görevli uzman çavuş tarafından kelepçelerinin açılmadığı, bu nedenle mahpusun tedaviyi reddetmesi ile 
birlikte hastanenin bodrum katına indirilerek elleri kelepçeli olduğu halde darp edildiği, merdivenlerden 
inerken tekme ile arkadan vurulduğu elleri kelepçeli olduğu için yüz üstü düştüğü ve devamında tekmeler ile 
vurulduğu iddia edildi. İddialar üzerine avukatlarımız aracılığı ile İsa Eşsiz cezaevinde ziyaret edilerek, konu 
hakkında kendisi ile bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Söz konusu iddialar Eşsiz tarafından doğrulanmıştır.   
 

1 Eylül 2013’te İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, Metris (İstanbul) R Tipi Cezaevi’nde tutulan ve felçli 
olan Ali Haydar Yıldız’a ilişkin Adli Tıp Kurumu’nun 23 Ocak 2013’te “sakatlık nedeniyle hayatını yalnız 
idame ettiremez” yönünde verdiği raporu görmezden gelerek ve Ali Haydar Yıldız’ın son duruşma esnasında 
ağrıları nedeniyle duruşma salonunu terk etmek durumunda kalmasına rağmen 5275 sayılı Ceza ve 
Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun uyarınca tutukluluk halinin devam etmesine karar verdiği 
öğrenildi. 

 

4 Eylül 2013’te İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun 12 Temmuz 2013’te iki kolu olmayan ve Erzurum H Tipi 
Cezaevi’nde tutulan Ergin Aktaş için “hayatını tek başına idame ettiremez” yönünde görüş bildiren rapor 
vermesine rağmen Erzurum Emniyet Müdürlüğü’nün Ergin Aktaş hakkında “toplum için tehlikelidir” şeklinde 
görüş belirtmesi nedeniyle tahliye edilmediği öğrenildi. 

 

5 Eylül 2013’te Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla aldığı müebbet hapis 
cezası nedeniyle tutulan ve 21 yıldır cezaevinde bulunmasından kaynaklı kanser olup felç geçiren Ramazan 
Özalp’in (46) tahliye edilmesi yönünde yapılan talebe İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun “hayatını tek başına 
idame ettiremez” yönünde görüş bildiren rapor vermesine rağmen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ve İdil 
Jandarma Komutanlığı’nın Ramazan Özalp hakkında “toplum için tehlikelidir” ve “tahliye edilmesi halinde 
siyasi propaganda aracı olarak kullanılabilir” şeklinde görüş belirtmesi nedeniyle tahliye talebinin 19 Ağustos 
2013’te reddedildiği öğrenildi. 

 
5 Eylül 2013’te, İHD Urfa şubemize başvuruda bulunan Aysel Gizligöl, şu beyanlarda bulundu: “Kocam M. 
Emin Gizligöl, 10 aydır Urfa E Tipi Kapalı Cezaevinde yatıyor. Kendisi son 3 aydır bel fıtığı olduğundan 
dolayı, doğal ihtiyacını dahi karşılayamıyor. Tüm girişimlerimize rağmen doktora çıkarılmıyor. Derneğinizden 
hukuki yardım talebinde bulunuyorum”   
 
5 Eylül 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İbrahim Halil Oruç, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Ali 
Ekber Oruç, 21 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Şuanda Ümraniye T Tipinde cezasını infaz etmektedir. Kas 
hastalığından dolayı çıkan rahatsızlık nedeniyle İstanbul Adli Tıp Kurumuna raporları gönderilmiş ve gelen 
cevap neticesinde kendi başına ihtiyaçlarını karşılayabilir diye rapor verildi. İstanbul İHD karara itiraz ettikleri 
halde durumda bir değişiklik olmamıştır. Bu konunun basınla paylaşılmasını ve hukuki konuda yardımcı 
olmanızı talep ediyorum.”      
 
6 Eylül 2013’te, Erzurum H Tipi Cezaevi'nde bulunan Sinan Salhan isimli mahpus, cezaevinde yaşanan 
sorunlara ilişkin DİHA'ya mektup gönderdiği mektupta, tedavi için Erzurum Bölge Araştırma Hastanesi'ne 
götürülen Bülent Taşdemir isimli mahpusun kelepçeli tedaviyi reddetmesi nedeniyle kendisine eşlik eden 
askerlerin saldırısına uğrayarak darp edildiğini kaydetti. Salhan mektubunda, söz konusu olayda, ismini 
vermediği bir sağlık personelinin de kelepçeli dayatmaya karşı çıktığı için darp edildiğini belirtti.   
 
6 Eylül 2013’te Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutuklan Bülent Taşdemir’in muayene için götürüldüğü 
hastanede kelepçeli şekilde muayene olmayı kabul etmemesi nedeniyle tedavisinin yapılamadığı ve 
cezaevine dönüş yolunda darp edildiği öğrenildi. 
 
12 Eylül 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Eşref Kuzu, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim  Hanifi 
Kuzu, yaklaşık olarak 9 yıldır tutuklu olarak cezaevinde kalmaktadır. Kendisi şuanda Tekirdağ 1 nolu F Tipi 
Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Kendisi mide kanseri olup ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Sağlık 
durumuyla ilgili daha önce yapmış olduğu başvuruları nedeniyle raporları mevcuttur. Ağabeyim evli olup eşi 
ve ailesi cezaevine maddi imkânsızlıklardan dolayı gidememektedir. Annem ve babam 9 yıldır tutuklu 
olmasına rağmen sadece 1 kez ağabeyimi görebildiler. Biz yaklaşık olarak 8 ay önce Adalet Bakanlığı’na 
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başvurarak nakil talebinde bulunduk. Adalet Bakanlığı tarafından nakil başvurumuz kabul edilerek kaldığı 
cezaevinin hesabına 3.000,00 TL para yatırmamız istendi. Kaldığı cezaevinin hesabına bu parayı 4 ay önce 
yatırmış olmamıza rağmen nakil işlemi gerçekleştirilmedi. 11.09.2013 tarihinde kendisiyle yaptığımız telefon 
görüşmesinde nakil ile ilgili olarak açlık grevine başladığını ve cezaevi yönetiminin bu durumdan haberdar 
olduğunu, nakil işlemi yapılıncaya kadar açlık grevine devam edeceğini söyledi. Biz kendisinin sağlık 
durumuyla ilgili kaygı duymaktayız. Bu nedenle kendisinin cezaevinden ve Adalet Bakanlığı’ndan talep ettiği 
illerden herhangi birine naklinin yapılması gerekmektedir. Nakil konusunda derneğinizden girişimlerde 
bulunmanızı talep etmekteyim.”   
 
17 Eylül 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Cengiz Dönmez: “ Yaklaşık 12 yıldır 
siyasi davadan dolayı cezaevinde kalan kardeşim Aytekin Dönmez’in bir takım psikolojik rahatsızlıkları 
bulunmaktadır. Buna ilişkin sağlık raporları elimiz de bulunmaktadır. 2014’te çıkacak ama bu arada süren 
başka bir davası var, ondan ceza alabilir. Bir an önce sağlık durumundan dolayı tahliye edilmesi için sizden 
destek talep ediyorum.” Dedi.  
 
17 Eylül 2013’te, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan Mehmet Çağırıcı (43), 9 Eylül'de diş ağrısı 
üzerine cezaevi revirine kaldırıldı. Cezaevi revirinin müdahale edemediği Çağırıcı, Dicle Üniversitesi 
Hastanesi Diş Hekimliği Fakültesi'ne sevk edildi. Çağırıcı'ya, Dr. Yaşar A. Z. tarafından yapılan tedavinin 
ardından, Çağırıcı'nın diş filmi çektirildi. Çağırıcı, sol çenesinde bir dişinin çürük çıkması üzerine, tedavi 
altına alındı. Ameliyata alınan Çağırıcı'nın sadece çürüyen dişi çekilmesi gerekirken, doktorun çürük dişiyle 
birlikte 3 dişini çektiği öğrenildi.   
 
18 Eylül 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan arkadaşı Nerman Çelik: “ Behçet 
hastası olan Adnan Öztel’e hiçbir tedavi uygulanmamakta… Bu gidişle kör olacaktır. Tedavi hakkının 
engellenmemesi için gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.” Dedi.  
 
20 Eylül 2013’te, Van F Tipi Cezaevi'nde tutulan Agit Aslan, beyin tümörü nedeniyle tedavi için götürüldüğü 
hastanede, "kör oda" diye tabir edilen odalarda, kir, pas, kan ve sidik içinde tutulmak istendiği için tedaviyi 
reddettiğini bildirdi.   
 
22 Eylül 2013’te Şırnak’ta 1 Nisan 2013’te gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Mardin E Tipi Cezaevi’ne 
gönderilen Zeki Çelik, cezaevinde geçirdiği bel ağrısı nedeniyle kendisine verilen iğnelerin devamlı sol 
bacağına vurulmasından dolayı sol bacağının felç geçirme riskinin bulunduğunu gönderdiği mektupla 
açıkladı. 
 
23 Eylül 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hasip Tamir, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Songül 
Tamir, Batman’da öğretmenliği okuyup bitirdi. 20 Eylül günü bazı ihtiyaçlarını karşılamak için çarşıya çıktı. 
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (Dağkapı) civarında yapılan aramada gözaltına alındı. 3 gün gözaltında 
kaldıktan sonra, 22 Eylül’de çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Benim kızım suçsuz ve 
aynı zamanda hastadır. Başında ki tümör’den dolayı İstanbul’da geçirdiği tıbbi operasyonla başına tel takıldı. 
Hala bu durumu devam etmektedir. Zaman zaman baygınlık geçirmektedir. Aynı şekilde ciğerlerinde de 
problem yaşamaktadır. Kızımın hayatından endişe etmekteyim. Kızımın raporları mevcuttur. Bu nedenle 
sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
23 Eylül 2013’te Diyarbakır’da 2008 yılında işlenen bir cinayetin şüphelileri arasında olduğu iddia edilen ve 
2013 yılının Ocak ayında tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi’ne gönderilen Mehmet Barlas’ın 4 yıldır kan 
kanseri tedavisi görmesine ve yatalak halde olmasına rağmen tahliye edilmediği öğrenildi. 
 
23 Eylül 2013’te,  F tipi Hacılar/Kırıkkale ceza evinden İHD Genel merkezine başvuran Mehmet Polat; 18 
yıldır ceza evindeyim, ateşli silah yaralanması sonucu akciğerinin bir kısmının alındığını ancak sonrasında 
kayda değer bir tedavi yapılmadığını, son zamanlarda ağrılarının artması üzerine gönderildiği Kırıkkale 
Yüksek İhtisas Hastanesinde, akciğer dokusu içerisinde şarapnel parçalarının tespit edildiği ifade ederek, 17 
yıldır bir çok defa hastaneye gidip geldiğini ama şarapnel parçalarının yeni tespit edildiğini belirtmiştir. 
(Hastalığının tedavisi konusunda destek istiyor, ve salıverilmesi ile ilgili girişimde bulunmamızı istiyor.) 
 
24 Eylül 2013’te Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi 24 Nisan 2013’te beynindeki 
tümörden dolayı sağ gözü görme yetisini kaybeden ve Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde tutulan Hakan 
Gölünç için “hayatını tek başına idame ettiremez” yönünde görüş bildiren rapor vermesine rağmen İstanbul 
Adlî Tıp Kurumu’nun Hakan Gölünç hakkında 14 Ağustos 2013’te “hayatını yalnız idame ettirebileceği” ve 
“cezaevi şartlarında infazına devam edebileceği” şeklinde görüş belirttiği  öğrenildi. 
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24 Eylül 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hanife Akpolat, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Mehmet Akpolat, 1994’den beri birçok cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Halen de Kalkandere M Tipi 
Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Oğlum Kalkandere Cezaevinde kaldığı için oğlumun görüşüne gidip 
gelemiyorum. Eşim de by-bas operasyonu geçirdiğinden uzun yolculuk yapamayacağı ve ağır işlerden 
kaçınması gerektiği yönünde Özel Diyarbakır Alman Hastanesi tarafından verilen sağlık raporu mevcut olup, 
ekte sunulmuştur. Oğlum Mehmet AKPOLAT’ın da sağlık problemleri mevcut olup, beyin cerrahi ve FTR 
Polikliniği olan bir merkeze naklinin uygun olduğuna dair Siirt Devlet Hastanesinin 30.03.2006 tarihli raporu 
da ek-te sunulmuştur. Kalkandere Cezaevinin Diyarbakır’a uzak olması, tansiyon ve kalp rahatsızlığımın 
bulunması, eşimin by-bas operasyonu geçirmiş olması nedeni ile uzun yolculuğa çıkamaması, benim ve 
eşimin sağlık problemleri ve maddi durumumuzun kötü olması nedeni ile oğlumuzun görüşüne gidip 
gelemiyoruz. Bu nedenle oğlumun Van, Batman, Şırnak illerinde bulunan herhangi bir cezaevine naklinin 
yapılmasını talep ediyorum. Nakil masraflarını da karşılayacağız. Bu nedenlerden ötürü oğlum Mehmet 
AKPOLAT’ın Van, Şırnak, Batman cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ederim.”  (Hanife 
Akpolat’ın 2013 yılının Mayıs ayında İHD Diyaarbakır şubesine başvurusu vardır, Adalet Bakanlığı Ceza ve 
Tevkif İşleri Genel Müdürlüğüne yzaılmış ancak sonuç alınamamıştır.)   
 
25 Eylül 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan babası Mehmet Emin Başaran: 
“müebbet hükümlüsü oğlum İdris 19 yıldır cezaevinde. Bu süre içinde bir takım sağlık sorunları oluştu. Kalp 
ritim bozukluğu, astım, ciğerlerde iltihap, böbreklerde taş, kronik bronşit, midede mikrobik yaralar. Kendisi 
sağlık sorunlarından dolayı adli tıpa götürülmek üzere Kandıra’ya getirildi, yaklaşık 5-6 aydır bu cezaevinde 
ama henüz adli tıpa götürülmedi. Cezaevinde tedavisi gerektiği gibi yapılmıyor. Cumhurbaşkanlığı dahil 
olmak üzere ilgili yerlere yazılar yazdım fakat cevap gelmedi… Tedavisinin yapılması için tahliye 
girişimlerinde bulunmanızı talep ediyorum.” Dedi.  
 
27 Eylül 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Rauf Erdem: “ 12 Eylül 2013’te, 
getirildiğim cezaevinde Nuri Plot adında iki ayağı felçli, tüberkiloz, akli dengesi yerinde olmayan ve 
özbakımını tek başına yapamayan adli bir mahpus var. Kendisinin burada defalarca tecavüze uğradığı 
söyleniyor. Konuya duyarlılık göstereceğinizi umuyorum.” Dedi.  
 
27 Eylül 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Rauf Erdem “ 12 Eylül 2013’te, apar topar 
Trabzon cezaevinden Amasya E tipi cezaevine (öğrenemediğim güvenlik gerekçesi ile) getirildim. Çıplak 
aramaya karşı direndim, beni hücreye koydular. Şimdi kendi isteğim ile koğuşa geçmiyorum çünkü koah ve 
tüberkiloz hastasıyım. Koymak istedikleri koğuşta 4 kişi var ve hepsi sigara içiyor, benim sağlık durumumdan 
dolayı o koğuşta kalmam doğru değil. Başka uygun koğuş olmadığından hala hücredeyim. Buraya geldikten 
3-4 gün sonra kanlı balgam çıkardım, doktora götürdüler, bir şey yok dediler. Kan kesici hap verildi ben ilacı 
tek tek verdikleri için kabul etmedim. Kaldığım hücre çok sağlıksız bir hücre, koğuşa geçmediğim için 
havalandırmaya da çıkarmıyorlar. Hücrenin temizliği için istediğim malzemeleri çok geç ve bir kısmını zar zor 
alabildim. Sağlığım burada daha da kötüleşiyor. Bundan cezaevi idaresi sorumludur. Bu koşullara karşı açlık 
grevi yapmayı düşünüyorum, dilekçemi verdim. Vasim Kırıkkale ya da Sincan F tipine sevkim için müracaat 
edecek. Sizinde gerekeni yapacağınızdan eminim.” Dedi.   
 
2 Ekim 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Jeva Marmaite: “ İki yıldır Bakırköy 
Cezaevinde bulunuyorum, suçumu kabul ediyorum ama ben de insanın sağlık sorunlarım var. Litvanya 
Büyükelçiliğine ve konsolosluğuna yazı yazdım ama bir cevap alamadım. Sizden yardım talep ediyorum.” 
Dedi  
 
3 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Muhterem Özgen, şu beyanlarda bulundu: “Akrabam 
olan Mehmet Polat 1996 yılında Bitlis kırsalında çıkan çatışmada yaralı olarak yakalandı ve 18 yıldır hükümlü 
olarak değişik cezaevlerinde infazını tamamlamaktadır. Akciğerinde şarapnel parçaları bulunmaktadır. 
Yakalandıktan sonra gerekli ve yeterli tedavi yapılmadığı için şuan ağrıları mevcuttur. Tedavi için üniversite 
hastanesine sevki gerekmektedir. Ancak tedavisi için gerekli tetkikler yapılmamaktadır. Bir an önce tedavi 
edilmemesi halinde cezaevi şartlarında yaşamını imkânsızlaştıracak hastalıklara ve ağrılara neden olacaktır. 
Bu nedenle uygun şartlarda tedavisinin yapılması için acilen üniversite hastanesinin bulunduğu bir ile 
sevkinin yapılması ve tedavisine bir an önce başlanmasını talep ediyorum. Bu konuda derneğinizden hukuki 
yardım talep ediyorum.”   
 
4-22 Ekim 2013 tarihleri arasında İHD Diyarbakır şubemize mektupla başvuran Hüseyin Aslan, şu 
beyanlarda bulundu: “Ben halen Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinde cezamı infaz etmekte, panik stres 
bozukluğu hastasıyım. Sağlık kurulu raporlarımda %60 özür oranı belirlenmiştir. Ayrıca raporlarımda sabit 
olacağı üzere kapalı alanlarda kalmanın sakıncalı olduğu belirtilmiştir. Ancak bu raporlarımı ve dilekçelerimi 
defalarca Bakanlığa, Cezaevi Savcılığına göndermeme rağmen taleplerim cevapsız bırakılmaktadır. Ben en 
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insani taleplerimin neden sürüncemede bırakıldığını, bu taleplerimin neden karşılanmadığını anlamış 
değilim. Bilinçli, kasıtlı bir şekilde cezaevinde kalmam isteniyor. Deyim yerindeyse yetkili makamlarca ölüme 
terk edilmiş bulunmaktayım. Artık dayanacak gücüm kalmamıştır. Bu nedenle süresiz açlık grevine girmiş 
bulunmaktayım. Süresiz açlık grevine gireceğimi bildirir, bu konuyu Avrupa Konseyi, C.P.T ve Avrupa 
Parlamentosu ile paylaşılmasını talep ediyorum.”     
 
6 Ekim 2013’te Giresun E Tipi Cezaevi’nde tutulan Mensur Tekin’in beyninde tespit edilen ur nedeniyle 
sevkini istediği Diyarbakır’ın kabul edildiği fakat talebin daha sonra “güvenlik” gerekçesiyle reddedildiği 
cezaevi arkadaşı Mehmet Kaya’nın yazdığı mektup sonucu öğrenildi. 
 
7 Ekim 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda eşi Ayten Usta: “ Barbaros Usta epilepsi 
hastasıdır, geçirdiği nöbetler dolayısıyla ranzanın üst katında yatması kendisi için risklidir (düşebilir). Ayrıca 
kullanması gereken ilaçlar verilmemektedir. Geçmişte beraat ile sonuçlanan davalarının mahsup edilmesini 
istiyorum.” Dedi.  
 
9 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Saile Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “Van F Tipi 
Cezaevinde bulunan oğlum Diren Yaşa’yı 7 Ekim tarihinde ziyaret ettim. Oğlum Bingöl Cezaevinde firar eden 
tutuklular arasındaydı. Firardan bir gün sonra, basında yakalandıkları bilgisini aldım. Oğlum tekrar 
tutuklandıktan sonra yaşadıkları durumlar hakkında bizi bilgilendirdi. Tutuklanma kararı ile Van F Tipi 
Cezaevine sevk edildiklerini, yakalanma sırasında ve elbiselerinin kendilerinden alınıp yakıldığı için üstsüz 
olduklarını, avukat görüşünden sonra kıyafet temin edebildiklerini, cezaevine getirildikten bir gün sonra 
avukatlarla görüş gerçekleştirebildiklerini söylediler. 13 kişi olarak getirildikleri cezaevinde, ikişer kişilik 
hücrelere konulduklarını, kaldıkları hücrelerin yerden insan sağlığını tehdit edecek düzeyde nemli olduğunu, 
haklarında 20 günlük hücre cezası verildiğini, ancak onaylanamadığını belirttiler. Diğer tutuklularla hiçbir 
iletişim ve haberleşme imkânının olmadığını, bu haklardan mahrum bırakıldıklarını söylediler. Ayrıca Oğlum 
getirilmesini istediği ihtiyaç malzemelerinin idare tarafından karşılanmadığını, kendisinde bulunan cımbız, ip, 
tespih gibi özel eşyalarının kendisinde alındığını belirtti. Görüş sırasında amcasının kendisine ayakkabı 
bağcığı vermesi üzerine gardiyanlar müdahalede bulunarak, oğlum hakkında tutanak tutacaklarını söylediler. 
Oğlumla sadece 20-25 dakika arasında görüşebilme imkânım oldu. Ayrıca oğlumun akciğerlerinde ve 
omurilik bölgesinde bulunan şarapnel parçaları nedeniyle sağlık sorunları yaşamaktadır. Oğlumun bu şekilde 
hücrede tutulmasını kabul etmiyorum. Çocuğumun yaşamından endişe ediyorum. Çocuğuma yapılan bu 
uygulamaların hukuki olmadığı kanısındayım. Bu konuda derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
9 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hasan Şaşmaz, şu beyanlarda bulundu: “Ben yaklaşık 
olarak 21 yıldır cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktayım. Cezaevi koşullarının kötü olmasından kaynaklı 
birçok hastalığım ortaya çıktı. Bu hastalıklarımın başında doğru dürüst teşhisi konulmayan bir kalp 
rahatsızlığım mevcuttur. İlk rahatsızlığım 1995 yılında açlık grevinde kendisini gösterdi. O dönemde Ankara 
Numune hastanesinde tedavi edilmek için götürüldüm ama tedavim süreklileşmediğinden rahatsızlığım 
artmaya başladı. Ayrıca bende bel fıtığı hastalığı da bulunmaktadır. Ameliyat edilmem gerekirken bu 
yapılmamaktadır. Ameliyat olmak için Adalet Bakanlığına başvuruda bulundum. Bakanlık sağlık raporu için 
beni Bolu Devlet Hastanesine Savcılık istemiyle gönderdi. Rapor da kalp hastalığı, bel fıtığı, sağ böbrekte 7 
mm kist, yüksek tansiyon gibi hastalıklarım Bolu Devlet Hastanesi tarafından bana bizzat verildi. Ancak 
tedavim yapılmadığı için hastalıklardan kaynaklı şiddetli ağrılar yaşamı bana çekilmez kılmaktadır. Bunlara 
rağmen Bolu Devlet hastanesi Sağlık Kurulu “tedavisi burada yapılır diyerek” rapor düzenledi. Bunun üzerine 
Adalet Bakanlığı nakil talebimi ret etti. Aslında bu tip nakil talepleri için sağlık raporu istemek, baştan ret 
etmek demektir. Bolu Sağlık Kururlunun, bana yaklaşımı ideolojik, politik olduğundan tedavimi ret etti. Ayrıca 
tahlil sürecinde kelepçeli tedavi onursuzluk saydığımda ve bu onursuzluğu ret ettiğimden test ve tahlillerim 
yapılmadı. Daha sonra bu konu ile ilgili savcılığa başvuruda bulundum. Yine sağlık kuruluna çıktığımda hazır 
bulunan doktorlar bana “mahkûm” diye hitap ederek, zaten hasta olarak görmediğini açıkça göstermektedir. 
Eksik, yapılmamış tahlil ve testlerin olmasının hiçbir önemi yoktur. Nasıl olsa “mahkûm” dur diye ölse de olur 
mantığıyla yaklaşılarak söz konusu rapor hazırlanmış ve Adalet Bakanlığı bu rapor üzerine nakil talebine ret 
cevabı vermiştir. Böyle bir süreçte karşı tarafta bir beklenti içinde değilim. Çünkü içerde daha ağır hastalar 
olmasına rağmen ne tedavi ediliyorlar ne de tahliye ben bu yüzden tedavi edilebileceğim beklentisinde 
değilim. Bana yapılan bu uygulamaları haksız buluyorum. Bolu’da tedavim yapılmadığı için Ankara’da 
bulunan Cezaevine sevkimi istiyorum. Ayrıca tahlillerim, testlerim bitmemiş olmasına rağmen kelepçeli tedavi 
de herhangi bir sorun görmeyen, Bolu Devlet Hastanesi Sağlık Kurulunun Tıp etiğine aykırı hareket ettiği 
açıkça ortaya çıkışından, Türk Tabipler Birliği nezdinde girişimlerin başlatılması için sizden yardım talebinde 
bulunuyorum. 
 
11 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize Malatya E Tipi Kapalı Cezaevinden başvuran Candaş Bozkurt, şu 
beyanlarda bulundu: “05.10.2012 tarihinde Tunceli/Hozat/Sarısaltık Köyünde kışlık ihtiyaçlarım için odun 
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toplarken aynı zamanda ceviz bahçemin olduğu yerde çalışırken bölgede PKK Militanları ile askerler 
arasında bir çatışma yaşandı. O esnada yanımda bulunan ve kadın olan iki köylüde hayvanlarını otlatmak 
için bulunuyorlardı. Hiç anlamadığımız bir anda büyük bir patlama oldu. Patlamada bana gelen şarapnel 
parçalar vücudumun belirli yerlerine saplandı ve bayılarak yere yığıldım. Kendime geldiğimde askerlerden 
yardım istedim. Ama sesimi duyan olmadı. Yanımda giden kadınlar aileme haber vermeleri üzerine ailemde 
Hozat Karakoluna başvuruda bulunarak gerekli girişimlerin başlatılmasını istediler. Askerler sabah 
saatlerinde beni bularak Elazığ Askeri Hastanesine götürerek tedavi altına aldılar. Psikolojik rahatsızlığım 
olduğu için ilaçlarımı ailemden istemelerini istedim. Fakat iki uzman çavuşun işkencesine maruz kaldım. 
Bana zorla bir tutanak imzalamaya çalıştılar ama imzalamadığım halde o tutanakla savcılığa çıkardılar. 
Sabaha kadar beni ölüme terk ettikleri için kendilerinden şikâyetçi olmamam noktasında sahte bir tutanak la 
tutuklattılar. Beni “örgüte yardım ve örgüt üyesi” gibi göstererek ömür boyu hapisle yargılanmaktayım. Ben 
sağlık sorunları olan askerlik dahi yapamama gibi nedenlerden ötürü Samsun ve Ankara/Gata Hastanesine 
ait raporlarım bulunmaktadır. Ben yıllardır sivil hastanelerde ilaçlı ve aile desteğiyle tedavimi 
sürdürmekteydim. Cezaevinde birkaç kere intihar girişimim olduğundan beni Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları 
Hastanesine kaldırıldım. Hastanedeki doktorlar beni muayene edecekleri yerde hastalığımla dalga geçtiler. 
Siyasi mahpus olduğumdan dolayı da muayene etmediler. Samsun Askeri Hastanesinin verdiği raporun tam 
tersi mahkemeye gönderdiler. Bu nedenle mahkeme sürekli erteleniyor. 19 Şubat’ta İstanbul’a 
gönderileceğim. Fakat ilaçlarım verilmediği için her geçen gün durumum kötüye gidiyor. Psikolojim gittikçe 
daha da kötü olmaya başladı. Beni İstanbul Adli Tıp’a götürecekler ancak orada verilen raporlara da 
güvenmiyorum. Adli Tıp’a götürülen tüm arkadaşların raporları verildiği halde serbest bırakılmıyorlar. Bu 
haksızlığa ve adaletsizce tutuklanmama daha fazla psikolojim dayanmıyor. Tek çareyi ölmekte buluyorum. 
Elimde olmayan bir durum var ve beni sürekli intihara sürükleyen bir durumla karşı karşıyayım. Bu konuda 
bana yardımcı olmanızı istiyorum ve gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”     
 
11 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden başvuran Mehmet Çağırıcı, 
şu beyanlarda bulundu: “Ben Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak cezamı infaz etmekteyim. 
Diş tedavisine götürüldüğümde anadilim olan Kürtçe konuştuğum için karşılaştığım hak ihlali ve kötü 
muamele ile karşılaşmaktayım. 09.09.2013 tarihinde diş ağrısı nedeniyle Devlet Araştırma Hastanesine bağlı 
Ağız Diş Sağlığı Merkezine sevk edildim. Daha önceden aynı serviste çekilen röntgene göre sol alt 
dişlerimde sadece bir (1) âdetinin çürümesinden dolayı çekilmesi gerektiği teşhisi konulmuştur. Bu teşhise 
atfen 09.09.2013 günü 4461 numaralı protokol ile dişimin çekilmesi için Yaşar Ali ZEYNEL (Diploma 
no:31979) isimli diş doktoruna götürüldüm. İsmi geçen doktor anestezi yaparak oldukça özensiz ve gelişi 
güzel bir şekilde diş etlerimi parçalayarak dişlerimi çekti. Kürtçe derdimi anlatmaya çalıştıkça, benden Türkçe 
konuşmamı isteyerek öfkeli bir şekilde anlamadığını söyledi. Cezaevine döndükten sonra çürük olan dişimin 
yanı sıra (2 kişi) adet sağlam dişimin de çekildiğini anladım. Kurum revirine çıkarak 11.09.2013 tarihinde üç 
dişimin çekildiğine dair rapor aldım. Bu konuda hukuki destek talep ediyorum.”   
 
12 Ekim 2013’te Bafra (Samsun) T Tipi Cezaevi’nde “yasadışı Türkiye Devrim Partisi üyesi olmak” suçundan 
hükümlü bulunan Adnan Öztel’in cezaevi şartlarından kaynaklı olarak yakalandığı Behçet Hastalığı’na 
rağmen infazının ertelenmesi talebiyle avukatı aracılığıyla AdlÎ Tıp Kurumu’na yaptığı başvurunun “hayatî 
tehlikesi bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildiği ve Adnan Öztel’in hastalığa bağlı olarak görme yetisini 
yitirmeye başladığı öğrenildi. 
 
16 Ekim 2013’te, Erzurum H Tipi Cezaevi'nde tutulan ve giderek sağlık durumu kötüleşen hasta mahpus 
Mustafa Ömer Polatlı (22), cezaevinde yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin TUHAYD-DER Doğubayazıt 
Temsilciliği'ne mektup gönderdi. Polatlı mektubunda, cezaevine girmeden önce çeşitli sağlık kuruluşlarından 
aldığı ‘yüzde yüz iş göremezlik raporu’na rağmen cezaevinde tutulduğunu ve bu nedenle yeni bir rapor 
almak için gittiği Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de ayrımcı bir uygulamaya tabi tutulduğunu 
belirtti. Polatlı, siyasi bir mahpus olmasından ötürü hastanede, sağlık heyetinde görevli doktorlar tarafından 
ayrımcı bir uygulamaya maruz kalarak rapor verilmediğini söyledi.   
 
17 Ekim 2013’te, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde hükümlü tutulan ve yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Siirt 
Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne Gülen Kılıçoğlu'nun (26), reddettiği kelepçeli tedavi nedeniyle muayene 
edilmeden doktor tarafından "Propaganda yapma" şeklinde azarlanarak, cezaevine gönderildiği iddia edildi. 
Mide rahatsızlığı ve zaman zaman hem ağzında hem de burnunda kanama meydana gelmesi rahatsızlıkları 
nedeni ile asker nezaretinde Siirt Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülen Kılıçoğlu, hastanede görevli 
Doktor Bahadır Özdemir’in kelepçelerin çıkarılması talebi üzerine 'Gerek yok. Perdenin arkasına geç 
şikayetini söyle' dediği iddia edildi. 'Ben kelepçeli muayeneyi kabul etmiyorum' şeklinde cevap veren 
Kılıçoğlu’na, Doktorun 'O zaman sen bilirsin. Propaganda yapma. Muayene olmazsan çeker gidersin' 
şeklinde karşılık vererek, Kılıçoğlu’nun muayene edilmeden yeniden cezaevine gönderildiği belirtildi.   
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18 Ekim 2013’te Siirt E Tipi Cezaevi’nde hükümlü bulunan Gülen Kılıçoğlu’nun muayene için götürüldüğü 
hastanede kelepçeli şekilde muayene olmayı kabul etmemesi nedeniyle tedavisinin yapılamadığı  öğrenildi. 
 
21 Ekim 2013’te, Erzurum H tipi cezaevinden İHD Erzurum Şubemize İsa Eşsiz adlı mahpusun işkence 
gördüğü ve tehdit aldığı yönünde yapılan başvurusu üzerine şubemizin yapmış olduğu açıklamada; 
 
21 Ekim 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Halit Kaçar: “2003 yılından beri 
cezaevinde bulunan kardeşi Hasana Kaçar’ın cezaevlerindeki kötü koşullar dolayısıyla ve yetkililerin 
sorumsuzluğu sebebiyle hastalığı baş edilemez bir hal aldı. Kemik iltihaplanması dolayısıyla yamulan 
kemikler iç organlara basın yaptığından organları iflas etti, tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşıyor. Rize’den 
Metris’e adli tıp kurumuna götürülmek için getirildi, 5 aydır burada bekliyor. Raporlarıyla ilgili bir gelişme yok.” 
Dedi 
 
21 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ömer Edemen, şu beyanlarda bulundu: “Amcam 
Mehmet Emin Edemen, Giresun E Tipi Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Amcam cezaevinde yaşadığı 
rahatsızlıktan dolayı hastaneye gönderilmiş; nitekim boyun fıtığı teşhisi konulmuştur. 08.10.2013 tarihinde 
Giresun Devlet Hastanesine götürülüp ameliyat edilmiştir. Ameliyatı yapan doktor, daha önce de felçle 
sonuçlanan ameliyatlara imza atmış bir doktordur. Ameliyatı gerçekleştiren doktorun ismi Yunus olup soy 
ismini bilememekteyim. Sağ tarafında boyun fıtığı olan amcam ameliyat sonrası sol omuz ve kolunda felç 
durumuyla karşı karşıya kalmıştır. Amcamın, ameliyatların sonucunda sakat olması söz konusudur. 
Amcamın tedavisi bitmeden cezaevine gönderilmiştir. Bu konuda acil önlem alınmasını derneğinizden talep 
etmekteyim.”    
 
21 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ercan Doğan, şu beyanlarda bulundu: “Babam Beşir 
Doğan, 22.05.2012 tarihinden beri Diyarbakır D Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. Babamın sağlık durum 
oldukça kötü ve birçok hastalık mevcuttur. Bu hastalıkların başında kalp, tansiyon, mide ülseri ve bel fıtığı 
bulunmaktadır. Cezaevinde yeterli derecede tedavisi yapılamamaktadır. Babamın sağlığı git gide daha da 
fazlalaşmaktadır. Babamın tedavisinin yeterli bir derecede yapılması için sizden bu konuda hukuki yardım 
talep etmekteyim.”    
 
21 Ekim 2013’te, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan BDP Şırnak Milletvekili Faysal 
Sarıyıldız, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kelepçeli götürülmek istenmesine tepki göstererek, tedavi 
olmayı reddetti. Sarıyıldız, kelepçe takmayı reddettiği için hastaneye götürülmedi.   
 
İsa Eşsiz tarafından 01.09.2013 tarihinde şubemize yapılan mektupla başvuruda işkence gördüğü, Erzurum 
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde darp edildiği bildirilmiştir. Biz bu konu hakkında Av. İrfan Sarı 
aracılığıyla başvuru yapan mahpusla görüştük ve olayın doğruluğunu teyit ettik. TBMM İnsan Haklarını 
İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na,  Adalet Bakanlığı Cezaevi ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne ve 
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’na ilgili başvuru ile takibat ve inceleme yapılması için başvuruda bulunduk. 
Konu hakkında basına ve kamuoyuna bilgi verdik, TİHV 7-9 Eylül Günlük İnsan Hakları İhlalleri raporunda 
konu yer almıştır. Konu hakkında yetkili makamlarca tarafımıza herhangi bir bilgi verilmemiştir.  
 
İsa Eşsiz ‘in 21.10.2013 tarihinde yapılan ikinci başvurusunda şahsına yönelik işkence, darp ve tehdidin 
devam ettiği, can güvenliğinden kaygı duyduğu belirtilmiştir. 07.10.2013 tarihinde hastalığından dolayı 
Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine askeri personel nezaretinde sevkinde 
yaşadıklarını anlatmıştır. Askeri personelin mahpusun başvuruda bulunduğu, şikâyetçi olduğu hakkında bilgi 
sahibi oldukları ve bundan dolayı bunu baskı aracına dönüştürdükleri anlaşılmaktadır.   
 
23 Ekim 2013’te Tutuksuz yargılandığı Ergenekon Davası’ndan 10 yıl hapis cezası alan ve adlî bir 
operasyonu sonrası tutuklanan Sami Hoştan adlı kişiye “karaciğer metastazı” teşhisi konduğu ve Edirne Tıp 
Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda tedavi altına alındığı öğrenildi. Hastanede kaldığı odada 
dört jandarma görevlisinin gözetiminde 28 gündür tedavisi süren Sami Hoştan’ın ailesi hayatî tehlikesi 
bulunduğu gerekçesiyle tahliye edilmesi için İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu. 
 
24 Ekim 2013’te Erzurum H Tipi Cezaevi’nde tutulan İsa Eşsiz’in, “hastanedeki muayenesi esnasında 
kelepçelerinin açılmamasına itiraz ettiği” gerekçesiyle jandarma görevlilerince darp edildiği öğrenildi. 
 
25 Ekim 2013’te Metris (İstanbul) R Tipi Cezaevi’nde tutulan ve %66 engelli olduğu hastane raporlarıyla 
belgelenen Mehmet Başçı’nın tahliye talebinin Tekirdağ Devlet Hastanesi’nin “cezaevinde kalabilir” raporu 
doğrultusunda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildiği öğrenildi. 
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28 Ekim 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan A.Kerim Kılıç; “1992 yılından beri 
cezaevinde olan amcama 2000 yılında siroz teşhisi konuldu. Ciğerlerinin bir kısmı alındı. 12 Temmuz 2013 
tarihinde İzmir Şakran 3 nolu cezaevinden sürgün sevkle Edirne F Tipine getirildi. Tedavisi yapılmamakta, 
ilaçları verilmemektedir.” Dedi.  
 
1 Kasım 2013’te, İHD Konya Şube Bşk. Av.M.Cihan Halıcı’nın Karaman Cezaevine giderek aldığı bilgiye 
göre; Nezir Dayan isimli İHD Hasta mahpus listesinde de adı olan hasta mahpusun, Kalp Yetmezliği ,Damar 
tıkanıklığı ve Astım hastalığının bulunduğunu bunun için gerekli tedavinin sağlanması için Ermenek 
Cezaevinden Karaman'a Cezaevine nakledildiğini ve fakat Karaman Devlet Hastanesinin olanaklarının kısıtlı 
olması ve hekimlerin kendisini "terör" suçlusu kabul edip yeterince ilgilenmedikleri şikayetinde bulunmuştur. 
 
1 Kasım 2013’te Tutuksuz yargılandığı Ergenekon Davası’ndan 10 yıl hapis cezası alan ve adlî bir 
operasyonu sonrası tutuklanan Sami Hoştan adlı kişiye “karaciğer metastazı” teşhisi konduğu ve Edirne Tıp 
Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda tedavi altına alınmıştı. Hastanede kaldığı odada dört 
jandarma görevlisinin gözetiminde 28 gündür tedavisi süren Sami Hoştan’ın ailesinin hayatî tehlikesi 
bulunduğu gerekçesiyle tahliye edilmesi için İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuru 
reddedildi. 
 
5 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Mürüvet Aydın; “ Kalp rahatsızlığı, 
yüksek tansiyon, kolesterolü olan eşimin tedavisi yapılmamakta. Bu durumdan dolayı ailesi olarak endişe 
duyuyoruz. Kendisinin tedavinsin yapılabilmesi için tahliye edilmesini istiyorum.” Dedi.  
 
5 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan M. Baki Kaplan; “ 21 yıldır kesintisiz 
cezaevinde yatıyorum. Cezaevlerinde aldığım darbelerden dolayı baldırlarımın kaslarında çürüme meydana 
gelmiş. Bu nedenle sürekli şişiyor ve yürümekte zorluk çekiyorum. Aynı zamanda kol eklemlerimde ve 
boynumda şiddetli ağrılar mevcut. Midem hiçbir şeyi hazmetmiyor, ancak ilaçlar yardımıyla yemek 
yiyebiliyorum. Bağırsaklarımda sorun var. Belimde iki yerde fıtık var ve sara hastasıyım. Bugüne kadar bu 
konuda hiçbir yere başvurmadım, ilk defa size başvuruyorum, umarım ilgilenirsiniz.” Dedi.   
 
8 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Cemil İvrendi; “ Ben Cemil İvrendi, 50 
yaşında 20 yıldır cezaevinde, müebbet hükümlüsüyüm. Açık kalp ameliyatı oldum. Bacağımda oluşan büyük 
bir yara var, ameliyat oldum ve yara kapanmadı bunun riskli olduğunu söyledi doktorlar, orkid-ped 
kullanıyorum çünkü sürekli kanama oluyor. Bunun dışında her gün burnumdan, boğazımdan ya da diş 
etlerimden mutlaka kan geliyor. Cumhurbaşkanlığına dilekçe yazdım bunun üzerine adli tıpa gönderdiler ama 
klişe nedenlerden dolayı gerisin geri cezaevine getirildim. Başka yerlere de yazdım ama cevap alamıyorum. 
Raporlarım ailemde mevcut, sizden yardım bekliyorum. Avukat tutacak maddi durumum yok.” Dedi.  
 
9 Kasım 2013’te Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde tutulan PKK davasından hükümlü dört kişinin muayene 
için götürüldükleri hastanede kelepçeli muayeneyi kabul etmedikleri için darp edildikleri öğrenildi. 
 
14 Kasım 2013’te Adli Tıp Kurumu’nun “cezaevinde kalamazlar” raporuna karşın tahliye edilmeyen felçli Ali 
Haydar Yıldız ile iki eli olmayan Ergin Aktaş tutuldukları Metris (İstanbul) R Tipi Cezaevi’nde üç günlük açlık 
grevine başladı. 
 
16 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Dilek Demiral; “ 2011’de tutuklanan 
ablam cezaevine girmeden önce ciğerlerinden rahatsız olduğu için 3 ay tedavi görmüştü. Cezaevine 
girdiğinden bu yana rahatsızlığı ve şikâyetleri arttı. Doktora götürülmüş ve KOAH olduğu tanısı konulmuş. 
Ring araçlarında uzun süre beklemesi ve havası kalması sebebiyle zorunlu tedavisini sürdürememektedir. 
Hukuki destek talep ediyoruz ve bu durumun kamuoyuna- basına duyurulmasını, raporlarınızda yer almasını 
istiyoruz.” Dedi.  
 
19 Kasım 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan ve tedavisi mümkün olmayan ALS hastalığına 
yakalanan Lokman Akbaba’nın tüm başvurularına rağmen cezaevinden tahliye edilmesi yönündeki 
taleplerinin reddedildiği öğrenildi. 
 
22 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Aysel Dinç; “ eşimin bir takım sağlık 
sorunları var, bunun için adli tıp kurumuna sevk edilmesini ve tahliye edilmesini istiyorum.  Bunun yanında 
eşim tek başına kalmak istemiyor, 2 ya da 3 kişilik odaya geçmek istiyorum.” Dedi. 
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22 Kasım 2013’te, Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde kalan PKK davasından hükümlü Adem Tiryaki'nin 
beyninde çıkan tümör nedeniyle acilen ameliyat olması gerektiği, ancak kelepçeli tedaviyi kabul etmediği için 
ameliyatının gerçekleştirilemediği belirtildi.   
 
26 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Kemal Toraman; “Behsat Doğan kan 
pıhtılaşması hastalığı ile mücadele etmektedir (DVT). Behsat’ın doktor gözetiminde hareket etmesi, spor 
yapması gerekmektedir. Tam teşekküllü bir hastanede konttol altına alınmalı, tedavisi sağlanmalıdır. Ancak 
idare kendisini hastaneye göndermeyerek tedavisini dahi engellemektedir. Hasta mahpus listesinde yer 
almasını, tedavi hakkının engellenmesi ihlali konusunda başvuru yapılmasını talep ederim.” Dedi.  
 
27 Kasım 2013’te Hastalığı nedeniyle Adli Tıp Kurumu raporu için 28 Haziran 2013’te Metris (İstanbul) T Tipi 
Cezaevi’ne getirilen Hasan Kaçar’ın ellerinin ettirememesine, boynunu çevirememesine rağmen hala 
tahliyesi yapılmamışken Hasan Kaçar’a bağırsak hastalığı olan chorn teşhisi konulduğu öğrenildi. 
 
27 Kasım 2013’te İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrasında kısmi felç olan, 
beyin kanaması nedeniyle de vücut reflekslerini ve hafızasını yitiren ve Metris (İstanbul) R Tipi Cezaevi’nde 
tutulan Salih Tuğrul (57) için “hayatını tek başına idame ettiremez” yönünde görüş bildiren rapor vermesine 
rağmen Siirt Emniyet Müdürlüğü’nün Salih Tuğrul hakkında 26 Kasım 2013’te “toplum için tehlikelidir” 
şeklinde görüş belirtmesi nedeniyle tahliye edilmediği öğrenildi. 
 
27 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İbrahim Halil Bozkurt; “ Mardin 
cezaevinden Tekirdağ’a getirilen kardeşim çıplak arama dayatmasına karşı çıkınca 7 gardiyan tarafından 
dövülüyor. Kronik bronşit ve astım hastası olan kardeşim bu hava değişiminden olumsuz etkileniyor. Ailemin 
maddi durumu iyi olmadığından kendisini ziyaret edemeyecek. Diyarbakır’da yargılaması sürüyor, 3 yıldır 
tutuklu. Bu sorunu takip etmenizi istiyorum.” Dedi.  
 
29 Kasım 2013’te, çeşitli cezaevlerinde Silivri 6 No’lu L tipi cezaevine talepleri olmadan gönderilen 30 tutuklu 
mahpus adına  İHD Genel Merkezine mektupla başvuran Ahmet Buyruk, Silivri cezaevine getirildikleri 
günden beri tecrit edilmeye çalışıldıklarını, tutuklu olmalarına rağmen L tiplerinin koğuşları yerine tekli 
hücrelere konulduklarını, %80 engelli mahpus olan Selçuk Yıldızhan’ın da bu kötü koşullarda yaşamaya 
çalıştığını anlatarak, yardım talep etmişlerdir.  
 
1 Aralık 2013’te, Siirt Cezaevinden mektupla İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Osman Özüm, ciddi 
sağlık sorunu yaşadığını ve yolculuk yapamayacağına dair karar verildiğini ifade etmiştir. Buna rağmen son 
olarak 25 Kasım 2013 tarihinde Adli Tıp Kurumuna getirildiğini belirtmiştir. Özüm için konulan hastalık teşhisi 
şöyle: Sağ üst ektremitede hafif düzeyde kas gücü kaybı, Servical/Lomber  Disc Herni. Diyabet polinöropati. 
DM.Kals l HT.   
 
2 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran N.E., şu beyanlarda bulundu: “Eşim Murat Eren işlediği 
suçtan dolayı 21 yıl ceza almıştır. Diyarbakır D Tipi Kapalı cezaevinde cezasını infaz ederken 9 ay önce 
Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Eşimin sağlık durumu çok kötü olup böbrek, kalp ve 
tansiyon hastalığı mevcuttur. Cezaevi Müdürlüğüne birkaç kez dilekçe yazdığı halde, sağlığıyla ilgili doktora 
çıkarılamıyor. Eşimin böbreklerinin % 70’i çalışmamaktadır. Eşimin sağlık sorunları yetmezmiş gibi birde 
Tekirdağ iline sevk edilmesi hem kendisini hem de bizleri daha da üzmüştür. Bizim maddi durumumuz kötü 
olup kendisini ziyarete gidemiyoruz. Bu çerçevede naklinin Diyarbakır ya da yakın illerinden birine 
yapılmasını da talep etmekteyim.  Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
4 Aralık 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan oğlu Ferhat Çiçek; “Ordu cezaevinde 
kalan babamın sağlık sorunları (şeker ve hipertansiyon hastası) var. Cezasının ertelenmesi için başvuruda 
bulunmuş, cevabı bekliyor. Bu süreci sizinde takip etmenizi istiyoruz. Hasta mahpuslar listesine ismini 
eklemenizi rica ediyorum.” Dedi.  
 
5 Aralık 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Rauf Erdem; “ Sağlık sorunlarımdan 
dolayı hastaneye götürüldüm fakat raporlar tarafıma verilmiyor. 2022 sayılı yasadan yararlanmak için 
hastaneye götürülmem gerekiyor fakata götürülmüyorum. Bir de burada çatal verilmiyor. Savcılık verilmesi 
gerektiği talimatını vermiş olmasına rağmen cezaevi 2. müdürü ve baş gardiyanın keyfi tutumundan dolayı 
bizlere çatal verilmiyor. Ayrıca bu cezaevinde adli mahpuslara fiziki işkence yapılıyor, müdahale ettiğim için 
beni de tehdit ettiler. Konuyu bilginize sunar, gerekli girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.” Dedi 
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10 Aralık 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Beşir Çelik; “ Tekirdağ F tipinden Silivri 
3 No’lu L tipine götürülmüş. 15 gündür hücrede tutuluyor. Vücudunda yaralar çıkmış. Bu duruma son 
verilmesini istiyoruz, hukuki destek talep ediyorum.” Dedi.  
.   

10 Aralık 2013’te Tutuksuz yargılandığı Ergenekon Davası’ndan 10 yıl hapis cezası alan ve adlî bir 
operasyonu sonrası tutuklanan Sami Hoştan adlı kişiye “karaciğer metastazı” teşhisi konmuş ve Edirne Tıp 
Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı’nda tedavi altına alınmıştı. Hastanede kaldığı odada dört 
jandarma görevlisinin gözetiminde tedavisi süren Sami Hoştan’ın ailesinin hayatî tehlikesi bulunduğu 
gerekçesiyle tahliye edilmesi için İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yaptığı başvuruyu yeniden 
değerlendiren mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu’nun, 6 ay süreyle infazına ara verilmesi gerektiği yönünde 
rapor verdiği Sami Hoştan’ın tedavisinin devam edebilmesi için 6 ay süreyle infazının durdurulmasına karar 
verdi. Kararın ardından Sami Hoştan tahliye edildi. 

 
11 Aralık 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek Başvuruda bulunan Hilal Yaruk; “Görme bozukluğu, kronik 
akciğer rahatsızlığı, mide rahatsızlığı, KOAH, astım, bel fıtığı, el titremesi ve psikolojik bozukluk gibi 
hastalıkları vardır. Yaklaşık 16 yıldır devam eden bu şikâyetleri son 1 yılda daha da artmıştır. Ağrı hasta 
listenize eklenmesini ve gerekli girişimlerin yapılmasını talep ediyoruz.” Dedi 
 
12 Aralık 2013’te Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ESP üyesi Okan Danacı’nın cezaevinden diş 
muayenesi olmak için götürüldüğü hastanede kelepçeli olarak tedavi olmayı reddedince yanında bulunan 
jandarma erleri tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
20 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Evim Atmaca, şu beyanlarda bulundu: “Ablam Nuray 
Atmaca, yaklaşık 3 yıldır KCK operasyonları adı altında Dersim’de gözaltına alındı ve tutuklandı. Halen 
Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevinde tutukludur. Kendisi 2005 yılından beri SLE hastası olup; düzenli olarak 
haftalık ve aylık doktor kontrolü yapılması gerekmektedir. Bu tetkiklerin de yapılabileceği hastane üniteleri 
Adana, Maraş ve İstanbul’da bulunmaktadır. Son zamanlarda ablamın rutin kontrolleri keyfi, bir şekilde 
engellenmektedir. Haftalık kontroller, aylık kontrollere indirgenmiştir. Bu da ablamın sağlığını ciddi bir şekilde 
tehlikeye sokmaktadır ve hastalığının ilerlemesine neden olmuştur. Bununla birlikte hastaneye götürülürken 
ve tedavi edilirken kelepçesi çıkarılmamaktadır. Tedavinin uzun olması nedeniyle ablam her seferinde 24 
saate yakın bir süre zarfını kelepçeli geçirmektedir. Ayrıca diş hastanesine de diş problemleriyle ilgili 
gittiğinde kelepçeli ve asker nezaretinde muayene dayatılmaktadır. Ablam bu durumun diğer hasta 
mahpuslara da dayatıldığını belirtmektedir.  Ablam, hastalığı nedeniyle çok sıcak bir ortamda kalmak 
zorundadır. Ancak bulunduğu cezaevinde kalorifer bile doğru dürüst yanmamaktadır. Elbistan’ın iklim şartları 
da ablamı zorlamaktadır. Bu nedenle; ablamın cezaevinde yaşamını idame ettiremeyeceği de gözetilerek 
tahliye edilmesi için ilgili kurumlara başvurulmasını ve uygulanan işkencenin sonlanması bununla birlikte 
sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulması için derneğinizden hukuki destek talep ediyorum.”   
 
24 Aralık 2013’te Kırıklar (İzmir) Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülerin soğuktan korunmak için kullanmak 
istedikleri bere, eldiven ve atkı gibi ihtiyaçlar için cezaevi yönetiminin doktor raporu talep ettiği Bahoz 
Tanhan’ın yazdığı mektup sonucu öğrenildi. 
 
24 Aralık 2013’te Elbistan (Kahramanmaraş) E Tipi Cezaevi’nde kaloriferlerin soğuğa rağmen yakılmadığı ve 
tutuklu ve hükümlülerin soğuğa bağlı olarak hastalanmaları durumunda ise tedavi için gittikleri hastanede 
kelepçeli muayene uygulamasının dayatıldığı Hasan Göksungur’un yazdığı mektup sonucu  öğrenildi. 
 
24 Aralık 2013’te Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ESP üyesi Murat Akıncı’nın 
cezaevinden göz muayenesi olmak için götürüldüğü Aşkın Tüfekçi Devlet Hastanesi’nde kelepçeli olarak 
tedavi olmayı reddedince muayenesi yapılmadan cezaevine gönderildiği öğrenildi. 
 
24 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Aydın Elverdi, şu beyanlarda bulundu: “Ben Diyarbakır 
Sur ilçesinde doğdum. Ailem şuanda Diyarbakır Bağlar’da ikamet etmektedir. Ben yaklaşık olarak 6 yıldır 
Diyarbakır D Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktayım. Adli bir suçtan yargılandım ve ceza aldım. 
Diyarbakır Tipi Cezaevi doluluğunu bahane göstererek beni Gümüşhane Cezaevine sevk ettiler. Benim 
birçok kronikleşen ağır hastalıklarım mevcuttur. Bunların başında astım, yüksek tansiyon ve kronik böbrek 
yetmezliği hastalıkları teşhisi konulmuştur. Hastalıklarım ileri derecede olduğundan dolayı Ceza Ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne özel sevk talebinde bulundum ancak Kürt olduğumdan dolayı görevli Tetkik 
Hâkim olan ve sevk işlerinden sorumlu Selami Candemir, dilekçemi dikkatte almadan kendi ırkçı yaklaşımı ile 
aileme yakın olacağım yerde beni tedavi amaçlı adı altında Trabzon’a sevk etti. Sözde buradaki 
hastanelerde daha iyi tedavi olabileceğimi söyleyerek sevk ettiler. Ben daha öncede kontrol amaçlı 
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Gümüşhane Cezaevinden Trabzon’a geliyordum. Bana tedavi diye sadece hap veriyorlar. Başkada hiçbir 
şey yapılmıyor. Ben şuanda Trabzon Cezaevinde bulunmaktayım. Burada denizin olması ve havanın da 
nemli oluşu astım hastalığımı daha da artırmaktadır. Yazmış olduğum dilekçemde bunları belirtmeme 
rağmen ayrımcılık yaparak beni ölüme terk etmektedirler. Sevk yazdığım dilekçeme hala cevap almış 
değilim. Buradaki olumsuz şartlar beni gittikçe daha çok hasta etmektedir. Ben dilekçeme cevap 
alamadığımdan ve buradaki olumsuz şartlar söz konusu olduğu için ölüm orucuna başlamış bulunmaktayım. 
Birde bütün bunlar yetmezmiş gibi disiplin cezasına da çarptırıldım. Her an yüksek tansiyon nedeniyle beyin 
kanaması geçirebilir ve felç olma durumuyla karşı karşıya olabilirim. Keyfi tutumları nedeniyle Adalet 
Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü benim bu konumumdan sorumludur. Onlardan af veya 
tahliyemi istemiyorum. Tek isteğim beni aileme yakın olan herhangi bir cezaevine naklimin yapılmasını 
istiyorum. Ben bu hastalılara cezaevinde yakalandım. Tedavimin Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde 
yapılmasını istiyorum. Ailemi ve memleketimi düşündüğüm zaman hastalıklarım, acılarım artıyor. Bana 
yardımcı olun, yakında diyalize de bağlı kalacağım.  Hiçbir şekilde burada tedavi olmayı kabul etmiyorum. 
Gittiğim Gümüşhane hastanesinde, burada bulunan doktor bana verdiği raporda sadece ilaç tedavisi 
yapılabilir ve kontrole gelebilir şeklinde rapor verdi. Ayrıca raporda astım hastası olmam nedeniyle nefes alıp 
vermede zorlandığımı da belirtmektedir. Bu cezaevinde olmamam gerektiği halde hala buradayım. Trabzon 
Cumhuriyet Başsavcılığına da dilekçe yazdım oradan da bir sonuç çıkmadı.  Burada ölmek istemiyorum. 
Kendi topraklarımda ölmek istiyorum. Hem uzak bir cezaevinde olamam hem de ailemden uzak olmam bana 
daha çok üzüntü vermektedir. Sizden isteğim bana yardımcı olmanızdır. Ayrıca Diyarbakır, Batman, Mardin 
ve Şırnak’ta yeni açılan cezaevlerinden birine sevkimi talep ediyorum. Bütün masraflarım tarafımdan 
karşılanacağını da belirtmek istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
25 Aralık 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Hori Anlıaçık, 1993 doğumlu oğlum Musa Alnlıaçık Mersin 
ceza evinden Pozantı, Silifke, Antep cezaevlerine sürgün edildi kalp ve tansiyon hastası o koşullarda 
yaşaması tehlikelidir. Oğlumun avukatı yok derneğiniz tarafından yardımcı olmanızı talep ediyorum. 
 
25 Aralık 2013’te, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Abdullah Aşkara ve Halit Kaçar, cezaevinde 
kaldıkları süre içersinde cezaevinin olumsuz şartlarının kendilerinde oluşturduğu sağlık sorunlarının 
giderilmesi ve tedavilerinin yapılması amacıyla yardım talebinde bulunmuşlardır.   
 
26 Aralık 2013’te, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan A.Hekim Ekinci, cezaevinde kaldığı süre içersinde 
cezaevinin olumsuz şartlarının kendisinde oluşturduğu sağlık sorunlarının giderilmesi ve tedavisinin 
yapılması amacıyla yardım talebinde bulunmuşlardır.   
 
26 Aralık 2013’te 1999 yılından beri cezaevinde bulunan ve müebbet hapis cezası verilen Midyat ( Mardin) M 
Tipi Cezaevi’nde tutuklu Remzi Bayram’a bel iltihaplanması olarak bilinen “ankilozan spondilit” hastalığı 
teşhisi konmasına rağmen cezaevi yönetiminin hastaneye sevk kararı vermediği öğrenildi. 
 
Denizli D Tipi cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan, Fahrettin Kocakaya,   Ali Özcan,   Sağlık için 
başvurularımız aylarca bekletiliyor hastaneye götürülüşümüz ters kelepçe takılarak oluyor, doktor karşısında 
kelepçelerin çıkarılmıyor, koğuşta yapılacak tadilat parasını bizden istiyorlar, açık görüş zamanları keyfi 
olarak kısaltılılıyor, görüşe gelen yakınlarımıza arama adı altında kötü davranılıyor, koğuştan her çıkışımızda 
ince aramaya tabi tutuluyoruz koğuşa dönüştede aynı senaryo, ayda 3 kez havalandırmaya çıkarılıyoruz. 
Ailelerimiz getirdiği defter kitap kalem bize verilmiyor, kantinlerdekiler ise çok kötü kullanılmıyor. Demişlerdir. 
 
İzmir Şakran 3 Nolu T Tipi cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan, Abdullah Yilmaz   ve  M.Nuri Özen   
Hastanelere sevk sırasında uzun süreli rink aracında dolaştırıldıklarını, doktorlar karşısında kelepçelerinin 
çözülmediğini, doktorların tutumununda rencide edici olduğunu bildirmişlerdir. 
 
Şakran  Kadin Kapalı cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Fatma Aydın; Sağlık sorunlarımız çok ciddi 
olduğunu, Doktorlar tarafından üstünkörü bir muayene ile geçiştirildiklerini bununda sürekli hasta kalmalarına 
neden olduğunu belirtmiştir. 
 
İzmir Şakran 3 Nolu T Tipi cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Mehmet Baran; Diş hastanesine sevkim 
uzun süre bekletildikten sonra kelepçeli olarak muayene edilmek istendim karşı çıkıncada muayene 
edilmeden geri getirildim. Demiştir. 
 
İzmir/Şakran Kadin Kapalı cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Lamia Aso, Uzun tutukluluk yıllarımız 
sağlık sorunlarımızı klinikleşmesine sebep oldu. İdare gerekli özeni göstermediği gibi tedavi olmak için uzun 
bir zaman dilimi beklemek zorunda kalıyoruz. Demiştir. 
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İzmir/Kırıklar 1 Nolu F Tipi cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan M. Şerif Öner;  Hastaneye sevklerimizde 
büyük sıkıntılar yaşatılıyor. Adli mahkumlarla birlikte hastaneye götürülüşümüz ise hakaret ve kavgaya 
sebebiyet verek şekilde kışkırtıcı. Doktor karşısında ellerimizden kollarımızdan kelepçe çözülmüyor. 
Demiştir. 
 
2 Nolu F Tipi Sincan/ Ankara cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Kurtuluş Atalay , Medeni Tarlan, 
Hastalıklarımızın tedavisi için uzun süre müracatlarımız cevapsız kalıyor. Üstünkörü sağlık taraması 
yapılıyor. Ağır hastaların işlemlerinin geciktirilmesi tahliyelerinin engellernmesi ölüme davetiye çıkarıyor. İHD 
nin konuyu gündemde tutmasını talep ediyoruz. Demiştir. 
 
2 Nolu T Tipi Şakran/İzmir cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Şükrü erik, Sağlık sorunlamızla yeteri 
kadar ilgilenilmediği için üstünkörü muayene edildiğimizden ve ilgisizlikten hastalıklarımız ağırlaşmakta. 
Demiştir. 
 
3 Nolu T Tipi Şakran/İzmir cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan A. Hakim Şık, Yetersiz sağlık hizmetleri 
kelepçeli tedavi edilmemiz durumumuzu zorlaştırmaktadır. Demiştir. 
 
Aydın E Tipi Kapali cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan İhsan Dönmüş, Bulundukları cezaevinde 
kelepçeyle tedavi edilme, tuvalet ihtiyacını bile kelepçeli karşılama, onur kırıcı uygulamalar dayatıldığını 
belirterek duyarlılık talep etmiştir. 
 
2 Nolu T Tipi Şakran/İzmir cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Resul Baltacı, Gerekli tetkik ve 
tedavilerinin yapılmadığı, sürekli farklı farklı disiplin cezalarına maruz kaldığını belirtmiştir. 
 

Cezaevlerinde Haberleşme Hakkının İhlali 
 
1 Ocak 2013-30 Haziran 2013 tarihleri arasında İHD Mersin şubemize cezaevlerinden yapılan başvurularda 
9 kişiye görüş, 4 kişiye hücre cezası verildiği öğrenilmiştir. 
 
Kırıkkale F Tipi Cezaevi’nde bulunan Musa Kaya’nın, Yunan mitolojisindeki Prometheus’a karşılık Kürt 
mitolojisinde ateşi çalanın bir kadın olduğunu anlatan bir Kürt masalı içeren mektubu, idare tarafından “yalan 
yanlış bilgiler içerdiği” iddiasıyla gönderilmemiş. (Masal bu, masal. Uçan halı içeren masalları falan 
toplatırlardı herhalde, ilgili yerde olsalar). Musa Kaya’nın, bir arkadaşına yazdığı Zazaca mektubu da, 
“Hükümlü, Türkçe bildiği halde, mektubunu Zazaca yazmış” denilerek, arkadaşına verilmemiş.   
 
2 Ocak 2013’te, İHD İstanbul şubemize faks gönderen Nuri Akbulut: “ ben tek kişilik bir hücrede tutuluyorum. 
Keyfi olarak verilen disiplin cezalarından dolayı 3 yıla yakın zamandır hiçbir aile görüşü yapmış değilim. 
Hiçbir sosyal- kültürel faaliyetten yararlanamıyorum. Bunun yanı sıra dinlediğim radyoma el koydular ve 
depoya attılar. Demokrasi ile ilgili bir yazımı fotokopiye gönderdim hem el koydular hem de örgüt 
propagandası yapıyormuşum adına 11 gün hücre cezası verdiler. Tek kişilik bir hücrede hiçbir insanla 
görüşme imkanı sağlanmadan böylesi dar bir hücrede nefes alamaz durumdayım, psikolojik işkence 
altındayım. İnsanca bir hayata izin verilmiyor. Daha farklı sorunları da yerinde tespit etmek için İHD’den bir 
heyetin gelip yerinde incelenmesini önemle rica ediyorum.” Dedi. 
 
8 Ocak 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Veysi Ado “Adalet Bakanlığınca yılbaşı 
özel programı ile birinci derecede aile fertleriyle açık görüş hakkı bizlere verilmiştir. Bu kararı cezaevi 
idaresinin yılbaşından önceki hafta içinde bize bildirmesi gerekirken, hafta sonu Cumartesi akşam sayımında 
bir gardiyan ile görüşe çıkacağımız bildirdiler. Bu tam bir skandaldır, çünkü cezaevi idaresi bizim hafta sonu 
ailemize ulaşama şansımız olamadığından dolayı bunu bildiremeyeceğimizi çok iyi biliyor. Bunu yapmaları 
açıkça ak ihlali ve hak gaspıdır. Bu yüzden birçok arkadaşımız ailesiyle açık görüş hakkını kullanamadı.  
 
12 Ocak 2013’te, Van TUYAD-DER üyeleri, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki mahpusların durumuna dikkat 
çekmek amacıyla şube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İHD, GÖÇ-DER, il genel meclis 
üyeleri, KURDİ-DER ve mahpus yakınları katıldı. Toplantıda konuşan Van TUYAD-DER Başkanı Ahmet 
Aygün, 12 Eylül tarihinde PKK ve PJAK’lı mahpuslar tarafından başlatılan ve PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 
çağrısıyla bitirilen açlık grevlerinin ardından Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde baskıların giderek arttığını 
belirterek, Suriye İran-Irak uyruklu mahpusların telefon haklarının engellendiğini belirterek, “Suriye uyruklu 
Abdo Şeyh adlı tutuklunun bütün belgeleri Türkçe tercümeli olarak kendisi tarafından verilmesine rağmen 
Suriye’de bulunan ailesiyle telefon görüşmesi sağlanamadı” dedi.   
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14 Ocak 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hasan Çelik: “ Yılbaşından birkaç gün 
önce kendi isteği ile Bolu T tipine getirilen oğlum Kenan Çelik gardiyanlar tarafından çıplak aranmak istemiş. 
Kendisi bunu onur kırıcı bulduğu için kabul etmemiş ve direnmiş. Bunun üzerine kendisini darp etmişler. 
Revire çıkmış fakat doktor rapor vermemiş, suç duyurusu ve dilekçe yazmış ama red cevabı almış. Mağdur 
olan oğluma bunun üstüne 1 aylık iletişim (faks, mektup, telefon) cezası verilmiş, henüz uygulanmıyor bu 
karar. Oğlumun başına gelebilecek herhangi bir olumsuzluktan o cezaevinin müdürleri sorumludur. 
Raporlarınızda yer almasını, gerekli girişimlerde bulunmanızı rica ediyorum.” Dedim. 
 
6 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zühal Ekmez, şu beyanlarda bulundu: “05.02.2013 
tarihinde Burdur Cezaevinde tutuklu olarak bulunan ağabeyim Nihat Ekmez ile her ayın ilk Salı günü “açık 
görüşüne” gitmekteyiz. Onunla birlikte 3 arkadaşı daha görüşe çıkmaktadır. Cezaevindeki gardiyanlar açık 
görüşte yan yana oturmamıza dahi izin vermemektedirler. Masalarda sadece karşılıklı oturmamızı istiyorlar. 
Geçen haftaki açık görüşümüzde de yan yana oturmak istediğimizi belirttik. Gardiyanlarla ağabeyim 
konuşuyordu. Kendisi daha önce kaldığı cezaevlerinde böyle bir uygulamanın olmadığını söyledi. Anladığım 
kadarıyla Cumhuriyet Savcısına ve Cezaevi Müdürüne bu konuyla ilgili yazılı başvuruda bulunduğunu 
söyledi.   Gardiyanlar bir türlü ikna olmadılar, karşılıklı oturmak zorundasınız, dediler. Tutuklularda karşılıklı 
oturmayacağız, yan yana oturacağız yoksa görüş yapmayacağız dediler. Bunun üzerine gardiyanlar 
tutuklularla aramızda bir set oluşturarak görüşü bitirdiler. Bu olaylar esnasında cezaevi müdürü de 
gardiyanların arasındaydı. Ağabeyim “bakın siz eşleri yan yana getirmeyi düşünüyorsunuz, kız kardeşim 
senede bir kere geliyor, yan yana oturmamıza izin vermiyorsunuz. Karşılıklı bir şeyleri çözme 
çabasındaysak, adımlar atmaya çalışıyoruz. Sizin bu davranışlarınız hiç insani değil” dedi. Gardiyanlarda 
bize söylenene göre hareket ediyoruz. Özetle ayrılma aşamasında ortam biraz gerildi. Ağabeyimi kollarından 
çekip götürdüler. Herhangi bir fiziki müdahale olmadı ama biz aileleri olarak çok kaygılandık. Burdur’da 
sadece 14 siyasi tutuklu var ve bunlar sürgün edilmiş tutuklular, herhangi bir gerekçe gösterilmeden, fiziksel 
müdahalenin olmasından endişe duyuyoruz. Gardiyanlar tutuklulara düşmanca bakıyorlardı.  Ne 
yapacağımızı bilemiyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
6 Şubat 2013’te, 5 Ekim 2012’de tutuklanarak Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Dicle Haber 
Ajansı muhabiri Ferhat Arslan’ın 16 Kasım 2012’de ve 15 Ocak 2013’te Yazar Hüseyin Aykol’a gönderdiği 
mektuplara “kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşürdüğü” iddiasıyla cezaevi yönetiminin el koyduğu 
öğrenildi. 
  
20 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Güllişah Değiş, şu beyanlarda bulundu: “Benim babam 
Nimet Değiş, Bolu T Tipi cezaevinde bulunmaktadır. 15.02.2012 tarihinde telefon açtığında ‘Alo’ deyince 
oradan bazı kişiler babama ’O kimdir’ dedi. Babam kızımdır dediğinde ‘sana daha öncede söyledik 
görüştüğün kişinin ismini soy ismini söyleyeceksin’ dediklerinde babam ‘Kızımdır dedim’ babamın üzerine 
bağırarak ‘kapat o telefonu’ dediler ve babamdan telefonu alıp kapattılar. Babamla olan telefon görüşmemi 
engellediler. Bütün bunlardan kaynaklı olarak babama baskı uygulayabilirler. Babamın hayatından endişe 
ediyorum. Bu konudan sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  
 
25 Şubat 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Dilber Emen: “ Tekirdağ 2 Nolu’da 
bulunan oğlum Agit ile yaptığım telefon görüşmesinde cezaevindeki baskı, tehdit ve uygulamalardan dolayı 
18 Şubat 2013’te, açlık grevine başladığını öğrendim. Bir buçuk yıldır oğlumla açık görüş yapamıyorum. 
Sürekli hücreleri basılıyor, kışlık giysilerine el konuluyor. Yaşanan ihlallerle ilgili gereğinin yapılması talep 
ediyorum.” dedi. 
 
2 Mart 2013’te, Antep H Tipi Cezaevi'nde bulunan PKK davası tutuklusu Ali Erden, ailesi ile Şubat ayında 
yaptığı açık görüşte babasının yaşanan duruma tepki gösterdiği için 6 ay açık görüş cezasına çarptırıldığını 
aktardı. Mektubunda 10 metrekarelik açık görüş odasına yüzlerce tutuklu ve ailesinin sıkıştırılmaya çalıştığını 
ve bu kalabalığın yanı sıra her tutuklu için 4 infaz koruma memurunun odada bulundurulduğunu ifade eden 
Erden, koşullar nedeniyle sağlıklı bir şekilde açık görüş yapamadıklarını belirtti.   
 
4 Nisan 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Nuri Akbulut: “ Ben Tekirdağ 1 No’lu 
Kapalı Cezaevi C- Tek 48. Koğuşta kalmaktayım. Geçen hafta yaşadığımız koşullarla ilgili sorunlarımızı 
içeren bir mektup yollamak istedim. Ama idare tarafından sakıncalı bularak göndermedi. Bu faksla sadece 
şunu ifade etmek istiyorum çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığımızı belirtmek istiyorum.” dedi.  
 
9 Nisan 2013’te, Maraş'ta bulunan Elbistan E Tipi Cezaevi'nde kalan siyasi mahpuslar, 15 günden bu yana 
cezaevi idaresi tarafından hukuksuz bir biçimde yıllardır kullandıkları ve yasal bir hak olan sohbet hakkının 
engellendiğini belirtti. DİHA'ya gönderdikleri faks aracılığı ile yaşadıkları hak gaspını duyuran mahpuslar, 
idarenin bu hakkın kaldırılmasına gerekçe olarak 3'üncü Yargı Paketi ile birlikte uygulamaya konan, evli 
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tutuklu ve hükümlülerin eşleri 24 saat baş başa görüşmelerine olanak veren düzenlemenin gösterildiğini, bu 
görüşmelerin de sohbet yaptıkları odalarda gerçekleşeceğinden sohbet haklarının engellendiğini aktardı. 
Cezaevi idaresinin evli tutuklu ve hükümlülere bu hakkı tanırken, yıllardır düzenli olarak kullandıkları 
haklarına son verdiğini kaydeden mahpuslar, "Cezaevi idaresi çifte standartçı bir yaklaşım benimsemiştir. Bu 
hakkımız ortadan kaldırıldıktan bir hafta sonra ise kimi hükümlü ve tutuklular ortamı provoke edecek şekilde 
tekbirler çekip 'şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganları atmaktadır. Haklarımızı çok rahat bir şekilde 
ortadan kaldıran cezaevi idaresi provokasyon yaratan bu tür girişimlere karşı ise sessiz kalmaktadır" diye 
belirtti. Mahpuslar yaşanan gelişmelerin cezaevinde olumsuz sonuçlara yol açabileceği konusunda 
kendilerini endişelendirdiğini vurguladı. Mahpusların aktardığı hak gaspını ise Elbistan E Tipi Cezaevi idaresi 
tarafından doğrulandı.  İsmini vermeyen bir İdare Memuru, uygulamayı doğrulayarak, bu kararın İdare 
Gözlem Kurulu tarafından verildiğini söyledi. Yetkili, mahpusların sohbet yaptığı salonun haftanın 5 günü 
yapılacak olan aile görüşmeleri için ayrıldığını aktardı. Yetkili, bu uygulamanın geçici olmadığını, bundan 
böyle bu biçimi ile uygulayacağını söyledi.   
 
12 Nisan 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sultan Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Seyfettin 
Yaşa ve kardeşi olan kaynım Fethi Yaşa Amasya Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadırlar. İki kardeş aynı 
dosyadan dolayı yaklaşık olarak 22 yıldır cezaevindeler. Eşim ve kaynım daha önce Bingöl cezaevinde 
kalıyorlardı yaklaşık olarak 45 gün önce Amasya Cezaevine nakil oldular. 05.04.2013 tarihinde eşimi ziyaret 
etmek üzere Amasya Cezaevine gittim. Eşim Amasya cezaevine getirildiklerinde kapıda sorun yaşandığını, 
kıyafetlerini soymalarını bu şekilde üzerlerinin aranacağını ancak kabul etmediklerini ve bu nedenle Bingöl 
cezaevinden kendileriyle birlikte getirdikleri eşyalarının hala kendilerine teslim edilmediğini belirtti. Bu 
eşyaları arasında kıyafetleri, özel eşyaları, radyoları olduğunu ve bunların bu kadar zaman boyunca 
kendilerine kasıtlı bir şekilde teslim edilmediğini, battaniye talepleri olmasına rağmen kendilerine 
verilmediğini belirtti. Eşim ve kaynım aynı cezaevinde olduklarından birbirleriyle görüşme talebinde 
bulunmuşlar. Kaynımın annesi, babası ve eşi bulunmamaktadır. Bu nedenle görüşüne kimse gitmemektedir. 
Bu nedenle tek akrabası olan ve aynı cezaevinde bulunan eşim ile görüşmek istemektedir. Bu talebin hukuka 
uygun ve doğal bir talep olduğu düşüncesindeyiz. Ancak buna rağmen cezaevi idaresi tarafından talepleri 
kabul edilmediği gibi herhangi bir gerekçe de gösterilmemiştir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”   
 
28 Nisan 2013’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden Ozan Kanar tarafından “Mart 2013 Hak İhlalleri” 
başlığıyla gönderilen mektupta, tutuklu ve hükümlülere uygulanan işkencenin anlatıldığı bir sayfanın Mektup 
Okuma Komisyonu’nca alındığı, başka bir sayfanın da yarısının silinerek silinen bölüme “karalama kararı 
alınmıştır” yazıldığı öğrenildi. 
 
6 Mayıs 2013’te PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek için 3 Mayıs 2013’te Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na 
başvuran Abdullah Öcalan’ın kardeşi Mehmet Öcalan’ın ve cezaevinde tutulan diğer mahpusların ailelerinin 
İmralı Adası’na gidişlerine, İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne ulaşımı sağlayan kosterin bozuk 
olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. 
 
15 Mayıs 2013’te Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde PKK Davası’ndan tutulan Suriye vatandaşı Lamia 
Asu’nun bir yıldır kimseyle görüşmesine izin verilmediği, bir yıl içinde avukatıyla da 2 kez görüşebildiği  
öğrenildi. 
 
12 Haziran 2013’te, Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan yaklaşık 30 siyasi mahpusa 2 ay önce cezaevindeki 
uygulamaları koğuş kapısına vurarak protesto eylemi yaptıkları gerekçesiyle iletişim cezası verildiği belirtildi. 
Cezaevi idaresi tarafından ceza alan siyasi mahpuslara bir ay boyunca aileleriyle telefon görüşmesi ve 
mektup yasağı getirildiği bildirildi. Cezaevindeki hak ihlalerini protesto etmek için 24 PKK’li mahpus, süresiz 
ve dönüşümsüz açlık grevi başlatılmış ve BDP Van Milletvekilli Özdal Üçer ile sivil toplum örgütlerinin araya 
girmesiyle 19'uncu gününde eylemlerine son vermişti.   
 
18 Temmuz 2013’te, Gündem gazetesi genel yayın yönetmenlerinden Hüseyin Aykol'a faks göndermek 
istemelerine, cezaevi idaresi tarafından "Kurumumuz asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüreceği kanaatine 
varılmıştır" gerekçesiyle izin verilmedi. Cezaevi idaresi, İsmet Karak ve Mehmet Cin isimli tutukluları disiplin 
kuruluna sevk etti.   
 
24 Temmuz 2013’te Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Ayetullah Ay’ın bağırsaklarından 
sağlık sorunu bulunmasına rağmen revire götürülmediği, konuyla ilgili şikayetlerini yazdığı mektuplara ise el 
konduğu öğrenildi. 
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27 Temmuz 2013’te Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde tutulan Mesut Çeki’nin Etkin Haber Ajansı’na 
gönderdiği faksa cezaevi yönetiminin, Eskişehir’deki Gezi Parkı eylemleri sırasında linç edilerek öldürülen Ali 
İsmail Korkmaz’ı övdüğü gerekçesiyle el koyduğu öğrenildi. 
 
4 Eylül 2013’te Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde tutulan Mesut Çeki’nin 5 Ağustos 2013’te, cezaevindeki 
uygulamaları anlattığı iki faksına cezaevi yönetiminin el koyduğu öğrenildi. 
 
6 Eylül 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ahmet Şahin, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Şaban 
ŞAHİN, iki yıla yakın bir süredir KCK adı altında gözaltına alındı ve yargılandığı dosyada 12 yıl ceza aldı. 
Dosyası halen Yargıtay’da devam etmektedir. Oğlum şuan Gaziantep H tipi Kapalı İnfaz Kurumunda 
tutukludur. Oğlum ile en son 4 ay önce yüz yüze görüşebildim. Bu tarihten sonra kendisi ile görüşemiyoruz. 
Başvurduğumuz yetkililer bize sadece ziyaret yasağının olduğunu dolayısıyla görüşemeyeceğimizi 
belirtiyorlar ancak ne gerekçe ile görüşme yasağı olduğunu bize açıklamaktan imtina ediyorlar. Bizim tüm 
çabalarımıza rağmen bu bilgiye ulaşamadık. Bu bir üzüntü ve gerginlik içerisinden bu durumdan açıkça 
endişe etmeye başladık. Bu yöntem ile hem oğlumuzu hem de biz ailesini cezalandırmaktadırlar. Bu konuda 
derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
8 Eylül 2013’te, Antep E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan ve 12 yıl hapis cezası verilen Antep Üniversitesi 
öğrencisi Şaban Şahin'e (22), 12 Eylül 2012 tarihinde Cezaevlerinde başlatılan süresiz-dönüşümsüz açlık 
grevine katıldığı gerekçesiyle cezaevi idaresi tarafından "Süresiz iletişim ve görüş yasağı" verildi.    
 
14 Eylül 2013’te Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde tutulan Mesut Çeki’nin Alevi meselesi ile ilgili yazdığı 
bir yazısına ve bir başka tutukluya yazdığı mektubuna cezaevi yönetiminin el koyduğu öğrenildi. 
  
14 Eylül 2013’te Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde tutulan Ali Erden’in cezaevindeki hak ihlallerine ilişkin Avrupa 
İşkenceyi Önleme Komitesi’ne ve Adalet Bakanlığı’na yazdığı mektuplara cezaevi yönetiminin el koyduğu 
öğrenildi. 
 
15 Eylül 2013’te Hacılar F Tipi Cezaevi’nde tutulan Salih Gün’ün sadece öz geçmişinin yazılı bulunduğu 
mektubuna cezaevi yönetiminin “sakıncalı” bularak el koyduğu öğrenildi. 
 
19 Eylül 2013’te Hacılar (Kırıkkale) F Tipi Cezaevi’nde tutulan Ercan Yıldız’ın cezaevinde yaptığı Pir Sultan 
Abdal figürlü mektuba cezaevi yönetiminin “mektup içerisinde bulunan kartın, yasadışı örgütü simgeleyen 
resim ve işaretler içerdiği gerekçesiyle sakıncalı bulunarak alıcısına gönderilmemesine karar verilmiştir” 
diyerek el koyduğu öğrenildi. 
 
19 Eylül 2013’te, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden Sincan 2 No'lu Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen mahpus 
Ömer Akbay'a, cezaevi girişinde çıplak aramaya tabi tutulduğu öğrenildi. Uygulamaya karşı çıkan Akbay’a, 
cezaevi idaresi tarafından 3 günlük hücre cezası ve bir ay iletişim cezası verildi. 
 
27 Eylül 2013’te Sincan (Ankara) F Tipi Cezaevi’nde tutulan Erol Zavar’a bir mektupla birlikte gönderilen 
deniz kabuklarına cezaevi yönetimi tarafından “sakıncalı” bulunarak el konduğu öğrenildi. 
 
21 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kadri Arslanoğlu, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim 
Murat Arslanoğlu şuan da Karaman M Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. Almanya’da ikamet eden eşi ve 
çocukları cezaevine göndermiş oldukları Almanya kodlu telefon numaralarını yaklaşık bir ay önce cezaevi 
yönetimine gönderdikleri halde, haftalık telefon görüşmelerine izin verilmemektedir. Yapılan bu haksızlığın 
giderilmesi için siz dernek yetkililerinden hukuki girişimlerde bulunmanızı talep ediyorum.”    
 
24 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize Rize/Kalkandere L Tipi Cezaevinden başvuran Mehmet Akpolat, 
şu beyanlarda bulundu: “Ben 1995 yılından beridir siyasi mahpus olarak cezaevinde bulunmaktayım. 
Yargılanmam sonucunda ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldım. Bir yıl önce Muş Cezaevinden Rize 
Kalkandere Cezaevine sürgün edildim. Geçen ay ağabeyim cezaevi idaresini arayarak görüş tarihi ve saati 
hakkında bilgi istedi. 20 Eylül 2013 tarihli görüş günü ziyaretime gelen ağabeyime izin verilmedi. Bunun 
üzerine ağabeyim Savcılıktan görüş izni almasına rağmen cezaevi yönetimi tarafından tekrar görüşüne izin 
verilmiyor. Bilinçli ve keyfi olarak aileme maddi ve manevi yönden mağdur edilmek isteniyor. Aylardır ailemle 
görüşmeme rağmen savcılık nezdinde verilen izin dahi engelleniyor. Ailelerimize yakın cezaevlerine 
yazdığımız sevk dilekçeleri ret edildiği gibi ziyarete gelen görüşçülerde ziyaretleri engellenerek nasılda 
bilinçli ve mağdur etmeye dönük bir politikanın yürütüldüğünü tahmin edersiniz. Bilinçli bir şekilde bana ve 
aileme yapılan bu hak ihlallerimi dile getiren dilekçelerle Adalet Bakanlığına, Cumhuriyet Başsavcılığına 
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şikâyette bulunmama rağmen gerekli yerlerden sonuç alamadığımı belirtmek istiyorum. Yaşanılan bu 
mağduriyetle ilgili duyarlılığınızı bekliyor, hukuki olarak yardım talebinde bulunuyorum.”      
 
1 Kasım 2013’te, İHD Konya Şube Bşk. Av.M.Cihan Halıcı’nın Karaman Cezaevine giderek aldığı bilgiye 
göre; Bingöl Cezaevindeki  hadiseden dolayı Kürtçe mektupların yada Kürtçe tek bir kelime ihtiva eden 
mektupların dahi hükümlülere iade edildiği belirtilmiştir.  
 
4 Kasım 2013’te, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 130 siyasi tutukluya, Mayıs ayında 12 PKK tutuklu 
tarafından hak ihlallerine karşı başlatılan açlık grevine, kapı vurma eylemiyle destek verdikleri için "Herhangi 
bir şeyi protesto etmek amacıyla idareye karşı toplu olarak sessiz direnişte bulunmak" iddiasıyla 1 ila 3'er 
aylık iletişim ve ziyaret cezaları verildi.   
 
5 Kasım 2013’te, 18 Ocak 2013’te sabaha karşı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı 
DHKP/C Örgütü Soruşturması” kapsamında Çağdaş Hukukçular Derneği’nin (ÇHD) avukatlarına yönelik 
düzenlediği operasyon sonucu tutuklanarak Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’ne gönderilen ÇHD Genel 
Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın aynı operasyon kapsamında tutuklu bulunan eşi Betül Vangölü Kozağaçlı ile 
yapmak istediği telefon görüşmesine cezaevi yönetiminin “hükümlülere dışarıdan telefon açılmak suretiyle 
görüşme yaptırılamaz” gerekçesiyle izin verilmediği 5 Kasım 2013’te öğrenildi. 
 
14 Kasım 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Ali Gülmez’in hücresinde yetiştirdiği bitkilerin 
cezaevinin ikinci müdürü Haydar Ali Ak’ın talimatıyla sökülmek istenmesine itiraz eden ve karşı çıkan Ali 
Gülmez’e “bir aylık ziyaretçi yasağı” verildiği öğrenildi. 
 
19 Kasım 2013’te, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde C blok’ta tutulan Mehmet Öztekin isimli tutukluya, "siyasi 
doküman bulundurduğu" gerekçesiyle bir ay iletişim cezası verildi.   
 
20 Kasım 2013’te Bingöl M Tipi Cezaevi’nden firar ettikten bir süre sonra yakalanan mahpuslardan Van F 
Tipi Cezaevi’ne gönderilen mahpuslardan Serhat Karsu, Orhan Yakışır ve Mehmet Öztekin adlı üçüne 20’şer 
gün hücre cezası verildiği, Mehmet Öztekin ‘e ayrıca bir ay iletişim yasağı cezası verildiği  öğrenildi. 
 
26 Kasım 2013’te “Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi olduğu” iddiasıyla 10 Eylül 2006’da “Gaye 
Operasyonu” adıyla düzenlenen operasyonda tutuklanan ve 4 Kasım 2013’te İstanbul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilen Arif Çelebi’nin 
yayımlanması için Atılım Gazetesi’ne gönderdiği yazıya Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi yönetiminin el 
koyduğu öğrenildi. 
 
12 Aralık 2013’te Hacılar (Kırıkkale) F Cezaevi’nde tutulan Ali Şimşek’in arkadaşına yazdığı mektuplara 
cezaevi yönetiminin “sakıncalı oldukları” gerekçesiyle el koyduğu öğrenildi. 
 

27 Temmuz 2011’den 28 Kasım 2013’e kadar geçen 855 günlük süre içinde avukatlarıyla görüştürülmeyen 
PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek için 28 Kasım 2013’te Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na başvuran 
Asrın Hukuk Bürosu’na bağlı avukatlar Rezan Sarıca, Cengiz Yürekli, Mazlum Dinç ve Abdulmecit Yıldırım’ın 
İmralı Adası’na gidişlerine, İmralı Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi’ne ulaşımı sağlayan kosterin bozuk 
olduğu gerekçesiyle izin verilmedi. 

 
İzmir/Kırıklar 2 No'lu F Tipi  cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan  Bahoz Tanhan, Mektuplarına el 
konulduğunu, dışarıyla bağlantısının sınırlandırıldığını belirtmiştir. 
 
2 Nolu T Tipi Şakran/İzmir cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Erdoğan Uçar, bulunduğumuz 
cezaevinde, cezaevi idaresinin hükümlülere yaptığı baskılar, gereksiz yere verilen disiplin cezaları, tahliye 
edilmeleri gereken kişileri tahliye etmeme söz konusudur. Yine iletişim haklarından uzun bir süre kısıtlamaya 
gidilmiş ve anayasal bir hak olan dilekçe hakkına ciddi sınırlamalar getirilmiştir. Demiştir. 
 

Cezaevlerinde Disiplin Cezaları/Tecrit 
 
1 Ocak 2013-30 Haziran 2013 tarihleri arasında İHD Mersin şubemize cezaevlerinden yapılan başvurularda 
9 kişiye görüş, 4 kişiye hücre cezası verildiği öğrenilmiştir. 
 
3 Ocak 2013’te, Van F Tipi Cezaevi'nde de özelikle cezaevi yönetimin değişmesi üzerine mahpuslara yönelik 
baskıların arttığı belirtiliyor. Cezaevinde baskıların giderek arttığını dile getiren Van TUYAD-DER Başkanı 
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Ahmet Aygün, özellikle yeni atanan Cezaevi Müdürü Mustafa Arlı'nın göreve başlamasıyla beraber 
cezaevinde baskıların en üst seviyeye çıktığını söyledi. Aygün, "Son zamanlarda mahpusları tahrik etmeye 
paralel olarak hak ihlalleri de devam ediyor. Mahpusların bulunduğu odalarda ayda bir defa ve bir mahpus 
gözetiminde aramaların yapılması gerekirken, gece yarısı keyfi olarak baskın yapılarak, aramalar yapılıyor. 
Televizyonların içine kadar arama yapılıyor ve odaları bilinçli olarak dağıtılıyor. Odaların araması, orduda 
disiplin cezası alan ya da ordudan atılan askerlerden oluşan 'A Takımı' adı verilen gardiyanlar tarafında 
yapılıyor. Aramalar sırasında gardiyanlar bilinçli olarak parmaklarına bozkurt ve üç hilal yüzükleri takıyor" 
diye belirtti. Gardiyanların sık sık mahpuslara sözlü olarak hakaretlerde bulunması nedeniyle kavgaların 
çıktığını belirten Aygün, yaşanan durumlardan dolayı 40 mahpusa soruşturma açıldığını söyledi. Aygün, hak 
ihlalleri karşısında sessiz kalmayacaklarını belirterek, Van Barosu Cezaevi Komisyonu üzerinden olayla ilgili 
suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Aygün, hak ihlallerine ilişkin İHD'ye de başvuruda bulundukları 
belirtti.   
 
 4 Ocak 2013’te Bolu T Tipi Cezaevi’nde kalan Seyfettin Yakut’a açlık grevi eylemine katıldığı gerekçesiyle 
40 gün hücre cezası verildiği, Erdal Erbekler’e ise aynı gerekçeyle 3 gün hücre cezası verildiği, aynı 
gerekçeyle Felemez Teker’in Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nden sevk edildiği Bolu T Tipi Cezaevi’nde çıplak 
arama uygulamasına maruz kaldığı ve darp edildiği öğrenildi. 
 
5 Ocak 2013’te Tekirdağ 1 Nolu Tipi Cezaevi’nden Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’ne talepleri olmaksızın 
sevk edilen sürgün edilen Turan Günana, Cihan Aydın ve Hayrettin Özkan’ın “çıplak arama” uygulamasını 
reddettikleri için gardiyanlar tarafından darp edilerek tek kişilik hücrelere yerleştirildikleri  öğrenildi. 
 
7 Ocak 2013’te, Hatay E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Antep H Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen Ercan Alp, 
Hatay'da yaşadıkları hak ihlalleri konusunda suç duyurusunda bulundukları zaman sorumlular hakkında 
soruşturma açılması bir yana dursun, derhal sürgün edildiklerini belirtti. Birbirleri ile merhabalaşmalarına dahi 
izin verilmediğini ifade eden Alp, ardı arkası gelmeyen disiplin cezalarına maruz kaldıklarını belirterek 
cezaevindeki koşulları şöyle sıraladı: "Açık görüşe gelen ailelerimizle yan yana oturmamıza izin verilmiyordu. 
3 kişilik odalarda 8 kişi kalıyorduk. Kürtçe mektuplar gönderilmiyor gönderilenler de çok geç yerine 
ulaşabiliyor. Su, yemek saatleri dışında verilmiyor. Sıcak su ise haftada sadece 30 dakika veriliyordu. 
Yazdığımız dilekçelere cevap verilmiyordu."   
 
9 Ocak 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde aldığı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından dolayı 
tek kişilik hücrede tutulan Nuri Akbulut’a ait olan ve daha önce üç cezaevi idaresi tarafından “sakıncalı 
değildir” kaşesi basılan “Demokrasi Tarihi Üzerine Araştırma” başlıklı yazıya cezaevi idaresi tarafından el 
konulduğu ve Nuri Akbulut’a yazının içinde bulunan alıntılar nedeniyle “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla 11 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
14 Ocak 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kendisine gönderilen Kürtçe bir yazı nedeniyle Ahmet 
Baran adlı mahpusa 11 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
19 Ocak 2013’te Bursa H Tipi Cezaevi’nde kalan 22 tutukluya, “açık görüş sırasında kavga çıkarttıkları” 
gerekçesiyle 3’er ay açık görüş yasağı verildiği öğrenildi. 
 
20 Ocak 2013’te Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde tutulan Sultan Şaman adlı mahpusa Batman M Tipi 
Cezaevi’nde iken “kamu malına zarar verdiği” iddiasıyla 40 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
26 Ocak 2013’te 28 Ağustos 2012’de kaldığı Antalya L Tipi Cezaevi’nde dört arkadaşıyla birlikte darp edildiği 
raporlarla kanıtlanan Mehmet Şirin Tekmenüray’a 3 ay görüşe çıkmama cezası verildiği ve Mehmet Şirin 
Tekmenüray’ın Denizli D Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
 
1 Şubat 2013’te, PKK davasından 9 yıldır cezaevinde bulunan Fuat Bor hakkında, 5 Mayıs 2011 tarihinde 
Mardin E Tipi Cezaevi'nde girdiği açlık grevinden dolayı disiplin cezası verildi. Disiplin cezasına itiraz etmek 
için İnfaz Hakimliği'ne başvuran Bor, çıkarıldığı mahkemede ifadesini Kürtçe vermek istedi. Hakimin, "Sen 
Türkçe biliyorsun" diyerek, anadilde ifade vermesini reddetmesi üzerine, hakime bu kararın "gayri insani" ve 
"faşist ülkelerde olabilecek bir uygulama" olduğunu söyleyen Bor, askerler tarafından mahkemeden zorla 
dışarı çıkarıldı. Daha sonra Hakim Cengiz Balıkçı, kendisine hakaret ettiği iddiası ile Bor hakkında suç 
duyurusunda bulundu. Mardin Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasında bir kez daha Kürtçe 
savunma yapmak isteyen Bor, savunması alınmadan Giresun E tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. Bor'un, hakime 
"faşist" dediği iddiasıyla açılan davada tutuklu bir kişi, mübaşir, katip ve 4 askerin ifadesine başvuruldu. İfade 
veren 7 kişiden mübaşir dışındakiler "böyle bir şey duymadıklarını" ifade etti. Ancak buna rağmen sadece 
mübaşirin ifadesini yerinde bulan mahkeme, Bor hakkında en üst sınırdan 2 yıl 4 ay ceza verdi.   
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6 Şubat 2013’te Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde bulunan Cemil Yavuz’un talebi olmaksızın Çanakkale 
E Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği ve Cemil Yavuz’a 12 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
8 Şubat 2013’te “Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP-C) Örgütü Soruşturması” kapsamında çeşitli 
illerde düzenlenen operasyon sonucu 21 Ocak 2013’te tutuklananlardan Çağdaş Hukukçular Derneği 
yönetici ve üyesi olan avukatlar Selçuk Kozağaçlı, Taylan Tanay, Güçlü Sevimli ve Günay Dağ’a 23 Ocak 
2013’te sevk edildikleri Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nin girişinde yapılmak istenen üst aramasına 
direndikleri ve slogan attıkları iddiasıyla 1’er ay görüş yasağı verildiği öğrenildi. 
 
Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde 12 Eylül 2012 tarihinde başlatılan süresiz dönüşümsüz açlık grevine giren 139 
mahpusa 3 aylık disiplin (toplu sohbet hakkından mahrumiyet) cezası verildi.   
 
16 Şubat 2013’te, Antep H Tipi Cezaevi'nde kalan Mehmet Çelik, Mahmut Keskin, Müslüm Şahin, Ramazan 
Kıran ve Nuh Taş isimli mahpusların 13 Şubat günü Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildiği 
öğrenildi. Antep Cezaevi'ndeki mahpuslar tarafından gönderilen faksta, yaşanılan bir provokasyon olayı 
sonucu 5 mahpus hakkında 20'şer gün hücre cezası istemi ile disiplin soruşturması açıldığı öğrenildi.   
 
25 Şubat 2013’te Malatya E Tipi Cezaevi’nde kalan Rıza Şahin’e “hücresinde gereksiz yere marş söylediği” 
gerekçesiyle cezaevi yönetimi tarafından 4 ay haberleşme ve iletişim araçlarından yoksun bırakma ile 10 ay 
ziyaretçi yasağı cezası verildiği öğrenildi. 
 
25 Şubat 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Dilber Emen: “ Tekirdağ 2 Nolu’da 
bulunan oğlum Agit ile yaptığım telefon görüşmesinde cezaevindeki baskı, tehdit ve uygulamalardan dolayı 
18 Şubat 2013’te, açlık grevine başladığını öğrendim. Bir buçuk yıldır oğlumla açık görüş yapamıyorum. 
Sürekli hücreleri basılıyor, kışlık giysilerine el konuluyor. Yaşanan ihlallerle ilgili gereğinin yapılması talep 
ediyorum.” dedi. 
 
2 Mart 2013’te Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde kalan oğlu Ali Erden’i ziyaret eden Ali Erden’in babasına, açık 
görüş esnasındaki uygulamalara tepki gösterdiği gerekçesiyle 6 ay açık görüş yasağı verildiği öğrenildi. 
 
16 Mart 2013’te Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde kalan 11 mahpusa “koğuş duvarlarına küçük delikler açtıkları” 
iddiasıyla cezaevi yönetimi tarafından 7’şer gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
30 Mart 2013’te, İHD Batman şubemize başvuran Ali Bağadır, kızı S.B. nin Batman M tipi cezaevinden 
İzmir/Şakran cezaevine sürgün edildiğini, bu cezaevinde baskı, şiddet ve onur kırıcı muameleye maruz 
kaldığını, insani olmayan uygulamalara karşı çıkınca da 16 gün hücre cezası ile cezalandırıldırıldığını 
anlatarak daha sonra kızının Alanya cezaevine sürgün edildiğini belirtmiş ve derneğimizden cezaevlerinde 
yaşanan hak ihlalleriyle ilgili yardım istemiştir. 
 
5 Nisan 2013’te Erzurum H Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın 28 Ocak 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 
Cezaevi’ne sevk edilen 8 tutuklu ve hükümlüye cezaevinin girişinde yapılmak istenen çıplak arama 
uygulamasına karşı çıktıkları için birer ay iletişim yasağı cezası verildiği öğrenildi. 
 
5 Nisan 2013’te Şakran (İzmir) 2 Nolu T Tipi Cezaevi’nde kalan 10 tutuklu ve hükümlüye cezaevi 
yönetimince 2’şer ay; 11 tutuklu ve hükümlüye ise 5’er ay iletişim yasağı cezası verildiği öğrenildi. 
 
5 Nisan 2013’te Hatay E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Eyüp Çelik’in cezaevi girişinde askerler tarafından darp 
edildiği, uygulamaya karşı çıkmaya çalışan Şeyhmus Okşaner ile Eyüp Çelik’e 5’er gün hücre cezası verildiği  
öğrenildi. 
 
8 Nisan 2013’te Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde kalan 150 tutulu ve hükümlüye “idareye karşı toplu sessiz 
direnişte bulundukları”, “gereksiz marş söyledikleri ve slogan attıkları” iddiasıyla cezaevi yönetiminin 1 yıl 
boyunca mektup ve telgraf göndermek ile ve telefon etmekten men cezası verdiği öğrenildi. 
 
3 Mayıs 2013’te Silivri (İstanbul) 2 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan 91 tutuklu ve hükümlüye “açlık grevi 
eylemi gibi bazı protesto eylemlerine katıldıkları” gerekçesiyle cezaevi disiplin kurulu tarafından toplam 237 
ay iletişim yasağı cezası, 429 ay görüş yasağı cezası ve 386 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
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15 Mayıs 2013’te, Diyarbakır'da 2007 yılında "Örgüt üyesi" olduğu gerekçesiyle tutuklanan ve 7 yıl 6 ay hapis 
cezası verilen kalp hastası Necdet Bozkurt'a tutulduğu Hazro Cezaevi'nde "ayakta sayım vermediği" 
gerekçesiyle 5 gün hücre ve 1 ay görüş cezası verildi.   
 
23 Mayıs 2013’te Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’ne Mardin E Tipi Cezaevi’nden 15 Temmuz 2012’de talepleri 
olmaksızın sevk edilen 180 mahpusa “isyan çıkardıkları” iddiasıyla 10’ar gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
27 Mayıs 2013’te Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde tutulan Hayriye Yağbasan ve Hürriyet Doğan’ın 16 
Mayıs 2013’te gardiyanların “koğuşlarında bir şey sakladıkları” iddiasıyla yapmak istedikleri çıplak aramayı 
kabul etmedikleri için darp edildikleri ve iki mahpusa 3’er gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
27 Mayıs 2013’te Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde tutulan Delil Tekin’e ve iki arkadaşına cezaevi yönetimi 
tarafından 10’ar gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
30 Mayıs 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Nuri Akbulut  : “ Ben 8 aydır tek 
kişilik hücrede tutuluyorum. En son 11 Nisan’da hücrem basılmış yazı ve defterlerime el konulmuştur. Ve bu 
yazılardan dolayı 11 günlük hücre içinde hücre cezası verildi. Hakkımda 1 ay içinde birkaç disiplin cezası 
açılmış durumdadır. Bir heyet talep ediyorum.” Dedi. 
 
7 Haziran 2013’te İHD İzmir şubemize yazılı başvuruda bulunan Ankara Sincan 2 nolu F tipi cezaevinde  
bulunan Mehmet Gümüş ”cezaevi yönetiminin keyfi uygulamaları ile karşı karşıyayız.; Gelen mektüplarımız 
zamanında verilmiyor. Yayın yasagı olmayan kitaplara el konuluyor. Eş ve dostlarımızla sadece mektupla 
haberleşebiliyoruz Ançak hem mektup gönderme, hemde mektup almayı olabildiğince geçiktiriyorlar. Bazen 
adımıza gelen mektuplar verilmeyip imha ediliyor. İletişim hakkımız engellenmiş oluyor. Günlük gazete ve 
dergiler keyfi olarak verilmiyor. Haftada 10 dakika olan telefon etme hakkımız engelleniyor. Arama yaptıgımız 
karşı taraf cevap vermiyorsa tekrar araya biliyorduk. Ançak yeni uygulama bizi magdur etmektedir. Odalar 
arası kitap alıp verme engellenmiş durumdadır. Normalde üç kişilik odalarda kalıyoruz. Diğer odalara geçme 
isteğimiz idarece ya olumsuz karşılanıyor ya da geçiktiriliyor.Yine açık görüş haftasında spora, sohbete 
çıkarılmıyoruz. Bu da bir hafta boyunca teçritte kalmak oluyor.”beyan etmiştir. 
 
12 Haziran 2013’te, Van F Tipi Cezaevi'nde bulunan yaklaşık 30 siyasi mahpusa 2 ay önce cezaevindeki 
uygulamaları koğuş kapısına vurarak protesto eylemi yaptıkları gerekçesiyle iletişim cezası verildiği belirtildi. 
Cezaevi idaresi tarafından ceza alan siyasi mahpuslara bir ay boyunca aileleriyle telefon görüşmesi ve 
mektup yasağı getirildiği bildirildi. Cezaevindeki hak ihlalerini protesto etmek için 24 PKK’li mahpus, süresiz 
ve dönüşümsüz açlık grevi başlatılmış ve BDP Van Milletvekilli Özdal Üçer ile sivil toplum örgütlerinin araya 
girmesiyle 19'uncu gününde eylemlerine son vermişti.   
 
28 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sinan Solmaz : “ 25 Haziran 2013’te, 
kardeşimi doktora götüreceklerini söyleyerek çıkarmışlar ve küfür etmişler. Kardeşim karşılık verince 10 
memur tarafından çok feci bir şekilde dövülmüş ve hücreye konulmuş. Kardeşim o tarihten beri açlık 
grevinde. 2 disiplin cezası vermişler kendisine.” Diye belirtti.   
 
12 Ağustos 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Deniz Kabak’ın hücre aramasına jandarma 
erlerinin de katılmasına itiraz ettiği için darp edilerek süngerli odaya götürüldüğü, sonrasında da Deniz 
Kabak’a bir ay ziyaret yasağıyla bir ay hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
17 Ağustos 2013’te Şakran (İzmir) L Tipi Cezaevi’nde tutulan mide kanseri hastası Cihan Asi’ye (32) 10 
günlük hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
17 Ağustos 2013’te Belinde sinir sıkışması nedeniyle ameliyat olması için Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden 
Sincan (Ankara) 2 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Ömer Akbey’in zorla çıplak arama uygulamasına 
direnmesi üzerine tek kişilik hücreye konduğu öğrenildi. 
 
23 Ağustos 2013’te İzmir’de düzenlenen Gezi Parkı eylemleri nedeniyle tutuklanan Elif Kaya’nın, tutuklu 
bulunduğu Şakran Kadın Cezaevi’nde avukatıyla görüşmeye giderken gardiyanlar tarafından çıplak hale 
arandığını, darp ve taciz edildiği, uygulamaya direnmesi nedeniyle Elif Kaya’ya ikinci kez bir ay görüş yasağı 
cezası verildiği öğrenildi. 
 
29 Ağustos 2013’te Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde tutulan arkadaşı Serhat Yüksel’in ziyarete giden 
Neriman Birlikler’e, cezaevi girişinde “taciz düzeyine varan aramaya itiraz ettiği” için “görevli gardiyana 
hakaret ettiği” iddiasıyla bir ay görüş yasağı verildiği öğrenildi. 
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31 Ağustos 2013’te Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nde tutulan 10 kişiye “koğuşlara takılan kameraları 
kırdıkları” gerekçesiyle 20’şer gün hücre cezası ile 520’şer TL para cezası verildiği öğrenildi. 
 
1 Eylül 2013’te Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’nde tutulan Suat Bahadır’ın cezaevindeki işkence ve kötü 
muamele uygulamalarını protesto etmek amacıyla koğuşundaki eşyalarını ateşe vermesi sonucu çıkan 
yangının ardından Suat Bahadır’a “kamu malına zarar verdiği” gerekçesiyle yanan üç battaniye ve üç yatak 
için toplam 21 bin 900 TL para cezası verildiği öğrenildi. 
 
8 Eylül 2013’te, Antep E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan ve 12 yıl hapis cezası verilen Antep Üniversitesi 
öğrencisi Şaban Şahin'e (22), 12 Eylül 2012 tarihinde Cezaevlerinde başlatılan süresiz-dönüşümsüz açlık 
grevine katıldığı gerekçesiyle cezaevi idaresi tarafından "Süresiz iletişim ve görüş yasağı" verildi.    
 
19 Eylül 2013’te, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden Sincan 2 No'lu Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen mahpus 
Ömer Akbay'a, cezaevi girişinde çıplak aramaya tabi tutulduğu öğrenildi. Uygulamaya karşı çıkan Akbay’a, 
cezaevi idaresi tarafından 3 günlük hücre cezası ve bir ay iletişim cezası verildi. 
 
19 Eylül 2013’te, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden Sincan 2 No'lu Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen mahpus 
Ömer Akbay'a, cezaevi girişinde çıplak aramaya tabi tutulduğu öğrenildi. Uygulamaya karşı çıkan Akbay’a, 
cezaevi idaresi tarafından 3 günlük hücre cezası ve bir ay iletişim cezası verildi.   
 
31 Ekim 2013’te Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nde “Gezi Parkı eylemlerinde yer aldıkları” suçlamasından 
tutuklu bulunan 24 kişiye “koğuşlara yerleştirilen kameraları kırdıkları” gerekçesiyle 20’şer gün hücre cezası 
verildiği öğrenildi. 
 
1 Kasım 2013’te, İHD Konya Şube Bşk. Av.M.Cihan Halıcı’nın Karaman Cezaevine giderek aldığı bilgiye 
göre; Bingöl Cezaevinde ki firar hadisesinden sonra olayla bağlantısı olduğu gerekçesi ile Bingöl Cumhuriyet 
Başsavcılığı’nın talimatı ile Karaman Cezaevinde kalan hükümlüler hakkında da soruşturma başlatıldığı ve 
disiplin cezası ( hücre cezası ) verildiği belirtilmiştir. Buna ilişkin evrakın hükümlülere tebliğ edildiği 
belirtilmiştir. 
 
4 Kasım 2013’te Van F Tipi Cezaevi’nde tutulan Azad Dündan, Ergin Sönmez, Anış Demiral, Ali Ertunç ve 
Reşit Dayan adlı 5 mahpusa “kurum tesislerine, araç ve gereçlerine zarar verdikleri” gerekçesiyle 10’ar gün 
hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
4 Kasım 2013’te, Van F Tipi Kapalı Cezaevi'nde 130 siyasi tutukluya, Mayıs ayında 12 PKK tutuklu 
tarafından hak ihlallerine karşı başlatılan açlık grevine, kapı vurma eylemiyle destek verdikleri için ve kapıları 
zorladıkları iddia edilen Azad Dündan, Ergin Sönmez, Anış Demiral, Ali Ertunç ve Reşit Dayan'a, "Kurum 
tesislerine, araç ve gereçlerine zarar verdikleri" gerekçesiyle 10'ar gün hücre cezası verildi.   
 
7 Kasım 2013’te Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde havalandırma alanlarına yerleştirilen kameralara 
tepki gösteren siyasi davalardan tutuklu ve hükümlülerin kaldıkları koğuşlar jandarma erleri ve gardiyanlar 
tarafından basıldı. Darp edilerek koğuşlarından çıkarılan 60 mahpusun tek kişilik hücrelere konulduğu 
öğrenildi. 
 
7 Kasım 2013’te Gebze (Kocaeli) Kadın Cezaevi’nde tutulan Özlem Taşdemir’e yakasına taktığı “devrimci 
avukatlara özgürlük” kokartı nedeniyle cezaevi yönetimi tarafından “suç örgütüne ait sembol taşıdığı” 
gerekçesiyle 11 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
11 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Müşeher Ülker, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan 
Zeki Ülker, 3,5 ay önce tutuklandı ve şuanda Siirt E Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. 08.11.2013 
tarihinde görüşüne giden ablası Çimen’e koğuşta tek başına kaldığını (çocuğum 17 yaşında) söyledi. 
Cezaevi yönetimi oğlumu 2 kere telekonferans sistemi ile Savcılıkla görüştürülerek “ pişmanlık yasasından” 
ısrarla yararlanmasını istedi. Özellikle Siirt Barosundan Baronun görevlendirdiği avukatın oğlumun “pişmanlık 
yasasından”  yararlanması için baskı yaptığını dile getirdi. Oğlum bu durumdan çok rahatsızdır. Cezaevinde 
başka çocuk tutuklu olmadığı için tek başına kalmaktadır. Psikolojik olarak çok kötü bir durumdadır. 
Kendisine bir zarar vereceğinden endişe ediyoruz. Oğlumun pişmanlıktan yararlanması dayatmalarına ve 
koğuşta tek başına tutulması konusunda şahıslarda şikâyetçiyiz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyoruz.”     
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14 Kasım 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Ali Gülmez’in hücresinde yetiştirdiği bitkilerin 
cezaevinin ikinci müdürü Haydar Ali Ak’ın talimatıyla sökülmek istenmesine itiraz eden ve karşı çıkan Ali 
Gülmez’e “bir aylık ziyaretçi yasağı” verildiği öğrenildi. 
 
20 Kasım 2013’te Bingöl M Tipi Cezaevi’nden firar ettikten bir süre sonra yakalanan mahpuslardan Van F 
Tipi Cezaevi’ne gönderilen mahpuslardan Serhat Karsu, Orhan Yakışır ve Mehmet Öztekin adlı üçüne 20’şer 
gün hücre cezası verildiği, Mehmet Öztekin ‘e ayrıca bir ay iletişim yasağı cezası verildiği  öğrenildi. 
 
21 Kasım 2013’te, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden, Oltu T Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen 10 kadın mahpusa 
20'şer gün hücre cezası verildi.   
 
27 Kasım 2013’te Sincan (Ankara) F Tipi Cezaevi’nde koğuşlara yerleştirilen kameralara karşı çıktıkları için 
gardiyanlar tarafından darp edilen tutuklu ve hükümlülere destek vermek için Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi 
Cezaevi’nde “slogan atma ve kapıları dövme” eylemi yapan en az 10 mahpusa 45’er gün görüş yasağı 
cezası verildiği öğrenildi. 
 
8 Aralık 2013’te Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde tutulan Songül Enüştekin, Hülya Dursun ve Meryem 
Akpolat’a “devlet malına zarar verdikleri” gerekçesiyle 20’şer gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
15 Aralık 2013’te Burdur E Tipi Cezaevi’nde tutulan PKK davasından hükümlü 5 kişiye bir ay önce cezaevine 
yerleştirilen kameraları kırdıkları gerekçesiyle 3’er gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
21 Aralık 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Nuri Akbulut; “ Birkaç örnekle 
uygulamaları aktarmak istiyorum; 1- 22 Mart tarihinde infaz hakimliğine götürülürken x-ray cihazının 
bulunduğu kapının derecesini yükselterek ses çıkarması sonucu bir grup personel zorla kıyafetlerimi 
çıkararak mahkemeye çıplak çıkmama sebep oldular. Bu duruma tepkimi slogan atarak gösterdiğim için 1 ay 
iletişimden men cezası verdiler. 2-fotokopiye gönderdiğim bir yazıda yasaklanan bir kitaptan alıntı tespit 
edildiğini iddia ederek 11 gün hücre cezası verdiler, infaz hakimliği bu cezayı onaylamıştır. 3- tek kişilik 
hücrede kalıyorum. Günde sadece 1 saat havalandırmaya çıkarılıyorum. 6 aydan bu yana hiçbir arkadaşımla 
temas kuramadım, yan yana gelemedim. Sportif ve sosyal etkinliklere birlikte çıkma hakkım olmasına 
rağmen çok ağır bir tecrit ve izolasyon altında tutmaktadırlar.” Dedi.  
 
30 Aralık 2013’te Diyarbakır Açık Cezaevi’nde bulunan ve adliyede çaycı olarak çalışan 10 mahpusun dolap 
taşıma işinde çalışmayı reddettikleri için disiplin cezası verilerek E Tipi Cezaevi’ne gönderildiği  öğrenildi. 
 
2 Nolu T Tipi Şakran/İzmir cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Resul Baltacı, Gerekli tetkik ve 
tedavilerinin yapılmadığı, sürekli farklı farklı disiplin cezalarına maruz kaldığını belirtmiştir. 
 

Sevk/Sürgün Uygulamaları 
 
2 Ocak 2013’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’ne 
sevk edilen 10 mahpusun sevk esnasında gardiyanlar tarafından darp edildiği, elbiseleri çıkarılarak çıplak 
arama uygulamasına maruz bırakıldıkları öğrenildi. 
 
3 Ocak 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Meryem Yalçıner, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
Ali Can Yalçıner, Diyarbakır D Tipi kapalı cezaevinde kalmaktadır. Aldığımız bilgiye göre eşimin nakli başka 
bir ile çıkarılmış ve kısa süre içerisinde gönderilecek. Eşim ileri derecede sedef hastası olup bu konuda 
raporları da ibraz etmekteyim. Ayrıca daha önce böbrek ameliyatı geçirmişti ve uzun yolculuk yapması 
mümkün değildir. Sağlık sorunları ve yaşadığımız ekonomik sorunlar nedeni ile eşimin naklinin uzak bir ile 
çıkarılması halinde görüşlerine gitmemiz mümkün olamayacaktır. Belirtmiş olduğum hususlar çerçevesinde 
eşimin ikamet ettiğimiz Diyarbakır ilinde kalmasının sağlanmasını talep etmekteyim.”  
 
3 Ocak 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hanife Akpolat, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Mehmet Akpolat, Rize Kalkandere L Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Ben ve eşim ciddi sağlık 
sorunları yaşamamızdan kaynaklı uzun yolculuk yapamamaktayız. Bu nedenle oğlumun görüşlerine ne ben 
ne de babası gidememektedir. Oğlumun görüşlerine gidebileceğimiz ve ikamet ettiğimiz Diyarbakır iline 
mesafe olarak yakın olan Batman, Mardin, Şanlıurfa, Ağrı Doğubayazıt veya Şırnak illerinde bulunan 
cezaevlerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”   
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3 Ocak 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran İhsan Dursun, şu beyanlarda bulundu:  “Kardeşim 
Mehmet Dursun, Diyarbakır D Tipi kapalı cezaevinde kalmaktadır. Aldığımız bilgiye göre kardeşimin nakli 
Balıkesir Bandırma M Tipi cezaevine çıkarılmış ve oraya gönderilmiştir. Kardeşimin geçirdiği trafik 
kazasından sonra beyin kanaması geçirmiş, fiziksel ve zihinsel olarak kötü durumdadır. Sürekli olarak hafıza 
sorunu yaşıyor. Yardım almadan bir telefon bile açmakta zorlanıyor. Bu sağlık problemleri ekte sunduğumuz 
raporlarla da sabittir. Dolayısıyla bu durumda olan birinin ailesinden uzak olması sağlığının daha da kötüye 
gitmesine sebep olabilir. Yaşadığımız ilde olması durumunda en azında her hafta görüşüne gidip, bir 
problem veya ihtiyacı olduğunda hemen ulaşabiliyorduk. Ayrıca Diyarbakır ilinde tedavisi de devam 
etmektedir. Yine kardeşimin yargılaması halen devam etmekte olup bir sonraki duruşması da 15.02.2013 
tarihindedir. Bandırma Cezaevi’ne nakli durumunda duruşmalar için sürekli götürülüp getirilmesi söz konusu 
olacaktır. Bu durum da hasta olan kardeşimin sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir. Ayrıca, annem ve 
babam da yaşlarından kaynaklı ciddi sağlık problemleri yaşamaktalar ve uzun yolculuk yapmaları mümkün 
olmadığından Bandırma gibi uzak bir yere gitmeleri mümkün değildir. Belirtmiş olduğum hususlar 
çerçevesinde kardeşim Mehmet Dursun’un, ikamet ettiğimiz Diyarbakır iline naklini talep etmekteyim.”    
 
4 Ocak 2013’te, Türkiye cezaevlerinde sık sık gündeme gelen sürgünler, 2013 yılın başında da devam etti. 
2013'ün ilk haftasında Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde bulunan 44 siyasi mahpus Türkiye'nin çeşitli 
cezaevlerine sürgün edilmeye başlandı. İlk olarak 03 Ocak'ta 10 kişilik bir grup Bandırma M Tipi Cezaevi'ne 
gönderildi. Bandırma cezaevine gönderilenlerin isimleri şöyle: "Ferit Orak, Nevzat Özkan, Mehmet Şanlı, 
Ahmet Gezen, Erdal Polat, Mehmet Durmuş, A.Kadir Kızılırmak, Mürsel Yakışıklı, Cezayir Kaya, Reşat 
Yetkin,"  Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden Bandırma M Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen 10 mahpusun yanı sıra 
34 mahpusun daha batı illerine sürgün edileceği öğrenildi. Sürgün edileceği mahpusların isimleri ve sürgün 
edileceği yerler şöyle: "Amasya E tipi Cezaevi'ne; Suat Baran, Süleyman Kızmaz, Şahin Tanrıverdi, Turgay 
Üstüntaş, Zülküf Binbir. İnebolu M Tipi Cezaevi'ne; Abdullah Kaya, Abdurahman İnanç, Agit Gizlenmiş, 
Bayram Arı, Bekir Arcagök, Cüneyt Etkin, Tahir Demiralp, Mikail Çağrıcı, Erdal Çetin, Murat Aydın. 
Çanakkale M Tipi Cezaevi'ne; A.Hanifi Kanat, İnan Akın, Özgür Karagöz, Adıl Bozkurt, Özgür Çakır, Medeni 
Kaya, İsmet Koluman, Şahin Aslan, Abdurahman Moçu. Karabük M Tipi Cezaevi'ne; Ebedin Argış, Enver 
Gökdem, Ferdi Kaya, Gaffur Dündar, H.Umut Özer, Mahmut Ayaz, Mahsum İverdi, Mehmet Çelik, Murat 
Kozat, Rezan Çelik."  
 
4 Ocak 2013’te Bolu T Tipi Cezaevi’nde kalan Seyfettin Yakut’a açlık grevi eylemine katıldığı gerekçesiyle 40 
gün hücre cezası verildiği, Erdal Erbekler’e ise aynı gerekçeyle 3 gün hücre cezası verildiği, aynı gerekçeyle 
Felemez Teker’in Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nden sevk edildiği Bolu T Tipi Cezaevi’nde çıplak arama 
uygulamasına maruz kaldığı ve darp edildiği öğrenildi. 
 
5 Ocak 2013’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde kalan 10 tutuklu veya hükümlünün talepleri olmaksızın 
Bandırma (Balıkesir) M Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri, 34 tutuklu ve hükümlünün de yine talepleri 
olmaksızın başka cezaevlerine sevk edilecekleri öğrenildi. 
 
5 Ocak 2013’ye Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’nde 29 Aralık 2012’de gardiyanlar tarafından darp edilen 11 
tutuklu veya hükümlünün TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun cezaevine yaptığı inceleme 
ziyaretinden bir gün önce Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
 
7 Ocak 2013’te, Hatay E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Antep H Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen Ercan Alp, 
Hatay'da yaşadıkları hak ihlalleri konusunda suç duyurusunda bulundukları zaman sorumlular hakkında 
soruşturma açılması bir yana dursun, derhal sürgün edildiklerini belirtti. Birbirleri ile merhabalaşmalarına dahi 
izin verilmediğini ifade eden Alp, ardı arkası gelmeyen disiplin cezalarına maruz kaldıklarını belirterek 
cezaevindeki koşulları şöyle sıraladı: "Açık görüşe gelen ailelerimizle yan yana oturmamıza izin verilmiyordu. 
3 kişilik odalarda 8 kişi kalıyorduk. Kürtçe mektuplar gönderilmiyor gönderilenler de çok geç yerine 
ulaşabiliyor. Su, yemek saatleri dışında verilmiyor. Sıcak su ise haftada sadece 30 dakika veriliyordu. 
Yazdığımız dilekçelere cevap verilmiyordu."   
 
7 Ocak 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Enver Elaldı, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Osman Elaldı, Şakran 2 Nolu T Tipi Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Oğlum ile telefon görüşmesi 
yaptığımızda oğlum bizlere müdürü ve personeli tarafından, arama bahanesiyle koğuşlara zorla girmeye 
çalıştıklarını; koğuşlara girdikten sonra koğuştakilere baskı uyguladıklarını; işkenceye maruz kaldıklarını; 
kendisinin de bu sırada çenesini kırdıklarını belirtmiştir. Telefonda öğrendiğimiz kadarıyla durumu iyi değil; 
ancak cezaevi yönetimince hastaneye sevk edilmemişlerdir. Hayatından endişe duymaktayız. Ayrıca bize 
Kırıkkale Cezaevine nakil başlığı altında sürgün edildiğini söylemiştir. Biz oğlumun can güvenliğinden endişe 
duymaktayız. Ayrıca zaten cezaevinde olduğundan dolayı üzüntümüz büyük olmasına rağmen birde 
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bizlerden bu kadar uzak yerde cezasını infaz etmesi bizleri daha da endişe duymaktayız. Oğlumun şuan can 
güvenliğinin olup olmadığını bilmiyoruz. Bu konuda hukuki desteğinizi bekliyoruz.”   
 
8 Ocak 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Cengiz Atsız, Cengiz Çelik, Adnan Titiz, Hüseyin 
Türeli, Ferhat Tagay, Hayrettin Öztekin, Berat Birtek, Selahattin Sümeli, Cihan Aydın, Turan Günana adlı 10 
tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın farklı cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi.  
 
10 Ocak 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nevin Tanrıverdi, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum Şahin Tanrıverdi, yaklaşık bir yıldır tutuklu olarak cezaevinde bulunmaktadır. Daha önce Diyarbakır 
D Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyordu. 08.01.2013 tarihinde dört arkadaşıyla birlikte Amasya E Tipi Kapalı 
Cezaevine sek edildi. Bugün saat 10.30 civarında Amasya Cezaevini arayarak oğlumun oraya sevk edildiğini 
kendisinden henüz haber alamadığımı, koğuşunun belli olup olmadığı ve telefon görüşmesi ne zaman 
yapabileceğimi sordum. Telefondaki yetkili bugün yarın arayabileceğini söyledi. Daha sonra saat 11.00’a 
doğru oğlum beni aradı. Ben oğlumun durumunu sorunca cezaevi girişinde çıplak aranmak istediğini ancak 
kendisinin ve dört arkadaşının bu durumu kabul etmediklerini yaklaşık olarak 15 kişi tarafından saldırı 
yapılarak üzerlerindeki kıyafetlerin yırtıldığını ve darp edildiklerini belirtti. Hatta üzerinde iki mont olmasına 
rağmen bu kişiler tarafından her iki montunda yırtıldığını söyledi. Ben vücudunda darp izi olup olmadığını 
sordum ancak bana söylemedi. Ben kısa süre önce kalp ameliyatı geçirdim. Muhtemelen beni üzmek 
istemedi. Ben oğlumun sağlık durumu ve hayatı konusunda endişeliyim. Ben bu durumun araştırılarak 
oğluma kötü muamelede bulunan kişilerin tespit edilip haklarında yasal işlemlerin yapılmasını istiyorum. 
Yaşanan bu hukuksuzluğun bir an önce giderilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”   
 
10 Ocak 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sema Üstüntaş, şu beyanlarda bulundu:  
“Ağabeyim Tugay Üstüntaş yaklaşık olarak 2,5 yıldır tutuklu olarak cezaevinde kalıyor. Daha önce Diyarbakır 
D Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyordu. 08.01.2013 tarihinde dört arkadaşıyla birlikte Amasya E Tipi Kapalı 
Cezaevine sevk edildi. Dün yani 09.01.2013 tarihinde cezaevini arayarak ulaşıp ulaşmadığını sorduk. 
Konuştuğumuz yetkili ilk aramada bize cevap veremeyeceklerini ikinci aramamızda geçici koğuşta olduklarını 
söyledi. Bugün saat 11.00 civarında ağabeyim telefonla bizi arayarak insan hakları Derneğine başvuruda 
bulunmamızı kendilerine Cezaevi girişinde çıplak arama yapılmak istendiğini karşı çıktıkları için kötü 
muameleye maruz kaldıklarını söyledi. Ben dayanamayıp telefonda ağlayınca ayrıntılarını anlatmadı. Ben bu 
durumun araştırılarak ağabeyime kötü muamelede bulunan kişilerin tespit edilip haklarında yasal işlemlerin 
yapılmasını istiyorum. Yaşanan bu hukuksuzluğun bir önce giderilmesi istemekteyiz ayrıca ağabeyimin 
hayatından endişe duymaktayız bu nedenle derneğinizden bu yönde hukuki destek bekliyoruz.”   
 
12 Ocak 2013’te, Van TUYAD-DER üyeleri, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki mahpusların durumuna dikkat 
çekmek amacıyla şube binasında basın toplantısı düzenledi. Toplantıya İHD, GÖÇ-DER, il genel meclis 
üyeleri, KURDİ-DER ve mahpus yakınları katıldı. Toplantıda konuşan Van TUYAD-DER Başkanı Ahmet 
Aygün, Paris'te 3 Kürt kadın siyasetçinin öldürülmesini kınadı. 12 Eylül tarihinde PKK ve PJAK’lı mahpuslar 
tarafından başlatılan ve PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın çağrısıyla bitirilen açlık grevlerinin ardından Van F 
Tipi Kapalı Cezaevi’nde baskıların giderek arttığını belirten Aygün, “Cezaevi yönetiminin yaptığı baskılar 
sonucu 40 mahpus Meclis İnsan Hakları Komisyonu ve Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Aynı 
dönemde 10 mahpus sevk adı altında başka cezaevlerine sürgün edildi” dedi. Ziyarete giden ailelerden 
aldıkları bilgileri aktaran Aygün, “Zana Şeker, Kadir Çiftçi, Yıldırım ve Hişyar Buldan adlı mahpuslar sürgün 
edildi. İl genel meclis üyesi Senar Elter 30 gündür tek başına bir odada tutuluyor” diye konuştu.   
 
13 Ocak 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Fatma Arcagök, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Beşir 
Arcagök, bir yılı aşkın bir süredir Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. Daha önce 
yaşadığı olaydan dolayı sağlık sorunları bulunmaktadır. Zira oğlum yaşadığı olayda vücudunun değişik 
yerlerinde beş kurşun yarası bulunmakta ve tedavisi halen devam etmektedir. Oğlumun çene bölgesine bir 
kurşun isabet ettiğinden halen alt dişleri yok ve bunun için de tedavi olmak zorundadır. Ayrıca oğlumun karın 
bölgesine de iki kurşun isabet ettiğinden bunun için de tedavi edilmesi gerekmektedir. Ancak oğlumun 
tedavisi devam etmesine rağmen sevki Kastamonu/İnebolu Cezaevine yapılmıştır. Ayrıca yaşlılıktan kaynaklı 
olarak sağlık sorunlarım bulunmaktadır. Ben kalp, tansiyon ve şeker hastasıyım. Bu hastalıklardan dolayı 
yolculuk yapmam yasaklanmıştır. Gerek eşimin olmamasından kaynaklı olarak yalnız yaşamam ve ekonomik 
sorunlarımdan kaynaklı olarak Kastamonu iline gitmem çok zordur. Bu nedenlerden dolayı oğlumun sağlık 
sorunlarının dikkatte alınarak ikamet ettiğimiz şehir olan Diyarbakır ilindeki naklinin devam etmesini veya bu 
mümkün değil ise Kastamonu/İnebolu Cezaevine yapılan naklinin durdurularak şuan kaldığı Diyarbakır 
Cezaevine yakın illere naklinin yapılmasına karar verilmesini talep ediyorum.”    
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21 Ocak 2013 tarihinde Kudret Aşkara, oğlu Abdurrahim Çatinkaya için, Haci Nas, oğlu Abdullah Nas için, 25 
Ocak 2013 tarihinde Mizgin Aşkara annesi Emine Aşkara için şubeye yaptıkları başvuruda; Şakran 
Cezaevinde bulunan yakınlarının Siirt’te yakın olan cezaevlerinden birine nakledilmesi için şubeden hukuki 
destek talebinde bulunmuşlardır.   
 
22 Ocak 2013’te Tutuklu epilepsi hastası Lezhat Değirmenci’nin “seyahat edemez” raporuna rağmen 
raporunun “seyahat edebilir” şeklinde değiştirilerek Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden Bafra (Samsun) T Tipi 
Cezaevi’ne sevk edildiği açıklandı.    
 
22 Ocak 2013’te Erzurum H Tipi Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve hükümlülerden Mehmet Tiryaki, Mehmet 
Develi, Ömer Çelik, Muhsin Avcı ve Emin Aladağ’ın Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne, Zeki Bayhan, Hacı Sincer, 
Medeni Sağlam, Muzaffer Akış ve Ataç Gübe’nin ise Sincan (Ankara) F Tipi Cezaevi’ne talepleri olmaksızın 
sevk edildikleri öğrenildi. 
 
23 Ocak 2013’te, Gümüşhane Cezaevi'nden Erzurum H Tipi Cezaevi'ne sevk edilen 4 siyasi mahpusun fiziki 
darbe ve sözlü tacizlere maruz kaldıklarını belirten Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Yardımlaşma Derneği 
(TUHAYD-DER) Doğubayazıt Temsilcisi Mehmet Bozkurt, cezaevlerinde baskıların artarak devam ettiğini   
  
27 Ocak 2013’te, Van F Tipi Kapalı Cezaevi’nde yaşanan sürgünler devam ediyor. Daha önce 4 mahpusun 
sürgün edildiği cezaevinde 26 Ocak günü 24 siyasi mahpus, çeşitli cezaevlerine sürgün edildi. Gerekçe 
olarak cezaevinin sadece tutukluların bulunması gereken bir cezaevi olduğu belirtilirken, sürgün edilenler 
arasında tutukluların olması bu iddiayı yalanladı. Muş E Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen Leşker Tarhan, Sait 
demir, Tahirhan Kaya, Önder Al, Tahir Umuyi Berdeş, İsmet Karak, Behcet Enginci, Özkan Doğan, Celal 
Yıldız, Abdo Şeyh ve Mehmet Cin'in mahkemelerinin devam ettiği ve tutuklu statüsünde bulundukları 
öğrenildi. Kahraman Muslu, Tevfik Say ve Cengiz Ece Erzurum’un Oltu L Tipi Cezaevi’ne gönderilirken, Azad 
Dündar, Yasin Çetinkaya, Reşat Parin, Kemal Yalçın, Salih Adıyaman, Sinan Kaya, Abdulsemed Erdem, 
Kemal Yalçın ve Umut Kaya isimli mahpusların ise hangi cezaevlerine sürgün edildiği öğrenilemedi.   
 
26 Ocak 2013’te 28 Ağustos 2012’de kaldığı Antalya L Tipi Cezaevi’nde dört arkadaşıyla birlikte darp edildiği 
raporlarla kanıtlanan Mehmet Şirin Tekmenüray’a 3 ay görüşe çıkmama cezası verildiği ve Mehmet Şirin 
Tekmenüray’ın Denizli D Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
 
27 Ocak 2013’te, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 27 siyasi mahpusun 21 Ocak günü Tekirdağ T 
ve F tipine sürgün edildiği öğrenildi. 27 kişiden 18 kişinin Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne, 9 kişinin ise Tekirdağ T 
Tipi Cezaevi'ne sürgün edildiği belirtilirken, mahpusların hiçbir gerekçe gösterilmeden sürgün edildiği 
kaydedildi. Sürgün edilen mahpuslardan Hakkı Akıncı, telefonla ailesini arayarak, sürgün edilmelerinin 
gerekçesinin kendilerine bildirilmediğini ve sürgünden sonra kaldıkları koğuşlarda ciddi hak ihlallerine maruz 
kaldıklarını aktardı.   
 
28 Ocak 2013’te Erzurum H Tipi Cezaevi’nde bulunan tutuklu ve hükümlülerden 8’inin Tekirdağ F Tipi 
Cezaevi’ne talepleri olmaksızın sevk edildikleri öğrenildi. 
 
29 Ocak 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Halim Perçin, şu beyanlarda bulundu:  “Kayın biraderim 
Ferhan İşcan, Mardin ili Midyat cezaevinde kalmakta iken Tekirdağ’daki cezaevine sevk edildi. Kendisiyle 
28.01.2013 tarihinde yapmış olduğumuz telefon görüşmesinde 17 kişinin Tekirdağ cezaevine sevk 
edildiklerini cezaevi girişinde çırıl çıplak soyulduktan sonra yaklaşık 30 gardiyan tarafından kendilerine 
işkence yapıldığını, ölümle tehdit edilerek küfür ve hakaretlere maruz kaldıklarını söyledi. Ben ve ailesi 
kayınbiraderimin hayatından endişe duymaktayız kendilerine zarar verilmesinden korkuyoruz. Bu nedenle 
derneğinizden bu konuda hukuki destek bekliyorum.”    
 
3 Şubat 2013’te, Erzurum H Tipi Cezaevinden, Kırıkkale F Tipi Cezaevine sevk edilen M.Emin ALADAĞ, 
Ahmet AVCI, Mehmet DEVELİ, Ömer ÇELİK ve Mehmet Tiryaki adındaki mahpuslar, Kırıkkale F. Tipi 
cezaevine getirildiklerinde sırada arama yapılacağı gerekçesiyle elbiseleri çıkarılarak çıplak vaziyete 
arandıkları bilgisini içeren bir mektupla derneğimize başvuruda bulunmak istemiş ancak cezaevi idaresi 
tarafından mektuplara el konulduğu öğrenilmiştir. Konu ile ilgili mahpusların aileleri Kırıkkale F Tipi Cezaevi 
idaresinin bu insanlık dışı muamelenin sona erdirilmesi talebiyle tutumunu değiştirmesi amacıyla şubemize 
başvuruda bulunarak yardım talebinde bulunmuştur. (İHD Batman Şubesi) 
 
4 Şubat 2013’te, İHD İstanbul şubemize faks’la başvuruda bulunan İsmail Altun: “ 1992’den beri İHD 
Üyesiyim. Adli bir nedenden dolayı tutuklu bulunuyorum. Bir süre önce Mardin Kapalı cezaevinden isteğim 
dışı Silivri cezaevine sevk edildim. Ekonomik nedenden dolayı (mesafe uzak) ailemle görüşemiyorum. Kalp 
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ve tansiyon hastasıyım. Hastalıklarım süreklidir. Refakatçi bakımı ve gözetimi gerektirir safhadayım. 
Ekonomik durumumun iyi olmamasından dolayı avukat tutamıyorum. Yeni yürürlüğe giren yasa çerçevesinde 
hastalık durumumdan dolayı başvuru hakkımı kullanmak istiyorum. Bu konuda derneğinizin hukuki yardımda 
bulunmasını talep ediyorum” Dedi. 
 
5 Şubat 2013’te, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 59 tutuklunun Aydın, Siirt, Bingöl ve Mardin 
cezaevlerine sevk edildiği öğrenildi. Sürgün edilen mahpusların arasında "yolculuk yapamaz" raporu 
olanların da olduğu bildirildi. Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden sürgün edilen mahpusların isimleri ve 
sürgün edildikleri cezaevleri: Özgür Yıldırım, A. Latif Çetin, Azad Baltaş, Adnan Yalçın Aydın Nazilli E Tipi 
Kapalı Cezaevi'ne; Veysel Aslan, Hüseyin Çabuk, Veli Tunç, M. Şenol İnci, Neşat Kara, Alican Yalçıner, 
Mustafa Balin, Mehmet Uyanık, Mikail Güzel, Mehmet Dulgun, Hidayet Taş, A. Mahmut Aslan, Şervan 
Tektaş, Yusuf Çatak, Tuncay Sekman, Velat Toprak, Ahmet Ete, Hüseyin Özer, Cafer Akdoğan, Ahmet 
Oyunlu, H. Abbas Sayar Siirt Kapalı Cezaevi'ne; Recep Savcı, Nimet Eryılmaz, Zahit Balkaş, Yılmaz Fidan, 
Fatih Balamir, Selim Doğan, Fikret Tanrıkulu, Şahin Biçimli, Laik Altun, Aziz Işıktaş, Rıdvan İpek, Ömer 
Yaşlı, Ümit Akbıyık, Semih Çetinkaya, Bilal Demirbağ, Mahmut Baydemir, Orhan Yakışır, Ekrem Genç, Tekin 
Taşkın, Ünal Atılgan Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevi'ne; Rıdvan Aksoy, Feddal Orak, A. Vahap Akçay, Serhat 
Yalçınkaya, Zindan Altan, Nevzat Öztemel, Resul Akcan, Hakkı Fırat, Emrah Vanlı, Sinan Can, Mehmet 
Kardeş, Recep Yardımcı, Hüseyin Değirmenci, Mahmut Üçler ise Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün 
edildi. (05.02.2013 / Ozgur-gundem.com) 
 
6 Şubat 2013’te Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde bulunan 6 tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın 
Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
 
6 Şubat 2013’te Kepsut (Balıkesir) L Tipi Cezaevi’nde bulunan Cemil Yavuz’un talebi olmaksızın Çanakkale 
E Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği ve Cemil Yavuz’a 12 gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
9 Şubat 2013’te, Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi'nden 13 Ocak'ta Çanakkale Cezaevi'ne sürgün edilen 8 
mahpusun cezaevinde fiziki şiddete maruz kaldığı öğrenildi. Sürgün edilen mahpuslardan Medeni Kaya'nın 
saldırı sonrası kolunun kırıldığı öğrenildi.  
 
11 Şubat 2013’te Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde bulunan 5 mahpusun talepleri olmaksızın Kastamonu E Tipi 
Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
 
13 Ocak 2013’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden Çanakkale E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 8 mahpusun 
cezaevi girişinde fiziki saldırıya uğraması sonucu mahpuslardan Medeni Kaya’ın kolunun kırıldığı 9 Şubat 
2013’te öğrenildi. 
 
13 Şubat 2013’te Gaziantep E Tipi Cezaevi’nden Yozgat E Tipi Cezaevi’ne talebi olmamasına rağmen sevk 
edilen Nuh Taş’ın da arasında bulunduğu 5 mahpusun cezaevinin girişinde gardiyanlar tarafından darp 
edildiği Nuh Taş’ın ailesine bildirmesiyle birlikte öğrenildi. 
 
15 Şubat 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan mahpuslardan 6’sının Kandıra (Kocaeli) 1 ve 2 
Nolu F Tipi Cezaevi’ne, 5’inin Muğla E Tipi Cezaevi’ne talepleri olmaksızın sevk edildikleri öğrenildi. 
 
15 Şubat 2013’te Erzurum H Tipi Cezaevi’nde kalan mahpuslardan 18’inin Tekirdağ 1 ve 2 Nolu F Tipi 
Cezaevi’ne talepleri olmaksızın sevk edildikleri öğrenildi. 
 
15 Şubat 2013’te Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nde kalan mahpuslardan 8’inin Erzurum H Tipi Cezaevi’ne 
talepleri olmaksızın sevk edildikleri öğrenildi. 
 
16 Şubat 2013’te, Antep H Tipi Cezaevi'nde kalan Mehmet Çelik, Mahmut Keskin, Müslüm Şahin, Ramazan 
Kıran ve Nuh Taş isimli mahpusların 13 Şubat günü Yozgat E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildiği 
öğrenildi. Antep Cezaevi'ndeki mahpuslar tarafından gönderilen faksta, yaşanılan bir provokasyon olayı 
sonucu 5 mahpus hakkında 20'şer gün hücre cezası istemi ile disiplin soruşturması açıldığı öğrenildi.   
 
19 Şubat 2013’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde bulunan 41 mahpusun talepleri olmaksızın ve gerekçe 
gösterilmeden Metris (İstanbul) T Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
 
19 Şubat 2013’te Malatya E Tipi Cezaevi’nden kalan 10 mahpusun talepleri olmaksızın Kastamonu E Tipi 
Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
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19 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize Nevşehir E Tipi Cezaevinden başvuruda bulunan Mehmet 
Drewş, şu beyanlarda bulundu: “21 Aralık günü Silifke Cezaevinden, Nevşehir Cezaevine getirildik. Silifke 
cezaevinin artık itirafçı ve bağımsızların tutulacağı bir cezaevine dönüştürülmüştür. Bundan dolayı bizim 
arkadaşlardan hiç kimse orada kalmayı kabul etmiyor. Hükümlüler olarak dört cezaevine dağıtıldık. İçlerinden 
en kötüsü bizim koşullarımızdır. 6 arkadaştan en genci benim, diğerleri 48-63 yaşları arası ve hep sağlık 
sorunları olan insanlardır. Cezaevi girişinde zorla bizi soydular. Bu yetmezmiş gibi cezaevi müdürü gelip, bir 
sürü hakarette bulundu. “Buranın Allah’ıyım, burayı size cehenneme çevireceğim. Ne kadar zamandır sizin 
için hazırlık yapıyordum.” Gibisinden her türlü hakarete maruz bırakıldık. Cezaevine alındıktan sonra, 
sayımlarda kollarımızdan tutarak zorla ayağa kaldırıyorlar. Normalde tüm cezaevlerinde ayda bir arama 
yapılırken, burada her hafta baskın yapıp arama yapılıyor. 45 gündür bu cezaevindeyiz, daha ne spora ne de 
sohbete ne de farklı bir sosyal etkinliğe çıkartılmış değiliz. Aleni bir tecrit durumu yaşıyoruz. Ziyaretlerimiz bu 
soğukta karda kışta, saatlerce sırada bekletildikten sonra görüşün bitimine doğru ancak içeri alabiliyorlar. 
Türkiye’nin hiçbir cezaevinde görülmeyen uygulamalarla karşı karşıyayız. Yaşımız ve sorunlarımızdan 
kaynaklı olarak kendimizi toparlamamız için daha aylarca, yıllarca tedaviye ihtiyacımız varken, resmen fiilen 
yeniden açlık grevine zorlanıyoruz. Her şeye rağmen sabırla ve sağduyuyla bekliyoruz. Bu konuda sizden 
destek talep ediyoruz.”          
 
21 Şubat 2013’te Silifke (Mersin) M Tipi Cezaevi’nde bulunan 12 mahpusun talepleri olmaksızın Eskişehir H 
Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
 
23 Şubat 2013’te, Malatya E Tipi Cezaevi'ndeki 10 mahpusun, 19 Şubat'ta Kastamonu Cezaevi'ne sürgün 
edildiği öğrenildi. Sürgün edildikleri Kastamonu Cezaevi'nden ailesini arayan M. Nur Tiryaki isimli mahpus, 
"19 Şubat günü sabahın erken saatlerinde bizleri apar topar koğuşlarımızdan alarak ve üstümüze elbise 
almamıza izin vermeyerek, Kastamonu'ya götürüleceğimiz söylendi. Biz 10 kişiyi zorla alarak Kastamonu 
Cezaevi'ne getirdiler" diye bilgi verdi.   
 
27 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İbrahim Savur, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Veysi 
Savur, gasp suçlamasıyla 6 yıldan beri cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum en son Aliağa Açık Cezaevinde 
bulunurken gardiyanların oğluma ‘bize komutanım ve amirim diyeceksin’ demelerine karşı çıktığı için ve 
cezaevi mutfağında iyi çalışmadığı gerekçesiyle oğlumu yeniden kapalı cezaevine göndererek denetimli 
serbestlikten faydalanmasını engellemişlerdir. Oğlumun haksız yere kapalı cezaevine gönderilmesine ilişkin 
sizden hukuki yardım talebinde bulunuyorum.”     
 
28 Şubat 2013’te, Oltu T Tipi  Cezaevi’nde bulunan 45 PKK’li tutuklu, Gümüşhane E Tipi Cezaevi’ne sevk 
edildi. Sevk edilenlerin isimleri şöyle: “Abdulhalık Oral, Abdullah Şaşmaz, Abdulsamet Erdem, Abdurrahim 
Yıldız, Adnan Çakı, Bahattin Cesur, Beyar Uğurlu, Bülent Akar, Celal Yaldız, Cengiz Ece, Cezmi Aksu, 
Ender Taş, Ersin Can, İzettin Eren, Halit Tendik, Hamit Kurt, Koçak Demirci, Kahraman Muslu, Kutbettin 
Elbir, Levent Kına, Mahmut Çakmak, Mehdi Baştimur, M. Maşuk Abay, M. Selim Gürdal, M. Emin Doğan, 
Memduh Savaş, Metin Serhat, Metin Usal, M. Salih Erden, Murat Çelik, Murat Demir, Nihat Varlı, Orhan 
Seven, Özay Özer, Özkan Doğan, Reşat Parin, Sait Demir, Salih Adıyaman, Sedat Avcı, Selim Çiftçi, Serdar 
Şitilay, Tahir Temel, Tahirhan Kaya, Tevfik Say, Turgut Eraslan.”   
 
8 Mart 2013’te, Antep H tipi cezaevinden Hatay E Tipi Cezaevi’ne sürgün edilen Eyüp Çelik, cezaevinde 
askerlerin saldırısına uğramış. Buna karşı çıkmaya çalışan ile Eyüp Çelik’e 5’er gün hücre cezası verilmiş.  
 
11 Mart’tan 2013’ten itibaren Yozgat E Tipi Cezaevi’ne, 5 kişi Antep H Tipi Cezaevi’nden, 5 kişi ise Bingöl M 
Tipi Cezaevi’nden sürgün edildi. İdarenin söylediğine göre, buraya getirilecek 60 kişi için gereken tüm 
hazırlıklar yapılmış.   
 
11 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sayibe Çaçan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mustafa 
Çaçan, Buca Kırıklar Cezaevinde cezasının infaz ederken kendi isteği dışında sevk adı altında İzmir Aliağa 
Şakran Cezaevine gönderildi. 10.03.2013 tarihli telefon görüşmesinde kendilerinin Şakran Cezaevine gitmek 
istemediklerini ancak gardiyanlarca işkence yapılarak zorla gönderildiklerini; Şakran Cezaevinde ise yine 
kötü muameleye ve fiziksel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Ben oğlumun hayati tehlikesi olabileceğini 
düşünüyorum. Bu nedenle endişelenmekteyim. Bu konuda hukuki desteğinizi talep etmekteyim.”      
 
13 Mart 2013’te, Ailelerinden edinilen bilgilere göre, 10 Mart'ta Bingöl M Tipi Cezaevi'nden İç Anadolu 
Bölgesi'ndeki cezaevlerine 35 mahpus sürgün edildi. Bingöl M Tipi Cezaevi'nden sürgün edilen mahpusların 
isimleri ve sürgün edildikleri cezaevlerinin isimleri şöyle: Çankırı Cezaevi'ne; Sait Demir, Mustafa Karatepe, 
Tamer Tanrıkulu, Edip Yalçınkaya, Feyzi Ayzit, Sait Gürkan, Fikret Ateş, Abdullah Güven, Nuri Tiryaki ve 
Sedat Gönenç, Karaman Cezaevine; Cihan Özyıldız, Selahattin Kılıç, Serbest Sait, Fethi Abdullah, Murat 
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Gülbin, Murat Aslanoğlu, Aslan İbicik, Ahmet Tamir, Muhittin Sevinç ve Ferhan Mordeniz, Amasya 
Cezaevine; Bedri Çakan, Hasan Capadak, Hanefi Eser, Nevzat Demir, İsmail Salgar, Yalçın Keskin, Hüseyin 
Oktar, Fatih Abir, Fethi Yaşa ve Seyfettin Yaşa, Yozgat Cezaevine ise; Davut Avcı, Aydın Atığ, Nuri Keleş, 
Murat Canşad ve Serkan Aksin adlı mahpusların sürgün edildiği belirtildi. Sürgün edilen PKK'li mahpuslardan 
Davut Avcı'nın kardeşi Şeyhmuz Avcı, mahpuslardan 5'inin Yozgat Cezaevi'nde müşahede odalarında 
tutulduğunu ve tüm özel eşyalarına el konulduğunu bildirdi.   
 
14 Mart 2013 günü Yılmaz Kahriman, İlhan Tokmakçı, Remzi Topdemir, Muhammed Ahmed, Kamil Kızıltaş, 
Ramazan Karataş, Refik Eren, Kenan Altun, Sabri Kewe, Kamuran Ahmet, M. Emin Aslan, Sinan Bülbül, 
Seyit Oktay, Lokman Aslan, Salahattin Ökten, Veysi Tuncay, Nurettin Çelik, Kenan Doğan, Mehmet İldem, 
Serdar Güzelçay, M. Ali Yüksel Muş cezaevinden konserve kutusuna tıka basa doldurur gibi bindirildikleri 
ringlerle Ümraniye T Tipi Cezaevi’ne sürgün edilmişler. Astım hastası olduğu için ringe konulmayan Mecit 
Hemo, ise birkaç gün sonra aynı cezaevine götürülmüş. 
 
15 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zengin Başduvar, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
Mahmut Başduvar, 2005 yılında gözaltına alınarak yargılamasının devam ettiği Amasya iline götürüldü ve 
yargılandığı mahkemece 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Eşim cezasının 8,5 yılını infaz etmiştir ve şuan da 
Muğla Cezaevinde cezasını infaz etmeye devam etmektedir.  Muğla ilinin ikamet ettiğim Diyarbakır iline 
mesafe olarak uzak olması nedeni ile eşimi görmeye gitmem mümkün olamamaktadır. Ayrıca eşim 
cezaevine girdikten sonra ailenin geçimini idame edecek kimse bulunmadığından çevredeki insanların 
yardımları ile geçimimizi sağlamaktayız. İki çocuğum var ve ben onların eğitim hayatları akmaması için eşimi 
ziyarete bile gidememekteyim. Çocuklarım babalarını görmeye hasret kaldılar. Belirtmiş olduğum hususlar 
çerçevesinde eşim, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır’a yakın olan Batman, Midyat, Mardin, 
Bingöl veya Muş illerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”   
 
16 Mart 2013’te Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın Şakran T Tipi Cezaevi’ne sevk edilen 
3 tutuklu ve hükümlünün karara karşı çıkınca gardiyanlar tarafından darp edildikleri öğrenildi. 
 
16 Mart 2013’te Bolu F Tipi Cezaevi’nden kalan Nasrullah Kuran ve Çetin Alkaş’ın talepleri olmaksızın Nazilli 
(Manisa) E Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
 
18 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize Nesime Sevinç aracılığı ile Karaman M Tipi Cezaevinden 
başvuran Muhyettin Sevinç, Ahmet Tamir, Cihan Özyıldız, Aslan İbicek, Ferhan Moryıldız, Murat Gülbin, 
Murat Aslanoğlu, Selahattin Kılıç, Serbest Sait, Fethi Abdullah) şu beyanlarda bulundu: “8.03.2013 tarihinde 
Bingöl Kapalı Cezaevinde Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildiler. Karaman Cezaevine 
götürüldüklerinden itibaren kendilerinden herhangi bir haber alamadık. Telefon görüşmelerinin olduğu Mart 
ayı içersinde kendileri ile yapmış olduğumuz görüşmelerde “durumlarının çok kötü olduğunu, görüş saatinin 
yarım saate düşürüldüğünü bu nedenle de görüşe çıkmayacaklarını, birlikte gittikleri yukarıda isimlerini 
yazmış olduğumuz arkadaşları ile görüştürülmediklerini, havalandırmaya çıkarılmadıklarını, sabah askerlerin 
odalarına girip sayım istedikleri ve çok kötü baskı ve muamele ile karşılaştıklarını, Yemeklerinin çok kötü 
olduğunu gittikleri günden itibaren en doğal hakları olan cezaevi müdürü ile görüşmek istediklerini ancak 
müdürün görüşme istediklerini olumlu yaklaşmadığını, gardiyanların ise sürekli gözetim adı altında 
kendilerine baskı uyguladıklarını ve kendilerine müdahale edeceklerini söylemişlerdir. Biz aileler olarak 
hayati tehlike içersinden olmalarından dolayı endişeliyiz. Bu nedenle derneğinizden bu konuda hukuki destek 
bekliyoruz”      
 
18 Mart 2013’te Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde kalan 84 tutuklu ve hükümlü Adalet Bakanlığı’nın kararı 
doğrultusunda talepleri olmaksızın Tekirdağ F Tipi Cezaevi’ne sevk edildi. Karar nedeniyle toplam 300 
tutuklu ve hükümlünün sevk edileceği öğrenildi. 
 
18 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran H. Hasip İnci, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Rojda 
İNCİ, 2011 yılı 11. ayında çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve tutukluluk halinden dolayı Ağrı Ceza İnfaz 
Kurumuna gönderildi. Buradan Erzurum E Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna oradan sırasıyla Giresun E Tipi Kapalı 
Ceza İnfaz Kurumuna, Sincan Ceza İnfaz Kurumuna, Kırşehir Ceza İnfaz Kurumuna, Gümüşhane Ceza 
İnfaz Kurumuna ve en nihayetinde de Oltu T Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakil başlığı adı altında sürgün edildi. 
 
20 Mart 2013’te Batman E Tipi Cezaevi’nde kalan 33 tutuklu ve hükümlü Adalet Bakanlığı’nın kararı 
doğrultusunda talepleri olmaksızın Tekirdağ T Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
 
23 Mart 2013’te Malaya E Tipi Cezaevi’nde kalan Rıza Şahin, Cem Aslan, Murat Çeçen ve Atilla Özgeyik adlı 
4 tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın Samsun E Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
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24 Mart 2013’te Rize L Tipi Cezaevi’nde kalan Hemgin Durak’ın talebi olmaksızın Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne 
nakledildiği öğrenildi. 
 
27 Mart 2013’te Bingöl M Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın Çankırı E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Edip 
Yalçınkaya, Sait Demir, Said Gürkan ve Nuri Tiryaki’nin cezaevinin girişinde darp edildikleri öğrenildi. 
 
27 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hatun Eser, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum  Murat 
Eser, şu anda Gümüşhane E Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Oğlumla ancak telefonla görüşebiliyorum. 
Hastalığımdan kaynaklı uzun yolculuk yapamıyorum. Hastalığımla ilgili raporumda bulunmaktadır. Oğlumun 
yanına gidemediğim için onun Diyarbakır, Batman veya Mardin ilinden herhangi birine naklinin yapılmasını 
talep ediyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
30 Mart 2013’te, İHD Batman şubemize başvuran Ali Bağadır, kızı S.B. nin Batman M tipi cezaevinden 
İzmir/Şakran cezaevine sürgün edildiğini, bu cezaevinde baskı, şiddet ve onur kırıcı muameleye maruz 
kaldığını, insani olmayan uygulamalara karşı çıkınca da 16 gün hücre cezası ile cezalandırıldırıldığını 
anlatarak daha sonra kızının Alanya cezaevine sürgün edildiğini belirtmiş ve derneğimizden cezaevlerinde 
yaşanan hak ihlalleriyle ilgili yardım istemiştir. 
 
3 Nisan 2013’te, 11 Mart’ta Antep ve Bingöl cezaevlerinden 5’er kişi olmak üzere toplam 10 mahpusun 
sürgün edildiği Yozgat Cezaevi'nde işkence ve kötü muamelede bulunulduğu iddia edildi. Yozgat 
Cezaevi’nde bulunan Aydın Altığ, Dicle Haber Ajansı’na (DİHA) gönderdiği mektupta, Sürgün edildikleri 
cezaevinin girişinde zorla soyulduklarını, gardiyanların kendilerine “Cumhurbaşkanı da gelse böyle zorla 
soyup içeri alacağız” dediklerini aktardı. Atlığ mektubunda, bulundukları hücrelerin “tabut” olarak 
değerlendirildiğini belirterek “Şu an ikinci ranzada kafam tavana değiyor. Yani o kadar basık ve küçük bir 
mekandır. Pencereleri de dar yeterince hava olmadığı gibi tel süzgeçler vurulup kör cephe yaratmışlar. 
Kaldığımız yer hücrelerin olduğu bölümdür. Üst kısımlarında telli odalarda adliler var. Her tarafın kapalı oluşu 
ve onların yüksek sesle konuşmaları tam bir 12 Eylül durumunu hatırlatır cinstendir. Yine banyo havlusunu 
havalandırmada bırakmak yasakmış. Havlunun arkasında biri saklanır ve kendileri de görmez, ya da gözden 
kaçırır tedbiriyle ıslak da olsa içeri alınma şartı varmış.” dedi.  
 
3 Nisan 2013’te Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde kalan Mehmet Bıldırcın, Mustafa Abacı, Mehmet 
Doğan’ın talepleri olmaksızın 28 Mart 2013’te Ceyhan M Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri 3 Nisan 2013’te 
öğrenildi. 
 
5 Nisan 2013’te Muş E Tipi Cezaevi’nde kalan 20 tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın Ümraniye 
(İstanbul) T Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
  
5 Nisan 2013’te Bingöl M Tipi Cezaevi’nde kalan 10 tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın Amasya E 
Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
  
5 Nisan 2013’te Gaziantep H Tipi Cezaevi’nde kalan İlyas Arzu ve Ercan Alp’in talepleri olmaksızın Ceyhan 
(Adana) M Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
  
5 Nisan 2013’te Bolu F Tipi Cezaevi’nde kalan Çetin Arkaş ve Nasrullah Kuran’ın talepleri olmaksızın Nazilli 
(Manisa) E T Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
  
5 Nisan 2013’te Kürkçüler (Adana) F Tipi Cezaevi’nde kalan 11 tutuklu ve hükümlünün talepleri olmaksızın 
Kırıkkale F Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
 
5 Nisan 2013’te Erzurum H Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın 28 Ocak 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 
Cezaevi’ne sevk edilen 8 tutuklu ve hükümlüye cezaevinin girişinde yapılmak istenen çıplak arama 
uygulamasına karşı çıktıkları için birer ay iletişim yasağı cezası verildiği öğrenildi. 
 
5 Nisan 2013’te Hatay E Tipi Cezaevi’ne sevk edilen Eyüp Çelik’in cezaevi girişinde askerler tarafından darp 
edildiği, uygulamaya karşı çıkmaya çalışan Şeyhmus Okşaner ile Eyüp Çelik’e 5’er gün hücre cezası verildiği  
öğrenildi. 
 
8 Nisan 2013’te, Adana Kürkçüler cezaevinden 7 mahpusun talepleri olmaksızın Tekirdağ ve Kırıkkale 
cezaevlerine gönderildiği öğrenilmiştir. 
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9 Nisan 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Vesile Sayım, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Ferhat 
Tülcü, dört yıldan beri Bayburt Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Oğlum kimlikte benim adıma 
kayıtlı olmayıp annemin adına kayıtlıdır. Oğlumla 08.04.2013 tarihinde yaptığım telefon görüşmesinde sağlık 
durumunun iyi olmadığını, gardiyanların kendisine baskı uyguladığını, tehdit ettiğini söyledi. Ben oğlumun 
sağlık durumu konusunda kaygı duymaktayım. Oğlum cezaevi idaresinin sorumluluğunda bulunmaktadır. Bu 
nedenle kendisini tehdit eden ve baskı uygulayan kişilerin araştırılarak haklarında gerekli yasal işlemlerin 
yapılmasını talep ediyorum. Ben oğlumla dört yıldır maddi imkânsızlıklardan dolayı görüşe gidemediğimden 
görememekteyim. Ayrıca sağlık durumum uzun yolculuk yapmaya elverişli değildir. Çünkü şeker hastasıyım 
aynı zamanda kemik erimesi rahatsızlığımdan dolayı tedavim devam etmektedir. Oğlumun cezaevinde 
olması beni maddi ve manevi yıprattığı gibi oğlumun uzak bir ilde cezaevinde olması bizi daha da mağdur 
etmektedir. Özellikle maddi imkânsızlıklardan ve sağlık sorunlarımdan dolayı ziyaretine gidemediğim 
oğlumun naklinin Diyarbakır veya Mardin, Midyat veya Batman ilerinde bulunan cezaevlerinden birine 
naklinin yapılmasını saygılarımla talep ederim.”   
 
24 Nisan 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nazife Noyan, şu beyanlarda bulundu: “Eşim İhsan 
Noyan işlemiş olduğu bir suçtan dolayı 15 yıl ceza aldı ve yaklaşık olarak 9 yıldır cezaevinde kalmaktadır. 
Eşim şuanda Tokat T Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Maddi imkânsızlıklardan dolayı ve Tokat ilinin 
uzak mesafede oluşu nedeniyle kendisini görmeye gidemiyoruz. Cezaevinde kaldığı süre ve kalan cezası 
dikkate alındığında eşimin ve bizim manevi olarak birbirimize ihtiyaç duyduğumuz, bunun sağlanabilmesi 
açısından da kendisini ziyaret edebileceğimiz ikamet adresimize yakın bir cezaevine naklinin sağlanması 
gerekmektedir. Belirtmiş olduğum hususlar çerçevesinde nakil ücreti tarafımca karşılanmak üzere, eşimin 
ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır’a yakın olan Hazro Cezaevi ve ya Urfa ili Siverek ilçesindeki 
cezaevlerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”  
 
3 Mayıs 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hanife Akpolat, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Mehmet Akpolat işlemiş olduğu iddia edilen bir suçtan yargılandığı mahkemece ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasına çarptırıldı. Yaklaşık 17 yıldır cezaevinde kalan oğlum şuana kadar Türkiye’nin değişik 
cezaevlerinde kaldı. Cezaevlerinde kaldığı süre zarfında değişik hastalıklara yakalandı. Oğlumda en son  
“SERVİKAL DİKOPATİ” hastalığı tanısı konulmuştur. Yakalanmış olduğu “SERVİKAL DİKOPATİ” hastalığı 
nedeni ile üniversite hastanelerinin olduğu bir yerde kalması heyetçe verilmiş olan ve ekte sunulmuş olan 
rapordan da anlaşılmaktadır. Oğlum şuanda Rize Kalkandere kapalı cezaevinde kalmaktadır. Kalkandere 
cezaevinde olan oğlumu maddi ve sağlık sorunları nedeni ile ziyaret edememekteyiz. Ben 
“HİPERTANSİYON + VERTİGO” hastalığım mevcuttur. Uzun yolda tansiyonum yükselmekte ve başım 
dönmektedir. Bu nedenle çok zorlanarak 6-7 ayda bir oğlumu ziyarete gidebilmekteyim. Eşim yine aynı 
şekilde kalp rahatsızlığı mevcuttur. Mart 2013’ de BY-PASS ameliyatı oldu ve uzun yolla çıkması doktorlarca 
yasaklandı.  Gerek sağlık sorunlarından dolayı seyahat edemeyişimiz gerekse de maddi imkânsızlıklar 
yüzünden oğlumun görüşlerine giderken zorlanmaktayız. Ayrıca oğlumun yakalanmış olduğu hastalık nedeni 
ile üniversite hastanesinin bulunduğu bir yerde bulundurulması onun tedavisi açısından zorunluluk arz 
etmektedir. Bu nedenle oğlumun Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevine naklinin yapılmasını bu mümkün 
değilse Batman, Şanlıurfa, Mardin gibi cezaevlerinden birine naklinin yapılmasını talep ediyorum. Tüm 
bunlardan dolayı oğlumun öncelikle Diyarbakır, Batman, Mardin Şanlıurfa cezaevlerinden birine naklinin 
yapılmasını istiyorum. Ayrıca nakil masraflarını da karşılamaya hazırım.”  
 
9 Mayıs 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Besra Bayın, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Aziz 
Bayın, şuanda Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Oğlum daha önce cezaevinde intihara 
teşebbüs etmişti. Psikolojisi bozuk olup, sürekli hastaneye götürülüp ilaç tedavisi yapılmaktadır. Ancak 
cezaevinde tedavisi mümkün değildir. Daha önce Elazığ’a hastaneye gönderildi ancak siyasi mahkûm olması 
nedeniyle doktorlar rapor vermedi. Ayrıca fıtık ameliyatı olması gerekiyor.  Yapılan yargılama sonucu 12 yıl 
ceza verildi. Daha önce de size başvuruda bulundum. Oğlumun yaşadığı sağlık sorunları nedeni ile 
tahliyesini talep ediyorum ve bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
16 Mayıs 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mahmut Demirhan, şu beyanlarda bulundu: “Erzurum 
E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktayım. Cezaevi kampusun de yeni dönemde diş hastanesi 
açılmıştır. Bu hastane acil ihtiyaçlarımızdandır. Aylardır yapmamız gereken tedaviler için bu hastaneyi 
bekliyorduk. Fakat henüz bu tedavilerimizi yapmış değiliz. Nedeni ise muayene ve tedavi sırasında kelepçeli 
tedavinin dayatılmasıdır. Bizler kelepçeli tedaviyi hukuki ve insani bulmuyoruz. Kelepçeli muayene 
dayatıldığı müddetçe bu tedavilerde aksayacaktır. Var olan bu sorunumuza sizlerden gereken ilgi ve alakayı 
bekliyoruz.”        
 
16 Mayıs 2013’te, Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinde hükümlü olan Sabri Kaya’nın eşi Sevim Kaya  İnsan 
Hakları Derneği’ne yaptığı başvuruda, eşi Sabri Kaya’nın Ankara Numune Hastanesi’nde önce Anjiyo, sonra 
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da Açık Kalp ameliyatı olacağını, kendisinin çocuklarıyla birlikte Adana’da yaşadığını, kendisinin işsiz 
olduğunu, yol parası bulamadığını ve Kırıkkale’ye gidip-gelme olanaklarının olmadığını, bu nedenle eşinin 
Adana’daki Kürkçüler Cezaevine nakledilmesini talep etmiştir.  
 
21 Mayıs 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Unat,   yaklaşık olarak 4 ay önce 
Diyarbakır D Tipi cezaevinden Midyat M Tipi Cezaevine 12 arkadaşıyla birlikte sürgün edildiklerini belirtmiştir. 
(Mehmet Unat ve diğer mahpusların yaşadıklarını belirttiği ihlaller diğer başlıklar altındadır.) 
22 Mayıs 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Hasbiye Çiçekçi, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim ve 
refakatçisi olduğum Bozo Açlan, 2001 yılından beridir cezaevinde hükümlü olup, değişik cezaevlerinde kaldı. 
Şuanda Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Ancak rahatsızlığım ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle 
kardeşimi görmeye gidemiyorum. Hastalıklarımla ilgili raporlarım ektedir. Kardeşimin naklinin Diyarbakır iline 
veya Batman, Mardin illerinden birine yapılmasını nakil ücretini de peşinen kabul ederek talep etmekteyim.”    
 
23 Mayıs 2013’te Şakran (İzmir) T Tipi Cezaevi’ne Mardin E Tipi Cezaevi’nden 15 Temmuz 2012’de talepleri 
olmaksızın sevk edilen 180 mahpusa “isyan çıkardıkları” iddiasıyla 10’ar gün hücre cezası verildiği öğrenildi. 
 
24 Mayıs 2013 tarihinde İHD Diyarbakır şubemize başvuran Bülent Buluç, şu beyanlarda bulundu: “Bildiğiniz 
üzere son süreçte zindanlara yönelik bir konseptin devrede olduğu anlaşılıyor. Pratikte uygulamaları her 
geçen gün kendini farklı biçimlerde yansıtıyor. Bingöl cezaevi itibariyle yaşadığımız sorunlar 35 
arkadaşımızın sürgünüyle başlayan ve halen de kimi noktalarda devam eden, provokasyonlara varabilecek 
tutumlarla karşılaşmaktayız. Örneğin; buradaki kimi memurların tavır ve davranışları bizleri düşman gören ve 
bu çerçevede ideolojik yaklaşan intikamvari tutumlar sergiliyorlar. Bunların başında da Şah Yusuf denen 
başgardiyan gelmektedir. Temel politikaları bizleri teslim alarak iradesizleştirmeye yöneliktir. Aramalarda 
zorla ayakkabı çıkartma, odalar arası insani alış-verişi kısıtlama, koridorda fiziki müdahaleye varabilecek hak 
ihlalleriyle karşılaşmaktayız. Sizlerden talebimiz, zindanlarda yaşanan hak ihlallerini daha fazla 
gündemleştirip, kamuoyu yaratarak çözüm gücü olabilmenizdir. Şuanda cezaevinde bulunan devrimci 
yoldaşlarımız bir aydır açlık grevinde olmalarına rağmen ciddi bir duyarlılığın olmadığını görebiliyoruz. Bu 
arkadaşlarımızın daha ciddi sağlık problemleri ortaya çıkmadan bu durumlarının sizler tarafından gündeme 
taşımanızı talep ediyorum.”   
     
6 Haziran 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sultan Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “Eşim  Seyfettin 
YAŞA Amasya E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Amasya ilinin ikamet ettiğim Diyarbakır iline 
mesafe olarak uzak olması nedeni ile eşimi görmeye gitmem mümkün olamamaktadır. Maddi olarak çok 
kısıtlı koşullarda yaşamaktayız ve Ailemin geçimini sağlamak konusunda büyük zorluklar yaşamaktayım. 
Yine sağlık koşullarım da uzun yolculuk yapmama elverişli değildir. Astım ve şeker hastalıkları ileri dereceye 
varmış olup bir kez de ameliyat geçirdim. Sağlık sorunlarım yolculuk yapmama müsaade etmemektedir. 
Sağlık raporlarını da yazı ekinde sunmaktayım. Belirtmiş olduğum hususlar çerçevesinde eşimin, ikamet 
ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır’a yakın illerden olan Batman, Mardin veya Gaziantep illerinden birine 
naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”   
 
6 Haziran 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Müzeyyen Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim 
Fethi Yaşa Amasya E Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Amasya ilinin ikamet ettiğim Diyarbakır 
iline mesafe olarak uzak olması nedeni ile kardeşimi görmeye gitmem mümkün olamamaktadır. Maddi olarak 
çok kısıtlı koşullarda yaşamaktayız. Anne ve babalarımız hayatta olmadığı için tek ziyaretçileri bizleriz. 
Belirtmiş olduğum hususlar çerçevesinde kardeşimin, ikamet ettiğimiz Diyarbakır ili veya Diyarbakır’a yakın 
illerden olan Batman, Mardin veya Gaziantep illerinden birine naklinin sağlanmasını talep etmekteyim.”    )      
 
19 Haziran 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Edibe Aktaş beyanında; “18.06.2013 
tarihinde Edirne Ceazevinde bulunan oğlum Misbah Aktaş bana fax gönderek durumunu anlattı. Gönderdiği 
faxta 15.04.2013 tarihinden beri açlık grevinde olduğunu, açlık grevine başladığı sırada İzmir 2 nolu Kapalı 
Cezaevinde bulunduğu, açlık grevinin 45. gününde hiçbir gerekçe gösterilmeden Edirne Kapalı Cezaevine 
sevkedildiğini belirtmiştir. Oğlum henüz İzmirde iken bulunduğu cezaevinde kendisine işkence yapıldığını ve 
bu sebeple açlık grevine başladığını kardeşi Yeter Aktaş ile yaptığı görüşmelerde belirtmiştir.” Demiştir. 
 
20 Haziran 2013’te, Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan 3 çocuk, kişisel ve yaşamsal haklarını 
talep ettikleri gerekçesiyle Siirt E Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. 2011 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 
yapılan askeri operasyonda gözaltına alınan ve ardından tutuklanarak Diyarbakır E Tipi Cezaevi'ne konulan 
Yalçın Yanar ve 2 arkadaşı, Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Konuya ilişkin bilgi veren Yalçın 
Yanar'ın babası İhsan Yanar, oğlunun dün kendilerini arayarak Siirt'e sürgün edildiğini bildirdiğini dile getirdi. 
Oğlunun bir buçuk yılı aşkın süredir tutuklu bulunduğunu ve kendilerini bu zamana kadar Cuma günleri 
aradığını dile getiren baba İhsan Yanar, "Oğlumun görüşü için her gittiğimizde 'Bize işkence yapılıyor' 
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diyordu. Bu işkence dayak şeklinde değil, ama diğer tüm işkenceler yapılıyor. Gün içerisinde sık sık arama 
yapıyorlardı. Kahvaltı yaptıkları sırada bile gelip arama yapıyorlardı. Bu kış boyunca kaloriferleri yakmadılar, 
havanın sıcak olduğu günlerde yaktılar. Onlara battaniye bile vermediler. Bizim gönderdiğimiz battaniyeyi 
depoya attılar, çocuklara vermediler, para yatırdım, ama battaniye almalarına izin vermediler. Hep soğukta 
kaldılar" dedi.   
  
28 Haziran 2013’te, Van TUYAD-DER, daha önce çeşitli tarihlerde Muş E Tipi Cezaevi'ne sürgün edilenlerin 
de aralarında bulunduğu 27 siyasi mahpusun 21 Haziran günü Van F Tipi Cezaevi'ne sevk edildiğini 
duyurdu. Van TUYAD-DER Başkanı Ahmet Aygün, yapılan sürgünlere tepki göstererek, durumun siyasi 
otoritenin Kürt gençlerine nasıl baktığının göstergesi olduğunu söyledi. Muş E Tipi Cezaevi ile Gümüşhane 
Cezaevi'nden Van F Tipi Cezaevi'ne sürgün edilen mahpusların isimleri şöyle: Abdo Şex, İsmet Karak, 
Mehmet Cin, İsmet Taş, Fesih Taş, Zana Şeker, Abdulhalık Cağan, Kemal Adıyaman, Arafat Özerk, Emrah 
Abi, Metin Ersan, Hışyar Buldan, Metin Gezer, Osman Bolu, Yasin Çetinkaya, Azad Dündar, Adem Çelik, 
Hüseyin Batıbey, Vahdet Mutlu, Abdurrahman Ato, Kerem Karagöz, Nesim İzil, M. Nuri Yılmaz, Telli Tire, 
Yusuf Tire, Musa Kader, Umut Kaya.   
 
11 Temmuz 2013’te,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran Netice Özbey, şu beyanlarda bulundu: “Eşim  
Mehmet Zahir Özbey, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Amasya’nın Diyarbakır iline uzak 
olmasından kaynaklı olarak eşimi görmeye gidemiyorum. Eşimi uzun süredir görememiş olmam nedeni ile 
büyük üzüntü yaşamaktayım. Eşimin cezaevine naklinin yapılması halinde cezaevi nakil masrafını kendim 
karşılayacağım. Bu nedenle eşim Mehmet’in Diyarbakır’da bulunan cezaevine veya yakın iller olan Bingöl, 
Batman cezaevlerine naklinin yapılmasını talep ediyorum.”    
 
12 Temmuz 2013’te,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran Semra Gündoğan, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
Nihat Gündoğan, İzmir 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevinde kalmaktadır. Diyarbakır iline uzak 
olmasından kaynaklı olarak eşimi görmeye gidemiyorum. Eşimi uzun süredir görememiş olmam nedeni ile 
büyük üzüntü yaşamaktayım. Eşimin cezaevine naklinin yapılması halinde cezaevi nakil masrafını kendim 
karşılayacağım. Bu nedenle eşim Nihat’ın Diyarbakır’da bulunan cezaevine naklinin yapılmasını talep 
ediyorum.”     
 
12 Temmuz 2013’te,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sultan Alcu, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Abdulkadir Alcu, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Ayrıca Umut ve Erkan adlı 
çocuklarımda başka cezaevlerinde bulunmaktadırlar. Oğullarımın ayrı cezaevlerinde kalmasından kaynaklı 
olarak her üç cezaevine gidip gelmem beni hem maddi hem manevi açıdan zorlamaktadır. Oğullarımın 
görüşüne bu nedenlerden dolayı gidemediğim için beni derinden üzmektedir. Oğullarımın aynı cezaevlerine 
naklini talep etmekteyim. Nakil masraflarını bizzat kendim karşılayacağım. Bu nedenle oğullarımın Diyarbakır 
veya Diyarbakır’a yakın olan Muş, Adıyaman ve Midyat’a nakillerinin yapılmasını talep ediyorum.”     
 
13 Temmuz 2013’te,  Erzurum E Tipi Cezaevi'nde tutulan 6 kadın tutuklu, Bayburt M Tipi Cezaevi'ne sürgün 
edildi. Sürgün edilmelerini faks aracılığı ile TUHAYD-DER Doğubayazıt Temsilciliği'ne ileten tutuklu kadınlar, 
sürgünlerin gerekçesiz olarak yapıldığını kaydetti. Bayburt M Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edilen kadın 
tutuklular: Laleş Çeliker, Leyla Atabay, Songül Atabay, Ayten Tikit, Yaprak Oruç ve Şefika Binici.   
 
18 Temmuz 2013’te,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran Rahime Arslan, şu beyanlarda bulundu: “Babam 
Abdullah Arslan, şu anda Çankırı D Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Cezası 1 yıl kaldığı 
için Diyarbakır Bismil ilçesine nakli yapılmıştı. Babamın ağır hasta olması, uzun yolculuk yapamaması, 
özellikle cezaevi ring araçları ile yolculuk yapamaması nedeniyle yetkililer ile görüşerek uçak ile getirilmesini 
talep ettik. Yetkililer de masrafını yatırmamız halinde uçak ile naklini yapacaklarını belirttiler. Biz de istenen 
uçak nakil masrafı olarak 3.000 TL ‘i gerekli yerlere yatırdık. Ancak son yaptığımız görüşmede cezaevi ring 
aracı ile getirileceği söylendi. Uçakla gönderilmesi için derneğinizden hukuki yardım istiyoruz.”    
 
29 Temmuz 2013’te Şakran (İzmir) 3 Nolu L Tipi Cezaevi’nde tutulan siroz hastası Menduh Kılınç’ın 
tedavisinin sadece İstanbul, Ankara ve İzmir’de mümkün olduğu doktor raporuyla belirlenmesine rağmen 
Edirne F Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
 
8 Ağustos 2013’te, Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutulan ve beynindeki tümör nedeniyle felç geçiren 
Ramazan Özalp isimli mahpusun, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na ring aracında 23 saat süren yolculuk ile sevk 
edildiği öğrenildi.   
 
14 Ağustos 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Abdulgafur Ateş, şu beyanlarda bulundu: 
“Kardeşlerim Mehmet ATEŞ ve İbrahim ATEŞ 1992 yılından itibaren cezaevinde bulunmaktadırlar. 
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Adıyaman E Tipi Kapalı Cezaevinden Balıkkesir L Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna nakledilmiştir. Nakil sürecinde 
kardeşlerim psikolojik baskıya uğramışlardır. Kardeşlerim ile 13.08.2013 tarihinde yaptığım telefon 
görüşmesinde kendilerine psikolojik olarak şiddet uyguladıklarını bu şiddetin işkenceye vardığını 
belirtmişlerdir. Kendilerini sürekli kamera sistemi ile gözetlediklerini ve bunu da kendilerine bir baskı aracı 
olarak kullandıklarını belirtmektedir. Gardiyanlar ve cezaevi yönetimince kendilerinin sürekli aşağılandıklarını 
belirtmektedir. Bu konuda sizlerden bu hukuksuzluğa son verilmesi için hukuki yardım talep ediyoruz.”     
 
20 Ağustos 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sayibe Çaçan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum olan 
Mustafa Çaçan, yaklaşık 8 yıldır cezaevinde bulunmaktadır. Çeşitli cezaevlerinde cezasını infaz etmektedir. 
En son Buca Kırıklar Cezaevinde cezasının infaz ederken kendi isteği dışında sevk adı altında İzmir Aliağa 
Şakran Cezaevine gönderildi. Ben oğlumun görüşüne mesafenin uzak olduğu için gidememekteyim. Bende 
yaşlı olduğumdan ve sağlık sorunlarımdan kaynaklı yolculuk yapamamaktayım. Oğlumun durumundan 
endişe ediyorum. Ayrıca oğlumun nakli sırasında masrafları karşılayacağımı belirtmek isterim. Bu nedenle 
oğlumun bulunduğum il olan Diyarbakır, Mardin, Batman iline naklinin yapılmasını talep ediyorum.  Bu 
konuda hukuki desteğinizi talep etmekteyim.”    
 
24 Ağustos 2013’te Bolu T Tipi Cezaevi’nden Bolu F Tipi Cezaevi’nde sevk edilen PKK ve KCK Davası 
mahpusu 10 kişinin cezaevinin girişinde uygulanmak istenen çıplak arama işlemine direndikleri için darp 
edildiği öğrenildi. 
 
29 Ağustos 2013’te, İHD Mersin Şubesi’ne başvuruda bulunan Abdullah Erbey ”Ağabeyim Mehmet Erbey 
(25) 2009 Mersin’de tutuklanarak Mersin E Tipi Cezaevi’ne konuldu. Sonra Van F Tipi Cezaevi’ne 
gönderildi.Orada 1 yıl kaldıktan sonra Adana Kürkçüler F Tipi Cezaevi’ne gönderildi.Toplam 22 yılı aşkın  
ceza aldı.19 Ağustos 2013 ‘de isteği dışında Zonguldak M Tipi Cezaevi’ne 9 arkadaşıyla birlikte sürgün 
edildi.Ağabeyimle 29 Ağustos günü yaptığımız telefon görüşmesinde Zonguldak M Tipi Cezaevi’nde ciddi 
sorunlar olduğunu belirterek İHD şubesine başvurmamızı istedi.En kısa sürede bir heyetin cezaevine 
gönderilerek kendisiyle görüşülmesini talep etti.Telefonda sesi çok tedirgindi.Kendisinden çok endişe 
duydum.Derneğiniz tarafından bir heyetin Zonguldak M Tipi Cezaevi’ne gönderilmesini talep 
ediyorum.”demiştir. 
 
12 Eylül 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Eşref Kuzu, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim  Hanifi 
Kuzu, yaklaşık olarak 9 yıldır tutuklu olarak cezaevinde kalmaktadır. Kendisi şuanda Tekirdağ 1 nolu F Tipi 
Kapalı Cezaevinde bulunmaktadır. Kendisi mide kanseri olup ciddi sağlık sorunları yaşamaktadır. Sağlık 
durumuyla ilgili daha önce yapmış olduğu başvuruları nedeniyle raporları mevcuttur. Ağabeyim evli olup eşi 
ve ailesi cezaevine maddi imkânsızlıklardan dolayı gidememektedir. Annem ve babam 9 yıldır tutuklu 
olmasına rağmen sadece 1 kez ağabeyimi görebildiler. Biz yaklaşık olarak 8 ay önce Adalet Bakanlığı’na 
başvurarak nakil talebinde bulunduk. Adalet Bakanlığı tarafından nakil başvurumuz kabul edilerek kaldığı 
cezaevinin hesabına 3.000,00 TL para yatırmamız istendi. Kaldığı cezaevinin hesabına bu parayı 4 ay önce 
yatırmış olmamıza rağmen nakil işlemi gerçekleştirilmedi. 11.09.2013 tarihinde kendisiyle yaptığımız telefon 
görüşmesinde nakil ile ilgili olarak açlık grevine başladığını ve cezaevi yönetiminin bu durumdan haberdar 
olduğunu, nakil işlemi yapılıncaya kadar açlık grevine devam edeceğini söyledi. Biz kendisinin sağlık 
durumuyla ilgili kaygı duymaktayız. Bu nedenle kendisinin cezaevinden ve Adalet Bakanlığı’ndan talep ettiği 
illerden herhangi birine naklinin yapılması gerekmektedir. Nakil konusunda derneğinizden girişimlerde 
bulunmanızı talep etmekteyim.”   
 
19 Eylül 2013’te, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nden Sincan 2 No'lu Kapalı Cezaevi'ne sevk edilen mahpus 
Ömer Akbay'a, cezaevi girişinde çıplak aramaya tabi tutulduğu öğrenildi. Uygulamaya karşı çıkan Akbay’a, 
cezaevi idaresi tarafından 3 günlük hücre cezası ve bir ay iletişim cezası verildi.   
 
23 Eylül 2013’te Bingöl M Tipi Cezaevi’nde tutulan Aydın Çelik, Ömer Seydaoğlu, Bülent Buluç, Emrullah 
Kurcan ve Faysal Güner adlı 5 mahpusun talepleri ve haberleri olmaksızın Adalet Bakanlığı’nın talebi 
doğrultusunda Çorum L Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. 
 
26 Eylül 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Halise Kaya, şu beyanlarda bulundu: “Benim oğlum 
Misbah Kaya, yaklaşık olarak 21 yıldır cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadır. Daha önce Mardin ilinin 
Midyat ilçesindeki cezaevinde kalıyordu. Midyat Cezaevindeyken ailesi olarak kendisini ziyaret edebiliyorduk. 
Yaklaşık bir sene önce oğlumu Samsun Vezirköprü M Tipi kapalı Cezaevine nakli yapıldı. Ben 77 
yaşındayım, eşim 80 yaşında olup oğlumuzu ziyarete gidemiyoruz. Oğlumun eşi ve bir çocuğu var ancak 
eşinin ciddi sağlık problemleri olduğundan kendisi de eşini ziyarete gidememektedir. Gerek maddi 
imkânsızlıklar gerek sağlık sorunları yüzünden oğlumu cezaevinde ziyarete gidememekteyiz. Bu durum bizi 
çok üzmektedir. Oğlum ailesinden mahrum kalmaktadır. Bu nedenlerle oğlumun Diyarbakır iline veya yakın 
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illerden Batman, Mardin vb. illerden herhangi birine naklinin yapılmasını talep ediyoruz. Bu konuda sizden 
hukuki destek talep ediyoruz.”     
 
3 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır Şubemize mektupla başvuruda bulunan Mensur TEKİN, şu beyanlarda 
bulunmuştur: “ 29.09.2009 tarihinde tutuklandıktan sonra yargılandığım mahkemede 6 yıl 3 ay hapis cezası 
aldım. 25.07.2011 tarihinde sevk başlığı altında Giresun Cezaevine sürgün edildim. 02.06.2014 günü cezamı 
infaz edeceğimden tahliye olacağım. Tahliye gününden de anlaşılacağı üzere infazımın bitimine sekiz ay gibi 
kısa bir süre kalmıştır. İnfazımın bir yılın altına düşmesi ile ilgili kanun gereğince Diyarbakır ili veya ilçelerine 
cezaevi nakil talebinde bulundum. Hazro İlçe cezaevine sevk talebim kabul edildi. Ancak daha sonra 
onaylanmış olan sevk talebim güvenlik gerekçesi ile iptal edildi. Bana Diyarbakır il sınırları dışında başka bir 
ilin ilçe cezaevlerini belirtmem istendi. Talepleri gereğince belirttiğim ilçe cezaevleri de doluluk gerekçe 
gösterilerek ret edildi. Koşullu salıverilmeme bir yıldan az bir süre kaldığı için ilçe cezaevine çıkma hakkım 
vardır. Yasal hakkım göstermelik kılıflarla elimden alınıyor. Bu yaşadığım durum ayrıca ciddi olarak sağlığımı 
etkilemektedir. Bildiğiniz gibi Giresun İli nemli hava koşullarına sahiptir. Nemli hava sağlığımı kötü bir şekilde 
etkilemektedir. Daha önce de nemli hava yüzünden geçici kısmi yüz felci geçirdim. 2012 yılında geçirmiş 
olduğum beyin rahatsızlığında n ötürü uzun süre hastanelere gidip gelmek zorunda kaldım. Nitekim ur teşhisi 
ile Ankara’da ameliyat oldum ve tedavim halen devam etmektedir. Belirttiğim üzere ağır hastalığım 
mevcuttur. Sadece bu gerekçe bile nakil talebimi karşılar niteliktedir. Ayrıca Giresun ili ailemin ikametine çok 
uzak olup, ailem ekonomik nedenlerden görüşüme gelememektedirler. Bu da ayrıca bir hak ihlali 
oluşturmaktadır. Ben halen Adalet Bakanlığının neden sevk talebimi kabul etmediğin anlamış değilim. 
Güvenlik gerekçesi ile onaylanmış olan sevkimin hiçbir dayanağı yoktur. Kaldı ki, “güvenlik korkusunun” ne 
zaman ortadan kalkacağı da belli değildir. Tüm bu nedenlerden sevkimin bir an önce sağlanması için 
derneğinizden hukuki destek talep etmekteyim  
 
10 Ekim 2013’te, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Zeynep Adıgüzel ve Aliye Güçlü, yakınlarının 
tutulduğu Şakran Cezaevinin ikamet ettikleri Siirt iline uzak olması nedeniyle yakınlarını ziyaret etmekte 
güçlükler yaşadıklarını belirtmişlerdir. Zeynep Adıgüzel oğlunun, Aliye Güçlü ise eşinin Siirt ya da Siirt iline 
daha yakın illerde bulunun cezaevlerine nakledilmeleri konusunda yardım talebinde bulunmuşlardır. 
 
11 Ekim 2013’te Van’da Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Derneği (TUHAD-DER) adına bir 
açıklama yapan Ahmet Aygün 14-28 Eylül 2013 tarihleri arasında 39 mahpusun Van F Tipi Cezaevi’nden 
talepleri olmaksızın başka cezaevlerine sevk edildiklerini söyledi. 
 
12 Ekim 2013’te Antalya’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle 4 Ekim 2013’te tutuklanan Ayşe 
Deniz Karacagil’in tutuklu bulunduğu Antalya L Tipi Cezaevi’nden talebi olmamasına rağmen Alanya L Tipi 
Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
 
23 Ekim 2013’te Kayseri Kapalı Cezaevi’nde tutulan 46 mahpusun gardiyanlar ve cezaevi yönetimi 
tarafından darp edildiği ve 46 kişinin talepleri olmaksızın başka cezaevlerine sevk edildikleri öğrenildi. 
Mahpusların işkence gördüğünü öğrenerek cezaevinin önünde eylem yapan aileler, bayram dolayısıyla 20 
Ekim 2013’te yapılan açık görüş esnasında cezaevi müdürünün Mehmet Cerit’e ve ailesine “sen benim 
memuruma saygısız davranamazsın” diyerek Mehmet Cerit’in çocuğuna vurduğunu, ailelerin cezaevinden 
çıkmasından sonra ise mahpusların cezaevinin bahçesinde dövüldüğünü ifade ettiler. 
 
25 Ekim 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hacer Çalışkan: “ Oğlum Oguzhan 
çalışkan, Silivri açık cezaevinden Kartal, Maltepe açık cezaevine getirilmesini talep ediyorum. Ekonomik 
olarak Silivri’ye gidip gelmem sorun oluyor.”diyerek buna bir çözüm bulunmasını talep etti.   
 
26 Ekim 2013’te Tutuklu bulunduğu Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde gardiyanlar tarafından uygulanmak istenen 
çıplak aramayı kabul etmediği için darp edilen ve Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Barış 
Gürbey’e bu cezaevinde de çıplak arama uygulamasının yapılmak istendiği ve itiraz edince de gardiyanlar 
tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
30 Ekim 2013’te Van F Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpuslardan 9’unun Muş E Tipi Cezaevi’ne, birinin ise 
Erzurum E tipi Cezaevi’ne talepleri olmaksızın sevk edildikleri öğrenildi. 
 
30 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Suphiye Güneş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Mehmet Güneş, Samsunda cezaevindeyken isteği üzerine Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine nakli yapıldı. 
Ancak Midyat Cezaevinde kalan mahkûmların bağımsız koğuşunda kaldığı, siyasi mahpusların 
bulunmadığını burada fark etmiştir. Ancak oğlum bağımsızlar koğuşunda kalmak istememektedir. Bu koğuşta 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

432 KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ  

 

kalmak istemediği için kendisini hücreye atmışlardır. Bu nedenle oğlumun naklinin Diyarbakır ve ya Batman 
illerindeki bir cezaevine yapılmasını talep ediyorum bu konuda kurumunuzdan hukuki destek bekliyorum.”   
 
1 Kasım 2013’te, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Hüsniye Şakran; eşinin kalmakta olduğu cezaevinin 
uzak olması nedeniyle, kendisinin ikamet ettiği yakın illerdeki bir cezaevine naklinin yapılması konusunda 
hukuki destek talebinde bulunmuştur.  
 
2 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Serhat Nardan; “ Babam isteği dışında 
Kocaeli T Tipine getirildi. Yazılarına ve mektuplarına el konulduğu için 1 aydır açlık grevinde. Babamın 
Kocaeli T tipinden sevkini talep ediyoruz.”  Dedi.  
 
8 Kasım 2013’te, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan 61 siyasi tutuklu ve hükümlü, Tekirdağ F Tipi 
Cezaevi'e sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimlerinin Mehmet Dursun, Mehmet Emin Türk, Orhan 
Sakci, Sedat Atsız, Seyithan Akdeniz, Şerefattin Türk, Mahfuz Sığınç, Bazi Bor, Yakup Güneş, Abdülhamit 
Tekdemir, Atilla Çoşkunüzer, Harun Sımıl, Haydar Sever, Hulki Güneş, Mehmet Zengeralp, Savaş Karaman, 
Abdülmecit Arslan, Emrah Bayram, Abdulcabbar Güngen, Murat Ertunç, Ahmet Kılıç, Nusret Kaya, Mehmet 
Başaran, Maşallah Tangut, Kadir Canış, İmdat Bingöl, Hakan Zeydan, Bayram Ekelik, Ali Benek, Ahmet 
Oral, Abdullah Babat, Abdurrezak Şimşek, Erhan Aydın, Mehmet Özkan Şahin, Savaş Altun, Ramazan Özlü, 
Burhan Abi, Yasin Arman, Serkan Göksu, Özgün Yıldız, İsmet Faruk, Resul Arslan, Recep Ertunç, Selehattin 
Memi Nejat, Hasan Erkek, Kamuran Parlak, Muhammet Ersen, Abdulkadir Yıldız, Fikri Erik, Murat Çelik, 
Nebi Kurt, Emirhan Engüdar, Nurettin Kurt, Mehmet Sıddık Gül, Şehmuz Yılmaz, Bayram Şipal, Cafer Kaçak, 
Sami Gök, Abdulkadir Çiftçi, Vedat Yavuz ve Uğur Korkmaz olduğu öğrenildi.   
 
9 Kasım 2013’te Ceyhan (Adana) M Tipi Cezaevi’nde 2013 yılının Şubat ayında işkence ve kötü muamele 
uygulamalarını protesto eden çocuk tutuklular koğuştaki yatakları ateşe vermiş, çıkan yangın sonucu S.Ş.G. 
(17) ağır yaralanmıştı. 9 aydır Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Yanık Ünitesi’nde tedavi gören 
S.Ş.G.’nin tedavi tamamlanmadan sevk edildiği Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
 
10 Kasım 2013’te, Batman M Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan biri engelli olmak üzere 16 siyasi tutuklu ve 
hükümlünün "yer darlığı" gerekçesiyle Tekirdağ F Tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. Sürgün edilecek 
mahpusların isimleri şöyle: "Ali Aykaç, Celal Aykaç, Delil Yılmaz, Ercan Tunç, Ferhat Yıldırım, Habip Tekin, 
İsmail Yüksel, Mazhar Çınar, Mehmet Acar, Melek Çurpan, Müslüm Temel, Rıdvan Çoban, Salih Şimşek, 
Serdar Şahin, Süleyman İlik ve Veysel Yürek."    
  
11 Kasım 2013’te Siirt E Tipi Cezaevi’nde tutulan 72 mahpusun talepleri olmaksızın Bandırma (Balıkesir) T 
Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
  
11 Kasım 2013’te, Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan 38 siyasi mahpus, Tekirdağ 2 No'lu F Tipi 
Cezaevi'nde sürgün edildi. Sürgün edilen mahpusların isimlerinin Zerdeşt Oduncu, Mesut Gökhan, Aziz 
Bulut, Agit Küçük, Ali Ertuğrul, Bedri Çakmak, Behçet Bozdemir, Burhan Tekinalp, Hasan Bilir, Mehmet 
Resul Turgut, Mesut Şengül, Mehmet Selami Öz, Nesim Uslu, Nurettin Tekin, Ömer Tuğrul, Ramazan Önler, 
Sayın Basan, Sıdık Külter, Süleyman Güneri, Abdulkadir Bozkar, Abdulkerim Varışlı, Abdullah Ecevit, Aydın 
Akdoğan, Barış Kaya, Burhan Ata, Cahit Yaşar, Derviş Çabadak, Halis Tekin, Halit İzer, Hamdin İzer, 
Hüseyin İpek, İsmet Çardak, Mazlum Oğuz, Mehmet Emin Akçaeren, Mehmet Emin Demirdağ, Mehmet 
Emin Gezer, Ramazan Çetedır ve Şaban Kayar olduğu öğrenildi.   
 
11 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Emine Özkan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Nevzat 
ÖZKAN, 25.03.2009 tarihinde gözaltına alınarak tutuklandı. Kimlik tespiti için bir arkadaşı ile birlikte kendisini 
Adana’ya götürdüler. Arkadaşını tekrar Diyarbakır’a getirmiş olmalarına rağmen oğlum Nevzat, hala Adana 
Cezaevinde tutulmaktadır. Oğlumdan başka bir oğlum ve eşim daha Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde 
tutuklu bulunmaktadır. Bu nedenle Adana’da bulunan oğlum Nevzat’ın ziyaretine gidememekteyim ve bu 
şekilde mağdur olmaktayız. Daha fazla mağdur olmam için Oğlum Nevzat’ın tekrar Diyarbakır D Tipi Kapalı 
Cezaevine getirilmesi ve gereğinin yapılmasını talep ederim.”     
 
12 Kasım 2013’te, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 10 kadın mahpus Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi ve 
Ankara Sincan Kadın Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi. Mahpuslardan Gurbet Çakar Sincan Kadın Kapalı 
Cezaevi'ne sürgün edilirken, Mukaddes Çelik, Zeliha Belge, Yüksel Yaşar, Leyla Sonkur, Ayşe Ulaş, Seyran 
Demir, Naime Tuci, Necibe Armi, Necla Çoruh ise, Oltu T Tipi Kapalı Cezaevi'ne sürgün edildi.   
  
13 Kasım 2013’te, Diyarbakır D Tipi Cezaevi'nde kalan 65 siyasi tutuklu ve hükümlü, Edirne F Tipi Kapalı 
Cezaevi'ne sürgün edildiği öğrenildi. Sürgün edilenlerin isimleri: Halil İrmez, Ömer Atlı, Erdal Emeç, İbrahim 
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Nilüfer, Seyfettin Yıkar, Mehmet Çoku, Mustafa Ayhan, Nurettin Turğut, Yücel Çelik, Şemsettin Çetiner, 
Mehmet Çağırıcı, Vedat Taş, Rağıp Pervane, Abdullah İzgi, İbrahim Filiz, Ferhat Önder, Lütfü Taş, Ferhat 
Özaykan, Cemal Baran, Taner Bozyel, Murat Bilgiç, Ömer Haran, Süleyman Turhan, Muarrem Güneş, 
Adnan Alsaç, Aziz Bayın, Hamza Bayram, Bejan Hayme, Aslan Akbalık, Hüseyin Aklabalık, Mahir Birgül, 
Zafer Yıldız, Necmettin Kaçar, Bilal Atlı, Mahmut Tora, Mustafa Çelik, Cevher Ay, Bekir Kaydu, Muhammed 
Sait Kulu, Serhat Yaşar, Mazlum Ekdi, Mesut Pehlivan, Şeyhdavut Başkan, Gökhan Polat, Cemil Dağ, Ali 
Kurt, İbrahim Halil Yaman, Sami Geylan, Hogır Üzünca, Bayram İpek, İshan Kaya, Yunus Toy, Bestami 
Yılmaz, Hasan Baran Akbaş, Hüseyin Adlığ, Ubeyt Şen, Eyüp Selimoğlu, Abdullah Yaşa, Sedat Akyüz, 
Abdurrahim Güneri, Adil Yalçın, Osman Kaya, Ercan Şengül, Beşir Arcagök ve Ersan Nazlier.   
 
15 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mukaddes Özaykan, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
olan Ferhat Özaykan, 6 aydan beri Diyarbakır D Tipi Cezaevinde bulunmaktadır. 13.11.2013 tarihinde 
oğlumun görüşüne gittim. Görüşme sırasında oğlumun yüzünde ve gözaltında morluklar bulunmaktaydı. 
Durumunu sordum bana kendilerini sürgüne göndereceklerini söylerken yanımıza gardiyanlar gelerek 
oğlumu alıp götürdüler. Henüz görüşmemiz devam etmekteydi. Oğlumun söylediğine göre kendilerini 
Edirne’ye göndereceklerini söyledi. Ben bu yapılacak olan sürgünlerin hem çocuklarımıza hem de bize eziyet 
çektirme maksatlı olduğunu biliyorum. Yapılan bu haksızlıkları kınıyorum. Çocuklarımızı bizden 
uzaklaştırmak istemektedirler. Bu konuda İHD’den hukuki yardım talep ediyorum.”       
 
18 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan M. Hasan Tarakçı; “ Ben Gaziantep 
cezaevinde kalıyorum, uyuşturucu suçundan ceza aldım, artık doğru yolu buldum, ıslah oldum, insanlık dışı 
bir suçtan yattığımı biliyorum. 4 çocuğum var ve ben onların simasını unuttum nerdeyse, yol uzak, ekonomik 
durum iyi değil bu yüzden göremiyorum. Sizden ricam sevkimin aileme yakın bir cezaevine alınmasını talep 
ediyorum.” Dedi.  
 
18 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Cihan Ulalı; “ Bulunduğum 
cezaevinden aileme yakın bir cezaevine sevk talep ediyorum. Bana yardımcı olursanız sevinirim. Ekonomik 
durumum kötü olduğu için ailem ziyarete gelemiyor.” Aileme daha yakın bir cezaevine sevkimi talep 
ediyorum.” Dedi.  
 
18 Kasım 2013’te Adli Tıp Kurumu’nun “cezaevinde kalamaz” raporuna karşın tahliye edilmeyen iki eli 
olmayan Ergin Aktaş’ın tutulduğu Metris (İstanbul) R Tipi Cezaevi’nde üç günlük açlık grevi yapması üzerine 
“cezaevinde huzuru bozduğu” gerekçesiyle Ümtaniye T Tipi Cezaevi’ne sevk edildiği öğrenildi. 
 
27 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan İbrahim Halil Bozkurt; “ Mardin 
cezaevinden Tekirdağ’a getirilen kardeşim çıplak arama dayatmasına karşı çıkınca 7 gardiyan tarafından 
dövülüyor. Kronik bronşit ve astım hastası olan kardeşim bu hava değişiminden olumsuz etkileniyor. Ailemin 
maddi durumu iyi olmadığından kendisini ziyaret edemeyecek. Diyarbakır’da yargılaması sürüyor, 3 yıldır 
tutuklu. Bu sorunu takip etmenizi istiyorum.” Dedi.  
 
29 Kasım 2013’te, çeşitli cezaevlerinde Silivri 6 No’lu L tipi cezaevine talepleri olmadan gönderilen 30 tutuklu 
mahpus adına  İHD Genel Merkezine mektupla başvuran Ahmet Buyruk, Silivri cezaevine getirildikleri 
günden beri tecrit edilmeye çalışıldıklarını, tutuklu olmalarına rağmen L tiplerinin koğuşları yerine tekli 
hücrelere konulduklarını, %80 engelli mahpus olan Selçuk Yıldızhan’ın da bu kötü koşullarda yaşamaya 
çalıştığını anlatarak, yardım talep etmişlerdir.  
 
2 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran N.E., şu beyanlarda bulundu: “Eşim Murat Eren işlediği 
suçtan dolayı 21 yıl ceza almıştır. Diyarbakır D Tipi Kapalı cezaevinde cezasını infaz ederken 9 ay önce 
Tekirdağ 2 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Eşimin sağlık durumu çok kötü olup böbrek, kalp ve 
tansiyon hastalığı mevcuttur. Cezaevi Müdürlüğüne birkaç kez dilekçe yazdığı halde, sağlığıyla ilgili doktora 
çıkarılamıyor. Eşimin böbreklerinin % 70’i çalışmamaktadır. Eşimin sağlık sorunları yetmezmiş gibi birde 
Tekirdağ iline sevk edilmesi hem kendisini hem de bizleri daha da üzmüştür. Bizim maddi durumumuz kötü 
olup kendisini ziyarete gidemiyoruz. Bu çerçevede naklinin Diyarbakır ya da yakın illerinden birine 
yapılmasını da talep etmekteyim.  Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
3 Aralık 2013’te Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutulan 30 mahpusun talepleri olmaksızın Silivri (İstanbul) 6 
Nolu L Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. Sevk edildikten sonra tek kişilik hücrelerde tutulan 
mahpuslardan 6’sının cezaevindeki baskılara karşı açlık grevine başladığı bildirildi. 
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5 Aralık 2013’te Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın Silivri (İstanbul) 6 Nolu L Tipi Cezaevi’ne 
sevk edilen ve cezaevinde tek kişilik hücrelerde tutulan mahpuslardan 2’sinin daha cezaevindeki baskılara 
karşı açlık grevine başladığı öğrenildi. 
 
6 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Gürcü Yılmaz, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Gönül 
Yılmaz, 28.05.2013 tarihinden beri tutuklu olup hakkında hüküm kurulmuş ve dosyası halen temyiz 
incelemesindedir. Kızım, bir yıldan fazla bir süredir Gebze M Tipi Kadın Kapalı Cezaevindedir. Bizler, ailesi 
olarak Diyarbakır’da ikamet etmekteyiz ve maddi olanağımız kısıtlıdır. Bu nedenle kızımızı ziyaret 
edememekteyiz. Öyle ki; bir yıldan fazla bir sürede sadece bayramlarda olmak üzere toplamda üç kez 
kendisini ziyaret edebildik. Kızımın Diyarbakır ya da çevre illerden birine sevk edilmesi durumunda kızımızı 
ziyaret etmemiz maddi olarak bizi zor duruma düşürmeyecektir. Şu anki durum, hem bizim hem de kızımın 
görüş hakkının engellenmesi anlamı taşımaktadır. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”      
 
7 Aralık 2013’te, Muş E Tipi Kapalı Cezaevi'nden Van F Tipi Kapalı Cezaevi'ne PKK’li tutuklu ve hükümlü 
sürgün edildi. 5 ve 7 Aralık tarihlerinde sürgün edilen 36 kişinin isimleri şunlar : "Zana Şeker, Murat Bütün, 
İhsan Abo, Hişyar Buldan, Mehmet Tekin, Celalettin Ürge, Faysal Erdal, İdris Gümüşlü, Bayar Büyükbaş, 
Abdurrahim Ata, Mustafa Yiğit, Bedrettin Gül, Şahin Gegez, Baran Karadağ, Cebrail Kurt, Mustafa Akbulut, 
Yusuf Yaşar, Mehmet Sıddık Ayaz, Rıdvan Yavaş, Serdar Gümgüm, Cihat Sami, Serhat Karaçelik, Cevat 
Ayhan, Rojhat Özkan, Behçet Eginci, Sinan Kaya, Medeni Ergen, Samet Abi, Neşat Yakın, Zano Güneş, 
Ahmet Aziz Muhammed, Aziz Akdoğan, Yusuf Demir, Necip Özdil, Mehmet Nuyan."   
 
23 Aralık 2013’te Hakkâri Kapalı Cezaevi’nde tutulan H.D., R.D., B.T., F.E., S.D., M.K. ve D.A. adlı 7 
çocuğun 11 Aralık 2013’te talepleri olmaksızın 1433 km. uzaklıktaki Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’ne sevk 
edildikleri öğrenildi. 
 
24 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Aydın Elverdi, şu beyanlarda bulundu: “Ben Diyarbakır 
Sur ilçesinde doğdum. Ailem şuanda Diyarbakır Bağlar’da ikamet etmektedir. Ben yaklaşık olarak 6 yıldır 
Diyarbakır D Tipi Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktayım. Adli bir suçtan yargılandım ve ceza aldım. 
Diyarbakır Tipi Cezaevi doluluğunu bahane göstererek beni Gümüşhane Cezaevine sevk ettiler. Benim 
birçok kronikleşen ağır hastalıklarım mevcuttur. Bunların başında astım, yüksek tansiyon ve kronik böbrek 
yetmezliği hastalıkları teşhisi konulmuştur. Hastalıklarım ileri derecede olduğundan dolayı Ceza Ve 
Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne özel sevk talebinde bulundum ancak Kürt olduğumdan dolayı görevli Tetkik 
Hâkim olan ve sevk işlerinden sorumlu Selami Candemir, dilekçemi dikkatte almadan kendi ırkçı yaklaşımı ile 
aileme yakın olacağım yerde beni tedavi amaçlı adı altında Trabzon’a sevk etti. Sözde buradaki 
hastanelerde daha iyi tedavi olabileceğimi söyleyerek sevk ettiler. Ben daha öncede kontrol amaçlı 
Gümüşhane Cezaevinden Trabzon’a geliyordum. Bana tedavi diye sadece hap veriyorlar. Başkada hiçbir 
şey yapılmıyor. Ben şuanda Trabzon Cezaevinde bulunmaktayım. Burada denizin olması ve havanın da 
nemli oluşu astım hastalığımı daha da artırmaktadır. Yazmış olduğum dilekçemde bunları belirtmeme 
rağmen ayrımcılık yaparak beni ölüme terk etmektedirler. Sevk yazdığım dilekçeme hala cevap almış 
değilim. Buradaki olumsuz şartlar beni gittikçe daha çok hasta etmektedir. Ben dilekçeme cevap 
alamadığımdan ve buradaki olumsuz şartlar söz konusu olduğu için ölüm orucuna başlamış bulunmaktayım. 
Birde bütün bunlar yetmezmiş gibi disiplin cezasına da çarptırıldım. Her an yüksek tansiyon nedeniyle beyin 
kanaması geçirebilir ve felç olma durumuyla karşı karşıya olabilirim. Keyfi tutumları nedeniyle Adalet 
Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü benim bu konumumdan sorumludur. Onlardan af veya 
tahliyemi istemiyorum. Tek isteğim beni aileme yakın olan herhangi bir cezaevine naklimin yapılmasını 
istiyorum. Ben bu hastalılara cezaevinde yakalandım. Tedavimin Diyarbakır Dicle Üniversitesi Hastanesinde 
yapılmasını istiyorum. Ailemi ve memleketimi düşündüğüm zaman hastalıklarım, acılarım artıyor. Bana 
yardımcı olun, yakında diyalize de bağlı kalacağım.  Hiçbir şekilde burada tedavi olmayı kabul etmiyorum. 
Gittiğim Gümüşhane hastanesinde, burada bulunan doktor bana verdiği raporda sadece ilaç tedavisi 
yapılabilir ve kontrole gelebilir şeklinde rapor verdi. Ayrıca raporda astım hastası olmam nedeniyle nefes alıp 
vermede zorlandığımı da belirtmektedir. Bu cezaevinde olmamam gerektiği halde hala buradayım. Trabzon 
Cumhuriyet Başsavcılığına da dilekçe yazdım oradan da bir sonuç çıkmadı.  Burada ölmek istemiyorum. 
Kendi topraklarımda ölmek istiyorum. Hem uzak bir cezaevinde olamam hem de ailemden uzak olmam bana 
daha çok üzüntü vermektedir. Sizden isteğim bana yardımcı olmanızdır. Ayrıca Diyarbakır, Batman, Mardin 
ve Şırnak’ta yeni açılan cezaevlerinden birine sevkimi talep ediyorum. Bütün masraflarım tarafımdan 
karşılanacağını da belirtmek istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
25 Aralık 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Hori Anlıaçık, 1993 doğumlu oğlum Musa Alnlıaçık Mersin 
ceza evinden Pozantı, Silifke, Antep cezaevlerine sürgün edildi kalp ve tansiyon hastası o koşullarda 
yaşaması tehlikelidir. Oğlumun avukatı yok derneğiniz tarafından yardımcı olmanızı talep ediyorum. 
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25 Aralık 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Salih Şahin, Oğlum Şevket Şahin Şubat 2011 tarihinde 
gözaltına alınarak tutuklandı önceden Pozantı cezaevinde yattıktan sonra Mersin ceza evine ardından 
Adana Kürkçüler cezaevine sürgün edildi, mesafe uzak olduğu için görüşemiyoruz. Derneğinizin yardımını 
talep ediyorum. 
 
26 Aralık 2013’te Mardin E Tipi Cezaevi’nde tutulan Ciwan Şayık, Serhat Şavluk, Emin İrmez ve Şahin 
Sümbül’ün talepleri olmaksızın Kırıklar (İzmir) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. Mahpusların 
konuldukları koğuşta kamera bulunmasına tepki göstermeleri üzerine gardiyanlar tarafından darp edildikleri 
bildirildi. 
 
30 Aralık 2013’te Diyarbakır Açık Cezaevi’nde bulunan ve adliyede çaycı olarak çalışan 10 mahpusun dolap 
taşıma işinde çalışmayı reddettikleri için disiplin cezası verilerek E Tipi Cezaevi’ne gönderildiği  öğrenildi. 
 
31 Aralık 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Süleyman Turğut, kardeşim Mehmet Turğut 20 yaşında 
2011 yılında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Mersin E tipi cezaevinde 5 ay kaldıktan sonra Hatay Daha 
ve Konya Ceza evlerine sürgün edildi. 
 

Cezaevlerinde Eylemler 
  
4 Nolu T Tipi Şakran/İzmir cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Serkan ömer Akdağ, Cezaevi yönetimini 
protesto etmek için ölüm orucuna girdim. Durumumu bilin demiştir. 
 
13 Ocak 2013’te Muğla E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Erhan Kaya’nın bulunduğu koğuşta “işkence 
gördüğü” gerekçesiyle hastaneye gitmek istemesine izin verilmemesi nedeniyle yatağını ve bedenini ateşe 
verdiği öğrenildi. Vücudunda ağır yanıklar meydana gelen Erhan Kaya’nın hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. 
 
5 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zeki Oğurlu, şu beyanlarda bulundu: “Ağabeyim  
Şeyhmus Oğurlu, 2010 yılında gözaltına alınıp, tutuklandı. Bir süre Diyarbakır E Tipi Cezaevinde kaldıktan 
sonra Bitlis E Tipi Cezaevine gönderildi. Bitlis Cezaevi idaresiyle sorunlar yaşaması nedeniyle psikolojik 
rahatsızlılar geçirmeye başladı. Daha sonra ağabeyim Siirt E Tipi Cezaevine gönderildi. Siirt cezaevindeki 
idareyle de sorunlar yaşamaya başlayınca o da açlık grevine başladı. 80 gündür açlık grevinde olan 
ağabeyim çok zayıflamış ve irade olarak çok güçsüz duruma düşmüştür. Ağabeyime haksızlık yapıldığı için o 
da açlık grevine girdi. Sağlık durumu çok kötüye gitmektedir. Açlık grevinden de vazgeçmek istemiyor. Ne 
yapacağımız bilmiyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”  
 
13 Mart 2013’te,Batman M tipi kapalı cezaevinde bulunan  mahpus Ali Aykaç, cezaevi idaresinin kendilerine 
yönelik insani olmayan tutumlarını protesto etmek için bedenini ateşe verdiği ve Batman devlet hastanesinde 
tedavi altına alındığı öğrenildi. 
 
14 Mart 2013’te Şakran (İzmir) Kadın Cezaevi’nde kalan 9 tutuklu ve hükümlünün, cezaevi yönetiminin 
yaptıkları koğuş değişikliği talebini yanıtsız bırakması nedeniyle açlık grevi eylemine başladıkları 21 Mart 
2013’te öğrenildi. 
 
17 Nisan 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Nesim Saltık: “Kardeşim daha önce adi 
bir suçtan dolayı yargılanarak müebbet hapis cezası aldı ama 2005’te ki düzenleme-değişiklikle tahliye edildi. 
Fakat sonra 2010 yılında Yargıtay’da olan dosyasında yanlışlıkla bırakıldığına karar verilerek tekrar 
cezaevine konuldu. 2010 yılından beri kendisi cezaevinde. Aynı davadan yargılanan arkadaşları dışarıda. 
Kendisi bu durumda haksızlığa uğradığını düşündüğünden psikolojisi bozuldu ve ölüm orucuna girdi. 10 
gündür ölüm orucunda. Bir avukatla konuştuk anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir durum dedi. Bunun 
üzerinden bir şey yapılabilir belki.” diye belirtti.  
 
26 Nisan 2013’te Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’nde tutulan Hüsnü Elçik ve Ozan Bektaş adlı çocukların, 
cezaevinde uygulanan hakaret ve kaba dayağa karşı 19 Nisan 2013’te açlık grevine başladıkları  öğrenildi. 
 
29 Nisan 2013’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde kalan 21 tutuklu ve hükümlünün cezaevinde çıplak 
arama uygulamasının dayatılması, sohbet hakkının engellenmesi gibi baskılara karşı 36 gündür devam ettiği 
açlık grevi eylemi, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı’nın taleplere olumlu yaklaşmasının ve taleplerin 
karşılanacağı yönündeki irade beyanı üzerine sonlandırıldı. Hastaneye sevk edilerek genel kontrolden 
geçtikten sonra diyet programına alınan 21 tutuklu ve hükümlünün 25 Mart 2013’te süresiz-dönüşümsüz 
açlık grevi eylemine başlamasına neden olan talepleri şunlardı: 
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- Hapishaneye girişte dayatılan çıplak arama uygulamasına ve fiziki işkencelere son verilmeli, 
 
- Mahpuslara yönelik başta fiziki ve psikolojik işkence olmak üzere hakaret ve aşağılayıcı tavır ve 
uygulamalara son verilmeli 
 
- Havalandırma hakkı günde yalnızca bir saat ile sınırlandırılan ve hiçbir sosyal faaliyete katılımına izin 
verilmeyen ağırlaştırılmış müebbet hükümlüsü mahpusların koşulları iyileştirilmeli 
 
- 45/1 nolu “Sohbet Hakkı” genelgesi tam olarak ve tüm mahpuslara ayrımsız uygulanmalı 
 
- Aramalar amacına uygun yapılmalı, talan etme ve başta el yazması anı, öykü, şiir vb. içerikli olan 
defterlerimize el koyma uygulamasına son verilmeli 
 
- Keyfi bir biçimde açılan disiplin soruşturmaları ve kesinleşen cezalar iptal edilmeli 
 
- Hastane sevklerindeki kelepçeli muayene tedavi dayatmasına son verilmeli 
 
- Mahpusların hangi hücrede kimlerle kalacağına dair alınan kararlarda kişinin tercihi esas alınmalı, zorla ve 
yaptırım amaçlı yer değişikliği uygulamalarından vazgeçilmeli 
 
- Mahpuslar arası dayanışmaya izin verilmeli, bu kapsamda adımıza kayıtlı su ısıtıcısı, televizyon, buzdolabı 
gibi eşyaların ihtiyacı olan arkadaşlarımıza verilmesi önündeki engeller kaldırılmalı.” 
 
24 Mayıs 2013’te Van F Tipi Cezaevi’nde PKK Davası’ndan tutulan 12 tutuklu ve hükümlü cezaevinde 
yaşanan hak ihlallerine ve işkence uygulamalarına karşı 13 Mayıs 2013’te başlatılan süresiz-dönüşümsüz 
açlık grevi eylemine katılma kararı aldı. Böylelikle açlık grevi eylemi yapanların sayısı 24’e yükseldi. 
 
28 Mayıs 2013’te, Lice (Diyarbakır) K Tipi Cezaevi’nde adlî suçlardan ötürü tutulan mahpuslar kendilerini 
ziyaret eden yakınlarına kötü muamele yapıldığı, jandarma erlerinin arama yapmak için koğuşlara girdiği 
gerekçeleriyle isyan başlattı. Yataklara kolonya dökülerek çıkarılan yangın ve isyan, cezaevine gelen 
kaymakamın mahpuslarla görüşmesinin ardından sona erdi. 
 
11 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize Edirne F Tipi Hapishaneden faksla başvuruda bulunan Zahit 
Şahin : “ Dört kardeşi ve eşi de cezaevinde bulunan yurtsever Misbah Aktaş (8 yıldır cezaevinde), ailesiyle 
aynı cezaevinde olmak istediği için talebi dikkate alınmıyor ve Kırıklar cezaevinden Edirne’ye sürgün ediliyor. 
Kendisi 55 günü aşan bir süredir açlık grevinde. Misbah arkadaşımızın insani olana taleplerinin karşılanması 
için gerekli girişimlerde bulunmanızı rica ediyoruz.” dedi. 
 
28 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Sinan Solmaz : “ 25 Haziran 2013’te, 
kardeşimi doktora götüreceklerini söyleyerek çıkarmışlar ve küfür etmişler. Kardeşim karşılık verince 10 
memur tarafından çok feci bir şekilde dövülmüş ve hücreye konulmuş. Kardeşim o tarihten beri açlık 
grevinde. 2 disiplin cezası vermişler kendisine.” Diye belirtti.   
 
Tekirdağ 1 No’lu T Tipi Cezaevi’nde gardiyanlar tarafından darp edilen Suphi Solmaz’ın cezaevi idaresinin 
uygulamalarına karşı 37 gündür açlık grevinde olduğu ailesi tarafından 5 Temmuz 2013’te açıklandı. 
 
23 Ağustos 2013’te Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu T Tipi Cezaevi’nde tutulan Sevcan Dönmez’in kaldığı koğuşta 
“Alevi ve Kürt olduğu için” çeşitli bahanelerle gardiyanlar ve diğer mahkûmlar tarafından baskı gördüğü ve 
darp edildiği, Sevda Dönmez’in gördüğü baskı ve işkenceler nedeniyle 11 gün önce açlık grevine başladığı 
öğrenildi. 
 
1 Eylül 2013’te Sincan (Ankara) Çocuk Cezaevi’nde tutulan Suat Bahadır’ın cezaevindeki işkence ve kötü 
muamele uygulamalarını protesto etmek amacıyla koğuşundaki eşyalarını ateşe vermesi sonucu çıkan 
yangının ardından Suat Bahadır’a “kamu malına zarar verdiği” gerekçesiyle yanan üç battaniye ve üç yatak 
için toplam 21 bin 900 TL para cezası verildiği öğrenildi. 
 
29 Ekim 2013’te Bingöl M Tipi Cezaevi’nden firar ettikten bir süre sonra yakalanan mahpuslardan Van F Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen 13 mahpusun soğuk hücrelerde tutularak mahpuslara sıcak su ve giysi verilmemesi 
üzerine süresiz ve dönüşümsüz açlık grevi eylemine başladıkları öğrenildi. 
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2 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Serhat Nardan; “ Babam isteği dışında 
Kocaeli T Tipine getirildi. Yazılarına ve mektuplarına el konulduğu için 1 aydır açlık grevinde. Babamın 
Kocaeli T tipinden sevkini talep ediyoruz.”  Dedi.  
 
8 Kasım 2013’te Bingöl M Tipi Cezaevi’nden firar ettikten bir süre sonra yakalanan mahpuslardan Van F Tipi 
Cezaevi’ne gönderilen 13 mahpusun soğuk hücrelerde tutularak mahpuslara sıcak su ve giysi verilmemesi 
ve mahpuslar üzerindeki baskıların devam etmesi üzerine süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine devam eden 
32 mahpusa destek vermek amacıyla 16 mahpusun daha açlık grevi eylemine başladıkları öğrenildi. 
 
14 Kasım 2013’te Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan Ali Gülmez’in hücresinde yetiştirdiği bitkilerin 
cezaevinin ikinci müdürü Haydar Ali Ak’ın talimatıyla sökülmek istenmesine itiraz eden ve karşı çıkan Ali 
Gülmez’e “bir aylık ziyaretçi yasağı” verildiği öğrenildi. 
 
14 Kasım 2013’te Adli Tıp Kurumu’nun “cezaevinde kalamazlar” raporuna karşın tahliye edilmeyen felçli Ali 
Haydar Yıldız ile iki eli olmayan Ergin Aktaş tutuldukları Metris (İstanbul) R Tipi Cezaevi’nde üç günlük açlık 
grevine başladı. 
 
1 Aralık 2013’te Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan 15 mahpusun cezaevindeki çıplak arama ve darp 
uygulamalarını protesto etmek amacıyla süresiz dönüşümsüz açlık grevi eylemine başladıkları öğrenildi. 
 
3 Aralık 2013’te Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nde tutulan 30 mahpusun talepleri olmaksızın Silivri (İstanbul) 6 
Nolu L Tipi Cezaevi’ne sevk edildikleri öğrenildi. Sevk edildikten sonra tek kişilik hücrelerde tutulan 
mahpuslardan 6’sının cezaevindeki baskılara karşı açlık grevine başladığı bildirildi. 
 
5 Aralık 2013’te Tekirdağ F Tipi Cezaevi’nden talepleri olmaksızın Silivri (İstanbul) 6 Nolu L Tipi Cezaevi’ne 
sevk edilen ve cezaevinde tek kişilik hücrelerde tutulan mahpuslardan 2’sinin daha cezaevindeki baskılara 
karşı açlık grevine başladığı öğrenildi. 
 
7 Aralık 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hacı Akıntı; “ Yeğenim ve oğlum 
Tekirdağ F tipinden Silivri cezaevine sürgün sevk edildiler. Burada adli tutukluların yanına konuldular, 
hakaret ve baskıya maruz kaldılar. PKK’lilerin yanına geçmek istediler fakat gönderilmemişler. Bunun üzerine 
8 kişi açlık grevine başladı. Heyet gönderilmesini ve ilgili yerlerle yazışmaların yapılmasını istiyoruz.” Diyerek 
talepte bulundu.  
 
21 Aralık 2013’te Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde mahpusların yataklarını ateşe vererek çıkarttıkları 
yangın sonucu oluşan dumandan etkilenen iki mahpus hastaneye kaldırıldı. 
 
23 Aralık 2013’te Bakırköy (İstanbul) Kadın Cezaevi’nde mahpusların yataklarını ateşe vererek çıkarttıkları 
yangın sonucu oluşan dumandan etkilenen beş mahpus hastaneye kaldırıldı. 
 
24 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ahmet Buyruk, şu beyanlarda bulundu: “Ben ve 12 
arkadaşım 29 Kasımda Tekirdağ F Tipi 1 Nolu Cezaevinden Silivri 6 Nolu L Tipine sevk başlığı altında 
sürgün edildik. Geldiğimiz günden itibaren bizleri F Tipi sistemi gibi 3’er kişilik 4 gruba bölüp tekli hücrelere 
koyuyorlar. Cezaevi yönetimine verdiğimiz dilekçede F Tipi sistemine mahkum edildiğimizi buna bir an önce 
son verilmesini talep ettik. Ancak belirttiğimiz talep cezaevi idaresi tarafından sert bir şekilde karşılandı. Biz 
bu duruma dikkat çekmek üzere 6 günlük açlık grevine girdik. Ayrıca spor, sohbet, kütüphane gibi diğer 
etkinliklerimiz uygulanmamaktadır. Açık görüşlerimizde ailelerle yan yana oturmamız engelleniyor. Isınma 
sıkıntımız bulunmaktadır. Sıcak suya erişemediğimizden banyo yapma hakkımız bile engelleniyor. 
Cezaevinde gördüğümüz kötü muamele artık dayanılmaz boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu mektubumu 
Şahin Akıntı, Bilal Memiş, Mehmet Akıntı, Jandost Güner, Zeynel Ali Bingöl, Ömer Özalp, Alaattin Öncü, 
Selçuk Yıldızhan, Mustafa Demircioğlu, Muhammet Altay ve Deniz Dinç arkadaşlarımın adına yazıyorum. Bu 
konuda bize yapılan haksız uygulamalara dikkat çekmek için sizden hukuki destek sunmanızı talep 
ediyorum.”   
 
İzmir/Kırıklar 2 No'lu F Tipi  cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Turgut Koyuncu, Yatakhanelerimizi, 
yemekhaneyi, havalandırmayı kameralarla izleyerek ve özel hayatlarının kalmayacağı endişesini bildirilmiştir.  
 
 İzmir/Kırıklar 2 No'lu F Tipi  cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Tanju Yıldırım, Cuma Dağdelen, M. 
Fehmi Işık, Seyithan Eray, Yakup Yalçın, Kamil Solak, Ekrem Altay, Halil Şimşek, Mehmet Değirmenci ve 
Abdullah Teymur, Yatakhanelerini, yemekhaneyi, havalandırmayı kameralarla izleyerek ve özel hayatlarının 
kalmadığı endişesini bildirilmişlerdir. 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

438 KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ  

 

  
L Tipi Kapali Cezaevinden (Alanya) İHD İzmir şubemize yazan  Diyaddin Turhan, Havalandırma ve 
yemekhanede kameraların bulunmasını, özel yaşam alanına müdahale edilmesi olarak değerlendirerek 
duyarlılık talep etmiştir. 
 
İzmir/Kırıklar 1 No'lu F Tipi  cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan  Şenol Akyıldız, Uğur Tepe, Başar Tür, 
Hakan Polat, Binali Yıldız, Deniz Kısmetli, Murat Karaman, Kubilay İyit, Cem Barış çakıl, Ali Hüseyin Ahırcı 
ve Akgün Irgat Özel yaşam alanlarının kameralarla izlenmesini özel yaşam alanına müdahale edilmesi 
olarak değerlendirerek duyarlılık talep etmişlerdir 

Cezaevlerinde Genel Koşullar 
 
3 Ocak 2013’te, Midyat M Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan kadın mahpusların kaldığı koğuşlara 10 gündür 
elektirik ve su verilmediği iddia edildi. Çarşamba günü tutuklu bulunan yakınlarının görüşlerine giden ailelere 
mahpuslar, cezaevindeki hak ihlalleri hakkında bilgi verdi. Mahpuslar koğuşlara elektrik ve su verilmediği için 
ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını aktardı.   
 
4 Ocak 2013’te Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Şırnak Milletvekili Selma Irmak, kendisini 
ziyaret eden CHP heyetine cezaevi yönetiminin kendisine Hasan Cemal’in “Kürtler” adlı kitabıyla Bejan 
Matur’ın “Dağın Ardına Bakmak” adlı kitabını “sakıncalı” bularak vermeğini açıkladı. 
 
4 Ocak 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize Diyarbakır D Tipi Açık Cezaevinden başvuran X Kişi, şu 
beyanlarda bulundu: “Bulunduğum Diyarbakır D Tipi Cezaevinde, cezaevinin kapasitesi 200 olmasına 
rağmen 450 kişi kalıyoruz. Koridorlarda, tuvalet önlerinde yatıyoruz. Kaloriferler çok az yandığından içerisi 
çok soğuk ve herkes hasta olmakla karşı karşıya bulunmaktadır. İç içe bulunduğumuz için salgın hastalıklar 
başladı. Doktorlar 3 haftada bir geliyorlar. 3 banyo ve 3 tuvalet bulunmaktadır. 450 kişiye yetmediğinden 
sürekli kavgalar çıkıyor ve çok kişinin cezası yanıyor. Gelen heyetlere şikâyetlerimizi iletmeye cesaret 
edemiyoruz. İlettiğimiz halde kapalı cezaevine gönderilmekle tehdit ediliyoruz. Şikâyetlerimizin ilgili yerlere 
iletilmesi ve gereğinin yapılmasını talep ediyorum.”    
 
7 Ocak 2013’te Kandıra (Kocaeli) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde “KCK Soruşturması” nedeniyle 13 Şubat 
2012’den beridir tutuklu bulunan eşi Ali Sidar Yılan ile görüşmeye giden Leyla Yılan’a “arama sırasında 
yüzüğünü çıkarmadığı” gerekçesiyle 2 ay görüş yasağı cezası verildiği öğrenildi. 
 
8 Ocak 2013’te Devrimci Mücadele Birliği Dergisi’nin eski Yazı İşleri Müdürü Nurettin Temel hakkında verilen 
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının onanması üzerine Nurettin Temel’in 11 yıldır tutuklu olarak kaldığı 
Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tek kişilik hücreye konduğu  öğrenildi. 
 
8 Ocak 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Ayhan Güngör “.Sonuç olarak 
belirttiğimiz gerekçelerden dolayı hapishane yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunuyor, bütün yetkililerin 
görevden alınmasını, haklarında dava açılarak cezalandırılmasını, belirttiğimiz konularla ilgili sözlü 
ifadelerimize başvurulmasını istiyor, bakanlıkça teşhir edilen firmanın- firmaların ürünlerinin ve sağlıklı 
olmayan piknik kahvaltılıkların dağıtımına son verilerek yerine talep ettiğimiz açık peynir, reçel, zeytin, 
yumurta gibi kahvaltılıkların dağıtılmasını talep ediyoruz.” Dedi.   
 
8 Ocak 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Veysi Ado “Adalet Bakanlığınca yılbaşı 
özel programı ile birinci derecede aile fertleriyle açık görüş hakkı bizlere verilmiştir. Bu kararı cezaevi 
idaresinin yılbaşından önceki hafta içinde bize bildirmesi gerekirken, hafta sonu Cumartesi akşam sayımında 
bir gardiyan ile görüşe çıkacağımız bildirdiler. Bu tam bir skandaldır, çünkü cezaevi idaresi bizim hafta sonu 
ailemize ulaşama şansımız olamadığından dolayı bunu bildiremeyeceğimizi çok iyi biliyor. Bunu yapmaları 
açıkça ak ihlali ve hak gaspıdır. Bu yüzden birçok arkadaşımız ailesiyle açık görüş hakkını kullanamadı. 
İhlaller, cezalar ve yasaklar; Kelepçeli muayene bir dayatmadır. Yaygın olarak uygulanan bir diğer politika ise 
şu an üçlü odalarda tek kişilik tecrit izolasyon yönteminin uygulanmasıdır. Örnek verecek olursa bir 
arkadaşımızın bu talebi  “yaş, suç, sınıf, ceza, sosyo ekonomik vb gerekçeler ile red ediliyor. Bu trajikomik bir 
vakadır. Bize kışlık kazak, mont vb giysiler geliyor. İdare bunların karşılığını istiyor, karşılığı yok ise 
depolarda tutuluyor bize verilmiyor. Birçok arkadaşımız hasta olduğu için revire çıkmak için dilekçe yazıyor 
fakat bu dilekçelere cevap verilmiyor. Birçok arkadaşımızın sürekli olarak tedavi edilmesi ve muayene olması 
gerekirken hiçbir şekilde gereği yapılmıyor.” Bilgilendirmede bulundu.  
 
15 Ocak 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Mehmet Kaya beyanında; “Benim oğlum 
Ertan Kaya 5 yıldır Muğla’da tutukludur. 7 ay önceye kadar hiçbir şikayeti yoktu.7 aydan beri kendisine ve 
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ağabeyi Erdoğan Kaya’ya işkence yapılmaktadır. Oğullarım açık görüşlerde bana gizli gizli işkence 
gördüklerini söylediler. Erdoğan bana ‘ağabeyimi bu cezaevinden çıkarın yoksa onu da benim gibi işkenceye 
tabi tutarlar’ dedi. Çocuklarımın yanına tanımadıkları kişileri koyup, kavga edince de işkence yapıyorlar. 
Ertan rahatsızlığı olduğu için doktora çıkmak istiyor ama götürmüyorlar, bunun üzerine yatağını ateşe 
veriyor, gardiyanlar kahkaha atarak kapıyı üzerine kilitliyor. Eğer kapıları açsalardı oğlum bu kadar 
yanmazdı. Niçin bu kadar işkenceye tabi tutulduklarını korkudan ve ağabeyine de işkence yapılır diye 
anlatamıyorlar. Oğlum Ertan ve Erdoğanın ablasıÜmmü İmer Cezaevi müdürü ile görüşürken müdür 
Salahattin soyadını bilmiyoruz. Siz buna işkence mi diyorsunuz. Biz Diyarbakırda insanlara işkence yapardık 
işkence sonucu ölenleri de gömerdik şeklinde konuşmuştur.” Demiştir. 
 
16 Ocak 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Mehmet Cemil Ay beyanında; “  Benim 
oğlum İsmail Ay Şakran 4 Nolu T Tipi A/24 koğuşta adli mahkum olarak yatmaktadır. Daha önce Buca 
cezaevindeyken kavgalı olduğu birini burada onunla aynı koğuşa vermek istemişler. Oğlum ben bu şahısla 
kavgalıyım bunu benim yanıma vermeyin demiş. Kurumun İkinci Müdürü soyadını bilmediğim İsmail, oğluma 
burası babanın çiftliği mi biz kimi istersek onu yanına veririz deyip oğluma aşağılayıcı laflar ederek tek kişilik 
hücreye attığı için oğlum bu sebepten dolayı açlık grevine gitti. Ben oğlumla uğraşan adı İsmail olan 
2.Müdürden şikâyetçiyim.” Demiştir. 
 
24 Ocak 2013’te Tekirdağ F Tipi Cezaevi yönetiminin Ocak ayı sonunda uygulamaya koyacağı karar 
uyarınca bundan böyle mahpusların koğuşlarında en fazla 10 kitap bulundurabilecekleri, sınırı aşan ve 
cezaevi dışına gönderilmeyen kitaplara ise el konulacağı öğrenildi. 
 
27 Ocak 2013’te Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde 30 mahpusun 3 Aralık 2012’de içtikleri musluk 
suyundan zehirlenmelerine ilişkin olayı anlatan bir mektubun olayın anlatıldığı bölümlerinin cezaevi yönetimi 
tarafından sansürlendiği öğrenildi. 
 
9 Şubat 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Baysal Demirhan: “Bulunduğumuz 
cezaevinde fiziki ve psikolojik işkence devam etmektedir. Gelinen aşamada insan onuruna sahip çıkmak için 
daha ileri tavırlar kaçınılmaz olmuştur. Yaşanan duruma ilişkin 8 maddelik taleplerimizin karşılanması için 
gerekli duyarlılığı göstermenizi istiyoruz.” Diyerek duyarlılık talebinde bulundu.  
 
11 Şubat 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Felat Abik: “ bulunduğumuz cezaevinde 
yoğun bir şekilde yayın yasakları, yayınlara el konulması ve bu kitapların bulundurulmasından dolayı hücre 
cezalarının verilmesi, oda değişim taleplerimize ret yanıtının verilmesi, sohbet hakkımızın engellenmesi, 
kitap sınırlamasının getirilmesi, gelen eşyalarımızın tarafımıza verilmemesi vb. sorunlar, uygulamalar devam 
etmektedir.” .” Diyerek duyarlılık talebinde bulundu. 
 
12 Şubat 2013’te “Devrimci Halk Kurtuluş Partisi Cephesi (DHKP-C) Örgütü Soruşturması” kapsamında 
çeşitli illerde düzenlenen operasyon sonucu 21 Ocak 2013’te tutuklananlardan Çağdaş Hukukçular Derneği 
yöneticileri Selçuk Kozağaçlı ile Taylan Tanay’ın bilgisayar edinme taleplerinin cezaevi yönetimi tarafından 
“tutuklunun infaz dosyası tetkik edildiğinde DHKP-C militan kadrosunda bulunduğu sırada Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 314/2. maddesine istinaden tutuklandığı, bu nedenle adı geçen tutuklunun talebi uygun 
görülmediği” denilerek reddedildiği öğrenildi. 
 
25 Şubat 2013’te Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nin çocuk koğuşunda ve geçici koğuşta mahpuslar tarafından 
çıkarılan yangın sonucu meydana gelen dumandan zehirlenen üç mahpus ile iki gardiyan hastaneye 
kaldırıldı. 
 
2013 yılı Mart ayında çeşitli tarihlerde Adana E tipi yüksek güvenlikli kapalı cezaevinden İHD Adana 
Şubemize yollanan (39) mektuplarda;  
- Kış boyunca birkaç defa yakıt bitti denilerek kaloriferlerin yakılmadığı, 
- Şubat sonu Mart ayı ortalarına kadar “Doğalgaz çalışması var” denilerek kaloriferlerin yanmadığı, bu 
durumun bir soru sorunu beraberinde getirdiği, örn. Çalışma nedeniyle sıcak suyun verilmediği, mahpusların 
banyo yapamadığı, çamaşır yıkayamadığı, soğuktan sağlık sorunları yaşadıklarını,  
- Ortak alan ve sohbet haklarını kullanmada sorun yaşadıklarını,  
- Dışarıdan yiyecek-içecek gibi ihtiyaçlarını karşılayamadıklarından bu sorunları cezaevi kantininden 
etmeye çalıştıklarını, kantinde satılan malzemelerin zaten çok pahalı olduğunu buna rağmen temin ve ancak 
kantinde bir çok şeyin “yok” yada “bitti” olarak söylendiğini,  
-  Bulundukları cezaevinde bulunan siyasi mahpusların bir çoğunun aynı yada yakın illerden kişiler 
olduklarını, ailelerin görüşe geldiklerini ancak bulundukları cezaevinde nedense bu durumda olan her 
mahpusun görüş gününün farklı olarak yaptırıldığını ve bu durumun zaten ekonomik sıkıntı çeken ailelerin 
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ortaklaşa gelmelerine engel olduğunu, görüş günlerinin aynı zamanlara denk getirilmesini talep ettiklerini 
ancak cezaevi idaresinin kabul etmediğini hatta bu nedenle bir çok arkadaşlarının ailelerinin görüşe 
gelemediğini, 
- Aynı blokta olmalarına rağmen oda değiştirme taleplerinin kabul edilmediğini, yasalarla kendilerine 
verilen bu hakların cezaevi idaresi tarafından uygulanmadığını, 
Belirtmişlerdir. 
 
25 Şubat 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Türkiye Gökçen: “ Oğlum bayat 
yemekleri karıştırarak kendilerini verdiklerini, içme suyuna lağım karıştığını, kışlık giysilerinin kendilerin 
verilmediği, gönderdikleri mektupların postaya verilmediği, üçlü hücrelere baskınlar düzenleyip darp ettikleri 
vs... yaşanan baskı ve tecride karşı gerekli girişimlerde bulunulmasını talep ediyorum.” dedi. 
 
6 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Yüksel Aslan Acar, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim 
Sadık Aslan, Burdur E tipi Cezaevinde cezasını infaz etmektedir. 05.03.2013 tarihli açık görüşte yaptığımız 
görüşmede cezaevi ile ilgili sorunlarını tarafımıza iletti. Kardeşim bir koğuşta 17 kişi kaldığını; aralarında 
astım hastalığı, akciğer yetmezliği olan ağır hastalarla beraber aynı ortamda kaldıklarını ve koşulların kendi 
sağlıklarını da ciddi anlamda etkilediğini belirtmektedir. Ayrıca banyo yapılmaları için sadece bir saatin 
ayarlandığını suyun ise banyo yapmaya yeterli ısıda olmadığını belirtmektedir. Açık görüşlerde biz 
görüşçüler ile hükümlü-tutukluları yan yana oturtmaktadırlar ancak karşılıklı oturmamız gardiyanlarca 
engellenmektedir. Açıkçası bunun mantığının da ne olduğunu anlamış değiliz. Cezaevi içindeki bu baskıcı 
uygulama maalesef cezaevi dışında da devam etmektedir. Nitekim cezaevinden çıktıktan sonra sivil 
polislerce her defasında yolumuz kesilmekte ve sorgulanmaya başlamaktayız. Zira polisler bize kiminle 
görüştünüz ne konuştunuz, niçin buraya geldiniz şeklinde hayatın olağan akışına uymayan sorular sorarak 
bizim görüşlere gelmemiz ve tutuklu-hükümlü akrabalarımıza destek vermemiz engellenmektedir. Bu konuda 
sizden hukuki yardım talep ediyorum.”  
 
9 Mart 2013‘te,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mehmet Mezher Tantekin, şu beyanlarda bulundu: 
“Oğlum Mustafa İmdat Tantekin, Trabzon E Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak cezasını infaz 
etmektedir. 07.03.2013 tarihinde kardeşim ve diğer siyasi tutuklu aileleri ile görüşe giderken cezaevi idaresi 
siyasi hükümlü ve adli tutuklu mahkûmların görüş gününü aynı gün ve aynı saat olarak belirlemektedir. Bu 
arada adli tutuklu aileler siyasi tutuklu ailelere sözlü taciz ve hakarette bulunuyorlar. Araya Cezaevi 
güvenliğinden sorumlu askerlerin girmesi ile linç olayı son anda engellendi. Ancak bizde cezaevinden 
çıktıktan sonra da panik halindeydik. Çünkü her an aynı aileler tarafından linç olayına maruz kalabilirdik. Bu 
durum biz tutuklu ailelerinde korku ve endişe yaratmaktadır. Bizce cezaevi yönetiminin bu uygulaması bizim 
görüşlere gelmemiz ve tutuklu-hükümlü akrabalarımıza destek vermemiz engellenmek için oluşturulmuştur. 
Bu konuda hukuki desteğinizi talep etmekteyim.”    
 
9 Mart 2013’te Kandıra (Kocaeli) F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği Genel 
Başkanı Selçuk Kozağaçlı’nın haftalık telefon görüşmesini hakkını kullanmak isterken cezaevi yönetiminin 
Selçuk Kozağaçlı’yı tekmil vermeye zorladığı, talebi kabul etmeyen Selçuk Kozağaçlı’nın telefon 
görüşmesine izin verilmediği 15 Mart 2013’te öğrenildi. 
 
11 Mart 2013’te,  Bingöl Cezaevi'nde tutulan oğlu Ozan Alpkaya'nın görüşüne giden Hasip Alpkaya, Ozan 
dahil hiçbir tutuklunun görüşe çıkmadığını söyledi. Çocuklarının görüşe çıkmaması üzerine cezaevi müdürü 
ile görüştüklerini aktaran Alpkaya, cezaevi müdürünün "Sürgüne gönderilen arkadaşlarından kaynaklı 
alınganlıkları var" diyerek, mahpusların kendi iradeleri ile görüşe çıkmadığı yönünde bilgi verdiğini ifade etti. 
Cezaevinden çıktıktan sonra oğlu Ozan Alpkaya'nın Diyarbakır'da bulunan evlerini aradığını ve cezaevi 
idaresinin mahpusları görüşe çıkartmadığı şeklinde bilgi verdiğini aktaran Haspi Alpkaya, cezaevinde neler 
döndüğünü anlamadıklarını dile getirdi. Alpkaya, yetkililerin kendilerine bilgi vermesini istedi.    
 
11 Mart 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Zafer Acar: “ İletişim ve haberleşme 
hakkımız, aylık rutin aramalardaki uygulamalar, tek bıçaklı permatiğin verilmemesi, suların yağlı ve kokulu 
akıyor olması, yazılı notlarımıza el konulması, tedavi hakkımızın engellenmesi devam etmektedir.” diye 
belirtti.  
 
2 Mart 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Süleyman M.: “Emrah Uygul arkadaşlarının 
yanından zorla alınarak bağımsızların yanına verilmiştir. Bu uygulama 12 Eylül döneminin “karıştır- barıştır” 
politikasının devamıdır. Bu uygulamayı kabul etmiyoruz.” Gerekli müdahalenin tarafınızdan yapılmasını talep 
ediyorum.” diye belirtti. 
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13 Mart 2013’te, İHD İstanbul şubemize Halit Yavuz tarafından gönderilen faksta:  “ 21 arkadaşıyla birlikte 
Tekirdağ 2 No’lu F  tipinden Metris 2 No’lu  T Tipi hapishanesine sürgün edildiklerini sürgün nedenlerinin 
Tekirdağ 2 No’lu F tipi hapishanesinde yaşanan hak ihlalleri ve keyfi ve hukuksuz uygulamalara karşı 
çıktıkları ve tepkilerini dile getirdikleri için sürgün şevkle bulundukları hapishaneye getirildiklerini 
havalandırma sorunu ve görüşle ilgili sorun yaşadıklarını, bazı arkadaşlarımıza 15 dakika görüş 
yapabildiklerini, açık görüşe geleceklerin sayısını 5 kişiyle sınırlandıklarını, açık görüşleri fiili alarak kapalı 
görüşe çevirdikleri ciddi sorunlar yaşadıklarını bütün bu sorunlarına cevap olabilmemiz için derneğimizden 
bir heyetin yaşanan sorunların çözümüne yönelik girişimlerde bulunulmasını talep etmektedirler.” dedi. 
 
14 Mart 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Bülent Sevinç beyanında; “Marmaris’te 
yaşıyorum, Adli Bilişim Derneğinin başkanıyım. Derneğim yaşlı,  çocuk, kadın istismarının yanında Kimlik 
hırsızı, hayvan,ensest pornosunu  açığa  çıkarmıştır. Çıkarları zedelenen  komu  görevlileri  ve  cıkar  
gurupları  savunma hakkımı gasp ederek hile  ile  yanlış  tebligatlarla Manisa akıl hastanesine  zorla  
götürüldüm, polis  tarafından  kötü  muameleye  ugratıldım.  Manısa  akıl  hastanesinin  kapalı  koguşu, 
düşük  yogunluklu, fiziksel işkencenin, manevi  olarak  yüksek yogunluklu bir işkencenin  uygulandığı yerdir.     
Oradaki  başka  hasta  ve  adli  suclularada insanlık dışı  muamele  yapıldıgına  tanık oldum.  Özellilke  EKG    
Tedavisine  giren  hastaların,  kas   gevşetici  ve  bazı  ağrı  kesici  ilacları  yapılmadan  uygulama  aldıklarını  
duydum.  Özürlü, eşcinsel  hastalar  hiç  bir  can güvenliği  olmagını  ve  hastaların  hekim  secme  hakkı  
uygulanmadıgına  tanıkm  oldum” demiştir. 
 
18 Mart 2013’te, İHD İstanbul şubemize Metin İnce tarafından gönderilen faksta: “Koğuşların durumu ve 
havalandırmaların küçük 5,6 kişinin havalandırmaya çıkabileceği türden olmadığı, havalandırmanın üstünün 
tellerle kapalı olduğu ve tellerden yağmurda pasların aktığı bunun kendilerini etkiledikleri. Kendilerini kafeste 
hissettikleri için bu nedenle havalandırmaya çıkmak istemediklerini talebimize reddediliyor. Bu durumun 
aşılmaması durumunda bizler demokratik direniş hakkımızı kullanmak durumunda kalacağız.” diye belirtti. 
 
18 Mart 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Murat Öztürk: “Yaklaşık bir ay önce 
Tekirdağ 2 No’lu F Tipi yaşanan hak ihlallerine ve insanlık dışı uygulamalara karşı, başlattığımız protesto 
sonucunda Adalet Bakanlığının talimatıyla. Tekirdağ Hapishanesinden Metris 2 No’lu T Tipi Kapalı 
Hapishanesine sürgün sevkle getirildiklerini, yerleştirildikleri koğuşlarda sıkıntı yaşadıklarını, buradaki 
havalandırmanın küçük ve havalandırmanın üstünün tel örgüyle tamamen kapatılmış bulunmaktadır. Bu 
durum tecrit içinde tecrit uygulaması olarak Tekirdağ hapishanesinin bir devamının niteliğini, taşımakla 
birlikte, sağlık açısından da çok ciddi problem taşımaktadır. Havalandırmanın tel örgülerle örülmüş olması 
bize boğulmuş hissi vermektedir. Hem pas kokusu hem de yağmurlu havalarda pas akmaktadır.” dedi.  
 
3 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Gülşe Tek beyanında; “Ben 01.04.23013 
pazartesi günü Aliağa Şakran 4 Nolu T tipi Cezaevinde yatan Reber İlden' in görüşüne gittim. Açık görüş 
yaptık. Reber bize 29 Mart günü koğuşumuza 50-60 gardiyan girdi. Bütün eşyalarımızı dağıttılar kitaplarımızı 
dağıttılar ayakları ile çiğnediler. Ayrıca bir gün su veriyorlar bir gün vermiyorlar.Hastaneye gidince Kelepçeli 
muayene dayatılıyor.Muayene olmadan geri gönderiliyoruz.Aramalar onur kırıcı bir şekilde yapılıyor.” 
Demiştir. 
 
4 Nisan 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Zafer Acar: Tekirdağ F Tipi No’lu 
cezaevinde yaşanan hak ihlallerini dile getirmiş. “ gazete, kitap, el yazılarına el koyma, sınırlı kitap verme vb. 
keyfi uygulamaların yapıldığını” idareye defalarca başvuruda bulunduklarına, ama sonuç alamadıklarını dile 
getirdi.”  
 
9 Nisan 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sultan Muhterem Bayar, şu beyanlarda bulundu: 
“Kardeşim Olcay Bayar cezasının bitmesine yakın 9 ay gibi kısa bir süre kala Açık Cezaevine nakledildi. 
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevinin yanında Açık Cezaevi olacağını düşünülen ek binaya kardeşim ve bir 
arkadaşı sevk edildi. Yapılan bina inşaat halinde olduğundan cezaevinin inşaat temizliği, moloz taşıma v.d 
bütün işlemleri inşaat/temizlik işçisi gibi yapmaktadırlar. Kardeşim Açık cezaevine sevk edildiği için mutluyuz 
ve biliyoruz ki açık cezaevine sevk edilenlerin hizmet veya üretime dönüştürülmesi gerektiğini biliyoruz. 
Ancak bunun sınırının da olduğu, insan onurunu yakışır bir şekilde olması gerektiği yönündedir. Ayrıca 
hukuki yararın atıl durumdaki insan gücünün hizmet veya üretime dönüştürülmesini, bir iş veya mesleğin 
yeterince öğretilmesine imkân verilmesini, çalıştırılmalarına karşılık kendilerine maddi yönden gerekli ortamın 
yaratılmasını ve bu suretle yararlı bireyler olarak topluma dönmelerini sağlamaktır. Bu hususlar tarafınızca 
irdelenmesini talep etmekteyiz. Ayrıca cezaevinde halen yemekhane ve kantin olmadığından yemek 
ihtiyaçlarını giderememektedirler. Kardeşim zaman zaman yemek verdiklerini kendilerinin buna itiraz 
ettiklerinde kendilerini tehdit ettiklerini beyan etmektedir. Ben yukarıda belirtilen hususların araştırılarak 
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kardeşimin koşullarının düzeltilerek angaryaya tabi tutulması için gerekli işlemlerin yapılmasını saygılarımla 
talep ederim.”  
 
12 Nisan 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sultan Yaşa, şu beyanlarda bulundu: “Eşim Seyfettin 
Yaşa ve kardeşi olan kaynım Fethi Yaşa Amasya Cezaevinde hükümlü olarak kalmaktadırlar. İki kardeş aynı 
dosyadan dolayı yaklaşık olarak 22 yıldır cezaevindeler. Eşim ve kaynım daha önce Bingöl cezaevinde 
kalıyorlardı yaklaşık olarak 45 gün önce Amasya Cezaevine nakil oldular. 05.04.2013 tarihinde eşimi ziyaret 
etmek üzere Amasya Cezaevine gittim. Eşim Amasya cezaevine getirildiklerinde kapıda sorun yaşandığını, 
kıyafetlerini soymalarını bu şekilde üzerlerinin aranacağını ancak kabul etmediklerini ve bu nedenle Bingöl 
cezaevinden kendileriyle birlikte getirdikleri eşyalarının hala kendilerine teslim edilmediğini belirtti. Bu 
eşyaları arasında kıyafetleri, özel eşyaları, radyoları olduğunu ve bunların bu kadar zaman boyunca 
kendilerine kasıtlı bir şekilde teslim edilmediğini, battaniye talepleri olmasına rağmen kendilerine 
verilmediğini belirtti. Eşim ve kaynım aynı cezaevinde olduklarından birbirleriyle görüşme talebinde 
bulunmuşlar. Kaynımın annesi, babası ve eşi bulunmamaktadır. Bu nedenle görüşüne kimse gitmemektedir. 
Bu nedenle tek akrabası olan ve aynı cezaevinde bulunan eşim ile görüşmek istemektedir. Bu talebin hukuka 
uygun ve doğal bir talep olduğu düşüncesindeyiz. Ancak buna rağmen cezaevi idaresi tarafından talepleri 
kabul edilmediği gibi herhangi bir gerekçe de gösterilmemiştir. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyorum.”   
 
15 Nisan 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize Bingöl M Tipi Cezaevinden başvuran Bülent Buluç, şu 
beyanlarda bulundu: “Bulunduğumuz Bingöl M Tipi Kapalı Cezaevinde İdareden kaynaklı hak gaspları gün 
geçtikçe artmakta ve son süreçte provokasyon zeminine gelmiş bulunmaktadır. Tüm girişimlerimize rağmen 
1. Müdürden kaynaklı idare üzerimizdeki baskı uygulamasını sürdürmekte ve kararlılığını korumaktadır. Tüm 
bu yaşananlar genel gidişata tezat görünse de tüm zindanlarda benzer durumlar devam etmektedir. Sizden 
talebimiz cezaevlerinde yaşanan durumları gündemleştirip, kamuoyu yaratmanızdır.”   
 
19 Nisan 2013’te, İHD Batman şubemize başvuran Ömer Yalçın; oğlu Doğan Yalçın’ın 35 yıl hapis cezası 
olduğunu bu cezasını en  son sürgün edildiği Bolu cezaevinde tek başına kaldığı yerde çektiğini, ancak 
oğlunun yanına adli bir mahpusun verildiğini ve bu kişinin oğlunu çok rahatsız ettiğini, hakaret ettiğini, kavga 
çıkarmak için tahrik ettiğini, bu durumda oğlunun can güvenliğinin olmadığını ifade ederek yardım talebinde 
bulunmuştur.   
 
2013 yılı Nisan ayında İHD Adana şubemize Karataş Kadın Cezaevinden yapılan başvurularda: 

- Cezaevi yeni atanan 1. Müdürün geldikten sonra hak ihlallerinin arttığı, 
- 21 Mart günü yapmak istedikleri newroz kutlamasına cezaevi idaresi tarafından itfaiye aracıyla su 

sıktırıldığı, 
- Hemen hemen her şeyin cezaevi idaresi tarafından suç olarak kabul edilerek çeşitli disiplin cezaları 

aldıklarını, bu cezalar nedeniyle açık-kapalı görüşlere çıkamadıklarını, iletişim yasağı cezası 
(mektup, fax, telegon vb) aldıklarını, bu uygulamalarla hem kendilerinin hem ailelerinin 
cezalandırıldığı, 
Belirtilmiştir. 
 

3 Mayıs 2013’te, BDP eski Mardin İl Başkanı Davut Bozan'ın 2 Mayıs’ta yaşamını yitiren kardeşi Şehmuz 
Bozan'ın cenazesine katılmak için avukatı aracığıyla savcılığa yaptığı başvuru kabul edildi. Diyarbakır 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi savcılığının kabul ettiği 2 günlük iznin, Mardin Cezaevi idaresi tarafından "Güvenliği 
sağlayamayız" gerekçesiyle engellendiği belirtildi. Cezaevi idaresinin tavrına tepki gösteren BDP Mardin İl Eş 
Başkanı Alaattin Turan, "Mahkeme izin vermiş Davut Bozan'ın taziyeye gitmesine, Mardin Valisi izin vermiş 
ancak cezaevi yetkilileri buna izin vermiyor" dedi.   
 
9 Mayıs 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Bozan Bozkurt, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Necdet 
Bozkurt Hazro K Tipi Kapalı İnfaz Kurumunda cezasını infaz etmektedir. Oğlumun infazının bitmesine 
yaklaşık 2 ay kalmıştır.08.05.2013 tarihinde kendisi ile yapmış olduğum görüşmede gardiyanların kötü 
muamelesi ile karşılaştıklarını belirtti. Oğlum gardiyanların kendilerine askeri dayatmalarda bulunduğunu, 
karşılarında istedikleri zaman hazır ol komutuna geçmelerini istediklerini ve bunun gibi kötü muamele 
uyguladıklarını belirtmektedir. Oğlumun sağlık sorunları bulunmakta ve hastaneye sevk edilmesi 
gerekmektedir. Ayrıca Hastaneye sevk edilmesini zorlaştırdıkları gibi gittiğinde de bir sonraki randevuya 
götürmekten imtina ediyorlar. Ayrıca oğlum kendilerine “benim randevum var hastaneye gitmem gerekiyor “ 
dediğinde de gardiyanlar “sen dilekçe verdin ben hastaneye gitmek istemiyorum şeklinde bizde bundan 
dolayı götürmüyoruz” Şeklinde kendisine ait olmayan cümleleri kurmaktadırlar. Oğlumun yukarıda da 
belirtmiş olduğumuz üzere 2 aylık ceza infazı bulunmakta ve gardiyanlar bu durumu kullanmaktadırlar. 
Oğlumu sürekli sana disiplin cezası veririz, infazını yakarız şeklinde tehdit etmektedirler. Oğlum siyasi 
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hükümlü olmasına rağmen oğlumu adli hükümlülerin bulunduğu koğuşa vermişlerdir. Oğlum buradaki 
hükümlüler ile problem yaşadığını kendisini dışladıklarını belirtmektedir. Oğlum yukarıda belirttiğimiz 
nedenlerden dolayı cezaevinden Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifeleri Gelen Müdürlüğü’ne nakil dilekçesi 
yazmış ve dilekçe hakkı gibi en basit haklardan olan dilekçe verme hakkını kullanmak istemiş ancak yetkililer 
tarafından dilekçesi gönderilmeden kendisine iade edilmiş. Oğlumun bizlere aktardığı iddialar aile olarak 
bizleri üzmekte ve endişelendirmektedir. Oğlumun özellikle Deniz isimli gardiyandan kendisine zarar 
gelebileceğini bizlere söylemesi bizleri daha da endişelendirmektedir. Bilindiği üzere Cezaevinde bulunan 
hükümlülerin güvenliğini cezaevinde görevli gardiyanlar vasıtasıyla yerine getirmektedir. Bu görev başındaki 
gardiyanların azami hassasiyet içinde görevini yerine getirmesi gerekmektedir. Belirtmiş olduğumuz 
iddiaların incelenerek sorumlular hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılması ile cezaevi yönetimini 
ilgilendirecek ve hak ihlallerin son erdirilmesine olanak sağlayacak yasal çalışmaların Adalet Bakanlığı 
tarafından bir an önce yapılmasını istemekteyiz. Ayrıca oğlumun nakil talebinin değerlendirmeye tabi 
tutulmasını talep etmekteyiz.”  
 
9 Mayıs 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Gazal Ekinci, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Elif Ekinci 
daha önce Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevinde kalıyordu. 23.01.2013 tarihinde Kocaeli Gebze Kadın 
Cezaevine nakledildi. 07.05.2013 tarihinde kızımın açık görüşüne gittim. Kızım bana cezaevinde sorunlar 
yaşadıklarını, cezaevi yönetimi tarafından kendilerine baskı uygulandığını, yattıkları bölüm dışında 
koğuşlarının birçok yerine, mutfak, banyo, havalandırma gibi bölümlere kamera yerleştirildiğini, yattıkları 
bölüme de yerleştirilmek istendiğini ancak tepki gösterdikleri için henüz bu bölüme yerleştirilmediğini söyledi. 
Ayrıca koğuşta 6 kişi kaldıklarını, yaşam alanlarının koğuşla sınırlandırıldığını, diğer odalarda kalan 
arkadaşlarıyla görüştürülmediklerini, spor faaliyetlerine izin verilmediğini, Kürtçe konuşmalarına izin 
verilmediğini, konuştukları zaman cezaların verildiğini, cezaevi yönetimine yapılan başvuru ve itirazlar 
sonucunda cezaların verildiğini belirtti. Yaşanan bu hukuksuzluğun bir önce giderilmesini istemekteyiz bu 
nedenle derneğinizden bu yönde hukuki destek bekliyoruz.”   
 
5 Haziran 2013’te,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran Güllişah Kargılı, şu beyanlarda bulundu: “Eşim 
Şemsettin Kargılı, yaklaşık olarak 20 yıldır Diyarbakır D Tipi Cezaevinde kalmaktadır. Eşimin annesi 
01.06.2013 tarihinde vefat etti. Bunun üzerine ölüm kâğıdı ile birlikte ve annesinin vasiyeti üzerine ben 
ölürsem oğlum gelmeden beni mezara koymayın demesine rağmen savcılığa yaptığımız başvuru sonucunda 
eşimin izin hakkı olmasına rağmen kendisine izin verilmedi. Cezaevinde kardeşlerine başsağlığı için telefon 
bile açmasına izin verilmedi. Bu hukuksuzluğa karşı sizden hukuki yardım talep ediyorum.”     
 
9 Haziran 2013’te, Erzurum E Tipi Cezaevi'nde kalan siyasi kadın mahpuslara cezaevinde faaliyete geçen 
diş hastanesinde insanlık dışı uygulamalar yapıldığı belirtildi. Mahpuslar ailelerine gönderdikleri mektupta, 
kaygılarını dile getirdi. Mektupta insanlık dışı uygulamalarla tedavi olmak istemediklerini ifade eden 
mahpuslar, "Erzurum E Tipi Cezaevi'nde faaliyete geçen diş hastanesinde, insanlık dışı uygulamalar bizlere 
dayatılmaktadır. Muayene ve tedavi esnasında kelepçelerimiz açılmıyor. Bizlere kelepçeli tedavi 
dayatılmaktadır. Bu insanlık dışı uygulamalara karşı muayeneleri kabul etmediğimiz için acilen tedavi 
edilmesi gereken diş rahatsızlıklarımız tedavi edilmemektedir. Bu insanlık dışı dayatmalarından bir an önce 
vazgeçmeleri gerekiyor. Başta Adalet Bakanlığı olmak üzere tüm kesimleri duyarlı olmaya davet ediyoruz" 
dedi.   
 
24 Haziran 2013’te,  Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'nde 21 yıldır tutuklu bulunan, müebbet hapis hükümlüsü 
çölyak hastası Nesimi Kalkan ile aynı cezaevinde 4 yıldır "KCK"den tutuklu bulunan kardeşi Yusuf Kalkan'ın, 
yaşamını yitiren annelerinin cenazesine katılma talebi savcılıktan alınan izne rağmen engellendi. Şırnak'ın 
Cizre ilçesinde 13 Haziran günü sabah saatlerinde yaşamını kaydeden anne Bedriye Kalkan'ın cenazesine 
katılmaları için aile bireylerinin başvurusu üzerine Mardin Cumhuriyet Savcılığı'ndan izin alındı. Alınan izne 
rağmen Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından "Güvenliği sağlayamayız" gerekçesiyle Kalkan kardeşlerin 
annelerinin cenazesine katılması engellendi.   
 

İnsan hakları örgütlerinin kapasitesinin üstünde tutuklu ve hükümlü tutulduğuna ilişkin uyarılarda bulunduğu 
Şanlıurfa E Tipi Cezaevi’nde 16 Haziran 2012’de 12 kişi kapasiteli C-15 koğuşunda kalan 18 mahkûmun, 
koğuşta bulunan pervanenin cezaevi yönetimi tarafından sökülmesi üzerine yatakları ateşe vermeleri sonucu 
çıkan yangında 13 tutuklu ve hükümlü yaşamını yitirmişti. Olaya ilişkin soruşturmayı yürüten Şanlıurfa 
Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, insan hakları örgütlerinin ve meslek örgütlerinin cezaevi idaresinin yangına 
zamanında ve etkili müdahale etmediği tespitine rağmen “kovuşturmaya yer yoktur” kararı verdiği 27 Haziran 
2013’te öğrenildi. 

 
15 Temmuz 2013’te İnsan Hakları Derneği (İHD) Mardin Şubesi yaptığı açıklamayla, Tekirdağ 1 Nolu F Tipi 
Cezaevi’nde tutulan Nuri Akbulut’un 2 senedir tek kişilik hücrede bulunduğunu açıkladı. 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

444 KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ  

 

 
24 Temmuz 2013’te Kırıklar (İzmir) F Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpusların koğuşlarına kamera yerleştirildiği 
ve mahpusların 24 saat boyunca izlendikleri ortaya çıktı. 
 
25 Temmuz 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Ömer Öner beyanında; Benim oğlum 
Mehmet Şerif Öner siyasi hükümlü iken bazı sağlık sorunları sonunda psikolojisi bozuldu. Oğlumun başı 
ağrıyor, psikolojisi bozulmuş birçok rahatsızlıkları var. Bazı ilaçlarını idare vermiyor. Hastaneye adli 
mahkumlarla götürmek istiyorlar. Adli mahkumlar onu bizim ringe alın biz onu linç edelim demişler. Bir gün 
akşama kadar ringin içinde bekletmişlerdir. Hastaneye götürürken hakaret etmişlerdir. Oğlumun hayatından 
endişe duymaktayız, demiştir. 
 
31 Temmuz 2013’te Bilecik M Tipi Cezaevi’nde bir mahkûmun çıkarttığı yangın sonucu oluşan dumandan 
etkilenen 7 mahpus ile 2 gardiyan hastaneye kaldırıldı. 
 
2 Ağustos 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Melisa Aydın beyanında; “ 31.Temmuz 
2013 tarihinde çarşamba günü saat 10.00-11.00 de Kırıklar 1 Nolu F de hükümlü olarak yatmakta olan 
babam Yusuf Aydının ziyaretine gittim. Burnumdaki hızma x-ray cihazında ötmemesine rağmen bayan 
gardiyan çıkarmamı istedi ama iltihapli olduğundan dolayı çıkaramadığım için bana ‘ bunu çıkaramasan da 
seni görüşmeye sokmayacağım.’ Dedi. Arama yaparken de bana aşağılayıcı bir şekilde muamelede bulundu.  
Babamla yaptığımız görüşmede de babam dedi ki havalandırmaya takılan kameralar odaların içine bakıyor 
odaları görecek şekilde takılıyor.” Demiştir.  
 
3 Ağustos 2013’te Adıyaman E Tipi Cezaevi’nde mahpusların yataklarını ateşe vererek çıkarttıkları yangın 
sonucu oluşan dumandan etkilenen üç mahpus ile iki jandarma eri hastaneye kaldırıldı. 
 
5 Ağustos 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Avukat Gurbet Uçar beyanında;  
30.07.2013 tarihinde Alanya L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunan müvekkilim Zeynel Abidin Çoban ile yaptığım 
görüşme sırasında “yaklaşık bir senedir Alanya L Tipi Kapalı Cezaevindeyim. Kaldığım koğuşta diğer 
mahkumlar ile yaşadığım sorunlar sebebiyle tekli odaya alındım. Yaşadığım sağlık sorunları sebebiyle tek 
başına kalmam heyet raporuyla yasaklanmış olmasına rağmen iki aydır tekli odada tutuluyorum. Bazen 
revire götürülüp orada cezaevi personeli tarafından darp ediliyorum. Bazı zamanlar bu darp doktorun gözleri 
önünde yapılıyordu. Aynı kötü muameleye diğer mahkumlar da maruz kalıyor. Benim bulunduğum tekli oda 
süngerli oda diye tabir ettiğimiz odanın tam üstünde bulunuyor. Buraya sürekli cezaevi personeli tarafından 
darp edilen mahkûmlar getiriliyor. Ben bulunduğum cezaevide hiçbir hakkımdan faydalanamıyorum. Tekli 
odada kaldığım için, diğer mahkumlar ile sohbete çıkarılmıyorum. Kütüphane hakkım, spor hakkım ve atölye 
hakkımdan faydalanamıyorum. İdareye yaptığım başvurular bana şiddet olarak geri dönüyor. Ailem İzmir'de 
yaşadığı için bir senedir burada bulunmama rağmen henüz beni ziyaret etmeye gelemedi. Annem yaşlı ve 
rahatsız, eşimde iki çocuğumla ilgilenmek zorunda.” Demiştir 
 
7 Ağustos 2013’te Muş E Tipi Cezaevi’nde tutulan 12 kadın mahpusun cezaevi yönetiminin uygulamalarını 
protesto etmek için açlık grevine başladığı öğrenildi. Mahpusların 30 Temmuz 2013’te açlık grevi eylemine 
başlamasına koğuşların erkek gardiyanlar tarafından aranmasının neden olduğu açıklandı. 
 
Polislere hakaret ve tehdit ettiği iddiasıyla 20 yıldan fazla hapis cezası alan Diyarbakır doğumlu Mehmet 
Güleroğlu, adli bir mahpus olarak Alaşehir M Tipi Cezaevi’nde bulunuyor. Mehmet Güleroğlu Alaşehir M Tipi 
Cezaevi’nde birçok hak ihlali olduğunu belirterek, insan hakları kuruluşlarının oraya gelmesini istiyor. 
Mahkeme ve hastaneye götürülürken, ayakkabı bağcıklarının çıkartıldığını; oradaki nezarethanelerde 
bekletilirken, ellerindeki kelepçelerin çözülmediğini, cezaevindeki suyun sık sık kesildiğini; ziyarete gelenlere 
küçük düşürücü aramalar yapıldığını; ziyaretçiler ve mahkumlara tahrik edici davranışlarda bulunulduğunu ve 
dahası mahkumlar arasında yerli-yabancı ayrımı yapıldığını belirtiyor.   
 
12 Ağustos 2013’te Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan mahpuslar, aileleri aracılığı ile yaptıkları 
açıklamada, cezaevinde bir süredir aşçının olmamasından dolayı yemeklerin hijyenik olmayan ortamlarda ve 
sağlıksız koşullarda gardiyanlar tarafından yapıldığını aktardı. Mahpuslar yemeklerde, kurt, hamam böceği, 
karafatma gibi haşerelerin çıktığına dikkat çekerek, bu keyfi uygulamaya son verilmesini istedi ve kamuoyuna 
duyarlılık çağrısında bulundu. 
 
16 Ağustos 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Aydin Irmez beyanında “babam Buca 
Kırıklar 2-nolu F tipi cezaevinde yatmaktadır. Koğuşun havalandırma kısmına kamera yerleştirilmek 
isteniyor.” demiştir. 
 



[2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU] İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | KİŞİ GÜVENLİĞİ ve ÖZGÜRLÜĞÜ 445 

 

16 Ağustos 2013’te, Hayriye Bozerkek, Kepsut L tipi Cezaevinde yatan çocuklarının koğuşlarında bulunan 7-
8 kişinin koğuşu haraca bağlayarak şiddet uyguladıklarını ifade etti.   
 
23 Ağustos 2013’te, İHD Mersin Şubesi’ne başvuruda bulunan Gazal Abo”oğlum Yusuf Abo (1993) 
Osmaniye T Tipi Cezaevi A-25 koğuşunda kalmaktadır. Arkadaşı başka koğuşa verildiği için 15 gündür 
yalnız başına kalmaktadır. Yalnızlıktan dolayı psikolojisinin bozulduğunu söyledi.Sesi hiç iyi 
gelmiyordu.Oğlumun yaşamından endişe duymaktayım. Onun yanına birini versinler ya da onu başkasının 
yanına versinler. Oğlumun hiçbir disiplin cezası yoktur.Durumunun araştırılarak gerekenin yapılmasını talep 
ediyorum.”demiştir. 
 
Batman M Tipi Cezaevi’nden kalan aralarında DİHA Batman Muhabiri Gülsen Aslan’ın da bulunduğu 29 
tutuklu ve hükümlünün 14 Temmuz 2012’de Diyarbakır’da yapılmak istenen “Özgürlük için Demokratik 
Direniş” mitingine izin verilmemesi ve mitingi gerçekleştirmek isteyen gruba müdahale edilmesini protesto 
etmek amacıyla bulundukları koğuşlarda yatakları ateşe verdikleri gerekçesiyle 18 Temmuz 2012’de 
karayoluyla Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’ne sevk edildikleri; ring aracıyla 19 saat süren sevk esnasında 
mahkûmların kelepçelerinin çıkarılmadığı; sadece 5 dakika mola verildiği öğrenilmişti. Olayın ardından 29 
kadın hakkında Batman 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “isyan”, “kamu malına zarar vermek”, “kamu 
görevlisini tehdit etmek” ve “hakaret” suçlamalarından açılan dava dolayısıyla 11 Eylül 2013’te Ankara 12. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde sanıkların ifadelerinin alınması amacıyla duruşma görüldü. Kürtçe savunma 
vermek isteyen sanıklara atanan tercümanın polis memuru olması üzerine sanıkların ifade vermemesi 
nedeniyle mahkeme başkanı, 9 Aralık 2013’te Batman 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek duruşmaya 
“sanıkların ifade vermekten feragat ettikleri” yazsını gönderdi. 
 
5 Eylül 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Neriman Birlikler beyanında;  Ben yasal 
olarak cezaevinde 3 kişi ile görüşüyorum. İkisinin görüşünde herhangi bir sorun ile karşılaşmadım. Üçüncüsü 
Şakran 4 Nolu T tipinde Serhat Yüksekti.  Sabah saat 9.00- 9.30 da aramaya katılan kadın gardiyanlar 
tarafından ince aramaya tabi tutuldum. Sonra görüşe gittim. 15 gün sonra tekrar görüşe gittiğimde bana 1 ay 
süreyle görüş yasağı vermişlerdi. Bana bu yasakla ilgili herhangi bi bilgilendirme yapılmadı. Yasağı görüşe 
gittiğimde gördüm panoya asmışlardı. Bana bilgilendirmeyi mapusa yaptık dediler. Ancak o böyle bir 
bilgilendirmenin yapılmadığını söyledi 02.09.2013 günü tekrar 4 Nolu T Tipi cezaevinde görüşe gittim. Tekrar 
ince arama yaptılar bende tepki gösterdim müdürlerle görüştüm onlar gardiyanları temize çıkarmaya 
çalıştılar. Kırıklar ve Şakran Kadın cezaevine demokratik modernite demokratik ulus gazetelerini verdik 
aldılar. Ama 4 Nolu T Tipi cezaevine aldırtamıyoruz. Ayrıca Görüş saatinin 60 dakika olması gerekirken 45 
dakikaya indirmişlerdir.” demiştir 
 
6 Eylül 2013’te Karataş (Adana) Kadın Cezaevi’ndeki havalandırmaların iç bölmelerine tel örgülerin 
yapılmasına karşı çıkan 7 mahkûmun gardiyanlar tarafından darp edildiği öğrenildi. 
 
9 Eylül 2013’te Konya Ermenek Cezaevine giderek incelemelerde bulunan İHD Konya Şubemizin 
oluşturduğu insan hakları heyetine mahpuslar aşağıdaki sıkıntıları dile getirmiştir; 
 
- Mahpuslar, cezaevi yönetiminin keyfi uygulamalarına maruz kaldıkları, koğuşlarda aramaların sık sık 
tekrarlandığı ve yapılan aramalarda idare tarafından hükümlüler aleyhinde keyfi disiplin cezalarının verildiği 
ifade edilmiştir.  
 
-Yaklaşık olarak 3-4 yıldır koğuşlarda kullanılan araç ve gereçlerin cezaevi idaresi tarafından hiçbir gerekçe 
gösterilmeden hükümlülerden alındığı ve bu sebeple 3 veya 4 hükümlünün hücre cezası ile 
cezalandırıldıkları, hükümlülerin iş bu disiplin cezalarına itiraz ettikleri tespit edilmiştir. 
 
-Siyasi hükümlüler arasında haftada 3 gün, tüm siyasi mahpusların bir arada olduğu sohbet toplantılarının ve 
etkinliklerin yapıldığı ancak yaklaşık 6 aydır cezaevi idaresi tarafından mevcut koşulların elverişli olmadığı 
gerekçe gösterilerek sohbetlerin ve etkinliklerin haftada bir güne düşürüldüğü hükümlü ve Cezaevi 
Savcısının ifadeleriyle tespit edilmiştir. 
 
-Ermenek Cezaevi’nde yatmakta olan hükümlü Nezir Dayan’ ın solunum yetmezliği ve kalp rahatsızlığı 
sebebi ile sık sık Karaman Devlet Hastanesi’ne sevkinin yapıldığı ancak gerekli tedavilerin yapılmadan geri 
gönderildiği, hastalığının giderek ağırlaştığı kanaatine varılmıştır. Hükümlü ile yapılan görüşmede Ermenek 
Cezaevi’nin Karaman Devlet Hastanesi’ne hayli uzak olduğu ve bu nedenle sevkinin sorunlara yol açması 
sebebiyle Karaman Cezaevi’ne yer değişikliği sebebiyle talepte bulunduğu ve talebi doğrultusunda Karaman 
Cezaevi’ne naklinin yapılacağı bilgisine ulaşılmıştır. 
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4 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Şükriye Engin, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum İbrahim 
Engin, 2011 yılında yargılandığı bir dava sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2011 yılından beri 
cezaevinde bulunmaktadır. En son Bingöl Cezaevinden tünel kazarak firar edip, kısa bir süre sonra 
yakalandılar. Yakalandıktan sonra akıbetlerinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bize herhangi bir bilgi verilmiyor. 
Nereye gönderildikleri konusunda herhangi bir bilgiye sahip değiliz. Oğlumun ve arkadaşlarının 
hayatlarından endişe ediyoruz. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyoruz.”   
 
4 Ekim 2013’te, Manisa E Tipi Cezaevi’nde koğuş arkadaşlarının yerlerinin değiştirilmesine tepki gösteren bir 
koğuştaki mahpusların yatakları yakması sonucu çıkan yangın nedeniyle oluşan dumandan etkilenenlerden 
bir kişi hastaneye kaldırıldı. 
 
4 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize Tekirdağ 1 Nolu F Tipi Cezaevinden mektupla başvuran Fettah 
Karataş, şu beyanlarda bulundu: “2006-2007 yılında yargılandığım bir davada 4. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından suçlu görülerek tutuklama kararı verildi. Cezamı infaz etmeye devam ettim. En son çıkan 102. 
Yasaya göre çıkmam gerekiyordu. Dosyamı Yargıtay’a gönderdim. Ancak şimdiye kadar bir sonuç alamadım 
ve girişimlerim yetersiz kaldı. Ben bu yasadan yararlanmak istiyorum. Sonuç alabilmem için gerekli işlemlerin 
sizin aracılığınızla yapmak istiyorum. Bu konuda hukuki yardım talep ediyorum.”     
 
7 Ekim 2013 tarihinde İHD İstanbul şubemize resmi bir yazı ve mektupla başvuruda bulunan Yaşar Yün; 
“maruz kaldığım işkence, darp dolayısıyla 21 Ağustos’ta başladığım ölüm orucu eylemiyle yaşamıma son 
verme kararı aldım. Bu kararımdan vazgeçmeyeceğimi derneğinizin bilmesini ve yine derneğinizden ilgili 
kişilerle görüşmek istiyorum. Durumuma ilişkin dilekçeyi 23 Ağustos’ta ilgili makamlara ilettim.” Dedi.  
 
11 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize Diyarbakır D Tipi Cezaevinden başvuran Necdet Bozkurt, şu 
beyanlarda bulundu: “Ben 2008 yılından bu yana cezaevinde bulunmaktayım. 31412. Maddesinden ilk 
duruşmada ceza aldım. Cezam 17 Temmuz 2013 tarihinde bitti. Cezaevi benim hakkımda iyi hal kararı ve 
koşullu salıverilme kararı verdi. Ancak Diyarbakır 5. Ağır ceza Mahkemesi geçmişte aldığım ve haklı 
görülerek infaz hâkimliğine kaldırılan disiplin cezaları dikkatte alarak tahliye kararını ret etti. Verilen ret kararı 
kanunlara ve yasalara aykırı olduğu halde 5. Ağır Ceza Mahkemesi kararında ısrar etti. Oysaki TMK’nın 16. 
Ve 17. Maddesi B Fıkrasına göre tahliye edilmem gerekiyor. Ancak mahkeme dosya üzerinde benim ıslah 
olmadığımın görüşünü belirterek koşullu salıverilmemi ret etti. Oysaki infaz kanununda geçmişte disiplin 
cezası almış ve infazı yapılmış, disiplin cezası var, tahliye edilmez diye bir madde yoktur. Mahkemenin iddia 
ettiği gibi 22 tane ve 4 tane hücre cezası henüz kaldırılmadığı tamamıyla hayali olduğu bütün belgeleriyle 
mevcuttur. Ayrıca D Tipi cezaevi müdürlüğü 03.10.2013 tarihinde benim herhangi bir disiplin cezam 
olmadığına dair bir belge vermiş ve buna rağmen 30 Eylül’den bu yana kanunsuz ve hukuksuz bir şekilde 
cezaevinde tutulmaktayım. Ayrıca benim dışımda hiçbir suçları olmadığı halde KCK adı altında tutuklanıp 
cezaevinde bulunan iki kardeşim daha bulunmaktadır. Bize yardımcı olabilecek hiç kimsemiz yoktur. Hasta 
bir annem ve 3 kız kardeşim var. Onları sahiplenecek kimseleri dışarıda bulunmamaktadır. Bana ve 
kardeşlerime yapılan bu kanunsuz ve hukuksuz yargılamaların kaldırılması ve tahliyem için gerekli yasal 
işlemlerin başlatılması için sizden hukuki yardım talep ediyorum.”    
 
21 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İbrahim Müslüm, şu beyanlarda bulundu: “Ben aslen 
Suriye vatandaşı olup Gaziantep ilinde ikamet etmekteyim. Kardeşim olan Halil Müslüm, Diyarbakır D Tipi 
Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu olarak bulunmaktadır. Kardeşim ile görüşebilmem için Bakanlık izni 
gerekmektedir. Kardeşimle görüşebilmem için, derneğinizden hukuki yardım talep ediyorum.”     
 
25 Ekim 2013’te, İHD Siirt şubemize başvuruda bulunan Şükrü Sunguralp, şu beyanlarda bulundu: “1998 
doğumlu oğlum Selami Sunguralp, 25 Eylül 2011 tarihinden beri cezaevinde tutulmaktadır. Oğlum haksız 
yere gözaltına alındı. Karakola yapılan saldırıyla hiçbir alakası bulunmamasına rağmen, 2 yıldan uzun bir 
süredir cezaevinde tutulmaktadır. Hem haksız yere tutuklanmış olması, hemde 2 yıldan uzun bir süredir 
yargılanmanın bitmemiş olması ciddi bir mağduriyete neden olmaktadır. Oğlum evli ve 2 çocuk babasıdır. Şu 
anda Midyat Cezaevinde yatmaktadır”  
 
25 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sultan Ayzit, şu beyanlarda bulundu: “Eşim şu anda da 
Çankırı E Tipi Kapalı Cezaevindedir. Eşim 19.10.2013 tarihinde yaptığımız telefon görüşmesinde sık sık 
kaldıkları yerlerin arandığını tüm yatak ve eşyalarının görevlilerce yırtıldığını ve kırıldığını buna karşılık 
kendilerinin neden böyle yapıyorsunuz dediklerinde aralarında itiş kakış oluştuğunu ve kendilerinin 
tartaklandığını bizlere iletmiştir. Biz ailesi olarak bu olayların olmasından tedirginiz. Bu konuda derneğinizden 
destek talep etmekteyiz.”    
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28 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Gazal Ekinci, şu beyanlarda bulundu: “Kızım Elif Ekinci, 
şuanda Kocaeli/Gebze Kadın Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. 19.10.2013 Cumartesi günü 
kızımla açık görüş yaptım. Kızım bana Bingöl Cezaevinde firarın gerçekleştiği gece cezaevi yönetiminin 
koğuşları bastığını aramalar yapıp, yorgan ve battaniyelerini alıp götürdüklerini söyledi. Kızım çok zayıflamış, 
rengi solmuş durumdaydı. Kendilerine çok kötü davranıldığını söyledi. Israrlarıma rağmen bir şey anlatmadı. 
Siz İnsan Hakları Derneği olarak cezaevi yönetiminin kendilerine nasıl bir muamelede bulunduklarını tahmin 
edebileceğinizi dile getirdi. Kızımın korkudan baskıları anlatmadığını düşünüyor ve kaygılanıyorum. Siz 
dernek yöneticileri olarak cezaevine gidip orada olanları öğrenmenizi istiyorum.”     
 
28 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ramazan Biçer, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Recep 
Biçer, Tekirdağ 1 nolu Cezaevinde hükümlü olarak bulunmaktadır. 27.10.2013 tarihinde saat 16.15 
sıralarında beni arayarak kaldığı cezaevi müdürlerinden 2. Müdür olarak tanıdıkları Fuat isimli şahıs ve 
Gardiyan olan Emrah, Hüseyin, Hayrullah isimli şahıslar tarafından sürekli bir şekilde tek hücreye atıldığı, 
can güvenliğinin olmadığını söyledi.  Ayrıca kendisini öldüreceklerini, dile getirdi. 27.10.2013 tarihinde 
kendisini yine hücreye kapatmak istediklerini ancak koğuş arkadaşlarının izin vermediğini belirterek onu 
kurtarmamızı istedi. Oğlum zihinsel engelli olup raporu mevcuttur. Kendisine iki ay önce ayakkabı ve giyim 
eşyası göndermiş olmama rağmen hala kendisine bu eşyalar verilmemiştir. Oğlumun can güvenliği yok bu 
nedenle endişe içindeyim ve ismini verdiğim kişilerden şikâyetçiyim. Bu kişiler hakkında yasal işlemlerin 
yapılmasını ve oğlumun başka bir cezaevine naklinin sağlanmasını talep ediyorum. Bu konuda 
kurumunuzdan hukuki destek talep ediyorum.”      
 
28 Ekim 2013’te, Muş E Tipi Cezaevi’nde tutulan mahpusların kitaplarına ve ulusal kıyafetlerine el konulmak 
istenmesi ve mahpusların talepleri olmaksızın koğuşlarının değiştirilmeye çalışılması gerekçeleriyle 
başlattıkları isyan sonucu çıkan yangından etkilenen 7 kadın hastaneye kaldırıldı. 
 
30 Ekim 2013’te, İHD Siirt şubemize Siirt Cezaevinden mektupla başvuruda bulunan Rizgar Turhan ve 
Necmettin Bellier, şu beyanlarda bulundular: “Bulunduğumuz cezaevi kurumunda yeterli doktor 
bulunmamaktadır. Revir ihtiyacımız karşılanmamaktadır. Haftalarca hastaneye sevk için bekletiliyoruz. 
Götürüldüğümüz Siirt Devlet Hastahanesi’nde de ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. Doktorlar kelepçelerimizi 
açmadan tedavi ediyorlar. İdeolojik bir yaklaşım sergiliyorlar. Kadın arkadaşlarımız, erkeklerin 10 katı daha 
çok sorunla karşılaşmaktadır”   
 
30 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Suphiye Güneş, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
Mehmet Güneş, Samsunda cezaevindeyken isteği üzerine Midyat M Tipi Kapalı Cezaevine nakli yapıldı. 
Ancak Midyat Cezaevinde kalan mahkûmların bağımsız koğuşunda kaldığı, siyasi mahpusların 
bulunmadığını burada fark etmiştir. Ancak oğlum bağımsızlar koğuşunda kalmak istememektedir. Bu koğuşta 
kalmak istemediği için kendisini hücreye atmışlardır. Bu nedenle oğlumun naklinin Diyarbakır ve ya Batman 
illerindeki bir cezaevine yapılmasını talep ediyorum bu konuda kurumunuzdan hukuki destek bekliyorum.”   
 
30 Ekim 2013’te Sincan (Ankara) 1 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutulan 14 mahpusa gönderilen “Sınıf Kini” adlı 
kitabın cezaevi yönetimi tarafından Sincan İnfaz Hakimliği’nin kararı doğrultusunda kitabın Yürüyüş ve Halk 
Gerçeği dergilerinin “yasaklanmış sayılarından bölümler olduğu” belirtilen 14 sayfasının yırtılarak mahpuslara 
verildiği öğrenildi. 
 
31 Ekim 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Hıdır Bakır; “ 1- Sohbet hakkının 
engellenmesi, 2- Spor alanlarından yararlanamama, 3- İnce arama, 4- ayrı ayrı koğuşlarda tutulma, 5- Masa 
ve sandalyelerin karşılanmaması, 6- askerlerin açık görüş alanında olması, 7- hastane sevklerinin güçlükle 
olması, 8- ters ve düz kelepçeleme uygulaması ve saat dayatması, 9- Asker işkencesinden sonra hastaneye 
götürülmeme. MKP dava tutsakları olarak 13 kişi ve Özgür Gelecek- Partizan tutsak okurları üç kişi olmak 
üzere toplam 16 kişi süresiz açlık grevimizi sürdüreceğiz.” Dedi.  
 
1 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Şevket Armağan Güven; “ ben 
cezaevindeyken kız arkadaşım doğum yaptı ve bir kızımız oldu. Çocuğumu nüfusuma kaydetmek için nüfus 
müdürlüğüne götürülmem gerekiyor, dilekçe yazdım ancak cevap alamıyorum. Kızımın aşılarının yapılması 
için nüfus cüzdanı olmak zorunda. Bu konuda bana yardım etmenizi rica ediyorum.” Dedi.  
 
1 Kasım 2013’te, İHD Konya Şube Bşk. Av.M.Cihan Halıcı’nın Karaman Cezaevine giderek aldığı bilgiye 
göre; 
 
- Bingöl Cezaevinde tünel kazılarak firar eyleminin gerçekleşmesi sonrasında ,Karaman Cezaevinde kalan 
hükümlülerinde oradan gelmesi hasebi ile baskı ve aramaların sıklaştığı ,sık sık sayım alındığı belirtilmiştir. 
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 -Güvenlik gerekçesi ile havalandırma, açık ve kapalı görüş sürelerinin 45 dakika ile sınırlandırıldığı ve 
telefon görüşmesinin hakeza aranılan telefona ulaşılmaması halinde derhal sonlandırıldığı ifade edilmiştir. 
 
-Hastaneye sevk sırasında kemer tokasıyla kelepçenin açılması ihtimali gerekçe gösterilerek kemersiz 
mahpusların hastaneye kemersiz götürüldüğü ve bunun mağduriyete yol açtığı ifade edilmiştir. 
 
-Hastane koridorunda hükümlülerin yüzlerinin duvara dönük vaziyette bekletildiği ve bu şekilde teşhir 
edildikleri ifade edilmiştir. 
 
4 Kasım 2013 tarihinde Muş E tipi kapalı cezaevinden genel merkezimize 103 mahpusun imzalarıyla ulaşan 
mektupta (Mahpusların isimleri kayıtlarımızda mevcuttur) tutuklu bulundukları cezaevinde yaşadıklarını iddia 
ettikleri hak ihlallerini anlatarak yardım talep etmişlerdir. Mahpuslar, bulundukları cezaevinde özellikle son 
dönemlerde Cezaevi Savcılığı ve Cezaevi idaresinin tutumlarından kaynaklanan bazı hak ihlalleri 
yaşadıklarını, bu ihlallerin, sohbet alanlarına çıkma, kitap, radyo bulundurma, yazı yazma gibi hakların 
şimdiye kadar sorunsuz kullanıldığını ancak son dönemde kısıtlamalarla karşılaştıklarını, kitaplarının ve 
cezaevi kantininden kendi paralarıyla aldıkları radyolarının toplatıldığını belirtmişlerdir. 
 
5 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Muzaffer Yılmaz ; “ Sık sık disiplin 
cezaları veriyorlar. Dilekçelere yanıt alamıyoruz, dış kantinden bir şey ya alamıyoruz ya da aylar sonra 
geliyor. Cezaevi çok kirli, pencereler açılmıyor, kaloriferler iyi yanmıyor, yemekler çok kalitesiz ve az veriliyor- 
eşit dağıtılmıyor, oda değişimi yapmıyorlar ya da isteğimiz dışı zorla başka odalara veriyorlar.” Dedi.  
 
11 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Uğur Parlak; “ 9 Kasım tarihinde 
kaçma şüphesiyle cezaevi yönetiminin tuvaletlere ve hücrelere kamera takmasını protesto eden mahpuslar 
kameraları kırmış. Bundan dolayı siyasi mahpuslar hücrelere konulmuş. Konunun araştırılmasını ve son 
durumu öğrenmenizi rica ediyorum.” Dedi.  
 
11 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Uğur Parlak; “ 9 Kasım tarihinde 
kaçma şüphesiyle cezaevi yönetiminin tuvaletlere ve hücrelere kamera takmasını protesto eden mahpuslar 
kameraları kırmış. Bundan dolayı siyasi mahpuslar hücrelere konulmuş. Konunun araştırılmasını ve son 
durumu öğrenmenizi rica ediyorum.” Dedi.  
 
20 Kasım 2013’te Bingöl M Tipi Cezaevi’nden Bolu F Tipi Cezaevi’ne talepleri olmaksızın sevk edilen 12 
mahpusa henüz elbiselerinin verilmediği öğrenildi. 
 
20 Kasım 2013’te, İHD İstanbul şubemize mektupla başvuruda bulunan Abdullah Oral, Ali Karaoğlan, Zeyni 
Arat, Ramazan Vural,  Tuncay Doğan, Refik Süngün; “ cezaevindeki tecrit ve izolasyonu, en son 
havalandırmalara konulan kamera işkencesi ile ahlaki ve insani tüm sınırlarını aşarak vahşet durumuna 
gelmiş bulunuyor. Bizlerinde bir tahammül sınırı var, kaldırıp kendilerine vereceğiz ama bu katreye gelmesini 
istemiyoruz. Konuya ilişkin kamuoyu duyarlığı yaratılmasını talep ediyoruz.” Dedi.  
 
29 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinden başvuran Mehmet Ali 
Seviş, şu beyanlarda bulundu: “04.04.1979 tarihinde işlemiş olduğum bir suçtan dolayı 36 yıl hapis cezasına 
mahkûm edildim. 13.04.1991 yılında çıkan 3713 sayılı yasa ile şartlı salıverildim. 19.10.1996 yılında bir 
hürriyeti bağlayıcı suçtan dolayı 3 yıl 4 ay hapse mahkûm edildim. Cezamın bitimi sırasında şartlı 
salıverildiğim için 36 yılın kalan cezamın infazı geri alındı. Şimdi ise düzenlenen 4. Yargı paketinin 25. 
Maddesinde yapılan değişiklikle infazların geri alınmayacağına dair yapılan düzenlemede salıverilmem 
gerekiyordu. Aldığım haberler üzerine başka cezaevlerinde salıvermeler yaşandığını öğrendim. Benimde 
yargılandığım Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesine müracaat etmeme rağmen bir netice alamadım. Bu 
konuyla ilgili araştırmaların yapılmasını ve tarafıma bilgi verilmesini talep ediyorum.”     
 
4 Aralık 2013’te Sincan (Ankara) Kadın Cezaevi’nde tutulan üç mahpusun, rüzgârların getirdiği tozları ve ot 
tohumlarını logar aralıklarında biriktirerek büyüttüğü otumsu bitkilerin “yasak olduğu” gerekçesiyle 
gardiyanlardan tarafından tekmelenerek koparıldığı öğrenildi. 
 
4 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Zeynep Ekti, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum Mazlum 
Ekti, 3 yıldan beri Diyarbakır D Tipi Cezaevinde bulunuyordu. 13.11.2013 tarihinde Edirne F Tipi Cezaevine 
sürgün edildi. 02.12.2013 tarihinde kendisiyle yaptığım açık görüşte, “bizi getirirken ellerimize plastik kelepçe 
takıp, Tekirdağ Cezaevine götürdüler. Tekirdağ’da 3 gün kelepçeli bir şekilde araba içinde kaldıktan sonra 
Edirne F tipi Cezaevine getirdiler. Cezaevi girişinde çıplak arama yapmak istediler. Kabul etmedim. Benim 
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elbiselerimi zorla çıkarırken düştüm, sırtım morardı. Çıplak aramadan sonra içeri aldılar, tedavim yapılmadı. 
Su akmadığından dolayı içme sularımızı kantinden almak zorundayız. Kaloriferler hala çalışmıyor. 
28.11.2013 tarihinden beri açlık grevine başladık. Sorunlarımız çözülmezse devam edeceğiz” bu konuda 
sizden hukuki destek talep ediyoruz.”     
 
5 Aralık 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Belkız Erbey;  Zonguldak M Tipi ceza evinde yapmakta 
olan kaynım Mehmet Erbey’in ceza evi koşullarının iyiye gitmediğini gün geçtikçe kötüye gittiğini bildirdi. 
 
9 Aralık 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Esma Yavuz; Ben Osman Bozkurt’un ablasıyım kardeşimin 
kaldığı Osmaniye T tipi ceza evinde hak ihlalleri 10 saatlik sohbet zamanını 3 saate düşürmüşler her gün 
traş olma zorunluluğu getirmişler banyo yapamıyorlarmış. Bu haksızlıkların duyurulmasını kamuoyu 
oluşturulmasını talep ediyorum. 
 
9 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Eşref Atlı, şu beyanlarda bulundu: “Kardeşim Ömer Atlı, 
bundan yaklaşık 1 ay önce Diyarbakır D Tipi Kapalı İnfaz Kurumundan Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli 
Cezaevine sevk edilmiştir.5 Aralık 2013 tarihinde Edirne’ye kardeşimin görüşüne gittim. Kardeşim 
Diyarbakır’dan Edirne’ye sevkleri sırasında kendilerine çok kötü davranıldığını, kötü muamele ile 
karşılaştıklarını dile getirmektedir. Edirne F Tipi cezaevine girişte üst başlarının tamamen çıkarıldığını ve 
cezaevi infaz koruma memurları tarafından darp edildiklerini ve sözlü hakaretlere maruz kaldığını belirtmiştir. 
İnfaz Koruma Memurlarının kendilerine “ insanlar annelerinden çıplak doğar, sizde burada yeni doğduğunuzu 
düşünün” diyerek taciz ve hakaretlere maruz kaldıklarını belirtmişlerdir. Ayrıca cezaevinde çıkan yemeklerin 
içinde demir parçası, kurtçuklar, taş parçalarının çıktığını, sıcak suyun olmadığını, cezaevinin çok soğuk 
olduğunu çünkü kaloriferlerin yanmadığını belirtmiştir. Kendilerine cezaevinde hiçbir sosyal etkinlik imkânı 
verilmediğini diğer koğuşlardaki hükümlülerle görüşmelerine izin verilmediğini ve günde 1 saat havalandırma 
hakları olmasına rağmen bu haklarının bile kendilerinin kullanılmasına izin verilmediğini belirtmektedir. Biz 
ailesi olarak bu olayların olmasından tedirginiz. Bu konuda derneğinizden destek talep etmekteyim.”     
 
12 Aralık 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Fırat Avcıl ; “ Biz 17 arkadaşa 3 Aralık’ta 
sürgün olarak bu cezaevi getirildik. Bizleri cinayet ve tecavüz suçundan ceza almış kişilerin bulunduğu 3 
No’lu bölüme aldılar. Şu an kaldığımız odalar, koğuş vs gibi toplu ortamlarda kalamayan, şizofreni hastası, 
psikolojik-ruhsal yönlü rahatsız olan kişilerin tutulduğu yerlerdir. Bu yerler 24 saat gözlem altında, 
havalandırmadan tutalım, ortak kullanım alanları, yatak odaları (banyo ve tuvalet hariç) her yer kamera 
sistemi ile izleniyor. Sizden bu konuda basın vs. gibi yerlerde güçlü bir duyarlılığın yaratılmasını bekliyor, 
aynı şekilde kaldığımız yerleri yerinde görmeniz için bir heyetle Silivri 3 No’lu L tipi cezaevine gelmenizi 
istiyoruz.” Dedi. 
 
19 Aralık 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Songül Pelit; “ Bakırköy Kadın 
hapishanesinde yatan ablam Gülsüm Pelit yaklaşık 4 aydır suların sürekli kesildiğini, sıcak suyun sınırlı 
verildiğini, temizlik ihtiyaçlarını karşılayamadığını,  kantinden her zaman istedikleri ürünleri alamadıklarını, 
verilen kahvaltılıkların son kullanım tarihlerinin geçmiş olduğunu söyledi. Bu bilgilerin raporlarınızda yer 
almasını talep ediyorum.” Dedi.  
 
21 Aralık 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Nuri Akbulut; “ Birkaç örnekle 
uygulamaları aktarmak istiyorum; 1- 22 Mart tarihinde infaz hakimliğine götürülürken x-ray cihazının 
bulunduğu kapının derecesini yükselterek ses çıkarması sonucu bir grup personel zorla kıyafetlerimi 
çıkararak mahkemeye çıplak çıkmama sebep oldular. Bu duruma tepkimi slogan atarak gösterdiğim için 1 ay 
iletişimden men cezası verdiler. 2-fotokopiye gönderdiğim bir yazıda yasaklanan bir kitaptan alıntı tespit 
edildiğini iddia ederek 11 gün hücre cezası verdiler, infaz hakimliği bu cezayı onaylamıştır. 3- tek kişilik 
hücrede kalıyorum. Günde sadece 1 saat havalandırmaya çıkarılıyorum. 6 aydan bu yana hiçbir arkadaşımla 
temas kuramadım, yan yana gelemedim. Sportif ve sosyal etkinliklere birlikte çıkma hakkım olmasına 
rağmen çok ağır bir tecrit ve izolasyon altında tutmaktadırlar.” Dedi.  
 
21 Aralık 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Nuri Akbulut; “ Birkaç örnekle 
uygulamaları aktarmak istiyorum; 1- 22 Mart tarihinde infaz hakimliğine götürülürken x-ray cihazının 
bulunduğu kapının derecesini yükselterek ses çıkarması sonucu bir grup personel zorla kıyafetlerimi 
çıkararak mahkemeye çıplak çıkmama sebep oldular. Bu duruma tepkimi slogan atarak gösterdiğim için 1 ay 
iletişimden men cezası verdiler. 2-fotokopiye gönderdiğim bir yazıda yasaklanan bir kitaptan alıntı tespit 
edildiğini iddia ederek 11 gün hücre cezası verdiler, infaz hakimliği bu cezayı onaylamıştır. 3- tek kişilik 
hücrede kalıyorum. Günde sadece 1 saat havalandırmaya çıkarılıyorum. 6 aydan bu yana hiçbir arkadaşımla 
temas kuramadım, yan yana gelemedim. Sportif ve sosyal etkinliklere birlikte çıkma hakkım olmasına 
rağmen çok ağır bir tecrit ve izolasyon altında tutmaktadırlar.” Dedi.  
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24 Aralık 2013’te Kırıklar (İzmir) Cezaevi’nde tutuklu ve hükümlülerin soğuktan korunmak için kullanmak 
istedikleri bere, eldiven ve atkı gibi ihtiyaçlar için cezaevi yönetiminin doktor raporu talep ettiği Bahoz 
Tanhan’ın yazdığı mektup sonucu öğrenildi. 
 
24 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ahmet Buyruk, şu beyanlarda bulundu: “Ben ve 12 
arkadaşım 29 Kasımda Tekirdağ F Tipi 1 Nolu Cezaevinden Silivri 6 Nolu L Tipine sevk başlığı altında 
sürgün edildik. Geldiğimiz günden itibaren bizleri F Tipi sistemi gibi 3’er kişilik 4 gruba bölüp tekli hücrelere 
koyuyorlar. Cezaevi yönetimine verdiğimiz dilekçede F Tipi sistemine mahkum edildiğimizi buna bir an önce 
son verilmesini talep ettik. Ancak belirttiğimiz talep cezaevi idaresi tarafından sert bir şekilde karşılandı. Biz 
bu duruma dikkat çekmek üzere 6 günlük açlık grevine girdik. Ayrıca spor, sohbet, kütüphane gibi diğer 
etkinliklerimiz uygulanmamaktadır. Açık görüşlerimizde ailelerle yan yana oturmamız engelleniyor. Isınma 
sıkıntımız bulunmaktadır. Sıcak suya erişemediğimizden banyo yapma hakkımız bile engelleniyor. 
Cezaevinde gördüğümüz kötü muamele artık dayanılmaz boyutlara ulaşmış durumdadır. Bu mektubumu 
Şahin Akıntı, Bilal Memiş, Mehmet Akıntı, Jandost Güner, Zeynel Ali Bingöl, Ömer Özalp, Alaattin Öncü, 
Selçuk Yıldızhan, Mustafa Demircioğlu, Muhammet Altay ve Deniz Dinç arkadaşlarımın adına yazıyorum. Bu 
konuda bize yapılan haksız uygulamalara dikkat çekmek için sizden hukuki destek sunmanızı talep 
ediyorum.”   
 
24 Aralık 2013’te Elbistan (Kahramanmaraş) E Tipi Cezaevi’nde kaloriferlerin soğuğa rağmen yakılmadığı ve 
tutuklu ve hükümlülerin soğuğa bağlı olarak hastalanmaları durumunda ise tedavi için gittikleri hastanede 
kelepçeli muayene uygulamasının dayatıldığı Hasan Göksungur’un yazdığı mektup sonucu  öğrenildi. 
 

İnsan Hakları Derneği Balıkesir Şubesi tarafından,  Balıkesir Kepsut L Tipi Kapalı Cezaevi hakkında hükümlü 
ve tutuklularla görüşülerek hazırlanan rapora göre, 4 kişilik koğuşlarda 7 kişi kalmakta, cezalandırma amaçlı 
mahkûmlara işkence yapılan sünger oda uygulaması bulunmakta, Mahpuslar bir doktor muayenesinden 
sonra "uyuşturucu haplarını" sürekli reçete ile elde edebilmekte, tutuklu ve hükümlüler arasından seçilen ve 
temsilci olarak görevlendirilen kişiler tarafından bu haplar, adeta bir ödül ya da cezalandırma yöntemi ile 
dağıtılmaktadır.  
Kış aylarında kaloriferler keyfiyete göre yakılmakta, çok soğuk günlerde ise ceza olsun diye kapatılmaktadır.  
Dolaplar kullanılamaz halde,  yataklar rutubet içindedir. Dışarıdan nevresim, çarşaf eşofman verilmemekte,  
giyim eşyaları 2 adet ile sınırlı tutulmaktadır. 21 kişinin kaldığı C3 koğuşuna 10 dakika sıcak su verilmekte, 
tüm cezaevinde, bir kişi için tanınan banyo süresi bir dakikanın altında kalmaktadır. Cezaevinde dağıtılan 
yemeklerin besin değeri düşük, sağlığa uygun değildir.  
Azadiya Welat ve Özgür Gündem gazetelerinin mahpuslara verilmesi engellenmekte, bazı sayılarındaki 
haberler kesilerek çıkarılmaktadır. Hastane sevklerinde çıplak arama yapılmakta, cezaevi personeli tutuklu 
ve hükümlülere sürekli küfür ve hakarette bulunmaktadır. Bozuk muslukların, kullanılama uygun olmayan 
lavaboların, tıkanmış banyo giderlerinin tamiri yapılmamaktadır. Cezaevi yerleşkesi  bataklık üzerine kurulu 
olduğu için rutubet, ağır koku ve duvarların nem kapmış olması  tutuklu ve hükümlülerin sağlığını tehdit 
etmektedir.  

 
İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Zeytun Arabul beyanında”  Oğlum Mahir Bulut Giresun 
cezaevinden Şartlı olarak Kepsut L tipi kapalı cezaevine geldi. Hasım sahibi olduğu için bir veya 2 kişilik 
odada kalmak istedi. Zaten Giresun’dan Balıkesir e de bu şartla gelmişti. Gelir gelmez onu kalabalık bir 
koğuşa koydular. Oğlum Cezaevi İdaresine Dilekçe vererek tek kişilik odaya alınmasını talep etti. Ancak 
İdare oğlumun verdiği dilekçeyi dikkate almadı. Defalarca Cezaevi İdaresiyle bu konuda görüşmek istediyse 
de muhatap bulamadı. Bulunduğu koğuşta hasımlarının olabileceğini tahmin ederek tedirgin olaya başlamış 
ve muhatap bulamayınca da bulunduğu yerden cama kafa atıyor. Hem cam ve hem de kafasında kırıklar 
oluşuyor. Bunun üzerine oğlumu Süngerli oda dedikleri bir yere alıyorlar. Daha sonra geçici olarak tek odaya 
alıyorlar. Ancak İdare oğlumla geçinememekte kendisine düşmanca davranışlar sergilemektedir. Oğlumu 
tekrar kalabalık bir odaya alacaklarını söylediler.”demiştir. 
 
Izmir 2 Nolu F Tipi cezaevinden İHD İzmir şubemize mektup yazan,  Erdal Taş, Harun Kirmizitaş,                                   
Nihat Gündoğan,  M.Mihdi Erkan, Serdar Şavluk, Şerafettin Erdem, Yaşar Özkan ve Rıdvan Şahin, 
Bulundukları yaşam alanlarına kamera konulmasına tepkilerini dile getiren mektupları idare tarafından 
disiplin cezasına sebebiyet sayıldığını, kitaplara el konularak keyfi aramalar yapıldığını, günün herhangi bir 
saatinde kalabalık bir gardiyan grubuyla oda baskınları yapıldığını,  belirtmişlerdir. 
 
Denizli D Tipi cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan, Fahrettin Kocakaya,   Ali Özcan,   Sağlık için 
başvurularımız aylarca bekletiliyor hastaneye götürülüşümüz ters kelepçe takılarak oluyor, doktor karşısında 
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kelepçelerin çıkarılmıyor, koğuşta yapılacak tadilat parasını bizden istiyorlar, açık görüş zamanları keyfi 
olarak kısaltılılıyor, görüşe gelen yakınlarımıza arama adı altında kötü davranılıyor, koğuştan her çıkışımızda 
ince aramaya tabi tutuluyoruz koğuşa dönüştede aynı senaryo, ayda 3 kez havalandırmaya çıkarılıyoruz. 
Ailelerimiz getirdiği defter kitap kalem bize verilmiyor, kantinlerdekiler ise çok kötü kullanılmıyor. Demişlerdir. 
 
İzmir Şakran 3 Nolu T Tipi cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan, Abdullah Yilmaz   ve  M.Nuri Özen   
Hastanelere sevk sırasında uzun süreli rink aracında dolaştırıldıklarını, doktorlar karşısında kelepçelerinin 
çözülmediğini, doktorların tutumununda rencide edici olduğunu bildirmişlerdir. 
 
Kırıklar 1 Nolu F Tipi cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Şehmus Seyhan;   Karoliferler gece saat onda 
kapatılınca ertesi gün öğlene kadar yakılmadığını ve soğukta yaşatıldıklarını belirtmiştir. 
 
İzmir Şakran 2 Nolu T Tipi cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Cemal Belge; On kişilik koğuşa 60 kişilik 
gardiyanlara arama yapılamaya geliniyor tahrik edici söz ve davranışlar sergileniyor defter ve kitaplarımıza el 
konuluyor. Demiştir. 
 
Balıkesir/Kepsut L Tipi Tipi cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Tamer Taş; Keyfi uygulamalar keyfi 
cezalandırmalar durdurak bilmiyor burdaki uygulamaların incelenmesini talep ediyoruz. Demiştir. 
 
İzmir/Şakran  Kadin Kapalı cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Gülistan Seçkin; Cezaevi yönetimi keyfi 
uygulamalarda ısrar etmekte keyfi cezalar vermektedir. Demiştir. 
 
İzmir/Kırıklar 1 Nolu F Tipi cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Ismail Avan, Fevzi Demirpençe, Erol 
Hanbayat, Yaşam alanlarına kurulmaya çalışılan kameraya karşı tepkilerini dile getirerek duyarlılık 
istemişlerdir 
 
İzmir/Şakran  Kadin Kapalı cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan  Fatma Reşat Sido, Süriye 
vatandaşıyım.Ailemle görüşmekte sorun yaşıyorum.Çözün bulunması için İHD den yardım istiyorum. 
Demiştir. 
 
İzmir/Kırıklar 2 Nolu F Tipi cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Seyfullah Soysal,  Cezaevi idaresi bizleri 
sindirmeye yönelik kalabalık gardiyan grubuyla arama bahanesiyle koğuşlara gelip tahrik edici söz ve 
davranışalarda bulunuyorlar. Demiştir.  
 
Balıkesir/Kepsut L Tipi Tipi cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Erdal çetin, Cinayet hükümlüsü 3. yargı 
paketinden yararlanmak istiyor aynı durumda olan Cem Zeybek'e ayrı muamele gösterildiği iddia ediliyor. 
Demiştir. 
 
4 Nolu T Tipi Şakran/İzmir cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Osman Çağlar ve arkadaşları,  Atölye 
kurs ve kütüphaneden yararlanamadıklarını, revire geç çıkarıldıklarını, kelepçeli tedavi edildiklerini, onur 
kırıcı aramalar yapıldığını, temizlik ihitiyaçlarının karşılanmadığı, açık görüşlerin geciktirildiği ve ertelendiğini 
belirterek duyarlılık istemiştir. 
 
İzmir/Şakran Çocuk Cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Hayri demir, Siyasi tutuklu olduğundan hastane 
doktorunun gerekli ilgiliyi göstermediğini, sevkinin yapılmasına rağmen hastaneye götürülmediğini ve  
dışarıyla irtibatının kesilmesinin kendisini etkilediğini belirtmiştir. 
 
İzmir/Şakran  Kadin Kapalı cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan  Hülya Dikme, Cezaevinde yaşanan 
çıplak arama, revire çıkarmama, hücre değiştirememe ve benzeri baskılardan dolayı psikolojilerinin 
bozulduğunu bildirmiştir. 
 
2 Nolu T Tipi Şakran/İzmir cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Erdoğan Uçar, bulunduğumuz 
cezaevinde, cezaevi idaresinin hükümlülere yaptığı baskılar, gereksiz yere verilen disiplin cezaları, tahliye 
edilmeleri gereken kişileri tahliye etmeme söz konusudur. Yine iletişim haklarından uzun bir süre kısıtlamaya 
gidilmiş ve anayasal bir hak olan dilekçe hakkına ciddi sınırlamalar getirilmiştir. Demiştir. 
 
3 Nolu T Tipi Şakran/İzmir cezaevinden İHD İzmir şubemize yazan Ekrem Babat, Tahliye olması gerekirken 
hiçbir farklı dosya ve gerekçe olmadan kandisine verilen müddetnamede karışıklığın varlığından kaynaklı 
tahliye edilemediğini belirtmiştir. 
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Gözaltına Alınan Sığınmacı ve Göçmenler 
  
 
20 Kasım 2013’te, Rojava'nın Kobani Sınır Kapısı'ndan yaralı olarak yaklaşık 20 gün önce Urfa Mehmet Akif 
İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Leyla Miro adlı Rojavalı yurttaş, tedavisinin ardından 
hastaneden taburcu edildi. Miro, taburcu edilmesi sonrası polisler tarafından hastane çıkışında gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Miro'nun Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.   
 

Yaralanan ve Yaşamını Yitiren Sığınmacı ve Göçmenler 
 
14 Ocak 2013’te, Urfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde TİGEM arazisi içinde Suriye'den gelen sığınmacılar için 
kurulan ve 30 binden fazla sığınmacının yaşadığı Telhamut çadırkentinde yangın çıktı. Çadırın içinde 
bulunan elektrik sobasının devrilmesinden kaynaklandığı öğrenilen yangında bir anne ve 3 çocuğu yaşamını 
yitirdi, 5 kişi ise yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yaralananların ilk müdahaleleri 
Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne yapılırken, daha sonra Urfa'ya sevk edildiği öğrenildi.   
 
27 Mart 2013’te Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde Suriye’deki şiddet ortamından Türkiye’ye sığınanların 
kaldığı çadırkentte bir çadırda çıkan yangında yaralanan 3 kardeşten Sudra (7) yaşamını yitirdi. 
 
24 Nisan 2013’te Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde Suriye’deki şiddet ortamından Türkiye’ye sığınanların 
kaldığı çadır kentte bir çadırda çıkan yangında ağır yaralanan 6 çocuktan 2’si kaldırıldıkları Şanlıurfa Eğitim 
ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamlarını yitirdiler. 
 
23 Mayıs 2013’te, Balıkesir/Ayvalık Güneş Adası açıklarında Zodyak botta bulunan 3’ü kadın 33 kaçak 
göçmen, 03:00 sıralarında Yunan Deniz Kuvvetlerine bağlı savaş gemisi tarafından durduruldu. Askerler 
tarafından patlatılan bottaki göçmenler kaderine terk edildi. Devriye gezen Türkiye Sahil Güvenlik ekipleri 
tarafından tesadüfen fark edilen göçmenler ölmekten son anda kurtarıldılar.   
 
5 Haziran 2013’te, Balıkesir/Ayvalık açıklarında içinde 15 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batması 
sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de kayıp olduğu bildirildi.  
 
10 Ağustos 2013’te, Suriye'nin Halep kentinden olan ve iç savaştan kaçarak Batman'ın Kültür mahallesine 
yerleşen Osman ailesinden 5 kişinin içinde bulunduğu araç, 6 Ağustos'ta Batman merkeze bağlı Şerbetli 
köyü mevkisinde bariyerlere çarptıktan sonra Batman Çayı'na uçtu. Gece geç saatlerde meydana gelen 
kaza, aradan 4 gün geçtikten sonra 10 Ağustos’ta sabah saatlerinde Çay’a düşen aracı bir sürücünün fark 
etmesi üzerine ve durumu Jandarma'ya bildirmesi üzerine ortaya çıktı. Çay kenarında bulunan araç, itfaiye 
ekipleri ve kurtarıcıların uzun uğraşları sonucu bulunduğu yerden güçlükle çıkarılabildi. Aracın içinde bulunan 
aynı aileden Ahmet, Caziya, Yusra, Hayat ve Meryem Osman'ın cesetleri çıkarıldı.   
  
28 Ağustos 2013’te Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde Suriye’deki şiddet ortamından Türkiye’ye 
sığınanların kaldığı çadırkentte bir çadırda çıkan yangın sonucu İbrahim Halabi (41) adlı Suriyeli yaralandı. 
 
20 Kasım 2013’te, Rojava'nın Kobani Sınır Kapısı'ndan yaralı olarak yaklaşık 20 gün önce Urfa Mehmet Akif 
İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilen Leyla Miro adlı Rojavalı yurttaş, tedavisinin ardından 
hastaneden taburcu edildi. Miro, taburcu edilmesi sonrası polisler tarafından hastane çıkışında gözaltına 
alındı. Gözaltı gerekçesi öğrenilemeyen Miro'nun Urfa Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü belirtildi.   
 
30 Kasım 2013’te, Balıkesir/Burhaniye Pelitköy açıklarında mültecileri taşıyan botun batması sonucu 14 
mülteciden 6’sı hayatını kaybetti. 
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Yasaklanan Etkinlikler 
 
Kurulduğu günden beri sürekli baskı ve tutuklamalara maruz kalan Kars Kafkas Üniversitesi Yurtsever 
Öğrenci Derneği (KA-YÖDER) üyelerine yönelik baskılar hız kesmeden devam ederken, öğrencilerin kültürel 
etkinliklerine dahi artık izin verilmiyor. Özelikle dernek bünyesinde kurulan Roja Med Tiyatro Grubu'nun tüm 
etkinlikleri keyfi bahaneler ve hiç bir gerekçe gösterilmeden iptal ediliyor. Derneğin kimliğinden dolayı tiyatro 
grubunun tüm etkinliklerinin iptal edildiği belirtilirken, derneğin başta Ağrı merkez, Kars'ın Kağızman ilçesi ile 
Siirt ve Van'da yapmak istedikleri etkinlikler resmi bütün başvurular yapılmasına rağmen gerekçe 
gösterilmeden iptal edildi.   
 
22 Ocak 2013’te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde DÖKH ve BDP Kadın Meclisi öncülüğünde Fransa'nın başkenti 
Paris'te Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in 9 Ocak'ta öldürülmesini kınamak amacıyla 
yapılmak istenen yürüyüş, polisler tarafından engellendi. BDP İlçe binası önünde toplanan yüzlerce kişi, 
polisler tarafından çok sayıda akrep tipi zıhrlı araç ve TOMA'larla engellendi. Polis engeli nedeniyle kitle, 
BDP Silopi İlçe binası önünde açıklama yapmak zorunda kadı.   
 
12 Şubat 2013’te, BDP Van ili Erciş İlçe Örgütü tarafından 14 Şubat günü PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
Türkiye'ye getirilişinin 14'üncü yıldönümü olan 15 Şubat'ı kınamak amacıyla yapılacak olan basın 
açıklamasına katılım için ilçe merkezinde bildiri dağıtılmak istedi. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden BDP 
yöneticilerine polisler, "sakıncalı" diyerek, bildirilerin dağıtılmasına izin vermeyeceklerini belirtti. Konuya 
ilişkin yazılı açıklama yapan BDP İlçe Örgütü, 14 Şubat günü Merkez Parkı'nda yapılacak basın açıklaması 
ile ilgili Erciş Kaymakamlığı'ndan izin aldıklarını, fakat Emniyet Müdürlüğü'nün izin vermemesini 
tahammülsüzlük olarak değerlendirdi.   
 
7 Şubat 2013’te, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde 3 Şubat 2013 tarihinde BDP'li kadın m illetvekillerinin de 
katıldığı kadın buluşmasına Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile soruşturma açıldı. TEM amirliğine 
çağırılan Viranşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Burun, BDP İlçe Başkanı Mahmut Kaya, Belediye 
Başkan yardımcıları Suna Uluğtürken ve Nayıf Aslan ile BDP'li Kadın Meclis Üyesi Zühre Tatlı haklarında da 
soruşturma açıldı.   
 
17 Nisan 2013’te, BDP Diyarbakır İl Örgütü, polisin kovalaması sonucu Dicle Nehri'ne atlayarak yaşamını 
yitiren Murat İzol ve polis müdahaleleri sırasında yaşamını yitiren Kürt gençleri için 5 Nisan Mahallesi Eşit 
Özgür Yurttaş Derneği önünde basın açıklaması yaptı. Açıklama öncesinde dernek önünde bir araya gelen 
yurttaşlar, Göçmenler Caddesi'ne kadar yürüyüş düzenlemek istedi. Dernek, polisler tarafından ablukaya 
alınırken yürüyüşün yapılmasına izin verilmedi.   
 
18 Nisan 2013’te İçişleri Bakanı Muammer Güler’in İstanbul’daki 1 Mayıs kutlamaları öncesinde yaptığı 
açıklamada Taksim Meydanı’nda kutlama yapılmayacağını açıklamasının ardından İstanbul Valisi Hüseyin 
Avni Mutlu da 29 Nisan 2013’te Taksim Meydanı’nda miting yapılamayacağını açıkladı. Alınan yasak kararı 
nedeniyle 29 Nisan 2013’te Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la görüşen KESK ve DİSK başkanlarına da 
Takim Meydanı’nda kutlama yapılmasına izin verilmeyeceği yanıtı verildi. 
 
24 Nisan 2013’te, Diyarbakır'da aralarında BDP, HDK, ESP gibi parti ve sivil toplum kuruluşlarının 
temsilcilerinin de bulunduğu grup, Ermeni katliamında yaşamını yitirenleri anmak ve katliamı protesto etmek 
amacıyla Sümerpark'tan Ermeni Mezarlığı'nın bulunduğu Mardin Kapı Mezarlığı'na yürümek istedi. 
Aralarında BDP Diyarbakır İl Eş Başkanları Zübeyde Zümrüt ve M. Emin Yılmaz, HDK Diyarbakır Sözcüsü 
Zelal Bilgin'in de bulunduğu onlarca kişinin yapmak istediği yürüyüş polis tarafından engellendi. Parkın 
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etrafını TOMA'lar ve çevik kuvvet polisleriyle tutan emniyet güçleri, yürüyüşe "kanunlara uygun olmadığı" 
gerekçesiyle izin vermedi.   
 
4 Mayıs 2013’te, İstanbul’da Dersim Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen “1938 Dersim Katliamı” 
adlı anma etkinliği kapsamında Galatasaray Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yürümek isteyen gruba polis 
ekipleri, Valilik kararıyla İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapmanın yasaklandığı gerekçesiyle izin vermedi. 
 
11 Mayıs 2013’te, İstanbul’da Hava-İş Sendikası’nın 15 Mayıs 2013’te Türk Hava Yolları’nda başlatacağı 
grev öncesinde sendika ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla Galatasaray Meydanı’ndan Taksim 
Meydanı’na yapmak istediği yürüyüşe polis ekipleri, Valilik kararıyla İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapmanın 
yasaklandığı gerekçesiyle izin vermedi. 
 
12 Mayıs 2013’te, İstanbul’da Emekli-Sen üyelerinin AİHM için hazırladıkları dilekçeleri göndermek için 
Taksim Tramvay Durağı’ndan Galatasaray Postanesi’ne yapmak istedikleri yürüyüşe polis ekipleri, Valilik 
kararıyla İstiklal Caddesi’nde yürüyüş yapmanın yasaklandığı gerekçesiyle izin vermedi. 
 
7 Temmuz 2013’te, İstanbul’da demokratik haklar ve yasal düzenlemeler konusunda hükümetin adım 
atmasını talep etmek ve Danimarka’dan Kürtçe yayın yapan televizyon kanallarının lisanslarının iptal 
edilmesini protesto etmek için Galatasaray Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yürüyüş yapmak isteyen Barış 
ve Demokrasi Partisi üyelerine polis ekiplerinin İstiklal Caddesi’nin eylemlere yasaklanmasını gerekçe 
göstermesi nedeniyle eylem yürüyüş yapılmadan sonlandırıldı. 
 
12 Temmuz 2013’te, İstanbul’da Kuşadası’nda öldürülen trans birey Dora Özer için Galatasaray 
Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yapılmak istenen yürüyüş polis ekiplerince engellendi. 
 
13 Temmuz 2013’te, İstanbul’da gazetecilerin Gezi Parkı eylemleri sırasında maruz kaldıkları polis saldırısını 
ve basında uygulanan sansürü protesto etmek için Galatasaray Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yapmak 
istedikleri yürüyüş polis ekiplerince engellendi. 
 
28 Temmuz 2013’te İstanbul’da “Yeryüzü İftarları” kapsamında Gezi Parkı’nda düzenlenmek istenen iftar 
yemeğini engelleyen polis ekipleri parkı halkın kullanımına kapattı. Polis tarafından kurulan barikatları aşan 3 
kişi ise gözaltına alındı. 
 
1 Ağustos 2013’te, Şanlıurfa Valiliği, Suriye’nin Serekaniye (Resulayn) Kasabası’nda devam eden saldırıları 
protesto etmek amacıyla 4 Ağustos 2013’te yapılmak istenen eylemler nedeniyle 4-5-6 Ağustos 2013’te 
Ceylanpınar İlçesi’nde tüm toplantı ve gösterileri yasakladığını açıkladı. 
 
2 Ağustos 2013’te İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu yaptığı açıklamayla, 5 Ağustos 2013’te Silivri Cezaevi 
Kampusu’nda bulunan duruşma salonunda görülecek olan Ergenekon Davası’nın karar duruşması nedeniyle 
Silivri’ye gidişlerin ve cezaevi önünde yapılması düşünülen gösterilen yasaklandığını duyurdu. 
 
14 Ağustos 2013’te, Siirt Valiliği 5. Eruh Çırav Kültür ve Doğa Festivali’ni “milli güvenlik, kamu düzeni ve 
esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, 
muhtemel provokasyonların önlenmesi” gerekçesiyle 22 Ağustos 2013’ten sonraki bir tarihte yapılması 
şartıyla erteledi. 
 
14 Ağustos 2013’te, BDP Diyarbakır İl Örgütü tarafından Batıkent Meydanı'nda 15 Ağustos'un yıl dönümü 
nedeniyle yapılmak istenen şölene Diyarbakır Valiliği tarafından izin verilmedi. 3 gün önce BDP Diyarbakır İl 
Örgütü tarafından Diyarbakır Valiliği'ne yapılan başvuruya cevap veren valilik şölenin Batıkent Meydanı'nda 
yapılamayacağını ve Batıkent Meydanı'nın mitinglere yasak olduğunu belirtti. 
 
5 Eylül 2013’te, Şırnak’ın İdil İlçesi’nde KURDÎ-DER ve BDP İlçe Örgütü tarafından anadilde eğitim hakkının 
önündeki engellerin kaldırılması talebiyle İdil Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yapılmak istenen yürüyüş polis 
ekiplerince engellendi. 
 
15 Eylül 2013’te, Şırnak'ın Besta Dereler (Besta) bölgesinde çeşitli tarihlerde yaşamını yitiren HPG 
militanlarının bulunduğu mezarlığı ziyaret etmek isteyen kitlenin yürüyüşü valilik tarafından yasaklandı. 
Şırnak kent girişinde kurulan arama noktasında durdurulan ve polislerin "Valilik kararı"yla bölgenin bir 
günlüğüne giriş-çıkışlara kapatıldığını gerekçe göstererek, geçişlere izin vermedi.   
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20 Eylül 2013’te, Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde KURDİ-DER Yüksekova Şubesi tarafından anadilde 
eğitim hakkının önündeki engellerin kaldırılması talebiyle Milli Eğitim Müdürlüğü önüne yapılmak istenen 
yürüyüş polis ekiplerince engellendi. 
 
28 Eylül 2013’te, İstanbul’da Umut Vakfı’nın bireysel silahlanma sonucu ölenleri anmak için Galatasaray 
Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yapmak istedikleri yürüyüş polis ekiplerince engellendi. 
 
3 Ekim 2013’te, BDP Mardin Merkez İlçe Örgütü tarafından, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın özgürlüğünü 
talep etmek amacıyla yürüyüş gerçekleştirilmek istendi. Yüzlerce BDP’linin katıldığı yürüyüş, Yeniyol 
Mezarlığı'nda polis tarafından kurulan barikatlar ile engellendi. BDP'liler ile polisler arasında yaşanan kısa 
süreli tartışmanın ardından polis, kitlenin elinde bulunan posterlerin indirilmesini istedi. Polislerin talebi 
yürümek isteyen kitle tarafından reddedildi. Bunun üzerine yürüyüşün devam edilmesine polis tarafından izin 
verilmedi.   
 
6 Kasım 2013’te Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde Qamişlo sınır hattında bulunan mayınlı alanda sınıra örülmek 
istenen duvara karşı ölüm orucu eylemini sürdüren Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan’a destek 
vermek amacıyla ve duvar çalışmasını protesto etmek için Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 7 Kasım 
2013’te Nusaybin’de sınıra sıfır noktasında yapmak istediği eylem Mardin Valiliği tarafından yasaklandı. 
 
9 Kasım 2013’te, günü Tokat Cumhuriyet Meydanı’nda, Nusaybin’de sınıra örülen duvarı protesto etmek 
amacıyla, öğrenciler basın açıklaması yapmak istemiş, ancak basın açıklamasına katılmak isteyenlerin, 
meydana gelmeleri engellenmiş, gelenlerin gözaltına alınacağı söylenmiş, Niksar Kavşağı’nda durdurulan 
gruba ise Tokat Terörle Mücadele Polisleri tarafından “Bu şehirde kanun biziz, değineceğiniz konular Tokat 
halkını ilgilendirmez, bu şehrin huzurunu size bozdurmayız, burada size basın açıklaması yaptırmayız, 
yaparsanız çevik kuvvet çağırırız” diyerek engel olunmuştur. 
 
10 Aralık 2013’te İHD ve TİHV tarafından İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Gezi Parkı merdivenlerinde İnsan 
Hakları Haftası dolayısıyla yapmak istedikleri basın açıklamasına çevik kuvvet ve sivil polis ekipleri izin 
vermedi. Engelleme nedeniyle İHD ve TİHV gönüllüleri basın açıklamasını İHD İstanbul Şubesi önünde 
yaptı. 
 
21 Aralık 2013’te, 19-26 Aralık 1978’te 150 insanın öldürüldüğü “Maraş Katliamı”nın 33. yıldönümü nedeniyle 
Kahramanmaraş’ta yapılmak istenen miting polis ekipleri tarafından “eksik evrak bulunduğu” gerekçesiyle 
engellendi. Nurhak İlçesi’nin girişinde otobüsleri durduran polis ekiplerinin bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi. 
 

Toplatılan, Yasaklanan ve Para Cezası Uygulanan Yayın Organları 
  
7 Ocak 2013’te Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 6 Ocak 
2013 tarihli 346. sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla derginin 
basılı tüm nüshalarının toplatılmasına karar verildi. 
  
3 Şubat 2013’te Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde iki ayda bir Kürtçe olarak yayımlanan Hawara Botan Dergisi’nin 6. 
sayısında yer alan yazılarda “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla derginin toplatıldığı öğrenildi. 
 
25 Şubat 2013’te “Patriot” füze savunma sistemlerinin Türkiye’ye getirilmesini ve Suriye’ye yönelik olası 
askerî müdahaleyi protesto etmek amacıyla Emek Partisi’nin başlattığı kampanya kapsamında “Emek 
Gençliği” tarafından hazırlanan “Barış Yoksa Gelecekte Yok! Gençlik Savaşı Durduracak!” yazılı afişlerde yer 
alan figürlerle ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafıyla “Türklüğe hakaret edildiği” ve “kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret edildiği” iddiasıyla afişlerin kullanılmak istendiği Denizli’de Valilik 
afişleri yasakladı. 
 
27 Şubat 2013’te Diyarbakır’da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 3 Mart 2013’te yapılması planlanan 
miting için hazırlanan ve kentte bulunan bilboardlara asılan açılan afişler, Diyarbakır Valiliği’nin şikayeti 
üzerine TMK’nin 10. maddesi ile görevli Diyarbakır 1 Nolu Hakimlik tarafından yasaklanarak afişlerin 
toplatılmasına karar verildi. 
 
1 Mart 2013’te Eksen Yayıncılık tarafından yayımlanan 6 kitabın ve Umut Yayıncılık tarafından yayımlanan 3 
kitabın TMK’nin 10. maddesi ile görevli İstanbul 3 Nolu Hakimlik tarafından kitaplarda “yasadışı örgüt 
propagandası yapıldığı” gerekçesiyle yasaklandığı ve 9 kitap hakkında toplatma kararı alındığı öğrenildi. 
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1 Mart 2013 günü Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) bileşenleri tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 
mitingine ilişkin Batman'daki afişler toplatıldı.  
 
6 Mart 2013’te, Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) bileşenleri tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 
mitingine ilişkin billboardlara asılan afişler, Diyarbakır 1 Nolu Hakimlik tarafından yasaklanarak afişlerin 
toplatılmasına karar verildi.  
 
Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 3 Mart 2013 tarihli 354. 
sayısı ile 10 Mart 2013 tarihli 355. sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” 
iddiasıyla derginin her iki sayısının basılı tüm nüshalarının toplatılmasına karar verildi. 
 
8 Nisan 2013’te Haftalık yayımlanan Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm için Yürüyüş Dergisi’nin 7 Nisan 
2013 tarihli 359. sayısında yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla derginin 
basılı tüm nüshalarının toplatılmasına karar verildi. 
 
12 Mayıs 2013’te, KURDÎ-DER Van Şubesi tarafından 15 Mayıs Anadil Bayramı çerçevesinde Sanat 
Sokağı'nda açılan resim sergisi ve Kürtçe kitap stantlarında yer alan Aram Yayınları'nın standındaki PKK 
Lideri Abdullah Öcalan'ın Bir Halkı Savunmak adlı kitaplarına polisler tarafından el konuldu. 3 kitaba el koyan 
polislerin, Aram Yayınları stant satış sorumlusu Savaş Sekmen hakkında da soruşturma başlattığı öğrenildi.   
 
11 Haziran 2013’te Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ise acil gündemle toplanarak “Gezi Parkı 
olaylarına ilişkin yayınlarıyla şiddeti özendirdikleri” gerekçesiyle Ulusal TV, Halk TV, EM TV ve Cem TV’ye 11 
biner lira para cezası ile uyarı cezaları verdi.  
 
Gezi Parkı eylemleri süresince Türkiye’deki tüm eylemleri sansüre uğratmadan veren Hayat TV’nin lisans 
başvurusunu incelemeye alan RTÜK’ün bazı raporları gerekçe göstererek Hayat TV’nin yayın yaptığı Türksat 
uydusuna bir yazı yazarak yayının durdurulmasını istediği, bu nedenle Hayat TV’ye yayının en geç 14 
Haziran 2013 günü saat 12.00’de durdurulacağının bildirildiği 13 Haziran 2013’te öğrenilmişti. Hayat TV 
yetkililerinin RTÜK yetkilileriyle yaptıkları görüşmeler sonunda RTÜK’ün yayın durdurma kararını geri çektiği 
ve lisans işlemini de en kısa sürede çözeceği 14 Haziran 2013’te duyuruldu. 
 
3 Temmuz 2013’te Üniversite öğrencileri tarafından yayımlanmaya başlanan ve merkezi İstanbul’da olan 
Devrimci Yol’da Devrimci Gençlik adlı derginin 2013 yılının Haziran ayında çıkan ilk sayısına Adana 1 Nolu 
Hâkimliği’nin dergide yer alan yazılarla “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla toplatma kararı 
verdiği öğrenildi. 
 
4 Temmuz 2013’te, Şırnak Beytüşşebap'ta düzenlenen Berxbir Festivali'ne giden Azadiya Welat gazetesi 
çalışanlarından Sabri Adanır ve Harun Olaş, Cizre-Beytüşşebap karayolunda polisler tarafından gözaltına 
alındı. Yaklaşık 2 saat gözaltında tutulan gazeteciler bir süre sonra serbest bırakıldı. Gazetecilerin yanında 
bulunan bin adet Demokratik Ulus gazetesine ise "yasadışı" olduğu iddiası ile polisler tarafından el konuldu.   
 
4 Eylül 2013’te Aydın’ın Didim İlçesi’nde düzenlenen Barış Şenlikleri kapsamında reklam panolarına Didim 
Gezi Platformu tarafından asıldığı ileri sürülen ve Gezi Parkı eylemlerini konu alan 10 karikatürden oluşan 
serginin Didim Savcılığı’nın talimatıyla toplatıldığı ve 5 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. 
 
1 Ekim 2013’te, DTK Batman Sağlık Meclisi tarafından birçok ülkede yaşayan Kürt sağlıkçıların katılımıyla 
düzenlenecek "Kongreya Tenduristiya ya Kurdîstanê (Kürdistan Sağlık Kongresi)" için hazırlanan afişlerin 
asılmasına Batman Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği tarafından "İzin alınmadan halka çağrı 
yapılıyor" gerekçesiyle yasak getirildi. Afişleri asan Naturel Reklam Ajansı ve Batman Tabip Odası'na bin 500 
TL para cezası kesildi.   
 
1 Kasım 2013’te Batman’da 29 Eylül 2013’te Eğitim-Sen tarafından düzenlenen “Kürt sözlü edebiyatında 
Dengbejlik” paneli için kiraladıkları bilboardlara Kürtçe afiş asan Eğitim-Sen yöneticisi 5 kişiye toplam 7 bin 
500 TL’lik idari para cezası verildiği öğrenildi. 
 
Mimar Kemalletin Yapısı olan Gazi Üniversitesi Rektörlük binası önüne tasarlanarak yapılmış Kadın ve erkek 
heykelini Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Nü diye kaldırttı. 
 
27 Kasım 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Azadiya Welat dağıtımcısı Ömer Baran, "örgüt propagandası 
yaptığı" iddiasıyla dağıtım yaptığı sırada gözaltına alınırken, yanında bulunan 100 Azadiya Welat, 40 Özgür 
Gündem ile 70 Demoktarik Ulus gazetesine de el konuldu.   
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16 Aralık 2013’te, Özgür Gündem Gazetesi'nin yeni yayın dönemi ilişkin hazırlanan ve Dersim'de duvarlara 
yapıştırılan afişler sivil polisler tarafından söküldü. "Herkesin Gündem'i Herkese Gündem" yazılı afişleri 
söken polislerin, afişleri bantlarıyla birlikte sökmesi dikkat çekerken, gazete, afişlerinin kaldırıldığı duvarlara 
yeniden afiş astı.   
 
29 Aralık 2013’te, Rize’nin Fındıklı İlçesi’nde ESP bültenini aydınlatma direklerine asan ESP İlçe Örgütü’ne 
“Kabahatler Kanunu’na aykırı hareket ettikleri” gerekçesiyle 300 TL para cezası verildi. 
 

Baskına ve Saldırıya Uğrayan Gazete ve Yayın Organları  
 
12 Ocak 2013’te, İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde Yeni Akit Gazetesi’nin basımının yapıldığı matbaaya 
düzenlenen ses bombalı saldırı sonucu matbaanın çevresinde maddi hasar meydana geldi. 
 
18 Aralık 2013’te İnternet üzerinden yayın yapan Yüksekova (Hakkâri) Haber Merkezi’nin bürosunun girişine  
iki tane av tüfeği mermisi bırakıldı. 
 
 

Engellenen İnternet Siteleri 
 
25 Ocak 2013’te İnternet üzerinden yayın yapan haber sitesi halkinsesi.tv adresine erişimin Türkiye’den 
engellendiği öğrenildi. 
 
5 Temmuz 2013’te Facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde gönüllü muhabirleri aracılığıyla takipçilerine hak 
ihlali haberleri veren muhalif haber sayfası Ötekilerin Postası ve milletvekili Altan Tan’ın bilgilendirme sayfası 
“pornografik içerik yayınladıkları ve bulundurdukları” gerekçesiyle Facebook Türkiye yönetimi tarafından 
kapatıldı. 
 
24 Ekim 2013’te Facebook adlı sosyal paylaşım sitesinde Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul İl 
Örgütü’nün bilgilendirme sayfası “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” gerekçesiyle Facebook Türkiye 
yönetimi tarafından kapatıldığı öğrenildi. 
 
25 Kasım 2013’te Video paylaşım sitesi dailymotioncom adlı internet sitesine Adana 9. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nin kararıyla erişime engellendiği öğrenildi. 
 
12 Aralık 2013’te Türkiye’de yasaklı sitelere erişim için kullanılan proxy (ara sunucu) sitelerinden biri olan 
ktunnel.com adresine Batman 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 8 Kasım 2013 tarihli kararı sonucu engellendiği 
öğrenildi. 
 
18 Aralık 2013’te Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu’nun girişimleriyle kurulan ve son dönemde 
fişleme, yolsuzluk, rüşvet gibi iddialara yönelik haberler yaparak belge yayınlayan internet haver sitesi 
yenidonem.com adlı internet sitesine erişimin Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nca engellendiği 
öğrenildi. 
 

Engelli Web'in açıkladığı istatistiklere göre 2013 yılında Türkiye’de yaklaşık 15626 site daha çeşitli nedenler 

gerekçe gösterilerek engellendi.   

 
 

Kabahatler Kanunu Çerçevesinde Verilen Para Cezaları  
 
6 Mart 2013’te, Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) bileşenleri tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 
mitingine ilişkin billboardlara asılan afişler, Diyarbakır 1 Nolu Hakimlik tarafından yasaklanarak afişlerin 
toplatılmasına karar verildi. 1 Mart günü Batman'daki afişler de toplatıldı. Afişler toplatıldıktan bir gün sonra 
ise Batman'da Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda miting gerçekleştirildi. Ardından 7 kişilik tertip komitesinde bulunan BDP 
Batman İl Yöneticisi Av. Ayşe Acar, HDK Batman İl Sözcüsü Av. Leyla Orak, KURDÎ-DER yöneticisi Sehrete 
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Bozkur, Bahar Kültür Merkezi çalışanı Gülsüm Cuci, BDP Batman Merkez İlçe Yöneticisi Şükran Dal, SELİS 
Kadın Danışmanlık Merkezi çalışanı Rana Şeker ve Belediye Meclis Üyesi Dicle Erdem'e Batman Emniyet 
Müdürlüğü tarafından 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 42. maddesi uyarınca bin 250'şer lira para cezası 
verildi.   
 
17 Mayıs 2013’te, Batman'da 10 Mayıs’ta ek ders ücretlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle 30 öğretmen, Milli 
Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirmişti. Batman Valiliği ise, eyleme 
katılanlardan kimlikleri saptanabilen 9 öğretmene, Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine dayanarak 
"kamu düzenini bozdukları" gerekçesiyle 182'şer lira para cezası kesti.   
 
21 Haziran 2013’te, Urfa'da Karakoyun İş Merkezi önünde Taksim Gezi Parkı direnişine destek olmak 
amacıyla "durma" eylemi gerçekleştirmek isterken gözaltına alınan Hakan Karageçili adlı Harran Üniversitesi 
öğrencisi serbest bırakıldı. Eylemini başlatmak için geldiği alana sprey boya ile "Bu bir durma eylemidir" 
yazısını yazdığı için gözaltına alınıp Sarayönü Polis Karakolu'na götürülen Karageçili'ye, Kabahatler 
Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle 88 TL para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.   
 
4 Ekim 2013’te Batman’da okulların açılmasından önce “anadilde eğitim talebi” çerçevesinde düzenlenen 
eylemler kapsamında Kürtçe afişleri asan Eğitim-Sen, BDP ve Kürdi-Der üyesi 22 kişiye polis ekipleri 
tarafından “Kabahatler Kanunu” uyarınca 1500’er lira para cezası verildiği öğrenildi. 
 
11 Kasım 2013’te Adana Valisi Coş’u 10 Kasım etkinlikleri sırasında protesto eden dokuz kişiye Kabahatler 
Kanunu çerçevesinde 186’şar lira para cezası kesildi. Bir kişi hakkında ise adli işlem yapıldı. Mustafa Kemal 
Atatürk’ün ölüm yıldönümü dolayısıyla 10 Kasım 2013’te Adana’da düzenlenen törenin ardından Vali 
Hüseyin Avni Coş’u protesto eden on kişiden dokuzuna “Kabahatler Kanunu’na aykırı hareket ettikleri” 
gerekçesiyle 186’şar lira para cezası verildi. 
 
27 Aralık 2013’te Eskişehir’de Yolsuzluk ve Rüşvet İddialarına Karşı Düzenlenen Protesto Gösterilerinde 80 
göstericiye  “Trafik Yasası’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 343’er TL para cezası kesildi. 
 

2013 Yılında Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Karşı Açılan Soruşturmalar 
 
KCK Soruşturması” adı altında siyasi parti üye ve yöneticilerine; insan hakları savunucularına; sendikacılara; 
akademisyenlere; hukukçulara; belediyelere; basın-yayın çalışanlarına; milletvekillerine yönelik düzenlenen 
ve binlerce insanın tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlar kapsamında 13 Ocak 2012’de İstanbul, 
Ankara, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Adana, Van, Malatya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, Hakkâri, Şanlıurfa, 
Elazığ, Bingöl, Mardin, Muş, Siirt, Batman, Ağrı, Şırnak’ta Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekipleri ev 
ve kurum baskınları düzenlemişti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla yürütülen operasyonda 39 
kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan mahkemeye sevk edilen 31 kişinin aralarında BDP Merkez 
Yönetim Kurulu üyesi Tuncer Bakırhan, BDP eski milletvekili Fatma Kurtulan, BDP İstanbul il ve ilçe örgütü 
yöneticilerinin de bulunduğu tamamı 17 Ocak 2012’de tutuklanmıştı. Tutuklanan 31 kişiden dosyası ayrılan 
BDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Tuncer Bakırhan ve BDP eski milletvekili Fatma Kurtulan’ın da bulunduğu 
21 kişi hakkındaki iddianame 2 Ocak 2013’te İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlandı. Fatma 
Kurtulan’ın “yasadışı örgüt yöneticisi olmak” suçlamasıyla dosyanın 1 numaralı sanığı olarak gösterildiği 
iddianame değerlendirilmesi amacıyla İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 
 
13 Ocak 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 22 Ekim 2012 tarihinde PKK ve PAJK'lı mahpusların 12 
Eylül'de başlattığı süresiz ve dönüşümsüz açlık grevine destek vermek amacıyla ilçe merkezinde yapılan 
basın açıklamasına soruşturma açıldı. Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma 
kapsamında BDP Mardin İl Eş Başkanvekili Şaban Karakaş'ın Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'ne gelerek ifade 
vermesi istendi. Emniyet'te ifade veren Karakaş, hakkında 22 Ekim 2012 tarihinde Nusaybin'de yapılan 
açıklamada "Örgüt propagandası yapmak" ve "Örgütü övmek" iddiaları ile soruşturma açıldığını öğrendi.   
 
“KCK Soruşturması” adı altında siyasi parti üye ve yöneticilerine; insan hakları savunucularına; 
sendikacılara; akademisyenlere; hukukçulara; belediyelere; basın-yayın çalışanlarına; milletvekillerine 
yönelik düzenlenen ve binlerce insanın tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlar kapsamında 13 Ocak 
2012’de İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır, Mersin, Adana, Van, Malatya, Bursa, Kocaeli, Gaziantep, 
Hakkâri, Şanlıurfa, Elazığ, Bingöl, Mardin, Muş, Siirt, Batman, Ağrı, Şırnak’ta Terörle Mücadele Şubelerine 
bağlı polis ekipleri ev ve kurum baskınları düzenlemişti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararıyla 
yürütülen operasyonda 39 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan mahkemeye sevk edilen 31 kişinin 
aralarında BDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Tuncer Bakırhan, BDP eski milletvekili Fatma Kurtulan, BDP 
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İstanbul il ve ilçe örgütü yöneticilerinin de bulunduğu tamamı 17 Ocak 2012’de tutuklanmıştı. Tutuklanan 31 
kişiden dosyası ayrılan BDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Tuncer Bakırhan ve BDP eski milletvekili Fatma 
Kurtulan’ın da bulunduğu 21 kişi hakkındaki iddianame 2 Ocak 2013’te İstanbul Cumhuriyet Savcısı 
tarafından hazırlanmış ve Fatma Kurtulan’ın “yasadışı örgüt yöneticisi olmak” suçlamasıyla dosyanın 1 
numaralı sanığı olarak gösterildiği iddianame değerlendirilmesi amacıyla İstanbul 22. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderilmişti. İddianameyi 17 Ocak 2013’te kabul eden İstanbul 22. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 13’ü tutuklu 21 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
25 Ocak 2013’te, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığı Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden bir polisin yaptığı suç 
duyurusunun ardından, 31 Aralık 2012 tarihinde Silvan Mücadele Gazetesi haber sitesinde Ferhat Parlak'ın 
Roboskî katliamının yıldönümünde yazdığı "Kan kusturdunuz Kürdistan'a" başlıklı yazısından dolayı 
kendisine TCK'nin 302. maddesinden devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçlamasıyla soruşturma 
açıldı. Parlak, soruşturma üzerine İstanbul'da misafirlikte bulunduğu için İstanbul Bakırköy Adliyesi'nde "örgüt 
propagandası yapmak" suçlamasıyla ifade verdi.   
 
7 Şubat 2013’te, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde 3 Şubat 2013 tarihinde BDP'li kadın milletvekillerinin katıldığı  
kadın buluşmasına Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile soruşturma açıldı. TEM amirliğine çağırılan 
Viranşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Burun, BDP İlçe Başkanı Mahmut Kaya, Belediye Başkan 
yardımcıları Suna Uluğtürken ve Nayıf Aslan ile BDP'li Kadın Meclis Üyesi Zühre Tatlı haklarında da 
soruşturma açıldı.   
 
14 Şubat 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Barış Parkında, 10 Kasım 2012'de "Qîrîna dayikekê" 
(Bir annenin haykırışı) adlı tiyatro oyunu açık alanda sergilendi. Tiyatro gösteriminden 2 ay sonra Mitanni 
Kültür Merkezi Tiyatro Grubu hocası ve oyuncusu aynı zamanda Nusaybin Belediye Meclis Üyesi olan Hülya 
Kök'e, 12 Eylül 2012 tarihinde Türkiye cezaevlerinde süresiz-dönüşümsüz olarak başlatılan açlık grevlerini 
konu alan bir tiyatro oyununu sahneledikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı.   
 
20 Şubat 2013’te, Van’ın Muradiye ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye getirilişinin 14'üncü 
yıldönümü nedeniyle BDP Muradiye İlçe binası önünde 15 Şubat tarihinde düzenlenen basın açıklamasına 
soruşturma açıldı. Açılan soruşturmada yürüyüşe katıldıkları ve slogan attıkları gerekçesi ile BDP yöneticileri 
ve üyelerinden Orhan Turan, Doğan Başak, Şeref Alim, Zeydin Kurt, İdris Çolak ve Dilan Gezer ifadeleri 
alınmak üzere emniyete çağırıldı.   
 
23 Şubat 2013’te, Diyarbakır'da 2012 yılında yapılan 8 Mart mitingindeki konuşmacılar hakkında dava açıldı. 
Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) tarafından 4 Mart 2012'de yapılan ve binlerce kadının katılımıyla 
gerçekleştirilen mitingde konuşma yapan BDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, Miting Tertip 
Komitesi Başkanı Gülsün Altan, Barış Anneleri İnisiyatifi aktivisti Havva Kıran ve mitingin sunucuları Zeynep 
Düşün ile Remziye Güzel hakkında Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. TMK'nin 7/2 
maddesi ile TCK'nin 53'üncü maddeleri uyarınca "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla açılan davanın 
iddianamesinde, adı geçen 5 kadının miting sırasında yaptıkları konuşmalarda PKK ve örgütün Lideri 
Abdullah Öcalan'ın savunduğu fikirleri dillendirerek, örgütün propagandasını yaptıkları belirtildi. "Örgüt 
propagandası" yaptıkları iddiası Zümrüt, Altan, Kıran, Düşün ve Güzel hakkında 1 ile 5 yıl arasında hapis 
cezası ve TCK'nin 53'üncü maddesi uyarınca da kamu haklarından yoksun bırakılmaları isteniyor.   
 
7 Mart 2013’te, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği tarih olan 
15 Şubat'ın 14'üncü yıldönümü yürüyüşle protesto edilmişti. 15 Şubat'ta BDP ilçe binasından AKP ilçe 
binasına yapılan yürüyüşe katılan 18 kişi hakkında Hazro İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma 
açıldı. Aralarında BDP Hazro İlçe Başkanı Şakir Dolan'ın da bulunduğu 18 kişi 20 Şubat'ta İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.     
 
22 Mart 2013’te, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde 19 Mart'ta gerçekleşen Newroz kutlaması ardından 7 kişilik 
Tertip Komitesi üyesi ve 5 çocuk hakkında "örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla soruşturma açıldı. 
Soruşturmaya gerekçe olarak kutlamada açılan PKK ve KCK bayraklarının gösterildiği öğrenildi.   
 
28 Mart 2013’te, Siirt E Tipi kapalı cezaevinde bulunan Mahpus Abdullah Çetin ile Ünal Bozyiğit’in açlık 
grevine katıldıkları ve cezaevi idaresi tarafından verilen sosyal etkinliklere katılmadıkları gerekçesiyle 
haklarında soruşturma açılmış ve bu kapsamda savcılık tarafından ifadeleri alınmıştır.   
 
2 Nisan 2013’te, Bitlis’in Hizan ilçesinde 18 Mart'ta gerçekleştirilen Newroz Bayramı mitingine soruşturma 
açıldı. Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında "Örgüt propagandası yapmak" gerekçesiyle 
soruşturma açılan Newroz Tertip Komitesi üyesi 12 kişi, savcılığa ifade verdi. Tertip Komitesi üyeleri; Salih 
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İnan, Hazime Yılmaz, Adalet Çetin, Kenar Acar, Faruk Yıldırım, M. Sıddık Acar, Vefa Yılmaz, M. Sait Tarhan, 
Vedat Korkmaz, Ferhat Uğur, Ömer Baştur ve Emrah Yılmaz savcılıkta ifade verdikten sonra serbest 
bırakıldı.    
 
4 Nisan 2013’te, Muş'un Varto ilçesinde "Öcalan'a özgürlük Kürtlere statü" şiarıyla 19 Mart'ta gerçekleştirilen 
Newroz Bayramı mitingine soruşturma açıldı. Newroz Tertip Komitesi üyeleri Abdulbasit Taş, Şemsettin 
Aydemir, Hanifi Tepe, Behçet Özen, Mahir Yılmaz, Mustafa Işık ve Kamer Taş Varto İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne çağrılarak, ifadeleri alındı. Soruşturmanın "Öcalan'a özgürlük Kürtlere statü" ve Paris'te 
katledilen üç Kürt kadın siyasetçi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez'in fotoğraflarının yer aldığı 
pankartlardan dolayı açıldığı belirtildi. Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 7 kişilik Newroz 
Tertip Komitesi daha sonra serbest bırakıldı.   
  
8 Mayıs 2013’te, Antep'te kutlanan 1 Mayıs'ta Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grubun, protokol 
otobüsü üzerinde çıkıp Türk bayrağını açması gerginliğe neden olmuştu. Yaşanan gerginliğin ardından 
Antep Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bayrağa hakaret" suçlamasıyla olaya karıştıkları iddia edilen Antep 
Mücadele Birliği Platformu'na üye Züleyha Düzdaban, Hasan Ceyran, Hüseyin Kahraman ve adı 
öğrenilemeyen CHP üyesi iki kişi olmak üzere toplam 5 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı. Açılan 
soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında dava açıldığı belirtildi.   
 
3 Haziran 2013’te, Hakkari merkeze bağlı Kırıkdağ (Dêzê) köyünün girişinde yapılmak istenen askeri kontrol 
noktasını protesto etmek amacıyla 28 Mayıs günü Hakkari'de kadınlar tarafından açılan nöbet çadırındaki 
kadınlar ile köylü kadınların inşaat bölgesine giderek basın açıklaması yapması hakkında Hakkari 
Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Kırıkdağ (Dêzê) köyünde 
bulunan Zap Karakol Komutanlığı tarafından basın açıklamasına katılıp demeç verdikleri gerekçesiyle köy 
muhtarı Musa Adıyaman ile Ahmet Akdoğan, Adile Adıyaman, Neam Adıyaman, Ayten Adıyaman ve Elif 
Ermağan ifadeye çağırıldı. Köyde bulunmayan Neam Adıyaman ve Ayten Adıyaman dışındakiler Zap 
Karakol Komutanlığı'na giderek ifade verdi.   
 
12 Haziran 2013’te, Kars'ta BDP Merkez ilçe Başkanı Kemal Bulgan ve DTK delegesi Şemistan Ayazdır 
hakkında Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 Şubat'ta PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getirilişini kınamak amacıyla yapılan basın açıklamasına katıldıkları için dava açıldı. "Örgüt propagandası 
yapmak" suçlamasıyla Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılan Bulgan ve Ayazdır ifadeleri alındıktan sonra 
serbest bırakıldı.   
 
18 Temmuz 2013’te, Antep'te Gezi Parkı direnişine destek eylemlerine katılan 9 kişi hakkında soruşturma 
başlatıldı. Antep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, 2 kişinin Antep Çocuk Şube 
Müdürlüğü'nde, 7 kişinin ise Terörle Mücadele Şubesi'nde ifadelerinin alınacağı belirtildi. ESP ile Mücadele 
Birliği Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu 9 kişinin, "Örgüt propagandası yapmak" ve "Yasadışı 
marş okumak" iddiaları ile suçlandığı öğrenildi.  
 
19 Temmuz 2013’te Uşak’ta düzenlenen Gezi Parkı eylemlerini organize ettikleri iddia edilen 28 kişi 
hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. 
 
24 Temmuz 2013’te, BDP Kurtalan İlçe Örgütü tarafından 12 Eylül döneminde Diyarbakır Cezaevi'nde 
yapılan insanlık dışı uygulamalara karşı başlatılan ölüm orucunda yaşamını yitiren Kemal Pir, M. Hayri 
Durmuş, Ali Çiçek ve Akif Yılmaz için gerçekleştirilen anma etkinliğine katıldıkları gerekçesiyle 13 kişi 
hakkında soruşturma açıldı. Haklarında soruşturma açılan kişilerin, Belediye Kültür Sanat Merkezi 
çalışanlarından Abdullah Yorulmaz, Selman Gürsül, Belediye Eğitim Destek Evi çalışanı Sohbet Altan Çetin, 
BDP Kurtalan İlçe Eş Başkanı Esmer Baran, BDP Kurtalan ilçe yöneticilerinden Ömer Yılmaz, Celalettin 
Hansu, Ekrem Rüzgar, İlyas Zengin, Hüseyin Karataş, Oğuz Keklik, Sabri Aksünger ve il genel meclis üyeleri 
Cemalettin Yüksekbağ, Nail Asma isimli yurttaşlar olduğu öğrenildi.   
 
İHD İzmir şubemize yapılan başvurularda 8 Eylül 2013’te Ege Üniversitesinde yapılan basın açıklamasından 
sonra 30 öğrenci hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilmiştir. 
 
İHD İzmir şubemize yapılan başvurularda 11 Eylül 2013’te Ege Üniversitesinde yapılan basın açıklamasına 
katılan 56 sı öğrenci olmak üzere 85 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilmiştir. 
 
12 Eylül 2013’te, BDP Erzurum İl yöneticisi Mehmet Özkurt hakkında, Lice’de karakol yapımını protesto eden 
kitleye açılan ateş sonucu Medeni Yıldırım’ın öldürülmesinin kınandığı basın açıklamasında konuştuğu için 
soruşturma açıldı.   
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16 Ekim 2013’te, TRT Genel Müdürlüğünce, Gezi Parkı odaklı olaylarda, fikri açıklama adı altında suç 
işleyen 15 personel hakkında soruşturma açıldığı belirtilerek, kamu çalışanının yayın yoluyla hakaret, 
provokasyon yapamayacağı, şiddeti özendiremeyeceği, kanuni sorumluluklarının bulunduğu bildirildi. 
 
29 Ekim 2013’te, Malatya'da öğretmenlik görevlerinin yanı sıra yerel bir gazetede köşe yazıları yazan Eğitim 
Sen Malatya Şube Başkanı Ali Ekber Baytemur ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı 
Songül Tunçdemir hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. "Yazı yazmanın izne tabi 
olduğu" gerekçesiyle açıldığı iddia edilen soruşturmaya ilişkin Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne yazı yazdığı, müdürlüğün de geçtiğimiz Cuma günü iki öğretmeni çağırarak, ifadelerine 
başvurdu.   
 
İHD İzmir şubemize yapılan başvurularda 12 Aralık 2013’te Ege Üniversitesinde 5 öğrencinin göz altına 
alınmasını protesto eden öğrencilerden 63 ü hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi. Ayrıca soruşturma 
açılan bu 63 öğrenciye 353.00 şer tl trafiği kapatmaktan ceza kesildiği öğrenilmiştir. 
 
17 Aralık 2013’te, TMK 10. Madde ile yetkili Savcılık tarfından soruşturma açılan BDP Diyarbakır İl Eş 
Başkanı Zübeyde Zümrüt Diyarbakır Adliyesi'nde ifade verdi. Zümrüt hakkında, PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın doğum günü olan 4 Nisan etkinlikleri kapsamında yaptığı bir konuşma nedeniyle soruşturma 
açıldığı öğrenildi.   
 
İHD İzmir şubemize yapılan başvurularda 19 Aralık 2013’te Ege Üniversitesinde yapılan basın 
açıklamasından sonra 23 öğrenci hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenilmiştir. 
 
 

2013 Yılında Düşünce ve İfade Özgürlüğüne Karşı Açılan, Devam Eden ve Sonuçlanan Davalar 
 
   
2 Ocak 2013’te “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı 
yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Şırnak’ta düzenlenen operasyonun ardından, aralarında Şırnak 
milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın da bulunduğu 41’i tutuklu 55 sanığın yargılanmasına Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmayla devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 55 kişinin 
yargılandığı davanın duruşmasında mahkeme heyeti 7 saatlik aranın ardından kararını açıkladı. Heyet adına 
kararı açıklamadan önce kısa bir açıklama yapan mahkeme başkanı, “taş atanlara” 6 yıl 3 ay hapis ceza 
verdiklerini belirtip ancak “yasadışı örgüt üyesi olanların” azmettirici olduğunu iddia ederek, bundan dolayı 
onlara daha fazla vermelerinin normal olduğunu savundu. Daha sonra kararı açıklayan mahkeme başkanı, 
Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız’ın da olduğu 12 kişinin dosyasını bugünkü duruşmaya raporlu 
olduklarından dolayı katılmamalarından dolayı kararı daha sonra açıklamak üzere ayırdı. Mahkeme heyeti 40 
kişiye “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “patlayıcı madde bulundurdukları” gerekçeleriyle 6 yıl 3 ay ile 17 yıl 
arasında değişen hapis cezası olmak üzere toplam 401 yıl 9 ay hapis cezası verdi. “Yasadışı örgüt 
propagandası yapmak” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” 
suçlamalarından ceza verilmediğini söyleyern mahkeme başkanı, sanıklardan Rıdvan İnal’ın tahliye 
edilmesine, Ayhan Deniz’in ise akıl hastalığı olmasından dolayı cezalandırılmamasına, sanık Yusuf Kulu’nun 
ise yargılama aşamasında ölümünden dolayı hakkındaki davanın düşürülmesine, Mehmet Emin Ülger’in ise 
beraat etmesine karar verdi. 
 
2 Ocak 2013’te Ağrı’da 2012 yılının Mayıs ayında düzenlenen operasyonun ardından tutuklanan 8 kişi 
hakkında “yasadışı örgüte yardım ve yataklık ettikleri” iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Erzurum 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını dinleyen 
mahkeme heyeti, sanıklardan BDP Ağrı İl Başkanı Kasım Polat’a (49) 10 yıl 6 ay hapis cezası, Veysi Biçen’e 
(29) 13 yıl 6 ay hapis cezası, İkram Oğul’a ise 7 yıl 6 ay hapis cezası verirken, Filiz İraz’ın savunmasının 
alınamaması nedeniyle dosyasının ayrılmasına, Mensure Aslan’ın, Nebahat Pürnek’in, Sayme Bayar’ın ve 
Mehmet Bobilik’in de beraat etmesine karar verdi. 
 
3 Ocak 2013’te, Şırnak'ta "KCK" adı altında yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınıp haklarında 
dava açılan Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın da aralarında bulunduğu 41'i tutuklu 55 Kürt siyasetçinin 
yargılandığı davanın duruşmasına Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde öğleden sonra devam edildi. 
Öğleden sonra savunmasına devam eden Avukat Mesut Beştaş, müvekkillerinin anadilde savunma 
yapmadıklarından dolayı savunmasını burada keseceğini söyledi. Diğer müvekkil avukatları da aynı şekilde 
müvekkillerinin savunma yapmadan kendilerinin de savunma yapmayacağını bildirdi. Mahkeme bunun 
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üzerine anadilde savunmaya ilişkin ara karar verdi. Ara kararda mahkeme, avukatların süreye dair talebine 
ilişkin daha önceden de karar verildiğini, bundan dolayı tekrar karar vermeye gerek olmadığını söyledi. Ara 
karara itiraz eden Avukat Fethi Gümüş, kendilerinin savunma yapmak için süre istemediklerini belirterek, 
sadece anadilde savunmaya ilişkin yasanın beklenmesi gerektiğini istediklerini kaydetti. Mahkeme Başkanı 
bunun üzerine ara kararını değiştirerek, anadilde savunmaya ilişkin taleplerinin olduğunu kaydetti. Hakim 
yargılananlara savunma yapmak isteyip istemediklerini sordu. Yargılanan Metin Fındık, 4 yılı aşkın süredir 
yargılandıklarını hatırlatarak, anadilde savunmaya ilişkin taleplerinin olduğunu yasanın Meclis'ten çıkmak 
üzere olduğunu bundan dolayı da makul bir süre davanın ertelenmesi gerektiğini söyledi. Fındık, "Karar ne 
olursa olsun. Biz Kürtçe savunma yapacağız" dedi. Mahkeme Başkanı, kimsenin Türkçe savunma 
yapmayacağını görünce tutanaklara, "Sanıklar son söz olarak Kurmanci ya da Zazaca beyan vereceklerini 
söylediler" ifadesini geçirdi. Mahkeme karar vermek için yaklaşık, 7 saati aşkın ara verdikten sonra kararını 
açıkladı. Mahkeme Başkanı kararını açıklamadan önce kısa bir açıklama yaptı. "Taş atanlara" 6 yıl 3 ay ceza 
verdiklerini belirten Mahkeme Başkanı, ancak üye olanların azmettirici olduğunu iddia ederek, bundan dolayı 
onlara daha fazla vermelerinin normal olduğunu savundu. Kimseyi tanımadıklarını belirten Mahkeme 
Başkanı, kimseye nefretle bakmadıklarını kimsenin düşmanı olmadıklarını ileri sürerek, "Ceza verirken 
bunun için verdik. Yalnız bir sanık size ters baktığımızı söyledi. Böyle bir intibah vermişsek bu bizim 
hatamızdır. Anadilde savunmayı red etmemiz mevcut yasal çerçeve içindedir. Kimsenin Kürtçe 
konuşmasından rahatsız olmayız. Oturur dinleriz" dedi. Daha sonra kararını açıklayan Mahkeme Başkanı 
aralarından Faysal Sarıyıldız'ın da olduğu 12 kişinin bugünkü duruşmaya raporlu olduklarından dolayı 
katılmamalarından dosyalarını ayırdı. Mahkeme 3 kişiye beraat verirken, 40 kişiye ise "Örgüt üyeliği, 
patlayıcı madde bulundurmaktan" 6 yıl 3 ay ile 17 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi. Ayrıca mahkeme 
heyeti, "Örgüt propagandası ve 2911 sayılı yasaya muhalefet etmek" iddiasıyla ceza verilmediğini söyledi. 
Mahkeme, yargılanan Rıdvan İnal'ın tahliyesine, Ayhan Deniz'in ise akıl hastalığı olmasından dolayı 
cezalandırılmasına yer olmadığına hükmetti. Mahkeme sanık Yusuf Kulu'nun ise yargılama aşamasında 
ölümünden dolayı hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi. Sanıklardan Mehmet Emin Ülger'in 
beraatına karar veren mahkeme, 40 sanık hakkında ise "örgüt üyeliği ve patlayıcı madde bulundurmaktan" 6 
yıl 3 ay ile 17 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezası verdi. Toplamda ise 40 kişiye 401 yıl 9 ay hapis 
cezası verildi.   
 
3 Ocak 2013’te, Ağrı'da 2012'nin Haziran ayında ''KCK'' adı altında düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 
dönemin BDP İl Başkanı Kasım Polat, BDP Genel Merkez çalışanı Veysi Biçen, BDP üyeleri İkram Oğul, 
Mensura Aslan, Mehmet Çelik, Saime Bayar, Mehmet Bobolik ve Nebahat Pörnek’in yargılandığı davanın 
karar duruşması Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmada tutuklu bulunan Kasım Polat, 
Veysi Biçen ile aileleri ve avukatları hazır bulundu. Duruşmada söz alan Polat ve Biçen, Kürtçe olarak 
yaptıkları konuşmada "davanın siyasi olduğuna" dikkat çekerek, tahliyelerini talep etti. Daha sonra avukatlar 
savunma yaptı. Ardından mahkeme heyeti karar için duruşmaya 10 dakika ara verdi. Aradan sonra “Örgüt 
üyesi olmak" suçlamasından dönemin BDP İl Başkanı Kasım Polat’a 10 yıl 6 ay, BDP Genel Merkez çalışanı 
Veysi Biçen’e 13 yıl 6 ay, BDP üyeleri İkram Oğul’a 7 yıl 6 ay hapis cezası verilirken, Mensure Arslan'a 
"Örgüt propagandası yapmaktan" 2 yıl 6 ay ceza verildi. Mahkeme heyeti tutuksuz yargılanan Mehmet Çelik, 
Saime Bayar, Mehmet Bobolik ve Nebahat Pörnek için ise beraat kararı verdi. Mahkeme ayrıca tutuklu 
yargılanan Polat ve Biçen'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.   
 
6 Ocak 2013’te, Antep'te 13 Şubat 2012 günü eş zamanlı düzenlenen ev baskınlarında gözaltına alınan 10 
kişi, Facebook'ta yaptıkları paylaşımlar nedeniyle "Örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla tutuklanarak, 
cezaevine gönderildi. Antep H Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen 10 kişinin duruşması Adana 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme açıkladığı kararla tutuklu yargılananlardan Metin Öztürk hakkında, "Basın 
yoluyla zincirleme propaganda yapmak" ve "Örgüt üyesi olmak"tan 9 yıl 7 ay hapis cezası verdi.   
 
8 Ocak 2013’te, Şırnak'ın İdil (Hezex) ilçesinde, 2007 yılındaki Newroz kutlamalarına halkın katılması için 
bastırılan Kürtçe davetiyeleri dağıtan kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) eski İlçe Başkanı Faik 
Kaplan ile parti yöneticileri; Salih Karaviş, Hüsnü Babat, Celile Elaslan, Fehmi Demir, İsa Yağbasan ve Metin 
Demir hakkında İdil Asliye Ceza Mahkemesi tarafında Siyasi Partiler Yasası'na muhalefet suçundan dava 
açılmıştı. Mahkeme, Siyasi Partiler Yasası'nın 117'nci maddesinde yer alan "Siyasi partiler Türkçe'den başka 
dil kullanamaz" maddesine aykırı olarak parti amblemiyle bastıkları Kürtçe davetiyeleri dağıttıkları için Kaplan 
ile 6 yöneticiye, 17 Ağustos 2008 tarihinde 6'şar ay hapis cezası vermişti. Mahkeme daha sonra hapis 
cezasını her sanığa ayrı ayrı olmak üzere 3 bin 600 TL para cezasına çevirdi. Sanık avukatlarının Yargıtay'a 
yaptığı temyiz başvurusu reddedilerek, İdil Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararı onandı.   
 
10 Ocak 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Yunus Narın, şu beyanlarda bulundu: “02.12.2012 
tarihinde Yeniköy mezarlığına bir grupla birlikte gittik. Ayrıca arkadaşımın kardeşi kayıptı ve ona bakmak için 
mezarlıkta bulunuyorduk. Sonra biz 5 arkadaş ayrıldık, taksiye bindik. O sırada yaklaşık 15 kişiden oluşan bir 
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grup polis geldi ve zorla silah dayatarak arabadan indirip, beni ve arkadaşım olan Aziz Kaya’yı alarak TEM’e 
götürdüler. 4 gün gözaltında kaldık, daha sonra serbest bırakıldık. 1 ay sonra da avukat telefon açarak, 
hakkımızda polis ifadesi olduğunu ve bize karşı dava açıldığını belirtti. Polisin iddiasına göre “slogan 
attığımızı, kişileri yönlendirdiğimizi, taş atmadığımızı ama propaganda yaptığımız” yönündeydi. Ayrıca 
alındığımız an sözde bindiğimiz taksiyi gasp ettiğimizi söylediler. Ama taksi şoförü tanıdık ve hakkımızda 
olumlu ifade verebileceğini söyledi. Biz bu haksız beyanları kabul etmiyoruz. Bu konuda sizden hukuki 
yardım talep ediyoruz.”      
 
11 Ocak 2013’te Elazığ’da 24 Nisan 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlar 
sonucu Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi üyesi ve Fırat Üniversitesi öğrencisi 3’ü tutuklu 7 kişi hakkında 
açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Malatya. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 26 Aralık 2012’de görülen karar 
duruşmasında sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, 3 kişiye “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla 7’er yıl 1’er ay hapis cezası, üç 
kişiye “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 6’şar yıl 3’er hapis cezası, bir kişiye de 10 yıl hapis 
cezası verdi. 
 
14 Ocak 2013’te Samsun’da 1 Mayıs 2012’de düzenlenen 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamasına katılan 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrencisi 15 kişi hakkında Kürtçe şarkı söyleyerek, Kürtçe slogan atarak 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla açılan davaya Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
başlanacak. 
 
16 Ocak 2013’te Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencisi 12 kişi hakkında Demokratik Yurtsever Gençlik 
Meclisi’ne üye oldukları gerekçesiyle “yasadışı örgüte üye olmak” suçlamasıyla açılan davaya Antalya 5. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde başlanacağı öğrenildi. 
 
17 Ocak 2013’te “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı 
yasadışı bir yapılanma oluşturdukları ve bu oluşum kapsamında faaliyet yürüttükleri” iddiasıyla Adana’da 8 
Ekim 2011’de düzenlenen operasyonlar sonucu 9’u tutuklu 16 kişinin yargılanmasına devam edildi. Adana 8. 
Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini kabul 
etmeyen mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla sanıklardan Cafer Temel’e 6 yıl 3 ay 
hapis cezası; Mahmut İşlek, Abdul Mecit Er, Mehmet Cihan Kıran, Şeyhmus Kabak, Esma Ece, Kamuran 
Sunbat, Mehmet Emin Oruç, İsa Turan, Hüseyin Güroğlu ve Murat Kurt’a 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası; Zeki 
Karataş, Mehmet Tayyip Yıldız, Neval Aydın, Musa Ertaş ve Mehmet Bozhan’a ise 10’ar yıl hapis cezası 
verdi. Mahkeme heyeti, 16 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle başlatılan 
kovuşturmanın ise 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa 
uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 
 
22 Ocak 2013’te, Mardin ve ilçelerinde 18 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen baskınların ardından, 18'i 
tutuklu 49 kişi hakkında açılan davanın ilk duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye 
başlandı. BDP Mardin İl Eş Başkanı Tarık Acar, BDP eski il başkanları Cemal Veske ve Ali Aslan, BDP eski il 
yöneticisi Hamza Vurgun, BDP üyesi Orhan Ablak, Gülten Yıldız, Ahmet Temel, Eğitim Sen Mardin eski 
Şube Başkanı Doğan Anğay, Eğitim Sen üyesi Seyfettin Yavuz, İHD Mardin Şube yöneticisi Veysi Parıltı, 
Kızıltepe Belediyesi meclis üyeleri Osman Akkoyun, Hamit Turan, Adil Başaran, il genel meclis üyesi M. 
Tahir Adal'ın da aralarında bulunduğu 18'i tutuklu 49 kişi yargılandığı Mardin "KCK" davasının ilk 
duruşmasında, yargılananlara ilişkin hazırlanan iddianame okundu. Yargılanan sanıkların çoğunun Mardin 
Emniyet Müdürlüğü'ne gönderilen zarfta yer alan listede isimlerinin ve imzalarının olduğu, bu kapsamda 
"Kent meclisine ait toplantı listesi" olduğu iddia edilen listeden dolayı "Terör örgütü üyesi" olmak iddiasıyla 
yargılandıkları ortaya çıktı. Sanıklar, listede yer alan imzaların kendilerine ait olmadığı dile getirilerek, bu 
yönlü iddiaları reddetti. Teknik takip ve ortam dinlemelerinin de eklendiği iddianamede, yargılananların BDP il 
ve ilçe binalarına girişleri sırasında çekilen fotoğraflarda delil olarak konulurken, katıldıkları yürüyüş ve basın 
açıklamaları da "terör faaliyeti" olarak gösterilmesi dikkat çekti. Sanıkların okunan iddianameler ilişkin Kürtçe 
verdikleri cevaplar mahkeme heyeti tarafından tutanağa, "Kürtçe olduğu düşünülen bir dilde konuştu" 
şeklinde geçirildi. Müdafii avukatlarının adil bir yargılamanın olması için tercüman atanması yönündeki 
talepleri ise, mahkeme heyeti tarafından reddedildi.   
 
24 Ocak 2013’te, 12 Mayıs 2009’da Ankara’da 3 avukatla beraber gözaltına alındıktan sonra serbest 
bırakılan fakat 27 Mayıs 2009’da savcının itirazı üzerine tutuklanan ve 28 Ocak 2010’daki duruşmada 
serbest bırakılan Avukat Filiz Kalaycı’yla birlikte tutuksuz yargılanan Avukat Hasan Anlar, Halil İbrahim 
Vargün, Avukat Murat Vargün ve Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (THAY-DER) eski 
Başkanı Nedim Taş’ın yargılanmasına Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada 
sanıkların ve sanık avukatlarının esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, Nedim Taş’a 
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“yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 10 yıl 6 ay hapis cezası, aynı suçlamayla Filiz Kalaycı’ya 7 yıl 6 
ay hapis cezası, Hasan Anlar, Halil İbrahim Vargün ve Murat Vargün’e ise 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi. 
 
24 Ocak 2013’te, Elazığ ilinde 21 Mart 2012 tarihinde düzenlenen Newroz kutlamasına katılan 10 kişiye 
açılan soruşturma kapsamında, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşen duruşmada karar verildi. 
Aralarında BDP Elazığ İl Eş Başkanı Turan Çelik'in de aralarında bulunduğu 10 kişiye, Newroz kutlamasında 
"Örgüt propagandası yaptıkları" iddiasıyla 10 ile 18'er ay arasında değişen cezalar verildi. Mahkeme 
heyetinin kararını ikinci duruşmada vermesi dikkat çekti.   
 
Diyarbakır’da 4 Aralık 2009’da toplanarak Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarına dikkat çekmek amacıyla 
basın toplantısı düzenleyen kapatılan DTP’nin 98 belediye başkanı ve 8 il genel meclis başkanı hakkında 
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” ve “yasadışı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla hazırlanan iddianamenin kabul 
edilmesinin ardından 106 kişinin yargılanmasına 31 Ocak 2013’te devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yapılan son yargılamaya katılan sanıkların Kürtçe savunma yapma taleplerini kabul eden 
mahkeme heyeti, sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını yapmalarının ardından sanıklardan 
Remezan Karacadağ’ın yargılama sırasında öldüğü anlaşıldığından kamu davasının düşürülmesine ve 105 
sanığın delil yetersizliğinden beraat etmesine karar verdi. 
 
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir hakkında, 27-28 Nisan 2011’de Dersim’nin 
Pülümür İlçesi’ne bağlı Kızılmescit Köyü’nün kırsal kesiminde çıkan çatışmada yaşamını yitiren HPG militanı 
yedi kişiden dördü için 4 Mayıs 2011’de Diyarbakır’da yapılan cenaze törenine katıldığı; BDP’nin 30 Nisan 
2011’de gerçekleştirdiği yürüyüşte “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” ve Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye 
teslim edilişinin yıldönümü nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldığı gerekçesiyle dava açıldığı 8 Kasım 
2011’de öğrenilmişti. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı ve Osman Baydemir hakkında üç 
kez “yasadışı örgüt propagandası yaptığı”; bir kez “yasadışı örgüte üye olmamakla birlikte yasadışı örgüt 
adına eylem yaptığı” ve bir kez de “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” 
suçlamalarıyla 28 yıla kadar hapis cezası istenen iddianameyi kabul eden Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde Osman Baydemir’in yargılanmasına 31 Ocak 2013’te devam edildi. Duruşmada mahkeme 
heyeti, tutuksuz olarak yargılanan Osman Baydemir’in delil yetersizliğinden beraat etmesine karar verdi. 
 
1 Şubat 2013’te, PKK davasından 9 yıldır cezaevinde bulunan Fuat Bor hakkında, 5 Mayıs 2011 tarihinde 
Mardin E Tipi Cezaevi'nde girdiği açlık grevinden dolayı disiplin cezası verildi. Disiplin cezasına itiraz etmek 
için İnfaz Hakimliği'ne başvuran Bor, çıkarıldığı mahkemede ifadesini Kürtçe vermek istedi. Hakimin, "Sen 
Türkçe biliyorsun" diyerek, anadilde ifade vermesini reddetmesi üzerine, hakime bu kararın "gayri insani" ve 
"faşist ülkelerde olabilecek bir uygulama" olduğunu söyleyen Bor, askerler tarafından mahkemeden zorla 
dışarı çıkarıldı. Daha sonra Hakim Cengiz Balıkçı, kendisine hakaret ettiği iddiası ile Bor hakkında suç 
duyurusunda bulundu. Mardin Sulh Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın duruşmasında bir kez daha Kürtçe 
savunma yapmak isteyen Bor, savunması alınmadan Giresun E tipi Cezaevi'ne sürgün edildi. Bor'un, hakime 
"faşist" dediği iddiasıyla açılan davada tutuklu bir kişi, mübaşir, katip ve 4 askerin ifadesine başvuruldu. İfade 
veren 7 kişiden mübaşir dışındakiler "böyle bir şey duymadıklarını" ifade etti. Ancak buna rağmen sadece 
mübaşirin ifadesini yerinde bulan mahkeme, Bor hakkında en üst sınırdan 2 yıl 4 ay ceza verdi.   
 
4 Şubat 2013’te, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 6 Ekim 2012 tarihinde cezaevlerindeki mahpusların başlatmış 
olduğu açlık grevine ilişkin, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) birleşenleri adına basın 
açıklaması yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bismil Temsilcisi Raziye Yavuz 
Gültekin hakkında Bismil İlçe Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma açıldı.   
 
9 Şubat 2013’te, Azadiya Welat eski Yazı İşleri Müdürü İbrahim Güvenç hakkında gazetenin yazı işleri 
müdürlüğünü yaptığı 6 aylık süre içerisinde 17 dava açıldığı öğrenildi. "Basın yolu ile örgüt propagandası" ve 
"Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesiyle Güvenç hakkında açılan 17 dava, Diyarbakır 8'inci ve 9'uncu ağır 
ceza mahkemelerinde görülüyor. Güvenç'in yazı işleri müdürlüğü yaptığı sürede davaya konu olan "Çelê 
HPG kontrolündedir" ve "Öcalan özgürleşmeden kimse özgürleşemez" şeklindeki 2 manşet de bulunuyor. 
2012 yılı içerisinde 10 Haziran, 25 Haziran, 29 Temmuz, 6 Ağustos, 8 Ağustos, 17 Ağustos, 24 Ağustos, 29 
Ağustos, 2 Eylül, 10 Eylül, 1 Ekim, 8 Ekim, 21 Ekim, 23 Ekim, 29 Ekim, 3 Kasım ve 4 Kasım tarihli 
gazetelerde yayınlanan haberlerin tümüne dava açıldı.   
 
12 Şubat 2013’te Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Bitlis Milletvekili (2007-2011) Mehmet Nezir 
Karabaş hakkında milletvekili olduğu dönemde 21 Mart 2010’da Ağrı’da yapılan Newroz kutlamasında 
yaptığı Kürtçe konuşmayla “Siyasi Partiler Yasası’na aykırı davrandığı” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” iddialarıyla açılan davanın Ağrı 1. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 17 
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Ocak 2013’te görülen karar duruşmasında mahkeme başkanının Mehmet Nezir Karabaş’a 1 yıl hapis cezası 
verdiği, cezanın 15 bin TL para cezasına çevrildiği öğrenildi. 
 
15 Şubat 2013’te Ağrı’nın Patnos İlçesi’nin Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz, Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde açılan bir davada “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onanması üzerine gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak Erzurum H 
Tipi Cezaevi’ne gönderildi. 
 
21 Şubat 2013’te, Ağrı'nın Patnos ilçesinden Mardin'e giden Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği son sınıf öğrencisi Mehmet Emin Dönmez, 2007 yılında hakkında "Örgüt üyeliği" suçlaması ile 
açılan davanın Yargıtay tarafından onanması üzerine, Batman'da yapılan yol kontrolünde gözaltına alınarak 
adliyeye sevk edildi. Dönmez hakkındaki tutuklanmanın yüzüne okunması ardından tutuklanarak Batman M 
Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
24 Şubat 2013’te Diyarbakır’da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 4 Mart 2012’de düzenlenen mitingde 
konuşma yapan BDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt, Tertip Komitesi Başkanı Gülsün Altan, Barış 
Anneleri İnisiyatifi üyesi Rebia (Havva) Kıran ve mitingin sunucuları Zeynep Düşün ile Remziye Güzel 
hakkında “yasadışı örgüt propagandfası yaptıkları” suçlamasıyla dava açıldığı öğrenildi. 5 kişinin Diyarbakır 
9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Terörle Mücadele Yasası’nın 7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına 15 Nisan 
2013’te başlanacak. 
 
27 Şubat 2013’te, Diyarbakır 5. Ağır Ceza mahkemesinde görülmekte olan 28 Kürt siyasetçinin aralarında 
olduğu Urfa "KCK" davasında nihai karar açıklandı. Duruşma, tutuklular tarafından tercüman aracılığıyla 
yapılan savunmanın ardından ara verildi.  Verilen aranın ardından avukatların savunmaları alındıktan sonra 
mahkeme dosyaya ilişkin kararını açıkladı. Dosyada tutuksuz yargılanan 19 kişiye 6'şar yıl 3'er ay, tutuklu 
olanlardan Azize Yağız, Adile Fidan, Mikail Gözek'e ise 10'ar yıl hapis cezası verildi. Tutuksuz 
yargılananlardan 4 kişi ise beraat etti.   
 
1 Mart 2013 günü Batman'daki afişler toplatıldı. Afişler toplatıldıktan bir gün sonra ise Batman'da Demokratik 
Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet 
Meydanı'nda miting gerçekleştirildi. Ardından 7 kişilik tertip komitesinde bulunan BDP Batman İl Yöneticisi 
Av. Ayşe Acar, HDK Batman İl Sözcüsü Av. Leyla Orak, KURDÎ-DER yöneticisi Sehrete Bozkur, Bahar Kültür 
Merkezi çalışanı Gülsüm Cuci, BDP Batman Merkez İlçe Yöneticisi Şükran Dal, SELİS Kadın Danışmanlık 
Merkezi çalışanı Rana Şeker ve Belediye Meclis Üyesi Dicle Erdem'e Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından 
5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 42. maddesi uyarınca bin 250'şer lira para cezası verildi.   
 
2 Mart 2013’te, Kars'ın Kağızman ilçesinde 2009 yılında Belediye Kültür Müdürlüğü bünyesinde, Mem u Zin 
Eğitim Destek Evi açıldı. Destek evi 3 Ocak 2010'da Kars Valiliği'nce, "iş ve işlemlerin yapılmadığı" 
gerekçesiyle kapatıldı. Karar üzerine Kars Valiliği ile belediye arasında yapılan görüşmeler sonucunda eksik 
evrakların tamamlanmasından sonra destek evi tekrar açıldı. Ancak Eğitim Destek Evi 2011 yılında ikinci kez 
evraklar gerekçe gösterilerek kapatıldı. Eğitim Destek Evi'nin kapanmasından sonra Kağızman 1. Asliye 
Hukuk Mahkemesi'nde Belediye Başkanı Mehmet Alkan, Belediye Başkan Yardımcısı Çiğdem Özlü, belediye 
meclis üyeleri Ahmet Yıldız, Yılmaz Ömeroğlu, Fehmi Karataş, Selahattin Ağdeve, Cafer Can hakkında Milli 
Eğitim Müdürlüğü'nden izin almadan Eğitim Destek Evi'nin açıldığına dair üç ayrı dava açıldı. Açılan 
davalarda şu ana kadar sonuçlanan iki davada belediye başkanı ve encümenler hakkında kişi başı 4'er bin 
500'er TL olmak üzere toplam 35 bin TL para cezası verildi.   
 
5 Mart 2013’te Yazar Sevan Nişanyan’ın kendisine ait blog sayfasında (http://nisanyan1.blogspot.com) 
“Nefret suçlarıyla mücadele etmeli” başlığıyla yazdığı yazıda İslam Dini’nin peygamberine hakaret ettiği 
iddiasıyla yapılan suç duyuruları üzerine Sevan Nişanyan hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini 
değerleri alenen aşağıladığı” iddiasıyla Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi uyarınca hazırlanan 
iddinamenin kabul edildiği ve Sevan Nişanyan’ın yargılanmasına ilgili İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi’nde 
önümüzdeki günlerde başlanacağı öğrenildi. 
 
Van’da 12 Eylül 2010’da “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonların ardından 11’i tutuklu 21 
kişinin yargılanmasına 6 Mart 2013’te devam edildi. Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi’deki karar duruşmasında 
sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
suçlamasıyla sanıklardan Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özgür Halk Derneği Başkanı Ayhan Çevik, dönemin 
BDP yöneticileri Halit Kaya ile Hasan Çetin, Hasan Ataş, İzzet Uras, Mehmet Kurt, Metin Durur, Orhan 
Kandemir, Ömer Ertaş, BDP Kadın Meclisi Üyesi Şeyma Kantarcı ile BDP üyesi Teyfik Dalgın’a 7’şer yıl 
6’şar ay hapis cezası verirken, 9 sanığın da beraat etmesine karar verdi. Aynı dosyada yargılanan dönemin 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

466 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ  

 

BDP Yerel Yönetimler Komisyonu üyesi Necdet Ayna ise aynı suçlamayla 9 yıl hapis cezasına mahkûm 
edildi. 
 
7 Mart 2013’te, Muş'un Bulanık ve Varto ilçelerinde 20 Ekim 2011 tarihinde "KCK" adı altında düzenlenen 
operasyonla Dicle Haber Ajansı (DİHA) Muş Muhabiri Murat Aydın ve Bulanık Belediye Başkan Yardımcısı 
Ali Topçu gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı. 11 ay tutuklu kaldıktan sonra Şubat ayında Aydın ve 
Topçu tahliye edilmişti. Tutuksuz olarak yargılanan Aydın ile Topçu'nun duruşması Van 3. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü.  Aydın ve Topçu’nun avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, mahkeme heyeti 
Aydın ve Topçu’ya “Örgüt üyesi” suçlamasıyla 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.   
 
13 Mart 2013’te, Şırnak’ta 2010 yılında "KCK" adı altında yapılan operasyon kapsamında tutuklanan 20 
kişinin yargılandığı ve Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz günlerde görülen davanın 14'üncü 
duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Ramazan Toğurlu, Yusuf Kalkan, Talat Aydın ve 
Şahide Pusat ve tutuksuz yargılanan Ferhat Kırmızıgül, Rahmete Durak, Mehmet Şirin Kılıç, Meral 
Kızılkaya'ya "Örgüt üyesi olmak" gerekçesi ile 10 yıl, tutuklu yargılanan Abdurrahim Dalmış'a "silahlı örgüt 
üyesi olmak", "patlayıcı madde bulundurmak" ve "memura direnmek" gerekçesi ile 14 yıl 4 ay, Burhan Danıs 
"örgüte yardım etmekten" 3 yıl 9 ay, Abdullah Koç, Celal Alar, Abdulaziz Tanrıkolu ve Adem Özsular'a 
"örgüte üye olmaktan" 6 yıl 3 ay, Cüneyt İnanç ve Ali Şahin'e "örgüte üye olmaktan" 7 yıl 6 ay, yine Mehmet 
Şirin Dalkılıç'a "resmi evrakta sahtecilik" gerekçesiyle 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi.   
 
13 Mart 2013’te Samsun’da 2012 yılında “4+4+4” olarak bilinen yeni eğitim sistemine karşı yapılan bir 
eylemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu hedef tahtasına dart attıkları 
gerekçesiyle Yıldırım Beyazıt Besim ile Mert Deniz Özkaya hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı 
hakaret ettikleri” iddiasıyla başlatılan soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi. İlgili Samsun Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde iki öğrencinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uyarınca yargılanmasına 2013 
yılının Haziran ayında başlanacak. 
 
15 Mart 2013’te Yalova’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasının ardından Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunda yazar Ayşegül Devecioğlu’nun da arasında 
bulunduğu Barış ve Demokrasi Partisi  üyesi veya yöneticisi 21 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla hazırlanan iddianameyi değerlendiren ve kabul eden ilgili Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
davanın görülmesine başlanacak. 
 
19 Mart 2013’te, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in 10 Haziran 2012'de Van'da 
yaptığı bir konuşmada, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu 
gerekçesiyle Ankara 7. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde duruşması görüldü. Mahkeme başkanı Baydemir'i, 
Başbakan Erdoğan'a 6 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.   
 
27 Mart 2013’te Türkiye hukuk tarihinin en uzun siyasî davalarından olan ve 32 yıldır devam eden Devrimci 
Yol hareketinin İstanbul’da Üsküdar 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 39 kişiye müebbet hapis cezası 
verilmesiyle sonuçlanan ana davasına ilişkin dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi dosyanın 
zamanaşımından düşmesine karar verdi. 
 
2 Nisan 2013’te Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Şırnak Milletvekili (2007-2011) Sevahir Bayındır 
hakkında Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 2010 yılında yapılan 1. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde 
yaptığı Kürtçe konuşmayla “Siyasi Partiler Yasası’na aykırı hareket ettiği” iddiasıyla açılan davanın  Ankara 
21. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı, davaya konu olan ilg ili 
yasa maddesinin iptal edilmesi nedeniyle Sevahir Bayındır’ın beraat etmesine karar verdi. 
 
3 Nisan 2013’te TKP Bartın İl Başkanlığı’na 2012 yılında “Padişah bozuntusu, sana bir çift sözümü var” yazılı 
pankart astıkları gerekçesiyle TKP üyesi 3 kişi hakkında “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret 
ettikleri” suçlamasıyla açılan dava sonuçlandı. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyi 
değerlendirerek kabul eden Bartın Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, 
TCK’nin 125. maddesi uyarınca yargılanan 3 kişinin beraat etmesine karar verdi. 
 
3 Nisan 2013’te, Dersim Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen basın açıklamalarına 
destek verdikleri gerekçesiyle, daha önce Dersim Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan ve sonucunda, 
"Kovuşturmaya yer yoktur" kararına rağmen üniversite rektörlüğü öğretim görevlileri Gürçağ Tuna ve Sezen 
Çilengir hakkında idari soruşturma başlattı.    
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5 Nisan 2013’te Türkiye Büyük Millet Meclisi 23. Dönem Hakkâri Milletvekili (2007-2011) Hamit Geylani 
hakkında Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) 20 Ocak 2008’de Malatya’da yapılan İl Kongresi’nde yaptığı 
Kürtçe konuşmayla “Siyasi Partiler Yasası’na aykırı hareket ettiği” iddiasıyla açılan davanın Malatya 4. Sulh 
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanının, Hamit Geylani’ye 5 ay hapis 
cezası verdiği öğrenildi. 
  
5 Nisan 2013’te Ağrı’nın Diyadin İlçesi’nde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından BDP Parti Mecli üyesi Rahmi Çelik ile Diyadin Belediye Meclis üyesi Hakan Kovalar’ın tutuksuz 
olarak yargılanmasına devam edildi. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe 
savunmalarını alan mahkeme heyeti, Rahmi Çelik ile Hakan Kovalar’ın beraat etmesine karar verdi. 
 
5 Nisan 2013’te Türkiye Komünist Partisi Edirne İl Başkanlığı’na 2012 yılının Nisan ayında “Padişah 
bozuntusu, sana bir çift sözümü var” yazılı pankart astıkları gerekçesiyle TKP yöneticileri Aykut Çavuş ile 
Çağlar Akyüz hakkında “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettikleri” suçlamasıyla açılan dava  
sonuçlandı. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyi değerlendirerek kabul eden Edirne 
2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada mahkeme başkanı, Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. 
maddesi uyarınca yargılanan 2 kişinin beraat etmesine karar verdi. 
 
5 Nisan 2013’te, Hakkari'de 12 Ekim 2011 tarihinde yapılan ev baskınları sonucu gözaltına alınan ve 
yargılandıkları Van 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bir yıl sonra 17 Ekim 2012 tarihinde serbest bırakılan 3 
kişinin karar duruşması görüldü. Tutuksuz yargılanan Mizgin Tetik, Abdullah Bozkır ve Nihat Özek'e karar 
duruşmasında "Örgüte yardım ettikleri" gerekçesiyle 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verildi. Avukatlar gerekçeli 
kararın açıklanması ardından kararı temyiz edeceklerini kaydetti.   
 
7 Nisan 2013’te İstanbul’da İstiklal Caddesi’nin Yeşilçam Sokağı’nda Emek Sineması’nın (yapım: 1924) da 
bulunduğu binanın (yapım: 1884) onarılarak alışveriş merkezine dönüştürülmesini ve bu arada Emek 
Sineması’nın yıkılacak olmasını İstiklal Caddesi’nden Yeşilçam Sokağı’na yürüyerek protesto etmek isteyen 
gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı Hazar Berk Büyüktunca, 
Özgür İpek, Mehmet Ferit Aka ve Berke Göl hakkında başlatılan soruşturma sonunda “görevli polis 
memuruna mukavemet ettikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
ettikleri” gerekçeleriyle 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandığı 19 Nisan 2013’te öğrenildi. 
İddianameyi değerlendiren ilgili asliye ceza mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi halinde 4 kişinin 
yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
7 Nisan 2013’te Gaziantep’te 2008 yılında düzenlenen bir etkinlikte “Sayın Öcalan” yazılı dilekçeler için imza 
topladığı gerekçesiyle hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla dava açılan BDP İl Örgütü 
eski yöneticisi Bedir Keser’e Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 10 ay hapis 
cezası verildiği öğrenildi. 
 
10 Nisan 2013’te Hakkâri’de 27 Aralık 2011’de düzenlenen operasyonun ardından tutuklanan dönemin BDP 
Hakkâri Merkez İlçe Örgütü Başkanı Fikret Erik, Nebi Kurt, Nurettin Kurt ve Emirhan Ergüder’in karar 
duruşması görüldü. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanıkların esas hakkındaki son 
savunmalarını tercüman aracılığıyla Kürtçe olarak alan mahkeme heyeti, 4 sanığa “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” iddiasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi. 
 
10 Nisan 2013’te Hakkâri’de 2011 yılının Eylül ayında düzenlenen operasyonun ardından tutuklanan Ömer 
Balıkesir, Abdülkadir Çiftçi ve Abdülkerim Tekçe’nin karar duruşması görüldü. Van 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada tutuklu sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
Ömer Balıkesir’e “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezası,  Abdülkadir Çiftçi’ye ise yine 
aynı gerekçeyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, Abdülkerim Tekçe hakkında da beraat etmesi 
yönünde karar verdi. 
 
10 Nisan 2013’te, Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan BDP Mardin İl Eş Başkanı Reşat 
Kaymaz, mahkeme tarafından "Örgüte yardım ve yataklık etmek " gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına 
çarptırıldı.   
 
10 Nisan 2013’te Erzincan’da 7 Mayıs 2012'de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından haklarında dava açılan Erzincan Üniversitesi öğrencisi 9’u tutuklu 17 kişinin yargılanmasına devam 
edildi. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde daha önceki duruşmada gizli tanığın polis memuru olduğunun 
ortaya çıkması üzerine gizli tanık ifadelerinin dava dosyasından çıkarılmasına rağmen mahkeme heyeti, 
sanıklardan Sinan Salhan 13 yıl 6 ay hapis cezası, Bişar Bilen’e 18 yıl 6 ay hapis cezası, Abdullah Kızılkaya, 
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Yakup Kırmızı, Mehmet Bozdağ, Sadık Özbay, Yorgun Bektaşoğlu, Yaprak Oruç’a 12’şer yıl hapis cezası, 
Leyla Ülgen, Murat Dak ve Saadet Hocaoğlu’na 9’ar yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar ise beraat etti. 
 
10 Nisan 2013’te, Nisan 2012 tarihinde Kars'ın Digor ilçesinde yapılan ev baskınında gözaltına alınan ve 
daha sonra serbest bırakılan Kars İl Genel Meclis üyesi Mehmet Bulgan'ın duruşması, Erzurum 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. "Örgüt üyesi olmak" suçlamasıyla yargılanan Bulgan'a bugün görülen dava 
duruşmasında mahkeme heyeti, 6 yıl hapis cezası verdi.   
 
15 Nisan 2013’te Sosyal paylaşım sitesi facebook.com adresinde yer alan kişisel hesabından yaptığı 
yorumlarla İslam Dini’nin peygamberine hakaret ettiği iddiasıyla Orkun Şimşek isimli kişinin şikâyetçi olması 
üzerine A.U. hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı” iddiasıyla TCK’nin 
216. maddesi uyarınca hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 29. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen 
karar duruşmasında mahkeme başkanının A.U.’ya 6 ay hapis cezası verdiği öğrenildi. 
  
15 Nisan 2013’te Piyanist Fazıl Say hakkında bir sosyal paylaşım sitesinde yazılı olarak dile getirdiği 
ifadeleriyle “dini değerleri aşağıladığı” gerekçesiyle Ali Emre Bukağlı ve Orkun Şimşek isimli kişinin şikâyetçi 
olması üzerine açılan davaya devam edildi. İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya “halkın bir 
kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı” suçlamasıyla yargılanan Fazıl Say katılmazken, 
taraf avukatlarını dinleyen mahkeme başkanı, Fazıl Say’a Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi 
uyarınca 10 ay hapis cezası verdi. Hükmün açıklanması daha sonra denetimli serbestlik şartıyla 5 yıl süreyle 
ertelendi. 
 
15 Nisan 2013’te, Urfa'nın Viranşehir Belediyesi'ne ait araçların üzerine "Şaredarîya Wêranşerê" yazan 
Belediye eski Başkan Yardımcısı Kemal Kodin hakkında 2010 yılında Viranşehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde 
"Harf kanununa muhalefet" etmekten dava açılmıştı. Davada verilen 2 buçuk ay hapis cezası temyiz 
edilmediği için Kodin, tutuklanarak Akçakale Cezaevi'ne konuldu. "W" harfinin Türkçe alfabede yer almadığı 
gerekçesi ile 2012 yılının başında verilen karar Kodin ve avukatı tarafından temyiz edilmedi. Bunun üzerine 
geçtiğimiz Perşembe günü polis tarafından gözaltına alınan Kodin, tutuklanarak Akçakale Cezaevi'ne 
gönderildi.   
 
19 Nisan 2013’te Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi’nde çalışan Doktor Burhan Birel 
hakkında, Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde “KCK Soruşturması”ndan tutuklu olan Mehtap Çoban’ın kelepçeli 
halde muayene edilmesine “gerekli mahremiyet ortamının sağlanamadığı” gerekçesiyle karşı çıktığı için 
jandarma ekibinin suç duyurusu üzerine açılan davaya devam edildi. Diyarbakır 5. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Burhan Birel’in esas hakkındaki son savunmasını alan 
mahkeme başkanı, “görevini kötüye kullandığı” iddiasıyla Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 257. maddesi 
uyarınca Burhan Birel’e 2 ay 15 gün hapis cezası verdi. 
 
2 Mayıs 2013’te, Sivas'ta 27 Mart 2012 tarihinde "KCK" adı altında yapılan operasyonlar kapsamında, 
Cumhuriyet Üniversite'nde okuyan 13 öğrenci gözaltına alınmıştı. 8'i tutuklu 5'i tutuksuz olmak üzere 
yargılanan 13 öğrencinin karar duruşması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu 
bulunan 8 öğrencinin yanı sıra tutuksuz yargılanan 5 öğrenci ve avukatları da hazır bulundu. Hakim karşısına 
çıkan öğrenciler tercüman aracılığıyla Kürtçe savunma yaptı. Yapılan savunmaların ardından kararın 
açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan Aynur Gök, Şenol Yoldaş, İsmail Taş, Hakan Algün, İbrahim 
Halil Vural, Mehmet Saruhan, Cahit Baştaş ve İbrahim Halil Dengi isimli öğrencilerin her birine "Örgüt 
propagandası yapmak" ve "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 9 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz yargılanan 
Muhittin Duman, Metin Çakır, Sibel Aslantaş, Zahit Kargın ve Kamuran İbek isimli öğrencilere ise, "Örgüt 
üyesi olmak" iddiasıyla 7 buçuk yıl hapis cezası verildi.   
 
6 Mayıs 2013’te Bir kamu kurumunda memur olarak çalışan F.Ş. ve Z.E.Y. adlı iki memurun facebook.com 
adresinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili montajlanmış haberleri ve karikatürleri kullandıkları 
iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Savcılığı’na gönderilen ihbar e-postası sonucu iki memur hakkında “kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla ve Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi 
uyarınca cezalandırılmaları talebiyle iddianame hazırlandığı öğrenildi. İddianameyi ilgili asliye ceza 
mahkemesinin kabul etmesi halinde 2 memurun yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
8 Mayıs 2013’te, Antep'te kutlanan 1 Mayıs'ta Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyesi bir grubun, protokol 
otobüsü üzerinde çıkıp Türk bayrağını açması gerginliğe neden olmuştu. Yaşanan gerginliğin ardından 
Antep Cumhuriyet Başsavcılığı, "Bayrağa hakaret" suçlamasıyla olaya karıştıkları iddia edilen Antep 
Mücadele Birliği Platformu'na üye Züleyha Düzdaban, Hasan Ceyran, Hüseyin Kahraman ve adı 
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öğrenilemeyen CHP üyesi iki kişi olmak üzere toplam 5 kişi hakkında soruşturma başlatmıştı. Açılan 
soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında dava açıldığı belirtildi.   
 
8 Mayıs 2013’te “PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması” talebiyle yazdıkları dilekçeler nedeniyle 
Tekirdağ 2 Nolu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Baysal Demirhan, Muhammet Akyol ve Vedat Düşküner 
hakkında 15 Mart 2012’de yargılandıkları İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne verdikleri ve aynı talebi 
içeren dilekçeler nedeniyle “suçu ve suçluyu övdükleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
suçlamalarından açılan davanın İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 
mahkeme heyeti, 3 sanığa 10’ar ay hapis cezası verdi. 
 
10 Mayıs 2013’te Dersim’de 2 Mayıs 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından 6’sı tutuklu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu yargılanan belediye 
meclis üyesi Nurcan Kasun, belediye çalışanı Hasan Yıldırım ve BDP üyesi Ayhan Çelik’e “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarından 9’ar yıl hapis cezası, belediye 
çalışanı Ali Kamer Yıldırım, BDP üyeleri Zarife Taçyıldız ve İbrahim Yıldırım’a ise “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” suçlamasıyla 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası, tutuksuz yargılanan BDP üyesi Necla Kılıç’a ise aynı 
suçlamayla 5 yıl ceza verdi. Kararın ardından mahkeme heyeti tutuklu sanıkları tahliye etti. 
 
10 Mayıs 2013’te, Urfa'nın Suruç ilçesinde 15 Şubat 2009 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getirilmesi ile ilgili protesto gösterilerine katıldıkları iddiası ile Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
haklarında açılan davada Yusuf Yavuz, Mehmet Kıvık ve Enver Kanat'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 
Temyize gönderilen dosyada Yargıtay, 3. Yargı Paketi'ni de göz önünde bulundurarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis 
cezası verdi. Önceki gün denetimli serbestlik bürosuna çağrılan Yavuz, Kıvık ve Kanat tutuklanarak Urfa E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
13 Mayıs 2013’te Diyarbakır’da 2012 yılında düzenlenen Newroz kutlamasında BDP otobüsünün üzerinde 
zafer işareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan SES Genel Başkanı Çetin Erdolu, Eğitim Sen 
Genel Mali Sekreteri Abdullah Karahan, BDP Genel Merkez eski yöneticisi Yıldız Aktaş ve BDP üyesi 
Dilovan Arslan’ın yargılanmasına başlandı. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların 
Kürtçe ve Türkçe ifadelerini alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt 
adına suç işledikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarından 4 sanığa 4’er yıl 7’şer ay 
hapis cezası verdi. 
 
20 Mayıs 2013’te “KCK Soruşturması” adı altında Iğdır’da 26 Kasım 2012’de düzenlenen operasyonun 
ardından tutuksuz 15 kişinin yargılanmasına devam edildi. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, BDP Parti Meclisi üyeleri 
Orhan Artuç ile Ferzende Abay’a “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası 
verdi. Mahkeme heyeti, diğer 13 sanığın ise beraat etmesine karar verdi. 
 
20 Mayıs 2013’te, Diyarbakır'da 15 Kasım 2006 tarihinde kurulan ve polislerce birçok kez basılan 5 Nisan 
Özgür Yurttaş Derneği'nin eski başkanı Mürsel Doğru ve eş başkanı Haşem Yücel'in 2012 yılının Mayıs 
ayında mahalledeki esnafların sorunlarını tespit etmek ve bu sorunları yetkili mercilere ulaştırarak 
çözülmesini sağlamak amacıyla form dağıtması yasa dışı faaliyet olarak görüldü. Esnaflara dağıtılan formlara 
polis tarafından el konulurken, dernek üyesi Şükrü Ekinci gözaltına alınmıştı. Yaşanılan gözaltı sonrasında 
Doğru ve Yücel'e yurttaşlardan para aldıkları iddiasıyla soruşturma açıldı. Diyarbakır Valiliği İl Dernekleri 
Müdürlüğü'nün ihbarı üzerine savcılık tarafından başlatılan soruşturmada; "Çalışma konuları dışında faaliyet 
gösterdiği, ayrıca derneğin Anayasa ve kanunlarla açıkça yasaklanan amaçları ve suç konusu teşkil eden 
fiilleri gerçekleştirdiği" iddia edildi. Soruşturma sonucunda hazırladığı iddianame ile Diyarbakır Asliye Ceza 
Mahkemesi'ne başvurarak Doğru ve Yücel hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava 
açılmasını isteyen savcılık, Doğru ve Yücel'in ayrıca siyasi haklardan da mahrum bırakılmasını talep etti. 
İddianameyi kabul ederek davaya dönüştüren mahkeme, 21 Mayıs tarihine duruşma tarihi verdi.   
 
Yazar Sevan Nişanyan’ın kendisine ait blog sayfasında (http://nisanyan1.blogspot.com) “Nefret suçlarıyla 
mücadele etmeli” başlığıyla yazdığı yazıda İslam Dini’nin peygamberine hakaret ettiği iddiasıyla yapılan suç 
duyuruları üzerine Sevan Nişanyan hakkında “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen 
aşağıladığı” iddiasıyla Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi uyarınca hazırlanan iddinamenin kabul 
edildiği ve Sevan Nişanyan’ın yargılanmasına İstanbul 14. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 22 Mayıs 2013’te 
başlandı. Duruşmada müştekilerin kimlik tespitini yapan ve tarafların ifadesini alan mahkeme başkanı, Sevan 
Nişanyan’a 1 yıl 45 gün hapis cezası vererek cezanın Sevan Nişanyan’ın sabıkasının bulunması nedeniyle 
ertelenmemesine karar verdi. 
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20 Mayıs 2013’te Haftalık yayımlanan Demokratik Ulus Gazetesi’nin, 2012 yılında yayımlanan 7 nüshasında 
yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturmaların sonunda 
Yazı İşleri Müdürü Arafat Dayan hakkında açılan 7 ayrı davanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Arafat Dayan’a Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) ilgili 
maddeleri uyarınca “basın yoluyla yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hepsi ayrı ayrı olmak 
üzere 7 davadan toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. 
 
21 Mayıs 2013’te Tutuklu Gazetecilerle Dayanışma Platformu (TGDP) Temsilcisi Necati Abay hakkında 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla daha önce açılan fakat Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulan 
davanın İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen yeni karar duruşmasında mahkeme heyeti, Necati 
Abay’a kanıt olmamasına rağmen yeterli kanaat oluştuğu gerekçesiyle 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
 
22 Mayıs 2013’te Günlük Kürtçe yayımlanan Azadiya Welat Gazetesi’nin eski Yazı İşleri Müdürü İbrahim 
Güvenç hakkında 2012 yılında görev aldığı 6 aylık sürede çıkan haberlerin 17’sinde “basın yoluyla yasadışı 
örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan 17 ayrı davanın karar duruşması görüldü.  Diyarbakır 8. Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada İbrahim Güvenç’in son savunmasını alan mahkeme heyeti, İbrahim 
Güvenç’e 10 yıl 3 ay 22 gün hapis cezası ile 16 bin 500 TL para cezası verdi. 
 
25 Mart 2013’te Bursa’da Adalet ve Kalkınma Partisi il binası önünde parasız eğitim talebiyle pankart açarak 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde slogan atan Liseli Genç Umut üyesi 16 kişi hakkında başlatılan 
soruşturma sonunda “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla hazırlanan 
iddianamenin kabul edilmesi üzerine 14 öğrencinin Bursa 1. Çocuk Mahkemesi’nde, 2 öğrencinin ise Bursa 
1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 27 Haziran 2013’te başlanacak. 
 
Çağdaş Hukukçular Derneği’ne (ÇHD) yönelik 9 avukatın 21 Ocak 2013’te tutuklanmasıyla sonuçlanan 
operasyonu protesto etmek için ÇHD ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği (ÖHD) üyesi avukatlar, tutuklu 
avukatların tutukluluk hallerine itiraz etmek için 18 Şubat 2013’te geldikleri Çağlayan Adliyesi’nde oturma 
eylemi yapmış, pankart açarak basın açıklaması yapan avukatlara polis ekiplerinin coplarla ve biber gazıyla 
müdahale etmesi sonucu 7 avukat yaralanmış, 5 avukat da gözaltına alınmıştı. Olayın ardından bir polis 
memurunun şikayeti üzerine gözaltına alınan avukatlar Erman Öztürk, Arman Yılmaz, Muhittin Köylüoğlu, 
Özgür Esen ve Halil Kocabaş hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığı 5 Mart 2013’te öğrenilmişti. 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
ettikleri” ve “görevli kolluk kuvvetine görevini yaptırmamak için direndikleri” iddialarıyla 4 avukat hakkında 9’ar 
yıla kadar, Muhittin Köylüoğlu hakkında ise aynı suçlamaların yanı sıra “kamu görevlisine hakaret ettiği” 
iddiasıyla toplam 17 yıla kadar hapis cezası talep ettiği iddianameyi kabul eden ilgili İstanbul Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 5 avukatın yargılanmasına 29 Mayıs 2013’te başlandı. Duruşmada sanıkların ifadesini alan 
mahkeme başkanı, tanıkların ve olay gününe ait tutanakta imzası olan polis memurlarının dinlenmesi için 
duruşmayı erteledi. 
 
30 Mayıs 2013’te, Dersim "KCK" davasında yargılanan 5 üniversite öğrencinin duruşması, Malatya 3. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıklar duruşmada son savunmalarını yaparken, mahkeme heyeti, kararını 
açıkladı. Kasım Aydın, Serhat Pervane, Mahir Kan, Eylem Ürgen'e "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 6'şar yıl 
3'er ay, "örgüt propagandası" yaptıkları iddiasıyla 10'ar ay hapis cezası verilirken, Baver Demir isimli 
öğrenciye ise, Kürtçe savunma yaptığı için iyi hal indirimi uygulanmayarak 9 yıl hapis cezası verildi. 
   
1 Haziran 2013’te, Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, Adıyaman'da öğrenci olan 7 kişi hakkında açılan 
davada da kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, Aydın Kara, Hamiyet Uçal, Hayrettin Kahraman, Serkan 
Tangül, Umut Çalışkan, Ahmet Ozan Özbek'in de aralarında bulunduğu 7 kişiye, "YDG-M üyesi olmak" ve 
"örgüt propagandası yapmak" iddiasıyla 10'ar yıl 6'şar ay ceza verdi. Aynı mahkeme heyeti, bir başka 
davada da, "KCK"ye bağlı Öz Savunma Birliği'ne üye oldukları gerekçesiyle yargılanan Havva Bozkurt ve 
Yahsin Ekmen'e 13,5'er yıl ceza verirken, Ayhan İlekmek'e ise 6 yıl 3 ay ceza verdi.   
 
1 Haziran 2013’te, Elazığ'da "KCK" adı altında yapılan operasyonda 3'ü tutuklu 7 öğrenci hakkında açılan 
davanın duruşması Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. YDG-M üyesi oldukları iddiasıyla 7 
öğrenciye 6 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. Elazığ'daki "KCK" operasyonunda ise 3'ü tutuklu 
12 kişi hakkında açılan davanın duruşmasında mahkeme heyetinin daha önce verdiği hapis cezaları, 
Yargıtayca fazla bulunmuş ve karar bozulmuştu. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar görülen 
duruşmaya, tutuklu sanıklar ile müdafi avukatları katıldı. Yapılan savunmalarda, suçlamalar reddedilirken, 
mahkeme heyeti, bir önceki kararında direnerek sanıklara ceza yağdırdı. Azadiya Welat Gazetesi Elazığ 
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Temsilcisi Ali Konar'ın da aralarında bulunduğu 12 kişiye, "örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası 
yapmak" iddiasıyla 6 yıl 3 ay ile 7,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi. 
 
5 Haziran 2013’te Elazığ’da 24 Mayıs 2010’da Yurtsever Demokratik Gençlik Meclisi üyelerine yönelik 
düzenlenen operasyonun ardından 12 kişinin yargılandığı ve Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin “delil yetersizliği” 
nedeniyle bozarak geri gönderdiği dosyada Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi görülen duruşmada Dicle 
Haber Ajansı (DİHA) eski Muhabiri Serkan Demirel’in de bulunduğu 9 sanığa “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
iddiasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi, 3 sanığın da beraat etmesine karar verdi. 
 
7 Haziran 2013’te, BES Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Karaaslan hakkında, PKK Lideri Abdullah 
Öcalan'ın doğum günü dolayısıyla gerçekleştirilen Amara yürüyüşüne katıldığı gerekçesiyle Diyarbakır 8. 
Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 yıl 2 ay hapis ve 18 bin TL para cezası verildi.   
 
7 Haziran 2013’te, Batman'da 8 Ekim 2011 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda DYG'ye üye oldukları 
gerekçesiyle gözaltına alınıp tutuklanan 11 kişi hakkında açılan davanın karar duruşması, Diyarbakır 7. Ağır 
Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar; Aziz Taşkın, M. Şafi Taş, Süleyman Öztoprak, 
Abdurrahman Akçil, Muhyettin Işık, Fırat Boral, Nizam Arzık ile Servet İspir'in yanı sıra tutuklu yakınları ve 
avukatlar katıldı. Duruşmada kimlik tespitinde tutuklu sanıklar "Ez li vir im" diye yanıt verdi. Ardından 
savunmalarını tercüman aracılığıyla Kürtçe yapan sanıklar suçlamaların asılsız olduğunu belirterek, 
tahliyelerini istedi. Duruşmada avukatların savunmaları ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. 
Mahkeme heyeti, Aziz Taşkın, Adnan Öner, M. Şafi Taş ve Süleyman Öztoprak'a 6'şar yıl 3'er ay, 
Abdurrahman Akçil'e 7 yıl 4 ay, Muhyettin Işık, Nizam Arzık, Servet İspir ve Fırat Boral'a 8'er yıl 9'ar ay hapis 
cezası vererek, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti ayrıca Mehmet Şirin 
Uğran hakkında kovuşturmanın ertelenmesine, Vedat Aker'e ise beraat kararı verdi.   
 
11 Haziran 2013’te, Bingöl'de 2011 yılında polis aracına düzenlenen ve bir polisin ayağından yaralandığı 
silahlı saldırı olayı ile ilgili olarak yargılanan ve hakkında gizli tanık ifadesi dışında delil bulunmamasına 
rağmen 62 yıl 8 ay hapis cezası verilen Gülsüm Koç hakkında mahkeme sırasında attığı bir slogan nedeniyle 
"örgüt propagandası" yapmak iddiasıyla dava açılmıştı. Davanın duruşması, Diyarbakır 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya Gülsüm Koç ve avukatı katıldı. Duruşmada kimlik tespitinin ardından 
mahkeme heyeti Gülsüm Koç'a, "19 Şubat'ta hakkında açılan ve karara bağlanan duruşmada 'Bji serok Apo' 
diye slogan atmışsın ne diyorsun" diye soru yöneltti. Sorunun üzerine Kürtçe tercüman aracılığıyla Koç, 
"Evet cezaya tepki duyduğum için slogan attım. Başka söyleyeceğim bir şey yoktur" yanıtını verdi. Ardından 
savcı, Koç'un "Biji serok Apo" diye bağırarak yasadışı slogan attığı ve suç işlediğini iddia ederek, Koç'un 
3713 sayılı yasanın 7/2 maddesine göre cezalandırılması gerektiğini belirtti. Ardından savunma yapan 
Avukat Rahşan Bataray Saman, iddia makamının mütaalasına katılmadığını söyleyerek, "Onu söylediği 
zaman da seyirci yoktu. Sadece mahkeme heyeti bir de ben vardım. Bizce bu propagandadan dolayı 
cezalandırılmaması gerekir. Çünkü içeriğinde şiddet yoktur. Biz öncelikle beraatine karar verilmesini, 
mahkeme aksi kanaatindeyse lehe olan hükümlerini uygulanması talep ediyoruz" dedi. Saman, ayrıca 
kamuoyunda 3'üncü ve 4'üncü yargı paketleri ile artık "propagandanın" suç olmaktan çıkarıldığını hatırlattı. 
Saman'ın savunması ardından mahkeme heyeti, 3713 Sayılı Yasa'nın maddesi gereğince Koç'a 1 yıl ceza 
verdi. Ardından mahkeme heyeti Koç'un "geleceğinin üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alarak" cezayı 
10 aya indirdi.   
 
11 Haziran 2013’te, BDP Dersim Pertek İlçe Örgütü yöneticisi Ulaş Uyanık, "Örgüt üyeliği" ve "Yardım ve 
yataklık" iddiasıyla yargılandığı bir davada verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onaylanması 
sonucu ilçe merkezinde polisler tarafından gözaltına alındı. Uyanık, Elazığ Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
12 Haziran 2013’te, Urfa'da 2012 yılında yapılan Newroz kutlamalarında, Viranşehir Belediyesi'ne ait resmi 
araçların Newroz kutlamaları için Urfa'ya cihaz götürdüğü iddiası ile Viranşehir Belediye Başkan Vekili 
Mehmet Burun ve Belediye Fen İşleri Müdürü Ayhan Sürücü hakkında TCK'nın 237 sayılı kanuna 
muhalefetten açılan davanın ilk duruşması görüldü. Viranşehir Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen 
duruşmaya, Mehmet Burun, Ayhan Sürücü ve Avukat Mevlüt Güneş katıldı. Resmi belediye araçları ile 
Newroz alanına ses yayın cihazlarını götürdüğü ve araç kanununa muhalefet ettikleri gerekçesiyle 
haklarında dava açılan Burun ve Sürücü iddiaları ret ederek, beraatlarını istedi. Dava karar için 18 Haziran 
tarihine ertelendi.   
 
13 Haziran 2013’te, Ağrı'nın Taşlıçay (Avkevir) ilçesinde "KCK" operasyonları kapsamında 29 Nisan 2009 
tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan ve 5 ay Erzurum H Tipi Cezaevi'nde kaldıktan sonra Erzurum 2'nci 
Ağır Ceza Mahkemesi'nde tahliye edilen Güven Akbalık, aldığı 3 yıl 4 ay hapis cezasını temyiz için 
Yargıtay'a göndermişti. Yargıtay tarafından bir hafta önce cezası onaylanan Akbalık, bu sabah saatlerinde 
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polis tarafından evinde gözaltına alınarak, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı. Savcılık talimatıyla 
tutuklanan Akbalık, Erzurum H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
17 Haziran 2013’te, Diyarbakır’ın Ergani İlçesi’nde 9 yıldan bu yana yayın yapan Ergani Söz Gazetesi'nin 
Genel Yayın Yönetmeni Zülküf Aydın ve Haber Müdürü Ekrem Senvar hakkında, Paris'te öldürülen PKK'nin 
kurucusu Sakine Cansız, KNK Paris Temsilcisi Fidan Doğan ve Leyla Şaylemez ile ilgili "3 Kürt Siyasetçi 
Uğurlandı" başlığı altında haber yaptıkları için Ergani Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma açıldı. 
Açılan soruşturmanın sonunda ise iddianame hazırlandı. Önümüzdeki günlerde Ergani Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde ilk duruşması görülecek olan davada, Aydın ve Senvar'ın cezalandırılması isteniyor. Aydın 
ve Senvar hakkında hazırlanan iddianamede şöyle deniliyor: "Ergani Söz Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni 
Zülküf Aydın, Haber Müdürü Ekrem Senvar'ın haftalık olarak yayınlanan Ergani Söz Gazetesinin 18/01/2013 
tarihli 433 sayılı yayında PKK KONGRE-GEL üyesi olan ve Paris'te uğradıkları silahlı saldırı sonucu 
yaşamını yitiren Sakine Cansız, Leyla Söylemez ve Fidan Doğan hakkında gazetenin birinci sayfasında bu 
kişilerin örgüt üyesi olmalarına ve siyaset ile uğraşmamalarına rağmen '3 Kürt siyasetçi uğurlandı' başlığını 
attıkları, böylelikle Aydın ve Senvar'ın üzerlerine atılı suçu işledikleri tüm dosya kapsamından 
anlaşıldığından, şüphelilerin yargılanmalarının mahkememizce yapılarak cezalandırılmalarına ve TCK'nun 
53. maddesi gereğince belirli hakları kullanmaktan yoksun bırakmalarına karar verilmesi kamu adına talep ve 
iddia olunur"   
 
17 Haziran 2013’te, 28 Aralık 2011 tarihinde Uludere'ye bağlı Roboski köyünün Federal Kürdistan sınırında 
Türk savaş uçakları tarafından bombalanarak katledilen 34 yurttaşın ailelerine sınır ihlali yaptıkları 
gerekçesiyle para cezası kesildi. Yakınlarını anmak için katliamın 500'üncü gününde sınıra yürüyerek karanfil 
bırakan ailelere Uludere Cumhuriyet Savcılığı tarafından 3'er bin TL idari para cezası verildi. Haklarında 
soruşturma açılan aileler, ayrıca Uludere Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeye çağrıldı. Konuya ilişkin 
görüştüğümüz Veli Encü, çocuklarını anmak için vuruldukları yere Karanfil Yürüyüşü düzenleyen aileler 
hakkında soruşturma açıldığını söyledi. 34 ailenin hepsine soruşturma açıldığını dile getiren Encü, "11 
yaşında olan kız kardeşim Züleyha Encü ile orada bulunmayan Cemal Encü'nün ablası Cahide Encü de 
ifadeye çağırıldı. Durum öyle bir noktaya vardırıldı ki, olay günü burada bulunmayan amcamın kızına bile 
soruşturma açıldı" dedi.  
 
21 Haziran 2013’te, Urfa'da Karakoyun İş Merkezi önünde Taksim Gezi Parkı direnişine destek olmak 
amacıyla "durma" eylemi gerçekleştirmek isterken gözaltına alınan Hakan Karageçili adlı Harran Üniversitesi 
öğrencisi serbest bırakıldı. Eylemini başlatmak için geldiği alana sprey boya ile "Bu bir durma eylemidir" 
yazısını yazdığı için gözaltına alınıp Sarayönü Polis Karakolu'na götürülen Karageçili'ye, Kabahatler 
Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle 88 TL para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.    
 
21 Haziran 2013’te, Dersim'de 11 Aralık 2012 tarihinde "KCK" adı altında yapılan operasyonlar kapsamında 
gözaltına alınıp tutuklanan ve 6'sı tutuklu 15 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması Malatya 4. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu 6 sanık ve tutuksuz yargılanan sanıklar ile sanıkların 
avukatları katıldı. Duruşmada avukatların yaptıkları savunmanın ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. 
Dava kapsamında tutuksuz yargılanan Şükran Yılmaz, Sevim Soylu, Çetin Aran ve M. Hanifi Pekmezci 
hakkında beraat kararı verilirken, yine tutuksuz yargılanan sanıklardan Gürkan Kahraman, Şahin Kılıç, Şükrü 
Ertaş, Serdar Erdoğan ve Özgür Söylemez’e "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 6 yıl 3 ay ceza verilip, denetimli 
serbestlik kararı verildi. Tutuklu sanıklardan İbrahim Halil Ateş'e "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 6 yıl 3 ay ceza 
verilirken yaşından kaynaklı tahliye edilmesine karar verildi. Tutuklu sanıklardan Ali Haydar İpekoğlu, 
Hüseyin Tunç, İsmail Atay, Veysel Aksoy ve Ali Kandil ise "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 6 yıl 3 ay hapis 
cezası verilerek tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.   
 
24 Haziran 2013’te, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 14 Nisan Mahallesi'nde ikamet eden Metin Polatlı (30) adlı 
yurttaş çarşı merkezinde gözaltına alındı. Erzurum "KCK" davasında tutuklanan Polatlı, Erzurum H Tipi 
Cezaevi'nde 6 ay tutulduktan sonra tahliye edilmişti. Polatlı hakkında Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından "KCK üyesi" olduğu iddiasıyla verilen 6 yıl 2 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onandığı ve 
bu nedenle tutuklandığı öğrenildi. Diyadin Savcılığı'na çıkarılan Polatlı, savcılık işlemlerinin ardından Ağrı 
Cezaevi'ne gönderildi.   
 
25 Haziran 2013’te Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) eski 
Genel Başkanı Nurettin Demirtaş hakkında, 2007 yılında Almanya’nın Düsseldorf Kenti’nde yaptığı 
konuşmayla “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla açılan davada verilen 10 aylık hapis cezasının 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından Nurettin Demirtaş’ın yeniden yargılanmasına 
başlandı. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, Abdullah Demirtaş hakkında 
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başlatılan kovuşturmanın 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı 
yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 
 
25 Haziran 2013’te, "KCK" Eruh davası olarak bilinen ve 2010 yılında 9 kişi hakkında Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde açılan davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, ceza yağdırdı. Tutuklu sanıklar 
Ramazan Batur, Serdar Batur, Yusuf Demir, Yusuf Öztürk, Ömer Özbay, Abdurrahim Demir, Meas Erdemci, 
Aytekin Kayran ve Bahattin Atabay'a ayrı ayrı "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" 
iddiasıyla 6 yıl 3 ay, "tehlikeli madde bulundurmaktan" 3 yıl, "mala zarar verme" suçlamasıyla 2 yıl 6 ay ve 8 
bin 320 TL para cezası verildi. Toplamda 9 kişiye 105 yıl 8 ay hapis cezası ile 74 bin 880 TL para cezası 
verildi.   
  
27 Haziran 2013’te Bursa’da 25 Mart 2013’te Adalet ve Kalkınma Partisi il binası önünde parasız eğitim 
talebiyle pankart açarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde slogan atan Liseli Genç Umut üyesi 17 
kişi hakkında başlatılan soruşturma sonunda “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla 
hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi üzerine 12 öğrencinin Bursa 1. Çocuk Mahkemesi’nde, 5 öğrencinin 
ise Bursa 3. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına  başlandı. Duruşmalarda sanıkların kimlik tespitini 
yapan ve ifadelerini alan mahkeme başkanları, duruşmaları erteledi. 
 
28 Haziran 2013’te Gaziantep’te 13 Haziran 2013’teki eylemlere evinin balkonundan tencere ve tava ile ses 
çıkartarak katılan Zeynep Yaşar’a “Kabahatlar Kanunu’na muhalefet ettiği” gerekçesiyle 88 lira para cezası 
verildi. 
 
1 Temmuz 2013’te “Yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi oldukları” suçlamasıyla yargılanan ve arasında %85 
fonksiyon kaybı olan Yasemin Karadağ’ın (42) da bulunduğu 4 kişinin yargılanmasına devam edildiği 
öğrenildi. Çağlayan (İstanbul) 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti,  
hastalığı dolayısıyla tutuksuz yargılanan Yasemin Karadağ’a “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla 7 yıl 
6 ay hapis cezası, Gazi Nefes’e aynı suçlamayla 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Diğer sanıklar Emel Keleş ve 
Çiğem Yakşi ise beraat etti. 
 
3 Temmuz 2013’te, 18 Ocak 2013’te sabaha karşı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
“yasadışı DHKP/C Örgütü Soruşturması” kapsamında Çağdaş Hukukçular Derneği’nin avukatlarına yönelik 
düzenlediği operasyonun ardından 9’u tutuklu 22 avukat hakkında hazırlanan 600 sayfalık iddianameyi 
onaylayan “terör” suçlarından sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcı vekili Oktay Erdoğan, bazı şüphelilerin 
“yasadışı örgüt yöneticiliği”, bazı şüphelilerin ise “yasadışı örgüt üyeliği” ile suçlandığı iddianameyi 
değerlendirmesi amacıyla İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. 
 
2 Temmuz 2013’te Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın, Gezi Parkı’yla ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına 
karşı yaptığı itiraz İstanbul 6. İdare Mahkemesi tarafından oy çokluğuyla reddedilirken İstanbul 1. İdare 
Mahkemesi’nin ise 6 Haziran 2013 tarihli kararıyla “Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi”ni iptal ettiği ortaya 
çıktı. Bolu Valiliği’nin ve Emniyet Müdürlüğü’nün 11 Haziran 2013’te gönderdikleri tutanak doğrultusunda 
Bolu Belediyesi’nin, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle İzzet Baysal Caddesi’nde afiş asan 9 kişiye “Kabahatlar 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle biner lira para cezası verdiği 3 Temmuz 2013’te öğrenildi. 
 
3 Temmuz 2013’te Hatay ve Mersin’de 19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
“yasadışı DHKP/C Örgütü Soruşturması” kapsamında düzenlediği operasyonun ardından 2’si tutuklu 17 
KESK üyesinin yargılanmasına devam edildi. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların 
ifadelerini alan mahkeme heyeti, Eğitim-Sen Silifke Temsilciliği Örgütlenme Sekreteri Bülent Coşkun ve SES 
Hatay Şubesi Örgütlenme Sekreteri Merih Şanlı’nın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı erteledi. 
 
3 Temmuz 2013’te,2'si tutuklu 14 kişinin yargılandığı "KCK" Ceylanpınar davasının karar duruşması 5 
Temmuz'da Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, avukat ve tutuklu sanıkların 
yaptığı savunmaların ardından tüm sanıklar için beraat talep edildi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların 
tutukluluk halinin devamına karar vererek, tutuklu yargılanan BDP Ceylanpınar İlçe yöneticileri Cemil Tuncer 
ve Abdulbaki Can ile tutuksuz yargılanan eski belediye başkan yardımcısı Ahmet Dağtekin, belediye meclis 
üyeleri Adile Deniz Sürer, Abdulhalim Dayan, M. Emin Polat, Hasan Karaoğlan ile MEYADER İlçe temsilcileri 
İbrahim Avcı, Ecevit Yavuz, il genel meclis üyeleri İbrahim Oğur, Abdurrahim Demir, eski ilçe yöneticileri 
Suphi Zengin ve Nurullah Akan'a "örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası verdi  
 
4 Temmuz 2013’te Ankara’da 19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı 
DHKP/C Örgütü Soruşturması” kapsamında düzenlediği operasyonun ardından tutuklanan Eğitim-Sen 
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Ankara 2 No’lu Şube üyesi Satılmış Gökoğlu, Eğitim-Sen Ankara 2 No’lu Şube üyesi Bünyamin Keleş, BES 
Ankara 2 No’lu Şube üyesi Emre Kesikhalı, BES Ankara Şubesi üyesi Seher Toksoy, BES Ankara Şubesi 
üyesi Serpil Toksoy, Haber-Sen Ankara Şubesi üyesi Mustafa Anıl, Terörle Mücadele Yasası’nın 10. 
Maddesi ile Yetkili Ankara Özgürlük Hâkimliği’nde değerlendirilen tutukluluğa itiraz duruşması sonucu 
serbest bırakıldı. 
 
5 Temmuz 2013’te Antalya’nın Finike İlçesi’ndeki Gezi Parkı eylemlerine evlerinin balkonundan tencere ve 
tava ile ses çıkartarak katılan 2 kişiye “Kabahatlar Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 88’er lira para 
cezası verildiği öğrenildi. 
 
5 Temmuz 2013’te Diyarbakır’da Lice Belediyesi tarafından 2009 yılında Fis Köyü’nde yapılmak istenen 
festivale izin verilmemesi üzerine Fis Köyü’nde fidan diken 10 kişinin “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada 
sanık avukatlarının esas hakkındaki savunmasını alan mahkeme heyeti, aralarında Sur Belediye Başkanı 
Abdullah Demirbaş, Kayapınar Belediye Başkanı Zülküf Karatekin, Bağlar Belediye Başkanı Yüksel Baran, 
Yenişehir Belediye Başkanı Selim Kurbanoğlu ve Lice Belediye Başkanı Fikriye Aytin’in de bulunduğu 10 kişi 
hakkında başlatılan kovuşturmanın 30 Nisan 2013’te yürürlüğe giren ve 4. Yargı Paketi olarak bilinen 6459 
sayılı yasa ve 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca 
ertelenmesine karar verdi. 
 
5 Temmuz 2013’te Van’da 23 Mayıs 2012’de KURDÎ-DER Şubesi tarafından Dil Bayramı dolayısıyla Feqiyê 
Teyran Parkı’nda yapılan etkinlik öncesi okunan “Ez Kurdim” adlı şiirle “yasadışı örgüt propagandası 
yapıldığı” iddiasıyla dernek yöneticisi 5 kişi hakkında açılan davaya başlandı. Van 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti duruşmayı 19 Temmuz 
2013’e erteledi. 
 
9 Temmuz 2013’te “KCK/TM adlı yapılanmaya üye oldukları” suçlamasıyla Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde 
düzenlenen operasyonun ardından 2’si tutuklu 14 sanığın yargılanmasına Diyarbakır 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 14 kişinin yargılandığı davanın 
karar duruşmasında sanıkların Kürtçe son savunmasını alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan 12’sine 
6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verirken, 2 sanık da beraat etti. 
 
9 Temmuz 2013’te Hakkâri’de 2008 yılındaki Newroz kutlamasında polislerin bir çocuğa uyguladığı şiddeti 
haberleştiren gazeteci Hamdiye Çiftçi hakkında Terörle Mücadele Yasası uyarınca açılan davaya  devam 
edildi. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada Hamdiye Çiftçi’nin savunmasını alan mahkeme heyeti, 
“terörle mücadelede yer alan kamu görevlilerini hedef gösterdiği” iddiasıyla bir yıl hapis cezası verdi. 
 
11 Temmuz 2013’te Diyarbakır’da 7 Şubat 2013’te yolda yürürken gözaltına alınarak tutuklanan ve hakkında 
“patlayıcı madde bulundurduğu, yasadışı örgüt üyesi olduğu ve yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamalarından dava açılan Ali Narin’in (19) yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanığın Zazaca ifadesini alan mahkeme heyeti, dosyada tanık sıfatıyla yer 
alan iki polis memurunun ifadelerinin birbiriyle çelişmesine rağmen Ali Narin’in tutukluluk halinin devam 
etmesine karar vererek duruşmayı 19 Eylül 2013’e erteledi. 
 
15 Temmuz 2013’te,Erzurum'un Karayazı ilçesinde Kasım 2012'de "KCK" adı altında yapılan ev baskınları 
sonucu 7 kişi hakkında açılan davanın 5'inci duruşması Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 
Duruşmaya tutuklu sanıklar ve avukatlar katıldı. Sanıklar, tercüman aracılığıyla Kürtçe savunma yaparken, 
avukatlar ise müvekkillerinin tahliye ve beraatlarını talep etti. Yapılan savunmaların ardından duruşmaya kısa 
bir ara veren mahkeme heyeti, "Örgüt üyesi olmak", "Örgüte yardım etmek", "Bireyleri eylemlere sevk etmek" 
iddiasıyla İbrahim Çeraz, Çetin Tutkun ve Yılmaz İştel'e müebbet hapis, "Örgüte yardım etmek" ve "Bireyleri 
eylemlere sevk etmek" suçlamasıyla Reis Kaya ve Şahin Genç'e 13 yıl 6'şar ay, Halit Rozun ve Vedat 
Yüksel'e ise 7 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.   
 
16 Temmuz 2013’te Hakkâri’de 11 Haziran 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından 6’sı tutuklu 17 kişinin yargılanmasına devam edildi. Van 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunmasını alan mahkeme heyeti, sanıklardan Abdulhakim 
Kaya, Lokman Abi, Medine Duran, Daveti Tan ve Cemil Akış’a “yasadışı örgüt üyesi oldukları” iddiasıyla 
6’şar yıl 3’er ay hapis cezası, Mehmet Sıddık Yıldırım, Sait Gezer, Necman Öner ve Seyfettin Temel’e aynı 
suçlamanın yanı sıra “yasadışı örgüt propagandası da yaptıkları” iddiasıyla 7’şer yıl 5’er ay hapis cezası 
verirken 8 sanığın da beraat etmesine karar verdi. 
 



[2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU] İNSAN HAKLARI DERNEĞİ 

 

 | İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ 475 

 

16 Temmuz 2013’te Ankara’da 20 Ocak 2011’de gözaltına alınıp 23 Ocak 2011’de “sağcı öğrencilere saldırı 
düzenleyebilecekleri ihtimalleri olduğu” gerekçesiyle beş öğrencinin yargılanmasına  devam edildi. Ankara 
11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülenkarar duruşmasında mahkeme heyeti, “PKK, Devrimci Halk Kurtuluş 
Partisi/Cephesi (DHKP-C), Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP-L), Maoist Komünist Parti (MKP) 
Örgütlerine üye oldukları” iddiasıyla yargılanan sanıklardan Yusufcan Yıldırım’a “yasadışı örgüte yardım ve 
yataklık ettiği” iddiasıyla 2 yıl bir ay hapis cezası, Uğurcan Soybelli, ve Didem Ezgi Serap’a “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” ve “kesici alet taşıdıkları” iddialarıyla 9’ar yıl 1’er ay 10’ar gün hapis cezası ve 3200’er TL 
para cezası verdi.  Yargılama sonunda Ali Haydar Yıldız ve Rıdvan Akbaş beraat etti. Mahkeme heyeti, 
Uğurcan Soybelli ve Didem Ezgi Serap hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla 
başlatılan kovuşturmanın ise 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı 
yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 
 
16 Temmuz 2013’te İstanbul’da 2 Haziran 2013’te Gezi Parkı eylemlerine katıldığı iddiasıyla M.Y. (16) 
hakkında iddianame hazırlandığı öğrenildi. İddianamenin kabul edilmesi halinde M.Y.’nin “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” ve “görevli polis memuruna direndiği” iddialarıyla 
7 yıla kadar hapis cezası ve 50 bin TL’ye kadar para cezası talebiyle yargılanacağı bildirildi. 
 
Ankara’da 27 Kasım 2010’da Gençlik Kültür Merkezi’ne (GKM), Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
kararıyla baskın düzenleyen polis ekipleri “yasadışı eylem yapılacağı” gerekçesiyle 46 kişiyi gözaltına almış, 
gözaltına alınanlardan 11 kişi de tutuklanmıştı. Davanın 17 Temmuz 2013’te görülen karar duruşmasında 
tutuksuz 43 kişinin “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarıyla 
yargılanmasına Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada sanıkların esas hakkındaki 
son savunmalarını alan mahkeme heyeti, sanık Emre Karataş’a “yasadışı örgüt üyesi olduğu” iddiasıyla 8’er 
yıl hapis cezası, sanıklar Mehmet Salih Erşari, Mehmet Akyar, Erhan Ölçen, İdris Gürmez, Zübeyir Sızıcı, 
Mehmet Can Temel ve Hasan Ertuğrul’a aynı suçlamayla 9’ar yıl hapis cezası ve Okan Başat’a aynı 
suçlamanın yanı sıra “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurduğu” iddiasıyla 15 yıl 8 ay hapis cezası ve 2 
bin TL para cezası verdi. Mahkeme heyeti, 34 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” 
gerekçesiyle başlatılan kovuşturmanın ise 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak 
bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 
 
18 Temmuz 2013’te Taraf Gazetesi’nde köşe yazılarının yayımlandığı 2013 yılının Ocak ayında Başbakan 
Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili yazdığı yazıyla “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla 
hakkında dava açılan Ahmet Altan’ın Anadolu Adliyesi’ndeki (İstanbul) 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında taraf avukatlarının son sözlerini alan mahkeme başkanı Ahmet Altan’a Türk 
Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uyarınca 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. 
 
18 Temmuz 2013’te, Bingöl'de Mart ayında yaşanan 8 günlük su kesintisine karşı yürüyüş ve açıklama 
yapan Eğitim Sen Bingöl Şubesi üyeleri, 22 Mart Dünya Su Kaynaklarının Etkin Kullanımı ile Bingöl'de su 
kesintisinin aynı döneme denk gelmesi üzerine eylem yaptı. Eğitim Sen'lilerin yaptığı eyleme "İzinsiz gösteri 
yapıldığı" iddiasıyla Eğitim Sen üyesi 6 kişi hakkında dava açıldı.  
 
18 Temmuz 2013’te Cumhuriyet Gazetesi’ndeki köşesinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la ilgili yazdığı 
yazıyla “Başbakan’ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu” iddiasıyla hakkında dava açılan Bekir Coşkun’un 
Ankara 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında taraf avukatlarının son sözlerini alan 
mahkeme başkanı Bekir Coşkun’a 5 bin lira manevi tazminat cezası verdi. 
 
19 Temmuz 2013’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ne bağlı Bostancı Semti’nde 27 Nisan 2009’da bir eve 
düzenlenen baskında Orhan Yılmazkaya’nın öldürülmesinin ardından, Devrimci Karargâh Örgütü’ne yönelik 
düzenlenen operasyonlarda, “Devrimci Karargâh Örgütü üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alınan, 8’i 
tutuklu 75 sanığın İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada son 
savunmaları dinleyen mahkeme heyeti kararını açıkladı. Dava sonunda mahkeme heyeti 24 kişinin beraat 
ettiğini açıkladı. Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı’ya “yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmek”, “silah 
bulundurmak”, “adil yargılamayı etkilemek” ve “görevi ihmal etmek” suçlamalarından toplam 15 sene 2 ay 15 
gün ceza verildi. Duruşma sonunda beraat etmesine karar verilen 24 kişi ise şunlar: İbrahim Şimşek, Mustafa 
Aşula, Aylin Duruoğlu, Ahmet Gülaydı, Banu Çıvğın, Fırat Efe, Gamze Canpolat, Mustafa Süleyman, Kudret 
Köksal, Salih Umut Bulduk, Ülkü Duran, Serkan Karabulut, Murad Akıncılar, Köksal Kaysı, Akın Tanrıverdi, 
Önder Sönmez, Kemal Hamzaoğlu, Özgür Cafer Kalafat, Oğuzhan Kayserioğlu, Gülseren Poyraz, Ağca 
Kaya, Ersin Sarıçam, Özcan Kılıç, Onur Sarıefe, Barış Kaygın, Metin Akdemir, Şenay Avcı, Şeyma Özcan, 
Cem Akdoğdu. Duruşma sonunda “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası 
alan tutuklu sanıklar Volkan Karakuş ve Bayram Akdoğdu’nun tahliye edilmesine karar verildi. Sanıklardan 
Fatih Aydın’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 45 yıl 10 ay hapis cezası ve 315 bin lira para cezası 
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verildi. Cemal Bozkurt’a 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 230 yıl 2 ay hapis cezası ve 45 bin lira 
para cezası verildi. Özgür Dinçer’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, 26 yıl 3 ay hapis cezası ve 25 bin 
lira para cezası verildi. Okan Duman’a müebbet hapis cezası, 10 yıl 6 ay hapis cezası ve 8 bin 320 lira para 
cezası verildi. Mehmet Yeşiltepe, Nail Arıkan, Ozan Eryılmaz, Baha Okar, Semih Aydın, Sultan Seçik 
Kubilay, Selda Başusta Çalık, Günay Kubilay, Ecevit Piroğlu, Özgür Aytulum, Yaman Yıldız, Benay Can, 
Deniz Küçükbumin, Emrol Pamuk, Bayram Akdoğdu, Volkan Karakuş’a “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
iddiasıyla 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verildi. Muhammet Çetin, Süleyman Gürkan Anıl, Abdülselam Sultan, 
Tamer Taş, Mehmet Güneş, Umur Suyadul, Coşkun Kıyamçiçek, Ergin Öncü’ye “yasadışı örgüte yardım ve 
yataklık ettikleri” iddiasıyla 3’er yıl 1’er ay 15’er gün hapis cezası verildi, aynı suçlamadan Sevim Öztürk ve 
Melek Seven’e 4’er yıl 2’şer ay hapis cezası, Ceren Sütlaş’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Necdet 
Öztürk’e 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira para cezası verildi. Ulaş Erdoğan’a 17 yıl 11 ay hapis cezası 
verildi. Cenk Büyükkahraman ve Zafer Kaygın’a 8’er yıl 4’er ay, Gökhan Aydın’a 6 yıl 3 ay hapis cezası 
verildi. Hakan Soytemiz’e 8 yıl 9 ay, Rıdvan Turan’a 7 yıl 1 ay hapis cezası ve 400 lira para cezası, Tuncay 
Yılmaz’a 9 yıl 2 ay hapis cezası, Ulaş Bayraktaroğlu’na 6 yıl 8 ay hapis cezası, İbrahim Turgut’a 11 yıl 3 ay 
hapis cezası ve bin lira para cezası, Necdet Kılıç’a 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 400 lira para cezası, Onur 
Erkut’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası, Vedat Yıldız’a 3 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası ve 6 bin lira para cezası 
verildi.. 
 
20 Temmuz 2013’te, Bingöl merkezde 15 Mayıs 2011 tarihinde polis aracının taranması olayına karıştığı 
iddiasıyla tutuklanarak cezaevine konulan 18 yaşındaki dershane öğrencisi Gülsüm Koç'a, "Devletin birliği ve 
ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Adam öldürmeye teşebbüs etmek" iddiasıyla 62 yıl hapis cezası verilmişti. 
Olaya karıştığına dair herhangi bir somut kanıt bulunamamasına rağmen, sadece gizli tanık ifadesi ile 
suçlanması üzerine ülke gündemine oturan Koç ile ilgili verilen hüküm kararının ardından, SGK, olayda 
yaralanan polislerden olan Hasan Hüseyin Korkut'a bağlanan aylığın toplu olarak Gülsüm Koç'tan tahsil 
edilmesi talebiyle Bingöl 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak dava açtı. SGK Başkanlığı tarafından 
açılan dava tutanağında, 15 Mayıs 2011'de meydana gelen olayda polis memuru Hasan Hüseyin Korkut'un 
yaralanarak malul kaldığı belirtiliyor. Memurun vazife malullüğünde bulunma iddiası üzerine, 5'inci dereceden 
vazife malullüğü sebebiyle 2 bin 433.29 TL aylık bağlandığının belirtildiği tutanakta, "Dava konusu olay ile 
ilgili olarak Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2011/416 esas nolu dosya ile kamu davası açılmış ve 
davalı suçlu bulunarak cezalandırılmıştır. Verilen karara Yargıtay temyiz incelenmesine gönderilmiş, ancak 
dosya Yargıtay'dan dönmemiştir. 5510 sayılı kanunun uzun vadeli sigorta kolları bakımından 3. kişinin 
sorumluluğunun düzenlendiği 39. Maddesinde '3. Bir kişinin kastı nedeniyle malul veya vazife malulu olan 
sigortalıya veya ölümü halinde hak sahiplerine, bu kanun uyarınca bağlanacak aylığın başladığı tarihteki ilk 
peşin sermaye değerinin yarısı için kurumca zarara sebep olan 3. kişilere rucu edilir' hükmü yer almaktadır. 
Kurumumuzca sigortalı Hasan Hüseyin Korkut'a bağlanan aylığın peşin aylığın peşin değerli sermaye 
gelirinin yarısı olan miktardan şimdilik 20 bin TL'sinin tahsil edilmesi gerekmektedir. Dava dilekçemiz ekinde 
sunulan 3713 sayılı kanuna göre peşin sermaye değeri 523.576.79 TL olarak belirlenmiştir Ancak 
kurumumuzun talep edeceği miktarın belirlenmesi için gerekirse bilirkişi incelemesi de yaptırılmalıdır" 
ifadelerine yer verildi.   
 
18 Ocak 2013’te sabaha karşı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı DHKP/C Örgütü 
Soruşturması” kapsamında Çağdaş Hukukçular Derneği’nin avukatlarına yönelik düzenlediği operasyonun 
ardından 9’u tutuklu 22 avukat hakkında hazırlanan 624 sayfalık iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır 
Ceza Mahkemesi yargılamaya Silivri Cezaevi’nde bulunan duruşma salonunda 24 Aralık 2013’te 
başlanmasına karar verildiği Temmuz ayında öğrenildi. 
 
Malatya’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 19 Haziran 2012’de “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 11 kişiden aralarında BDP İl Başkanı 
Gaffar Bayram’ın ve İHD Malatya Şubesi yöneticisi Hikmet Kapancı’nın da bulunduğu 10 kişi 22 Haziran 
2012’de tutuklanmıştı. 7’si tutuklu 11 kişinin yargılanmasına 30 Temmuz 2013’te Malatya 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada sanıkların Türkçe ve Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti, 
aralarında BDP İl Başkanı Gaffar Bayram’ın ve İHD Malatya Şubesi yöneticisi Hikmet Kapancı’nın da 
bulunduğu 8 sanığa “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 5’er yıl 2’şer ay hapis cezası verdi. 
Sanıklardan Mehmet Toktay ve Gökhan İmer için ise beraat etti. 
 
23 Temmuz 2013’te, 2010 yılında yaşamını yitiren bir HPG militanının cenazesine katıldığı gerekçesiyle 
hakkında soruşturma açılan BDP Dersim ili Pertek İlçe Örgütü üyesi Gökhan Karakuş hakkında açılan 
davanın sonuçlanması üzerine gözaltına alınarak tutuklandığı ve Elazığ E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildiği 
öğrenildi. "Örgüt propagandası" yaptığı gerekçesi ile tutuklanan Karakuş'a 10 ay ceza verildiği bildirildi.   
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31 Temmuz 2013’te, 19.06.2012 Tarihinde KCK operasyonları kapsamında tutuklanan 10 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. 13 aydır tutuklu bulunan sanıklar ile daha önce serbest bırakılan toplam 10 
BDP li siyasetçiye 5 ila 7 yıl arasında hapis cezası verildi. 2 sanık beraat etti. 
 
6 Ağustos 2013’te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi’nin önünde 15 Şubat 2012’de yapılan kimlik 
kontrolü sırasında gözaltına alınarak tutuklanan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Welat Yıldız’ın, 
Yaesmin Çifçi’nin Adana’daki cenazesine katıldığı gerekçesiyle yargılanmasına devam edildi. Davanın 
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” 
suçlamasıyla yargılanan Welat Yıldız’a mahkeme heyeti 1 yıl hapis cezası verdi. 
 
7 Ağustos 2013’te Ekşi Sözlük adlı internet sitesinde yer alan konu başlıklarında ve yorumlarda İslam Dini’ne 
hakaret edildiği iddiasıyla internet sitesinin üyesi 40 kişi hakkında Ali Emre Bukağlı’nın şikâyeti üzerine 
“halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin alenen aşağılandığı” suçlamasıyla Anadolu (İstanbul) 
Cumhuriyet Savcılığı’nca iddianame hazırlandığı öğrenildi. 
 
11 Eylül 2013’te, 19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı DHKP/C 
Örgütü Soruşturması” kapsamında düzenlediği operasyonun ardından Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya 
ve Çanakkale’de tutuklanan KESK üyesi 9’u tutuklu 16 kişinin yargılanmasına başlandı. Bursa 6. Bölge Ağır 
Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıkların tamamının tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 18 
Kasım 2013’e erteledi. 
 
12 Eylül 2013’te Batman’da 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun ardından 
haklarında dava açılan 11’i tutuklu 23 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasını ve haklarında delil ikamesinin 
yapılmasını tamamlayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Necla Katanca, Hasan Varol, Veysel Yürek ve 
İlyas Aşan adlı 4’ünün tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 3 Aralık 
2013’e erteledi. 
 
13 Eylül 2013’te “Terörle Mücadele”den sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanan Sedat Selim 
Ay’dan 1990’lı yıllarda işkence gördüklerini savunanların öykülerini haberleştiren Evrensel Gazetesi, T24 
haber sitesi, marksist.orghaber sitesi hakkında Sedat Selim Ay’ın yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan 
soruşturmanın tamamlandığı öğrenilmişti.  Soruşturma sonunda “iftira” ve “hakâret” suçlamalarından gazete 
ve haber ajansları adına yargılanacak olan T24’ün yazıişleri müdürü Metin Kıvanç Yener, T24’ün genel yayın 
yönetmeni Ahmet Doğan Akın, marksist.org’un yayın yönetmeni olan Ozan Tekin ve Evrensel Gazetesi’nin 
genel yayın yönetmeni Fatih Polat’ın yargılanmasına İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 13 Eylül 
2013’te başlandı. Duruşmada Fatih Polat hariç duruşmaya katılan diğer sanıkların ifadesini alan ve tanıkları 
dinleyen mahkeme başkanı, tanıkların dinlenmesinin devam edilmesine karar vererek duruşmayı 30 Ocak 
2014’e erteledi. 
 
19 Eylül 2013’te Diyarbakır’da Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 4 Mart 2012’de düzenlenen mitingde 
konuşma yapan BDP Diyarbakır İl Eşbaşkanı Zübeyde Zümrüt, Tertip Komitesi Başkanı Gülsün Altan, Barış 
Anneleri İnisiyatifi üyesi Rebia (Havva) Kıran ve mitingin sunucuları Zeynep Düşün ile Remziye Güzel 
hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla açılan davanın Diyarbakır 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, 5 sanığa verdiği birer yıllık hapis cezalarını 
6’şar bin lira para cezasına çevirdi. 
 
19 Eylül 2013’te Piyanist Fazıl Say hakkında bir sosyal paylaşım sitesinde yazılı olarak dile getirdiği 
ifadeleriyle “dini değerleri aşağıladığı” gerekçesiyle Ali Emre Bukağlı ve Orkun Şimşek isimli kişinin şikâyetçi 
olması üzerine açılan davada verilen 10 aylık hapis cezasında mahkeme başkanının aldığı hükmün 
açıklanmasının daha sonraya bırakılması kararının Fazıl Say’In talebi üzerine iptal edilmesinin ardından 
yeniden yargılamaya başlandı. İstanbul 19. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya “halkın bir kesiminin 
benimsediği dini değerleri alenen aşağıladığı” suçlamasıyla yargılanan Fazıl Say da katılırken, taraf 
avukatlarını dinleyen mahkeme başkanı, Fazıl Say’a Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi uyarınca 
yine 10 ay hapis cezası verdikten sonra hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasını uygulamayarak Fazıl 
Say’ın sabıkasız oluşunu dikkate alarak hapis cezasının ertelenmesine ve 2 yıl denetimli serbestlik süresi 
kararı verdi. 
 
19 Eylül 2013’te Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nde 28 Temmuz 2011’de Taşlıçay Köyü Korucubaşı Hacı Alan’ın 
öldürülmesinin ardından “KCK Soruşturması” adı altından düzenlenen operasyonun ardından 7’si tutuklu 41 
kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe 
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savunmalarını alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mehmet Zeki Sayak ve Mehmet Karabağ’ın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 5 Aralık 2013’e erteledi. 
 
İstanbul’da 2011 yılında çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlar sonucu 
205 (23’ü firari) kişi hakkında hazırlanan 2401 sayfalık iddianame tamamlanarak 19 Mart 2012’de kabul 
edilmesi amacıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 
söz konusu iddianameyi 3 Nisan 2012’de kabul etmesinin ardından 97’si tutuklu 205 kişinin yargılanmasına 
20 Eylül 2013’te devam edildi. 9 Eylül 2013’ten beridir devam eden davanın duruşmasında sanıkların 
savunmalarını alan ve haklarındaki delil ikamesini yapan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Faruk Tur, 
Derya Göregen ve Süreyya Aydın’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
1 Ekim 2013’e erteledi. 
 
20 Eylül 2013’te, Diyarbakır'da 2012 yılında 8 Mart Dünya Kadınlar gününde düzenlenen mitingin 
konuşmacıları olan BDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Zübeyde Zümrüt, Miting Tertip Komitesi Başkanı Gülsün 
Altan, Barış Anneleri İnisiyatifi aktivisti Rabia (Havva) Kıran ve mitingin sunucuları Zeynep Düşün ile 
Remziye Güzel hakkında"Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla ceza verildi. TMK'nın 7/2 ile TCK'nın 
53'üncü maddeleri uyarınca "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla Diyarbakır 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında, "Örgüt propagandası yapmak" suçlamasıyla her bir kadına ayrı 
ayrı 1'er yıl hapis cezası verildi. Mahkeme, verilen cezayı her bir sanıktan ayrı, yarı tahsil edilmek üzere 6'şar 
bin TL para cezasına çevirdi.   
 
24 Eylül 2013’te, 19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı DHKP/C 
Örgütü Soruşturması” kapsamında düzenlediği operasyonun ardından Malatya’da tutuklanan KESK üyesi 6 
kişinin yargılanmasına devam edildi. Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada üçü tutuklu 6 
sanığın ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Erdoğan Canpolat, Ejder Sütçü ve Özkan Karataş’ın 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
24 Eylül 2013’te Hakkâri’nin Şemdinli İlçesi’nde 16 Eylül 2011’de “KCK Soruşturması” adı altında 
düzenlenen operasyon sonucu BDP İlçe Örgütü yöneticisi ve üyesi 5’i tutuklu 7 kişinin yargılanmasına 
devam edildi. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunmasını alan mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıkların tamamının tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
erteledi. 
 
25 Eylül 2013’te “Koma Ciwaken Kurdistan-Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) adlı 
yapılanmanın Adalet Komisyonu’na üye oldukları” suçlamasıyla Mardin’de ve ilçelerinde 9 Aralık 2012’de 
düzenlenen operasyonun ardından, 17’si tutuklu 47 kişinin yargılanmasına Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde başlandı. “Yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 47 kişinin yargılandığı davanın 
duruşmasında sanıklara ilişkin delil ikamesini gerçekleştiren mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tamamının 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 23 Aralık 2013’e erteledi. 
 
“KCK Soruşturması” adı altında 20 Aralık 2011’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin sekiz 
ilde başta DİHA büroları olmak üzere haber ajanslarına baskın düzenleyerek gözaltına aldığı 49 basın yayın 
çalışanından 36’sı çıkarıldıkları İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 24 Aralık 2011’de “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gözaltına alınan 49 kişiden 44’ü hakkında başlatılan 
soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame 27 Nisan 2012’de kabul 
edilmesi için İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. 44 kişiye “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve 
“yasadışı örgüt yöneticisi oldukları” suçlamalarının yöneltildiği 102 klasörden ve 800 sayfadan oluşan 
iddianameyi 11 Mayıs 2012’de kabul eden İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde birleştirilen dosyalarla 
birlikte 22’si tutuklu 46 basın yayın çalışanının yargılanmasına 27 Eylül 2013’te devam edildi. Duruşmada 
iddianameyi ve sanıklara ilişkin suçlamaları okuyan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan İrfan Bilgiç ve 
Fatma Koçak’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine, 20 sanığın ise tutukluluk hallerinin devam 
etmesine karar vererek duruşmayı 1 Aralık 2013’e kadar kesintisiz devam etmek üzere 27 Kasım 2013’e 
erteledi. 
 
1 Ekim 2013’te, DTK Batman Sağlık Meclisi tarafından birçok ülkede yaşayan Kürt sağlıkçıların katılımıyla 
düzenlenecek "Kongreya Tenduristiya ya Kurdîstanê (Kürdistan Sağlık Kongresi)" için hazırlanan afişlerin 
asılmasına Batman Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Amirliği tarafından "İzin alınmadan halka çağrı 
yapılıyor" gerekçesiyle yasak getirildi. Afişleri asan Naturel Reklam Ajansı ve Batman Tabip Odası'na bin 500 
TL para cezası kesildi.   
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1 Ekim 2013’te Van’ın Erciş İlçesi’nde 15 Mayıs 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
“KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu 7’si tutuklu 13 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe ifadelerini 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tamamının tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
2 Ekim 2013’te “KCK Soruşturması” kapsamında 22 Kasım 2011’de Diyarbakır’da polis ekiplerinin 
düzenlediği operasyonun ardından aralarında BDP Bağlar İlçe Başkanı Ali Yüce’nin ve Diyarbakır 
Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Abdulkadir Göktumur’un da bulunduğu 31’i tutuklu 95 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıklara dair iddiaları 
değerlendiren ve sanıkları dinleyen mahkeme heyeti DTK Daimi Meclis üyesi Çimen Altürk’ün tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 25 Aralık 2013’e erteledi. 
 
3 Ekim 2013’te Van’da ve ilçelerinde 26 Kasım 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
“KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu 15’i tutuklu 16 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. Van 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe 
ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Semira Varlı, Fevziye Şiran, Adil Adıyaman, Yakup 
Ataş, Senar Erter, Meral Güngör ve Selahattin Bozkurt adlı 7’sinin tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı 22 Kasım 2013’e erteledi. 
 
3 Ekim 2013’te İstanbul’da 2011 yılının Mayıs ayında düzenlenen eşzamanlı ev baskınları sonucu çoğunluğu 
Demokratik Yurtsever Gençlik (DYG) üyesi olan 30 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 17’sinin 
tutuklu olduğu soruşturmada 30 kişinin “yasadışı örgüt üyesi olmak” suçlamasından yargılanmasına İstanbul 
16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Sanıkların Kürtçe savunmalarını alan mahkeme heyeti, 
sanıkların tamamının beraat etmesine karar verdi. 
 
4 Ekim 2013’te Yazar Emrah Serbes hakkında bir televizyon programında 1 Mayıs olaylarını değerlendirirken 
Başbakan, İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi hakkında söylediği sözler nedeniyle “kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret ettiği” gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi uyarınca dava 
açıldığı öğrenildi. Kullandığı “Recep Tazyik Erdoğan” ifadesinin de gerekçeler hakkında gösterildiği 
iddianamede Emrah Serbes’in adı geçen her bir kamu görevlisi için ayrı ayrı cezalandırılması talep edilirken 
iddinameyi kabul eden İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya önümüzdeki günlerde 
başlanacak. 
 
4 Ekim 2013’te, Batman'da yeni eğitim-öğretim döneminin başında, "anadilde eğitim" için yapılan 
kampanyalar çerçevesinde düzenlenen eylemlere ilişkin asılan afişler ile ilgili aralarında Eğitim Sen, BDP ve 
KURDİ-DER üyelerinin de bulunduğu 22 kişiye para cezası verildi. Batman Emniyet Müdürlüğü tarafından 
"İzinsiz afiş asmak" iddiası ile 22 kişiye, bin 500'er TL para cezası verildi.   
 
4 Ekim 2013’te, Dersim, Ankara, İzmir, Sivas, İstanbul, Uşak, Mersin, Adana, Antalya, Zonguldak, Çanakkale 
ve Isparta’da 13 Kasım 2012’de Demokratik Haklar Federasyonu’na ve üyelerinin evlerine baskın 
düzenleyen polis ekiplerinin gözaltına aldığı 61 kişiden 31’i 17 Kasım 2012’de tutuklanmış, soruşturma 
dosyasına ise “gizlilik” kararı alınmıştı. 31 kişiden İzmir’de tutuklanan 13 kişinin ve tutuksuz yargılanan 4 
kişinin “yasadışı Maoist Komünist Partisi (MKP) üyesi oldukları” suçlamasından yargılanmalarına başlandı. 
İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini ve delil ikamelerini yapan 
mahkeme heyeti duruşmayı erteledi. 
 
7 Ekim 2013’te Siirt’in 2012 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun ardından 
arasında Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak’ın da bulunduğu 9’u tutuklu 18 kişinin yargılanmasına devam 
edildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme 
heyeti, Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Musa Kurhan ile Mehmet Emin Çam’ın tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 2 Aralık 2013’e erteledi. 
 
“Terörle Mücadele”den sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcılığı’na atanan Sedat Selim Ay’dan 1990’lı 
yıllarda işkence gördüklerini savunanların öykülerini haberleştiren Etkin Haber Ajansı (ETHA) hakkında 
Sedat Selim Ay’ın yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın tamamlandığı 8 Şubat 2013’te 
öğrenilmişti. Soruşturma sonunda “iftira” ve “hakaret” suçlamalarından ETHA adına yargılanacak olan ETHA 
Müdürü Goncagül Telek’in yargılanmasına 8 Ekim 2013’te İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam 
edildi. Duruşmada Goncagül Telek’in ifadesini alan ve tanıkları dinleyen mahkeme başkanı, tanıkların 
dinlenmesinin devam edilmesine karar vererek duruşmayı 15 Ocak 2014’e erteledi. 
 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

480 İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ  

 

18 Ocak 2013’te sabaha karşı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı DHKP/C Örgütü 
Soruşturması” kapsamında İstanbul merkezli olarak çeşitli kentlerde düzenledikleri operasyonlar sonucu 
gözaltına alınan 81 kişiden 55’i tutuklanmıştı. Başlatılan soruşturma sonunda 18’i tutuklu 30 kişi hakkında 
hazırlanan ilk iddianameyi değerlendiren İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçeleriyle suçlanan 30 kişinin yargılanmasına 11 
Ekim 2013’te devam edildi. Yurt gazetesi muhabiri Sami Menteş ve Tavır Dergisi Yayın Yönetmeni Gamze 
Keşkek’in de arasında bulunduğu 30 kişinin kimlik tespitini yapan ve ifadesini alan mahkeme heyeti tutuklu 
sanıklardan Sami Menteş, Cemil Onur Çelikdağ, DuyguYücel, Ulaş Doğan ve Tahsin Sağtıcı’nın tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
10 Ekim 2013’te İstanbul’da 2011 yılında çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonlar sonucu 205 (23’ü firari) kişi hakkında hazırlanan 2401 sayfalık iddianame tamamlanarak 19 
Mart 2012’de kabul edilmesi amacıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İstanbul 15. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin söz konusu iddianameyi 3 Nisan 2012’de kabul etmesinin ardından 94’ü tutuklu 205 
kişinin yargılanmasına devam edildi. 1 Ekim 2013’ten beridir devam eden davanın duruşmasında sanıkların 
savunmalarını alan ve haklarındaki delil ikamesini yapan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Ahmet Ece, 
Ahmet Yılmaz, Kerim Taştan ve Mustafa Polat’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı 22 Kasım 2013’e kadar kesintisiz devam etmek üzere 7 Kasım 2013’e erteledi. 
 
14 Ekim 2013’te Antalya’da 23 Kasım 2012’de yapılan bir basın açıklaması sırasında “AKP’nin eli kanlı 
polisleri”, “katil işkenceci polisler” gibi ifadeler kullandıkları gerekçesiyle haklarında Türk Ceza Kanunu’nun 
(TCK) 301. maddesi uyarınca dava açılan Akman Şimşek ve Müslüm Dulkadir’in yargılandığı davanın 
Antalya 10. Sulh Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanının, sözlerin ağır 
eleştiri olduğu gerekçesiyle beraat kararı verdiği öğrenildi. 
 
20 Ekim 2013’te Batman’da 16 Eylül 2013’te yapılan “anadilde eğitim hakkı” mitingi için kiraladıkları 
billboardlara Kürtçe afiş asan BDP üyesi 10 kişiye, Eğitim-Sen üyesi 7 kişiye ve Kürdi-Der üyesi 5 kişiye 
toplam 33 bin TL’lik idari para cezası verildiği öğrenildi. 
 
22 Ekim 2013’te, Edirne'de görev yaptığı ilköğretim okulunda öğrencilere ders verdiği sırada Mustafa Kemal 
Atatürk'e yönelik 'ırkçı, faşist, kafatasçı, Nazilerle aynı zihniyette' sözleriyle hakaret ettiği öne sürülen 37 
yaşındaki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni Ahmet Anık hakkında 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle 
dava açıldı. 
 
25 Ekim 2013’te Kars’ın Kağızman İlçesi’nde 2012 yılında katıldığı bir basın açıklamasından dolayı hakkında 
“yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla dava açılan BDP ilçe yöneticisi Bahar Yıldız’ın  Erzurum 
2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti Bahar Yıldız’a 4 yıl 6 ay hapis 
cezası verdi. 
 
26 Ekim 2013’te, Urfa'nın Viranşehir ilçesinde "KCK Kent Meclisi" adı altında 31 Mayıs 2012 tarihinde 
gerçekleştirilen operasyon kapsamında 2'si tutuklu 15 kişinin yargılandığı davanın karar duruşması, 25 
Ekim’de Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. İddia makamının mütalaasını sunmasının ardından 
kararını veren mahkeme heyeti, 15 kişinin her birine "Örgüt üyesi oldukları" iddiasıyla 6 ile 10 yıl arasında 
değişen hapis cezaları verdi.   
 
30 Ekim 2013’te Türkücü Ferhat Tunç hakkında 2012 yılında düzenlenen Munzur Kültür ve Doğa Festivali 
dolayısıyla Dersim’de yaptığı konuşma nedeniyle dava açıldığı öğrenildi. Hazırlanan iddianameyi kabul eden 
Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla yargılanan Ferhat 
Tunç 30 Ekim 2013’te dava kapsamında talimatla İstanbul’da savcılığa ifade verdi. 
 
30 Ekim 2013 DHA Diyarbakır muhabiri Ferit Aslan, K.A. (16) adlı çocuğu KCK soruşturması kapsamında 
“yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasından mahkûm eden Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi üyelerinin 
adlarının da aldığı yargı kararının Radikal Gazetesi’nin internet sitesi olan radikal.com.tr adresinde 5 Haziran 
2012’de yer almasından dolayı hakkında “terörle mücadele eden kamu görevlilerinin terör örgütlerine hedef 
gösterilmesi” suçlamasında açılan davanın 30 Ekim 2013’te Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
karar duruşmasında mahkeme heyeti Ferit Aslan’a Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 6. maddesi uyarınca 
10 ay hapis cezası verdi. 
 
1 Kasım 2013’te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Denizli Milletvekili İlhan Cihaner’in yargılandığı Erzurum 2. 
Ağır Ceza Mahkemesi’nin heyeti için söylediği sözler nedeniyle “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine 
görevleri dolayısıyla alenen hakaret etmek” suçundan hakkında dava açılan Yargıçlar Sendikası Başkanı ve 
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Çankırı Hâkimi Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun yargılanmasına başlandı. Sincan (Ankara) 1. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanık hâkimin savunmasını alan mahkeme heyeti, esas hakkındaki son 
sözlerin alınması için duruşmayı erteledi. 
 
2 Kasım 2013’te Giresun’da 2 Ocak 2011’de yapılan bir basın açıklamasında kullandıkları “ampul Tayyip” 
sloganı nedeniyle Liseli Genç Umut üyesi 7 kişi hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret 
ettikleri” iddiasıyla açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Giresun 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 5 Ekim 
2013’te görülen duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme başkanı o dönem 18 yaşın altında olan 7 
kişiye 7’şer ay 25’er gün hapis cezası verdi. 
 
4 Kasım 2013’te “Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi ve yöneticisi oldukları” iddiasıyla 10 Eylül 
2006’da “Gaye Operasyonu” adıyla düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan veya tutuklanan 29 kişinin 
yargılanmasına İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Atılım Gazetesi ve Özgür Radyo 
çalışanı ve yöneticisi olan, çeşitli tarihlerde görülen duruşmalarda tahliye edilen 17 kişi ile tutukluluk halleri 
devam eden 9 kişinin yargılandığı duruşmada mahkeme heyeti, Ali Hıdır Polat, Naci Güner, Ziya Ulusoy, 
Bayram Namaz, Arif Çelebi, İbrahim Çiçek, Füsun Erdoğan’a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 
suçlandıkları 155 eylemden dolayı yaklaşık 3 biner yıl hapis cezası verdi. Sanıklardan Erkan Özdemir’e 
müebbet hapis cezası ve 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası; Serkan Gündoğdu’ya 13 yıl 1 ay 15 gün hapis 
cezası; Arzu Torun’a 14 yıl 3 ay hapis cezası; Bilgi Tağaç’a 11 yıl 9 ay hapis cezası; Elif Almakça’ya 29 yıl 1 
ay 15 gün hapis cezası; Erkan Salduz’a 21 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası; Fatma Siner’e 10 yıl 7 ay 15 gün 
hapis cezası; Fethiye Ok’a 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası; Hasan Ozan’a 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası; 
Hatice Bolat’a 29 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası; Mehmet Ali Polat’a 31 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası, Meral 
Siner’e, Rıza Bozkurt’a, Sedat Şenoğlu’na 7’şer yıl 6’şar ay hapis cezası; Seyfi Polat’a 37 yıl 9 ay hapis 
cezası; Soner Çiçek’e 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası; Sultan Ulusoy’a 14 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası; 
Turaç Solak’a 30 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası; Uğur Kayacı’ya 10 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Ayrıca 
tutuksuz sanıklar Ziya Ulusoy, Elif Almakça, Erkan Salduz, Hatice Bolat hakkında yakalama kararı 
çıkarılırken, tutuklu sanık Sultan Ulusoy da tahliye edildi. 
 
16 Haziran Hareketi Örgütü’nün kurucusu ve yöneticisi olmak” suçlamasıyla hakkında verilen müebbet hapis 
cezası nedeniyle 5 Şubat 2009’da tutuklanarak Sincan (Ankara) F Tipi Cezaevi’ne gönderilen Sarp Kuray’ın 
adil yargılanmadığına hükmeden AİHM Türkiye aleyhine tazminat cezası vermişti. Bu kararın ardından Sarp 
Kuray’ın avukatları CMK’nin 311. Maddesinde yer alan “ceza hükmünün, insan haklarını ihlali suretiyle 
verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla 
tespit edilmiş olması halinde yargılamanın yenilenmesi için yeniden başvurulabilir” hükmü gereğince Sarp 
Kuray’ın yeniden yargılanmasını talep etmişti. Talebin 2012 yılının Ekim ayında kabul edilmesi üzerine Sarp 
Kuray’ın yeniden yargılanmasına 5 Kasım 2013’te devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada 16 Haziran Örgütü Davası’na ilişkin savcının esas hakkındaki mütalaasını sunmasının ardından 
sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, Yargıtay’ın 4 kez bozduğu davada Sarp Kuray’a yeniden 
müebbet hapis cezası verdi. 
 
7 Kasım 2013’te Yazar Emrah Serbes hakkında bir televizyon programında 1 Mayıs olaylarını 
değerlendirirken Başbakan, İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi hakkında söylediği sözler nedeniyle “kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 125. maddesi 
uyarınca açılan davaya başlandı. Kullandığı “Recop Tazyik Gazdoğan” ifadesinin de gerekçeler hakkında 
gösterildiği iddianamede Emrah Serbes’in adı geçen her bir kamu görevlisi için ayrı ayrı cezalandırılması 
talep edildiği iddianameyi kabul eden İstanbul 18. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanığın ifadesini 
alan mahkeme başkanı, suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Emrah Serbes hakkında beraat kararı 
verdi. 
 
7 Kasım 2013’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Sel Yayınları’nın Cinsel Kitaplar dizisinden çıkan 
Guillaume Apollinaire’in Genç Bir Don Juan’ın Maceraları başlıklı kitabında müstehcenliğe rastlandığı 
iddiasıyla Sel Yayınevi sahibi İrfan Sancı ve çevirmen İsmail Yerguz hakkında Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 
226. maddesi uyarınca açılan davaya Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin beraat kararını bozmasının ardından 
yeniden devam edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma dosyadaki eksikliklerin 
tamamlanması amacıyla mahkeme başkanı tarafından 17 Aralık 2013’e ertelendi. 
 
11 Kasım 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt 
propagandası yaptıkları” iddiasıyla 2013 yılının Şubat ayında tutuklanan Seyran Demir, Mesut Demir, Erdem 
Altı ve Mahsun Çapa hakkında açılan davaya Van 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada 
savcının esas hakkındaki mütalaasını alan ve sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıklardan lösemi hastası Seyran Demir’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine, diğer 
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sanıklıkların ise “kuvvetli suç şüphesi” gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 7 
Ocak 2014’e erteledi. 
 
12 Kasım 2013’te Gezi Parkı eylemleri sürecinde Konya’da yaşayan Osman Garip (24) adlı kişinin 
facebook.com adresinde bulunan hesabından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için söylediği sözlerle “kamu 
görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla hakkında açılan davanın Konya 7. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı Osman Garip’e bir yıl 15 gün hapis cezası 
verdi. 
 
13 Kasım 2013’te Gümüşhane E Tipi Cezaevi’nde PKK davasından müebbet hapis cezasına mahkûm edilen 
Hacı Aslan’ın Erzurum E Tipi Cezaevi’nde bulunan Mehmet Sait Uğurlu’ya gönderdiği mektupta yer alan 
ifadeler nedeniyle iki kişi hakkında açılan dava görüldü. Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
davanın karar duruşmasında sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını alan mahkeme heyeti, “yasadışı 
örgüt üyesi olduğu” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamasıyla Hacı Aslan’a 13 yıl 6 ay hapis 
cezası, “yasadışı örgüte yardım ettiği” suçlamasıyla da Mehmet Sait Uğurşu’ya 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. 
 
15 Kasım 2013’te İstanbul’da 20 Şubat 2010’da yüzleri puşili bir grubun boş bir markete molotofkokteyli 
atması nedeniyle çıkan olaylar esnasında olay yerine yakın bir yerde, puşi taktığı gerekçesiyle gözaltına 
alınıp, gizli tanık ifadesiyle 25 ay boyunca tutuklu bulunan ve 23 Mart 2012’de görülen duruşmada tahliye 
edilen Galatasaray Üniversitesi öğrencisi Cihan Kırmızıgül’ün 11 Mayıs 2012’de İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Cihan Kırmızıgül’e verilen 7 yıl 1 aylık hapis cezasının Yargıtay 
9. Ceza Dairesi tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılamaya devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, Cihan Kırmızıgül’e “yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği” ve “kamu malına zarar verdiği” suçlamalarından bu kez 6 yıl 4 ay 
20 gün hapis cezası verdi. 
 
15 Kasım 2013’te Batman’da 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından haklarında dava açılan 18’i tutuklu 38 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savunmalarının alınmasını ve haklarında delil ikamesinin 
yapılmasını tamamlayan mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Süleyman Arslan, İsa Nergiz ve Mekiye 
Ormancı adlı 3’ünün tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
20 Kasım 2013’te Ankara’da 19 Şubat 2013’te Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı 
DHKP/C Örgütü Soruşturması” kapsamında düzenlediği operasyonun ardından KESK üyesi tutuksuz 15 
sendikacının yargılanmasına başlandı. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların 
kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan mahkeme heyeti, sanıklar hakkındaki adlî kontrol zorunluluğunun ve 
yurtdışına çıkış yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı 26 Şubat 2014’e erteledi. 
 
20 Kasım 2013’te, İHD Muş şubemize başvuruda bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Öğrencileri Ferhat 
Arslan, Refik Işık, Dilan Aydın ve Mehmet Maşuk Aksoy; Kürt dil bayramı kutlamaları gerekçe gösterilerek 
kendilerine üniversite yönetimi tarafından ceza verildiği, baskı uygulandığını ifade ederek yardım talep 
etmişlerdir.  NOT: Başvuruda isimleri geçen öğrenciler ile isimleri öğrenilemeyen toplam 12 öğrenci hakkında 
rektörlük tarafından açılan disiplin soruşturması sonucunda, "üniversitenin sükûnetini bozdukları" 
gerekçesiyle 11 öğrenciye kınama, Ferhat Arslan'a da bir dönem uzaklaştırma cezası verildi. 
 
22 Kasım 2013’te Kızıldere Katliamı olarak bilinen saldırıda Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Cihan Alptekin, 
Nihat Yılmaz, Ertan Sarıhan, Ahmet Atasoy, Sinan Kazım Özüdoğru, Sabahattin Kurt, Ömer Ayna ve Saffet 
Alp’in öldürülmesinin yıldönümü (30 Mart 1972) dolayısıyla Konya’da 30 Mart 2013’te anma eylemi yapan 8 
kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. 
Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıkların ifade 
özgürlüğünü kullandığını belirterek beraat etmelerine karar verdi. 
 
22 Kasım 2013’te İstanbul’da 22 Temmuz 1980’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını 
yitiren DİSK Genel Başkanı Kemal Türkler’in ölümünün yıldönümü olan 22 Temmuz 2012’de Kemal 
Türkler’in kızı Nilgün Soydan’ın babasının mezarı başında davanın sanıkları hakkında söylediği sözler 
nedeniyle hakkında açılan davadan yargılanmasına devam edildi. Davanın yargılanıp beraat eden 
sanıklarından MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan’a yönelik konuşmasında “tehdit ettiği” ve “hakaret ettiği” 
iddialarıyla Celal Adan’ın suç duyurusu üzerine açılan davanın İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı, tutuksuz sanık Nilgün Soydan hakkında, basın yolu ile ilgili 
suçlara ilişkin dava ve cezaların ertelenmesi hakkında kanunun uygulanmasına, bu kanunun geçici bent ve 
hükümleri uyarınca davanın kovuşturmasının üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 
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22 Kasım 2013’te Diyarbakır’da 6 Kasım 2010’da, Dicle Üniversitesi öğrencilerinin YÖK’ün kuruluş 
yıldönümünü protesto etmek amacıyla düzenlenen eyleme katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 
Mahmut Üçler ve Mehmet Güzel hakkında açılan davanın karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. 
Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla 
birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarıyla Mahmut 
Üçler’e 4 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası; “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç 
işlediği” suçlamasıyla Mehmet Güzel’e ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile 9 bin TL adlî para cezası verdi. 
 
22 Kasım 2013’te İstanbul’da 2011 yılında çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonlar sonucu 205 (23’ü firari) kişi hakkında hazırlanan 2401 sayfalık iddianame tamamlanarak 19 
Mart 2012’de kabul edilmesi amacıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İstanbul 15. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin söz konusu iddianameyi 3 Nisan 2012’de kabul etmesinin ardından 91’i tutuklu 205 
kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıkların savunmalarını alan ve haklarındaki delil 
ikamesini yapan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Abdulmecit Yılmaz, Ahmet Sağnıç, Hikmet Kaymaz, 
Talip Mikailoğulları, İhsan Yiles, Übeyd Kutum, Galip Atış ve Erdal Özsekmez adlı 8’inin “uzun tutukluluk 
sürelerini göz önünde bulundurarak” tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek 
duruşmayı 20 Aralık 2013’e kadar kesintisiz devam etmek üzere 9 Aralık 2013’e erteledi. 
 
22 Kasım 2013’te Van’da ve ilçelerinde 26 Kasım 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 
“KCK Soruşturması” adı altında düzenledikleri eş zamanlı ev baskınları sonucu 8’i tutuklu 16 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. Van 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davanın duruşmasında sanıkların Kürtçe 
ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Sait Kantarcıoğlu, i 
Naci Erkol, MEYA-DER Başkanı İbrahim Alkan, İsmail Demir, BDP Genel Merkez çalışanı Hüseyin Dağ, Naif 
Uğraş,  Çelebibağ Belediye Başkanı Veysel Keser ve Naim Işık’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı 24 Ocak 2014’e erteledi. 
 
26 Kasım 2013’te Vicdani retçi Savda hakkında savaskarsitlari.org adlı internet sitesinde yer alan yazılarla 
“halkı askerlikten soğuttuğu” iddiasıyla açılan dava sonuçlandı. Türk Ceza Kanunu’nun 318. maddesi 
uyarınca İstanbul 17. Sulh Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Halil Savda’nın ifade özgürlüğünü kullandığını 
belirten mahkeme başkanı Halil Savda’nın beraat etmesine karar verdi. 
 
27 Kasım 2013’te Diyarbakır’da 11 Haziran 2011’de düzenlenen bir etkinlik sırasında eski Diyarbakır Valisi 
Mustafa Toprak’a hakaret ettiği iddiasıyla BDP İl Örgütü Eş başkanı Zübeyde Zümrüt hakkında açılan dava 
sonuçlandı. Diyarbakır 4. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı “kamu görevlisine 
görevinde dolayı hakaret ettiği” iddiasıyla Zübeyde Zümrüt’e Türk Ceza Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca 
bir yıl hapis cezası verdi. 7 bin 80 lira para cezasına çevrilen karar Denetimli Serbestlik Yasası uyarınca 5 yıl 
ertelendi. 
 
27 Kasım 2013’te Batman’da 2011 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından haklarında dava açılan 9’ui tutuklu 25 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların savunmalarını alan ve haklarında delil ikamesi yapan mahkeme 
heyeti tutuklu sanıklardan Şükrü Yılmaz’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 12 Şubat 2014’e erteledi. 
 
28 Kasım 2013’te Samsun’da 2012 yılında “4+4+4” olarak bilinen yeni eğitim sistemine karşı yapılan bir 
eylemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının bulunduğu hedef tahtasına dart attıkları 
gerekçesiyle Yıldırım Beyazıt Besim ile Mert Deniz Özkaya hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı 
hakaret ettikleri” iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonunda TCK 125. maddesi uyarınca açılan davaya 
Samsun 2. Sulh Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada taraf avukatlarını dinleyen mahkeme 
başkanı, sanıkların beraat etmesine karar verdi. 
 
28 Kasım 2013’te İstanbul’un Kartal İlçesi’nde bir inşaatta beraber çalıştığı arkadaşı M.K.’nin cep telefonuna 
“Vatan olacaksa Kürdistan olsun. Bayrak olacaksa kesk ü soru zer (sarı-kırmızı-yeşil) olsun. Başkan 
olacaksa Abdullah Öcalan olsun. Kürdistan kurulacaksa canımız feda olsun. Bu mesajı tüm Kürtlere 
yollamayan namert olsun. Be serok jiyan nabe (Öndersiz yaşam olmaz). Yurtsever Gençlik” yazılı kısa mesaj 
attığı iddia edilen H.A. hakkında “suçu ve suçluyu övdüğü” iddiasıyla açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. 
Anadolu 35. Sulh Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı, kısa mesajı atan kişinin 
belirlenememesi üzerine “şüpheden sanık yararlanır” ilkesine göre H.A.’nın beraat etmesine karar verdi. 
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29 Kasım 2013’te Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu talimatı ile İstanbul, 
İzmir ve Ankara başta olmak üzere çeşitli kentlerde 22 Kasım 2013’te 30 adrese düzenlenen baskınlar 
sonucu “RedHack adlı grubun üyesi oldukları” iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 12 
kişiden Taylan Kulaçoğlu 28 Kasım 2013’te tekrar gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkeme tarafından 
“RedHack adlı grubun Manyak adlı rumuzunu kullanan kişi olduğu” iddiasıyla tutuklandı. 
 
1 Aralık 2013’te Günlük Kürtçe yayımlanan Azadiya Welat Gazetesi’nde çeşitli tarihlerde çıkan 9 ayrı 
haberde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla Yazı İşleri Müdürü Aydın Atar hakkında açılan 
davanın sonuçlandığı öğrenildi. Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca yargılanan Aydın 
Atar’ın Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Aydın Atar’a 
toplam 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
 
2 Aralık 2013’te Siirt’in 2012 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun ardından 
arasında Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak’ın da bulunduğu 7’si tutuklu 18 kişinin yargılanmasına devam 
edildi. Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların ifadesini alan mahkeme 
heyeti, Dilber Sevim, Abdullah Aşkara, Siracettin Kayran ve Mehmet Halit Kaçar adlı 4 sanığın tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 10 Şubat 2014’e erteledi. 
 
3 Aralık 2013’te Batman’da 15 Şubat 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından haklarında dava açılan 7’si tutuklu 23 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada savcının esas hakkındaki mütalaasını dinleyen mahkeme heyeti, Ali Toptik’in 
tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine ve sanıkların esas hakkındaki savunmalarını hazırlamalarına 
karar vererek duruşmayı 18 Şubat 2014’e erteledi. 
 
“KCK Soruşturması” adı altında 20 Aralık 2011’de Terörle Mücadele Şubelerine bağlı polis ekiplerinin sekiz 
ilde başta Dicle Haber Ajansı’nın (DİHA) büroları olmak üzere haber ajanslarına baskın düzenleyerek 
gözaltına aldığı 49 basın yayın çalışanından 36’sı çıkarıldıkları İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
24 Aralık 2011’de “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gözaltına alınan 49 kişiden 
44’ü hakkında başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianame 
27 Nisan 2012’de kabul edilmesi için İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. 44 kişiye “yasadışı 
örgüt üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt yöneticisi oldukları” suçlamalarının yöneltildiği 102 klasörden ve 800 
sayfadan oluşan iddianameyi 11 Mayıs 2012’de kabul eden İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
birleştirilen dosyalarla birlikte 20’si tutuklu 46 basın yayın çalışanının yargılanmasına 6 Aralık 2013’te devam 
edildi. 2 Aralık 2013’ten beri devam eden davanın duruşmasında sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, 
tutuklu sanıklardan Nilgün Yıldız’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 
13-17 Ocak 2014’e erteledi. 
 
11 Aralık 2013’te Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden “28 Şubat Darbesi” davasındaki 
gelişmeleri haberleştiren Zaman Gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak hakkında mahkeme heyetinin suç 
duyurusu üzerine Bakırköy (İstanbul) Basın Suçları Soruşturma Savcısı tarafından iddianame hazırlandığı 
öğrenildi. “Yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs etmek” suçundan Ayşenur Parıldak hakkında Türk 
Ceza Kanunu’nun (TCK) 277. maddesi uyarınca hapis cezası talep edilen iddianameyi değerlendirerek kabul 
eden Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
12 Aralık 2013’te Oda TV’ye düzenlenen operasyonun ardından 2’si tutuklu on üç kişinin Ergenekon 
Soruşturması kapsamında “silahlı örgüt kurma, yönetme, üye olma, yardım etme, halkı kin ve düşmanlığa 
tahrik etme, devlet güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etme, açıklanması yasaklanmış gizli belgeleri temin 
etme, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel belgeleri kayıt altına alma ve adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” 
suçlamalarından İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmalarına devam edildi. Duruşmada, tutuklu 
sanıkların ifadesini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Yalçın Küçük ile Hanefi Avcı’nın tutuksuz 
yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 1 Nisan 2014’e erteledi. 
 
12 Aralık 2013’te Hakkâri’nin Dêzê (Kırıkdağ) Köyü’nde 19 Aralık 2012’de “KCK Soruşturması” adı altında ev 
baskınları düzenleyen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 11 kişiden 6’sı “yasadışı örgüte yardım 
ve yataklık ettikleri” suçlamasıyla 22 Aralık 2012’de tutuklanmıştı. 3’ü tutuklu 12 kişi hakkında “yasadışı örgüt 
üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüte yardım ettikleri” iddialarıyla açılan davanın Van 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların son savunmalarını dinleyen mahkeme heyeti, Ahmet Yiğit, 
Şakir Adıyaman, Abdullah Adıyaman, İdris Gümüşlü, Aziz Akdoğan, Hediye Cami ve Salman Adıyaman’a 
6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi. Tutuklu sanıklar Ahmet Yiğit, Şakir Adıyaman ve Abdullah Adıyaman ise 
kararın ardından tahliye edildi. 
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16 Aralık 2013’te Özgür Gündem Gazetesi’nin 17 Ağustos 2013 tarihli nüshasında yer alan “Sonuç alma 
zamanı” başlıklı haberde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturmanın 
sonunda Özgür Gündem Gazetesi’nin Yazı İşleri Müdürü ve İmtiyaz Sahibi Reyhan Çapan hakkında dava 
açıldığı öğrenildi. Reyhan Çapan’ın Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca 
yargılanmasına İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 28 Ocak 2014’te başlanacak. 
 
16 Aralık 2013’te Haftalık yayımlanan Demokratik Ulus Gazetesi’nin, 2013 yılında yayımlanan 2 nüshasında 
yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturmaların sonunda 
Yazı İşleri Müdürü Arafat Dayan hakkında dava açıldığı öğrenildi. Arafat Dayan’ın Terörle Mücadele 
Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 28 Ocak 
2014’te başlanacak. 
 
16 Aralık 2013’te Haftalık yayımlanan Demokratik Ulus Gazetesi’nin, 2013 yılında yayımlanan 3 nüshasında 
yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturmaların sonunda 
Yazı İşleri Müdürü Arafat Dayan hakkında dava açıldığı öğrenildi. Arafat Dayan’ın Terörle Mücadele 
Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 11 Şubat 
2014’te başlanacak. 
 
21 Kasım 2013’te Haftalık yayımlanan Demokratik Ulus Gazetesi’nin, 2012 yılında yayımlanan 5 nüshasında 
yer alan haberlerde “yasadışı örgüt propagandası yapıldığı” iddiasıyla başlatılan soruşturmaların sonunda 
Yazı İşleri Müdürü Arafat Dayan hakkında açılan 5 ayrı davanın İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
görülen karar duruşmasında mahkeme heyetinin, Arafat Dayan’a Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) ilgili 
maddeleri uyarınca “basın yoluyla yasadışı örgüt propagandası yaptığı” iddiasıyla hepsi ayrı ayrı olmak 
üzere 5 davadan toplam 4 yıl 2 ay hapis cezası verdiği 16 Aralık 2013’te öğrenildi. 
 
21 Kasım 2013’te, Agire Jiyan ve Koma Çiya, çeşitli tarihlerde verdikleri konserlerden ötürü haklarında "örgüt 
propagandası yapmak" iddiasıyla açılan davalara ilişkin İHD İstanbul Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi. 
Kürt sanatını icra edenlere dava açılmasının yaşanan gelişmelerle çeliştiğini ifade eden Geçimli, şunları 
aktardı: "2012 yılında Muş'un Malazgirt ilçesindeki Newroz kutlamalarında söylediğim Kürtçe şarkılardan 
dolayı hakkımda dava açıldı. Yine Koma Çiya'nın da 2009'da Siirt 1'inci Çıra Festivali'nde söylemedikleri bir 
şarkıdan dolayı, 15 Ağustos 2013 tarihinde ise Norşin'de BDP Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bir etkinlikte 
seslendirdiği 'Ez Kurdistanim' şarkısından dolayı 'PKK-KCK propagandası yapmak' ve 'Şiddete teşvik etmek' 
iddiasıyla davalar açılmıştır. Bizler Agire Jiyan, Koma Çiya ve MKM sanatçıları olarak devletin bu tutumunu 
ve yaklaşımını kınıyor, şarkılarımızı barış, demokrasi ve özgürlük için söyleyemeye devam edeceğimizi 
belirtiyoruz."   
 
12 Aralık 2013’te Türk Tarih Kurumu’nun (TTK), Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) aracılığıyla üniversitelere 
yazı göndererek Ermeni meselesi üzerine çalışan yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin isimleri, çalışma 
başlıkları ve iletişim bilgilerini istediği ortaya çıktı. 
 
12 Aralık 2013’te, Hakkari Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler ve İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı askerler 
tarafından merkeze bağlı Kırıkdağ (Dêzê) köyüne 19 Aralık 2012'de yapılan baskın sonucu gözaltına alınan 
ve haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 7 yurttaş hakkındaki davanın karar duruşması Van 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme heyeti, "örgüte yardım ettikleri" gerekçesiyle Ahmet Yiğit, Şakir 
Adıyaman, Abdullah Adıyaman, İdris Gümüşlü, Aziz Akdoğan, Hediye Cami ve Salman Adıyaman'a 6'şar yıl 
3'er ay hapis cezası verdi. Mahkeme tutuklu sanıklar Ahmet Yiğit, Şakir Adıyaman ve Abdullah Adıyaman'ın 
tahliyesine de karar verdi.   
 
17 Aralık 2013’te İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Sel Yayınları’nın Cinsel Kitaplar dizisinden çıkan 
Guillaume Apollinaire’in Genç Bir Don Juan’ın Maceraları başlıklı kitabında müstehcenliğe rastlandığı 
iddiasıyla Sel Yayınevi sahibi İrfan Sancı ve çevirmen İsmail Yerguz hakkında TCK nun 226. maddesi 
uyarınca açılan davaya Yargıtay 14. Ceza Dairesi’nin beraat kararını bozmasının ardından yeniden devam 
edildi. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma mahkeme başkanı hükmün açıklanmasının 
geri bırakılmasına ve kovuşturmanın 5 yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 
 
17 Aralık 2013’te Asrın Hukuk Bürosu avukatlarına yönelik “KCK Soruşturması” kapsamında tutuklanan 
İbrahim Bilmez’e, müvekkili Abdullah Öcalan’la yaptığı haftalık görüşmeleri PKK’ye aktararak “kuryelik 
yaptığı” suçlamasıyla hakkında açılan iki davada “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasıyla” verilen 6’şar yıl 
3’er aylık iki ayrı hapis cezasının Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından bozulması üzerine İstanbul 14. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen karar duruşmasında mahkeme heyetinin İbrahim Bilmez hakkında 
beraat kararı verdiği öğrenildi. 
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20 Aralık 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için sosyal paylaşım siteleri aracılığıyla destek 
mesajı yazdıkları ve eylemler sırasında meydana gelen gelişmeleri haber verdikleri gerekçesiyle İzmir’de 
gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 29 kişiye ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. 
29 kişi hakkında “sosyal medya aracılığıyla halkı isyana teşvik ettikleri” suçlamasından Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 216. maddesi uyarınca açılan davaya İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi’nde 24 Şubat 
2014’te başlanacak.  
 
İstanbul’da çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 
46’sı avukat 50 kişi hakkında hazırlanan 890 sayfalık iddianame tamamlanarak 6 Nisan 2012’de kabul 
edilmesi amacıyla İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İddianamede 35 tutuklu arasında 
bulunan Asrın Hukuk Bürosu’na bağlı avukatlar “yasadışı örgüte yardım ve yataklık etmekle” ve “yasadışı 
örgüt yöneticisi olmakla” suçlanmıştı. İddianamenin 18 Nisan 2012’de İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul edilmesinin ardından 16’sı tutuklu 50 kişinin yargılanmasına 19 Aralık 2013’te devam edildi. 
Duruşmada sanıkların Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti, sanık avukatların avukatlarının talep ve 
görüşlerini dinledikten sonra tutuklu sanıklardan Mehmet Sani Kızılkaya, Asiye Ülker, Muhdi Öztüzün ve 
Bedri Kuran’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 8 Nisan 2014’e 
erteledi. 
 
20 Aralık 2013’te Batman’da 28 Aralık 2009’da “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen operasyonun 
ardından haklarında dava açılan 5’i tutuklu 16 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların son savunmalarını alan mahkeme heyeti, M. Şirin Bağlı ile Aydın 
Kılıç’a “yasadışı örgüt üyesi olduğu” suçlamasından 9’ar yıl hapis cezası vererek tutukluluk hallerinin devam 
etmesine karar verdi. Dava kapsamında tutuklu yargılanan Rıdvan Aslan, Selamet Akyüz ile İlyas Sağlam’a 
ise aynı suçlama ile 7’şer yıl 3’er ay hapis cezası veren mahkeme heyeti üç sanığın tahliye edilmesine karar 
verdi. Dava kapsamında aynı iddia ile tutuksuz olarak yargılanan Ahmet Solmaz, Şeyhmus Yaşar ve Nesrin 
Kılıç’a 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası, Gülizar Kalmış, Cahit Kanbay ve Veysi Gülseren’e ise 7’şer yıl 6’şar ay 
hapis cezası veren mahkeme heyeti beş sanığın ise beraat etmesine karar verdi. 
 
20 Aralık 2013’te İstanbul’da 2011 yılında çeşitli tarihlerde “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonlar sonucu 205 (23’ü firari) kişi hakkında hazırlanan 2401 sayfalık iddianame tamamlanarak 19 
Mart 2012’de kabul edilmesi amacıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İstanbul 15. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nin söz konusu iddianameyi 3 Nisan 2012’de kabul etmesinin ardından 83’ü tutuklu 205 
kişinin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıkların savunmalarını alan ve haklarındaki delil 
ikamesini yapan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Mehmet Cevat İnce, Nizamettin Açıkça, Meyrem Yiğit, 
Hatice Vural, Ayşe Hacımirzaoğlu (Berktay), Seda Aktaş’ın adlı 6’sının “uzun tutukluluk sürelerini göz 
önünde bulundurarak” tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmelerine karar vererek duruşmayı 14 Şubat 
2014’e kadar kesintisiz devam etmek üzere 31 Ocak 2014’e erteledi. 
 
24 Aralık 2013’te Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e mikroblog sitesi twitter.com adresi 
üzerinden “#EdepsizsinMelihGokcek” konu başlığı ile mesaj atan ve 27 Şubat 2913’te okuduğu okuldan polis 
ekipleri tarafından gözaltına alınan İ.A. (17) hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği” 
iddiasıyla başlatılan soruşturmanın sonunda TCK 125. maddesi uyarınca açılan davaya Ankara 3. Çocuk 
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada İ.A.’nın avukatını dinleyen mahkeme başkanı, İ.A.’nın beraat 
etmesine karar verdi. 
 
24 Aralık 2013’te Erzurum’da 23 Haziran 2013’te “KCK Soruşturması” adı altında gözaltına alındıktan sonra 
tutuklanan Atatürk Üniversitesi öğrencisi ve Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi üyesi 8 kişinin 
yargılanmasına başlandı. Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların Kürtçe savunma 
yapma talebini reddeden mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 3 
Şubat 2014’e erteledi. 
 
25 Aralık 2013’te Diyarbakır’da 28 Haziran 2013’te, Şeyh Said’i anma etkinliğinde aralarında PKK Lideri 
Abdullah Öcalan’ın da fotoğrafının bulunduğu pankarttan dolayı tertip komitesinde yer alan 5 kişi hakkında 
“yasadışı örgüt propagandası yapmak”  suçundan açılan davaya başlandı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan mahkeme heyeti, savcının 
da esas hakkındaki mütalaasını sunmasının ardından sanıklar Şaban Turhan, İmam Taşçıer, Süleyman 
Ekinci, Civanroj Ceyhan ve Aziz Mahmut Ak’ın beraat etmesine karar verdi. 
 
26 Aralık 2013’te, 18 Ocak 2013’te sabaha karşı Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin “yasadışı 
DHKP/C Örgütü Soruşturması” kapsamında Çağdaş Hukukçular Derneği’nin avukatlarına yönelik 
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düzenlediği operasyonun ardından 9’u tutuklu 22 avukat hakkında hazırlanan 600 sayfalık iddianameyi 3 
Temmuz 2013’te onaylayan “terör” suçlarından sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bazı şüphelilerin 
“yasadışı örgüt yöneticiliği”, bazı şüphelilerin ise “yasadışı örgüt üyeliği” ile suçlandığı iddianameyi 
değerlendirmesi amacıyla İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. İddianamenin 18 Temmuz 
2013’te kabul edilmesinin ardından yargılamaya devam edildi. Üç gün sürmesi öngörülen davanın 3. 
duruşmasında sanık avukatlarını dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu avukatlardan Güçlü Sevimli, Naciye 
Demir, Betül Vangölü Kozağaçlı ve Şükriye Erden’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar 
vererek duruşmayı 17 Nisan 2014’e kadar devam etmek üzere 15 Nisan 2014’e erteledi. Dava dosyası 
kapsamında Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Genel Başkanı Selçuk Kozağaçlı, ÇHD İstanbul Şubesi 
Başkanı Taylan Tanay, ÇHD üyesi ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları Barkın Timtik, Ebru Timtik, Günay 
Dağ tutuklu yargılanırken, Oya Aslan, Özgür Yılmaz, Güray Dağ, Gülvin Aydın, Efkan Bolaç, Serhan 
Arıkanoğlu, Zeki Rüzgar, Mümin Özgür Gider, Metin Narin, Sevgi Sönmez, Alper Tunga Saral, Rahim 
Yılmaz, Selda Yılmaz da tutuksuz yargılanıyor. 
 
27 Aralık 2013’te HDP Eş Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel’e “yasadışı örgüt üyesi 
olduğu” suçlamasıyla yargılandığı davanın 18 Eylül 2012’de İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 
duruşmasında verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nce oybirliğiyle onandı. Onama 
kararının onanmasının ardından kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunması halinde Sebahat Tuncel’in 
milletvekilliği düşürülecek ve yeniden milletvekili adayıo olması yasaklanacak. 
 
30 Aralık 2013’te Yalova’da 20 Mart 2012’de düzenlenen Newroz kutlamasının ardından Bursa Cumhuriyet 
Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma sonunda yazar Ayşegül Devecioğlu’nun da arasında 
bulunduğu BDP üyesi veya yöneticisi 21 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” iddiasıyla 
hazırlanan iddianameyi kabul eden Terörle Mücadele Yasası ile görevli Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. Mahkeme heyeti karar duruşmasında Ayşegül Devecioğlu’na 5 yıl 
denetimli serbestlik uygulaması yapılmak üzere bir yıl 11 ay hapis cezası, BDP il başkanı İhsan Çoşkun’a ise 
2 yıl denetimli serbestlik uygulaması yapılmak üzere 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. BDP üyeleri Siban 
Eminoğulları, Nadire Baran, Berivan Ayral, Ayhan Polat, Ömer Polat, Kaptan Alpyürük ve Hasan Güneş adlı 
7 kişiye ertelenmek üzere onar ay hapis cezası verilirken 12 kişi de aynı davadan beraat etti. 
 
İstanbul’da 18 Ekim 2012’de Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin düzenledikleri operasyon 
sonucu gözaltına alınan 3 kişiden öğretmen Yusuf Demir ve Ünal Şengezer “yasadışı TKP ML/TİKKO 
Örgütü’nün üyesi oldukları” iddiasıyla 20 Ekim 2012’de çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştı. 3 kişi 
hakkında başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 23. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde 2’si tutuklu 3 kişinin yargılanmasına 31 Aralık 2013’te devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” ve “patlayıcı madde bulundurdukları” iddiasıyla yargılanan sanıkların ifadesini alan mahkeme 
heyeti, tutuklu sanıklar Yusuf Demir ile Ünal Şengezer’e 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verdi. Tutuksuz 
sanık Muhammed Demir ise hakkındaki suçlamalardan beraat etti. 
 

Yargıtay Kararları 
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın 12 Haziran 2011 Milletvekili Genel Seçimi öncesinde Artvin’in Hopa 
İlçesi’nde yaptığı miting sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle 7 kişi hakkında açılan dava 26 Eylül 
2011’de sonuçlanmıştı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameyi kabul eden ve çıkan 
olaylar nedeniyle tutuklanan 7 kişiyi “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla dört yıl altı aya 
kadar hapis cezasıyla yargılayan Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi, davanın 2. duruşmasında Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) Parti Meclisi üyeleri Önder Öner ve Görgü Demirpençe; ESP üyeleri İbrahim Aksu ile 
Ali Aksu’nun ve Erhan Köse, Şafak Ustabaş ve İdris Akbıyık’ın beraat etmesine karar vermişti. Kararı 
inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin kararı bozduğu ve Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden 
yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacağı 6 Ağustos 2013’te öğrenildi. 
 

 İNSAN HAKLARI DERNEĞİ,  YÖNETİCİ ve ÜYELERİNE YÖNELİK BASKILAR  
 
17 Aralık 2013’te İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) tarafından İstanbul’un 
Beyoğlu İlçesi’nde İnsan Hakları Haftası’nın kapanış günü dolayısıyla Tünel Meydanı’ndan Taksim 
Meydanı’na yapmak istedikleri yürüyüşe çevik kuvvet ve sivil polis ekipleri izin vermedi. 
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I. İHD Şubeleri Hakkında Açılan Dava/Soruşturmalar ve Baskınlar 
 
 

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

 
  
 

II. Gözaltına Alınan, Tutuklanan İHD Yönetici ve Üyeleri 
 
11 Haziran 2013’te İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubemizde 4,5 aydır staj yapan Fransız vatandaşı Elisa 
Marianne Couvert derneğimizin bilgi toplama, izleme faaliyetlerine destek olmak amacıyla Taksim olaylarını 
gözlemlediği sırada sığınmak zorunda kaldığı SDP binasında gözaltına alınmış olup 12 gün kaldığı Kumkapı 
mülteciler geri gönderme merkezinden 23 haziran 2013’te sınır dışı edildi.   

 

 

III. Tehdit Edilen, İşkence ve Kötü Muameleye Maruz Kalan Ve Saldırıya Uğrayan İHD Yönetici ve 
Üyeleri 
 
 
4 Mart 2013!te, İHD MYK üyesi Sevim Salihoğlu; evine sabah 9.30 cvarında 2 sivil polis memurunun gelerek, 
(Aynı polis memurları 14 Haziran 2012 tarihindede eve gelerek takipli olduğunu söylemişler) görevli 
olduklarını ve kendisini tanıdıklarını, bu adreste hala oturup oturmadığını, yalnız yaşayıp yaşamadığını, eski 
soyadını kullanıp kullanmadığını ve aklına gelmeyen birkaç soru daha sorarak gittiklerini ifade etmiştir, 
Salihoğlu polis memurlarını hangi nedenle ve nerden kapıma geldiniz diye sorduğunda çok net yanıt 
alamadığını sadece İçişleri bakanlığından olduklarını ve kendilerininde bilmediği (Sorulduğunda ne yanıt 
alınamadığından) yasayla orada olduklarını söyleyerek gittiklerini söylemiştir. 
 
7 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Hatice Onaran: “Üyesi bulunduğum 
İHD derneğine periyodik gelip gitmelerimden bir gündü. 10-15 dakikalık mesafeye polisin keyfi engelleri ve 
engellemeleri nedeniyle 1 saat dolaşarak gitmek zorunda kaldım. Gerek gidişte gerekse dernekte 
bulunduğum zaman içinde polisin sürekli gaz bombası atması nedeniyle yoğun gaza maruz kaldım. Aradan 
bir gün geçmesine rağmen hala boğazım ağrıyor, sesim çıkmıyor ve ara ara midem bulanıyor. Gözlerimde 
oluşan yoğun yanma bir gün sonra geçse de kızarıklık geçmedi.” dedi. 
 
12 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Selahattin Okçuoğlu: “Gezi olayları 
dolayısıyla Taksim (Gezi Parkı) olaylarını yerinde görmek için IHD yönetiminde gözlemci olarak 2 grup 
halinde 4’er kişilik ekiple olay yerine gittik. Gezi Parkına kadar herhangi bir müdahale olmadı- saat 15:00 
basın açıklaması yapıldı ve insanların Gezi Parkına girmeleri sağlandı- fakat 20 dk. Geçmeden alana gaz 
bombası atıldı. Alandan uzaklaşmak zorunda kalıp Ceylan Otelinin yanına sığındık. Daha sonra polis 
müdahale etmesin diye konuştuk. Aracı olunmasını istediler. Biz göstericilerle polis arasında tampon 
oluşturmaya çalışırken çatışma çıktı ve onlarca binlerce gaz bombası atıldı ve biz arada kaldık. O kadar çok 
gaz yedik ki gözlerim açılmadı. Miğdem bulandı ve yere yığıldım. Daha sonra Haytt Otelin görevlileri bizi içeri 
çekip limon, sirke ve benzeri şeylerle tedavi etmeye kalktılar. 3 saat mahsur kaldım ve günlerce gözlerim ve 
midem ağrıdı.” dedi. 
 
17 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Gönül Erdem: “31 Mayıs 2013 
tarihinde başlayarak 16 Haziran 2013’te,ne kadar polisin yoğun kullandığı gaza maruz kaldım. İnsan Hakları 
Derneği üyesi, çalışanı ve aktivisti olarak ‘Gezi Parkı’ protestolarını gözlemek, tanıklık yapmak için 
müdahalenin yapıldığı Taksim civarı yerlerde bulunuyorduk. Bunu nedenle bir çok defa yoğun gaza maruz 
kaldım. Özellikle 11 Haziran 2013 çok yoğun gaza maruz kadım, nefes almakta zorlandım, gözlerimi 
açamıyordum. Şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı ve kollarımda kızarıklık oldu. O günden beri artan bir 
öksürük var.” dedi. 
 
29 Haziran 2013’te, İHD Balıkesir şubemize başvuran Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin etnik 
kökenlerinden dolayı uğradıkları haksızlığı (Emlakçıdan kiraladıkları eve, ev sahiplerinin kürt olmalarından 
dolayı sokulmamaları üzerine emlakçıya vermiş oldukları komisyonun verilmemesi konusunda) araştırmak 
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üzere  gittikleri MİNE EMLAK’ta darp ve kaba dayağa maruz kalmıştır. 3 gün iş göremez raporu verilen İHD 
MYK üyesi Haşim Uslu ve İHD Balıkesir şube üyemiz Hamza Karabulut suç duyurusunda bulunmuştur. 
  
11 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuran İHD üyesi Cezmi Özdemir; “İstanbul İHD 
Şubesi adına 06.07.2013 tarihinde Taksim İstiklal caddesinde gözlem yapmaktaydım. Galatasaray Lisesi 
önünde çok yoğun tazyikli su, gaz bombası ve plastik mermi atıldı. Olağanüstü bir durumdu diyebilirim. 
Göbeğime ve bacaklarıma plastik mermilerin değdiğini hissettim. Hafif yaralanma ve kızarma oluştu.”dedi. 
 
16 Temmuz 2013’te, İHD İstanbul şubemize başvuruda bulunan İHD üyesi Ahmet Cihan; “16.06. 2013’te, 
İHD gözlemcisi olarak görevli olduğum İHD önünde kolluk görevlilerinin gaz bombası atmasını engellemem 
için, görevimi belirterek kolluk kuvvetlerine ‘’rica’’da bulunduğum sırada darp edildim. Ayrıntılarını ekte 
sunduğum şikâyet dilekçemde belirttiğim gibi sol bacak üstkısım darp, ayakta darp sonucu kırık.”dedi. 
 
2 Ağustos 2013’te, İHD MYK üyesi Hüseyin Küçükbalaban kendisinin ve ailesinin Çanakkale de 17 FH 677 
plakalı araçta bulunan 2 kişi tarafından gün boyu takip edildiğini, daha sonra takipçilerin değişerek başka 
şahıslar tarafından takibin devam ettiğini, takipçilerin Küçükbalaban’ın evini kamera ile kaydettiklerini ve 
fotoğraf çektiklerini belirtmiştir. Kendisi ve ailesi için kaygılanan Küçükbalaban aynı gün Çanakkale 
Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştur. 
 
6 Aralık 2013 tarihinde İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreteri Avukat 
Gülizar Tuncer Çağlayan Adliyesi’nde organize bir linç saldırısına uğramıştır. İçlerinde Ali Haydar Yıldız isimli 
ağır hasta bir mahpusun da sanık olarak yargılanmakta olduğu bir davanın duruşmasından sonra, yakınlarını 
kaybetmiş müdahil ailelerinden 10-15 saldırganın vahşi saldırısına uğrayan Av. Gülizar Tuncer, yerlerde 
sürüklenerek tekmelerle, yumruklarla darp edilmiş, ağza alınamayacak küfür, hakaret ve ölüm tehditlerine 
maruz kalmıştır. Av. Gülizar Tuncer katıldığı bu davada sanık olarak yargılanan Ali Haydar Yıldız’ın avukatı 
değildir. Ailesi İnsan Hakları Derneğine başvuruda bulunan felçli ve yatalak durumda bulunan bu mahpusu 
derneğimiz adına takip etmektedir. Av. Gülizar Tuncer derneğimizin ilkeleri ve inançları doğrultusunda, hiç 
hareket edemeyen ve çok ağır hasta durumda bulunan Ali Haydar Yıldız’ın durumunu takip etmekte, 
işlemlerini yürütmektedir. Hiç bir uzvu tutmayan, hiç bir ihtiyacını karşılayamayan bir mahpusun suçu ne 
olursa olsun haklarının derneğimiz tarafından savunulması ilkesel ve doğru bir tutumdur.   Derneğimizin 
hasta mahpuslar listesinde Ali Haydar Yıldız’ın adının yayınlanmasından ve ilgili basın açıklamalarımızdan 
sonra bu olayda hayatını yitiren mağdur yakınları derneğimize gelerek “neden onun haklarını 
savunuyorsunuz” diye hem derneğimizi,  hem de Gülizar Tuncer’i sorgulamış, tehdit etmişlerdir.   
 
 

III. İHD Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Açılan Soruşturmalar 
 
1 Haziran 2013’te, Gezi parkında yaşanan polis baskısını protesto etmek için Malatya Emek ve demokrasi 
platformu tarafından düzenlenen basın açıklaması nedeniyle Malatya cumhuriyet baş savcılığı tarafından 
Malatya İnsan Haklar Derneği Şube başkanı Servet Akbudak ile Eğitim sen Şube Başkanı Ali Ekber  
Baytemur hakkında soruşturma başlatıldı. 
 
18 Temmuz 2013’te, Balıkesir İL Emniyet Müdürlüğü tarafından İHD MYK üyesi Haşim Uslu ve 11 memur 
hakkında 1 ve 2 Hazinan 2013 tarihlerinde Gezi Parkı eylemlerine güvenlik güçlerinin müdahalesini protesto 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle adli işlemlerin başlatılası için Balıkesir Valiliğine yazılmış ve Haşim Uslu 
ifade vermek için Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılmıştır. Haşim Uslu, ifadesini cumhuriyet savcısına 
vermek istediğini bildirmiş, savcılık tarafından henüz çağrılmamıştır. 
 
2 Ağustos 2013’te, İHD MYK üyesi Haşim Uslu’ya Balıkesir İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından 1 
ve 2 Hazinan 2013 tarihlerinde Gezi Parkı eylemlerine güvenlik güçlerinin müdahalesini protesto eylemlerine 
katıldığı gerekçesiyle 657 sayılı Devlet memurları kanununun 125. Maddesi kapsamında disipin 
soruşturması başlatılmıştır. 
 

V. İHD Yöneticileri ve Üyeleri Hakkında Açılan, Sonuçlanan veya Devam Eden Davalar 
  
24 Ocak 2013’te, İHD MYK üyesi Avukat Hasan Anlar, İHD Ankara Şube Başkanı Avukat Halil İbrahim 
Vargün, İHD Ankara Şube eski Başkanı Avukat Filiz Kalaycı ve İHD üyesi Avukat Murat Vargün 
yargılandıkları, Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nin (CMK 250. Madde ile görevli) 2009/309 E sayılı 
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davasında, 24 Ocak 2013 günü görülen duruşmasında, ağır cezalara çarptırıldı. Av. Filiz Kalaycı’ya 7 yıl 6 
ay, Av. Hasan Anlar’a, Av. Halil İbrahim Vargün’e, Av. Murat Vargün’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 
 
Malatya’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 19 Haziran 2012’de “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 11 kişiden aralarında BDP İl Başkanı 
Gaffar Bayram’ın ve İHD Malatya Şubesi yöneticisi Hikmet Kapancı’nın da bulunduğu 10 kişi 22 Haziran 
2012’de tutuklanmıştı. 7’si tutuklu 11 kişinin yargılanmasına 30 Temmuz 2013’te Malatya 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada sanıkların Türkçe ve Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti, 
aralarında BDP İl Başkanı Gaffar Bayram’ın ve İHD Malatya Şubesi yöneticisi Hikmet Kapancı’nın da 
bulunduğu 8 sanığa “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 5’er yıl 2’şer ay hapis cezası verdi. 
Sanıklardan Mehmet Toktay ve Gökhan İmer için ise beraat etti. 
 
5 Aralık 2013’te MYK üyemiz Mustafa Rollas hakkında 9 Eylül 2007 tarihinde İzmir Fuar Asayiş Amirliğinde 
müvekkillerini sormak için gittiği karakolda uğredığı darp ve şiddetle ilgili Emniyet müdür yardımcısı Ayhan 
Gökdeniz tarafından açılan polise mukavemet ve hakaret davası (İzmir 6. Asliye ceza mahkemesinde 
görülen  2013/465 esas)  20 Ocak 2014’e ertelendi. (Mustafa Rollas anılan Emniyet amiri ile kendisine şideet 
uygulayan 3 polis memuru hakkında dava açtı ve o dava bu dava ile birleştirildi)   
 

TOPLANTI ve GÖSTERİ ÖZGÜRLÜĞÜ  
 

2013 Yılında Toplantı ve Gösteriler Nedeniyle Açılan Soruşturmalar 
 
7 Şubat 2013’te, Urfa’nın Viranşehir ilçesinde 3 Şubat 2013 tarihinde BDP'li kadın m illetvekillerinin de 
katıldığı kadın buluşmasına Viranşehir Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile soruşturma açıldı. TEM amirliğine 
çağırılan Viranşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Burun, BDP İlçe Başkanı Mahmut Kaya, Belediye 
Başkan yardımcıları Suna Uluğtürken ve Nayıf Aslan ile BDP'li Kadın Meclis Üyesi Zühre Tatlı haklarında da 
soruşturma açıldı.   
 
7 Şubat 2013’te, Fransa'nın başkenti Paris'te 9 Ocak'ta katledilen PKK kurucularından Sakine Cansız'ın 
cenazesi 18 Ocak'ta Dersim'de binlerce kişinin katıldığı bir tören ile toprağa verildi. Cansız için yapılan tören 
hakkında soruşturma başlatıldı. Dersim Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Dersim Emniyet 
Müdürlüğü, DTK Eş Başkanı Aysel Tuğluk, BDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, BDP Dersim İl Başkanı 
Şerafettin Halis, Dersim Belediye Başkanı Edibe Şahin ve Pir Sultan Abdal Dernekleri Genel Başkanı Kemal 
Bülbül'ün cenaze töreninde yaptığı konuşmayı incelemeye aldı. Yapılan konuşmalarda suç unsurunun tespit 
edilmesi durumunda dokunulmazlıkları bulunan 2 milletvekili hakkında fezleke hazırlanarak, Adalet 
Bakanlığı'na gönderileceği belirtildi. Diğer konuşmacılar hakkında gerekli görülürse dava açılacak. Dersim 
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma devam ederken, Malatya Özel Yetkili Başsavcılığı da 
Sakine Cansız'ın cenaze töreniyle ilgili soruşturma başlattığı belirtildi. Bunun üzerine özel yetkili savcılık, 
Dersim Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma dosyasını alarak birleştirdi. Dersim Emniyet 
Müdürlüğü, Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine hazırladığı dosyayı Malatya'ya 
gönderecek.   
 
14 Şubat 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Barış Parkında, 10 Kasım 2012'de "Qîrîna dayikekê" 
(Bir annenin haykırışı) adlı tiyatro oyunu açık alanda sergilendi. Tiyatro gösteriminden 2 ay sonra Mitanni 
Kültür Merkezi Tiyatro Grubu hocası ve oyuncusu aynı zamanda Nusaybin Belediye Meclis Üyesi olan Hülya 
Kök'e, 12 Eylül 2012 tarihinde Türkiye cezaevlerinde süresiz-dönüşümsüz olarak başlatılan açlık grevlerini 
konu alan bir tiyatro oyununu sahneledikleri gerekçesiyle soruşturma açıldı. 
 
7 Mart 2013’te, Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirildiği tarih olan 
15 Şubat'ın 14'üncü yıldönümü yürüyüşle protesto edilmişti. 15 Şubat'ta BDP ilçe binasından AKP ilçe 
binasına yapılan yürüyüşe katılan 18 kişi hakkında Hazro İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma 
açıldı. Aralarında BDP Hazro İlçe Başkanı Şakir Dolan'ın da bulunduğu 18 kişi 20 Şubat'ta İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne giderek ifade verdi.     
 
11 Mart 2013’te, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kampusu alanında yer alan Ziya Gökalp Öğrenci Yurdu'nda 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin 6 Mart'ta yurt içerisinde düzenlenen sinevizyon gösterimine katılan 6 
erkek öğrenciye, yurt müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. "Yurt içinde izinsiz sinevizyon gösterimine 
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katıldıkları" iddiasıyla yurt müdürlüğü tarafından ifadeye çağrılan öğrenciler, sinevizyonda 8 Mart tarihçesi ve 
kadınların verdiği mücadelenin konu edindiğini ve gösterimine yaklaşık 600 öğrencinin katıldığını söyledi. Bu 
kadar öğrenciden yalnızca 6 erkek öğrencinin ifadeye çağrılması akıllarda soru işareti bırakırken, öğrenciler 
bu tür durumların öğrencileri "fişlemek" amacıyla yapıldığını ifade etti. Yurt müdürlüğü tarafından ifadeye 
çağırılan 6 erkek öğrencinin isimleri ise şunlar; Orhan Yanardağ, İbrahim Halil Çetinkaya, Neşvan Başhan, 
Mahmut İnan, Orhan Ölmez ve Ferit Tiryak.   
 
2 Nisan 2013’te, Bitlis’in Hizan ilçesinde 18 Mart'ta gerçekleştirilen Newroz Bayramı mitingine soruşturma 
açıldı. Hizan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında "Örgüt propagandası yapmak" gerekçesiyle 
soruşturma açılan Newroz Tertip Komitesi üyesi 12 kişi, savcılığa ifade verdi. Tertip Komitesi üyeleri; Salih 
İnan, Hazime Yılmaz, Adalet Çetin, Kenar Acar, Faruk Yıldırım, M. Sıddık Acar, Vefa Yılmaz, M. Sait Tarhan, 
Vedat Korkmaz, Ferhat Uğur, Ömer Baştur ve Emrah Yılmaz savcılıkta ifade verdikten sonra serbest 
bırakıldı.    
 
3 Nisan 2013’te, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, 12 Eylül 2012 tarihinde itibaren 
başlayan ve 68 gün süren cezaevlerindeki açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek, 28 Aralık 2011 tarihinde 
gerçekleştirilen Roboski Katliamı'nı kınamak amacıyla basın açıklaması yapan 150 öğrenci hakkında 
soruşturma açıldı. Öğrencilerin yaptığı basın açıklaması kampüs dışında olmasına ve Ağrı Emniyet 
Müdürlüğü'nden izin alınarak yapılmasına rağmen rektörlük, "Yasadışı slogan" ve "İzinsiz gösteri 
düzenlemek" gerekçesiyle öğrencilere soruşturma açtı.     
 
4 Nisan 2013’te, Muş'un Varto ilçesinde "Öcalan'a özgürlük Kürtlere statü" şiarıyla 19 Mart'ta gerçekleştirilen 
Newroz Bayramı mitingine soruşturma açıldı. Newroz Tertip Komitesi üyeleri Abdulbasit Taş, Şemsettin 
Aydemir, Hanifi Tepe, Behçet Özen, Mahir Yılmaz, Mustafa Işık ve Kamer Taş Varto İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne çağrılarak, ifadeleri alındı. Soruşturmanın "Öcalan'a özgürlük Kürtlere statü" ve Paris'te 
katledilen üç Kürt kadın siyasetçi Sakine Cansız, Fidan Doğan ve Leyla Şöylemez'in fotoğraflarının yer aldığı 
pankartlardan dolayı açıldığı belirtildi. Varto İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan 7 kişilik Newroz 
Tertip Komitesi daha sonra serbest bırakıldı.   
 
7 Nisan 2013’te İstanbul’da İstiklal Caddesi’nin Yeşilçam Sokağı’nda Emek Sineması’nın (yapım: 1924) da 
bulunduğu binanın (yapım: 1884) onarılarak alışveriş merkezine dönüştürülmesini ve bu arada Emek 
Sineması’nın yıkılacak olmasını İstiklal Caddesi’nden Yeşilçam Sokağı’na yürüyerek protesto etmek isteyen 
gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı Hazar Berk Büyüktunca, 
Özgür İpek, Mehmet Ferit Aka ve Berke Göl hakkında başlatılan soruşturma sonunda “görevli polis 
memuruna mukavemet ettikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
ettikleri” gerekçeleriyle 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandığı 19 Nisan 2013’te öğrenildi. 
İddianameyi değerlendiren ilgili asliye ceza mahkemesinin iddianameyi kabul etmesi halinde 4 kişinin 
yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
1 Haziran 2013 te ki Gezi Parkı eylemlerinde ‘Halkı isyana teşvik etmek’ ve ‘İzinsiz gösteri yapmak’ 
iddialarıyla Muğlanın Marmaris ilçesinde 9 kişi hakkında soruşturma açıldığı öğrenildi. 
 
28 Haziran 2013’te Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 76 
kişi hakkında soruşturma başlattığı öğrenildi. 
 
23 Temmuz 2013’te, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi olaylarıyla ilgili hem eylemcilere destek veren 
hem de eylemcilere karşı yapılan haberlerle ilgili açıklama yaptı. İki tarafın da savcılığı hedef alan 
açıklamalarına tepki gösteren Başsavcılık, şu ana kadar 31 kişinin tutuklandığını, çoğunluğu üst düzey devlet 
görevlilerine yönelik olmak üzere sosyal medyada hakaret gibi suçlardan 110 soruşturma açıldığını duyurdu. 
 
1 Ağustos 2013’te Ankara’daki Gezi Parkı eyleminde polis memuru Ahmet Şahbaz tarafından öldürülen 
Ethem Sarısülük’ün 16 Haziran 2013’teki cenaze törenine polisin saldırmasının ardından 108 kişi hakkında 
başlatılan soruşturmanın tamamlandığı öğrenildi. Cumhuriyet Savcısı Kürşat Kayral’ın hazırladığı 
iddianamede 35 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” 
iddiasıyla 3 yıla kadar hapis cezası istendiği bildirildi. İddianameyi kabul eden Ankara 16. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 35 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
2 Ağustos 2013’te Adana’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma 
başlatılan 11 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin Adana 8. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul 
edildiği öğrenildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “görevli polis 
memuruna görevini yaptırmamak için direndikleri” ve “kamu malına zarar vermeye teşebbüs ettikleri” 
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suçlamalarıyla 6 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası talebiyle 11 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde 
başlanacak. 
 
Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İstanbul’da düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları 
gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 36 kişiye ilişkin iddianameyi değerlendiren İstanbul 50. Asliye 
Ceza Mahkemesi 27 Eylül 2013’te iddianamenin savcılığa iade edilmesine karar verdi. Mahkeme başkanı 
iade gerekçesi olarak 23 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” suçlamalarından hazırlanan 
iddianamede suç delili olarak gösterilen maske, baret, deniz gözlüğü, motorcu kaskı, flama, sirke, solüsyon 
ve sargı bezinin, yasada belirtilen silahlardan olmamasını gösterdi. 
 
25 Ekim 2013’te, Ankara Valiliği, Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı Ankara’da düzenlenen gösterilere 
ilköğretim ve lise öğrencilerinin katılmasının ardından 101 okul yöneticisi hakkında idari soruşturma 
açılmasına izin verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmada okul müdürleri 
ve yöneticilerin savunmaları alındı. Yöneticilerin, “Öğrencileri eyleme katılmaya teşvik ettikleri, göz 
yumdukları, izin verdikleri, eyleme katılan öğrenciler için yoklama almadıkları, eyleme katılmalarına rağmen 
okuldaymış gibi gösterdikleri” iddia edildi. 
 
14 Kasım 2013’te, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 9 Kasım 2012 tarihinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 
düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle 27 Eğitim Sen üyesine soruşturma açıldı.   
 
16 Aralık 2013’te, BDP Batman İl Örgütü'nün 9 Ekim 1998 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın 
Suriye'den çıkarılması ile bir hafta önce Yüksekova'da Mehmet Reşit İşbilir ve Veysel İşbilir'in öldürülmesinin 
protesto edildiği yürüyüşe ilişkin Batman Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık, her 
iki yürüyüşe katılan 360 kişi hakkında, "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet 
etmek" gerekçesiyle soruşturma açtı. Aralarında BDP PM üyesi Nezir Gülcan, BDP Batman il eş başkanları 
Serdar Atalay ve Rahşan Çarboğa, BDP Batman Merkez İlçe Başkanı Murat Gazioğlu, BDP il, ilçe 
yöneticileri ile seçilmişler ve STK temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 360 kişi, ifade vermek için Batman 
Emniyet Müdürlüğü'ne çağrıldı.   
 

2013 Yılında Toplantı Ve Gösteriler Nedeniyle Açılan ve Sonuçlanan Davalar 
 
8 Ocak 2013’te İstanbul’un Ümraniye İlçesi’nde 6 Aralık 2009’da Abdullah Öcalan’ın sağlık koşullarına dikkat 
çekmek amacıyla düzenlenen bir protesto gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 7 kişiyle beraber gözaltına 
alındıktan sonra tutuklanan ve 28 Haziran 2012’deki duruşmada tahliye edilen Sosyalist Demokrasi Partisi 
(SDP) üyesi Baran Nayır ve Ali Deniz Kılıç’ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 10. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde yapılan yargılamada sanıkların esas hakkındaki son savunmasını alan mahkeme heyeti, 
sanıklar Baran Nayır ve Ali Deniz Kılıç’ın “tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurup nakletme” suçunu 
işledikleri sabit olmadığı gerekçesiyle bu suçlamadan beraat etmelerine karar verdi. Mahkeme heyeti, 2 
sanığa “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” ve “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamalarıyla 4’er yıl 7’şer ay hapis cezası verdi. 
 
15 Ocak 2013’te Ankara’da 13 Mart 2011’de düzenlenen bir mitingde Sıhhıye Köprüsü’ne 13 Mart 1982’de 
idam edilen Ethem Coşkun, Seyit Konuk ve Necati Vardar’ın isimlerinin yer aldığı bir pankartı astıkları 
gerekçesiyle 5 Mayıs 2011’de gözaltına alınan öğrenciler Bahadır Söylemez ve Özgür Alkan hakkında açılan 
dava sonuçlandı. Mart Kültür, Sanat ve Düşünce Derneği üyesi olan iki öğrenci hakkında hazırlanan 
iddianamede savcının derneğe ait su faturasını, öğrencilerin evlerine düzenlenen baskınlarda bulunan 
kitapları ve filmleri delil olarak gösterdiği öğrenilmişti. Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde “yasadışı 
Türkiye Komünist Emek Partisi/Leninist (TKEP/L) Örgütü üyesi oldukları” ve “yasadışı örgüt propagandası 
yaptıkları” suçlamasıyla 25 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılanan iki öğrenciyle birlikte 
dosyaları birleştirilen 3 öğrenciyle ilgili davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti 5 sanık hakkında 
beraat kararı verdi. Mahkeme heyeti, 5 kişi hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle 
başlatılan kovuşturmanın ise 5 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı 
yasa uyarınca üç yıl süreyle ertelenmesine karar verdi. 
 
22 Ocak 2013’te, Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 2008 yılında yapılan bir gösteriye katıldığı iddiasıyla gözaltına 
alınan ve daha sonra tutuklanan Mazlum Oğuz isimli yurttaş, 3 ay cezaevinde kaldıktan sonra ilk duruşmada 
serbest bırakılmıştı. Mahkemece denetimli serbestlik uygulanan Oğuz, her hafta Mardin Savcılık bürosuna 
giderek imza attı. Denetimli serbestliği daha sonra kaldırılan Oğuz'a o günden beri ne kendisine ne de 
ailesine dava hakkında tebligat gönderilmedi. Aradan 5 yıl geçtikten sonra Yargıtay'ca cezası onanan Oğuz, 
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"Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 6 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oğuz, dün akşam saatlerinde Kızıltepe 
ilçe merkezinde bulunduğu sırada, polislerce tutuklandı. Oğuz, daha sonra Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi'ne 
gönderildi.  
 
24 Ocak 2013’te Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi’nin önünde 15 Şubat 2012’de yapılan kimlik 
kontrolü sırasında gözaltına alınarak tutuklanan Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) üyesi Welat Yıldız’ın 
yargılanmasına devam edildi. Davanın Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptığı” suçlamalarıyla yargılanan 
Welat Yıldız’a mahkeme heyeti 6 yıl 10 ay hapis cezası verdi. 
 
8 Şubat 2013’te, Siirt'te 2008 yılında PKK Lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecridi protesto etmek için 
gerçekleşen basın açıklamasına katıldığı gerekçesiyle tutuklanan ve 4 yıl hapis yattıktan sonra serbest 
bırakılan Sıddık Cengiz isimli yurttaş, cezaevinde olduğu dönemde gerçekleşen bir yürüyüşe katıldığı 
iddiasıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Kanunu'na muhalefet ettiği gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası 
aldı. Cezaevinde olduğu 2009 yılında kapatılan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP) seçim çalışmaları 
sırasında gerçekleşen yürüyüşe katıldığı iddiasıyla hakkında dava açılan; ancak yürüyüşün yapıldığı dönem 
cezaevinde olduğu tespitli olan Cengiz hakkında Siirt Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 8 Ocak 
tarihinde Cengiz ile birlikte 47 kişinin yargılandığı davanın karar duruşmasında, yurttaşlar 2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Kanunu'na muhalefet etme gerekçesiyle cezalandırılırken, mahkeme heyeti 
Sıddık Cengiz'in cezasının 6352 sayılı yasanın geçici 1/b maddesi gereğince ertelenmesine hüküm verdi.    
 
11 Şubat 2013’te Ardahan’da 5 Kasım 2012’de, cezaevlerindeki açlık grevi eylemlerine destek vermek 
amacıyla düzenlenen basın açıklamasına müdahale eden polis ekiplerine taş attıkları iddiasıyla haklarında 
dava açılan Ardahan Üniversitesi öğrencisi 17 kişinin yargılanmasına devam edildi. Erzurum 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” iddiasıyla 
tutuklu yargılanan 17 kişinin esas hakkındaki son savunmasını alan mahkeme heyeti, 16 sanığa 3’er yıl 1’er 
ay 15’er gün hapis cezası verdi. Dava dosyasına delil olarak verilen olay gününe ait görüntü ve fotoğraflarda 
sanıklardan Emre Aktaş “teşhis edilemediği” gerekçesiyle beraat etti. 
 
21 Şubat 2013’te Bingöl’de 15 Mayıs 2011’de bir polis memurunun yaralanmasıyla sonuçlanan polis aracına 
silahlı saldırının faili olduğu suçlamasıyla tutuklanan Gülsüm Koç (21) hakkında açılan davanın sonuçlandığı 
öğrenildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, delil 
bulunamamasına rağmen gizli tanık ifadelerine dayanarak Gülsüm Koç’a “devletin birliğini ve ülke 
bütünlüğünü bozmak”, “insan öldürmeye teşebbüs etmek” ve “kamu malına zarar vermek” suçlamalarıyla 
müeebet hapis cezası ve 26 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, gizli tanığın İdris Baluken’in seçim 
çalışmasında yer alan kişilerin fotoğraflarından saldırıyı gerçekleştirenin Gülsüm Koç olduğunu iddia etmesi 
üzerine ders çalışırken gözaltına alınan Gülsüm Koç’ta barut izine rastlanamaması nedeniyle Gülsüm Koç’un 
yargılandığı “ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek” suçlamasından beraat etmesine karar verdi. 
 
21 Şubat 2013’te, Ağrı'nın Patnos ilçesinden Mardin'e giden Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik 
Mühendisliği son sınıf öğrencisi Mehmet Emin Dönmez, 2007 yılında hakkında "Örgüt üyeliği" suçlaması ile 
açılan davanın Yargıtay tarafından onanması üzerine, Batman'da yapılan yol kontrolünde gözaltına alınarak 
adliyeye sevk edildi. Dönmez hakkındaki tutuklanmanın yüzüne okunması ardından tutuklanarak Batman M 
Tipi Cezaevi'ne gönderildi.   
 
Kocaeli Üniversitesi’ni ziyaret etmek için 6 Nisan 2012’de Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü 
protesto etmek isteyen 46 öğrenci polis ekipleri ve üniversitenin özel güvenlik birimleri tarafından darp 
edilerek gözaltına alınmış daha sonra da serbest bırakılmıştı. 46 öğrenci hakkında başlatılan soruşturma 
sonunda hazırlanan iddianameyi kabul eden Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 46 
öğrencinin 25 Şubat 2013’te görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı sanıklara “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla 5’er ay hapis cezası verirken, sanıkların 
“görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” suçlamasından ise beraat etmelerine karar verdi 
 
18 Şubat 2013’te Çağdaş Hukukçular Derneği’ne yönelik 9 avukatın 21 Ocak 2013’te tutuklanmasıyla 
sonuçlanan operasyonu protesto etmek için ÇHD ve Özgürlükçü Hukukçular Derneği üyesi avukatlar, tutuklu 
avukatların tutukluluk hallerine itiraz etmek için geldikleri Çağlayan Adliyesi’nde oturma eylemi yapmış, 
pankart açarak basın açıklaması yapan avukatlara polis ekiplerinin coplarla ve biber gazıyla müdahale 
etmesi sonucu 7 avukat yaralanmış, 5 avukat da gözaltına alınmıştı. Olayın ardından bir polis memurunun 
şikayeti üzerine gözaltına alınan avukatlar Erman Öztürk, Arman Yılmaz, Muhittin Köylüoğlu, Özgür Esen ve 
Halil Kocabaş hakkında başlatılan soruşturmanın tamamlandığı 5 Mart 2013’te öğrenildi. İstanbul 
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Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve 
“görevli kolluk kuvvetine görevini yaptırmamak için direndikleri” iddialarıyla 4 avukat hakkında 9’ar yıla kadar, 
Muhittin Köylüoğlu hakkında ise aynı suçlamaların yanı sıra “kamu görevlisine hakaret ettiği” iddiasıyla 
toplam 17 yıla kadar hapis cezası talep ettiği iddianameyi kabul eden ilgili İstanbul Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 5 avukatın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
6 Mart 2013’te, Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) bileşenleri tarafından gerçekleştirilen 8 Mart 
mitingine ilişkin billboardlara asılan afişler, Diyarbakır 1 Nolu Hakimlik tarafından yasaklanarak afişlerin 
toplatılmasına karar verildi. 1 Mart günü Batman'daki afişler de toplatıldı. Afişler toplatıldıktan bir gün sonra 
ise Batman'da Demokratik Özgür Kadın Hareketi (DÖKH) öncülüğünde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü 
dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda miting gerçekleştirildi. Ardından 7 kişilik tertip komitesinde bulunan BDP 
Batman İl Yöneticisi Av. Ayşe Acar, HDK Batman İl Sözcüsü Av. Leyla Orak, KURDÎ-DER yöneticisi Sehrete 
Bozkur, Bahar Kültür Merkezi çalışanı Gülsüm Cuci, BDP Batman Merkez İlçe Yöneticisi Şükran Dal, SELİS 
Kadın Danışmanlık Merkezi çalışanı Rana Şeker ve Belediye Meclis Üyesi Dicle Erdem'e Batman Emniyet 
Müdürlüğü tarafından 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 42. maddesi uyarınca bin 250'şer lira para cezası 
verildi.   
 
14 Mart 2013’te Giresun’un Şebinkarahisar İlçesi’nde 4 Nisan 2012’de, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) eski 
Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in ölüm yıldönümü nedeniyle yapılan anma programı sonrasında yürüyüş 
yapan MHP İlçe Örgütü Başkanı Veysel Cengiz ve 8 yöneticisi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan davanın Şebinkarahisar Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı, sanıklara 1’er yıl 3’er ay hapis cezası verdi. 
 
19 Mart 2013’te Gözaltında gördüğü işkence sonucu 18 Mayıs 1973’te yaşamını yitiren İbrahim 
Kaypakkaya’nın ölüm yıldönümünde (18 Mayıs 2012) Samsun’da düzenlenen anma törenine katılan 
Devrimci 78’liler Federasyonu Samsun Şubesi Başkanı Erdem Avcı ve 3 lise öğrencisi hakkında “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Ankara 12. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında mahkeme heyeti, sanıklara 10’ar ay hapis cezası verdi. 
 
20 Mart 2013’te Giresun’da 2 Ocak 2011 yılında yapılan bir basın açıklamasında kullandıkları “ampul Tayyip” 
sloganı nedeniyle Liseli Genç Umut üyesi 7 çocuk hakkında başlatılan soruşturmayı kınamak amacıyla 26 
Şubat 2011’de aynı sloganı kullanarak protesto eylemi yapan Giresun Halkevi Şubesi Başkanı Şenel Kalafa 
ile şube yöneticileri Cengiz Tütüncü ve Levent Emre Çağlayan hakkında “kamu görevlisine görevinden dolayı 
hakâret ettikleri” iddiasıyla açılan davaya Giresun Sulh Ceza Mahkemesi’nde başlanacağı öğrenildi. 
 
Kocaeli Üniversitesi’ni ziyaret etmek için 6 Nisan 2012’de Kocaeli’ye gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü 
protesto etmek isteyen 46 öğrenci polis ekipleri ve üniversitenin özel güvenlik birimleri tarafından darp 
edilerek gözaltına alınmış daha sonra da serbest bırakılmıştı. 46 öğrenci hakkında başlatılan soruşturma 
sonunda hazırlanan iddianameyi kabul eden Kocaeli 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanan 46 öğrenciye 
25 Şubat 2013’te görülen karar duruşmasında mahkeme başkanı “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla 5’er ay hapis cezası vermişti. Olay günü taşıdığı 
döviz nedeniyle hakkında “cumhurbaşkanına hakaret ettiği” iddiasıyla başka bir dava daha açılan Türkiye 
Komünist Partisi (TKP) üyesi bir öğrencinin 20 Mart 2013’te görülen karar duruşmasında ise mahkeme 
başkanı, sanık öğrenciye 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. 
 
22 Mart 2013’te Mersin’de 30 Ağustos 2012’de, ikinci öğretim harçlarının kaldırılması için yapılan protesto 
gösterisine katılarak “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettiği” iddiasıyla 
hakkında dava açılan D.A.’nın (17) yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Mersin 1. Çocuk 
Mahkemesi’ndeki duruşmada D.A.’nın son savunmalarını alan mahkeme başkanı, D.A.’ya 3 ay 10 gün hapis 
cezası verdi. 
 
1 Mayıs 2012’de Hatay’ın İskenderun İlçesi’nde düzenlenen İşçi Bayramı mitinginde faaliyeti bulunmayan 
THKP/C ve Devrimci Yol bayrakları taşıyan Özgürlük ve Dayanışma Partisi (ÖDP) üyesi 13 kişi hakkında 
“yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamasıyla başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan 
iddianamenin ilgili Adana Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 29 Nisan 2013’te kabul edilmesi üzerine 13 
kişinin Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına önümüzdeki günlerde 
başlanacak. 
 
9 Mayıs 2013’te Şırnak’ın İdil İlçesi’nde 15 Şubat 2012’de Abdullah Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilmesinin 
yıldönümünde düzenlenen protesto gösterisine katıldıkları iddiasıyla yargılanan 15 kişinin  Diyarbakır 9. Ağır 
Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, “sanıkların polis ekiplerine taş atan 
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grup arasında görüldükleri” gerekçesiyle sanıklara “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt 
adına suç işledikleri” iddiasıyla 3’er yıl 1’er ay 15’er gün hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, 15 kişi 
hakkında “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” gerekçesiyle başlatılan kovuşturmanın ise 5 Temmuz 
2012’de yürürlüğe giren ve 3. Yargı Paketi olarak bilinen 6352 sayılı yasa uyarınca üç yıl süreyle 
ertelenmesine karar verdi. 
 
10 Mayıs 2013’te, Urfa'nın Suruç ilçesinde 15 Şubat 2009 tarihinde PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getirilmesi ile ilgili protesto gösterilerine katıldıkları iddiası ile Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 
haklarında açılan davada Yusuf Yavuz, Mehmet Kıvık ve Enver Kanat'a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. 
Temyize gönderilen dosyada Yargıtay, 3. Yargı Paketi'ni de göz önünde bulundurarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis 
cezası verdi. 8 Mayıs’ta denetimli serbestlik bürosuna çağrılan Yavuz, Kıvık ve Kanat tutuklanarak Urfa E 
Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.   
 
16 Mayıs 2013’te İstanbul’un Kâğıthane İlçesi’ne bağlı Nurtepe Mahallesi’nde 13 Aralık 2011’de düzenlenen 
ev baskınları sonucu tutuklanan arasında Grup Yorum üyesi Seçkin Aydoğan’ın da bulunduğu 6 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. “Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” 
suçlamasıyla İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Melis Ciddioğlu, Cemray Baş, Seçkin Aydoğan, Gürkan 
Türkoğlu ile Eser Morsümbül ve Hazal Kaya’nın yargılandığı davanın bir önceki duruşmasında esas 
hakkındaki mütalaasını sunan savcı sanıklar hakkında “görevli memura görevini yaptırmamak için direnmek”, 
“kamu malına zarar vermek”, “silahlı yasadışı örgütüe üye olmak”, “yasadışı örgüt propagandası yapmak”, ve 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamalarından 10’a yıl 3’er 
aydan 39’ar yıl 6’şar aya kadar hapis cezası talep etmişti. Duruşmaya katılan sanıkların savunmalarını 
dinleyen mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi oldukları” ve “görevli polis memuruna direndikleri” 
suçlamasıyla sanıklara 6’şar yıl 15’er gün hapis cezası verdi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 
sanıklar Seçkin Aydoğan, Cemray Baş ve Melis Çitlioğlu’nun tahliye edilmesine karar verdi. 
 
17 Mayıs 2013’te, Batman'da 10 Mayıs’ta ek ders ücretlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle 30 öğretmen, Milli 
Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirmişti. Batman Valiliği ise, eyleme 
katılanlardan kimlikleri saptanabilen 9 öğretmene, Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine dayanarak 
"kamu düzenini bozdukları" gerekçesiyle 182'şer lira para cezası kesti.   
 
20 Mayıs 2013’te Aydın’ın Germencik İlçesi’ne bağlı Ortaklar Beldesi’nde, Roboski Katliamı’nı ve Abdullah 
Öcalan’ın Türkiye’ye teslim edilişinin yıldönümünü protesto etmek amacıyla 2012 yılında düzenlenen 
eylemlere katıldıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 5’i tutuklu 7 kişinin yargılanmasına devam edildi. İzmir 
10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların esas hakkındaki son savunmalarını Kürtçe olarak 
alan mahkeme heyeti, dava dosyasında delil olarak yer alan güvenlik kamerası görüntülerinin bilirkişi 
tarafından doğrulanamamasına rağmen Ahmet Batur, Erdin Baran, Muhammet Kızılay, Osman Tekin ve 
Ramazan Atabey ile tutuksuz yargılanan sanık Hüseyin Kurt’a “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”, 
“kamu malına zarar verdikleri”, “görevli polis memuruna direndikleri”, “bayrak yaktıkları” ve “yasadışı örgüt 
adına suç işledikleri” suçlamalarından 37’şer yıl 25’er gün hapis cezası verdi. Tutuksuz diğer sanık M.A. 
hakkında ise beraat kararı verdi. 
 
İstanbul’da 14 Ağustos 2011’de yüzleri puşili bir grubun boş bir markete molotofkokteyli atması nedeniyle 
çıkan olaylar esnasında olay yerine yakın bir yerden geçmekte olan Marmara Üniversitesi öğrencisi Emine 
Akman darp edilerek gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı. “Yasadışı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” iddiasıyla yargılanan Emine Akman’ın 23 Mayıs 
2013’te İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında Emine Akman’ın son savunmasını 
alan mahkeme heyeti, Emine Akman’a 7 yıl 3 ay 21 gün hapis cezası verdi. Emine Akman’ın tutuklu 
bulunduğu süreyi göz önünde tutarak tahliye edilmesine karar veren mahkeme heyeti, Özgür Mumcu 
hakında da Radikal Gazetesi’nde “Emine Akman’a barış yok” başlığıyla yayımlanan yazısı nedeniyle suç 
duyurunda bulundu. 
  
25 Mayıs 2013’te Ankara’da 3 Mart 2011’de TBMM’de görüşülen torba yasa tasarısını protesto etmek için 
yapılan eyleme katılan 126 kişi hakkında başlatılan soruşturmanın sonuçlandığı öğrenildi. Soruşturma 
sonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede 126 kişi hakkından “kamu 
görevlisine görevini yaptırmamak için direndikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamalarından hapis cezası talep edildi. İddianamenin 
kabul edilmesi halinde 126 kişinin ilgili Ankara Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına önümüzdeki 
günlerde başlanacak.  
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31 Mayıs, 1-2 Haziran 2013’te, Eskişehir’de Gezi Parkı protestoları sırasında göz altına alınan 178 kişiye 
dava açıldığı öğrenildi. 
 
2 Haziran 2013’te, Gezi Parkı protestoları sırasında Eskişehir'de AKP il binası önüne yürüyüp, polislere taş 
ve şişe attıkları öne sürülen çoğunluğu üniversite öğrencisi olan 14 kişi hakkında Eskişehir 2'nci Asliye Ceza 
Mahkemesi'nde 'Gösteri ve Yürüyüşler Kanunu'na muhalefet' ettikleri gerekçesiyle dava açıldı.   
 
3 Haziran 2013’te, Balikesir Bandırma’da Taksim Gezi Parkı eylemlerine destek vermek isteyen yaklaşık 2 
bin kişi, İnönü Caddesi’nde bir araya geldi, gösteri sonrası 29 kişi hakkında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na aykırı hareket ettikleri, görevli memura mukavemette bulundukları ve kamu malına zarar verdikleri 
iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. 
 
6 Haziran 2013’te Gözaltına alındığı karakolda ve tutuklanarak götürüldüğü cezaevinde gördüğü işkence 
sonucu, 10 Ekim 2008’da Şişli (İstanbul) Etfal Hastanesi’nde yaşamını yitiren Engin Çeber’le birlikte işkence 
ve kötü muamele gören Aysu Baykal, Cihan Gün ve Özgür Karakaya hakkında, “görevli polis memuruna 
mukavemet ettikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla 
açılan davaya,, Çağlayan 54. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Engin Çeber’in yargılamasının 
ölümünden kaynaklı olarak düştüğü davada, sanıkların son savunmasını alan mahkeme başkanı, Cihan 
Gün’e 1 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası, Aysu Baykal ile Özgür Karakaya’ya ise 1’er yıl 2’şer ay 17’şer gün hapis 
cezası ve 4 biner lira para cezası verdi. 
 
7 Haziran 2013’te, 28 Aralık 2011 tarihinde Uludere'ye bağlı Roboski köyünün Federal Kürdistan sınırında 
Türk savaş uçakları tarafından bombalanarak katledilen 34 yurttaşın ailelerine sınır ihlali yaptıkları 
gerekçesiyle para cezası kesildi. Yakınlarını anmak için katliamın 500'üncü gününde sınıra yürüyerek karanfil 
bırakan ailelere Uludere Cumhuriyet Savcılığı tarafından 3'er bin TL idari para cezası verildi.Haklarında 
soruşturma açılan aileler, ayrıca Uludere Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadeye çağrıldı. Konuya ilişkin 
görüştüğümüz Veli Encü, çocuklarını anmak için vuruldukları yere Karanfil Yürüyüşü düzenleyen aileler 
hakkında soruşturma açıldığını söyledi. 34 ailenin hepsine soruşturma açıldığını dile getiren Encü, "11 
yaşında olan kız kardeşim Züleyha Encü ile orada bulunmayan Cemal Encü'nün ablası Cahide Encü de 
ifadeye çağırıldı. Durum öyle bir noktaya vardırıldı ki, olay günü burada bulunmayan amcamın kızına bile 
soruşturma açıldı" dedi.   
 
12 Haziran 2013’te Manisa’da kurulan “Demokratik Çözüm Çadırı”na 11 Nisan 2011’de polis ekiplerinin 
müdahale etmesinin ardından haklarında başlatılan soruşturma sonucu yargılanan Barış ve Demokrasi 
Partisi (BDP) üye ve yöneticisi 6 kişinin karar duruşması sonuçlandı. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları”, “kamu malına zarar 
verdikleri”, “kamu görevlilerinin görevini yapmasına engel oldukları” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla 
birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri” suçlamalarıyla Celal Yılmaz, Murat Çelik, Murat Biçici ve Yılmaz 
Şekerli’ye 13’er yıl 54’er gün hapis cezası, Abdullah Topçu ve Nihat Toplu’ya 15’şer yıl 54’er gün hapis 
cezası verdi. 
 
12 Haziran 2013’te, Kars'ta BDP Merkez ilçe Başkanı Kemal Bulgan ve DTK delegesi Şemistan Ayazdır 
hakkında Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 15 Şubat'ta PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye 
getirilişini kınamak amacıyla yapılan basın açıklamasına katıldıkları için dava açıldı. "Örgüt propagandası 
yapmak" suçlamasıyla Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrılan Bulgan ve Ayazdır ifadeleri alındıktan sonra 
serbest bırakıldı.   
 
13 Haziran ve 14 Haziran 2013’te Ankara’da düzenlenen Gezi Parkı protestolarına destek eylemlerine 
katıldıkları gerekçesiyle Mutlu Kendir ve İbrahim Aydın hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasıyla hazırlanan iddianameyi kabul eden Ankara 2. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 2 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
19 Haziran 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 61 
kişiden 20’sine dava açıldığı öğrenildi. 20 kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet ettikleri” iddiasıyla ilgili İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde yargılanmaya 
başlanacak. 
 
20 Haziran 2013’te Mersin’de düzenlenen protesto gösterilerine katıldığı gerekçesiyle 13 Şubat 2010’da 
tutuklanan ve tutuklandığı dönemde yaşı 18’in altında olduğu için Mersin 2. Çocuk Mahkemesi’nde 
yargılanan Z.E.’nin karar duruşması görüldü. Duruşmada sanığın ve avukatının son savunmasını alan 
mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlemek”, “tehlikeli 
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maddeleri izinsiz olarak bulundurmak”, “genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak”, “görevli memura görevini 
yaptırmamak için direnmek” ve “yasadışı örgüt propagandası yapmak” suçlamalarından 92 yıl 6 ay hapis 
cezası ve 8 bin 300 Lira para cezası verdikten sonra verdiği cezadan 36 yılın ertelenmesine, 27 yıllık 
cezanın geri bırakılmasına ve 29 yıl 6 ay hapis cezası ile 8 bin 300 TL para cezasının uygulanmasına karar 
verdi. 
 
21 Haziran 2013’te, Urfa'da Karakoyun İş Merkezi önünde Taksim Gezi Parkı direnişine destek olmak 
amacıyla "durma" eylemi gerçekleştirmek isterken gözaltına alınan Hakan Karageçili adlı Harran Üniversitesi 
öğrencisi serbest bırakıldı. Eylemini başlatmak için geldiği alana sprey boya ile "Bu bir durma eylemidir" 
yazısını yazdığı için gözaltına alınıp Sarayönü Polis Karakolu'na götürülen Karageçili'ye, Kabahatler 
Kanunu'nu ihlal ettiği gerekçesiyle 88 TL para cezası kesilerek, serbest bırakıldı.   
 
25 Haziran 2013’te Siirt’in Eruh İlçesi’nde 2010 yılında “KCK Soruşturması” adı altında düzenlenen 
operasyonun ardından tutuksuz 9 kişinin yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 6. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanıkların son savunmasını alan mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt 
üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işledikleri”, “tehlikeli madde bulundurdukları” ve “kamu 
malına zarar verdikleri” suçlamalarından sanıklara 11’er yıl 9’ar ay hapis cezası ve 8 bin 320 TL para cezası 
verdi. 
 
25 Haziran 2013’te Taksim’deki Gezi Parkı olaylarına destek vermek amacı ile Erzincan’da düzenlenen 
eylemlerle ilgili olaylarda provokatörlük yaptıkları ileri sürülen, TKP/ML-Konferans Örgütüne yönelik Terörle 
Mücadele, Güvenlik, KOM ve Özel Harekat ekipleri saat 06.00’da eş zamanlı operasyon düzenledi. 
Operasyonda gözaltına alınan 1’i kadın toplam 8 kişi tutuklandı. İlk duruşma tarihinin 10 Şubat 2014 olduğu 
öğrenildi. 
 
Antalya’da 1 Haziran- 2 Haziran ve 3 Haziran 2013’te düzenlenen Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle gözaltına alınan 212 kişiden çantalarında molotofkokteyli bulunduğu iddia edilen ve adları 
açıklanmayan iki lise öğrencisi hakkında başlatılan soruşturma sonunda Antalya Cumhuriyet Savcısı Osman 
Şanal tarafından hazırlanan iddianamede 2 çocuğun “tehlikeli madde bulundurmak” ve “2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet” etmek suçlamalarından 15 yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılmaları talep edildi. 2 çocuğun yargılanmasına Antalya 16. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
26 Haziran 2013’te Dersim Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla 2012 yılında Dersim’de düzenlenen anma 
yürüyüşü dâhil olmak üzere toplam 15 protesto gösterisine katıldıkları gerekçesiyle 2012 yılının Kasım 
ayında düzenlenen operasyonun ardından Dersim Kültür Derneği Başkanı Ali Mükan’ın da arasında 
bulunduğu 6’sı tutuklu 8 kişi hakkında açılan dava sonuçlandı. Malatya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların son savunmasını alan mahkeme heyeti, “yasadışı Maoist Komünist Partisi üyesi 
oldukları” suçlamasıyla Ali Mükan, Öner Yeşil, İbrahim Yolcu, Hasan Doğan Kılıç, Zafer Güven, Mustafa 
Aykaç ve Yıldız Ataş ile Uğur Yeşiltepe’ye 6’şar yıl 3’er ay hapis cezası verdi. 
 
2013 yılı Haziran ayında Kırklareli'de Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla düzenlenen protesto 
eylemlerine katıldıkları tespit edilen 1309 kişi hakkında 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet' 
suçlamasıyla iddianame hazırlanarak dava açıldı.   
 
4 Temmuz 2013’te Mardin’in Derik İlçesi’nde 2012 yılında yapılan 15 Şubat protesto gösterilerine katılan 
Barış Önen ve Yusuf Dost’un karar duruşmasının görüldüğü öğrenildi. Diyarbakır 7. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme heyeti, “yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına 
suç işledikleri”, “patlayıcı madde bulundurdukları”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet ettikleri” ve “yasadışı örgüt propagandası yaptıkları” suçlamalarından iki sanığa 18’er yıl hapis 
cezası verdi. 
 
6 Temmuz 2013’te, İstanbul’da ki Gezi Parkı müdahalesinin ardından gözaltına alınan 59 kişiden Ahmet 
Erol, Ahmet Kaycı, Ali Sarıçiçek, Alican Sünnetçioğlu, Mehmet Yalçın, Oğuz Tekin, Özgür Yıldırım, Umut 
Akgül adlı 8’i “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamalarıyla 8 Temmuz 2013’te, tutuklandı. 
 
9 Temmuz 2013’te 12 Eylül 2012’de “PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının 
sağlanması ve Kürt halkının demokratik haklarının verilmesi” talebiyle cezaevlerinde açlık grevi eylemine 
başlayan PKK’li ve PJAK’li tutuklu ve hükümlülere eylemin 49. günü olan 30 Ekim 2012’de, destek vermek 
amacıyla İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Okmeydanı Semti’nde çadır kurarar destek verdikleri haklarında 
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dava açılan 12’si tutuklu 19 kişinin yargılanmasına başlandı. İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu tüm sanıkları 
tahliye ederek duruşmayı 3 Ekim 2013’e erteledi. 
 
13 Temmuz 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin bilinen ilk davanın 30 Mayıs 2013’te 
gözaltına alınan Greenpeace üyesi Cenk Levi’ye açıldığı öğrenildi. Cenk Levi’nin “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” iddiasıyla yargılanacağı bildirildi. 
 
18 Temmuz 2013’te, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İHD MYK üyesi Haşim Uslu ve 11 memur 
hakkında 1 ve 2 Hazinan 2013 tarihlerinde Gezi Parkı eylemlerine güvenlik güçlerinin müdahalesini protesto 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle adli işlemlerin başlatılası için Balıkesir Valiliğine yazılmış ve Haşim Uslu 
ifade vermek için Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılmıştır. Haşim Uslu, ifadesini cumhuriyet savcısına 
vermek istediğini bildirmiş, savcılık tarafından henüz çağrılmamıştır. 
 
19 Temmuz 2013’te Sakarya’daki Gezi Parkı eylemlerine ilişkin katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 24 
kişiye dava açıldığı öğrenildi. 24 kişi “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri” iddiasıyla ilgili Sakarya Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde yargılanmaya 
başlanacak. 
 
19 Temmuz 2013’te Adana’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 15’i çocuk 
35 kişiye dava açıldığı öğrenildi. 35 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet ettikleri” ve “görevini yaptırmamak için görevli polis memuruna direndikleri” iddialarıyla 8’er yıl 
hapis cezası talep edilen iddianamelerden çocuklarla ilgili olanı, değerlendirilmesi amacıyla Adana Çocuk 
Mahkemesi’ne, yetişkinlerle ilgili olanı Adana Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. 
 
Malatya’da Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis ekiplerinin 19 Haziran 2012’de “KCK Soruşturması” adı 
altında düzenledikleri eşzamanlı ev baskınları sonucu gözaltına alınan 11 kişiden aralarında BDP İl Başkanı 
Gaffar Bayram’ın ve İHD Malatya Şubesi yöneticisi Hikmet Kapancı’nın da bulunduğu 10 kişi 22 Haziran 
2012’de tutuklanmıştı. 7’si tutuklu 11 kişinin yargılanmasına 30 Temmuz 2013’te Malatya 4. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada sanıkların Türkçe ve Kürtçe ifadelerini alan mahkeme heyeti, 
aralarında BDP İl Başkanı Gaffar Bayram’ın ve İHD Malatya Şubesi yöneticisi Hikmet Kapancı’nın da 
bulunduğu 8 sanığa “yasadışı örgüt üyesi oldukları” suçlamasıyla 5’er yıl 2’şer ay hapis cezası verdi. 
Sanıklardan Mehmet Toktay ve Gökhan İmer için ise beraat etti. 
 
9 Ağustos 2013’te Zonguldak’ta 19 Aralık 2012’de Bülent Ecevit Üniversitesi’nde, yeni YÖK yasası ile ilgili 
düzenleyecekleri toplantı için kendilerine salon tahsis edilmediği gerekçesiyle eylem yapan öğrencilerden 
gözaltına alınan 16’sı hakkında açılan dava sonuçlandı. Zonguldak 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki karar 
duruşmasında sanık öğrencilerin son savunmalarını alan mahkeme başkanı, “kamu görevlisine görevini 
yaptırmamak için direndikleri” suçlamasıyla 16 öğrenciye 8’er ay 10’ar gün hapis cezası verdi. Mahkeme 
başkanı hapis cezalarıyla ilgili hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. 
 
21 Ağustos 2013’te Hakkâri’nin Yüksekova İlçesi’nde 10 Ağustos 2012’de, çatışmada yaşamını yitiren bir 
PKK militanının cenaze törenine katıldığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Hakkâri Belediye Başkanı Fadıl 
Bedirhanoğlu’nun Yüksekova 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme 
başkanı, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etttiği” iddiasıyla Fadıl 
Bedirhanoğlu’na 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. 
 
Bursa’da 2 Haziran 2013’te düzenlenen Gezi Parkı protestolarına destek eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle 
55 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına 
zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarıyla hazırlanan 
iddianameyi kabul eden Bursa 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 55 kişinin yargılanmasına önümüzdeki 
günlerde başlanacak. 
 
23 Ağustos 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine katıldığı gerekçesiyle hakkında soruşturma 
başlatılan Ali İlker Erdoğan hakkında hazırlanan iddianamenin ilgili İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul edildiği öğrenildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” 
iddiasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle Ali İlker Erdoğan’ın yargılanmasına önümüzdeki 
günlerde başlanacak. 
 
26 Ağustos 2013’te Bingöl’de 22 Mart 2013’te, “Dünya Su Günü”nde suların 1 hafta kesik olmasını protesto 
etmek amacıyla basın açıklaması yapıp belediyeye yürüyen ve aralarında KESK üyesi 5 kişinin de 
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bulunduğu 10 kişi hakkında dava açıldığı öğrenildi. “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet ettikleri” iddiasıyla 10 kişinin Bingöl Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına 16 Eylül 2013’te 
başlanacak.  
 
Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde 2012 yılının Aralık ayında düzenlenen ev baskınları sonucu “açlık grevi 
eylemlerine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen gösterilere katıldıkları” gerekçesiyle gözaltına alınan BDP 
yöneticisi veya üyesi toplam 34 kişiden 24’ü tutuklanmıştı.34 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi olmak”, 
“yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlemek”, “yasadışı örgüt propagandası 
yapmak” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet etmek” suçlamalarından 
açılan davaya Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildiği 27 Ağustos 2013’te öğrenildi. Davanın 
duruşmasında esas hakkındaki mütalaasını sunan savcı, tamamı tutuksuz yargılanan sanıkların “yasadışı 
örgüt propagandası yaptıkları” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalafet ettikleri” 
suçlamalarından 8’er yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilmelerini talep etti. Mahkeme heyeti, sanıkların 
esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları amacıyla duruşmayı erteledi. 
 
28 Ağustos 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İzmir’de düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan tutuklu 8 kişiye ilişkin iddianamenin hazırlandığı 
öğrenildi. Vedat Y., İbrahim K., Elif K., Kubilay İ., Ozan A., Erhan İ., Orhan Ö. ve İzzet U. hakkında “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “yasadışı örgüt üyesi olmamakla 
birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları” suçlamalarından 17’şer yıla kadar hapis cezasının talep edildiği 
iddianameyi kabul eden İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 10 Eylül 2013’te başlandı. 10 Eylül 
günü ilk duruşmaları yapılan 8 tutuklu sanığın tahliye istemleri reddedildi. 
 
3 Eylül 2013’te Ankara’da 3 Mart 2011’de TBMM’de görüşülen torba yasa tasarısını protesto etmek için 
yapılan eyleme katılan 126 kişi hakkında başlatılan soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede de sanık 
olarak gösterilen 126 kişinin yargılanmasına başlandı. Soruşturma sonunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 
tarafından hazırlanan iddianamede 126 kişi hakkında “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için 
direndikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na 
muhalefet ettikleri” suçlamalarından hapis cezası talep edilirken Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 
Eylül 2013’e kadar süren duruşmalarda sanıkların ifadelerini alan mahkeme başkanı duruşmayı 6 Aralık 
2013’e erteledi. 
 
İstanbul’un Sultangazi İlçesi’nde 11 Eylül 2012’de 75. Yıl Polis Merkezi’ne canlı bomba saldırısı düzenleyen 
Devrimci Halk Kurtuluş Cephesi (DHKC) militanı İbrahim Çuhadar’ın cenazesini almak için 14 Eylül 2012’de, 
Yenibosna İlçesi’nde bulunan Adlî Tıp Kurumu önünde bekleyen gruba müdahale eden polis ekipleri 27 kişiyi 
darp ederek gözaltına almıştı. Gözaltına alınanlardan ikisi aynı zamanda Yürüyüş Dergisi muhabiri olan 
toplam 8 kişi “yasadışı örgüt propagandası yaptıları” suçlamasıyla 18 Eylül 2012’de tutuklanmış, aldığı 
darbeler nedeniyle sağ kulak zarı yırtılan Grup Yorum solisti Selma Altın ile keman sanatçısı Ezgi Dilan 
Balcı’nın aralarında bulunduğu 9 kişiye ise “konutu terk etmeme yasağı” konulmuştu. 8’i tutuklu toplam 21 
kişi hakkında başlatılan soruşturmanın sonunda hazırlanan iddianamede “yasadışı DHKP/C Örgütü üyesi 
oldukları”, “görevli polis memuruna direndikleri”, “görevli polis memurunu tehdit ettikleri”, “kamu malına zarar 
verdikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçeleriyle 
suçlanan 21 kişiyle ilgili yargılamaya 6 Eylül 2013’te İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. 
Duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere tahliye 
edilmesine karar vererek duruşmayı 11 Şubat 2014’e erteledi. 
 
10 Eylül 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Gaziantep’te düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan tutuksuz 16 kişiye ilişkin iddianamenin hazırlandığı 
öğrenildi. 16 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “devlet 
büyüğüne hakaret ettikleri” ve “görevli memura mukavemet ettikleri” suçlamalarından hapis cezasının talep 
edildiği iddianameyi kabul eden Gaziantep 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 13 Kasım 2013’te 
başlanacak. 
 
10 Eylül 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla İzmir’de düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 17’şer yıla kadar hapis cezası talep edilen 14’ü tutuklu 15 
kişinin yargılanmasına başlandı. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini 
yapan ve ifadelerini alan mahkeme heyeti,  savcının delillerin toplanması işleminin sona ermediği 
gerekçesinden dolayı sanıkların tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 3 Aralık 
2013’e erteledi. 
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12 Eylül 2013’te İstanbul’da İstiklal Caddesi’nin Yeşilçam Sokağı’nda Emek Sineması’nın (yapım: 1924) da 
bulunduğu binanın (yapım: 1884) onarılarak alışveriş merkezine dönüştürülmesini ve bu arada Emek 
Sineması’nın yıkılacak olmasını 7 Nisan 2013’te İstiklal Caddesi’nden Yeşilçam Sokağı’na yürüyerek 
protesto etmek isteyen gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı 
Hazar Berk Büyüktunca, Özgür İpek, Mehmet Ferit Aka ve Berke Göl hakkında başlatılan soruşturma 
sonunda “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” gerekçeleriyle 6 yıla kadar hapis cezası talep edildiği davaya başlandı. 
İstanbul 31. Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerinin alan 
mahkeme başkanı duruşmayı 24 Ekim 2013’e erteledi. 
 
14 Eylül 2013’te Şırnak’ta Uludere İlçesi’nin kırsal kesiminde 12 Mayıs 2011’de çıkan çatışmada PKK militanı 
12 kişinin ölmesini protesto etmek amacıyla Diyarbakır’da kepenk kapatma eylemi yapan Ömer Aslan 
hakkında açılan davanın sonuçlandığı öğrenildi. Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın karar 
duruşmasında mahkeme heyeti, Ömer Aslan’a “yasadışı örgüte yardım etmek”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmek” ve “görevli polis memuruna direnmek” suçlamalarından 15 
yıl hapis ceza ve 6000 TL para cezası verdi 
 
13 Eylül 2013’te Adana’da çeşitli tarihlerde düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle 
Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ESP Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ve ESP Merkez Yürütme Kurulu 
üyesi Serpil Arslan hakkında “yasadışı örgüt kurmak veya yönetmek ve yasadışı örgüt propagandası 
yapmak”; ESP Parti Meclisi üyesi Meriç Solmaz ile ESP üyeleri Ali Bakır, Aziz Ay, Çağdaş Güler, Emrah 
Topaloğlu, Emre Aslan, Murat Akıncı, Sabahattin Pişkinbaş, Zelal Yardımcı, Demokratik Haklar Federasyonu 
üyesi Gülşah Balkır ve Sosyalist Demokrasi Partisi üyesi Mahmut Yiğit hakkında ise “yasadışı örgüt üyesi 
olmak ve yasadışı örgüt propagandası yapmak, polise direnmek ve mukavemet etmek, 2911 sayılı Toplantı 
ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet etmek” suçlamalarından hazırlanan iddianamenin kabul edildiği 
öğrenildi. 13 kişinin Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına ise 29 Kasım 2103’te başlanacak. 
 
17 Eylül 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Ankara’da düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 137 kişiye ilişkin 6 ayrı iddianamenin hazırlandığı 
öğrenildi. 137 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu 
malına zarar veridkleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” suçlamalarından açılan davalara Ankara 19. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde 126 kişi, üç davada birer kişi; Ankara 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 2 kişi; 
Ankara 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 kişi; Ankara 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 3 kişi olmak üzere 
önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
20 Eylül 2013’te Erzurum’un Tortum İlçesi’ne bağlı Bağbaşı İlçesi’nde yapılması planlanan hidroelektrik 
santralini protesto amacıyla 12 Eylül 2011’de yapılan protesto gösterisinde “görevli kolluk kuvvetine direndiği 
ve hakâret ettiği” iddiasıyla hakkında dava açılan Leyla Yalçınkaya’nın (18) yargılanmasına  devam edildi. 
Tortum Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada mahkeme başkanı, Leyla Yalçınkaya’nın beraat etmesine 
karar verdi. 
 
26 Eylül 2013’te Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) eğitim sisteminde değişiklik 
öngören “4+4+4 Eğitim Yasa Tasarısı” ile sendikal örgütlenmeye ilişkin değişiklikleri içeren “4688 sayılı 
Kamu Görevlileri Sendikaları Yasa Tasarısı”nın geri çekilmesi amacıyla 28 Mart ve 29 Mart 2012’de 
yapacakları iş bırakma eylemi ile Ankara’da yapılması planlanan protesto eylemi 28 Mart 2012’de de İçişleri 
Bakanlığı’nın illerin valiliklerine gönderdiği emir uyarınca polis ekipleri tarafından engellenmiş, Ankara’da 
TBMM önünde açıklama yapmak isteyen gruplara polis ekipleri cop, basınçlı su ve biber gazlarıyla müdahale 
etmişti. Müdahalenin ardından başlatılan soruşturma sonunda KESK üyesi 479 kişi ile CHP ve BDP 
milletvekili 23 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” 
iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. 502 kişinin yargılanmasına Ankara’da ilgili asliye ceza mahkemesinde 
önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
27 Eylül 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İstanbul’da 5 Ağustos 2013’te düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 36 kişiye ilişkin iddianame 
hazırlandığı öğrenildi. 36 hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, 
“kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” suçlamalarından açılan davaya ilgili 
asliye ceza mahkemesinde önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
Ankara’da savcılık Gezi Parkı direnişi sırasında şehirde düzenlenen gösteri ve eylemlere katılan 137 kişi 
hakkında 6 ayrı dava açtı. Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın haberine göre Gezi eylemlerinde polis 
kurşunuyla ölen Ethem Sarısülük için 16 Haziran’da Kızılay’da yapılmak istenen anmaya katılan 35 kişi 
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hakkında daha önce dava açan Ankara Basın Savcılığı, bunun ardından peş peşe davalar açtı. Savcılık, 
başkentte Kızılay, Kennedy Caddesi, Dikmen ve Tuzluçayır gibi noktalarda yapılan eylemlere katılan toplam 
137 kişi hakkında 6 ayrı iddianeme hazırladı. Bu iddianameler, çeşitli mahkemelere gönderildi. 
İddianamelerde, eylemcilerin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet”, “Görevi 
yaptırmamak için direnme”, “Kamu malına zarar verme” gibi suçlardan cezalandırılması istendi. Bu 
kapsamda Ankara 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde biri 126, diğerleri 1’er kişilik olmak üzere üç dava açıldı. 
Ayrıca 2. asliye cezada 2; 14. ve 6. asliye ceza mahkemelerinde 3’er kişilik iddianameler de kabul edildi.Üç 
basın savcısında ayrı ayrı yürütülen Gezi soruşturmalarının tek savcıda birleştirildiği bildirilirken bunlar 
arasında 1 Haziran günü Kızılay’da yapılan eylemde gözaltına alınanlarla ilgili 500 kişilik dosya da yer aldı. 
Savcılığın, önümüzdeki günlerde bu 500 kişi hakkında dava açacağı öğrenildi.  
 
1 Ekim 2013’te Ege Üniversitesi’nde 6 Kasım 2012’de Yükseköğretim Kurumu’nun (YÖK) kuruluş 
yıldönümünü (6 Kasım) protesto etmek için yürüyüş yapan öğrencilere polis ekiplerinin biber gazı ve basınçlı 
suyla müdahale etmesi sonucu gözaltına alınan 58 öğrenciden 50’si hakkında açılan davaya başlandı. İzmir 
7. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve ifadelerini alan mahkeme 
başkanı kimlik tespit işleminin tamamlanması amacıyla duruşmayı 28 Kasım 2013’e erteledi. 
 
18 Aralık 2012’de Göktürk-2 uydusunun Çin’den uzaya gönderilişini canlı izlemek için 105 koruma, 3600 
polis memuru, 20 zırhlı araç ve 8 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) eşliğinde Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’ne (ODTÜ) gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öğrenciler tarafından protesto edilmiş, 
ODTÜ kampusundaki Fizik Bölümü önünde toplanan öğrenci grupları, Recep Tayyip Erdoğan’ın geldiği 
TÜBİTAK’a doğru yürüyüşe geçince polis ekipleri yoğun bir şekilde gaz bombası ve basınçlı su kullanarak 
öğrencilere müdahale etmişti. Müdahalenin ardından 11 öğrenci hakkında daha dava açıldığı 9 Ekim 2013’te 
öğrenildi. “Yasadışı örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları”, “kamu malına zarar 
verdikleri”, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis 
memuruna direndikleri” suçlamasıyla haklarında hapis cezası talep edilen 11 kişinin yargılanmasına Ankara 
13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
9 Ekim 2013’te Bursa’da 25 Mart 2013’te Adalet ve Kalkınma Partisi il binası önünde parasız eğitim talebiyle 
pankart açarak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aleyhinde slogan atan Liseli Genç Umut üyesi 17 kişi 
hakkında başlatılan soruşturma sonunda “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla 
hazırlanan iddianamenin kabul edilmesi üzerine 12 öğrencinin Bursa 1. Çocuk Mahkemesi’nde 
yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme başkanı sanıkların beraat 
etmesine karar verdi. 
 
11 Ekim 2013’te, Varto Kaymakamlığı tarafından,  KESK’in çağrısıyla 4-5 Haziran tarihlerinde yapılan 2 
günlük genel greve katıldıkları gerekçesiyle SES üyesi 5 kamu emekçisine açtığı idari soruşturma 
neticesinde, 1/30 oranında aylık kesme cezası verildi. Varto Kaymakamı Tahir Şahin imzası ile gönderilen 
yazıda, "657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu'nun 125 c-b bendinden ifadesini bulan 'özür olarak bir veya iki 
gün göreve gelmemek disiplin cezası gerektirir' fiili işlendiğinden sizi 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile 
tecziye ediyorum. Görevinizde daha dikkatli davranmanız aksi takdir de hakkınızda daha ağır disiplin cezası 
uygulanacağının bilinmesini isterim" denildi.   
 
12 Ekim 2013’te, Muş Alparslan Üniversitesi'nde 15 Mayıs 2013 tarihinde Kürt Dil Bayramı vesilesiyle 
kampüs içerisinde düzenlenen etkinliğe katıldıkları iddiasıyla 20 öğrenci hakkında soruşturma açtı. Açılan 
soruşturma sonucunda da üniversite yönetimi "huzuru ve sükûnu ihlal" gerekçesiyle 2 öğrenciye birer ay 
uzaklaştırma, 18 öğrenciye ise kınama cezası verdi.   
 
15 Ekim 2013’te Muş E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan ağabeyi Murat Ertunç’u ziyaret etmek için 
Hakkâri’den  Muş’a gelen Recep Ertunç, hakkında daha önce “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettiği” suçlamasından açılan bir davadan aldığı cezanın onanmasından dolayı 
tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle cezaevinde gözaltına alındı ve tutuklanarak aynı cezaevine gönderildi. 
 
Ankara’da Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nin (ODTÜ) bulunduğu alandan geçirilmesi planlanan yol yapımına 
karşı üniversite çevresinde düzenlenen protesto gösterilerine yönelik ve genel olarak son dönemdeki tüm 
protesto gösterilerine yönelen polis şiddetinin yanı sıra Suriye’ye yönelik olası bir uluslararası müdahaleyi 
protesto etmek amacıyla Hatay’da 9 Eylül 2013’te düzenlenen protesto gösterilerine polis ekiplerinin gece 
boyunca gaz bombaları, plastik mermi ve basınçlı suyla saldırdığı esnada akrep tarzı bir polis aracının 
geçtiği sırada 5 katlı bir binadan düşerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın (22) 
ölümünün ardından 12 Eylül 2013’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde protesto gösterisi düzenleyen grupta yer 
alan 16 kişi hakkında dava açıldığı 12 Ekim 2013’te öğrenildi. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 
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hazırlanan 5 sayfalık iddianamede ABD vatandaşı Sarah Elizabeth Perrich’in de aralarında bulunduğu 16 kişi 
için “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis memuruna 
görevini yaptırmamak için direndikleri” suçlamasıyla 7’şer yıla kadar hapis cezası talep edilirken yargılamaya 
Anadolu Adliyesi’ndeki ilgili asliye ceza mahkemesinde önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
22 Ekim 2013’te Bursa’da 2 Haziran 2013’te düzenlenen Gezi Parkı protestolarına destek eylemlerine 
katıldıkları gerekçesiyle 55 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” 
suçlamalarıyla hazırlanan iddianameyi kabul eden Bursa 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 55 kişinin 
yargılanmasına başlandı. Mahkeme hakimi eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 
 
22 Ekim 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Mersin’de 1 Haziran 2013’te düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 54 kişiye ilişkin hazırlanan 
iddianamenin kabul edilmesinin ardından 52 kişi hakkında hazırlanan iddianamenin de kabul edildiği 
öğrenildi. 52 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu 
malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” suçlamalarından açılan davaya ilgili Mersin 
8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
23 Ekim 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Manisa’da düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 183 kişiye ilişkin iddianamenin hazırlandığı 
öğrenildi. 183 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve 
“görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” suçlamalarından hapis cezasının talep edildiği iddianameyi 
kabul eden Manisa 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılamaya 13 Ocak 2014’te başlanacak. 
 
İstanbul’da İstiklal Caddesi’nin Yeşilçam Sokağı’nda Emek Sineması’nın (yapım: 1924) da bulunduğu 
binanın (yapım: 1884) onarılarak alışveriş merkezine dönüştürülmesini ve bu arada Emek Sineması’nın 
yıkılacak olmasını 7 Nisan 2013’te İstiklal Caddesi’nden Yeşilçam Sokağı’na yürüyerek protesto etmek 
isteyen gruba biber gazı ve basınçlı suyla müdahale eden polis ekiplerinin gözaltına aldığı Hazar Berk 
Büyüktunca, Özgür İpek, Mehmet Ferit Aka ve Berke Göl hakkında başlatılan soruşturma sonunda “görevli 
polis memuruna mukavemet ettikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet 
ettikleri” gerekçeleriyle 6 yıla kadar hapis cezası talep edildiği davaya 24 Ekim 2013’te devam edildi. İstanbul 
31. Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme başkanı “protesto gösterilerinin 
anayasal hak olduğunu” ifade ederek sanıkların beraat etmesine karar verdi. 
 
25 Ekim 2013’te Diyarbakır’da 18 Mart 2012’de Newroz kutlamasına katılarak “yasadışı örgüt üyesi 
olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına suç işlediği” suçlamasıyla hakkında dava açılan Ezilenlerin Sosyalist 
Partisi (ESP) üyesi Sevda Çağdaş’a Diyarbakır 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında 
mahkeme heyeti Sevda Çağdaş’a 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. 
 
1 Kasım 2013’te İstanbul’da 7 Temmuz 2013’te düzenlenen Gezi Parkı protestolarına destek eylemlerine 
katıldıkları gerekçesiyle 20 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” 
suçlamalarıyla hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 20 kişinin 
yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve ifadelerini alan mahkeme 
başkanı, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla erteledi. 
  
1 Kasım 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla İzmir’de düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak 
için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarından dava açılan 7’si tutuklu 14 kişinin yargılanmasına 
başlandı. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İl Eş Başkanı Pınar Türk, ESP 
üyeleri Seyithan Korkmaz, Sercan Üstündaş, Süleyman Göksel Yerdut, Mehmet Polat, Görkem Özer ve 
Gizem Türkmen’in tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine ve tutuksuz sanıklar hakkındaki adlî kontrol 
yasağının kaldırılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
4 Kasım 2013’te Ağrı’da 2011 yılında düzenlenen operasyonun ardından “yasadışı örgüt üyesi oldukları” 
iddiasıyla haklarında dava açılan İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencisi beşi tutuklu 7 kişinin yargılandığı 
davanın Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, tutuk lu 
sanıklardan M.Ö., K.K. ve S.E.’ye 18’er yıl hapis cezası; H.Ç.’ye 15 yıl hapis cezası, S.O.’ya ise 12 yıl hapis 
cezası verdi. Tutuksuz sanıklar F.K. ile E.E. ise beraat etti. 
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5 Kasım 2013’te İstanbul’da düzenlenen Gezi Parkı protestolarına destek eylemlerine katıldıkları 
gerekçesiyle 5 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, 
“kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” 
suçlamalarıyla hazırlanan iddianameyi kabul eden İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 5 kişinin 
yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve ifadelerini alan mahkeme 
başkanı, tutuksuz yargılanan Ali Polat, Talip Söylemez, Ferdi Turhan, Alper Kırıcı ve Armağan Altun adlı 5 
sanığın delil yetersizliğinden beraat etmesine karar verdi. 
 
İzmir’de 29 Ağustos 2013’te, “Gezi Parkı protestosu yapabilecekleri” gerekçesiyle Özgürlük ve Dayanışma 
Partisi (ÖDP) üyesi 6 kişi İzmir Fuarı’nın girişinde polis ekipleri tarafından darp edilerek gözaltına alınmıştı. 
Altı kişiye ilişkin devam eden soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Başsavcılığı’nın altı kişi hakkında 
“görevli polis memuruna direndikleri” iddiasıyla açılan davaya 7 Kasım 2013 tarihinde başlandı. İzmir 5. 
Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen,Terörle Mücadele Şubesi’ne bağlı polis memurlarının şikâyetçi olduğu 
ve 6 kişinin Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 265. maddesi uyarınca yargılandığı dava ileri bir tarihe ertelendi. 
 
8 Kasım 2013’te Antalya’da 1 Mayıs 2013’te yapılan İşçi Bayramı kutlamasında atılan “İmralı’ya bin selam” 
sloganı nedeniyle yapılan soruşturmanın sonunda kimliği tespit edilebilen E.Y. hakkında “yasadışı örgüt 
propagandası yaptığı” suçlamasıyla dava açıldığı öğrenildi. İddianameyi kabul eden Antalya 5. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde E.Y.’nin Terörle Mücadele Yasası’nın (TMY) 7/2. maddesi uyarınca yargılanmasına 28 
Kasım 2013’te başlanacak. 
 
11 Kasım 2013’te 34 kişinin Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları tarafından bombalanarak 
öldürüldüğü Roboski Katliamı’nın yıldönümü dolayısıyla 30 Aralık 2011’de Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde 
düzenlenen eylemde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili attıkları sloganlarla “kamu görevlisine 
görevinden dolayı hakaret ettikleri” iddiasıyla haklarında dava açılan 5 kişinin Turgutlu Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında mahkeme başkanının 5 kişiye 11’er ay 20’şer gün hapis cezası 
verdiği öğrenildi. 
 
11 Kasım 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Adana’da düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan 8’i tutuklu 12 kişinin yargılanmasına 
başlandı. Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini 
alan mahkeme heyeti,  tutuklu sanıkların tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı 17 Şubat 2014’e erteledi. 
 
13 Kasım 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Gaziantep’te düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan tutuksuz 16 kişi hakkında açılan davaya başlandı. 
16 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “devlet büyüğüne 
hakaret ettikleri” ve “görevli memura mukavemet ettikleri” suçlamalarından hapis cezasının talep edildiği 
davanın Gaziantep 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların kimlik tespitlerini 
yapan ve ifadelerini alan mahkeme başkanı duruşmayı 19 Şubat 2014’e erteledi. 
 
19 Kasım 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Hatay’da düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında 33’er yıla kadar hapis cezası talep edilen 14’ü 
tutuklu 27 kişinin yargılanmasına başlandı. Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların 
kimlik tespitini yapan ve ifadelerini alan mahkeme heyeti,  tutuklu sanıkların tamamının tutuksuz yargılanmak 
üzere tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.  
 
20 Kasım 2013’te Ankara’daki Gezi Parkı eylemleri esnasında “kolluk kuvvetlerine mukavemet ettiği” 
gerekçesiyle hakkında dava açılan Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Çankırı Hâkimi Ömer Faruk 
Eminağaoğlu’nun yargılanmasına başlandı. Kırıkkale Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılan sanık 
hâkimin savunmasını alan mahkeme heyeti, duruşmayı 15 Ocak 2014’e erteledi. 
 
20 Kasım 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla İzmir’de düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak 
için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarından dava açılan Emek ve Özgürlük Cephesi üyesi üçü 
tutuklu 4 kişinin yargılanmasına başlandı. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik 
tespitini yapan ve ifadelerini alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Görüş Akıcı, Yasin Singer ve Orhan 
Yıldız’ın tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 13 Şubat 2014’e erteledi. 
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Artvin’in Hopa İlçesi’nde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim çalışmaları kapsamında 31 Mayıs 
2011’de düzenlemek istediği mitingi protesto edenlere polis ekiplerinin müdahale etmesini ve müdahale 
nedeniyle Metin Lokumcu’nun ölmesini aynı gün Ankara’da protesto eden gruba da polis ekiplerinin 
müdahale etmesi sonucu çıkan olaylar nedeniyle başlatılan 4. soruşturma 29 Haziran 2012’de 
tamamlanmıştı. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Hopa’daki olayları protesto eden 3’ü avukat 
50 kişinin “görevli memuru kasten yaraladıkları”, “kamu malına zarar verdikleri”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ettikleri” ve “kamu görevlisine görevini yaptırmamak için 
direndikleri” suçlamalarıyla 4 yıldan 22 yıl 3 aya kadar hapis cezası ile yargılanmaları talep edilmişti. 
İddianame, Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’ne 48 kişinin yargılandığı davanın dosyası ile birleştirilmesi 
talebiyle gönderilmişti. 48 kişi hakkında açılan davanın 19 Ekim 2012’deki duruşmasında mahkeme başkanı, 
dava dosyasının talep edildiği üzere 50 sanıklı diğer iddianameyle birleştirilmesine karar vermişti. Altı 
avukatın dosyalarının ayrılmasının ardından 92 kişinin yargılanmasına ise 19 Kasım 2013’te devam edildi. 
Duruşmada sanıkların ifadesini alan mahkeme başkanı, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla 
duruşmayı 25 Şubat 2014’e erteledi. 
 
21 Kasım 2013’te Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 8 Aralık 2010’da düzenlenen anayasa 
paneline konuşmacı olarak katılan TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’ya yumurta attıkları ve 
protesto eylemine fakülte binası içinde biber gazı ile müdahale eden çevik kuvvet ekiplerine engel olmaya 
çalıştıkları için haklarında dava açılan 13 öğrencinin yargılanmasına Ankara 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
başlandı. Duruşmada sanıkların savunmalarını alan mahkeme başkanı, “kamu görevlisine hakaret ettikleri” 
suçlamasıyla yargılanan 11 öğrencinin beraat etmesine, “kamu görevlisine görevini yaptırmamak amacıyla 
direndikleri” suçlamasıyla yargılanan 2 öğrencinin ise 6’şar ay 20’şer gün hapis cezasına mahkûm 
edilmesine karar verdi. 
 
21 Kasım 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla Sakarya’da düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuksuz 24 kişinin yargılanmasına 
başlandı. Sakarya 4. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini 
alan mahkeme heyeti,  dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi. 
 
26 Kasım 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla İzmir’de düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak 
için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarından dava açılan tutuklu 7 kişinin yargılanmasına 
başlandı. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Burcu Koçlu ve Hüseyin Gülbitti’nin tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 7 Şubat 2014’e erteledi. 
 
26 Kasım 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Mersin’de 1 Haziran 2013’te düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 54 kişiye ilişkin hazırlanan 
iddianamenin kabul edilmesinin yargılamaya başlandı. 54 hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna 
direndikleri” suçlamalarından açılan davanın Mersin 8. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında 
sanıkların ifadesini alan mahkeme başkanı duruşmayı 11 Şubat 2014’e erteledi. 
 
27 Kasım 2013’te İzmir’de 22 Haziran 2013’te Halkların Demokratik Kongresi tarafından düzenlenen Barış 
Mitingi’nde atılan sloganlar nedeniyle 9 kişilik Tertip Komitesi ile mitingin sunucusu hakkında açılan davaya 
başlandı. İzmir 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet ettikleri” iddiasıyla yargılanan 10 kişiden dokuzunun kimlik tespitini yapan ve ifadesini alan 
mahkeme başkanı duruşmayı 18 Aralık 2013’e erteledi. 
 
20 Kasım 2013’te İzmir Adliyesi A Kapısı protokol girişinde 2 Eylül 2013’te yapılan adli yıl açılışı töreninde 
“Tutuklu avukatlara özgürlük” yazılı pankart açarak slogan atan ÇHD üyesi 18 avukat hakkında “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava açıldığı  öğrenildi. Avukatlar 
Serdar Gültekin, Nergiz Tuba Aslan, Mehmet Cemal Doğan, Gurbet Uçar, Abdulhadi Çetin, Azat Elçi, Fatma 
Demirer, Dinçer Çalım, İmdat Ataş, Mehmet Güner, Şule Aslan Hızal, Zöhre Dalkıran, Anıl Güler, Oktay 
Uysal, Canan Uçar, Nezahat Paşa Bayraktar, İlhan Gül Kireçkaya ve Hüseyin Korkmaz hakkındaki 
iddianameyi kabul eden İzmir 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 18 avukatın yargılanmasına önümüzdeki 
günlerde başlanacak. 
 
29 Kasım 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Adana’da düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 2’si tutuklu 13 kişiye ilişkin hazırlanan 
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iddianamenin kabul edilmesinin yargılamaya başlandı. 13 kişi hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve 
“görevli polis memuruna direndikleri” suçlamalarından açılan davanın Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmasında sanıkların ifadesini alan mahkeme başkanı, tutuklu sanıklar Murat Akıncı ve Mahmut Yiğit’in 
tutukluluk hallerinin devam etmesine karar vererek duruşmayı 7 Mart 2014’e erteledi. 
 
Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İstanbul’da düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları 
gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 23 kişiye ilişkin iddianameyi değerlendiren İstanbul 50. Asliye 
Ceza Mahkemesi iddianamenin savcılığa iade edilmesine 27 Eylül 2013’te karar vermişti. Mahkeme başkanı 
iade gerekçesi olarak 23 hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, 
“kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” suçlamalarından hazırlanan 
iddianamede suç delili olarak gösterilen maske, baret, deniz gözlüğü, motorcu kaskı, flama, sirke, solüsyon 
ve sargı bezinin, yasada belirtilen silahlardan olmamasını göstermişti. İddianameyi yeniden düzenleyen ve 
iddianamede şüphelilerin Gezi Parkı’nı işgal ettiğini, kamu ve özel mallara zarar verdiklerini, kolluk 
kuvvetlerine sopa, molotofkokteyli, ses bombası ve sapan ile saldırdıklarını belirten savcının, mahkeme 
başkanının iade gerekçesine de şüphelilerin yanlarında taşıdıkları deniz gözlükleriyle Taksim Meydanı’na 
yüzmeye gitmedikleri gerekçesiyle yanıt verdi. Düzenlenen iddianameyi kabul eden İstanbul 50. Asliye Ceza 
Mahkemesi’nde 23 kişinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
30 Kasım 2013’te İzmir’de 2011 yılında annesiyle birlikte izlediği konser sonrasında çıkan olaylara katıldığı 
iddiasıyla hakkında dava açılan Şiyar Alkan’a İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar 
duruşmasında gizli tanık ifadelerine dayanılarak “yasadışı örgüt üyesi olduğu”, “kamu malına zarar verdiği” 
ve “patlayıcı madde bulundurduğu” suçlamalarından 42 yıl 6 ay hapis cezası verildiği  öğrenildi. 
 
28 Kasım 2013’te Türkiye Devrimci Kara Nakliyat İşçileri (Nakliyat-İş) Sendikası’na üye oldukları için işten 
atılan Yurtiçi Kargo işçilerinin İstanbul’da 19 Şubat 2013’te firmanın %25’i hissesinin Fransa Posta 
İşletmeleri’ne ait olması nedeniyle Fransız Başkonsolosluğu’nun çatısına çıkarak yaptıkları eyleme müdahale 
eden polis ekipleri 18 kişiyi gözaltına almıştı. Eylemin ardından sendika üyesi 18 kişi hakkında “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla açılan davanın Çağlayan 45. Assliye 
Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında mahkeme başkanı sanıkların beraat etmesine karar verdi. 
 
2 Aralık 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Antalya’da 1 Haziran 2013’te düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 170 kişiye ilişkin hazırlanan 
iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. 170 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” 
suçlamalarından açılan davaya ilgili asliye ceza mahkemesinde 21 Mart 2014’e kadar devam etmek üzere 
17 Mart 2014’te başlanacak. 
 
3 Aralık 2013'te Mersin’de 2013 yılının Temmuz ayında bir protesto gösterisi esnasında kolluk kuvvetlerine 
taş attıkları iddiasıyla ve “YDG-H üyesi oldukları” gerekçesiyle A.Y. (14), A.D. (15), S.E. (14), B.Y. (17) İ.Ş. 
(14) ve M.S.F. (17) adlı 6 çocuk hakkında dava açıldığı öğrenildi. Kullanıldığı iddia edilen molotofkokteylinin 
“nükleer, biyolojik, kimyasal silah” olarak değerlendirdiği davanın 20 Kasım 2013’te Mersin 2. Ağır Ceza 
Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında sanık çocukların ifadelerini alan mahkeme heyeti duruşmayı 
erteledi. 
 
3 Aralık 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla İzmir’de düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak 
için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarından dava açılan 14’ü tutuklu 15 kişinin yargılanmasına 
başlandı. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Akgün Irgat, Cem Ekici, Emrah Akdağ, Cem Barış Çakıl, Sait 
Özdemir, Özgür Demirci, Çağlar Korkuz, Hakan Polat, Ali Hüseyin Ayırcı’nın tutuksuz yargılanmak üzere 
tahliye edilmesine karar vererek duruşmayı 10 Şubat 2014’e erteledi. 
 
3 Aralık 2013’te Ankara’da 15 Mart 2013’te, Hatay’ın Reyhanlı İlçesi’nde 52 kişinin ölümüyle sonuçlanan çifte 
bombalı saldırıyı protesto etmek amacıyla Cebeci’den Dışişleri Bakanlığı’na yürümek isteyen Ankara 
Üniversitesi öğrencisi 13 kişi hakkında dava açıldığı öğrenildi. Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi’nde “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli 
polis memuruna direndikleri” suçlamalarından 13 öğrencinin yargılanmasına 21 Nisan 2014’te başlanacak. 
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3 Aralık 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Kırklareli’nde 2 Haziran 2013’te düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 130 kişiye ilişkin hazırlanan 
iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. 130 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” 
suçlamalarından açılan davaya Kırklareli 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 21 Şubat 2014’te başlanacak. 
  
3 Aralık 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla İzmir’de düzenlenen protesto 
gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevini yaptırmamak 
için görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarından dava açılan tutuklu 8 kişinin yargılanmasına 
başlandı. İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini yapan ve ifadelerini 
alan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Kubilay İyit, Erhan İnal, Orhan Öztürker, Vedat Yeler, Elif Kaya, Ozan 
Adıyaman, İbrahim Kaya ve İzzet Uysal’ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine karar vererek 
duruşmayı erteledi. 
 
4 Aralık 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İstanbul’da düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 39 kişiye ilişkin iddianamenin hazırlandığı  
öğrenildi. 39 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu 
malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” suçlamalarından 9 yıla kadar hapis 
cezasının talep edildiği iddianamenin değerlendirilmesi amacıyla gönderildiği ilgili İstanbul Asliye Ceza 
Mahkemesi tarafından kabul edilmesi halinde yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
6 Aralık 2013’te İstanbul’da 13 Temmuz 2013’te, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen torba yasayla 
yetkilerinin sınırlandırılmasını Galatasaray Meydanı’ndan Taksim Meydanı’na yürüyüş yaparak protesto 
etmek isteyen TMMOB üyelerine polis ekipleri gaz bombası, plastik mermi ve basınçlı suyla müdahale 
etmişti. Müdahale sonunda gözaltına alınanlardan Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Osman Erden’in 
(39) de arasında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınırken işkence gördüklerini açıklamışlardı. Gözaltına alınırken 
darp edilen 6 kişinin polis memurları hakkında yaptığı suç duyurusunun sonuçlandığı öğrenildi. Suç 
duyurusunu değerlendiren savcılığın olayı “basit müdahale gerektiren yaralanma” olarak değerlendirerek 
takipsizlik kararı verdi. Osman Erden, Gökhan İrez, Okan Ersoy, Onur Karataş, Gökhan Tanrıverdi ve Şevket 
Tokdabayev hakkında “görevli polis memuruna direndikleri” ve “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanunu’na muhalefet ettikleri” suçlamalarından açılan davaya ise İstanbul 40. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
25 Şubat 2014’te başlanacak. 
 
10 Aralık 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İstanbul’da düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 7’si yabancı 255 kişiye ilişkin iddianamenin 
hazırlandığı öğrenildi. 255 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri”, “ibadethaneyi kirletmek suretiyle zarar vedikleri”, “özel kıyafetleri usulsüz kullandıkları”, “kamu 
malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” suçlamalarından hapis cezasının 
talep edildiği iddianamenin değerlendirilmesi amacıyla gönderildiği İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi 
tarafından kabul edilmesi halinde yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
12 Aralık 2013’te Kayseri’de Gezi Parkı protestolarına destek vermek amacıyla düzenlenen eylemlere 
katıldıkları gerekçesiyle 161 hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet 
ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri”, “kamu görevlisine hakaret ettikleri” ve “görevini yaptırmamak için 
görevli kolluk kuvvetine direndikleri” suçlamalarıyla hazırlanan iddianameyi kabul eden Kayseri 8. Asliye 
Ceza Mahkemesi’nde 161 kişinin yargılanmasına başlandı. Duruşmaya katılan 130 kişinin kimlik tespitini 
yapan ve ifadelerini alan mahkeme başkanı kalan 31 sanığın kimlik tespitinin tamamlanabilmesi amacıyla 
duruşmayı 29 Nisan 2014’e erteledi. 
 
Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İstanbul’da düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları 
gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 23 kişiye ilişkin iddianameyi değerlendiren İstanbul 50. Asliye 
Ceza Mahkemesi iddianamenin savcılığa iade edilmesine 27 Eylül 2013’te karar vermişti. Mahkeme başkanı 
iade gerekçesi olarak 23 hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, 
“kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” suçlamalarından hazırlanan 
iddianamede suç delili olarak gösterilen maske, baret, deniz gözlüğü, motorcu kaskı, flama, sirke, solüsyon 
ve sargı bezinin, yasada belirtilen silahlardan olmamasını göstermişti. İddianameyi yeniden düzenleyen ve 
iddianamede şüphelilerin Gezi Parkı’nı işgal ettiğini, kamu ve özel mallara zarar verdiklerini, kolluk 
kuvvetlerine sopa, molotofkokteyli, ses bombası ve sapan ile saldırdıklarını belirten savcının, mahkeme 
başkanının iade gerekçesine de şüphelilerin yanlarında taşıdıkları deniz gözlükleriyle Taksim Meydanı’na 
yüzmeye gitmedikleri gerekçesiyle yanıt verdi. Düzenlenen iddianameyi kabul eden İstanbul 50. Asliye Ceza 
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Mahkemesi’nde 12 Aralık 2013’te mahkeme başkanı duruşma yapmadan sanıkların beraat ettiğini açıkladı. 
Mahkeme başkanı kararında “sanıkların, polis tarafından iddia edildiği gibi direnme, darp ve cebir suçunu 
işlemediği, polise karşı eylemde bulunmadıkları yine polis tutanaklarından da anlaşılıyor. Sanıkların 
eylemlerinden de herhangi bir toplantı veya gösteri yürüyüşü içinde olmadıkları anlaşılıyor. Suç unsuru 
oluşmadığından sanıkların beraatına karar verilmiştir. Mahkememizin dava konusu olayında hem usulünce 
ihtar hem de sanıkların dağıtılması söz konusu olmadığı gibi sanıklar tarafından gerçekleştirilen yasadışı 
herhangi bir toplantı ve gösteri yürüyüşü de yoktur. Sanıklar üzerinde yakalanan maddelerin 2911 Sayılı 23/b 
maddesinde yazılı kesici, delici, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, yakıcı maddeler olmadığı, malzemelerin 
güvenlik güçlerinin kullandığı göz yaşartıcı gaza karşı yanlarında bulundurdukları sabit olduğundan ve bu 
eşyalar silah olmadığından beraatlarına karar verilmiştir” dedi. 
 
14 Aralık 2013’te Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde devriye görevi yapan polis ekibinin kimlik kontrolü yaptığı İ.G., 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettiği” iddiasıyla hakkında kesinleşmiş 3 yıl 
6 aya hapis cezası olduğu gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 
 
15 Aralık 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için 16 Haziran 2013’te İstanbul’da düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 23’ü Tokat’ın Zile İlçesi’nden 
gelmiş toplam 39 kişiye ilişkin iddianamenin hazırlandığı öğrenildi. 39 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve 
Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna 
mukavemet ettikleri” suçlamalarından hapis cezasının talep edildiği iddianamenin İstanbul 485. Asliye Ceza 
Mahkemesi tarafından kabul edilmesi üzerine yargılamaya önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
17 Aralık 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İstanbul’un Beşiktaş İlçesi’nde 16 Haziran 
2013’te düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 10 kişiye 
ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin yargılamaya başlandı. 10 kişi hakkında “2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli polis 
memuruna direndikleri” suçlamalarından açılan davanın İstanbul 11.  Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki 
duruşmasında sanıkların ifadesini alan mahkeme başkanı davaya konu olan görüntülerin olduğu CD’nin, 
dosyaya zımbalandığı için izlenememesi üzerine duruşmayı 26 Mart 2014’e erteledi. 
 
18 Aralık 2012’de Göktürk-2 uydusunun Çin’den uzaya gönderilişini canlı izlemek için 105 koruma, 3600 
polis memuru, 20 zırhlı araç ve 8 toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) eşliğinde Ortadoğu Teknik 
Üniversitesi’ne (ODTÜ) gelen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, öğrenciler tarafından protesto edilmiş, 
ODTÜ kampusundaki Fizik Bölümü önünde toplanan öğrenci grupları, Recep Tayyip Erdoğan’ın geldiği 
TÜBİTAK’a doğru yürüyüşe geçince polis ekipleri yoğun bir şekilde gaz bombası ve basınçlı su kullanarak 
öğrencilere müdahale etmişti. Müdahalenin ardından 11 öğrenci hakkında daha dava açılmış ve “yasadışı 
örgüt üyesi olmamakla birlikte yasadışı örgüt adına eylem yaptıkları”, “kamu malına zarar verdikleri”, “2911 
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” ve “görevli polis memuruna direndikleri” 
suçlamasıyla 11 kişi hakkında hapis cezası talep edilmişti. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 
yargılamaya ise 17 Aralık 2013’te başlandı. Duruşmada sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, 
dosyadaki eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı 3 Nisan 2014’e erteledi. 
 

6 Temmuz 2013’te Gezi Parkı’na gitmek için İstiklal Caddesi’nde ve Taksim Meydanı’nda toplanan halka, 
polisin saldırısı devam ederken esnaf olduğu belirtilen Sabri Çelik ve yanındaki 3 kişi halka satırla saldırmış, 
gözaltına alınan Sabri Çelik tutuklanması talebiyle sevk edildiği mahkeme tarafından 7 Temmuz 2013’te 
serbest bırakılmıştı. Karara savcılığın yaptığı itiraz üzerine tutuklanmasına karar verilen Sabri Çelik’in 
karardan bir süre önce Fas’a gittiği ortaya çıkmış, daha sonra Türkiye’ye dönmüştü. Olaya dair başlatılan 
soruşturmayı tamamlayan İstanbul Cumhuriyet Savcılığı Sabri Çelebi, Murat Ertik, Şeyhmus Kırmızı ve diğer 
bir kişi hakkında “kasten yaralamaya teşebbüs ettikleri” gerekçesiyle hapis cezası talep etmişti. İddianameyi 
kabul eden İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz 4 kişinin yargılanmasına 18 Aralık 2013’te 
başlandı. Duruşmada sanıkların ve şikâyetçilerin ifadesini alan mahkeme başkanı, sanıkların tutuklanması 
talebini reddederek duruşmayı erteledi. 

 
12 Haziran 2011 seçimleri öncesinde Emek Özgürlük Demokrasi Bloğu adaylarına yönelik Yüksek Seçim 
Kurulu’nun vetosunu protesto etmek için yurt çapında basın açıklamaları ve yürüyüş eylemleri yapılmıştı. 
İzmir’de de benzer eylemler örgütlenmişti. Söz konusu eylemlere katılan 8 genç hukuksuz bir biçimde 
tutuklanarak iki yıl mahpus edilmelerinin ardından, tutuksuz yargılanmak üzere 9 ay önce bırakıldılar. 11 
Aralık 2013 tarihinde İzmir’de demokratik çözüm çadırı davasının 12. duruşması gerçekleşti. Ege İletişim 
Fakültesi öğrencisi Ali Emre Ecer ve Ege Meslek Yüksekokulu öğrencisi Seçkin Savaş, haklarında hiçbir delil 
gösterilmemesine, tutukluluklarına dair mahkeme heyetinin sunduğu tek kanıt adliyede görevli bir memurun 
“bilirkişi” sıfatıyla yaptığı görüntü analizinde “bu şahıs iki kez taş atmış görünüyor”, “bu şahsın kalıbı 
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görüntüdekine uyuyor” gibi garip yorumları olmasına rağmen, avukatlarının mahkemeye mazeret bildirmiş 
halde salonda olmamasına rağmen, İzmir 8 .Ağır Ceza Mahkemesi, gençlerin aleyhine ne varsa 
kullanarak ve lehte hiçbir indirime yanaşmadan söz konusu SDP’li iki gence iki yıl tutukluluğun ardından 14,5 
yıl ceza verdi.  Sonuç olarak AKP analar ağlamasın nutukları atarken İzmir’de barış savunucu 11 genç 
sadece barış istedikleri için ağır cezalar aldılar. SDP üyesi Anıl Kara, Hüseyin Caner Yıldırım ve Çağlar 
Demiröz ise mahkemeye göre “sanıkların kişilikleri” yani SDP üyesi olmaları sebep gösterilerek ertelenmeye 
gerek duyulmadan ayrı ayrı bir yıl ceza aldılar. Ali Emre ve Seçkin şu an tutuklular, 3 SDP’li genç ise 
tutuklanmayı bekliyor. Şimdi dava Yargıtay aşamasında.  
 
5 Aralık 2013’te, Ağrı'da 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde BDP'nin sonuçlara itiraz etmesi sonrasında kentte 
yaşanan gösterilere katıldıkları iddiasıyla BDP'li Barış Demir, Güven Akbalık, Sabahattin Aslan ve Fethi 
Yamak hakkında açılan davanın duruşması Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Ağrı M Tipi 
Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan sanıklar, telekonferans (SEGBİS) sistemiyle bağlanırken, sanık 
avukatları duruşmada hazır bulundu. Sanık yakınlarının da izlediği duruşmada telekonferans uygulamasıyla 
sanık savunmaları alındıktan sonra avukatlar savunma yaptı. Karar için duruşmaya ara veren mahkeme 
heyeti, "Örgüt üyesi olmak" iddiasıyla 4 kişiye ayrı ayrı 3 yıl 45 gün hapis cezası verdi.   
 

10 Aralık 2013’te, Gezi Parkı olaylarıyla ilgili 7'si yabancı uyruklu 255 kişi hakkında, ''Toplantı ve Gösteri 
Yürüyüşleri Kanunu'na Muhalefet'', ''görevi yaptırmamak için direnme'', kamu malına zarar verme'' ve 
''ibadethaneyi kirletmek suretiyle zarar verme'' gibi suçlardan dava açıldı. Ayrıca TMK'nın 10. maddesiyle 
yetkili savcılık tarafından da 6 ayrı soruşturmanın sürdüğü ifade edildi. 
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, Gezi Parklı olaylarıyla ilgili kapsamlı  bir 
soruşturma sonucu 7'si yabancı uyruklu 255 kişi hakkında, ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na 
Muhalefet'', "görevi yaptırmamak için direnme'', ''kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret'', ''kamu 
görevini usulsüz olarak üstlenme'', ''özel kıyafetleri usulsüz olarak kullanma'', ''kamu malına zarar verme'', 
''ibadethaneyi kirletmek suretiyle zarar verme'' ve ''suçluyu kayırma'' suçlarından dolayı kamu davasının 
açıldığı bildirildi.  
 
Kimlikleri belirlenemeyenler hakkında soruşturma devam ediyor 
 
Sanıklara bu suçlardan bir veya bir kaçının isnat edildiği ve İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesine tevzi 
edildiği kaydedilen açıklamada, bu soruşturmada 10 şüpheli hakkında yeterli delil bulunmadığı, fiilin suç 
teşkil etmediği ve benzeri gerekçelerle kovuşturmaya ver olmadığına dair karar verildiği ifade edildi. 
 
Açıklamada, 249 kişinin şikayeti ve mağduriyeti çerçevesinde yine benzer suçlardan sayıları ve kimlikleri tam 
olarak belirlenmeyen kişiler hakkında soruşturmaya devam edildiği bildirilerek, bu kişilerin tespit edilmesi için 
kolluk görevlerine talimat verildiği kaydedildi. 

 
18 Aralık 2013’te İstanbul’daki Gezi Parkı eylemlerine destek vermek amacıyla 4 Haziran 2013’te Sakarya’da 
düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında dava açılan tutuksuz 46 kişinin 
yargılanmasına devam edildi. Sakarya 2. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada sanıkların kimlik tespitini 
yapan ve ifadelerini alan ve eylemlere katılmayı “Anayasal hak” olarak değerlendiren mahkeme başkanı 46 
kişi hakkında beraat kararı verdi. 
 
18 Aralık 2013’te Hatay’da 9 Eylül 2013’te düzenlenen protesto gösterilerine polis ekiplerinin gece boyunca 
gaz bombaları, plastik mermi ve basınçlı suyla saldırdığı esnada akrep tarzı bir polis aracının geçtiği sırada 5 
katlı bir binadan şüpheli şekilde düşerek kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ahmet Atakan’ın (22) 
ölümünü protesto etmek amacıyla Kocaeli’de aynı gün Gezi Parkı forumlarının düzenlendiği Cumhuriyet 
Parkı’nda giden ve burada uyuyakalan Mesut Yılmaz (20), Emre Akpınar (20) ve Adem Süzen (24) hakkında 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” iddiasıyla dava açıldığı öğrenildi. 
Savcılığın üç kişi hakkında hazırladığı iddianameyi kabul eden Kocaeli 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde 
yargılamaya 11 Şubat 2014’te başlanacak. 
 
22 Aralık 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Antalya’da 1 Haziran 2013’te düzenlenen 
protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 3’ü tutuklu 5 kişiye ilişkin 
hazırlanan iddianamenin kabul edildiği öğrenildi. Tutuklular Ayşe Deniz Karacagil, Murat Sezgin, Mustafa 
Cihan Yılmaz ile tutuksuz şüpheliler Ali Karakuş ve Leyla Nuyan hakkında “yasadışı örgüt üyesi oldukları”, 
“2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “kamu malına zarar verdikleri” ve 
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“görevli polis memuruna direndikleri” suçlamalarından açılan ve 29 polis memurunun müşteki sıfatıyla yer 
aldığı davaya Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 6 Şubat 2014’te başlanacak. 
 
24 Aralık 2013’te Gezi Parkı eylemleri devam ederken 11 Haziran 2013’te İstanbul’da SDP il binasına 
düzenlenen baskının ardından gözaltına alınan 72 kişiden SDP Merkez Yürütme Kurulu üyesi Ulaş 
Bayraktar, “silahlı örgüte üye olmak”, parti meclisi üyesi Doğukan Öci ile üyeler Furkan Tombul ve Ceyhun 
Dönmez ise “yasadışı örgüt üyesi olmamakla beraber yasadışı örgüt adına suç işlemek” iddialarıyla 15 
Haziran 2013’te tutuklanmıştı. Operasyonun ardından 4’ü tutuklu 36 kişi hakkında savcının soruşturmasını 
tamamlayarak iddianameyi hazırladığı öğrenildi. “Yasadışı Devrimci Karargâh Örgütü üyesi veya yöneticisi 
olmak”la suçlanan 36 kişiye ilişkin iddianame değerlendirilmesi amacıyla İstanbul 22. Ağır Ceza 
Mahkemesi’ne gönderildi. 
 
Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için İstanbul’da düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları 
gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan 7’si yabancı 255 kişiye ilişkin iddianamenin hazırlandığı 10 
Aralık 2013’te öğrenilmişti. 255 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na 
muhalefet ettikleri”, “ibadethaneyi kirletmek suretiyle zarar vedikleri”, “özel kıyafetleri usulsüz kullandıkları”, 
“kamu malına zarar verdikleri” ve “görevli polis memuruna mukavemet ettikleri” suçlamalarından hapis 
cezasının talep edildiği iddianameyi 24 Aralık 2013’te İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi başkanı 
yargılamaya 9 Mayıs 2014’e kadar devam etmek üzere 5 Mayıs 2014’te başlanmasına karar verdi. 
 
27 Aralık 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Kahramanmaraş’ın Nurhak İlçesi’nde 27 Haziran 
2013’te düzenlenen protesto gösterilerine katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan Ebu 
Hamza Çelik, Ali Orak ve İrfan Gül’e ilişkin hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinin yargılamaya başlandı. 
3 kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri” suçlamasından 
açılan davanın Elbistan 1.  Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmasında sanıkların ifadesini alan mahkeme 
başkanı duruşmayı 21 Şubat 2014’e erteledi. 
  
27 Aralık 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için bir sosyal paylaşım sitesi aracılığıyla yazdığı 
destek mesajıyla “polise hakaret ederek Türklüğü, Cumhuriyeti, devletin kurum ve organlarını aşağıladığı” 
suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan A.S. için iddianame hazırlandığı öğrenildi. Türk Ceza 
Kanunu’nun (TCK) 301. maddesine aykırı hareket etmekle suçlanan A.S.’nin Ankara 19. Sulh Ceza 
Mahkemesi’nde yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. 
 
27 Aralık 2013’te Gezi Parkı eylemlerine destek vermek için Gaziantep’te düzenlenen protesto gösterilerine 
katıldıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma başlatılan tutuksuz 7 kişi hakkında açılan davaya başlandı. 7 
kişi hakkında “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası’na muhalefet ettikleri”, “yasadışı örgüt üyesi 
oldukları” ve “görevli memura mukavemet ettikleri” suçlamalarından hapis cezasının talep edildiği davanın 
Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasında sanıkların kimlik tespitlerini yapan ve ifadelerini 
alan mahkeme başkanı duruşmayı erteledi. 
 
27 Aralık 2013’te Eskişehir’de Yolsuzluk ve Rüşvet İddialarına Karşı Düzenlenen Protesto Gösterilerinde 80 
göstericiye  “Trafik Yasası’na muhalefet ettikleri” gerekçesiyle 343’er TL para cezası kesildi. 
 
30 Aralık 2013’te, Şırnak'ta 29 Aralık’ta gözaltına alınan 18 çocuk gözaltına alınmıştı. 3 çocuk "YDG-H üyesi" 
oldukları iddiasıyla tutuklandı. Tutuklanan 3 çocuk Midyat Cezaevi'ne götürülürdü. Serbest bırakılan 15 
çocuğa ise, 3 biner TL para cezası verildi.   
 

İHD Mersin şubemiz, 2013 yılı içerisinde, Müslüm Kaya, Ertan Tan, Fatma Salman, Vedat Bozkurt, Fesih 
Tekin, Ömer Yiğit, Nurettin Zirek, Vedat Turgut, Rıza Tuğrul, Mustafa Bayram, Şevket Şahin, Aydın Oğuz, 
Yasin Aykal Ve Selçuk Yıldızhan’a Mersin 4.asliye ceza, 5, 7 ve 8. Ağır ceza ile 2. Çocuk mahkemelerinin 
kararlarında toplam 503 yıl 5 ay hapis cezası ile toplam 117.313 tl para cezası verdiğini tespit etmiştir. 

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ  
 

Kapatılan / Kapatılmak İstenen Siyasi Partiler ve Dernekler 
 
  
6 Mart 2013’te, 2010 yılının Mayıs ayında kurulan Erzincan Demokratik Öğrenci Derneği, Erzincan 1. Asliye 
Ceza Mahkemesi'nin kararıyla kapatıldı. Kapatma kararının 5 Mart’ta dernek yöneticilerine tebliğ edildiği 
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öğrenildi. Mahkemenin, derneğin "YDGM'nin faaliyetlerini yürütmek", "dağa adam göndermek", "örgüt 
propagandası yapmak", "tanışma çayı düzenlemek" ve "Newroz'a katılmak" gerekçeleriyle kapatma kararını 
verdiği belirtildi.    
 
12 Mart 2013’te, Bitlis’in Güroymak (Norşîn) Belediyesi tarafından açılan Şerzan Kurt Eğitim Destekevi 
Kaymakamlık kararıyla kapatıldı. 27 Şubat 2013 tarihinde açılan ve Muğla’da polis kurşunuyla katledilen 
Şerzan Kurt’un adı verilen eğitim destek evi “izinsiz etkinlik yapıldığı” gerekçesiyle süresiz olarak kapatıldı. 
SBS ve LYS kurslarının olduğu eğitim destek evinin kapatılmasına halk büyük tepki gösterirken, belediye 
yetkilileri yarın basın açıklamasıyla kapatma kararını kınayacak.   
 
17 Mayıs 2013’te Van Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Van’da faaliyet yürüten Mezopotamya Yakınlarını 
Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYA-DER), Tutuklu ve Hükümlü Yakınları 
Demokratik Hukuk ve Yardımlaşma Derneği (TUYAD-DER), Van Göç Sorunlarını Bilimsel Araştırma ve 
Kültür Derneği (Van GÖÇ-DER), Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrenci Derneği (YÖDER), Van Kadın Derneği 
(VAKAD), Van Hacıbekir Mahallesi Özgür Yurttaş Derneği, Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özgür Toplum 
Derneği, Yeni Mahalle Özgür Halk Derneği, Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği (KURDİ-DER) Van 
Şubesi ile Akköprü Mahallesi Demokratik Halk Derneği’nin kapatılması talebiyle hazırladığı iddianameyi Van 
3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kabul etmesinin ardından yargılamaya devam edildi. Duruşmada kararını 
açıklayan mahkeme başkanı, gerekçeli kararı daha sonra açıklamak üzere 10 dernek hakkındaki kapatma 
davasının reddedildiğini açıkladı. 
 
12 Haziran 2013’te Bitlis ili Güroymak ilçe Kaymakamlığı, Güroymak Belediyesi tarafından açılan Şerzan 
Kurt Eğitime Destek Evi’nin “halk eğitimi faaliyetlerinin uygulanmasına dair yönerge ve Milli Eğitim Bakanlığı 
yaygın eğitim kurumları yönetmeliği hükümlerine uygun olarak açılmadığı ve kurumdaki eğitim öğretim 
faaliyetlerinin yönerge ve yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmediği” gerekçesiyle 
kapatılmasına karar verdi. 
 
18 Haziran 2013’te Malatya’da İnönü Üniversitesi öğrencilerine yönelik sosyal ve kültürel çalışmalar 
yürütmek amacıyla kurulan Demokratik Öğrenci Derneği’nin mahkeme kararıyla kapatıldığı duyuruldu. 
 
28 Haziran 2013’te Malatya Valiliği’nin suç duyurusu üzerine hakkında kapatma davası açılan Malatya 
Demokratik Gençlik Derneği “PKK’nin gençlik yapılanmasında yer aldığı” gerekçesiyle Malatya 2. Asliye 
Hukuk Mahkemesi tarafından feshedilerek derneğin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. 
 
6 Ağustos 2013’te Uludere Kaymakamlığı, Uludere Belediyesi tarafından 2009 yılında açılan Uludere Eğitime 
Destek Evi’nin “halk eğitimi faaliyetlerinin uygulanmasına dair yönerge ve Milli Eğitim Bakanlığı yaygın eğitim 
kurumları yönetmeliği hükümlerine uygun olarak açılmadığı ve kurumdaki eğitim öğretim faaliyetlerinin 
yönerge ve yönetmelikte belirtilen esaslara uygun olarak yürütülmediği” gerekçesiyle kapatılmasına karar 
verdi. 
 
28 Ağustos 2013’te Diyarbakır’da kurulan Kürdistan Gençlik Hareketi Derneği’nin kuruluş tüzüğünü inceleyen 
ve görüş almak için İçişleri Bakanlığı’na yazı yazan Diyarbakır Valiliği’ne İçişleri Bakanlığı’nın “Kürdistan 
kelimesi Anayasa’nın 14. ve TCK’nin 302. maddelerine göre suçtur. Dernek adında bu kelime kullanılamaz” 
şeklinde görüş belirtildiği öğrenildi. 
 
6 Kasım 2013’te Batman Cumhuriyet Savcılığı’nın, Batman Emniyet Müdürlüğü’nün başvurusu üzerine 
Mezopotamya Yakınlarını Kaybedenlerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MEYA-DER) Batman 
Şubesi’nin “dernek tüzüğünde belirtilen hususlar dışında amaç ve ideolojisi doğrultusunda faaliyet 
gerçekleştirdiği” gerekçesiyle kapatılması için Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne talepte bulunduğu 
öğrenildi. 
 
11 Kasım 2013’te, Batman Cumhuriyet Savcılığı, İslami konularda çalışma yürüten Batman Din Adamları 
Derneği'nin (DA-DER) kapatılması için Batman 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne kapatma talebinde bulundu. 
Dernek yöneticilerinin, "PKK/KCK örgütünün faaliyetlerine iştirak ettikleri, derneğin PKK/KCK örgütü 
tarafından denetlenip yönlendirildiği" iddiasında bulunan savcılık, bu nedenle DA-DER'in Türk Medeni 
Kanunu'nun 89. maddesi gereğince teshine karar verilerek dava açılmasını talep etti. Batman 1. Asliye 
Hukuk Mahkemesi tarafından talebi içeren iddianamenin kabul edildiği öğrenildi.   
 
27 Kasım 2013’te, Van'da yaşanan çevre sorunlarına çözüm getirmek için gençler tarafından kurulmak 
istenen Gençlik ve Ekoloji Derneği'ne, tüzüğünde yer alan "Cinsel yönelim alanlarında çalışabilir" maddesini 
gerekçe gösteren Van Valiliği tarafından dava açıldı. 
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2 Aralık 2013’te Kürt Dili Araştırma ve Geliştirme Derneği-Komela Lêkolîn û Pêşvebirina Ziman Kurdî 
(KURDÎ-DER) Batman Şubesi hakkında savcılığın “yasadışı örgütlerle bağlantısı olduğu” gerekçesiyle 
kapatılması talebiyle hazırlanan iddianamenin Batman 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kabul edildiği  
öğrenildi. Davaya 18 Aralık 2013’te başlanacak. 
 
 

Siyasi Parti, Sendika ve Dernek Yöneticileri/Üyeleri Hakkında Açılan/SonuçlananDavalar 
  

Baskına veya Saldırıya Uğrayan Siyasi Parti, Sendika, Dernekler ve Kültür Kurumları 
  
7 Ocak 2013’te Van’da Yeni Mahalle Özgür Halk Derneği’ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen 
taşlı saldırı sonucu dernek binasında maddi hasar meydana geldi. 
  
8 Ocak 2013’te, Van'da mahalledeki sorunların çözümü için kurulan Yeni Mahalle Özgür Halk Derneği'ne dün 
gece kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından saldırı gerçekleştirildi. Görgü tanıkları, dernek önünden saat 
03.00 sıralarında önce polise ait akrep tipi zırhlı aracın geçtiğini ondan sonra gelen bir sivil aracın içindeki 
kişilerin, "Allahu ekber" sloganlarını atarak, derneğin camlarını kırdıkları belirtti. Yaşanan saldırı sonrası olay 
yerine giden Yeni Mahalle Özgür Halk Derneği kurucularından Necmi Kalçık, "Her barış sürecinde olduğu 
gibi bu süreçte de sürekli böylesi provokasyonlar yaşanmaktadır. Bu saldırıların amacı süreci sabote 
etmekten başka bir şey değildir" dedi.   
 
10 Ocak 2013’te Ankara’nın Keçiören İlçesi’nde BDP ilçe binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada 
maddi hasar meydana geldi. 
 
17 Ocak 2013’te Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde Emek Partisi’nin ilçe örgütü binasına giren kişi ya da 
kişilerin binada maddi hasara yol açtıkları öğrenildi. 
 
31 Ocak 2013’te Mersin’in Mezitli İlçesi’nde Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) ilçe binasına düzenlenen 
taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana gelirken saldırıyı düzenledikleri iddia edilen 3 kişi 
düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı. 
 
9 Şubat 2013’te, Mardin'in Nusaybin ilçesinde 8 Şubat’ta akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler, 
BDP İlçe binasına saldırı gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde saldırının fark edilmesini üzerine BDP'liler parti 
binasına geldi. Parti binasındaki başkanlık odasının kapılarını kırılmış vaziyette gören partililer, saldırının 
provokasyon olabileceğine işaret etti. Camları ve kapıları kırılan partinin içine giren kişi veya kişilerin, 
merdiven dayayarak çıktıkları ve parti binasındaki eşyaları kırıp döktükten sonra bodrum katındaki kapıyı 
kırarak, çıktıkları belirlendi.   
 
2 Mart 2013’te, Adıyaman'da 1 Mart’ta gece saatlerinde KESK'e bağlı sendikalar ile İHD Adıyaman 
Şubesi'nin bulunduğu iş merkezinin kapısı, BDP Adıyaman merkez İlçe binasına ve bazı işyerlerinin kapısına 
kırmızı boya ile üç hilal simgeleri çizilerek, "ensenizdeyiz" yazısı yazıldı. KESK binasının giriş kapısına 
kırmızı boyayla tüm kapıyı kaplayacak büyüklükte çizilen üç hilal simgeleri ile ilgili olarak sokakta bulunan 
güvenlik kamerası kayıtları incelenmeye alındı. Olayla ilgili gerekli mercilere suç duyurusunda bulunduklarını 
söyleyen Kılınç, şöyle devam etti: "Olay yeri inceleme gerekli çalışmaları yaptı. Bizler de sorumluların biran 
önce bulunması için olayın takipçisi olacağız. Bazı işyerlerindeki güvenlik kamera kayıtlarını gördük. 
Yapanları biliyoruz. Dört kişi binanın önüne geliyor. 3 kişi gözcülük yaparken, yeşil montlu ve kapşonlu bir 
genç de elindeki sprey boyayla binanın giriş kapısını işaretliyor" dedi.   
 
19 Mart 2013’te Ankara’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Söğütözü’nde bulunan genel merkez binasına 
kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu genel başkanlık 
ofisinin bulunduğu binanın 7. katında maddi hasar oluştu. 
 
20 Mart 2013’te İstanbul’da Kartal Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki Halk Kütüphanesi girişine bırakılan el 
yapımı zaman ayarlı bomba olay yerine gelen polis ekibi tarafından patlamadan etkisiz hale getirildi. 
 
2 Haziran 2013’te Hükümetin temel hak ve özgürlüklere, kent yaşamına müdahalelerine yönelik protesto 
gösterileri devam ederken İzmir’deki protesto gösterileri esnasında Karşıyaka İlçesi’nde  AKP ilçe binası 
ateşe verildi. Çıkan yangın nedeniyle bina kullanılamaz hale geldi. 
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3 Haziran 2013’te Hükümetin temel hak ve özgürlüklere, kent yaşamına müdahalelerine yönelik protesto 
gösterileri devam ederken İzmir’deki protesto gösterileri esnasında Çiğli İlçesi’nde AKP ilçe binasına 
düzenlenen taşlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
5 Haziran 2013’te Hükümetin temel hak ve özgürlüklere, kent yaşamına müdahalelerine yönelik protesto 
gösterileri devam ederken Rize’de Özgürlük ve Dayanışma Partisi’nin il binasına kimliği belirsiz kişiler 
tarafından düzenlenen saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
8 Haziran 2013’te, ÖDP Rize İl Binası ile Eğitim Sen sendikası binası gece saldırıya uğradı. Camları kırılan 
ÖDP İl Binası duvarlarına çeşitli küfür ve hakaretler içeren yazılar yazıldı. Eğitim Sen savcılığa suç 
duyurunda bulundu. 
 
16 Haziran 2013’te, İstanbul’da Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) il binasına düzenlenen taşlı saldırı sonucu 
binada maddi hasar meydana geldi. 
 
9 Ağustos 2013’te, Van'da 9 Ağustos’ta gece geç saatlerde Süphan Mahallesi Büyük Toptancılar Sitesi Yolu 
üzerinden bulunan Özgür-Der binasına kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önce molotoflu, daha sonrada silahlı 
eylem gerçekleştirildi. Eylem ile ilgili Özgür-Der Van Şubesi tarafından yapılan açıklamada saldırının gece 
geç saatlerinde yapıldığını, binada gençlerin bulunduğunu ancak saldırıda kimsenin yaralanmadığı belirtildi.   
 
11 Ağustos 2013’te, İstanbul’un Kartal İlçesi’nde AKP irtibat bürosuna kimliği belirsiz kişilerce atılan ses 
bombasının patlaması sonucu çevrede maddi hasar meydana geldi. 
 
15 Ağustos 2013’te, Mersin’in Toroslar İlçesi’nde BDP mahalle temsilciliğine kimliği belirsiz 3 kişi tarafından 
silahlı saldırı düzenlendi. 
 
17 Eylül 2013’te, Bursa’nın Yıldırım İlçesi’nde BDP’nin Değirmenönü Mahalle Temsilciliği’ne kimliği belirsiz 
kişi veya kişilerin düzenlediği silahlı saldırı sonucu ölen veya yaralanan olmazken, 7 kurşunun isabet ettiği 
binada maddi hasar meydana geldi. 
 
30 Eylül 2013’te Ağrı’nın Doğubayazıt İlçesi’nde Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) ilçe binasına kimliği 
belirsiz kişi veya kişilerce düzenlenen silahlı saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
1 Ekim 2013’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde Cami Mahallesi Azizoğlu Caddesi üzerinde bulunan FEM 
Dershanesi'nin giriş katına yüzü maskeli kişiler tarafından molotoflu eylem yapıldı. Gerçekleştirilen saldırıda 
binanın giriş katında bulunan camlar kırılırken, atılan molotoflar sonucu yangın çıktı. Yaşanan küçük çaplı 
yangın çevrede bulunan yurttaşlar tarafından büyümeden söndürüldü.    
 
4 Ekim 2013’te Ankara’da TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin İncesu Caddesi’nde bulunan 
deposuna baskın düzenleyen polis ekipleri depoda bulunan yayınların “bandolsüz olduğu” gerekçesiyle 44 
çeşit yayından 2’şer adet olmak üzere 88 yayına incelemek üzerine el koydu. Baskın sonrasında yayınlardan 
oluşan 18.000 kitap ve 7500 CD’nin yed-i emine alınmasına ve inceleme tamamlanana kadar yayınların 
dağıtımının, kullanımının yasaklanmasına karar verildi. 
 
13 Ekim 2013’te Diyarbakır’da Adalet ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) il örgütü binasına kimliği belirsiz kişilerce 
molotofkokteyli atılması sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
 
1 Aralık 2013’te Muğla Valiliği’nin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Muğla ve ilçelerine yapacağı ziyaret 
nedeniyle 29 Kasım-2 Aralık 2013 tarihlerinde il sınırlarında yapılması planlanan tüm toplantı ve gösterileri, 
basın açıklamalarını yasaklamasının ardından Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Milas Şubesi’nin “bomba ihbarı 
yapıldığı” iddiasıyla polis ekipleri tarafından basıldığı öğrenildi. 
 
8 Aralık 2013’te Diyarbakır’da AKP İl Örgütü binasına kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından iki adet el 
yapımı bomba atılması sonucu çevrede ve binada maddi hasar meydana geldi. 
 
21 Aralık 2013’te, Muğla’nın Bodrum İlçesi’nde BDP ilçe binasına kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen taşlı ve 
Molotof kokteylli saldırı sonucu binada maddi hasar meydana geldi. 
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EKONOMİK ve SOSYAL HAKLAR  

İşten Çıkarılanlar 
 
16 Ocak 2013’te, Bingöl’de TEDAŞ'ta taşeron firma GEL-KUR için çalışan 23 işçi, "İşveren tarafından işçinin 
ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" gerekçe gösterilerek işten çıkarıldıklarını iddia 
etti. İHD Bingöl Şubesi'ne başvuran işçiler adına konuşan M. Zeki Karasu, firma müdürünün kendilerini 
çağırarak, hiçbir gerekçe göstermeden işten çıkarıldıklarını ifade etti. Karasu, şöyle devam etti: 
"Çıkarılacağımızı daha önce bize bildirmediğini söyleyince de Müdür tarafından küfür ve hakaretlere maruz 
kaldık. Ayrıca SSK'den işten çıkarılmamız yeni olmasına rağmen evrakta sahtecilik yapılarak geriye dönük 
çıkışlarımız verilmiş. Şu an hepimizin içerde ödenmemiş bir kaç aylık maaşları da duruyor. Bu konuda İHD 
Bingöl Şubesi'nden hukuki yardım talep ediyoruz." Karasu, "İşveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet 
kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih" gibi bir maddenin çıkarılmalarına gerekçe kılınmasının da 
tazminatların ödenmemesi için olduğunu söyledi.   
 
2 Şubat 2013’te, Diyarbakır'ın Ergani ilçesi Devlet Hastanesi'nde taşeron firma işçisi olarak çalışan 38 kişinin 
gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığı öğrenildi.   
 
8 Şubat 2013’te, Adıyaman’da bulunan ve 900 işçinin çalıştığı Güçlü İplik Fabrikası’nda, Hak İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu'na (Hak-İş) bağlı Öz İplik-İş Sendikası’na üye oldukları gerekçesiyle 300 işçinin işten 
çıkarıldığı öğrenildi.    
 
18 Mart 2013’te, Siirt Belediyesi'ne yönelik 2012 tarihinde "KCK" adı altında yapılan operasyon sonrası 
tutuklanarak Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderilen Siirt Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan 
Yardımcısı Musa Kurhan ve Belediye Meclis Üyesi Yüksel Yılmaz İçişleri Bakanlığı tarafından görevden 
alındı. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından Siirt Belediyesi’ne tebliğ edilen yazıda, 
Siirt Belediye Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Musa Kurhan ve Belediye Meclis Üyesi Yüksel 
Yılmaz'ın 18 Ocak 2013 tarihi itibariyle İçişleri Bakanlığının onayı ile görevlerinden uzaklaştırıldıkları belirtildi.   
 
7 Haziran 2013’te, Anadolu Ajansı Doğubayazıt muhabiri Selahattin Kaçuri, İlçe Kaymakamı Nurettin 
Dayan'ın isteği üzerine Anadolu Ajansı yönetimi tarafından işten çıkarıldığını iddia etti. İşten çıkarılmasına 
tepki gösteren Kaçuri, kaymakamlık önünde basın açıklaması yapmak istedi. Polis, çok sayıda basın 
mensubunun da destek verdiği açıklamanın kaymakamlık binası önünde yapılmasına izin vermedi. Kaçuri ve 
beraberindeki gazetecileri kaymakamlık bahçesinin dışına çıkaran polis, gazetecileri ablukaya alarak fotoğraf 
ve kameraya aldı. "Selahattin Kaçuri neden görevden alındı?", "Selahattin Kaçuri yurt muhabirleri adına 
yürüyor" pankartlarının açıldığı açıklamada Kaçuri, sosyal güvencesi olmayan ve emeğinin karşılığını 
alamayan yurt muhabirleri adına yapılan haksızlığı protesto etmek amacıyla Doğubayazıt'tan Ankara'ya 
yürüyeceğini söyledi.İlçe Kaymakamı Nurettin Dayan'ın kendisini kaymakamlığa çağırarak kendi istekleri 
doğrultusunda haber yapılmasını istediğini, Kaymakam Dayan'ın kendisine bu isteklerini yerine getirmediği 
taktirde işine son vereceğini söyledi. Kaçuri, "Özellikle son zamanlarda Anadolu Ajansı keyfi bir şekilde 
yıllarca emek harcayan çalışanlarını işten çıkararak, bu çalışanları ve ailelerini mağdur etti. İşten 
çıkarmaların son mağduru benim. Doğubayazıt Kaymakamı Nurettin Dayan kendi makamında vatandaşların 
gözü önünde beni tehdit etti. Dayan 'Ya benim talimatlarımla çalışacaksın ya da beni karşında bulacaksın' 
dedi. Ne olduysa ondan sonra oldu, daha sonra Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü sorgusuz-sualsiz bir 
şekilde beni görevimden aldı" dedi.   
 
25 Haziran 2013’te, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yapımı devam eden Silvan Barajı şantiyesinde çalışan 9 
işçi "işlerini aksattıkları" gerekçesiyle işten çıkarıldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, ücretlerini 
alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma ve durdurma eylemi yapan işçiler, şantiye yetkilileri tarafından 
Bayrambaşı (Sêdeqnê) Karakolu'na şikâyet edildi. Daha sonra karakola çağrılıp ifadeleri alınan işçilerin 
ücretlerini alamadıklarını belirtmesi üzerine baraj yetkilileri de karakola çağrıldı. Burada işçilerin ve baraj 
yetkililerin uzlaştıkları; ancak 9 işçinin alacaklarının verilerek işten çıkarıldığı bildirildi. Sabah saatlerinde 
gözaltına alınan 20 baraj işçisi de ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Söz konusu işçiler, geçtiğimiz 
haftalarda maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş durdurma eylemi gerçekleştirmişti.   
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19 Ağustos 2013’te, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında farklı işlerde çalıştırılmak 
üzere 9 ay süreli olarak işe alınan 30 işçi, sözleşmelerinin bitimine bir ay kala işlerine son verildi.   
 
11 Eylül 2013'te, Taşeron firma tarafından Erzurum-Bayburt arasında yapımı süren yol çalışmalarında 
çalışan 10 işçi, 2 ayı aşkın süredir alamadıkları ücretlerini isteyince müteahhit tarafından işlerine son verildi.   
 
23 Ekim 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'ne (DEDAŞ) bağlı taşeron 
firmada güvenlik görevlisi olarak çalışan 6 kişinin işten çıkarıldığı öğrenildi. 
 
11 Kasım 2013’te, Bingöl'ün Solhan ilçesine bağlı Kale köyünde yapımı devam eden Kale HES-1 inşaatında 
çalışan 52 işçinin işine son verildi.  
 
31 Aralık 2013’te, Van'da Milli Eğitim İl Müdürlüğü bünyesinde taşerona bağlı olarak çalışan 300 işçinin, 
hiçbir gerekçe gösterilmeden işine son verildiği öğrenildi. 
 

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 
  
 

  

İş Kazalarında Ölenler ve Yaralananlar 
 
7 Ocak 2013’te, Batman'ın Kozluk ilçesine bağlı Tosunpınar (Eynrast) köyünde elektrik arızası gidermesi için 
elektrik trafosuna çıkan TEDAŞ çalışanı Ayhan İşcan, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.     
 
10 Ocak 2013’te, Balıkesir/ Bandırma’ da inşaattan düşen Abdullah D.(57) hayatını kaybetti. 
 
www.guvenlicalisma.org’un yaptığı açıklamaya göre 2013 yılının Ocak ayında bilinen, 81 işçi iş kazalarında 
yaşamlarını yitirdi. 
 
7 Şubat 2013’te, Urfa'nın Siverek ilçesinde bulunan Kale Mahallesi Abdalağa Caddesi üzerinde, inşaatı 
devam eden bir binanın 3'üncü katının dış cephesini boyayan Şeyhmus Gülalan isimli işçi, elindeki demir 
fırça ile binanın yanından geçen yüksek gerilim hattına dokununca akıma kapıldı. Akıma kapıldıktan sonra 
dengesini kaybeden Gülalan, inşaattan düştü. Ağır yaralanan Gülalan, çalışma arkadaşlarının çağırdığı 
ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste yapılan ilk müdahale sonrası Urfa'ya sevk 
edilen Gülalan yolda yaşamını yitirdi.   
 
20 Şubat 2013’te, Şırnak'ın İdil ilçesinde bir binanın inşaatında kalıpçılık yapan Mehmet Temiz (20) isimli bir 
genç, çalıştığı inşaatın yakınından geçen yüksek gerilim hattının akımına kapıldı. Yukarı Mahalle'deki bir 
inşaatta meydana gelen olayda Temiz'in vücudunda ileri derecede yanıklar meydana gelirken, Temiz'i iş 
arkadaşları ve çevredeki yurttaşlar hastaneye kaldırdı.   
 
23 Şubat 2013’te, Maraş’ın Afşin ilçesinde bulunan Elbistan Linyitleri (AEL) Kışlaköy Kömür Havzası’nda 
çalışan 55 yaşındaki Efrail Şafak, çalıştığı sırada M.Y.’nin kullandığı kamyonun altında kaldı. M.Y.’nin 
kamyonla geri geri çıktığı sırada Efrail Şafak’ı fark etmemesi sonucu yaşandığı iddia edilen kaza sonucunda 
Şafak, ağır yaralandı. Kamyonun çarpması ve lastiğinin üstünden geçmesi sonucu yaralanan Şafak’a ilk 
müdahale mesai arkadaşları tarafından yapıldı. AEL’ye ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi Acil 
Servis’ine kaldırılan işçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.   
 
28 Şubat 2013’te, Elazığ`ın  Alacakay Batı Kef Nur Fa madencilik şirketine ait maden ocağında akşam saat 
17.30 sularında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan Ayhan Aydoğdu (27) arkadaşları tarafından 
göçükten ağır yaralı olarak çıkarıldı. Aydoğdu ağır yaralı olarak hastaneye götürülürken yolda hayatını 
kaybetti.   
 
www.guvenlicalisma.org’un yaptığı açıklamaya göre 2013  yılının Şubat ayında bilinen, 60 işçi iş kazalarında 
yaşamlarını yitirdi. 
 
5 Mart 2013’te, Mardin'in Midyat ilçesi Yunus Emre Mahallesi Şahinler Caddesi'nde yapılan inşaatta çalışan 
Cemal Akıncı (32) isimli yurttaş, asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. İnşaatta çalışan diğer işçiler 
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tarafından çağrılan ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, oradan da Kızıltepe Devlet 
Hastanesi'ne sevk edilen Akıncı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.   
 
www.guvenlicalisma.org’un yaptığı açıklamaya göre 2013  yılının Mart ayında bilinen, 74 işçi iş kazalarında 
yaşamlarını yitirdi. 
 
2 Nisan 2013’te, Urfa'da Yenice Mahallesi'nde, Suriye yurttaşı Şefik ve Ahmet Süleyman kardeşler taş 
ocağında, iş makinesi ve kamyon ile çalışma yaptıkları sırada göçük meydana geldi. Dev kaya parçalarının, 
kepçe ve kamyonun üzerine yuvarlandığı göçükte, kamyon şoförü Ahmet Süleyman (25) sıkıştığı kaya 
parçalarının arasından kendi imkânlarıyla çıkmayı başardı. Ağabeyi Şefik ise kayalıkların altında kaldı. Dev 
kayalıkların altında kalan yaralı ağabey Şefik Süleyman'ı bulmak için belediye, itfaiye ve sivil savunma 
ekipleri seferber oldu. Ekipler, kayaları iş makinalarıyla kırarak Süleyman'a ulaşmaya çalıştı. Yaşanan olayın 
ardından, jandarma ekipleri taş ocağı sahibi Necmettin Ş'yi gözaltına aldı  
 
www.guvenlicalisma.org’un yaptığı açıklamaya göre 2013  yılının Nisan ayında bilinen, 74 işçi iş kazalarında 
yaşamlarını yitirdi. 
 
1 Mayıs 2012’de Niğde’de bir hazır beton fabrikasında çalışan Emre Değirmencioğlu (25) iş makinasının 
geriye manevrası sırasında tekerleğin altında kalıp ezilerek olay yerinde yaşamını yitirdi. Niğde’de 1 Mayıs 
2013’te bir inşaat firmasında kalıp ustası olarak çalışan Enes Erdoğan ikinci kattaki iskeleden dengesini 
kaybetmesi sonucu kafasının üzerine düşerek yaşamını yitirdi. 
 
2 Mayıs 2013’te, İzmir’in Gaziemir İlçesi’nde bir firmada işçi olarak çalışan Recep Karaoğlan (43), makineyle 
beton kırdığı sırada toprak altında bulunan elektrik kablosundan geçen elektriğin çarpması sonucu yaşamını 
yitirdi. 
  
2 Mayıs 2013’te Eskişehir’de 2 Mayıs 2013’te Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi’ne 
(ESKİ) ait bir inşaatta meydana gelen göçük sonucu Fazlı Keskin (40) adlı işçi yaralandı. 
 
6 Mayıs 2013’te Kayseri’de yapımı devam eden bir iş hanı inşaatında beton dökme sırasında meydana gelen 
göçük sonucu Sezer Sırıklı (22), Mustafa Gözübüyük (27), Gazi Toy (36) ve Yasem Yalnız (41) adlı işçiler 
yaralandı. 
 
7 Mayıs 2013’te, Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde bir kum ocağında çalışan Ümmet Eren (48) elektrik kesilince, 
bozulduğunu sandığı kum eleğinin üzerine çıktı. Elektriğin yeniden gelmesiyle çalışmaya başlayan 
makinenin üzerinde dengesini kaybeden Ümmet Eren, düşerek başını yere çarparak yaşamını yitirdi. 
 
10 Mayıs 2013’te, Konya’nın Akşehir İlçesi’nde inşaat halindeki binanın 4. katından dengesini kaybederek 
düşen Hüseyin Şahbaz (43) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
 
11 Mayıs 2013’te, Manisa’da özel bir tavuk işletmesinde çalışan Bayram Yıldız (16), tavuk yıkama kazanını 
temizlerken kazanın içine düşerek ağır yaralandı. 
 
16 Mayıs 2013’te, Şırnak'a 10 kilometre uzaklıkta bulunan 1 Nolu Kömür Ocağı'nda göçük meydana geldi. 
Göçük anında 16 kişinin çalıştığı ocakta, 15 madenci kendi imkanları ile kurtuldu. Göçüğün altında kalan 47 
yaşındaki Gürgün Özen isimli madenci ise, yaşamını yitirdi. Özen'in cansız bedeni olay yerine gelen 
kurtarma ekipleri tarafından göçükten çıkarıldı.   
 
17 Mayıs 2013’te İstanbul’un Tuzla İlçesi’nde bulunan Tersaneler Bölgesi’nde faaliyet yürüten Tersan 
Tersanecilik’te kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlama sonucu Ali Yakar adlı işçi yaşamını 
yitirdi. 
 
22 Mayıs 2013’te, Siirt merkez Kooperatif Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalıştığı sırada dengesi bozulan 45 
yaşındaki Kenan Çetin adlı işçi zemine kafa üstü düştü. Kazada ağır yaralanan Çetin Siirt Devlet Hastanesi 
Acil Servisi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenilen Çetin'in 
hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.   
 
24 Mayıs 2013’te, Kayseri’nin Melikgazi İlçesi’nde çalıştığı inşaatın 2. katında bulunan iskelesinden düşen 
Kenan Kütük (22) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
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29 Mayıs 2013’te, Adıyaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüsün lastiğinin patlaması sonucu kontrolden 
çıkarak köprüden şarampole uçması sonucu araçta bulunan tarım işçisi 10 kadın yaşamını yitirdi, 13 işçi de 
yaralandı. 
 
30 Mayıs 2013’te Sivas’ta Türkiye Demiryolları Makinaları Sanayi Anonim Şirketi bünyesinde faaliyet 
gösteren bir taşeron şirkette işçi olarak çalışan Kaddafi Gülmez (32) halatları kopan 20 tonluk vagonun 
altında kalarak yaşamını yitirdi. 
 
www.guvenlicalisma.org’un yaptığı açıklamaya göre 2013  yılının Mayıs ayında bilinen,114 işçi iş 
kazalarında yaşamlarını yitirdi. 
 
3 Haziran 2013’te, Samsun’un Tekkeköy İlçesi’nde bir fabrikanın ek inşaatında beton dökme sırasında 
meydana gelen çökme sonucu Muzaffer Örnek (51) ve Mustafa Uzuntaş (33) adlı 2 işçi öldü, Ömer Ulaşır 
(19) ise yaralandı. 
 
10 Haziran 2013’te, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar İlçesi’nde yapımı devam eden çadır kentte çalışan işçileri 
taşıyan servisin şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak ağaca sonucu 
araç şoförü servis sürücüsü Feyzettin Hansu yaşamını yitirdi, 12 işçi de yaralandı. 
 
11 Haziran 2013’te Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde kanalizasyon kazısında çukura inen işçilerin üzerine toprak 
göçmesi sonucu toprağın altında kalan Aydın Kara (36) adlı işçi yaşamını yitirdi, Mehmet Hakkoymaz da ağır 
yaralandı. 
  
11 Haziran 2013’te, Bartın’ın Amasra İlçesi’nde özel bir firmaya ait maden ocağında meydana gelen göçük 
sonucu Çinli işçilerden Tang Xiao Dong yaşamını yitirdi, 2 işçi de yaralandı. 
 
14 Haziran 2013’te Kütahya’nın Emet İlçesi’nde maden ocağında geçirdiği iş kazasında ayağı kopan Halil 
Cangür (48) tedavi gördüğü Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bacağında meydana gelen 
kangren nedeniyle yaşamını yitirdi. 
 
17 Haziran 2013’te, Muğla’nın Milas İlçesi’ne bağlı Güllük Beldesi’nde bir arıtma tesisindeki depoya bakım 
yapmak için giren 6 işçi ile işletme müdürü metan gazı zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi. 
  
17 Haziran 2013’te Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen N.U. adlı işçi ağır 
yaralandı. 
 
19 Haziran 2013’te, Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’nde Elbistan B Termik Santrali’ne kömür sağlayan 
Çöllolar Kömür Havzası’nda kamyonun altında kalan Aziz Dumanlı (44) yaşamını yitirdi. 
 
19 Haziran 2013’te, Diyadin Belediyesi'nden kanalizasyon yapımı ihale alan Vestan Şirketi'ne bağlı çalışan 
işçilerden Ümit Çelik (20) dün Göl Mahallesi'nde açılan kanalın çökmesi sonucu taprağın altında kaldı. 
Yaklaşık 3 metre açılan kanalın çökmesi ile toprağın altında kalan Çelik'i arkadaşları çıkararak, önce Diyadin 
Devlet Hastanesi'ne oradan da Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücudunda kırıklar oluşan Çelik'in, yoğun 
bakım ünitesine alındığı öğrenildi.   
 
23 Haziran 2013’te, Kahramanmaraş’ta Salih Çolak (36) adlı işçi çalıştığı inşaatın iskelesinden düşerek 
yaşamını yitirdi. 
 
24 Haziran 2013’te, Urfa'nın Suruç ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki elektrik arızasını gidermek için direğe 
tırmanan 22 yaşındaki Mehmet Baz isimli DEDAŞ işçisi, elektrik akımına kapılarak düştü. Ağır yaralanan 
Baz, mahalleliler tarafından Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 
Urfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Baz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını 
yitirdi.   
 
29 Haziran 2013’te Malatya’da İnönü Üniversitesi kampusu içerisinde yapımı devam eden Eczacılık 
Fakültesi inşaatında meydana gelen çökme sonucu Ali Özkaraaslan, Tahsin Kaya ve Muzaffer Aslan adlı 
işçiler yaralandı. 
 
29 Haziran 2013’te İzmir’in Buca İlçesi’nde bir inşaatın 4. katından düşen Yavuz Asdemir (46) adlı işçi 
yaşamını yitirdi. 
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www.guvenlicalisma.org’un yaptığı açıklamaya göre 2013  yılının Haziran ayında bilinen, 104 işçi iş 
kazalarında yaşamlarını yitirdi. 
 
2 Temmuz 2013’te Ankara’nın Elmadağ İlçesi’ndeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu’na ait Barutsan 
Fabrikası’nda 20 Mart 2013’te meydana gelen patlamada ağır yaralanan Sabri Salman (26) adlı işçi tedavi 
gördüğü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
4 Temmuz 2013’te, İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde çalıştığı inşaatın 3. katından asansör boşluğuna düşen 
Emin Teker (53) adlı işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
 
6 Temmuz 2013’te, Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesi’nde gölet inşaatında çalışırken arıların saldırdığı işçilerden 
Oğuz Gede olay yerinde yaşamanı yitirdi. Serdar Arıkan ve Mustafa Reyis adlı işçiler ise Dinar Devlet 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
7 Temmuz 2013’te, Bursa’da Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil fabrikasında iplikleri 
renklendirmek için kullanılan boyanın suyla temas etmesi nedeniyle 30 işçi zehirlendi. 
 
7 Temmuz 2013’te, Aydın’ın Kuşadası İlçesi’nde kanalizasyon terfi istasyonunda çalışan Veysel Turgut 
metan gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi. Veysel Turgut’u kurtarmaya çalışan işçi Osman Sarı ve 
itfaiyeci Uğur Apaydın da kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. 
 
9 Temmuz 2013’te Zonguldak’ın Kilimli Neldesi’ne bağlı Karadon Mahallesi’ndeki özel bir firmaya ait maden 
ocağında  ocak içerisinde kömür naklini sağlayan vagonların arasında sıkışan Talat Öney (22) ağır yaralı 
olarak hastaneye götürülürken yolda yaşamını yitirdi. 
 
9 Temmuz 2013’te, Antalya’nın Manavgat İlçesi’ne bağlı Evrenseki Beldesi’nde kanalizasyon inşaatı 
sırasında meydana gelen göçük sonucu Ülkü Kayalı (49) yaşamını yitirdi. 
 
9 Temmuz 2013’te İstanbul’un Sultangazi İlçesi’ne bağlı Gazi Mahallesi’nde bir barda yapılan tadilat 
sırasında kaynak kıvılcımının doğalgaz borusuna sıçraması üzerine meydana gelen patlama sonucu bir işçi 
yaşamını yitirdi, 2’si ağır 4 kişi yaralandı. 
  
8 Temmuz 2013’te Kastamonu’da bir sunta fabrikasında kazanın patlaması sonucu Sedat Akmanoğlu (39) 
adlı işçi ağır yaralandı. 
 
12 Temmuz 2013’te Manisa’nın Soma İlçesi’ne bağlı Cenkyeri Beldesi’nde, özel bir firmaya ait maden 
ocağında meydana gelen göçük sonucu Süleyman Gülşen (33) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
 
14 Temmuz 2013’te, İstanbul’un Gaziosmanpaşa İlçesi’nde çalıştığı inşaatın 6. katından düşen Sabri Kuran 
(18) yaşamını yitirdi. 
  
16 Temmuz 2013’te Adana’da pet şişe ham maddesi ve polyester imalatı yapan bir fabrikada meydana gelen 
patlama sonucu 5 işçi yaralandı. 
  
16 Temmuz 2013’te, Manisa’nın Soma İlçesi’nde yapımı devam eden bir inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu 
iskele üzerinde bulunan iki işçi yaralandı. 
 
19 Temmuz 2013’te, Uşak’ta yapımı devam eden bir inşaatta temel betonu atan beton karıştırıcısının 
pompası tıkanınca meydana gelen patlama sonucu pompadan boşalan harç nedeniyle inşaatta çalışan 7 işçi 
yaralandı. 
 
22 Temmuz 2013’te, Muğla’nın Ortakent İlçesi’ne bağlı Yahşi Beldesi’nde okul binasında yapılan temel 
izolasyonu sırasında meydana gelen göçük sonucu toprak altında kalan Murat Karabaş (24) adlı işçi 
yaşamını yitirdi. 
 
22 Temmuz 2013’te Siirt’te bir maden ocağında meydana gelen göçük altında kalan Zikrettin Ogur (48) adlı 
işçi ağır yaralandı. 
 
23 Temmuz 2013’te Eskişehir’de Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir fabrikada güvenlik 
görevlisi olarak çalışan Ahmet Sevinç (50), fabrikanın girişinde bulunan otomatik sürgülü demir kapıyı açmak 
isterken kapının üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. 
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24 Temmuz 2013’te, Edirne’nin Keşan İlçesi’nde bir kömür ocağında meydana gelen göçük sonucu toprak 
altında kalarak ağır yaralanan maden işçisi Hasan Kuluçlu (45) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
  
24 Temmuz 2013’te İstanbul’da Başakşehir metrosunda yürüyen merdivenin basamaklarını çıkarıp bakım 
yapan Muhammed Cinemre adlı işçi, merdivenin bir anda çalışmasıyla basamakların arasına sıkışarak 
yaşamını yitirdi. 
 
25 Temmuz 2013’te, Ayvalık’ta Şehirlerarası Otogar inşaatında İsmail Tuna (28) adlı işçi 12 metre 
yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.   
 
26 Temmuz 2013’te, Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde Demir ve Çelik Fabrikası’nda malzeme ambarı binasının 
çatısını tamir ederken dengesini kaybederek yere düşen Resul Aydın (29) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
 
26 Temmuz 2013’te İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde bir mobilya imalathanesinde çıkan yangında çıkan 
dumandan zehirlenen Yakup Irmak (25) ve Hakan Şaşmaz (45) işçiler yaşamını yitirdi. 
  
28 Temmuz 2013’te, Ankara’da Bala İlçesi’nde çıkan bir yangına müdahale etmek için yola çıkan Ankara 
Büyükşehir Belediyesi’ne ait itfaiye aracının devrilmesi sonucu itfaiye erleri Berkan Güneş ile Ömer Arslan 
yaşamını yitirdi, aracın sürücüsü Onur Baran yaralandı. 
  
28 Temmuz 2013’te Nevşehir’in Ürgüp İlçesi’nde bir inşaatın istinat duvarının çökmesi sonucu Mehmet 
Karasu (30) ve Kenan Toy (32) adlı işçiler yaşamını yitirdi, Halil Doğan (47) adlı işçi ise yaralandı. 
 
30 Temmuz 2013’te Rize’de bir inşaatın yedinci kattaki iskelesinden düşen Çetin Filiz (25) adlı Kürt işçi 
yaşamını yitirdi. 
 
31 Temmuz 2013’te Kocaeli’nin Gölcük İlçesi’nde bir inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucu 
istinat duvarının altında kalan Daver Güneş (22) ve Halis Güneş (47) adlı işçiler yaralandı. 
 
31 Temmuz 2013’te, Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde çalıştığı inşaatın 3. katından düşen Mustafa Balcı adlı 
işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. 
 
www.guvenlicalisma.org’un yaptığı açıklamaya göre 2013  yılının Temmuz ayında bilinen, 120 işçi iş 
kazalarında yaşamlarını yitirdi. 
 
1 Ağustos 2013’te, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Kozlu Müessese 
Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan Mustafa Eren ile Ramazan Kılav 
adlı işçiler yaralandı. 
 
1 Ağustos 2013’te, Urfa’nın Birecik ilçesinde, kum ocağında işçi olarak çalışan M.Y. kepçe bakımını 
yaparken ayağının kayması sonucu Göle düştü. Olayı fark eden arkadaşları tarafından gölden çıkarılan M.Y.,  
yaşamını yitirdi.   
 
2 Ağustos 2013’te Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde okul harçlığını çıkarmak için inşaatta çalışan üniversite 
öğrencisi Ahmet Eraslan (21), çalıştığı inşaatın 6. katından düşerek yaşamını yitirdi. 
  
3 Ağustos 2013’te, Şanlıurfa’nın Viranşehir İlçesi’nde sanayi sitesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 
Mehmet Ali Elpe (19), İbrahim Halil Baytimur (16) ve Servan Aktıl (13) adlı işçiler ağır yaralandı. 
 
4 Ağustos 2013’te, Elazığ Alacakaya'da Karaca Madencilik krom ocağında meydana gelen göçükte Mehmet 
Çetin yaşamını yitirdi, Osman Kayadelen ise yaralı olarak hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.   
 
5 Ağustos 2013’te Sakarya’nın Geyve İlçesi’nde bir taş ocağında dinamit patlatılmasından sonra meydana 
gelen göçük sonucu Ramazan Özuçar adlı işçi yaralandı. Göçük altında kalan İsmail Fethi Tandoğan ile bir 
başka işçiye ise ulaşılamadı. 
 
6 Ağustos 2013’te Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde okul harçlığı için bir su firmasında çalışan Muratcan Turan 
(15), bir apartmanın en üst katına su götürmek için bindiği asansörde kafasını sıkıştırarak yaşamını yitirdi. 
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8 Ağustos 2013’te Sakarya’nın Geyve İlçesi’nde 5 Ağustos 2013’te bir taş ocağında dinamit patlatılmasından 
sonra meydana gelen göçüğün altında kalan İsmail Fethi Tandoğan’ın cesedi bulundu. 
 
10 Ağustos 2013’te, Maraş'ın Elbistan ilçesinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi'nde yer alan bir iş yerinde 
patlama meydana geldi. Bir mazot deposunun onarımının yapıldığı işyerinde çalışma sırasında tankın büyük 
bir gürültüyle patlaması sonucu işyeri savaş alanına dönerken, işyeri sahibi Cuma Ketizmen ve işçiler Serkan 
Yeleğen ve Galip İpek yaralandı. Patlama nedeniyle vücutlarında derin yanık izleri oluşan yaralılar, Elbistan 
Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı  
 
10 Ağustos 2013’te Parçalanması için İzmir’in Aliağa İlçesi’ne getirilen bir geminin makine dairesine su 
boşaltmak için giren 9 işçi, su tahliye pompasının egzozundan çıkan dumandan zehirlendi. Hastaneye 
kaldırılan işçilerden Doğan Balcı (37) ve Davut Özdemir (40) yaşamını yitirdi. 
 
12 Ağustos 2013’te, Kocaeli’nin Kartepe İlçesi’nde bir sunta fabrikasında çıkan yangın sonucu Celal Öztürk 
adlı işçi yaşamını yitirdi, Şener Furuncu da yaralandı. 
 
12 Ağustos 2013’te, Denizli-Pamukkale karayolunda yol asfaltlama çalışması yapan Özkan Uzun (29), 
kullandığı silindirin havası inen lastiğini şişirmeye çalışırken başka bir silindirin altında kalarak yaşamını 
yitirdi. 
 
11 Ağustos 2013’te, Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan servisin bir kamyona 
çarpması sonucu Ercan Özçelik adlı işçi yaşamını yitirdi, 41 işçi de yaralandı. 
 
13 Ağustos 2013’te Kırıkkale’de Tüpraş Rafinerisi yakınlarındaki bir kaynak atölyesinde bir aracın akaryakıt 
tankerinde onarım sırasında gaz sıkışması nedeniyle meydana gelen patlama sonucu Süleyman Karagöz 
(18) adlı işçi vücudunun çeşitli yerlerinden yanarak yaralandı. 
 
14 Ağustos 2013’te, Adana’nın Tufanbeyli İlçesi’ne bağlı Bozgüney Beldesi’nde kanalizasyon kazısı 
sırasında meydana gelen göçük sonucu Davut Acar (45) adlı işçi yaralandı. 
 
15 Ağustos 2013’te, Adıyaman’ın Kömür Beldesi’nde taş ocağında kepçe operatörü olarak çalışan Gaffari Çil 
(35), geri manevra yapan kamyon ile kullanmak için binmeye çalıştığı kepçenin arasında sıkışarak yaşamını 
yitirdi. 
  
15 Ağustos 2013’te, Kahramanmaraş’ta babasına ait çelik tencere fabrikasında çalışan Fatih Karadöl, 
üzerine yük asansörünün düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. 
 
16 Ağustos 2013’te Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde bir inşaatta çalışan 3 işçi su borusunun düşmesi 
sonucu yaralandı. 
 
16 Ağustos 2013’te Kahramanmaraş’ta Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tekstil firmasına ait 
fabrikanın pamuk pres bölümünde çıkan yangının oluşturduğu dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye 
kaldırıldı. 
 
17 Ağustos 2013’te, Elazığ Alacakaya'da, Denson Madencilik krom ocağında iş makinesinin çarptığı Hasan 
Ünlü yaşamını yitirdi.   
 
17 Ağustos 2013’te Çalışmak için Ağrı’dan İstanbul’a gelen Mahmut Sökmez (23), Beyoğlu İlçesi’nde 
çalışmaya başladığı inşaatın 7. katından asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı. 
 
20 Ağustos 2013’te Uşak’ta 1 Eylül Sanayi Sitesi’nde inşaat halindeki bir binada beton dökümü sırasında 
meydana gelen göçük sonucu 4 işçi yaralandı. 
 
23 Ağustos 2013’te, İstanbul’da İstanbul Deniz Otobüsleri’nde çalışan Hüseyin Sonkaya (50), Eskihisar 
İskelesi’nde üç metre yükseklikten düşen demir parçasının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. 
  
23 Ağustos 2013’te, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde Çeksan Tersanesi’nde çalışan boyacı ustası Zabit Yıldız 
(55), çalışırken yüksek bir yerden düşerek ağır yaralandı. 
 
25 Ağustos 2013’te Şırnak’ın Dağkonak Köyü yakınlarında bulunan bir kömür ocağında meydana gelen gaz 
sızıntısı sonucu Ömer Kabul adlı işçi yaşamını yitirdi, Selim Geçgel adlı işçi ise yaralandı. 
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25 Ağustos 2013’te, Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktöre bağlı romörkün 
Irlamaz Çayı’na devrilmesi sonucu 17 işçi yaralandı. 
  
25 Ağustos 2013’te Giresun’dan Adıyaman’a dönen mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün şoförünün 
yol hâkimiyetini kaybederek kaza yapması sonucu 19 işçi yaralandı. 
 
27 Ağustos 2013’te, Bursa’nın Kestel İlçesi’nde çalıştığı inşaatın birinci katında bulunan iskeleden dengesini 
kaybederek düşen E.M. adlı işçi ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
 
28 Ağustos 2013’te, Bursa’nın İnegöl İlçesi’nde delinen kazanı onarırken elektrik akımına kapılan kaynak 
ustası Recep Pekman (54) yaşamını yitirdi. 
 
30 Ağustos 2013’te Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nde elektrik arızasını tamir etmek için direğe çıkan İsmail Kunu 
(49) adlı elektrik ustası akıma kapıldı. Merdiven üzerinde bayılan İsmail Kunu indirildikten sonra ambulansla 
Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
  
31 Ağustos 2013’te, Bitlis’te kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkılması onaylanan Şehit Mustafa Yeter Polis 
Karakolu’nun yıkımını gerçekleştiren iş makinesi operatörü Servet İçgüleç (34), yıkılan binanın altında 
kalarak yaralandı. Sabah saatlerinde meydana gelen olayda, uzun yıllar polis karakolu olarak kullanılan 
hasarlı binanın yıkılması için çevrede güvenlik önlemi alınarak, bina ufak parçalar halinde düşürülmeye 
çalışıldı. Binanın doğu kısmı çürütülerek gerçekleştirilen yıkımda binanın aşırı çürük vaziyette olması 
nedeniyle kopan büyük kütle, iş makinesi operatörü Servet İçgüleç’in üzerine düştü. İçgüleç, olayda 
yaralandı. 
 
31 Ağustos 2013’te, Kırıkkale’de bir apartmanın dış cephesinin boyanması işinde çalışan Aslan Şengül (37), 
iskeleden düşerek yaralandı. 
  
31 Ağustos 2013’te Erzurum’da bir alışveriş merkezinde yangın çıkması sonucu raflardaki ürünleri kurtarmak 
isteyen 10 işçi, ortaya çıkan dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 
 
www.guvenlicalisma.org’un yaptığı açıklamaya göre 2013  yılının Ağustos ayında bilinen, 19’u çocuk işçi 
olmak üzere130 işçi iş kazalarında yaşamlarını yitirdi. 
 
2 Eylül 2013’te Şırnak’ın Ara Köyü’nde faaliyet gösteren özel bir kömür madeni ocağında meydana gelen 
göçüğün altında kalan işçiler Hüseyin Dekçi (18), Süleyman Gökalp (19) ve Mahmut İçkale (45) yaşamını 
yitirdi. 
 
3 Eylül 2013’te, Mersin’in Toroslar İlçesi’nde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması 
sonucu bir işçi yaşamını yitirdi, 26 işçi de yaralandı. 
  
4 Eylül 2013’te, Ordu’nun İkizce İlçesi’nde mevsimlik fındık işçilerini taşıyan minibüsün dereye düşmesi 
sonucu Davut Şirin (69) ve Gürcistan uyruklu Gülnazi Jizihiaşvili (65) adlı işçiler yaşamını yitirdi, üçü 
Gürcistan uyruklu 4 işçi de yaralandı. 
 
5 Eylül 2013’te Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi’ne bağlı Kılılı Beldesi’nde bir tekstil fabrikasında çıkan 
yangın sonucu oluşan dumandan zehirlenen Kemal Yüksel (38) yaşamını yitirdi. Dumandan zehirlenen iki 
işçinin ise tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. 
 
6 Eylül 2013’te Balıkesir’de antrenman sırasında saha kenarındaki kale direğinin üzerine devrilmesi sonucu 
ağır yaralanan Balıkesirspor oyuncusu Ali Gündoğan (18) tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 
 
6 Eylül 2013'te, Urfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Tarım İşletme Genel Müdürlüğü'nde (TİGEM) taşeron firmaya 
bağlı olarak badem toplama işçiliği yapan Emine Olmaz (18) isimli genç kadın, henüz öğrenilemeyen bir 
sebep ile üzerine düşen su tankerinin altında kalarak, yaşamını yitirdi.   
 
7 Eylül 2013’te Kahramanmaraş’ta Yeni Sanayi Sitesi’nde metal mutfak eşyaları imal eden bir fabrikada 
çalışan Mahmut İnce (25), sağ elini pres makinasına kaptırdı. Mahmyut İnce’nin iki parmağının koptuğu ve 
ameliyatla yerine dikildiği öğrenildi. 
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11 Eylül 2013’te Denizli’de bir asansörün bakım işinde çalışan Faruk Dumlupınar (17) belirlenemeyen bir 
nedenden dolayı asansörün yukarı çıkması sonucu kabinle tavan arasına sıkışarak yaşamını yitirdi. 
 
12 Eylül 2013’te, Zonguldak’ta maden işçilerini taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 16 işçi yaralandı. 
 
12 Eylül 2013’te Suriye’deki iç savaş nedeniyle ailesiyle Türkiye’ye sığınarak Mersin’e yerleşen Ferhan 
Samğo (24) çalıştığı geri dönüşüm işletmesinde hurda malzeme taşıdığı sırada açıkta kalan elektrik 
kablosuna basarak yaşamını yitirdi. 
  
13 Eylül 2013’te, Samsun’un Çarşamba İlçesi’nde bir apartmanın dış cephe çalışmaları sırasında iskeleden 
düşen İsmet Akdağ (32) adlı işçi yaralandı. 
  
13 Eylül 2013'te, Elazığ merkeze bağlı Yenikapı köyünde, bir beton şirketinde çalışan Mehmet Koşar'ın 
kullandığı kepçe, yol yapım çalışması sırasında yaklaşık 80 metre yükseklikten dere yatağına düştü. Yazılı 
açıklamada bulunan Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Koşar’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini ve olayla 
ilgili soruşturmanın soruşturma başlatıldığını kaydetti.  
 
14 Eylül 2013’te, İstanbul’un Beykoz İlçesi’nde kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçüğün 
altında kalan Erdoğan Yaman (45) adlı işçi yaralı olarak kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan Yaman'ın sağlık 
durumunun iyi olduğu belirtildi. 
  
15 Eylül 2013’te Zonguldak’ın Gelik Beldesi’nin Dağbaca Mevkii’nde özel bir şirkete ait kömür ocağında 
meydana gelen tavan çökmesi sonucu Ümit Eroğlu (29) adlı işçi göçük altında kalırken, Osman Refik Uluçay 
(26) adlı işçi de yaralı olarak kurtarıldı. 
 
16 Eylül 2013’te Zonguldak’ın Gelik Beldesi’nin Dağbaca Mevkii’nde özel bir şirkete ait kömür ocağında 
meydana gelen tavan çökmesi sonucu oluşan göçüğün altında kalan Ümit Eroğlu’nun (29) cesedine  ulaşıldı. 
 
17 Eylül 2013’te Osmaniye’nin Düziçi İlçesi’nde iş yeri genişletme çalışması sırasında duvar çökmesi sonucu 
ağır yaralanan Remzi Ay hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi. 
  
17 Eylül 2013’te, Zonguldak’ta bir caminin duvarına yalıtım yapan Kazım Dağlı (32) adlı işçi bulunduğu 
yerden düşerek yaralandı. 
 
18 Eylül 2013’te, Malatya’da bir apartmanın dıi cephesini boyamak için kurulan inşaat iskelesinden düşen 
Yoksul Ahmet Kos adlı işçi yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
  
18 Eylül 2013’te, Trabzon’un Vakfıkebir İlçesi’nde 12 katlı inşaatın son katında boya yapmak için kurulan 
demir iskeleleri sökmeye çalışan Necmi Kılıç (39), dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaşamını yitirdi. 
  
18 Eylül 2013’te, Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’ndeki organize sanayi bölgesinde faaliyet yürüten bir fabrikada 
çalışan Hasan Tekin (37) adlı işçi fabrika çatışından düşerek yaşamını yitirdi. 
 
21 Eylül 2013’te Denizli’nin Acıpayam İlçesine bağlı Karaismailler Köyü’nde bir krom madeninde dinamit 
kalıntısının patlaması sonucu Mehmet Serin (35) adlı işçi yaralandı. 
  
21 Eylül 2013’te, Mersin’in Mezitli İlçesi’nde bir inşaatın birinci katında beton dökme işlemi sırasında demir 
kalıpların çökmesi sonucu 7 işçi yaralandı. 
 
24 Eylül 2013’te, Erzurum’un İspir İlçesi’nde bir hidroelektrik santralinin inşaatında ağabeyinin kimliği ile 
çalışan Muş nüfusuna kayıtlı Vefa Aydemir (16) üzerine beton duvarın yıkılması sonucu yaşamını yitirdi. 
 
24 Eylül 2013'te, Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, vinç yardımıyla yön tabelasını asmaya çalışırken dengesini 
kaybeden 4 işçi elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Yüksek gerilim hattına kapılan işçiler, olay yerine 
gelen ambulanslarla Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.   
 
26 Eylül 2013’te, Van’ın Gevaş İlçesi’nde kanalizasyon kazısında çalışan İbrahim Taşkın (28), meydana 
gelen göçükte toprak yığını altında kalarak yaşamını yitirdi. 
 
28 Eylül 2013’te, Ankara’nın Elmadağ İlçesi’nde roket fabrikasında haftalık rutin atık malzemelerin imhası 
sırasında meydana gelen patlama sonucu biri ağır 4 işçi yaralandı. 
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29 Eylül 2013’te, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu İlçesi’nde demir doğrama dükkânında bir kamyona kaynak 
yaparken mazot deposunun patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de ağır yaralandı. 
  
30 Eylül 2013’te, Sakarya’nın Pamukova İlçesi’nde ayva hasadına giden işçileri taşıyan kamyonetin ağaca 
çarparak kaza yapması alev alan kamyonetten çıkamayan 7 kadın işçi yanarak yaşamını yitirdi, 13 işçi de 
yaralandı. 
 
www.guvenlicalisma.org’un yaptığı açıklamaya göre 2013  yılının Eylül ayında bilinen, 14’ü çocuk işçi olmak 
üzere 124 işçi iş kazalarında yaşamlarını yitirdi. 
 
3 Ekim 2013’te Manisa’nın Soma İlçesi’ndeki özel bir kömür madeninde meydana gelen iş kazasında Ali 
Çetinkaya (29) adlı maden işçisi yaşamını yitirdi. 
 
5 Ekim 2013’te, Van'da İpekyolu üzerinde bulunan Mehmetçik Selen İlköğretim Okulu yakınlarında başlatılan 
kanalizasyon kazısı sırasında meydana gelen göçükte Seyhan Aksarı (29) isimli işçi yaşamını yitirirken 2 işçi 
de yaralandı.   
 
7 Ekim 2013’te Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait yapımı devam eden bir inşaatın tavanına beton dökümü 
sırasında ağırlığı kaldıramayan demir kalıpların çökmesi sonucu Selami Demir (43), Abdurrahman Yalpır 
(45), Mevlüt Kayır (26) ve Mehmet Erdem (48) adlı işçiler yaralandı. 
 
8 Ekim 2013’te, Gaziantep’te çalıştığı binanın 4. katında kurulu olan iskelesinden düşen Şeref Zor (43) adlı 
işçi yaşamını yitirdi. 
 
8 Ekim 2013’te, Muş Alparslan Üniversitesi'ne ait Kongre ve Kültür Merkezi inşaatında beton dökümü 
esnasında iskelenin çökmesi sonucu 7 işçi göçük altında kaldı. Olayın duyulması üzerine itfaiye, arama ve 
kurtarma ekipleri ile 112 Acil Servis ekipleri göçüğün yaşandığı yere gelerek, göçük altında kalan 7 işçiyi 
kurtardı. Göçük altından çıkarılan 7 işçi, Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göçük ile ilgili soruşturma 
başlatıldı.   
 
7 Ekim 2013’te, 1999-2004 yılları arasında İstanbul’un Güngören İlçesi’nde kot taşlama atölyesinde çalıştığı 
sırada silikozis hastalığına yakalanan Bingöl’ün Karlıova İlçesi’nin nüfusuna kayıtlı Sait Gündoğdu (50), 
tedavi gördüğü Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Sait Gündoğdu’nun ölümüyle 
slikozis hastalığından ölenlerin sayısı Karlıova İlçesi’nin Taşlıçay Köyü’nde 9’a, Türkiye’de ise 54’e yükseldi. 
 
9 Ekim 2013’te Muş’ta Alparslan Üniversitesi’nin kampusunda yapımı devam eden Kongre ve Kültür Merkezi 
inşaatına beton dökülürken tablanın çökmesi sonucu 8 işçi yaralandı. 
 
10 Ekim 2013’te Mersin’de yapımı devam eden otogar inşaatında meydana gelen göçük sonucu Hasan Akın 
(52) adlı işçi yaralandı. 
  
10 Ekim 2013’te, Dersim’nin Ovacık İlçesi’nde Çakmaklı Köyü’nün yakınlarında meydana gelen elektrik 
arızasını gidermesi için emekli olduğu elektrik dağıtım şirketi tarafından çağrılan İbrahim Atan elektrik 
çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 
 
11 Ekim 2013’te, Karabük’te Kardemir Karabükspor’un maçlarını oynadığı Dr. Necmettin Şeyhoğlu Stadı’nın 
tadilat gören bölümünde meydana gelen çökme sonucu Osman Gündoğdu (23), İlhan İbişoğlu (27), Osman 
Gündoğdu (25) ve Ramazan Kır (48) adlı 4 işçi yaralandı. 
 
12 Ekim 2013’te İstanbul’un Sancaktepe İlçesi’nde çalıştığı inşaat alanında rögar kapağı yerleştirmeye 
çalışan Hüseyin Arslanca adlı işçi girdiği toprakta çökme meydana gelmesi sonucu yaşamını yitirdi. 
 
12 Ekim 2013’te Mersin’de apartmanın birinci katındaki camı silmek için pencereye çıkan güvencesiz temizlik 
işçisi İslim Göbek (41) yere düşerek yaşamını yitirdi. 
 
14 Ekim 2013’te, Adıyaman’da yapımı süren inşaatın 2. katında sıva yapan Hüseyin Kaşıyoğun (38) 
iskeleden düşerek ağır yaralandı. 
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15 Ekim 2013’te,Şanlıurfa Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi’nde görevli temizlik işçisi Halil Dülger (45) 
ikinci kattan topladığı tıbbi atıkları çöp arabasına koyarak asansörle zemin kata inmek isterken asansör 
kabininde sıkışarak yaşamını yitirdi. 
 
17 Ekim 2013’te Giresun’un Espiye İlçesi’nde akaryakıt dolum tesisinde meydana gelen patlamasa ağır 
yaralanan Onur Kadıoğlu (23) adlı işçi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 
 
19 Ekim 2013’te, Antalya’da yüksek gerilim hattında meydana gelen arızayı gidermek için çalışan Zafer 
Akgül adlı işçi direkten düşerek yaşamını yitirdi. 
 
19 Ekim 2013’te, Gaziantep’te 4. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten bir halı fabrikasının atölye 
kısmında kazan kapağının patlaması sonucu Hakan Bozkurt (21) adlı işçi yaşamını yitirdi, Ömer Serin (33) 
ve Hatice Bozdemir (39) adlı 2 işçi de yaralandı. 
 
20 Ekim 2013’te Manisa’nın Soma İlçesi’nde faaliyet yürüten özel bir kömür madeninde çıkan yangın sonucu 
Yunus Güçlü (47) adlı işçi yaşamını yitirdi, 27 işçi de yaralandı. 
 
20 Ekim 2013’te, Kars’ın Arpaçay İlçesine bağlı Güvercin Köyü yakınlarında inşaatı devam eden Bakü-Tiflis-
Kars demiryolu tünel inşaatında halatı kopan beton kalıbın altında kalan işçilerden Bünyamin Arslantaş (23) 
yaşamını yitirdi, Gökhan Tunçsoy (27) ve Mustafa Özen (33) de yaralandı. 
 
20 Ekim 2013’te, Adıyaman’ın Kâhta İlçesi’nde Marangozcular Sitesi inşaatında çalışan Bilal Okan adlı işçi 7 
metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. 
 
20 Ekim 2013’te, Ankara’nın Polatlı İlçesi’ne bağlı Türktaciri Köyü’nde tarım işçilerini taşıyan iki römorkun 
bağlı bulunduğu traktörün virajı alamayarak kaza yapması sonucu Pınar Akbaş (17) adlı işçi yaşamını yitirdi, 
32 işçi de yaralandı. 
 
22 Ekim 2013’te Uşak’ta bir tekstil fabrikasında çalışan Ali Osman Arıkan (33) adlı işçi sağ kolunu makineye 
kaptırdı. Sağ kolu dirsek üstünden kopan Ali Osman Arıkan Uşak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
 
22 Ekim 2013’te Erzurum’un Tekman İlçesi’ne bağlı Dalsöğüt Köyü’nde yol çalışması yaparken iş 
makinesinin altında kalarak kol ve bacak kemikleri kırılan Mehmet Şirin Sönmez adlı işçi ağır yaralandı. 
 
24 Ekim 2013’te, Bursa’nın Orhangazi İlçesi’nde bir fabrikada azot tankında bakım yapan 9 işçi azot 
gazından zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. 
 
25 Ekim 2013’te Antalya’nın Alanya İlçesi’nde yapımı devam eden tünelin inşaatında çalışan Veli Gezer (43) 
adlı işçi iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. 
  
25 Ekim 2013’te Manisa’nın Gördes İlçesi’ne bağlı Şahinkaya Köyü’nde mevsimlik orman işçisi olarak 
çalışan Sabahattin Karataş (39), kesim alanında üzerine devrilen ağacın altında kalarak yaşamını yitirdi. 
 
25 Ekim 2013’te, Çorum’un Osmancık İlçesi’nde karayolları işçisi Osman Erdoğan (36), yol kenarında 
çalışırken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. 
  
25 Ekim 2013’te Iğdır’ın Karakoyunlu İlçesi’nde bir gaz dolum tesisinde meydana gelen patlama sonucu 
Adalet Öztürk (45) adlı işçi yaralandı. 
  
25 Ekim 2013’te Tekirdağ’da çalıştıkları inşaatın iskelesinin çökmesi sonucu Ersin Arslan ve Mehmet Yıldırım 
adlı işçiler yaralandı. 
 
26 Ekim 2013’te, Sakarya’nın Geyve İlçesi’ne bağlı Kızılkaya Köyü’nde bir inşaat şirketinde çalışan Bahadır 
Kanbur adlı işçi kolunu beton santralindeki çimento makinesine kaptırdı.  İşçinin kolunun parçalandığı 
öğrenildi. 
 
27 Ekim 2013’te, Adana’nın Ceyhan İlçesi’nde bir tekstil fabrikasının depo kısmında çıkan yangında 
dumandan zehirlenen Serdar Yılmaz (26), Ahmet Oktar (28) Hasan Berut (28) ve Mustafa İmrek (29) adlı 
işçiler Ceyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 
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28 Ekim 2013’te, Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde çalıştığı inşaatta iskelden boşluğa düşen Resul Kutlu (27) 
adlı işçi yaşamını yitirdi. 
 
29 Ekim 2013’te, Isparta’nın Keçiborlu İlçesi’ne bağlı Güneykent Beldesi’nde özel bir şirkette paletli dozer 
operatörlüğü yapan Ali Türe (60), orman arazisinde badem ağacı dikilmesi için çalı sökümü yaparken fark 
edemediği dere boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. 
  
29 Ekim 2013’te Erzurum’da Atatürk Üniversitesi’nin bahçesinde su kanalı kazısı yapan Demirel İlhan (48) 
adlı işçi çalışırken meydana gelen göçüğün altında kalarak yaralandı. 
 
31 Ekim 2013’te, Antalya’nın Yelten Beldesi’nde inşaat tabanına beton döken Abdurrahman Kıllı ve İsmail 
Kıllı üzerlerine pompa kulesinin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. 
  
31 Ekim 2013’te, Sivas’ta yapımı devam eden hidroelektrik santrali inşaatında ekskavatör operatörü olarak 
çalışan Sultan Topcu (24), kullandığı iş makinesinin üzerine çalışmalar sırasında yamaçtan kopan kaya 
parçalarının düşmesi sonucu yaşamını yitirdi. 
 
www.guvenlicalisma.org’un yaptığı açıklamaya göre 2013 yılının Ekim ayında bilinen, 4 ü çocuk, 7 si kadın 
olmak üzere 113kişi iş kazalarında yaşamlarını yitirdi 234 işçi de yaralandı. 
 
2 Kasım 2013’te, Manisa’nın Turgutlu İlçesi’nde üzüm işletmesinde çalışan işçileri taşıyan midibüsün kaza 
yapması sonucu 20 işçi yaralandı. 
  
2 Kasım 2013’te, Şanlıurfa’nın Karaköprü İlçesi’nde kanalizasyon için kazılan 5 metrelik çukura giren Osman 
Rusvay (26) adlı inşaat işçisi meydana gelen göçüğün altında kalarak yaşamını yitirdi. 
 
3 Kasım 2013’te, Hatay’ın Dörtyol İlçesi’nde tarım işçilerini taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 33 işçi 
yaralandı. 
  
3 Kasım 2013’te, Karaman’da briket imal eden bir işyerinde içine girip tamir ettiği harç karma makinesinin 
aniden çalışması sonucu Cemal Evcen (34) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
 
4 Kasım 2013’te, Ankara’nın Polatlı İlçesi’nde yapımı devam eden devlet hastanesi inşaatında iskele demiri 
kırılınca 6. kattan n düşen Musa Şimşek (24) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
 
5 Kasım 2013’te, Şanlıurfa’nın Bozova İlçesi’nde tekstil atölyesinde çalışan işçileri taşıyan minibüsün kaza 
yapması sonucu 7 işçi yaşamını yitirdi, 14 işçi de yaralandı. 
 
5 Kasım 2013’te Tokat’ta asansör satışı yapan bir firmada çalışan Suat Bahar (27), iş yerinin deposundaki 
malzemelerin dışarıya çıkarılması sırasında başına asansör kapısı parçasının düşmesi sonucu yaşamını 
yitirdi. 
 
7 Kasım 2013’te, Gaziantep’te trikotaj ve tekstilcilerin bulunduğu iş merkezinde çıkan yangın nedeniyle 
İbrahim Gemici ve Mehmet Alakırık adlı işçiler yaşamını yitirdi, yedisi ağır 45 işçi de yaralandı. 
  
7 Kasım 2013’te, Van Valiliği tarafından Edremit ilçesinde yapılan Nur Tatar Spor Kompleksi'nin inşaatında 
göçük meydana geldi. Aşırı yüklenmeden kaynaklandığı tahmin edilen göçüğün altında kalan 3 işçi ağır 
yaralandı. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, enkazın altından çıkarılan 3 işçi, Van 
Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  
 
8 Kasım 2013’te, Kocaeli’nin Gebze İlçesi’nde çalıştığı inşaatın iskelesinden düşen Nizamettin Önelge adlı 
işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
  
8 Kasım 2013’te, Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten bir tekstil 
fabrikasında buhar kazanının kapağının basınç nedeniyle açılması sonucu kazandan taşan kaynar suyun 
sıçraması sonucu Hasan Civelek, Musa Gürsoy ve Adem Altundağ adlı işçiler yaralandı. 
 
11 Kasım 2013’te, Diyarbakır’ın Bismil İlçesi’nde çalıştığı inşaatın 7. katından kiremit indirirken dengesini 
kaybederek düşen Orhan Sürer (13) adlı çocuk işçi yaşamını yitirdi. 
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11 Kasım 2013’te, İzmir’de çalıştığı Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Bölümü inşaatında 5. kattan 
dengesini kaybederek düşen Oğuzhan Karayiğit Ulaş (27) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
  
11 Kasım 2013’te Denizli’de sıva yaptığı inşaatın 3. katından düşerek ağır yaralanan Mehmet Emin Çoban 
(47) kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. 
 
13 Kasım 2013’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’ne bağlı Bostancı Semti’nde bir binanın 4. katında bulunan 
çalıştığı evin camlarını silerken dengesini kaybederek düşen Rukiye Şimşek (42) yaşamını yitirdi. 
  
13 Kasım 2013’te İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi’ne bağlı İkitelli Semti’nde bir egzoz fabrikasının asansör 
bakımını yapan iki işçi üzerlerine asansör düşmesi sonucu ezilerek yaşamını yitirdi. 
 
14 Kasım 2013’te, Ardahan’ın Hanak İlçesi’ne bağlı Yünbüken Köyü’nde BOTAŞ’ın devam eden alt yapı 
çalışmaları sırasında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan İbrahim Uzun (33) ile 
Hakan Kuruçayırlı (34) adlı işçiler yaşamını yitirdi.  
 
16 Kasım 2013’te İstanbul’un Esenyurt İlçesi’nde 31 Ekim 2013’te, Özel Doğa Hastanesi’nde tabela asarken 
elektrik akımına kapılan Eren Eroğlu (17) adlı çocuk işçinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. 
 
17 Kasım 2013’te Gaziantep’te 7 Kasım 2013’te, trikotaj ve tekstilcilerin bulunduğu iş merkezinde çıkan 
yangın nedeniyle ağır yaralanan işçilerden Osman Efe ve Salih Eroğlu yaşamını yitirdi. Olayda yangın 
nedeniyle yaşamını yitiren işçilerin sayısı 4’e yükseldi. 
 
17 Kasım 2013’te, Adıyaman’ın Tut İlçesi’nde belediyeye ait alt yapı çalışmasında meydana gelen göçükte 
kalan Ali Gürbüz (42) adlı işçi ağır yaralandı. 
 
18 Kasım 2013’te, İstanbul’un Silivri İlçesi’nde otomobil yedek parçası üreten bir fabrikanın deposunda çıkan 
yangın sonucu oluşan yoğun dumandan etkilenen 10 işçi hastaneye kaldırıldı. 
 
19 Kasım 2013’te, Muğla’nın Beyobası Beldesi’nde özel bir şirkete ait krom madeni ocağında meydana 
gelen göçük sonucu Ali Abay (30) adlı işçi yaşamını yitirdi, 3 işçi de yaralandı. 
  
19 Kasım 2013’te Gaziantep’te yapımı devam eden bir inşaatın çalıştığı 5. Katından dengesini kaybederek 
düşen Nahsan Bulut (48) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
 
21 Kasım 2013’te Gaziantep’te 7 Kasım 2013’te, trikotaj ve tekstilcilerin bulunduğu iş merkezinde çıkan 
yangın nedeniyle ağır yaralanan işçilerden Muharrem Dursun  (14), yaşamını yitirdi. Olayda yangın 
nedeniyle yaşamını yitiren işçilerin sayısı 5’e yükseldi. 
 
24 Kasım 2013’te, Bitlis’in Mutki İlçesi’ne bağlı Kavabaşı Beldesi’nde çömlek yapımı için kırmızı toprak 
çıkarılan bölgede kazı yaparken meydana gelen göçük altında kalan Harbinaz Ekinci (53) ve Ferhat Dündar 
(21) adlı işçiler yaşamını yitirdi. 
 
24 Kasım 2013’te, İzmir’in Tire İlçesi’nde Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir fabrikanın ısı yalıtım malzemesi 
depolarında çıkan yangın sonucu 2 işçi yaralandı. 
 
25 Kasım 2013’te, Yozgat’ta bir inşaatın parke döşeme işinde çalışan Nuh Toprakseven (36) adlı işçi 
inşaatın 10. katında asansöre binmek üzere adımını attığı anda boşluğa düşerek yaşamını yitirdi. 
 
26 Kasım 2013’te Bartın’ın Amasra İlçesi’nde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait kömür ocağında çalışan Ali 
Gümüştaş (43) vagonları çektiği sırada kafasına aldığı darbe sonucu yaşamını yitirdi. 
  
26 Kasım 2013’te, Mersin’in Tarsus İlçesi’ne bağlı Yenice Beldesi’nde bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan 
minibüsün kaza yapması sonucu 26 işçi yaralandı. 
 
28 Kasım 2013’te, Muğla’nın Fethiye İlçesi’nde bir binanın çatı katına izolasyon malzemesi taşıyan vinç 
operatörü Sadettin Bilgiç üzerine çatı sacının düşmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Sadettin 
Bilgiç’in sağ bacağının kopma noktasına geldiği öğrenildi. 
  
29 Kasım 2013’te, Zonguldak’ın Gelik Beldesi’nde kaçak işletildiği iddia edilen kömür ocağında meydana 
gelen göçük sonucu Naci Güledağı adlı işçi yaşamını yitirdi. 
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www.guvenlicalisma.org’un yaptığı açıklamaya göre 2013 yılının Kasım ayında bilinen, 129 kişi iş 
kazalarında yaşamlarını yitirdi. 
 
6 Aralık 2013’te, Gaziantep'te 4 katlı Sanko Park alışveriş merkezinde, yılbaşı öncesi halat kullanmadan 
tavan süslemesi yapan 55 yaşındaki İsmail Aksoy isimli işçi bastığı kartonpiyer zeminin kırılması sonucu 
aşağı düşerek yaşamını yitirdi.  
 
11 Aralık 2013’te, Tekirdağ’ın Çerkezköy İlçesi’nde Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten bir lojistik 
fabrikasında çalışan S.C. (43) adlı işçi malzeme taşırken üzerine blok kapakları düşmesi sonucu yaralandı. 
  
12 Aralık 2013’te İstanbul’un Üsküdar İlçesi’nde bir inşaatın temel kazısında meydana gelen patlama sonucu 
Yüksek Mühendis Göksenin Gaye Dursun yaşamını yitirdi. 
  
12 Aralık 2013’te Zonguldak’ın Gökçebey İlçesi’nde 35 gün önce kaybolan maden işçisi Özcan Öztürk 
elektrik trafosunun yanında yanmış halde bulundu. 
 
4 Aralık 2013’te, Konya’da yapımı devam eden Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı’nın inşaatında beton 
dökümü sırasında iskelelerin çökmesi sonucu 5 işçi yaralandı. 
 
4 Aralık 2013’te Eskişehir’in Çifteler İlçesi’nde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 
24 işçi yaralandı. 
  
4 Aralık 2013’te İzmir’de Menderes-Gümüldür yolu Ovacık mevkisinde tarım işçilerini taşıyan otobüsün kaza 
yapması sonucu 2 işçi yaşamını yitirdi, 30 işçi de yaralandı. 
  
4 Aralık 2013’te İstanbul’un Sarıyer İlçesi’nde zorunlu askerlik hizmetini yaptığı Sahil Güvenlik 
Komutanlığı’na ait iskeleden belirlenemeyen bir şekilde denize düşen er Alparslan Taşçı (21) yaşamını 
yitirdi. 
 
4 Aralık 2013’te Kocaeli’nin Gebze İlçesi’ndeki Güzeller Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten DHL 
adlı lojistik firmasında çalışan 60 işçi, kimyasal zehirlenme sonucu hastaneye kaldırıldı. 
 
5 Aralık 2013’te, Bursa’nın Gemlik İlçesi’nde Gemport Limanı’nda çalışan Hasan Bayrak (40) adlı işçi, 
manevra yapan iş makinesinin altında kalarak yaşamını yitirdi. 
  
5 Aralık 2013’te, Zonguldak’ın Kırat mevkisinde kaçak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen 
gaz sızıntısı sonucu Mustafa Özalpuğan, Yaşar Özerdoğan ve İsmail Altun adlı işçiler yaşamını yitirdi. 
  
5 Aralık 2013’te, Zonguldak’ın Gelik Beldesi’nde Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait maden ocağında kömür 
taşınan vagonları çeken lokomotifin devrilmesi sonucu Azmi Kara adlı işçi yaşamını yitirdi, Hakkı Gebeş adlı 
işçi de yaralandı. 
 
6 Aralık 2013’te Sivas’ta Bölge Hastanesi inşaatının üçüncü katında beton atıldığı sırada meydana gelen 
göçük sonucu beton tablanın altında kalan Mustafa Turfan (19) ve Adem Yıldırım (43), Murat Karataş (43) ve 
İsmet Sarıcı (37) adlı 4 işçi yaralandı. 
 
6 Aralık 2013’te, Denizli’de Bağbaşı Mahallesi’nde meydana gelen elektrik arızasını gidermek için çalışan 
Murat Yakıcı adlı işçi, toprak kayması sonucu göçük altında kalarak yaralandı. 
 
6 Aralık 2013’te Ordu-Giresun Havalimanı inşaatının dolgusunda kullanılan taşların çıkartıldığı taşocağında 
meydana gelen göçükte kepçe operatörü Hasan Hüseyin Deniz (25), elli ton ağırlığındaki taşın altında 
kalarak yaşamını yitirdi. 
 
7 Aralık 2013’te Gaziantep’te bir alışveriş merkezinde aydınlatma süsleri takan İsmail Aksoy (55) adlı işçi, 
bastığı kartonpiyer zeminin kırılması sonucu dördüncü kattan düşerek hayatını kaybetti. 
 
7 Aralık 2013’te, Sakarya’nın Sapanca İlçesi’nde bakım için çıktığı binanın çatısından düşen Yılmaz Güney 
(40) adlı işçi yaralandı. 
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7 Aralık 2013’te, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Kozlu Müessese 
Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan Kerim Fidan adlı işçi yaralandı. 
  
7 Aralık 2013’te, Zonguldak’ta Türkiye Taşkömürü Kurumu bünyesinde faaliyet gösteren Üzülmez Müessese 
Müdürlüğü’ne ait maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan Sezgin Yanar adlı işçi yaralandı. 
 
8 Aralık 2013’te Samsun’un Canik İlçesi’nde bir şantiyede kullandığı paletli kepçenin üzerine devrilmesi 
sonucu Erkan Akkaya (24) adlı iş makinesi operatörü yaralandı.  
 
8 Aralık 2013’te Niğde ve Bor İlçesi arasında bulunan Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten bir iplik 
fabrikasının deposunda çıkan yangın söndürülmeye çalışıldığı esnada alevlerin arasına düşen Zeynel Doğan 
adlı itfaiye çalışanı yaralandı. 
 
9 Aralık 2013’te Samsun’un İlkadım İlçesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nin taşeron firmaya yaptırdığı 
kanalizasyon çalışması sırasında meydana gelen göçük nedeniyle Tuncay Başer (45) adlı işçi yaralandı. 
 
14 Aralık 2013’te Kütahya’nın Tavşanlı İlçesi’ne bağlı Tunçbilek Beldesi’nde özel bir firmaya ait kömür 
yıkama tesisinde çalışan Ahmet Ovacık (43) adlı işçi tren vagonlarının arasına sıkışarak yaşamını yitirdi. 
 
15 Aralık 2013’te Gaziantep’te 2. Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten bir fabrikada çalışan işçileri 
taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 25 işçi yaralandı. 
  
16 Aralık 2013’te, Kütahya’da İl Özel İdaresi’ne ait inşaatta çalışırken dengesini kaybeden Şuayip Dönen 
(55) adlı işçi 4. kattan düşerek yaşamını yitirdi. 
 
17 Aralık 2013’te, Sivas’ın Divriği İlçesi’nde çalıştığı demir madeninde ayağı dozer altında kalan maden 
mühendisi Nafız Faruk Yener (47) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 
  
17 Aralık 2013’te, Erzurum’un Aşkale İlçesi’ndeki Karasu-1 Hidroelektrik Santrali’nde elektrikli ısıtıcının suyla 
teması sonucu Atıf Yılmaz (25) adlı işçi akıma kapılarak yaşamını yitirdi. 
 
20 Aralık 2013’te Adana’da aydınlatma direğindeki arızayı onarmaya çalışan elektrik işçisi Tuncer Kılıçkan 
elektrik akımına kapılarak 3 metre yükseklikten yere düştü. Ambulans ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet 
Hastanesi’ne kaldırılan Tuncer Kılıçkan yaşamını yitirdi. 
 
23 Aralık 2013’te, İzmir’in Karşıyaka İlçesi’nde Alaybey Askerî Tersanesi’nde bakımı yapıldıktan sonra 
denize indirilmek istenen römorkörün yan yatması sonucu 7’si er biri astsubay olmak üzere 8 asker ile TSK 
çalışanı 2 sivil yaşamını yitirdi. Kaza sonucu 17 kişi de yaralandı. 
 
24 Aralık 2013’te Adana’nın Yüreğir İlçesi’nde tarım işçilerini taşıyan aracın Herekli Köyü yakınlarında takla 
atması sonucu 24 işçi yaralandı. 
  
24 Aralık 2013’te, Sakarya’nın Karapürçek İlçesi’nde özel bir işletmeye ait taş ocağında meydana gelen iş 
kazası sonucu Nuri Daloğlu adlı işçinin kolu koptu. 
 
25 Aralık 2013’te Osmaniye’nin Kadirli İlçesi’ne bağlı Çukurköprü Köyü yakınlarında Suriyeli tarım işçilerini 
taşıyan aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 10 işçi yaralandı. 
 
26 Aralık 2013’te, Tekirdağ’ın Ergene İlçesi’nde Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet yürüten 
metal fabrikasının ısıtma motoru patlaması sonucu motorun kopan pervanesi yan tarafta bulunan oyuncak 
fabrikasının duvarını delerek içeriye girdi ve tezgâhta çalışan Nesrin Çakır’ın (23) ölümüne neden oldu. 
 
28 Aralık 2013’te Antalya’nın Alanya İlçesi’nde baraj inşaatında çalışan işçileri taşıyan aracın dereye 
yuvarlanması sonucu 8 işçi yaşamını yitirdi, 5 işçi de yaralandı. 
  
28 Aralık 2013’te Antalya’nın Döşemealtı İlçesi’nde akü fabrikasında çalışan işçileri taşıyan aracın köprüden 
sulama kanalına yuvarlanması sonucu 5 işçi yaşamını yitirdi, 19 işçi de yaralandı. 
  
29 Aralık 2013’te Nevşehir’de Hacıbektaş Üniversitesi bahçesindeki inşaatta çalışan Ahmet Kızılkan (39) adlı 
işçi inşaatın 2. katından merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. 
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29 Aralık 2013’te, Zonguldak’ın Kilimli Beldesi’nde bir süre önce mühürlendikten sonra kaçak olarak 
işletilmeye devam edilen maden ocağında tahkimat yaptığı sırada tavan kısmından düşen kömür yığınının 
altında kalan Yüksel Yüksel (42) adlı işçi yaşamını yitirdi. 
 
31 Aralık 2013’te, Siirt’in Eruh İlçesi’nde Zorava Çayı üzerinde yapımı devam eden Miran Hidroelektrik 
Santrali’nde beton taşıyan mikser aracının dereye yuvarlanması sonucu Sürücü Aydın Özcan (50) yaşamını 
yitirdi. 
 
www.guvenlicalisma.org’un yaptığı açıklamaya göre 2013 yılının Aralık ayında bilinen, 112 işçi iş kazalarında 
yaşamlarını yitirdi. 
 

Sendikalı Oldukları İçin Baskıya Uğrayanlar 
  
17 Mayıs 2013’te, Batman'da 10 Mayıs’ta ek ders ücretlerinin yatırılmadığı gerekçesiyle 30 öğretmen, Milli 
Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaparak tepkilerini dile getirmişti. Batman Valiliği ise, eyleme 
katılanlardan kimlikleri saptanabilen 9 öğretmene, Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine dayanarak 
"kamu düzenini bozdukları" gerekçesiyle 182'şer lira para cezası kesti.   
 
6 Kasım 2013’te İstanbul’da 5 polis memurunun “Emniyet Sendikası’na üye oldukları ve emre itaat 
etmedikleri” gerekçesiyle 30 Ekim 2013’te Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu tarafından 
meslekten ihraç edildikleri öğrenildi. 
 

Haklarında Soruşturma Açılan Çalışanlar 
 
24 Ocak 2013’te, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlanması ve 
anadil önündeki engellerin kaldırılması talebiyle PKK'li ve PAJK'lı mahpusların 68 gün sürdürdüğü açlık grevi 
eylemi, PKK Lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla 18 Kasım 2012 tarihinde sona erdirilmişti. Açlık grevinin son 
bulması ardından Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan mahpusların 
nakil işleminde gönüllü olarak yer alan ve Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çalışan SES 
Diyarbakır Şubesi ve Diyarbakır Tabipler Odası üyesi 3 sağlık emekçisi hakkında, Diyarbakır Özel Tip 
Cezaevi Jandarma Bölük Komutanlığı'nda görevli askerlerin tuttuğu tutanaklara dayanılarak, idari soruşturma 
açıldı. Askerler, 3 sağlık emekçisi hakkında mahpusların tedavileri sürecinde, "Mahkumlarla tedavi haricinde 
aşırı diyaloğa geçtiği, tutuklu ile çay içmeye kalkıştığı, dışarıdan yiyecek ve içeceğin yasak olduğunun 
hatırlatılması üzerine ilgili hemşirelerin görevlilerin anlamadığı bir dille tutuklu ile diyaloga geçtiği, çarşaf 
değiştirme bahanesi ile mahkûmlarla Türkçe dışında başka bir dille konuştuğu" gerekçesiyle tutanak tuttu. 
Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi idaresi ise, askerlerin hazırladığı tutanağı esas alarak, 3 sağlık 
emekçisi hakkında soruşturma başlattı.   
 
4 Şubat 2013’te, Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 6 Ekim 2012 tarihinde cezaevlerindeki mahpusların başlatmış 
olduğu açlık grevine ilişkin, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) birleşenleri adına basın 
açıklaması yapan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Bismil Temsilcisi Raziye Yavuz 
Gültekin hakkında Bismil İlçe Kaymakamlığı tarafından idari soruşturma açıldı.   
 
3 Nisan 2013’te, Dersim Üniversitesi Rektörlüğü, çeşitli tarihlerde gerçekleştirilen basın açıklamalarına 
destek verdikleri gerekçesiyle, daha önce Dersim Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan ve sonucunda, 
"Kovuşturmaya yer yoktur" kararına rağmen üniversite rektörlüğü öğretim görevlileri Gürçağ Tuna ve Sezen 
Çilengir hakkında idari soruşturma başlattı.   
 
18 Temmuz 2013’te, Balıkesir İL Emniyet Müdürlüğü tarafından İHD MYK üyesi Haşim Uslu ve 11 memur 
hakkında 1 ve 2 Hazinan 2013 tarihlerinde Gezi Parkı eylemlerine güvenlik güçlerinin müdahalesini protesto 
eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle adli işlemlerin başlatılası için Balıkesir Valiliğine yazılmış ve Haşim Uslu 
ifade vermek için Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne çağrılmıştır. Haşim Uslu, ifadesini cumhuriyet savcısına 
vermek istediğini bildirmiş, savcılık tarafından henüz çağrılmamıştır. 
 
3 Ağustos 2013’te, Eğitim Sen Diyarbakır Şubesi'nin 15 Mayıs Dünya Anadil Günü dolayısıyla anadilde 
eğitime dikkat çekmek amacıyla aldığı bir saatlik Kürtçe ders kararını uygulayan bin 500 öğretmen hakkında 
soruşturma açıldı. Diyarbakır Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda, "Bir işleme esas olmak üzere okulunuzun 15 Temmuz 2013 tarihine 
ait sınıf defterlerinin sayfasının birer suretinin, sınıftaki ders program listelerinin ve derslere giren 
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öğretmenlerin isim listesinin onaylı birer suretinin belge ve CD olarak gönderilmesi gerekmektedir. Konu ile 
ilgili gerekli bilginin iki nüsha halinde 24 Temmuz 2013 günü mesai bitimine kadar Müdürlüğümüz Hukuk 
Şubesi'ne gönderilmesini rica ederim" denildi.   
 
11 Ekim 2013’te, Varto Kaymakamlığı tarafından,  KESK’in çağrısıyla 4-5 Haziran tarihlerinde yapılan 2 
günlük genel greve katıldıkları gerekçesiyle SES üyesi 5 kamu emekçisine açtığı idari soruşturma 
neticesinde, 1/30 oranında aylık kesme cezası verildi. Varto Kaymakamı Tahir Şahin imzası ile gönderilen 
yazıda, "657 sayılı Devlet Memurlar Kanunu'nun 125 c-b bendinden ifadesini bulan 'özür olarak bir veya iki 
gün göreve gelmemek disiplin cezası gerektirir' fiili işlendiğinden sizi 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile 
tecziye ediyorum. Görevinizde daha dikkatli davranmanız aksi takdir de hakkınızda daha ağır disiplin cezası 
uygulanacağının bilinmesini isterim" denildi.   
 
25 Ekim 2013’te, Ankara Valiliği, Gezi Parkı eylemlerine destek amaçlı Ankara’da düzenlenen gösterilere 
ilköğretim ve lise öğrencilerinin katılmasının ardından 101 okul yöneticisi hakkında idari soruşturma 
açılmasına izin verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişleri tarafından yürütülen soruşturmada okul müdürleri 
ve yöneticilerin savunmaları alındı. Yöneticilerin, “Öğrencileri eyleme katılmaya teşvik ettikleri, göz 
yumdukları, izin verdikleri, eyleme katılan öğrenciler için yoklama almadıkları, eyleme katılmalarına rağmen 
okuldaymış gibi gösterdikleri” iddia edildi. 
 
29 Ekim 2013’te, Malatya'da öğretmenlik görevlerinin yanı sıra yerel bir gazetede köşe yazıları yazan Eğitim 
Sen Malatya Şube Başkanı Ali Ekber Baytemur ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Malatya Şube Başkanı 
Songül Tunçdemir hakkında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. "Yazı yazmanın izne tabi 
olduğu" gerekçesiyle açıldığı iddia edilen soruşturmaya ilişkin Malatya Emniyet Müdürlüğü'nün İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü'ne yazı yazdığı, müdürlüğün de geçtiğimiz Cuma günü iki öğretmeni çağırarak, ifadelerine 
başvurdu.   
 
14 Kasım 2013’te, Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde 9 Kasım 2012 tarihinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde 
düzenlenen basın açıklamasına katıldıkları gerekçesiyle 27 Eğitim Sen üyesine soruşturma açıldı.   
 
 

Sürgün Edilenler 
 
  

Çalışma Koşulları 
 
25 Şubat 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Mesut Demirtaş beyanında; “Elginkan 
Vakfına bağlı bir işyerinde çalışıyorum. Asgari ücretle tek maaşla eşimle beni çalıştırıyorlar. Çalıştığım 
işyerinde senelik iznimi, hafta sonu izni, bayram ve resmi tatil günleri dahil, fazla mesai almıyorum. Bana 
izine çıkardıklarında sen ayrıl yerine eşin devam edecek. Ben senelik iznimde eşim le birlikte asla bir yere 
gidemiyorum. Dört katlı binada ısıtma sistemi yok koca binada bir elektrik sobasıyla rutubetli bir yerde 
yaşıyoruz.  Manisada ki Vakfa bağlı Elba Fabrikasında EKR inşaat koordinatörü Ahmet Yıldırım beni aracın 
içine çağırarak bir hafta on gün içinde evi boşaltın dedi boşaltmazsan ELGİNKAN vakfı Yönetim Kurulu 
başkanı Gaye Akçen seni vurdurur. O her anlamda güçlüdür. Sakın yargı yoluna gitme, tazminatını al çek git  
biçiminde beni tehdit etti.” Demiştir. 
 
6 Haziran 2013’te, Van'da Memur-Sen TOKİ'de taşeron firmaya bağlı olarak çalışan yaklaşık 100 işçi, 
maaşlarını alamadıklarından dolayı TOKİ önünde toplanarak, şirket yetkililerinin paralarını ödemesini istedi. 
Birçok defa Valilik ve TOKİ yetkilileri ile şirket sahiplerine başvurmalarına rağmen aylardır paralarını 
alamadıklarını belirten işçiler, Vali ve AKP'li milletvekillerinin TOKİ'ye gelmesini istedi. İş bırakma eylemi 
yapan işçilerden 2'si TOKİ'deki bir binanın 6'ncı katına çıkarak, Vali ve Van milletvekillerinin gelip sorunlarını 
çözmesini istedi. İşçiler, Vali ve milletvekillerinin sorunlarını çözmemesi durumunda intihar edeceklerini 
belirtiyor.   
   
18 Kasım 2013’te, Siirt'in Şirvan ilçesine bağlı Dişilinar (Zivzik) köyü sınırları içinde 3 yıl önce yapımı Norveç 
menşeli Statkraft Enerji A.Ş. tarafından üstlenilen ve bölgede bulunan 18 köyü etkileyecek olan Çetin HES 
Barajı inşaatında çalışan 800 işçi, ücretlerini alamadıkları için iş bıraktı. İşçilerin bir hafta süre geçmesine 
rağmen ücretlerini alamadıkları öğrenildi.   
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EĞİTİM  ve KÜLTÜREL HAKLAR  
 

Kültürel Haklara İlişkin İhlaller 
 
11 Haziran 2013’te, Devletin bölgede yürüttüğü savaş politikası nedeniyle bölgenin en güzel yerlerine 
yapılan yüzlerce karakol, bölgede en güzel ve tarihi yerleri harabeye çevirdi. Van'ın Başkale (Elbak) ilçesine 
bağlı Albayrak (Dêr) köyünde Ermeniler'den kalma 1400 ile 1600'lü yıllarda yapıldığı bilinen tarihi manastırı 
da içine alan Albayrak Karakolu, 2013 Ocak ayında TOKİ tarafından Albayrak köyünün dışında daha geniş 
bir arazide yapılan kalekola taşınınca, yıllardır ziyareti yasak olan manastırın da karakoldan dolayı nasıl 
tahrip edildiği ortaya çıktı. Dêr olarak bilinen ve bulunduğu köye de ismini veren manastırın, 1600'lü yıllarda 
yapıldığı tahmin ediliyor. Aziz Bartholomeus Manastırı olarak da bilinen Albayrak köyündeki manastırın 
kuruluşu konusunda birçok söylenti olmasına karşın en yaygın inanışa göre manastır, Aziz Bartholomeus'un 
mezarı üzerine inşa edilmiş. Manastıra ait 14 yüzyıl öncesine ait yazılı bir kayıt yok. 13 yüzyılın sonları ve 14 
yüzyılın başlarında inşa edildiği düşünülen manastırın duvarlarında birçok figür ve el yazmaları bulunuyor. 
Anıtsal bir görünüşe sahip olan manastırın girişinde görkemli bir taç kapı girişi, duvarlarında kaval silmeler ve 
figüratif desenler ile donatılmış durumda. Yüksek kabartmalı figürlerinde yer aldığı manastırın iç duvarları 
tamamen dökülmüş, dış kaplama taşları ise genel olarak sağlam bir şekilde duruyor. 33 yıl boyunca Albayrak 
Karakolu'nun sınırları içerisinde bulunan manastır, kilise ve jamatun yapılarından oluşuyor. Mevcut karakol 
yeni yapılan kalekola taşınınca karakolun bulunduğu alanın bir bölümü Kültür Bakanlığı'na bir bölümü ise 
Milli Eğitim Bakanlığı'na devir edilmiş. Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilmiş olan bölümde bulunan eski 
karakol binası İmam Hatip Lisesi'ne dönüştürülüyor. Bir tarafta yıllarca karakol denetiminde harabeye 
dönüşmüş manastır diğer tarafta alelacele yetiştirilmeye çalışılan İmam Hatip Lisesi yapımı ile Türkiye'de 
tarihi yapılar ve toplumların kutsallığına gösterilen önemi gözler önüne seriyor. Karakolda bulunan tabur 
binasının İmam Hatip Lisesi olarak yapıldığını belirten Albayrak köyü sakinlerinden Yaver Güngör, karakol 
sınırları içerisinde bulunan manastırı kimsenin ziyaret edemediğini belirterek, tek isteklerinin tarihi manastırın 
onarılarak, tekrar hayata kazandırılması olduğunu dile getirdi. 6 ay öncesine kadar aktif durumda olan 
karakolun sınırları içerisinde bulunan ve hiç kimsenin ziyaretine açık olmayan manastırın, 2006 yılında 
çıkarılan Van Kültür ve Turizm Envarteri'nde yer alması ise dikkat çekiyor.   
 
11 Temmuz 2013’te Hakkâri İl Genel Meclisi’nin tabelalardaki Türkçe köy isimlerinin Kürtçe olarak 
değiştirilmesi ve ‘x’, ‘w’ ve ‘q’ harflerinin kullanılmasına yönelik 6 Haziran 2013’te aldığı karar, Hakkâri Valiliği 
tarafından “meclisin böyle bir karar alma yetkisi bulunmadığı” gerekçesiyle reddedildi.  
 
Muş'un Kale Mahallesi'nde başlatılan kentsel dönüşüm çalışmaları tartışma yarattı. TOKİ, mahalleye 864 
konut ile 107 iş yeri yapmak için proje hazırladı. Ancak proje kapsamında tarihi Ermeni evlerinin yıkılacağı da 
öğrenildi. Muş Belediyesi yaptığı açıklamada "Evlerin Ermeni'lere ait olduğu söylemlerinin asılsız olduğunu 
iddia etti. Türkiye ve yurt dışında ki Ermenilerin tepkisi üzerine Temmuz ayında yıkım durduruldu. Muş 
belediye başkanı evlerin tarihi olmadığını belirterek yıkımın şimdilik durduğunu belirtti. 

 

Eğitim Hakkına İlişkin İhlaller 
 
3 Ocak 2013’te, Van’ın Erciş ilçesinde Karakoyunlu Lisesi'nde 24 Aralık 2012 tarihinde öğrenciler arasında 
yaşanan kavganın ardından okulu basan polisler, öğrencileri darp etmişti. Öğrenciler arasında çıkan 
kavgada, E.T. (16), İ.K. (15) ve soyadı öğrenilemeyen Ö. adındaki öğrenci yaralanırken, kavga sırasında 
okul bahçesinde bulunan polislerin olayı seyrettiği ve ailelerin okuldan gitmesinin ardandan, çevik kuvvet 
ekipleriyle birlikte okulu basarak, öğrencileri darp ettiği iddia edilmişti. Yaşanan olayın üzerinde bir hafta 
geçtikten sonra okul yönetimi, 18 öğrencinin okul ile ilişkisinin kesilmesine karar verdi. Okul idaresi, 1 Ocak'ta 
aileleri okula çağırarak, öğrencilerin tasdiknamelerini ailelere vermek istedi. 4 aile çocukların tasdiknamelerini 
alarak okuldan ayrılırken, 14 aile ise okul idaresinin kararını kabul etmeyerek, tasdiknameleri almadan 
okuldan ayrıldı. Okulla ilişiği kesilen öğrenciler ise, "Bazı arkadaşlarımız kavgaya dahi karışmamıştı. Ona 
rağmen sürgün edildi. Burada özellikle Okul Müdür Yardımcısı Bülent Şahiner ve yönetimin ırkçı 
yaklaşımlarına karşı durduğumuz için böyle bir karar alındı. Yani Türkleştirme girişimlerine karşı durduğumuz 
için bizleri sürgün ettiler" diye konuştu.   
 
19 Ocak 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Vedat Yeler beyanında” Ben menemende 
lisesi öğrencisiyim. Polis tarafından devamlı baskı altındayım.3 hafta önce Polis menemen karakolundan 
telefonla babamı arayarak çağırmıştır. Babama fotoğraf göstererek bu senin çocuğun mu yasadışı eylemlere 
katılıyor. Oğlun yakında tutuklanır diyerek babamı tehdit etmiştir. Daha sonra mahalledeki akrabalarıma ve 
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arkadaşlarıma sürekli takip ediyoruz, terör örgütü ile bağı var yakında tutuklanır diyorlarmış. ben bunları hiç 
görmedim ama izmir tmş den geldiklerini söylüyorlarmış. Bir hafta önce tekrar gelerek yeniden beni 
soruyorlar ve ona söyleyin tutuklanacak ailesine söyleyin diyorlar.3 -4 ay önce okul müdürü babama 
çocuğunuza dikkat edin diye uyarmıştı. Daha öncede evime posta yoluyla mektuplar gelmiş ailem uyarılmıştı. 
Demiştir. 
 
25 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Muazzez Moğul beyanında; “  Yaklaşık 8-9 
Nisan gibi polis Hilvan’da yaşayan ailemi arayarak kızınız illegal kişi ve örgütlerle görüşmektedir. Toplantılara 
katılmaktadır. Siz memursunuz sizin için de iyi olmaz kızınız için de iyi olmaz. Bu gidişle okulunu bitiremez. 
Çocuğunuza sahip olun. Gibi söylemlerde bulunmuşlardır. Bu hem aile üzerinde çok olumsuz etki yaratmış 
ve hem de benim psikolojim bozuldu. Ben derslerime odaklanamıyorum.” Demiştir. 
 
29 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Songül Aşıla beyanında; 4 Nisan 2013 
günü Kahramanmaraş'ın pazarcık ilçesinde ikamet eden ailem polisler tarafından aranmıştır. Telefonda 
aileme kızınız son günlerde birçok eyleme katıldığını gördük kızınızı uyarın son sınıfta derslerine devam 
etsin bölücü faaliyetlere katılmasın okulu tehlikeye girer gibi ifadelerle tehdit etmişlerdir. Ailem bu durumdan 
çok rahatsız oldu. Annem fenalaştı. Aile içinde huzursuzluklar meydana geldi. Son sınıf öğrencisiyim sürekli 
okulda dışarıda rahatsız ediyorlar telefonumu dinliyorlar. Sürekli  GBT'me bakan bir polis artık çok yakından 
tanır hale geldim. Psikolojim de bozuldu bu durumlardan dolayı.” demiştir.  
 
29 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Tuğçe Ercan beyanında;   04 Nisan 2013 
günü Antalya'da ikamet eden ailem polislerce arandı. Anneme ve babama kızınız terör faaliyetlerine katılıyor 
gibi söylemlerde bulundular telefonda annemle tartıştılar. Ailemin psikolojisi bozuldu. Ailem sürekli beni 
arıyor. Daha önceden hiçbir sıkıntım yoktu ailemle şimdi tedirgin olmaya başladılar. Bu durum benim 
psikolojimi bozdu. Bu durumun yaşanmasından sonra okulda derslerime gidemedim. Bu sene sınıfta kaldım. 
Yaşamıma müdahale ediyorlar. Sürekli telefonlarımı dinliyorlar demiştir. 
 
29 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Gül Zeren beyanında; “22  Nisan 2013 
günü Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde oturan ailem polisler tarafından arandı. Kızınız bölücü faaliyetlere 
katılıyor.Dernek kurmaya çalışıyor tarzı söylemlerde bulunarak ailem rahatsız edildi.Ailemin psikolojisi 
bozuldu annem kalbinden rahatsızlandı.Sürekli endişe duyuyorlar.Ben hiçbir bölücü ve terör faaliyetine 
katılmadım.Hiç bir suç işlemedim.Dernek üyesi bile değilim.Bu durum benin rahatsız ediyor.Geleceğim 
konusunda endişeliyim.Derslerime adapte olamıyorum.” Demiştir. 
 
3 Mayıs 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Kadir Muhammed Ortaeri, şu beyanlarda bulundu: “Ben 
daha önce Toplu Konut Lisesinde okuyordum. Polislerin baskısı ve sürekli rahatsız etmelerinden dolayı 
kaydımı Fatih Lisesine aldım ve orada okumaktayım. Ancak 22.04.2012 tarihinde okulun müdür yardımcısı 
Tahsin Çalışkan beni çağırdı ve konuşalım dedi. Okulda polisler beni bekliyordu. Okulda müdür odasına 
götürdüler ve üstümü aradılar, bir şey yoktu. Bir polis koluma girdi, beni dışarı çıkardı. Akrep denilen araca 
koydular. Kimlik bilgilerimi aldılar ve iki tokat atarak serbest bıraktılar. Sonradan okul müdürü 30.04.2013 
tarihinde beni okuldan attığını söyledi. Nedenini sorduğumda sen bu okula geldiğinden beri bu okulda 
polisler eksik olmuyor, dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bu konuda sizden yardım talep ediyorum.”   
 
Çukurova Üniversitesi Grafik Bölümü 1. sınıf öğrencisi, Adana Öğrenci Kolektifi üyesi Berna D.’nin Konya’da 
yaşayan ailesine geçtiğimiz hafta Adana Emniyet Müdürlüğü’nden geldiği iddia edilen telefonlar D.’nin 
ailesinde panik yarattı. Berna D. ve ailesinden edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü’nden 
aradığını belirten polis memuru, geçtiğimiz hafta Berna D.’nin babası C.D.’yi arayarak görüşmek istediklerini 
söyledi. Baba D.’nin Konya’da yaşadığını belirtmesi üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 2 polis 
memuru C.D.’yle görüşmek için Karaman’a geldi. Görüşmede polislerin baba C.D.’ye Adana Gezi Parkı 
eylemleri sırasında ülkücü işareti yapan 2 genç kız resmi gösterip, “Bu kızlar sizin kızınızın ev arkadaşları. 
Bunlar terörist, örgüt üyesi. Kızınız da terörist olabilir, dikkat edin” dedi. Bu sözlerin ardından baba D.’nin 
kendisini aradığını söyleyen Berna D., şunları söyledi: “Bana ‘Terörist mi oldun?’ diye sordu. Ona Kolektif’te 
çalıştığımı Kolektiflerin neler yaptığından bahsettim. Yaz döneminde yardıma muhtaç çocuklar için 
yaptığımız ‘Okumuş insanlar halkın yanındadır’ kampanyasını anlattım ve babamı sakinleştirdim. Her aile 
aynı tepkiyi vermeyebilirdi, benim eğitim hayatımla oynayabilirlerdi.” 
 
25 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize yazılı başvuruda bulunan Ali Aydemir beyanında “İstanbulda ikamet 
eden ailemi polis olduğunu söyleyen kişiler aramış, anneme senin oğlun dernek kurma teşebüsünde 
bulunuyor. İllegal kişi ve örgütlerle ilişki içindedir.Onlara öncülük yapıyor.Söyle oğluna uslu dursun.Onun için 
sizin için iyi olmazdemişler.Bunun üzerine annem kormuş kollarında uyuşmalar başlamış sağlığı 
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bozulmuş.Bubenim de psikolojimi bozdu derslerime odaklanamiyorum.Dernek falan kuduğum yok.İllegalkişi 
ve kuruluşlarla bir alakam yok bunları nerden çıkarıyorlar bilmiyoruz.” demiştir. 
 

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ’ın 8 Kasım günü yaptığı konuşmayla tartışma yaratan ‘kızlı-erkekli ev’, bu 
kez bir ölümle gündemde. Trakya Üniversitesi Temel Bilimler Meslek Yüksek Okulu Elektronik Bölümü birinci 
sınıf öğrencisi Hasan Özdemir ve arkadaşı Fuat Y., 16 Aralık 2013 gecesi, okuldan ve memleketi Sivas’tan 
arkadaşı olan Dilek I.’nın Talatpaşa Caddesi Meriç Sitesi’ndeki evine misafirliğe gitti. Öğrencilerin olduğu 
daireden gürültü gelmesi üzerine komşuları polisi arayarak şikâyetçi oldu. Cumhuriyet Polis Merkezi ’nden 
gelen üç polis komşuların gürültü nedeniyle yakındığı dairenin kapısını çalarak öğrencileri sessiz olması 
konusunda uyardı. Polislerin kapıyı çaldığını gören evdeki misafir öğrencilerden 20 yaşındaki Hasan 
Özdemir ile 20 yaşındaki Fuat Y. korkarak dairenin balkonuna çıktı.  Özdemir, bir alt katta bulunan yine 
tanıdığı öğrencilerin oturduğu dairenin balkonuna arkadaşı Fuat Y.’nin yardımıyla inmek istedi. Ancak ayağı 
kayarak 4. kattan zemine çakıldı. Arkadaşının düştüğünü gören Yıldız imdat diye bağırarak yardım istedi. 
Polislerin çağırması ile ambulansla önce Edirne Devlet Hastanesi’ne kaldırılan, ardından da Edirne Tıp 
Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Özdemir, 10 gün süren yaşam mücadelesini 25 
Aralık’ta kaybetti. Dilek I.’nın babası da kızını okuldan alarak İstanbul ’a götürdü. 

 
29 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Müslüm Aslan beyanında; 4 Nisan 2013 
günü Şanlıurfa Bozova da ikamet eden ailemi polis arayarak okul içerinde gazete/dergi dağıttığımı bu seferlik 
korucu olan babamın hatırına bir şey yapmadıklarını ama sonraki sefere olaya müdahale edeceklerini 
bildirdiler. Sonrasında ailem bana çok baskı yaptı. Sürekli okuldan alacağını söylüyor. Sosyal yaşamım, 
psikolojim bozuldu. Derslerime odaklanamıyorum. Ailemin de psikolojisi bozuldu annem duyup rahatsızlandı 
kardeşim buraya benim yanıma geldi. Derslerden kopmaya başladım. Sürekli bu tarz durumların yaşanması 
bana zarar veriyor” demiştir 
 
29 Nisan 2013’te İHD İzmir şubemize başvuruda bulunan Orhan Tekin beyanında; 22 Nisan günü Bismil de 
ikamet eden ailemi İzmir Emniyetine mensup polisler aramış çocuğunuz illegal Örgütlerle ilişkileri var. 
Çocuğunuza sahip çıkın. Bu durum hem sizin hem de çocuğunuz için iyi olmaz . Oysa benim illegal hiçbir 
kurum/kişilerle işim yok yasal çıkan bir gazeteyi dağıttım öğrencilerle iletişimdeyim öğrenciyim başka bir 
faaliyetim yok. Polisin bu davranışı hem ailemi hem de beni çok etkilemekte derslerime odaklanamıyorum. 
Polisler tarafından sürekli takip ediliyorum psikolojim bozuluyor GBT'me bakılıyor sürekli beni ailemle karşı 
karşıya getiriyorlar” demiştir. 
 
25 Haziran 2013’te, İHD İstanbul şubemize faksla başvuruda bulunan Abdullah Dündar : “ Üzerime verilen 
ifadeler sonucu KCK operasyonu adı altında tutuklandım. Ellerinde bahsettikleri suça ilişkin hiçbir kanıt yok 
ama beni örgüt üyeliğinden tutukladılar. Öğrenciyim ve dönem kaybı yaşadım. 6 aydır hala iddianame 
bekliyorum. Bu konuda yardımınızı bekliyorum.” diye belirtti.  
 
16 Ekim 2013’te, Antep'de sivil polislerin Vanlı Mehmet Çokluk adlı üniversite öğrencisine "ajanlık" teklif ettiği 
iddia edildi. Antep Üniversitesi İnşaat Mühendisliği hazırlık öğrencisi olan Çokluk, Van'dan Antep'e gelirken, 
gece saat 03.00 sularında Antep Otogarı'nda sivil polisler tarafından araca bindirildiğini söyledi. Connect tipi 
bir arabaya bindirildiğini belirten Çokluk, polislerin kendisine "Sana yardım etmek istiyoruz" dediğini belirtti. O 
saatte sivil polislerin nasıl orada bulunduğunu bilmediğini belirten Çokluk, yaşandıklarını şu cümlelerle 
anlattı: "Arabada uyuya kaldığım için otogarda inmem gerekirken, şehir merkezine yakın bir yerde indim. O 
saatte o yakınlarda araba da yoktu. Yavaş yavaş otogara yürüdüm. Belli bir süre yürüdükten sonra Connect 
tipi bir araç önümü kesti. Araçtan iki kişi inip, kimliklerini gösterdi. Sivil polislerdi. Bana yardım etmek 
istediklerini söylediler. 'Gel seni bırakalım' dediler. İlk başta kabul etmedim. Israr edince ben de arabaya 
bindim. Arabaya bindiğim gibi işte 'Antep Üniversitesi'nde İnşaat Mühendisliği ikinci öğretimde okuyorsun ve 
10 kardeşsiniz. Sana bir hediyemiz var' dediler. Bir paket içerisinde bana bir kalem verdiler." Polislerin 
üzerinde isminin yazıldığı bir dosya çıkarttığını belirten Çokluk, kendisine "Süreç hakkında ne 
düşünüyorsun? Tamam biliyoruz AKP dönektir, ama sen ne düşünüyorsun?" gibi sorular da yöneltildiğini 
söyledi. Bu sırada arabanın Antep'ten iyice uzaklaştığını ifade eden Çokluk, "Araba Kilise doğru gidiyordu. 
Tabelalarda öyle gözüküyordu. Sonra bana 'biz bu dosyayı işleme koyarsak, 4-5 ay sonra tutuklanırsın. 
Mahkemeye çıkar ceza yersin. Ailen sıkıntı yaşar. Bayağı bir zorluk çekersin. Gel bizimle arkadaş ol. 
Üniversitede bize neler olup bittiğini söylersin' dediler. Onlara hayır dedim. Tekrar ısrar edince yine hayır 
dedim. Bunun üzerine 'Ajanlık aslında kötü değildir. Milleti korumaya çalışıyoruz' diye beni ikna etmeye 
çalıştılar" dedi. Çokluk, polislerin tüm ısrarlarına rağmen teklifi kabul etmediğini belirterek, "Ben tekrar hayır 
deyince nerede döndüğümüzü bilmiyorum, ama Antep'e doğru geldik. Beni üniversitenin orada bıraktılar. Ve 
'biz seni Cuma günü ararız gelip, birlikte yemek yeriz' dediler. O günden sonra mesajlarla beni rahatsız 
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etmeye başladılar. Bundan sonra başıma bir şey gelecek olursa Antep Emniyeti sorumludur" diye belirtti. 
Çokluk, en kısa zamanda yetkili mercilere başvurarak, yardım talebinde bulunacağını sözlerine ekledi.   
 
12 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Beyan Erişmiş, şu beyanlarda bulundu: “Ben burada 
öğrenciyim. Sabah arkadaşlarım olan Halime- Rakıp Erişmiş, okula gittiğinden dolayı evde yalnız 
bulunuyordum. 11.12.2013 tarihinde saat iki buçuk gibi evin kapısı çaldı. Kapıyı açmaya gittiğimde kim o 
dedim “bana üst kat komşunuz” dedi.  Bende güvenerek kapıyı açtım. Kapıyı açıp kadının beni itmesi bir 
oldu ve diğer poliste içeri girip kapıyı kapattılar. Biri kadın bir erkek olmak üzere iki kişiydiler. Ne oluyor, 
kimsiniz dediğimde tabancalarını ve polis kimliklerini gösterdiler. Sonra ne istiyorsunuz dedim, konuşma git 
kimliğini getir, dediler. Bende evde tektim, korktum ve gidip kimliğimi getirdim. Kimliğime baktı ve birini 
arayarak TC. Numaramı, baba ve anne adımı söyledi.   Herhalde GBT’mi sorguladılar. Sonra bana dönerek 
siz basın açıklamasına katılmışsınız ve elimizde resimleriniz bulunmaktadır.  Ayrıca ayağımızı denk 
almamızı söyleyip, bizi akrabalarımızı öldürmekle tehdit ettiler.  İşte ayağınızı denk almazsanız Hakkâri’de 
öldürülen Veysel-Reşat İŞBİLİR ve Bemal Tokçu’nun akıbetine uğrayacağımızı söyleyerek evi aramaya 
başladılar. Ayrıca yurtta kalan arkadaşlarımızın bavulları evimizde bulunduğundan bana “siz evde örgüt mü” 
kuruyorsunuz diye ithaflarda bulundular. Polislerden biri bana “sizi iki günden beri takibe aldık” uygun bir 
zaman kolluyorduk, dediler. Benim babamın amcaoğlu ismi (Polis) 10 yıl önce dağa çıktı ve daha sonra 
yaşamını yitirdi.  Polislerden biri bana dönerek hem isim olarak “Polis” koyuyorsunuz hem de (Piçi) dağa 
gönderiyorsunuz. O (Piç) ölmeseydi biz ona ne yapacağımızı biliyorduk. Benim ve akrabalarım olan 
amcalarım ve oğullarının başına herhangi bir şey gelirse sorumluları devlet olur ve onlardan hesap 
sorulmasını istiyorum.  Ayrıca Pazar akşamı arkadaşım olan Remziye Temel’i yabancı olan bir numara 
arayarak bizi polise vereceklerini söyleyerek tehditlerde bulundular. Bu konuda sizden hukuki yardım talep 
ediyoruz.”   
 
2013 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde İHD İzmir şubemize Fatma Ime, Kamber Elman, Ömer Akin, Vedat Yeler 
Necmettin Samanli’nın yaptıkları başvurularında; çeşitli tarihlerde polis memurlarının terörle mücadele 
şubesine götürülerek, okulda/sokakta yolları kesilerek yada telefonla kendilerini rahatsız ettiklerini, ajanlık 
teklif edildiğini, bu durumun kendilerini ve ailelerini endişelendirdiğini bildirmişlerdir. 
 

Üniversitelerin Disiplin Kurulları Tarafından ve Savcılıklar Tarafından Açılan 
Soruşturmalar/Ceza Alanlar  
 
 
11 Mart 2013’te, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Kampusu alanında yer alan Ziya Gökalp Öğrenci Yurdu'nda 8 
Mart Dünya Kadınlar Günü'ne ilişkin 6 Mart'ta yurt içerisinde düzenlenen sinevizyon gösterimine katılan 6 
erkek öğrenciye, yurt müdürlüğü tarafından soruşturma açıldı. "Yurt içinde izinsiz sinevizyon gösterimine 
katıldıkları" iddiasıyla yurt müdürlüğü tarafından ifadeye çağrılan öğrenciler, sinevizyonda 8 Mart tarihçesi ve 
kadınların verdiği mücadelenin konu edindiğini ve gösterimine yaklaşık 600 öğrencinin katıldığını söyledi. Bu 
kadar öğrenciden yalnızca 6 erkek öğrencinin ifadeye çağrılması akıllarda soru işareti bırakırken, öğrenciler 
bu tür durumların öğrencileri "fişlemek" amacıyla yapıldığını ifade etti. Yurt müdürlüğü tarafından ifadeye 
çağırılan 6 erkek öğrencinin isimleri ise şunlar; Orhan Yanardağ, İbrahim Halil Çetinkaya, Neşvan Başhan, 
Mahmut İnan, Orhan Ölmez ve Ferit Tiryak.   
 
23 Mart 2013’te Hacettepe ve Ankara Üniversitesi, okullarında çıkan olayların ardından açtığı disiplin 
soruşturmalarında faturayı hızla öğrencilere kesti. Hacettepe Üniversitesi’nde 18 Mart günü bir grup 
öğrencinin yaptığı protesto gösterisine Çevik Kuvvet müdahale etmişti. Müdahale sırasında çok sayıda 
öğrenci yaralanmıştı. Hacettepe Üniversitesi, olayları nedeniyle 96 öğrenci hakkında disiplin soruşturması 
başlattı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nde de 14 öğrenciye açlık grevlerine dikkat 
çekmek için pankart astıkları ve paralara “Açlık grevlerine sessiz kalma” yazdıkları gerekçesiyle ‘terör örgütü 
üyeliği ve örgüt propaganda-sı’ndan dava açılmıştı. Henüz yargı kararı çıkmadan üniversite dokuz öğrenciye 
‘yükseköğretim kurumundan çıkarma’, iki öğrenciye de ‘altı ay uzaklaştırma’ verdi.   
 
3 Nisan 2013’te, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü tarafından, 12 Eylül 2012 tarihinde itibaren 
başlayan ve 68 gün süren cezaevlerindeki açlık grevi eylemlerine dikkat çekmek, 28 Aralık 2011 tarihinde 
gerçekleştirilen Roboski Katliamı'nı kınamak amacıyla basın açıklaması yapan 150 öğrenci hakkında 
soruşturma açıldı. Öğrencilerin yaptığı basın açıklaması kampüs dışında olmasına ve Ağrı Emniyet 
Müdürlüğü'nden izin alınarak yapılmasına rağmen rektörlük, "Yasadışı slogan" ve "İzinsiz gösteri 
düzenlemek" gerekçesiyle öğrencilere soruşturma açtı.    
 

http://www.radikal.com.tr/index/Ankara
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15 Nisan 2013’te, Kafkas Üniversitesi'nde 7 Mart'a ülkücü grupların Kürt öğrencilere saldırması sonucu 
meydana gelen olaylarda birçok öğrenci polislerce gözaltına alınmıştı. Üniversite Rektörlüğü, ikinci öğretim 
bölümlerinde okuyan 16 öğrenci hakkında disiplin soruşturması başlattı. Üniversitenin öğrenci işlerine 
çağrılan öğrencilere, haklarında soruşturma açıldığına dair tebliğler yapıldı.    
 
14 Mayıs 2013’te, Urfa'nın Birecik ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Bitlis Eren Üniversitesi Tarih Bölümü birinci 
sınıf öğrencisi Süleyman Yücel (20), 18 Ocak 2012 tarihinde Birecik'te "KCK" adı altında düzenlenen 
operasyonlarda gözaltına alındı, ancak savcılık işlemleri ardından serbest bırakıldı. Yücel hakkında daha 
sonra Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yücel'in davası henüz devam ederken, 
mahkemeye çağırılmış olması bahane edilerek Bitlis Yurt Müdürlüğü, aldığı bir kararla Yücel'i yurttan attı.   
 
1 Haziran 2013’te, Muş Demokratik Öğrenci Derneği (MED-DER) üyeleri, düzenlenen etkinliklerden dolayı 
gözaltına alındıklarını ve gözaltında kendilerine polis tarafından "ajanlık" teklifinde bulunulduğunu iddia etti. 
Öğrenciler, bazı öğrenciler hakkında açılan davalarda kimlik bilgilerinin saklı olacağını ve ifadelerde sadece 
imzalarının olmasını yönünde dayatmaya maruz kaldıklarını belirtti. Muş merkezde sivil polis oldukları 
belirtilen kişilerin tehdidine maruz kaldıklarını dile getiren üniversite öğrencisi Fuat Yaman, "Ayağınızı denk 
alın, yoksa olacaklardan biz sorumlu değiliz" gibi tehditlere maruz kaldıklarını söyledi. Polislerin kendisini 
sürekli takip ettiğini, gece dışarıya çıkamadığını ifade eden Yaman, "Çözüm sürecinin başlamasından sonra 
devletin bize yaklaşımı çok sertleşti. Çatışmanın en şiddetli olduğu zamanlarda bu tarz bir çalışma yoktu ve 
rahatsız edilmiyorduk. Yaklaşık 3 aydır böyle bir baskı uygulanıyor. Bizler tek başımıza eve gidemiyoruz, 
evlerimiz sürekli gözetim altında tutuluyor. 90'lı yılların politikalarını uygulamaya başladılar. Emniyet 3 
arkadaşımızı gözaltına aldı, bu arkadaşlarımıza ajanlık teklif edildi. 'Siz bize gerekli bilgileri verin sizin 
isimleriniz çok gizli kalacak, bilgilerinizi hiç kimse bilmeyecek yeter ki; sizler bize bilgi getirin' şeklinde ajanlık 
teklifleri olmuş. Bazı arkadaşlarımızın fotoğraflarını gösterip 'bunların üzerine ifade verin. Sizin isminiz 
kesinlikle geçmeyecektir, her şeyi bunlar yapıyor deyin.' Arkadaşlarımıza dayatılan bunlardır. Bizler yasadışı 
işler yapmıyoruz. Düzenlediğimiz etkinlikler konserdir, pikniktir ve basın açıklamasıdır. Birçok 
arkadaşlarımıza da para teklifinde bulunuyorlar" diye konuştu. Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 
da yapılan basın açıklamaları ve diğer etkinliklerden dolayı 10 öğrenci arkadaşlarına soruşturma açıldığını 
ifade eden Yaman, şunları dile getirdi: "Rektör tarafından 10 arkadaşımız hakkında soruşturma açıldı. Sınav 
haftasına girmişiz. Baskılar daha fazla artıyor. Okulu bırakıp gitmemizi istiyorlar. Sesimizi duyurmak istiyoruz. 
Bu baskılara ve bu kirli politikalara boyun eğmeyeceğimizi belirtiriz. İstediğimiz tek şey arkadaşlarımızın bize 
destek vermesidir. Ve bu oyunlara gelmemesidir." Alparslan Üniversitesi öğrencilerinden Bilal Başak da, 
polislerin arkadaşlarına fotoğraf göstererek "tanıyıp tanımadıklarını" sorduklarını belirterek, "Sonra da ajanlık 
teklifinde bulunmuşlar. 'Sana burs ayarlarız. Olmadan önce bir kısım para da veririz. Devlet olarak hep 
arkanda oluruz. Okulunu bitirince de sana yardımcı oluruz' söylemleri ve vaatlerinde bulunmuşlar. Tek 
başımıza eve gidemiyoruz. Sürekli takip ediliyoruz" dedi.   
 
12 Ekim 2013’te, Muş Alparslan Üniversitesi'nde 15 Mayıs 2013 tarihinde Kürt Dil Bayramı vesilesiyle 
kampüs içerisinde düzenlenen etkinliğe katıldıkları iddiasıyla 20 öğrenci hakkında soruşturma açtı. Açılan 
soruşturma sonucunda da üniversite yönetimi "huzuru ve sükûnu ihlal" gerekçesiyle 2 öğrenciye birer ay 
uzaklaştırma, 18 öğrenciye ise kınama cezası verdi.   
 
20 Kasım 2013’te, İHD Muş şubemize başvuruda bulunan Muş Alparslan Üniversitesi Öğrencileri Ferhat 
Arslan, Refik Işık, Dilan Aydın ve Mehmet Maşuk Aksoy; Kürt dil bayramı kutlamaları gerekçe gösterilerek 
kendilerine üniversite yönetimi tarafından ceza verildiği, baskı uygulandığını ifade ederek yardım talep 
etmişlerdir.  NOT: Başvuruda isimleri geçen öğrenciler ile isimleri öğrenilemeyen toplam 12 öğrenci hakkında 
rektörlük tarafından açılan disiplin soruşturması sonucunda, "üniversitenin sükûnetini bozdukları" 
gerekçesiyle 11 öğrenciye kınama, Ferhat Arslan'a da bir dönem uzaklaştırma cezası verildi. 
 
15 Aralık 2013’te, Sivil Toplum Kuruluşları ile birlikte basın açıklaması düzenleyen Harran Üniversitesi 
öğrencileri 39 öğrenci hakkında keyfi bir şekilde soruşma açıldığını söyledi. Harran Üniversitesi öğrencisi ve 
HÖDER üyesi Nimet Acar, emniyet güçlerinin 39 öğrenciyi keyfi bir şekilde telefonla taciz ettiklerini ve 
demokratik eylemlere katıldığından ötürü ifade vermeye çağrıldıklarını ifade etti.   
 
25 Aralık 2013’te, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde, 11 Kasım'da Cumhuriyet Üniversitesi Merkezi 
Kafeterya önünde basın açıklaması yapmaları gerekçe gösterilerek, 30 öğrenci hakkında okul yönetimi 
tarafından soruşturma açıldı.   
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6 Ocak 2013’te, Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Büyükdere beldesi halkı, Küçükdere köyündeki taş 
ocağından üzerlerine sürekli toz yağdığını, kanserden ölenlerin arttığını söyledi. Kanser tehlikesi ile karşı 
karşıya kaldıklarını ileri süren vatandaşlar, taş ocağı ve taş kırma tesisinin kapatılması için yetkililerden 
yardım istedi. 
 
30 Ocak 2013’te, Kazdağları’nda Eylül ayında çıkan orman yangınını söndürmek içi zehirli su kullanıldığı 
ortaya çıktı.   
 
16 Mart 2013’te, Bingöl Karlıova ilçesine bağlı Karabalçık (Qerebalçıx) köyü Göynük Çayı üzerinde yapılan 
HES barajının tahliye kanalının taşması sonucu köylülerin ahır ve çayırlıkları su altında kaldı. Duruma tepki 
gösteren Karabalçık köylülerinden Enver Baran, "HES inşaatı başladığından beri köylüler olarak tavrımızı 
ortaya koyduk, ancak her nereye başvurduysak dikkate alınmadı. Baraj inşaatı henüz bitmemiş olmasına 
rağmen tahliye kanalı yapılmış. Kanalı yapan firma normalde kanalın önünü kapatması lazım, ancak kanalın 
önü kapatılmadığından sular yükseldiği gibi her taraftan taştı. Bir tepenin yamacında olduğu gibi su taşkınıyla 
birlikte otlaklarımıza döküldü. Bizler hayvancılıkla geçiniyoruz tüm ahırlarımızı su bastı. Yarın HES yapımı 
bittiğinde dere yatağı tamamen kurutularak su bu kanaldan verilecek. Dolayısıyla dere yatağındaki bitki canlı 
ne varsa hepsi yok olacak" dedi.   
 
8 Nisan 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Sedat Kaya, şu beyanlarda bulundu: “Ben Bağlar ilçesi 
Batı Karakoç Köyünde ikamet etmekteyim. 2012 yılında köyün kanalizasyon işini bağlı olduğumuz Bağlar 
Belediyesi yaptı. Kanalizasyon boruları benim evime yaklaşık 100 metre uzaklıktadır. Kanalizasyon boruları 
patlamış durumda ve patladığı yerin 2-3 metre uzaklığında içme suyunun sondajı bulunmaktadır. Çevreye 
ciddi anlamda koku yaymakta ve içme suyuna sızma ihtimalinden dolayı tedirgin bir durumdayız. Ayrıca yaz 
mevsimine girmekteyiz. Oluşacak koku ve sineklerin birikmesi ciddi anlamda sağlık sorunları yaşamamıza 
neden olacaktır. Biz yaşanan ve yaşanabilecek sorunları defalarca belediye yetkililerine bildirdik. Ancak bir 
gelişme kaydedemedik. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz.”  
 
6 Haziran 2013’te, Erciş'te İl AFAD tarafından Çatak Dibi (Zortul) köyünde yapılacak konutlar nedeniyle 
kesilecek olan yüz binlerce ağaç için çalışmalara başlandı. Çalışmaları engellemek için olay yerine gelen çok 
sayıda yurttaş, askerler tarafından engellenirken, köylüler ağaçların kesilmesini gözyaşları içinde izlemek 
zorunda kaldı.   
 
 Muş’un Kızılağaç Beldesi Şenyayla bölgesindeki ormanlık alanlarda çatışmaların izi hala dururken, 
bölgedeki yurttaşlar, şimdi de köy korucularının bilinçli olarak ormanları kestiğini belirtiyor. Yurttaşlar, 
"Boşluktan faydalanmak isteyen korucular, pikaplarla gelerek orman katliamını tekrardan gerçekleştiriyorlar" 
dedi. Ormanların tahrip edildiğini ve yıllarca devlet tarafından ormanların yakıldığını ifade eden Muş İl Sosyal 
ve Kültürel Kalkınma ve Dayanışma Derneği (MİSKAD-DER) Başkanı Mustafa Sinecem, şunları söyledi: 
"Açıkçası katliam gerçekleştirildi. Ormanlar bizim değil, ormanda yaşayan canlıların evidir. Kimsenin onların 
evini yıkmaya hakları yoktur. İstanbul Gezi Parkı'nda 7 ağaç için Türkiye ayağa kalktı; fakat burada binlerce, 
hatta milyonlarca ağaç kesiliyor kimse sesini çıkarmıyor. Eğer insanlar bu kadar doğaya bağlıysa buyursun 
gelsinler buradaki ormanların içler acısı durumunu görsünler. Devletin bombaladığı yetmiyormuş gibi şimdide 
korucular ormanı tahrip etmek için sıraya girmişler. Biz bunları kabul etmiyoruz, her ne olursa olsun, bedeli 
ne olursa olsun doğamıza, ormanlarımıza sahip çıkacağız. Artık yok öyle eskisi gibi korkarak, ses 
çıkarmamak, karşısında duracağız. İstanbul Gezi Parkı için alanlara ve meydanlara çıkan kitlelere 
sesleniyorum, eğer gerçekten amacınız ağaçların kesilmemesi ve tahrip edilmemesi ise lütfen buradaki 
ormanlar için de ses çıkarın." 
 
25 Haziran 2013’te, Dersim Jandarma Komutanlığı'nın, 29 Ocak 2013 Dersim Orman İşletme Müdürlüğü ile 
yaptığı "Eleman görevlendirilmesi" konulu yazışmada, Munzur ve Pülümür vadilerinden geçen yolların 
çevrelerinde bulunan ormanların her iki tarafından 400 metre seyreltilmesi, güzergah üzerinde bulunan 
karakolların çevresinin ise, 500 metre seyreltilmesi talep ediliyor. Birkaç ay önce yapılan yazışmaların 
ardından orman seyreltme çalışmaları, Dersim genelinde başlatılmış durumda. Özellikle Nazmiye yolu, 
Ovacık yolu, Pertek'in bazı noktalarında, Dersim merkeze bağlı Çiçekli köyü kırsalında ve birçok noktada 
orman seyreltmesi başladı. Orman seyreltmesi kapsamında daha önce geçilmesi zor olan ormanlar şimdilik 
yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalmış durumda. Bu kesimlerin özellikle HPG'lilerin sınır dışına çekilişi 
sırasında olması ise dikkat çekiyor. Orman kesimlerinin durdurulması amacıyla HPG'liler tarafından 
Nazmiye'ye bağlı Puxut Vadisi'nde orman kesimi yapan şirkete yönelik eylem gerçekleştirilmiş ve 2 
müteahhit bir hafta önce alıkonulmuştu. Yaklaşık bir haftadır başlayan orman kesimleri tüm hızıyla devam 
ediyor.   
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12 Haziran 2013’te, Dersim ile Elazığ sınırında yapımı tamamlanan Tatar Barajı ve HES`te kapakların 
kapatılması ve can suyunun kesilmesi sonucu kuruyan Peri Suyu Çayı yatağındaki milyonlarca balık öldü. 
Sabah saatlerinde baraj kapaklarının kapatılmasıyla çay yatağında oluşan küçük su birikintilerinde kalan 
balıklar, suyun kurumasıyla telef oldu. Balıkların bir bölümü baraj çalışanları ve köylüler tarafından 
toplanırken, köylüler can suyunun kesilmesine tepki gösterdi. Taner Kaya isimli köylü, tonlarca balığın telef 
olduğunu belirterek, "Bence 500 ton balık öldü. Buradan Peri Köprüsü`ne kadar kuruduğu zaman bütün 
yataklardaki balıklar ölecek. Bu bir katliamdır, daha önce de yapıldı tünel yapılırken. Doğamız, köyümüz 
tahrip oldu. Ne kadar seslendiysek sesimizi duyuramadık" dedi.   
 
20 Temmuz 2013’te, Van'ın Kurubaş köyünden geçen sulama deresinin yatağı temizlenmediği için yurttaşlar 
bulaşıcı hastalıklarla karşı karşıya. Dere yatağının bir an önce temizlenerek ilaçlanmasını isteyen yurttaşlar, 
yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun sorumlusunun DSİ olacağını söyledi. Evi derenin yanı başında 
bulunan Besna Arslan isimli yurttaş, çocuklarının "bulaşıcı hastalık kapmasınlar" diye dışarı çıkarmadığını 
belirtti. Arslan, "Dere yatağı leş gibi kokuyor. Özellikle Ramazan ayında yaz sıcaklarından kaynaklı kokular 
çekilmez bir hal aldı. Dere yatağı bir an önce temizlenmeli" dedi. Derenin kötü kokması ve hastalık 
yaymasından dolayı rahatsız olduklarını dile getiren köy sakinlerinden Fatma Arslan da derenin derhal 
temizlenmesi talebinde bulundu. Sinek ve kurbağa sesinden dolayı geceleri uyuyamadıklarına belirten 
Arslan, "DSİ'ye temizlenmesi için talepte bulunduk, ama herhangi bir şey yapmadılar. Dereyi çok acil 
temizlemeleri lazım.Her yıl bu rezaleti yaşıyoruz" diye konuştu.    
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6 Ocak 2013’te Genelkurmay Başkanlığı yaptığı açıklamada, Küpeli Dağı, Cudi Dağı, Yazlıca Dağı, Mehmet 
Yusuf ve Meydan dağları, İncebel Dağları, Altın Dağlar, Çağlayan/Pirinçeken Bölgesi, Buzul Dağı, Rejgar 
Dağı, İkiyaka Dağları, Balkaya Dağı, Karadağ/Gedik Tepe/Çimendağı bölgeleri, Kurşunlu Dağı, Yassıdağ ve 
Yazlıca Dağı’nın bulunduğu alanları geçici güvenlik bölgesi ilan ederek söz konusu alanlara 8 Ocak 2013–8 
Nisan 2013 tarihleri arasında sivillerin giriş ve çıkışlarının yasakladı. 
 
8 Ocak 2013’te, Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde Mehmet Bildirici isimli yurttaşın, 2009 yılında ölü olarak 
gösterilerek üzerinde tapulu olan arazilerin bir kısmı hazine arazisi kapsamına alınırken, bir kısmı farklı 
kişilerin üzerinde bir kısmının da mera olarak gösterildiği ortaya çıktı. Bu duruma tepki gösteren Mehmet 
Bildirici’nin oğlu Ahmet Bildirici, "Tapu Kadastro bu çalışmadan bizi haberdar etmedi. Tapu babamın üzerine 
olduğu için onu ölü olarak göstermişler. Ölüm raporunda muhtar ve bilirkişilerin imzaları var. Babam 2012'de 
vefat etti" dedi.   
 
15 Ocak 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Nezahat Yüce, şu beyanlarda bulundu: “17.04.2009 
tarihinde TOKİ’nin 1+1 yoksul grubu (özürlüler için) konut başvurusunda bulundum. Başvurum onaylandıktan 
sonra 14.05.2009 tarihinde yapılan kura sonucunda başvuru no:564 asil olarak kura listesinde ismim yer 
almaktadır. Çekiliş sonucunda konutu asil olarak hak ettiğim listede görülmüştür. Fakat 28.11.2012 tarihinde 
TOKİ’nin yapmış olduğu kat kurası çekilişinde açıklanan listede ismimin yer almadığını gördüm. Asil olarak 
konut hakkına sahip olmama rağmen kat belirtme kurasında ismim olmadığını gördüm. Diyaliz hastasıyım. 
Her gün günde 4 sefer diyalize giriyorum. %90 raporum var. Valiliğe, kaymakamlığa ve sosyal hizmetlere 
yaptığım dilekçe ile başvurum kabul edilmeyip, bu konuda herhangi bir bilgilendirme de yapılmadı. Bu 
haksızlığın giderilmesini istiyorum. Bu konuda sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 
28 Şubat 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Gülistan Okçu, şu beyanlarda bulundu: “1998 yılında 
Lice Yaprak Köyü boşaltıldığı için Diyarbakır’a göç etmek zorunda kaldık. 2010 yılının sonlarına doğru 
köyümüze dönüş yaptık. 2005 yılında köydeki 7 ailenin arazisinin içinde bulunduğu arsada okul yapıldığını 
öğrendik. Şuan yapılan bu okulda, okul bahçesi yapacakları yerin arka kısmı olup, evimizin arazisini işgal 
edeceklerdir. Zaten bu haliyle bile çocuk sesleri ve yaramazlıklarından dolayı sosyal olarak rahatsız 
olmaktayız. Çoğu zaman evimizin camları da bu yüzden kırılmakta ve tahrip edilmektedir. Geçen yıl Milli 
Eğitim’e 7 aile dilekçe verdik. Tapulu malımız olmadığı için Milli Eğitim resmi olarak bir şey yapılamayacağını 
söyledi. Tapu-Kadastro’da ise arazi yeri geçmediğinden eğer mahkeme açılırsa resmi yazı istenirse keşif 
yapabileceklerini söylediler. Ayrıca okuldan dolayı gençler oraya çok gelmekte ve onların hareketlerinden 
rahatsız olmaktayız. Hukuki açıdan ne yapabiliriz, bize bir yol göstermenizi, çünkü arazilerin tapusu olmadığı 
için devlet malı olarak görünmektedir. Bu konuda sizden yardım talep ediyoruz.”    
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28 Mart 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize e-mail yoluyla başvuruda bulunan ve merkezi Almanya’da 
bulunan Kiwex Köyü Koruma ve Kalkınma Derneği Başkanı Carcus Kara, şu beyanlarda bulundu: “Ezidi 
Köyü olan Kiwex (Mağaraköy), Şırnak İli İdil ilçesine bağlıdır. 1994 ile 2004 yılları arasında Bozkır (Daskan) 
korucuları tarafından işgal edilmişti. O zaman Almanya’da yaşayan biz Kiwexliler çeşitli girişimlerde 
bulunmuştuk ve Avukat Eren Keskin köy avukatı olarak hukuki süreci başlatmıştı. Bunun üzerine korucular 
köyümüzü 10 yıl sonra boşaltmak zorunda kaldılar. Biz Kiwexliler köyümüze geri dönmek istedik, ancak 
bölgemizde bulunan baskılar sonucu bu gerçekleşmedi. Özellikle köyümüze yönelik baskılar durmuyor. 
Köyümüzde askeri karakol olmasına rağmen, önceden köyü işgal eden korucular için köy mezarlığının 
yanında geçen yıl bir karakol daha yapıldı. Bu korucu karakolunun yapılmaması için devletin yetkili 
kurumlarına başvurular yapıldı. Ancak devlet başvurularımıza cevap veremedi. Şimdi de köyümüzün bütün 
ormanları korucular tarafından kanun dışı bir biçimde motorlu hızarlarla kesiliyor. Orda bir orman ve bir doğa 
katliamı yaşanıyor. Köyümüzün etrafını bir çöle çevrilmek isteniyor. Biz Kiwexliler Şırnak Valiliğine, İdil 
Kaymakamına, Başbakanlık Makamına, TBMM Dilekçe İnceleme Komisyonu Başkanlığına, TBMM İnsan 
Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığına ve Orman Su İşleri Başkanlığına başvuruda bulunduk. Maalesef 
şimdiye kadar hiçbir kurum başvurularımıza ve çağrılarımıza kulak açmamıştır. Devletin bizim 
başvurularımızı göz ardı etmesini bizi kuşkulandırıyor ve bu orman katliamı devlet tarafından teşvik edildiğini 
açıkça görebiliriz.Biz Kiwex Köyü Koruma ve Kalkınma Derneği olarak sizin kurumunuzdan ricamız bize 
acilen yardımcı olmanızdır, çünkü köyümüzde bir doğa katliamı yaşanıyor ve baskılar hiç bir zaman 
durmamıştır. Saygılarımızla.”  
 
20 Nisan 2013’te, Siirt-Pervari çevre yolu yapımı için Siirt-Kurtalan Caddesi üzerinde bulunan Ford 
servisinden başlayan ve Aydınlar (Tillo) üç yol ayrımına kadar devam eden çalışmalar kapsamında 6 bin 
meyve ağacının kesildiği belirtildi. Fıstık bağları ile tanınan Andeva bölgesinde bulunan bağların arasından 
geçen Siirt-Pervari çevre yolu yapım çalışmaları kapsamında 25 dönümlük araziden oluşan ve içinde 100 
yıllık fıstık ağaçları ile badem, üzüm, sumak, incir ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 6 bin meyve ağacının 
sahiplerinden izin alınmadan söküldüğü öğrenildi.   
 
6 Mayıs2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran H.T., şu beyanlarda bulundu: “ Desteklenmeye ait olan 
Hazro ilçesine bağlı olan Teknebaşı (Metkesi) köyünde, eski kayıtlara göre tam dönümü belli olmayan, ama 
krokisi belli olan toprağımızda, bizim hiçbir bilgimiz olmadan devlet topraklarımızı sürekli işgal etmiştir. 90’lı 
yıllarda bir karakol inşa edilmişti, şimdi o karakolla birlikte yenir bir karakol daha inşa edilmek isteniyor. 90’lı 
yıllardaki süreçten dolayı ailemiz tehdit edilmişti. Dolayısıyla karşı çıkmak için başvurmaktan çekinmişlerdi. 
Ancak şimdi topraklarımızın bu şekilde işgal edilmesini istemiyoruz. Köyün çoğunluğu buna karşıdır. Bundan 
dolayı baskı görmekteler. Bu köye koruculuk sistemi geldiğinden beridir, çoğunluğunu korucular 
oluşturmaktadır. Bu durum göz önünde bulundurularak, ne yapmamız gerektiğini, hukuki olarak bize yol 
göstermenizi talep ediyorum.”    
 
8 ve 9 Mayıs2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İhsan Aktarlı, Mehmet Sıddık Aktarlı, Erkan Aktarlı, 
Nusret Aktarlı, şu beyanlarda bulundu: “Bizler Silvan’ın Dağcılar köyünde yaşarken 1991 yılında köyümüz 
devlet yetkilileri tarafından boşaltıldı. Evlerimiz, bahçelerimiz yakıldı, toprağımızı ekip biçemedik. Yıllarca 
köyümüze gidip gelemedik. Köy yakmalarından sonra çeşitli şehirlere yerleştik. Göçten kaynaklı maddi-
manevi, ekonomik, kültürel, sosyal bir sürü problem yaşadık. Köye geri dönüş konusunda sizden hukuki 
yardım talep ediyoruz.”      
 
8 Haziran 2013’te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzakta bulunan ve 1993 yılında askerlerin 
baskısı ile boşaltılarak yakılan köylerde yaşayan yurttaşlar, çözüm süreciyle beraber köylerine dönmek 
istiyor. Ancak bölgede bulunan ve Rahmo Tepesi olarak bilinen alanda köylülere ait 5 kilometrelik alanın 
askeri alan yapıldığı iddia edildi. Rahmo Tepesi'nde seyyar karakol olarak çeşitli dönemlerde askeri 
faaliyetlerin yürütüldüğü bölgede, Yeşildere (Berdereş), Köşkönü (Pişkesir), Tokağaç (Serangil), Kısıklı 
(Memişler), Gürkavak (Şagolord), Bostancık (Golord), Tuğlu (Mirgan), Pinargözü (Xelkan), Xaniyê Xecê ve 
Veregoz köylerinin sakinleri bu seyyar karakollar nedeniyle yıllardır köylerine dönemiyor. 1990'dan sonra 
Rahmo Tepesi'nin zirvesinde karakol yapılırken, çevresine ise onlarca mevzi yapıldı. Aynı tepenin üstüne ise 
helikopter pisti ve ağır silahlar için alan yapıldı. Rahmo ve Derya tepeleri arasındaki 5 kilometrelik alan ile 
100 bin metrekarelik alan askeri bölge içine alındı. 1990'lı yıllardan önce köylülerin tapulu malı olan ve şu an 
askeriye tarafından işgal edilen 5 kilometrelik alanda her sene ortalama 150 bin bağ ot biçildiği belirtildi. 
Ancak çatışmalarla birlikte Çavlı, Aytan, Çakto, Dede, Barçın, İliş ve Çakır ailelerine ait arsalar sahiplerinin 
rızası alınmadan askeri alan yapıldı, etrafına ise mayınlar döşendi. Bugüne kadar çok sayıda küçük ve 
büyükbaş hayvanın öldüğü mayınlı arazide son olarak 14 yaşındaki Muğdat Uğur Çavmak adlı çocuk 
yaşamını yitirmişti. Bölgede yürütülen kadastro çalışmaları da köylülerin tapulu arsası olmasına rağmen 
mayınlı olan 5 kilometrelik Rahmo Tepesi ve yamaçlarında gerçekleştirilemedi. Arsalarının askeri alan olarak 
işgal edilmesine tepki gösteren yurttaşlar, işgal edilen mayınlı bölgenin mayınlardan arındırılarak kendilerine 
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tekrar verilmesini istedi. Valilik ve Tapu Kadastro Müdürlüğü'ne başvuran yurttaşlara ise mayınlı bölge 
olmasından kaynaklı olumsuz cevap verildi. Arazileri iade edilmeyen köylüler bunun üzerine dağlara çıkarak 
mayın aramaya başladı. Kadastro ekibinin çalışması için adeta mayın taraması yapan köylüler, 300 mayını 
etkisiz hale getirdi.Köylerine dönmek isteyen yurttaşlar hem can güvenlikleri için hem de arazilerinin geri 
iadesi için bölgenin mayınlardan temizlenmesini istiyor. Arsa sahiplerinden Ali Aytan, "Köylerin dört bir yanı 
karakollarla çevriliyor ve karakollara yakın yerlerde patlayıcılar var. Ev ve bahçenin dışına çıkamıyoruz. 
Koyunlarımız var, ama askerlerin otlak yerlere koydukları patlayıcılar nedeniyle koyunlarımızı otlatamıyoruz. 
Her yıl 10-12 bin bağ ottan oluyoruz. Askerler tarafından 5 kilometrelik alan işgal edilmiş. Geçen sene 
tarlalarımıza girdiğimizde bize bomba attılar, orada 40 koyunumuz öldü. Kışın da yeterince ot bulamadığımız 
için ihtiyacımızdan daha az hayvan bakabiliyoruz, bu yüzden de çocuklarımıza gereken olanakları 
sağlayamıyoruz. Geçenlerde de bir patlama oldu. Çocuklar gezmeye giderken eski karakolun bıraktığı 
patlayıcıları bulmuşlar. Yaşları küçük olduğundan dolayı patlayıcı olduğunu bilememişler. Şans eseri 
kurtulmuşlar, ama bir dahaki sefere bu kadar şanslı olmayabilirler. Ben buradan şunu söylüyorum; 
sanmasınlar ki biz bunun peşini bırakacağız, verdiğimiz bedelleri tekrar ödememiz gerekse bile biz bu 
haksızlığın peşini bırakmayacağız. Devlet istese de istemese de biz Kürdüz. Bu topraklarda yaşama 
hakkımız var. Topraklarımızı geri vermeliler" dedi. Devletin, kendi şahsi arsasına helikopter pisti yaptığını 
söyleyen Nurettin İliş isimli yurttaş ise kendisine ait, her yıl vergisini verdiği alanın işgal edilerek etrafına 
patlayıcılar konulduğunu kaydetti. İliş, "Devlet benim şahsi arsalarımın üzerine helikopter pisti yapmış. 
Gömdükleri patlayıcılar yüzünden biz arsaların yanına bile yaklaşamıyoruz. Arsalarımızın içinden yol 
götürüyorlar. Arsalarımızın içine girdiğimizde bizi bombalıyorlar. Ben her yıl sadece onların yol yaptığı 
yerlerden yüz koyunumun otlak ihtiyacını çıkarıyordum. Bu maddi ve manevi kayıplarınızın hesabını 
istiyoruz. Kendi şahsi topraklarımıza tapu bile yapamıyoruz, mahkemeler davamızı reddediyorlar. Her yıl 
yaklaşık bir milyon maddi zararımız oluyor. Biz de devletin bize köylerimize geri dönmemiz için güvence 
vermesini istiyoruz" diye konuştu.   
 
12 Haziran 2013’te, Elazığ’ın Baskil ilçesine bağlı Aladikme Köyünde 30 Bin m2 mera arazisinde en az 1000 
kök meşe ağacı kesilerek yerine taş kırma şantiyesi kuruldu. Aladikme Köyü`ne ait olan meranın İl Mera 
Komisyonu kararıyla bir firmaya verilerek şantiye olarak kullanılmasına karşı yürütmeyi durdurma kararı alan 
köylüler, mahkeme kararının uygulanmaması üzerine Elazığ Valiliği ve kamu görevlileri hakkında suç 
duyurusunda bulundu. Aladikme Köyü muhtarı Osman Tanman, gazetecilere yaptığı açıklamada, köyün tek 
mera arazisinin 30 Bin m2’lik kısmında Elazığ Valiliğinin oluru ile özel bir firma tarafından şantiye 
kurulduğunu söyledi. Şantiye ruhsatının Topaluşağı köyüne ait olmasına rağmen şantiyenin Aladikme köyü 
sınırları içiresinde kurulduğunu belirten Tanman, bunun hukuka aykırı olduğunu ifade etti.   
 
2 Temmuz 2013’te İHD Diyarbakır şubemize başvuran Şefik Akay, şu beyanlarda bulundu: “Ben Ergani 
Alitaş Köyüne bağlı Boğaz mezrasında bulunan Paltaş No: 13 Parsel No: 262 olan 27 metre karelik arsamda 
ev yapmak istiyorum. bunun için gerekli ruhsat ve prosedür uygulaması olup, inşaatın yapımında herhangi 
bir yasal engel bulunmamaktadır. Ancak Alitaş köyünde oturan muhtar Abdullah Acar, Şefik- Ali Acar ve 
Mehmet Aylar adlı şahıslar inşaattı yapmama engel olmaktadırlar. Bu yüzden mağdur olmaktayım. 
Mağduriyetimin giderilmesi için sizden hukuki destek talep ediyorum.”     
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3 Ocak 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Mazhar Zümrüt, şu beyanlarda bulundu: “03.01.2013 
tarihinde Diyarbakır Akademi KBB Dal Merkezine muayene için başvuru yaptığımda, kaydı alan sekreter 
31.12.2012 günü adli vakadan dolayı muayene olduğumu söyledi. Bu muayenenin KBB ile ilişkisinin 
olmadığına dair dilekçe vermemiz gerekir. Sebebini sorduğumda; “SGK” bizden istiyor. Bu şekilde sağlıktan 
yararlanma hakkımın ihlal edildiğini ve fişlenmemle direk alakalı olduğunu düşünüyorum. İnsan haklarına 
aykırı bir durum olduğu kanısındayım. Bu nedenlerden kaynaklı olarak sizden hukuki yardım talep ediyorum.”     
  
6 Ocak 2013’te, Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı Büyükdere beldesi halkı, Küçükdere köyündeki taş 
ocağından üzerlerine sürekli toz yağdığını, kanserden ölenlerin arttığını söyledi. Kanser tehlikesi ile karşı 
karşıya kaldıklarını ileri süren vatandaşlar, taş ocağı ve taş kırma tesisinin kapatılması için yetkililerden 
yardım istedi. 
 
12 Mart 2013’te, Van Devlet Su İşleri (DSİ) 17. Bölge Müdürlüğü'nde çalışan yaklaşık 50 kişinin 11 Mart’ta 
yedikleri yemek nedeniyle zehirlendikleri ve sabah saat 05.00 sularında toplu bir şekilde Van Bölge Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldıkları belirtildi. Hastaneye kaldırılan ve müşahede altında tutulan 
ismini vermek istemeyen bir çalışan, verilen yemekten dolayı zehirlendiklerini doğruladı. Aynı personel, dün 
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öğle yemeğinde dana eti, rosto, patates püresi ve makarnadan dolayı zehirlendiklerini, sabah saatlerinde 
yaklaşık 50 personelin mide bulantısı ve baş dönmesi gibi rahatsızlıklarından dolayı hastaneye geldiklerini 
söyledi. Konu ile ilgili DSİ 17. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden herhangi bir açıklamada bulunulmadı.   
 
4 Nisan 2013’te, Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesinde bulunan Şehit Gaffar Okan Yatılı 
İlköğretim Bölge Okulu'nda (YİBO) okuyan yaklaşık 50 öğrenci, yemek sonrası mide bulantısı, baş ağrısı ve 
kusma rahatsızlığı nedeniyle önce Derecik Sağlık Ocağı'na kaldırıldı. Sağlık ocağında ilk kontrolü yapılan ve 
durumu ağır olan 35 öğrenci beldede bulunan 2 ambulans ve 3 okul servisi ile Şemdinli Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Hastanede mideleri yıkanan öğrencilerin durumunun iyi olduğu belirtildi. 
 
14 Mayıs 2013’te, Radyoloji olmadığı için Gönen’den Balıkesir Devlet Hastanesi’ne getirilen kalp hastası 
emekli mühendis Hatif Tatar yoğun bakıma çıkarılırken asansör bozulunca çırpınarak can verdi. 
 
22 Temmuz 2013’te, Rize’de böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle Rize Devlet Hastanesi’nde yatan ve 
ameliyat sırasını bekleyen 53 yaşındaki Sebahattin Taşçı, park alanından çekilen otomobili nedeniyle aşağı 
inip polisle tartışınca gözaltına alındı. 24 saat boyunca nezarette tutulan, 'polise mukavemet' suçlamasıyla 
adliyeye sevk edilen Taşçı serbest bırakıldı. Ameliyat sırasını kaybeden Taşçı, park yerinde ve karakolda 
kendisi ile eşine şiddet uyguladığını iddia ettiği polisler hakkında suç duyurusunda bulundu. 
 
17 Eylül 2013'te, Batman merkeze bağlı okullarda taşımalı sistemle okuyan 180 öğrenci, verilen öğle 
yemeğinden dolayı zehirlendi. Şeyh Çoban Köyü İlköğretim Okulu'nda 50, Memur Sen TOKİ İlköğretim 
Okulu'nda 50 ve Yaylıca Köyü İlköğretim Okulu'nda da 80 öğrenci olmak üzere toplam 180 öğrenci öğle 
yedikleri yemekten zehirlendi. Öğrencilerin yemek sonrası kusma ve baş ağrısı şikayetleri üzerine okul 
yönetimleri tarafından yetkililere haber verilerek, 112 acil servis ambulansları ile Batman'daki çeşitli 
hastanelere kaldırıldı. 
 
24 Eylül 2013'te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran B.M., şu beyanlarda bulundu: “Bitlis merkeze bağlı 
Kurubulak/Hersan mahallesinde ikamet eden F.K. ve dayıları arasında bilinmeyen bir husumet yüzünden 
aralarında tartışma yaşandı. 23.09.2013 tarihinde yaşanan bu tartışmada taraflar arasında ölü ve yaralıların 
olmasını sebep oldu. Bir ölünün ve 9 yaralının olduğu bu tartışmada F.K.’da bulunmaktadır. Yakınım olan 
F.K., hastanede tam tedavi edilmeden emniyet birimleri tarafından gözaltına alındı. Sağlık durumu ciddiyetini 
korumaktadır. F.K.’nin gözaltından çıkarılması ve tedavisine devam edilmesi için sizden bu konuda hukuki 
yardım talep ediyorum.”   
 
15 Ekim 2013’te, Şırnak'ın Cizre ilçesinde Cizre Kaymakamlığı tarafından Kurban Bayramı nedeniyle sabah 
mahallelerde dağıtımı yapılan etlerin bozuk olduğu ortaya çıktı. Nur Mahallesi'nde bir araç ile evlere dağıtılan 
etlerin kokması ve aynı durumdan bir çok yurttaşın şikayet etmesi üzerine etlerin bozuk olduğu anlaşıldı. 
Bunun üzerine dağıtımı yapan araca etleri iade eden yurttaşlar, aracın mahalleden çıkmasını istedi.   
 
7 Kasım 2013’te, Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Kandahar İlköğretim Okulu'nda yüzlerce öğrencilere 
öğle yemeği olarak dağıtılan patates, pilav ve turşuyu yiyen öğrenciler zehirlendi. Yaşanan olayın ardından, 
Muradiye Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan öğrenciler, ilk tıbbi müdahalelerin ardından 
ambulanslarla Van İpekyolu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.   
 
22 Kasım 2013’te, Van'ın Çaldıran ilçesi Alikelli köyünde, Toplum Sağlık Merkezi tarafından 20 Kasım’da 
çocuklara yapılan aşı uygulamasının ardından 35 kadar çocuk rahatsızlanarak Çaldıran Devlet Hastanesi'ne 
kaldırıldı. Aşıların uygun şartlarda saklanmamasından dolayı bozulduğu ve çocukların zehirlendiği öğrenildi. 
Çocuklara hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından durumları kritik olan 5 çocuk Van Eğitim ve 
Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken, durumları iyi olan diğer çocuklar ise taburcu edildi. Olayın duyulması 
üzerine İlçe Kaymakamlığı tarafından soruşturma başlatıldı.   
 
25 Aralık 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Metin Gökalp, şu beyanlarda bulundu: “20.12.2013 
tarihinde Dicle Üniversitesi Göz Polikliniğine bağlı kornea ve kontak lens birimine bu tarih itibariyle randevum 
vardı. Hastaneye 15.00’da giriş yaptım. Bölümde sorumlu olan Doktor Yusuf Yıldırım’a elimdeki randevu 
kağıdını gösterip sözlü bir şekilde bugün kontak lens randevum olduğunu söyledim. Kendisi de bana neden 
bu kadar geç geldiğimi niye erken gelmediğimi ses tonunu yükselterek söylenmeye devam etti. Kendisine 
ameliyatlı olduğumu ancak gelebildiğimi malum kış şartları ve bende yanımda refakatçi olmadığını ancak 
gelebildiğimi söyledim. Ardından mesainin saat 17.00’da bittiğini daha mesainin bitimine 2 saat kaldığını 
söyledim. O da bana geç geldiğimi, bakamayacağını söyleyince aramızda sözlü münakaşa oldu. Kendisine 
bana bakmaya mecbur olduğunu, daha mesainin bitmediğini bu yüzden muayenemi yapmak zorunda 
olduğunu defalarca söylememe rağmen beni dinlemeyip diğer hasta ve hasta yakınları yanında hakaret edip, 
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rencide etti. Bana “sana bakmaya mecbur değilim git kime şikâyet edersen et” deyip yüksek bir ses tonuyla 
dışarı çıkmamı istedi. Ben de dışarı çıkıp poliklinik önünde sıramı beklemeye başladım. İçerideki hastalar 
çıkınca orada çalışan bayan personel münakaşa esnasında yanımızda olmasına rağmen muayene için sıra 
beklediğimi görmesine rağmen kapıyı sanki başka hasta yokmuş gibi kilitlediler. Bende poliklinik kapısına 
yönelerek kapıyı hızla çalmaya başladım. Belli bir süre sonra kapı açıldı. Bende sinirli bir şekilde neden 
kapıyı kilitlediğinizi dışarıda muayene olmak için sıra beklediğimi ve öncesinde tartıştığımızı görmenize 
rağmen neden kapıyı kilitlediğini bayan personele sordum. O esnada sanırsam çıkmaya hazırlanan doktor 
belirdi. Kendisi ve yardımcı personelleri şiddete başvurmaya hazır bir şekilde bağırmaya başladılar. Yine 
önceki ısrarını sürdürüp bakmayacağını ısrarla teyit etti. Sonuç olarak ben de haklarımı kullanıp hastane 
içerisindeki hasta haklarına yukarıda anlattığım şekilde tutanak tutturdum. Görevli arkadaş kendine düşen 
görevi yapıp polis arkadaşlara şikâyetçi olduğumu söyleyip işlem yapmalarını istedim. Bu şekilde gelişen 
olayların akabinde devlet hastanesine fiziki darp olup olmadığı için hastaneye götürüldüm. Ardından işleme 
devam etmek için Diyarbakır merkez sur ilçesinde bulunan gazi caddesindeki çarşı karakoluna ifadem 
alınmak için götürüldüm ve doktordan şikâyetçi oldum. Sonuç olarak ameliyatlı halimle randevuya gitmeme 
rağmen doktorun keyfi muamelesine maruz kalmakla beraber muayene edilmeden üstüne üstlük hakaret ve 
mesai personelin doktoru olan yakınlarından dolayı şiddette ramak kala hastaneyi terk ettim. Bu nedenle 
sizden hukuki yardım talep ediyorum.”   
 

DİN ve VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ  
 
8 Eylül 2013’te, Balıkesir Milli Eğitim Şube Müdürü Suna Kölemen Bakır, kurumda çalışan 3 başörtülü kadını 
odasına çağırarak ‘Başınızı açın ’ diye bağırarak uyardığı iddia edildi. 
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24 Şubat 2013’te, Ağrı 12. Mekanize Tugay Komutanlığı'nda birliklerine dağıtılmak için Askeri Toplama 
Merkezi (ATM) alınan Kürt askerler, "Kürt-Türk" tartışması üzerine saldırıya maruz kaldı.  9 asker çeşitli 
yerlerinden yaralandı. Bu durum üzerine telefonla İHD Van Şubesi'ne başvuran askerler, can güvenliklerinin 
olmadığını İHD yetkililerine bildirdi. Saldırıya uğrayan Kürt askerlerin birinin ayağında bıçak darbesi, birinin 
kafasında cop ve sert madde darbeleri ve diz kapaklarından yaralanmalar olduğu görüldü. Yaşadıkları 
saldırıya ilişkin ismini vermek istemeyen ve bıçakla yaralanan bir asker DİHA'ya bilgi verdi. Yaralı asker, 
yaşananlara ilişkin şunları anlattı: "Biz iki gündür burada bekletiliyorduk. Dün biz kantine giderek bir şeyler 
almak istedik. Kantine bakan asker, satışın bittiğini söyledi. Biz de sesimizi çıkartmadık, ama biz daha 
oradayken başka askerler gelip alış veriş yaptılar. Biz de dedik 'hani satış bitmişti, niye böyle ayrımcılık 
yapıyorsun, Kürt olduğumuz için mi vermiyorsun?' diye sorduk. Bize 'Ya siz ne laf anlamaz insanlarsınız, 
anlayın artık tipiniz hoşuma gitmedi, hepiniz teröristsiniz' dedi. Biz de buna tepki gösterdik. Aralarında 
rütbelilerin de olduğu 35-40 kişi ellerinde bıçak, cop ve çeşitli kesici aletlerle bize saldırdılar. Biz de kendimizi 
korumak için yatakhaneye doğru koşmaya başladık, önümüzü kestiler, bazılarımız da Tugay'ın içinde 
koşmaya başladık. Arkamızdaki askerler 'onları bırakmayın, kaçmasınlar, bunların hepsi terörist'. Sanırım 
bunları söyleyen rütbelilerdi. O sırada nöbet tutan askerler etrafımızı sardılar ve bizi dövmeye başladılar. 
Arkadaşlarımıza baktığımızda kimisinin kolu, kimisinin ayağı kırılmış, bir arkadaşın bacağından bıçaklanmış 
ve çeşitli yerlerinde darp edilen arkadaşlarımızı gördüm. Herkes yerlerde kıvranıyordu, daha sonra Tugay'da 
bulunan revire götürüldük ve daha sonra Ağrı Devlet Hastanesi'ne sevk edildik. Ayakta tedavi edildikten 
sonra yaralı halde bizim ifadelerimiz alındı"     
 
24 Nisan 2013’te,  İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ömür Sezer, şu beyanlarda bulundu: “Ben Hebun 
LGBT derneğinin başkanıyım. 18.04.2013 tarihinde Güneydoğu Güncel gazetesinde Volkan Eser isimli 
gazetecinin yazdığı köşede derneğimize ve LGBT’li şahıslara yönelik hakaret ve tehditler içeren bir yazı 
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yazmış. Yazısında bizlere yönelik hakaret içeren yazılar yazdığı gibi, toplum içerisinde bizi hedef gösterecek 
şekilde tehdit içerikli yazılarda yazmıştır. Aynı gazetede yakın tarihte, benzer içerikte haber ve yazılar 
yayınlamışlardır. Bu yazıdan sonra toplum içerisinde hedef haline geldiğimizi düşünüyoruz. Bu gazete ve 
şahıslara ilişkin hukuki işlemlerin başlatılması için sizden destek talep ediyoruz.”     
 
5 Mayıs 2013’te İstanbul’un Fatih İlçesi’ne bağlı Gedikpaşa Semti’nde buluann Surp Hovhannes Ermeni 
Kilisesi önünde havaya 7 el ateş edilmesi olayıyla ilgili G.M. (17) ve M.E. (16) adlı 2 çocuğun gözaltına 
alındığı öğrenildi. 
 
17 Mayıs 2013’te, Muş'un Varto ilçesinde, Varto Cumhuriyet İlköğretim Okulu Türkçe Öğretmeni Hatice K., 
Proje ve Performans Ödevi olarak çocuklara yaptırdığı ve 6/B sınıfının panosuna astığı yazılar dikkat çekiyor. 
Hatice K.'ın öğrencilere verdiği ödevler arasında "Ya Türkçe konuş ya da sus", "Türkçe'niz parmak izinizdir", 
"Benimle Türkche konuşma! Türkçe konuş", “Dilini çocuğun gibi koru!”, “Her şey dil bedeniyle biter”, “Dil katili 
olma”, “ Dilinle yaşa benliğini koru!”, “ Türkçemizi koru ona sahip çık”, “Dilini sev ki vatanını sevesin” ve 
“Dilinize saygınız bilginizin göstergesi” yazılarının olduğu görüldü.   
 
13 Eylül 2013’te İstanbul’un Şişli İlçesi’ne bağlı Fulya Mahallesi’nde yaşayan Çağla adlı trans kadının evinin 
kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandığı öğrenildi. Açıklama yapan Çağla 23 Ağustos 2013’te evinin 
camına iliştirilmiş bir tehdit mektubu bulduğunu, mektupta evden taşınmaması halinde evinin yakılacağının 
yazdığını ifade etti. 
 
25 Eylül 2013’te, Çanakkale'deki Mustafa Kemal İlköğretim Okulu, yeni binasında ders başı yaptı. Ancak 
okulda Roman vatandaşların çocuklarının aynı sınıfta toplanarak, diğer çocuklardan ayrıştırıldıkları iddia 
edildi. 
 
11 Ekim 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinden başvuran Mehmet Çağırıcı, 
şu beyanlarda bulundu: “Ben Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevinde hükümlü olarak cezamı infaz etmekteyim. 
Diş tedavisine götürüldüğümde anadilim olan Kürtçe konuştuğum için karşılaştığım hak ihlali ve kötü 
muamele ile karşılaşmaktayım. 09.09.2013 tarihinde diş ağrısı nedeniyle Devlet Araştırma Hastanesine bağlı 
Ağız Diş Sağlığı Merkezine sevk edildim. Daha önceden aynı serviste çekilen röntgene göre sol alt 
dişlerimde sadece bir (1) âdetinin çürümesinden dolayı çekilmesi gerektiği teşhisi konulmuştur. Bu teşhise 
atfen 09.09.2013 günü 4461 numaralı protokol ile dişimin çekilmesi için Yaşar Ali ZEYNEL (Diploma 
no:31979) isimli diş doktoruna götürüldüm. İsmi geçen doktor anestezi yaparak oldukça özensiz ve gelişi 
güzel bir şekilde diş etlerimi parçalayarak dişlerimi çekti. Kürtçe derdimi anlatmaya çalıştıkça, benden Türkçe 
konuşmamı isteyerek öfkeli bir şekilde anlamadığını söyledi. Cezaevine döndükten sonra çürük olan dişimin 
yanı sıra (2 kişi) adet sağlam dişimin de çekildiğini anladım. Kurum revirine çıkarak 11.09.2013 tarihinde üç 
dişimin çekildiğine dair rapor aldım. Bu konuda hukuki destek talep ediyorum.”   
 
27 Kasım 2013’te, Van'da yaşanan çevre sorunlarına çözüm getirmek için gençler tarafından kurulmak 
istenen Gençlik ve Ekoloji Derneği'ne, tüzüğünde yer alan "Cinsel yönelim alanlarında çalışabilir" maddesini 
gerekçe gösteren Van Valiliği tarafından dava açıldı. 
 
1 Aralık 2013’te, Adıyaman'da Yeni Mahalle 1690 Sokak'ta bulunan ve Alevi yurttaşların ikamet ettiği 13 evin 
kapısıyla birlikte bir otomobil ile bir sokak lambası direği kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından keçeli 
kalemle çarpı işareti ile çizildi.   
 
3 Aralık 2013’te, Adıyaman'ın merkeze bağlı Yeni Mahalle 2691'nci sokakta bulunan 5 Alevi yurttaşın evinin 
kapısı kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce işaretlendi.   
 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) Betül Tanbay'ın resmi belgelerde babasının soyadını kullanmasını 
engellemekten Türkiye'yi suçlu buldu. AİHM, kararında, Tanbay'ın resmi belgelerde, evlendikten sonra eşinin 
soyadı olan "Tüten" yerine kendi soyadını kullanmaya devam etmesini engelleyen Türkiye'nin Avrupa İnsan 
Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 14. Maddesi olan Ayrımcılık Yasağı ile 8. maddesi olan "Özel hayatın ve aile 
hayatının korunması" ilkelerini ihlal ettiğine hükmetti. 

IRKÇI SALDIRILAR 
 
6 Ocak 2013’te İstanbul’un Zeytinburnu İlçesi’nde 5 Ocak 2013’te, Kürt bir ailenin düğününün yapıldığı 
salonu basan 50 kişilik ırkçı grubun salonda bulunanlara pompalı tüfek, döner bıçağı, satır ve sopalarla 
saldırması sonucu 5’i ağır olmak üzere 15 kişi yaralandı. Saldırının ardından saldıran grupta yer aldıkları 
iddia edilen ve gözaltına alınan 4 kişi götürüldükleri Şehit Bülent Üstün Polis Karakolu’ndan serbest bırakıldı. 
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8 Şubat 2013’te Mersin’in Arslanköy Beldesi’nde gittikleri bir düğünde Kürtçe konuşan aileleri düğünde 
bulunanların demir çubuklarla ve sopalarla darp etmeleri sonucu biri ağır 11 kişi yaralandı. 
 
18 Şubat 2013’te Kürt meselesinin barışçıl yollarla çözümüne yönelik PKK lideri Abdullah Öcalan’la yapılan 
görüşmeler sürerken, süreci anlatmak amacıyla Halkların Demokratik Kongresi’nin aldığı karar 
doğrultusunda Karadeniz illerini ziyaret eden milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Sebahat 
Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü’nün program kapsamında Çorum’dan 19 Şubat 2013’te geldikleri Sinop’ta, 4 
milletvekilinin de bulunduğu HDK heyeti, Sinop’ta uğradıkları linç girişiminin ardından Samsun’da kaldıkları 
otelde de ırkçı saldırıya uğradılar. Heyetin kaldığı otelin önünde daha sonra heyetin basın toplantısı yaptığı 
düğün salonunun önünde toplanan grup, slogan atarak beklemeye başladılar. Öte yandan TKP, ÖDP ve 
Halkevlerinin bulunduğu binayı da kuşatan ve binaya taşlı saldırıda bulunan grup, TKP’nin binasına saldırdı. 
Grup daha sonra TKP binasının balkonuna Türk bayrağı astı. Gerek HDK heyetine gerek TKP il örgütü 
binasına yönelik saldırıların sosyal paylaşım sitelerinden organize edildiği ileri sürüldü. Saldırıların boyutunun 
artarak devam etmesi üzerine Samsun’daki programını bitiren HDK heyeti, Karadeniz illerine yönelik 
ziyaretlerini de iptal ettiklerini açıkladı. 
 
23 Şubat 2013’te Hatay’da BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın da katıldığı Hatay İl Örgütü Kongresi’nin 
düzenlendiği salonun etrafını kuşatan 500 kişilik bir grup salona taşlı saldırıda bulundu. Slogan atarak 
binanın çevresinde bekleyen grup, otobüslerle salondan ayrılanlara da taşlı saldırıda bulundu. Polis 
ekiplerinin müdahale ederek dağıtmaya çalıştığı grubun saldırısı sonucu yaralananların olduğu, otobüslerde 
de maddi hasar meydana geldiği öğrenildi. 
 
24 Şubat 2013’te Zorunlu askerlik hizmetini yerine getirecekleri birliklere gitmek için Ağrı 12. Mekanize Tugay 
Komutanlığı’ndaki Asker Toplama Merkezi’ne giden Ağrılı Kürt erkeklerin, kışladaki diğer askerlerin 
saldırısına uğramaları sonucu 9 kişi yaralandı.  
 
27 Şubat 2013’te Eskişehir’in Tepebaşı İlçesi’ne bağlı Çamlıca Mahallesi’nde inşaat işinde çalışan dört Kürt 
işçi mahallede yaşayanların sopalı ve bıçaklı saldırısına uğradılar. Saldırı sonunda dört işçi de yaralanırken, 
durumu ağır olan iki işçinin Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahanesi’nde yoğun bakımda tutulduğu, 
diğer iki işçinin ise gözaltına alındığı öğrenildi. 
 
5-6 Mart 2013’te Kars Kafkas Üniversitesi'nde Kürt öğrenciler, Ülkü Ocakları'na bağlı öğrencilerin saldırısına 
maruz kalmıştı. Ülkücü saldırıları protesto etmek için Üniversite'nin kantininde 7 Mayıs günü bir araya gelen 
öğrencilere, kantin çalışanları, güvenlik görevlileri ve polisler saldırdı. Saldırıdan kaçmak isteyen ve ismi 
öğrenilemeyen bir öğrencinin merdivenlerden düşerek kolundan yaralandığı ve 6 öğrencinin gözaltına 
alındığı bildirildi. Polisin, Kürt öğrencilere karşı gaz bombası ve tazyikli su kullandı.   
 
10 Mart 2013’te İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen mitingin 
ardından dağılan Kürt kadın grupları, Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan futbol maçını izlemeye 
gelen Bursaspor taraftarlarının bıçaklı saldırısına uğradı. Polis ekiplerinin bir süre müdahale etmediğinin 
iddia edildiği saldırı sonucu biri bıçakla olmak üzere 10 kadın yaralandı. 
 
12 Mart 2013’te, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde okuyan bir Kürt öğrencinin 5 Mart'ta ülkücü bir grubun saldırısına 
uğradığı öğrenildi. Saldırı sonucu öğrencinin darp edilmesine rağmen polisler tarafından İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü, bu duruma tepki gösteren bir grup Kürt öğrencinin de polislerce İlçe Emniyet 
Müdürlüğü'ne götürüldüğü bildirildi. Bu sırada kalabalık bir grup ülkücünün yine Kürt öğrencilere saldırı 
girişiminde bulunduğu belirtildi. Öğrencilerin, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden polis gözetiminde kaldıkları yurt 
ve evlere götürüldükleri kaydedildi. Ülkücülerin, Kürt öğrencilerin fotoğraflarını çektiği ve ilçede dağıttığı 
belirtilirken, fotoğrafların üzerin de "Bunlar teröristtir" dedikleri iddia edildi.   
 
Erzurum’da 16 Mart 2013’te başlayan ve 17 Mart 2013’te devam eden Newroz kutlamasına aşırı sağcı 
grupların saldırması sonucu çıkan olayrala müdahale eden polis ekiplerinin kullandığı gaz bombalarının bir 
kahvehanenin camlarını kırması sonucu 3 kişi yaralandı. Müdahale sonrasında Newroz Tertip Komitesi 
Başkanı Talip Yıldırım’ın da arasında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. Kutlama yapmak isteyenlerin saldırı 
nedeniyle BDP İl Örgütü binasında toplanmaları üzerine aşırı sağcı grupların binaya taşlı saldırıda 
bulunmaları sonucu 8 kişi yaralandı. Kocaeli’de 17 Mart 2013’te yapılan Newroz kutlamasına da aşırı sağcı 
gruplar saldırması sonucu bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Kutlamanın ardından aşırı sağcı grubun Ezilenlerin 
Sosyalist Partisi (ESP) il binasına saldırdıkları öğrenildi. Sakarya’da yapılan kutlamaya aşırı sağcı gruplar 
tarafından düzenlenen saldırı sonucu ise biri ağır 6 kişi, İstanbul’da ise 2’si ağır 6 kişi yaralandı. 
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24 Mart 2013’te, Kayseri’de Halkların Demokratik Kongresi’nin düzenlediği Newroz kutlamasının ardından 
dağılanlara aşırı sağcı grupların saldırması sonucu 2 kişi yaralandı. 
 
25 Mart 2013’te, İstanbul’un Silivri İlçesi’ne bağlı Beyciler Köyü’nde çalıştıkları inşaat şantiyesinde Kürt 
işçilerin, ırkçı bir grubun saldırısına uğraması sonucu 2’si ağır 7 işçinin yaralandığı öğrenildi. 
 
4 Nisan 2013’te, Muğla’nın Ula İlçesi’nde Kürt öğrencilerin bulunduğu binaya aşırı sağcılar tarafından silahlı 
saldırı yapıldığı belirtildi. 
 
6 Nisan 2013’te, Afyon’da Kürt öğrencilerin bulunduğu binaya aşırı sağcılar tarafından düzenlenen saldırı 
sonucu 2 öğrencinin yaralandığı öğrenildi. 
  
7 Nisan 2013’te, Ankara’nın Sincan İlçesi’nde Kürt ailelerin bulunduğu binaya aşırı sağcılar tarafından 
düzenlenen saldırı sonucu 2 kişi yaralandı. 
 
22 Nisan 2013’te, Eskişehir’in Alpu İlçesi’nde Ağrılı Altan ailesinin bulunduğu binaya aşırı sağcı 40 kişilik bir 
grup tarafından silahlı saldırı yapıldığı belirtildi. 
 
8 Mayıs 2013’te Bursa’da Uludağ Üniversitesi’nde Kürt öğrencilere aşırı sağcı bir grubun saldırması sonucu 
Fecri Aydemir adlı öğrenci karnından aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı. 
 
8 Mayıs 2013’te İstanbul’un Beyoğlu İlçesi’nde Vahab Ayhan (28) ve Gökçe Ölçer (29) adlı 2 Kürt yolda 
yürürken sopalı 3 kişinin linç girişimine maruz kaldı. “Kürtlere ölüm” diye bağırdıkları ileri sürülen 3 kişinin 
sopalı saldırısına maruz kalan 2 kişi bacaklarından ve ellerinden yaralanırken eşyalarının da gasp edildiği 
öğrenildi. 
 
10 Mayıs 2013’te, Diyarbakır’ın Çınar İlçesi’nden Erzurum’un Narman İlçesi’ne mevsimlik tarım işçisi olarak 
gelen iki Kürt işçi Kürtçe müzik dinledikleri için ırkçı bir grubun linç girişimine maruz kaldı. Çalışmak üzere 
geldikleri Orman İşletmesi’nin lojmanına sığınan 2 kişiyle birlikte toplam 21 Kürt işçi olayların büyümesi 
üzerine ilçeyi terk etmeye zorlandılar. 
 
10 Mayıs 2013’te, Trabzon’da kaldığı öğrenci yurdunda telefonla Kürtçe konuşan Karadeniz Teknik 
Üniversitesi öğrencisi bir kişi aşırı sağcı bir grup tarafından darp edildi. 
 
11 Mayıs 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Fevziye Pulat beyanında; “  Benim oğlum 
9 Eylül üniversitesinde okumaktadır. 9 Mayıs akşam üzeri saat 19.30 civarında bir arkadaşı ile okuldan 
çıkarken 7 kişi tarafından arkadan sanki pusu kurar gibi saldırmışlar. Saldırırken de size vatanı 
böldürmeyeceğiz, sizi bu okuldan sileceğiz türü laflarla dövmüşler. Oğlumu arkadaşları hastaneye kaldırmış. 
Ben zorluklarla oğlumu okumaya çalışırken sadece Kürt olmasından kaynaklı oğlumu dövmelerini asla kabul 
etmiyorum. Bu dayak olayı ile ilgili okul idaresinden okul güvenliğinden şikayetçiyim. Özel güvenlik orada 
olduğu halde çocuğumun dövülmesinde ihmali vardır.” Demiştir. 
 
13 Mayıs 2013’te Kars'ta gece 02.00 sularında ülkücü bir grubun, Faikbey Caddesi'nde Kürt öğrencilere silah 
ve bıçaklar ile saldırdığı öğrenildi. Saldırı sonucu Ali Erciş isimli öğrenci ayağından aldığı bıçak darbesi ile 
yaralandı. Saldırıya maruz kalan gruptan Emrah Ataç isimli öğrencinin ise polis tarafından gözaltına alındığı 
öğrenildi. Saldırının duyulmasının ardından Kürt öğrenciler çarşı merkezinde bir araya geldi. Öğrencilerin 
toplandığını gören polis, öğrencilerin dağılmasını isteyerek havaya ateş açtı. Saldırıda yaralanan Ali Erciş'in, 
Kars Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.   
 
15 Mayıs 2013’te İHD İzmir şubemize gelerek başvuruda bulunan Bengi Işık beyanında; “Ben 9 eylül 
üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı 4 .sınıf öğrencisiyim. 9.05.2013 günü 
akşamüzeri 19.30 civarında arkadaşım Fuat ile okuldan çıkmaktaydım. 6-7 kişilik bir grubun saldırısına 
uğradık, bizi darp edenler vatan hainleri size bu ülkeyi böldürmeyeceğiz, sizi burada barındırmayacağız, 
defolun gidin buradan, Kürtlere yer yok gibisinden sözlü olarak bağırıp vuruyorlardı. Olaylar güvenlik 
kulübesinin yanında olmasına rağmen olaya müdahale edilmedi.” Demiştir 
 
20 Mayıs 2013’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde ülkücü bir grup ile Kürt öğrenciler 
arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kavgaya dönüşürken, üniversitede bulunan polis ve güvenlik 
görevlileri olaya müdahale etti. Polislerin ülkücü gruba destek vermesi ile olaylar büyüdü. Çıkan olaylarda 2 
öğrenci yaralanırken, 22 Kürt öğrencinin ise gözaltına alındığı belirtildi. Öğrencilerin gözaltına alınan 
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arkadaşlarının, gözaltına alınmasını engellemek istemesi üzerine polis havaya ateş açarak, biber gazı ile 
öğrencilere müdahale etti.    
 
23 Mayıs 2013’te Burdur’da aşırı sağcı bir grubun saldırısına uğrayarak yaralanan bir Kürt öğrenciyi 
hastanede ziyaret etmek isteyen Kürt öğrenci grubuna da aşırı sağcı grupların saldırmasının ardından olay 
yerine gelen polis ekiplerinin öğrenci grubunu darp etmesi sonucu 3 öğrenci yaralandı, 25 öğrenci de 
gözaltına alındı. 
 
8 Haziran 2013’te Muğla’nın Dürerek Mahallesi’nde yaşayan 50 kişilik Kürt aileler mahallede oturanların ırkçı 
saldırısına maruz kaldı. Saldırı nedeniyle Kürt aileler Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken saldırganlara 
yönelik gözaltı işlemi yapılmadığı öğrenildi. 
 
12 Haziran 2013’te, Afyon’da Kocatepe Üniversitesi’nde okuyan Kürt öğrencilere aşırı sağcı bir grubun 
saldırması sonucu 8 öğrenci yaralandı. Olay yerine gelen polis ekiplerinin darp ederek gözaltına aldığı 8’i 
yaralı 40 Kürt öğrenci daha sonra serbest bırakıldı. 
 
6 Temmuz 2013’te Giresun’un Bulancak İlçesi’ne bağlı Kovanlık Beldesi’ne çalışmaya gelen 13 Kürt işçi, 
çalıştıkları belediye inşaatına geken ırkçı bir grubun sözlü ve fiziki saldırısına uğradı. 
 
21 Temmuz 2013’te, Bursa’nın Osmangazi İlçesi’nde Güneştepe Mahallesi’nde Roman ailelerle mahallede 
yaşayanlar arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Roman ailelerin tüfekle ateş etmesi sonucu Beyza 
Koç’un (16) yaralanması nedeniyle Roman ailelerin evine saldıran gruplar evleri taşladı, at arabalarını ve bir 
otomobili ateşe verdi. 
 
21 Temmuz 2013’te, Tatillerini geçirmek üzere Manisa’dan Trabzon’un Akçaabat İlçesi’ne giden R.Ö. ve 
Ö.Ö. adlı kardeşler “bunlar Kürt, terörist” diyen ırkçı bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sonrasında 
yaralanan Ö.Ö. hastaneye kaldırıldı. 
 
25 Temmuz 2013’te, Uşak Otobüs Terminali’nde Kütahya’da inşaatta çalışmak için otobüs bekleyen 
Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Adil Fert adlı kişi tişörtünde “Kürdistan” yazdığı gerekçesiyle ırkçı bir grubun fiziki 
saldırısına uğradı. Adil Fer daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri tarafından “kaçak sigara bulun 
durduğu” gerekçesiyle gözaltına alındı. 
 
14 Ağustos 2013’te, Eskişehir’de bulunan Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) inşaatında Van’ın Erciş 
İlçesi’nden gelerek taşeron firmada çalışan Kürt işçiler, 80 bin TL’yi bulan birikmiş paralarını isteyince 
firmanın sahibi Osman Bakır Genç’in işçilere ateş açması sonucu işçilerden Mehmet Türkoğlu (22) yaşamını 
yitirdi, Hayrettin Türkoğlu (33) ise ağır şekilde yaralandı. 
 
15 Ağustos 2013’te, Aydın’ın Köşk İlçesi’nde kenevir ektiği iddia edilen Bingöllü H.A.’ya ait evi tahrip eden bir 
grup, daha ilçede bulunan Kürtlerin ev ve işyerlerini tahrip etti. Gece boyu süren saldırılar sonucu 10 kişinin 
yaralandığı öğrenildi. 
 
22 Ağustos 2013’te Ankara’nın Etimesgut İlçesi’ne bağlı Eryaman Mahallesi’nde bir inşaatta çalışan 7 Kürt 
işçi, yollarını kesen bir grup tarafından memleketleri sorulduktan sonra ırkçı saldırıya uğradı. Üçü ateşli 
silahla olamk üzere yaralanan yedi işçinin şikâyetçi olmak için gittikleri karakoldan “yardımcı olunamayacağı” 
söylenerek gönderildikleri öğrenildi. Hukuki yardım talebinde bulunmak için İnsan Hakları Derneği (İHD) 
Ankara Şubesi’ne başvuran işçilerin çalıştıkları inşaatı terk etmek durumunda kaldıkları bildirildi. 
 
7 Eylül 2013’te Bursa’nın İznik İlçesi’nde yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada ölen Zeki Dursun’un 
(26) yakınlarının kavgaya karışan ve gözaltına alınan N.D. (45) ile M.D.’nin (16) de yaşadığı Roman 
mahallesine yönelik ırkçı saldırıları 9 Eylül 2013’te de devam etti. Saldırıların linç girişimine dönüşmesi 
üzerine mahallede yaşayan Romanların başka illere gitmeye başladıkları öğrenildi. 
 
11 Eylül 2013’te, Artvin,Yusufeli barajında çalışan 11  Kürt vatandaşa “oğlum” sözü bahanesiyle  taşlı sopalı 
saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 işçi ağır bir şekilde yaralandı, saldırıya uğrayan diğer işçilerin tedavileri ise  
ayakta yapıldı. Saldırıya uğrayan işçileri can güvenlikleri olmadığı gerekçesiyle ilçeyi terk etmeye 
hazırlanırken saldırıyı kınayan İHD Rize Temsilciliği saldırganların cezalandırılmasını istedi.   
 
19 Eylül 2013’te İstanbul’un Bağcılar İlçesi’nde bir inşaat projesinde çalışan Kürt işçilerden Tekin Güngör ve 
Muhammed Öztürk aralarında Kürtçe konuştukları için 5 kişinin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralandılar. 
Daha önceki ırkçı saldırılarda da 7 işçinin yine Kürtçe konuştukları için bıçaklanarak yaralandığı öğrenildi. 
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9 Ekim 2013’te Bolu’da Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Abant Erkek Yurdu’nda kalan dört Kürt öğrencinin aşırı 
sağcı bir grup tarafından bıçaklı saldırıya uğramasının ardından iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgaya 
müdahale eden polis ekipleri 30 Kürt öğrenciyi gözaltına aldı. 
 
20 Ekim 2013’te Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde düzenlenen “cami/cem evi/aşevi 
Projesi”ni protesto etmek amacıyla düzenlenen eyleme sivil giyimli kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu iki kişi 
yaralandı. 
 
6 Kasım 2013’te, Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde okuyan Fatih Elmas isimli Kürt öğrenci, 20 kişilik bir grubun 
ırkçı saldırısına uğradı. Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta zafer işaretli fotoğraf paylaştığı gerekçesiyle 
aralarında öğrencilerinde bulunduğu 20 kişilik bir gurubun ırkçı saldırısına uğrayan Elmas'ın, saldırı sırasında 
ilçede bulunan Osman Nuri Akın Erkek Öğrenci Yurdu'na sığındı. Elmas'a yönelik saldırı kaldığı yurt içinde 
de devam ederken, saldırıya müdahale etmek isteyen diğer Kürt öğrencilerin de grup tarafından darp edildiği 
kaydedildi. Olayın ardından yurda gelen polislerin saldırıya uğrayan Elmas'ı gözaltına aldığı bildirildi.  
 
9 Kasım 2013’te, Kahramanmaraş’ın Göksun İlçesi’nde Tufanbeyli Termik Santrali’nde çalışan 6 Kürt işçi, 
100 kişilik bir grubun sopalı saldırısına uğrayarak darp edildi. Göksun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan işçilerin 
tedavilerinin tamamlanmasının ardından ilçeyi terk ettikleri öğrenildi. 
 
9 Kasım 2013’te Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan Kürt öğrencilerin Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde 
Qamişlo sınır hattında bulunan mayınlı alanda sınıra örülmek istenen duvara karşı yaptıkları eyleme aşırı 
sağcı bir grubun bıçak ve satırlarla saldırması sonucu iki öğrenci ağır yaralandı. 
 
11 Kasım 2013’te İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nde okuyan iki Kürt öğrenci kantine yemek almaya 
gittikleri esnada aşırı sağcı bir grubun saldırısı sonucu ağır yaralandı. 
 
11 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran Ali Tangan, Hasan Tangan, Salih Kaya, Ömer Kaya, 
Süleyman Şimşek, Mustafa Akbulut, şu beyanlarda bulundu: “Bizler bundan 20 gün önce Adana’nın 
Tufanbeyli İlçesinde bulunan Termik Santral İnşaatında çalışmak üzere Diyarbakır’ın Dicle İlçesinden 
Adana’ya gittik. 20 gündür orada çalışıyorduk. 2 gün önce 09.11.2013 günü saat 12.00’da şantiye 
yemekhanesinde yemeğimizi yedikten sonra yine şantiye içinde bulunan çay ocağında biz altı arkadaş çay 
içiyorduk. Arkadaşımızın birinin boynunda Kırmızı, Sarı, Yeşil renklerden oluşmuş puşi vardı. Bizimle aynı 
şantiyede çalışan ama isimlerini bilmediğimiz (şantiyede 2000’e yakın işçi çalışıyor) iki kişi yanımıza gelerek 
arkadaşımızın boynunda olan puşiyi çıkarmamızı istediler bizde puşiyi çıkarmayacağımızı söyledik. Ondan 
sonra sayıları 200 kadar olan işçiler bunlar teröristtir, o…çocuğudur, vurun öldürün bağrışmalarla bize 
saldırdılar. Ellerine geçen taş, sopa, demir parçalarıyla bizi darp etmeye başladılar. Bizler kaçmaya başladık. 
Kaçtığımız yönde bir iş makinesini yola çıkararak bizi şantiyenin çevresine çekilmiş tel örgünün içine alıp 
öldürmek istiyorlardı. Bizler tel örgüden atlayıp kaçtık. Kaçarken şantiyeye ait güvenlikçiler bir taksi ile bizi 
kaçırıp kurtarmak istediler. Biz 6 arkadaş taksiye binip Tufanbeyli’ye doğru yola çıktık. Yarı yolda 
jandarmalarla karşılaştık. Jandarma bizi Tufanbeyli jandarma karakoluna götürüp ifadelerimizi aldı. Şikâyetçi 
olduğumuzu söyledik. Hepimiz çeşitli yerlerimizden darp edildik. Daha sonra jandarma elbiseleri giydirilip 
Kahramanmaraş’ın Göksu ilçesine götürüldük. Burada da sağlık muayenesinden geçirildik. Darp izlerimizi 
doktorlara gösterdik. Bu arada aynı gruplar tarafından Göksu’ya kadar takip edildik. Oradan da can 
güvenliğimiz yok diye bizi Diyarbakır’a göndermek için jandarma refakatinde Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesine 
ticari taksi ile geldik. Orada jandarma bizi bırakıp gitti. Biz otostopla bir kamyon durdurduk. Kamyoncuya 
durumu izah ettik. Kendisinden bizi getiren taksiye vermek için 100 TL aldık. Aynı kamyonla Diyarbakır’a 
geldik. Derneğinizden şikâyetlerimiz konusunda bize destek olmanızı talep ediyoruz.”     
 
15 Kasım 2013’te İzmir’in Bornova İlçesi’nde metro durağında bekleyen Ege Üniversitesi öğrencisi 3 Kürt 
öğrenci 40 kişilik aşırı sağcı grubun satırlı saldırısı sonucu yaralanarak Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’ne kaldırıldı. 
  
15 Kasım 2013’te İstanbul’da Marmara Üniversitesi’nde okuyan iki Kürt öğrenci durakta otobüs bekledikleri 
esnada aşırı sağcı bir grubun satırlı saldırısı sonucu ağır yaralandı. 
  
16 Kasım 2013’te Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi’nde okuyan Kürt öğrencilerin Mardin’in Nusaybin 
İlçesi’nde Qamişlo sınır hattında bulunan mayınlı alanda sınıra örülmek istenen duvara karşı yaptıkları 
eyleme 11 Kasım 2013’te aşırı sağcı bir grubun bıçak ve satırlarla saldırmasının ardından kentte 25 Kürt 
öğrencinin polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi. 
  



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

546 AYRIMCILIK  

 

17 Kasım 2013’te Kahramanmaraş’ta düzenlenen 2. Olağan Kongre ile yeni yönetimini belirleyen Barış ve 
Demokrasi Partisi İl Örgütü’nün binası BDP üyelerinin binadan ayrılmasından sonra aşırı sağcı 300 kişilik bir 
grup tarafından sarıldı. Binada 5 kişinin mahsur kalırken ırkçı grup sloganlar atarak Valilik binasının 
karşısında bulunan BDP binasının çevresinde saatlerce bekledi. 
 
19 Kasım 2013’te Tunceli’den Bolu’nun Göynük İlçesi’ne termik santral inşaatında çalışmak üzere gelen 5 
işçinin aynı firmada çalışan işçiler tarafından darp edildiği öğrenildi. Tedaviye alınan Hüseyin Doğan 
kendilerine saldıranların “vurun bu komünist Alevilere” dediklerini savundu.  
 
5 Aralık 2013’te, Mersin’in Erdemli İlçesi’nde Ülkü Ocağı üyesi oldukları iddia edilen 9 kişilik bir grubun ırkçı 
saldırısına maruz kalan ve aldığı satır darbesi nedeniyle sırtında 8 cm derinliğinde kesik oluşan Hüseyin 
Duman adlı kişinin iki kardeşiyle beraber gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkeme tarafından 
tutuklandığı 10 Aralık 2013’te öğrenildi. 
 
18 Aralık 2013’te Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) Kayseri’de Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Iğdır 
Milletvekili Halil Aksoy’un da katılımıyla yapmak istediği basın açıklamasına saldıran ırkçı bir grup 
açıklamaya katılanlara linç girişiminde bulundu. Açıklamanın yapılmak istendiği HDP binasına taşlı saldırıda 
da bulunan ırkçı grup polis ekiplerinin müdahalesi sonucu dağıldı. 
 
30 Aralık 2013’te Bolu’da son dönemde Kürt öğrencilere yönelik sözlü saldırılar fiziki saldırılara dönüştü. 
Abant İzzet Baysal Üniversitesi öğrencisi Rıdvan İşler duraktan otobüse bindiğinde telefonda Kürtçe 
konuştuğu için ırkçı grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan Rıdvan İşler tedavisi 
tamamlanmadan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gün içinde 2 Kürt öğrencinin de silahla tehdit 
edildiği ileri sürüldü. 
   
31 Aralık 2013’te Konya’da Necmettin Erbakan Üniversitesi öğrencisi Mesut Bengi adlı Kürt öğrenci dersten 
çıktığı sırada ırkçı bir grup tarafından darp edildi. 
                         
31 Aralık 2013’te, Erzurum Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde 30 Aralık’ta yaşanan kavganın 
ardından,  üniversite dışından getirilen bir grup ülkücü kampusun turnike sisteminden kimlik göstermeden 
geçerek İletişim Fakültesi'ne kadar geldi. Fakültedeki özel güvenlik personelinin herhangi bir müdahalede 
bulunmadığı ırkçı grup, fakültede bulunan Kürt öğrencileri ölümle tehdit etti.   
 

ALEVİLERE YÖNELİK SALDIRILAR 
 
7 Ocak 2013’te, Hakkâri Üniversitesinde Alevilere hakaret. Hakkari Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim 
Üyesi Ş. Y., iki öğrenciyi taciz ettiği ve dini inançlarına hakaret ettiği iddiasıyla görevinden alındı. Edinilen 
bilgilere göre, Hakkari Üniversitesinde okuyan Y.K. ve S.Y. adlı kadın öğrenciler, 3 Aralık 2012 tarihinde 
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Vedat Ş. Y.’nin taciz ve hakaretlerine maruz kaldı. Ş.Y.’nin 
odasında yaşanan olay hakkında üniversite yönetimi ilk başta soruşturma başlatmazken, tepkiler üzerine 
açılan soruşturma kapsamında öğretim üyesi görevinden aldı.   
 
8 Mart 2013’te Sanatçı Pınar Aydınlar, aracına kırmızı boya ile çarpı işareti konulduğu ve evine kadar takip 
edildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.   
 
22 Mart 2013’te,İstanbul Küçük köy Kız Meslek Lisesi Din Kültürü öğretmeni M. Cemil KILIÇ tarafından Din 
Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi kapsamında farklı din ve inançları tanıma ve hoşgörü kültürünü geliştirme 
amacıyla Sultanahmet Camii, Türk Ortodoks Patrikhanesi, Erikli Baba Cem evi, Ayasofya Müzesi ve 
Dolmabahçe Sarayına öğrencilere yönelik olarak düzenlenmek istenen geziye Gaziosmanpaşa İlçe Milli 
Eğitim Müdürlüğünce izin verilmedi. 
 
12 Nisan 2013’te Adana'da Alevi vatandaşların evlerine cihad çağrısı yapan ve Esad'a destek verenlerin 
başının gövdesinden ayrılacağı tehdidini içeren bildiriler dağıtıldığı iddia edildi.  
 
17 Nisan, Cumhuriyet’in haberine göre din dersi sırasında kurban ibadeti anlatılırken bir öğrenci ailesinin 
farklı bir zamanda kurban kestiğini söyledi. Bunun üzerine öğretmen M.K, “Senin ailen Alevidir o zaman” dedi 
ve Alevilerin Müslüman olmadığını savundu. Öğretmen M.K. ile öğrenciler arasındaki Alevilik konuşmaları 
daha sonra da sürdü. Bir başka derste M.K, “Alevilerin ellerinden yemek yenmez” gibi ifadeler kullanınca 
öğrenciler tepki gösterdi. Öğrencilerin durumu ailelerine anlatması üzerine aileler öğretmen M.K. hakkında 
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okula şikâyette bulundu. Velilerin ve bazı öğretmenlerin imzalı dilekçesine rağmen M.K. derslere girmeye 
devam edince bir grup öğrenci velisi dün okula giderek okul idarecilerine kaygılarını aktardı. 
 
6 Mayıs 2013’te, Maltepe Esenkent’te ikamet eden bazı Alevi vatandaşların evleri kimliği belirsiz kişi ya da 
kişilerce işaretlenerek, üzerlerine ‘ölüm’ şeklinde yazılar yazıldığı öğrenildi. 
23 Mayıs 2013’te Adıyaman, Erzincan, İzmir ve İstanbul’da Alevi evlerinin işaretlenmesi ve tehdit içeren 
mesajlar yazılması olaylarının bir benzeri de Amasya’da yaşandı. Amasya’ya Cemevi yaptıran Hamdullah 
Efendi Yaşatma ve Kültür Derneği Başkanı Ahmet Çelebi’nin evinin duvarına çarpı işareti konularak “ölüm” 
yazıldı. 
 
13 Temmuz 2013’te, Antakya’da alevi yurttaşların telefonlarına gelen mesajlarda “adam olun, doğru durun, 
yeterince özgürsünüz, Osmanlı tokadını yersiniz” dedikleri iddia edildi. 
 
23 Ağustos 2013’te, Kocaeli 1 No'lu T Tipi Cezaevi'nde kalan Sevcan Dönmez isimli adli bir hükümlünün 
kaldığı koğuşta "Alevi ve Kürt olduğu için" çeşitli bahanelerle gardiyanlar ve mahkumlar tarafından baskı 
gördüğü ve darp edildiği iddia edildi. Maruz kaldığı baskı ve işkencelere daha fazla dayanamayan 
Dönmez'in, 11 gündür açlık grevine başladığı öğrenildi.  
  
7 Eylül 2013’te Suriyeli Alevilerin kaldığı Sultangazi Pir Sultan Cemevine silahlı saldırı düzenlendi.   
 
16 Eylül 2013’te Konya Tapu ve Kadastro Müdürlüğü'nde 'namaz kılmayan' ve 'oruç tutmayan' memurlar 
sürgüne gönderiliyor. Bunlardan biri Mustafa Tevfik Koç. 10 yılda 6 kez başka il ve ilçelerde görevlendirildi.  
  
22 Eylül 2013’te İzmir’in Bornova İlçesi'nde, kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Aleviler'e ait 20’ye yakın 
mezarın taşlarını kırıp zarar verdiler. 
   
20 Ekim 2013’te Ankara’nın Mamak İlçesi’ne bağlı Tuzluçayır Mahallesi’nde düzenlenen “cami/cem evi/aşevi 
Projesi”ni protesto etmek amacıyla düzenlenen eyleme sivil giyimli kişilerin bıçaklı saldırısı sonucu iki kişi 
yaralandı. 
 
20 Kasım 2013’te Bolu Göynük’teAksa Enerji'nin Göynük'teki termik santral inşaatını işini alan taşeron Okul-
San limited şirketinde çalışan 6 Alevi işçi, aynı inşaatta çalışan diğer işçilerce linç girişiminde bulunuldu. 
Çalıştıkları süre boyunca tecrit altında tutulan Alevi işçilere şantiyedeki 30’a yakın işçi ve firma yetkilileri 
“Vurun kızılbaş komünistlere” diyerek demirlerle borularla darp ederek ağır yaralanmalara neden oldular. 
Valilik soruşturma açmadı ve işçilere ilçeyi terk etmeleri salık verildi. 
 
30 Kasım 2013’te, Adıyaman da Alevi ve Kürtlerin yoğun yaşadığı Yenimahalle de vatandaşların, bahçe 
duvarlarına, kapılarına, araçlarına ve direklere “çarpı” işareti konulduğu öğrenildi.Benzer olay iki yıl önce de 
aynı mahallede yaşanmış ancak failler tespit edilmemişti. 
 
25 Kasım 2013’te Gazi Üniversitesi Rektörlüğü, 'kantinlerin kapandığı' gerekçesiyle kantinlerde çalışan 100 
işçiden  12 işçinin işine son verdi. 12 işçinin Alevi olduğu öğrenildi. 
 
30 Kasım 2013’te Adıyaman, merkez’e bağlı Yeni Mahallede yaşayan Alevi yurttaşların evlerinin işaretlendiği 
öğrenildi. 
 
 21 Aralık 2013’te 35.Yılında Maraş Katliamı anmasına Maraş valiliği tarafından engelledi.  
 
2013 yılının Aralık ayında Amasya Gümüşhacıköy ilçesi Mehmet Paşa Ortaokulunda din dersi öğretmeni 
A.A’nın alevi kız öğrencilerine yönelik ayırımcı ve aşağılayıcı söz ve hareketleri üzerine Alevi örgütleri ve 
İHD’den oluşan bir heyet 8 Ocak 2014 günü ilçeye giderek araştırma ve inceleme yapıp, yetkililerden önlem 
almasını istedi.  
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Yaşam Hakkı 
 
4 Kasım 2012 tarihinde askerlik hizmetini yerine getirirken ölen Ertuğrul Dokuyucu’nun intihar ettiği Askeri 
Makamlar tarafından açıklanmıştı. Psikolojik tedavi almakta olan ve intihar etemeden önce kendisini darp 
eden 2 asker  Ertuğrul Dokuyucu’yu darp etemekten ve aynı zamanda ölümüne yol açmaktan dolayı Askeri 
Mahkemede yargılanmaktadır. 
 
Uğur Kantar, Kuzey Kıbrıs’taki Türkiye ordusunda zorunlu askerlik yaparken 25 Temmuz 2011'de disiplin 
koğuşunda ağır işkence görmüş, saatlerce dövülmüş, susuz bırakılmış ve tuvalete gitmesine izin verilmemiş 
elleri kelepçeli şekilde güneşin altında bekletildikten sonra fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı.  Girne Askeri 
Hastanesi'nden Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne (GATA) gönderilen Kantar, yoğun bakımda verdiği hayat 
mücadelesini, iki buçuk ay sonra, 12 Ekim'de kaybetmişti. Uğur Kantar’a işkence yaptığı iddia edilen 
gardiyan erlerin yargılanmaları halen devam etmektedir. 

İşkence, İnsanlık Dışı Muamele ve Onur Kırıcı Ceza Yasağı 
 
Her ne kadar Kuzey Kıbrıs otoriteleri İşkence ve Diğer Zalimane Gayrı İnsani veya Küçültücü Muamele veya 
Cezaya Karşı Sözleşme  2004 yılında iç hukukun parçası haline getirmiş olsa dahi, sözleşmeye göre işkence 
ve insanlık dışı muamele suçlarının cezalandırılması için gerekli yasal mevzuat yapılmamıştır. 
 
19 Temmuz 2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gelişini potesto etmek 
için barışcıl bir şekilde gösteri yapan kişilere karşı insanlık dışı muamele uygulanması sonucunda KKTC 
Başsavcılığı ve Polis Genel Müdürülüğüne yapılan şikayetler değerlendirildikten sonra Başsavcılığa 
gönderilmiştir. Ancak 2013 yılı içerisinde herhangi bir polise dava açılmamış ve hatta hakkında suçlama 
yapılan bazı polislere terfi dahi verilmiştir. Bununla beraber insanlık dışı muamele gören göstericiler 
yargılanmaktadır. (Gösteri Özgürlüğü Bölümünde detay verilmiştir). 
 
2010 yılında, bir zanlının anüsüne cop sokan polis memuru hakkında Meclis İşkenceyi Araştırma Komisyonu 
rapor yayınlamış ve söz konusu meselede işkence yapıldığı bulgusuna varmıştır. Buna rağmen, söz konusu 
polis memuru hala daha görevinin başındadır. 2013 yılında işkence yaptığı iddia edilen polis memuruna dava 
açılmadan önce, Meclis Araştırma Komitesinin işkence yapıldığını tespit ettiği kişi savcılığa şaibeli bir şekilde 
işkence görmediği beyanını vermiş ve Türkiye’ye geri dönmüştür.  
 
Girne 7014/2012 sayılı Ağır Ceza davasında, Ağır Ceza Mahkemesi Başsavcılığın sanığın gönüllü ifadesinin 
dövülerek alınmadığını makul şüpheden arı bir şekilde kanıtlamadığını belirterek gönüllü ifadenin ibrazına 
izin vermemiştir. Ancak, yine aynı mahkeme sanığın işkence iddialarını hasretmiş olduğu kişiler ile iligli 
iddialarını ortaya koyamadığını yönünde karar vererek sanığı kimin dövdüğü hususunda soruşturma emri 
vermemiştir.  

Mültecilerin Durumu 
 
2013 yılında Kuzey Kıbrıs yetkilileri tarafından mülteci politikası benimseme ile ilgili herhangi bir adım 
atılmamıştır. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nden (BMMYK) uluslararası koruma talep eden 
kişiler sadece giriş nedenlerinden ötürü tutuklanmaya, cezalandırılmaya ve hepislik cezası alınması 
durumunda sınırdışı edilmişlerdir.  
 
Mülteci Hakları Derneğinin tespitlerine göre 2012 yılında 120 kişi BMMYK’nden uluslararası koruma talep 
etmiş, bu kişilerden 69’u bu kurum tarafından kaydedilmiştir. Uluslararası koruma talep eden kişilerden 30’u 
menşe ülkelerindeki ülkeler dışında sınırdışı edilmiş bunlardan 14’ünün sınırdışı işlemlerinde yasal mevzuat 
takip edilmemiş ve sınırdışı sırasında şiddet kullanıldığı Mülteci Hakları Derneğine bildirilmiştir. Mülteci 
Hakları Derneği’nin konunun soruşturulması için ilgili Bakanlıklar ve Polis nezlinde yaptığı başvurular 
sonuçsuz kalmıştır. Ancak diğer sınırdışı işlemleri, güvenli başka bir ülkede sığınma mekanizmalarına erişimi 
sağlamıştır.  
 

Kişi Özgürlüğü ve Güvenliği 
 
Polis soruşturma maksatlı olarak mahkeme izni olmaksızın maksimum 24 saat tutuklama hakkını bazı 
hallerde kötüye kullanmakta ve tutuklu kişiler gereksiz bir şekilde 24 saat tutuklu kalmaktadırlar. 16 Şubat 
2012 gecesi Özgü Özyiğit ve Hasan Özyiğit isimli avukatlar, müvekkilleri ile görüşmelerine izin verilmemiş ve 
ısrar etmeleri sonucunda tutuklanıp, aynı gece serbest bırakılmışlardır.  
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Adil Yargılama  
 
Ağır Ceza Mahkemesi dışındaki ceza davalarında duruşma öncesinde, silahların eşitliği ilkesine aykırı bir 
şekilde, duruşma safhasında sunulacak olan ifadeler ve diğer belgeler sanıkla paylaşılmamaktadır. 
Avukatların Anayasa ve AİHS’in koruduğu adil yargılama ilkesi çerçevesinde ifade ve diğer belgelerin 
duruşma öncesinde sanıklar veya sanıkların avukatları ile paylaşılmasını talep ettiği hallerde mahkemeler 
Fasıl 155 Ceza Usül Yasasının böyle bir düzenleme içermediği veya mahkemenin ifade ve belgelerin 
paylaşılmasını emretme yetkisi olmadığı yönündeki sebeplerle başvuruları ret etmişlerdir. Bu konu üzerine 
yapılan istinaf duruşması sona ermiş ve Yüksek Mahkeme söz konusu uygulamanın Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesine aykırılık teşkil etmediğine karar vermiştir. 
Sivil davalarda herhangi bir adli yardım mekanizması yoktur. Diğerlerinin yanında bir çok aile içi şiddet 
mağduru kadınlar dava açma maddi gücünden yoksun olduğu için dava açamamaktadır. 
 
Ceza davalarında ise her ne kadar AİHS karmaşık ve hapislikle cezalandırılabilen suçlarla itham edilen ve 
avukat tutacak maddi gücü olmayan kişilere adli yardım sağlanması gerektiğini öngörse de, sadece Ağır 
Ceza Mahkemesi tarafından yargılanan çok az kişiye adli yardım yapılmaktadır.  
 
Yüksek Mahkeme Ceza İstinaf 1/2012 sayılı davadaki karara göre, duruşma içerisinde duruşma yapıldıktan 
sonra gönüllü kabul edilerek emare yapılan ifadelerin ve Avukatları olmasına rağmen Avukatlarına haber 
verilmeden ve hukukcu hizmetinden faydalanmadan Avukatların gıyabında alınan gönüllü ifadelerin 
mahkemeye sunulmasına izin verilmemelidir. Buna rağmen, polis memurları zanlılardan avukatın olmadığı 
bir ortamda ifade almaktadırlar. Hatta, bazı hallerde avukatlar polis karakolunda olsa dahi gönüllü ifade 
alınırken müvekkillerinin yanında olmalarına izin verilmemektedir. 
 
Tutuklu kişilerin polis karakollarında avukatlar ile görüşme konusunda bir çok sıkıntı yaşanmıştır. Avukatlar 
ancak resmi mesai saatlari içinde tutuklu kişilerle ilk görüşmesini yapabilmekte ve başka görüşmeye izin 
verilmemekteydi. Bu uygulamada esneklik gösterilmeye başlanmasına rağmen bazı hallerde yine tutukluların 
avukatları ile görüşme konusunda polis karakollarında ve sınır kapılarında sıkıntılar yaşanmıştır.  
 
Türkçe diline hakim olmayan bir çok kişi yeterli tercüme hizmeti olmadan yargılanmakta hatta bazı hallerde 
avukatların müvekkilleri için tercüman bulması mahkemeler tarafından beklenmektedir. Avukatların tercüman 
bulamaması halinde davalar ertelenmekte ve bazı hallerde tutukluluk süresi uzayabilmektedir.  
 
Hapislik cezası da vermeye yetkisi olan Askeri Disiplin Mahkemelerinde sanıklara avukat tutma hakkı 
tanınmamaktadır.  
 

Cezaevleri 
 
Cezaevi Disiplin Tüzüğü uyarınca, Cezaevi Müdürü disiplin meselelerinde hem soruşturma yapabilmekte 
hem de ceza verebilmektedir. Cezaevi müdürüne bu yetkisini kullanarak hücre cezası da verebilmektedir. 
 
1976 Mahkemler Yasasının 52. Maddesi uyarınca yapılan düzenlemede Mahkeme karar ve emirlerine, 
yargısal bir işleme veya bu işlemin huzurunda yapıldığı veya yürütüldüğü kişiye kasten saygısızlıkta 
bulununan bir kişi mahkemenin gözü önünde 52. Maddede belirtilen mahkemeye saygısızlık suçlarından 
bazılarını işlerse, mahkeme, suçlunun nezaret altına alınmasını emredebilir ve o günkü oturumuna son 
vermeden önce sanığı yargılayabilir. Bu durumda ilgili kişi altı ay hapis cezasına veya 2000-TL  para 
cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabilir. Kıbrıs Cumhuriyeti kontrolü altındaki bölgelerdeki benzer 
bir düzenleme sonucunda mahkum olan bir avukat AİHM’e yapmış olduğu başvuru sonucunda  AİHM bu tür 
bir uygulamanın adil yargılama ilkelerine aykırı olduğu sonucuna varmıştır.  
 
Yine Girne 7014/2012 sayılı Ağır Ceza davasında ana dili amerikan ingilizcesi olan sanığın  ifadesinin türkçe 
alınmış olmasının sanığın türkçe okuma yazma bildiğinden hareketle adil yargılama ilkesine aykırı 
bulmamıştır. Halbuki, yine KKTC’deki bir yargılamanın konu olduğu 25720/02 sayılı Amer ile Türkiye 
davasında AİHM, başvuranın türkçe dil bilgisine hakim olmadığı için ifadesinin gönüllü olmadığı kararını 
vermişti. 
 
 
 



İNSAN HAKLARI DERNEĞİ [2013 YILI TÜRKİYE İNSAN HAKLARI İHLALLERİ RAPORU]  

 

550 DOĞAL AFETLER  

 

Gösteri Özgürlüğü ve Dernek Kurma Hakkı 
 
Kuzey Kıbrıs’ta vatandaşlar önceden izin almaksızın gösteri yapabilirken, yabancıların gösteri yapmadan 
önce izin alması talep edilmektedir. Ancak, iktidarın siyasi görüşlerine yakın yabancılar, önceden izin 
almaksızın gösteri yapabilirken, Kürt ve sol görüşlü yabancı  öğrenciler gösteri özgürlüğü konusunda 
sıkıntılar yaşamaktadır. 
 
Polis memurları, yapılan bir çok gösteride bazı göstericilerin açmış olduğu pankartları şiddet kullanarak keyfi 
ve haksız bir şekilde alıkoymuştur.  
 
19 Temmuz 2011 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretini protesto 
etmek amacıyla eski Kıbrıs Türk Hava Yolları önünde toplanıp üzerinde “Emperyalist Kuşatmayı Red 
Ediyoruz”, “Türkiye Ne Paranı Ne Memurunu Istiyoruz”, “İmamın Ordusuna Geçit Yok” yazan pankartları 
polis şiddet kullanarak almaya çalışmış ve bir çok göstericiyi darp etmiştir. Herhangi bir polis memuruna dava 
açılmamış ve 5 gösterici polisi darp ve polisi görevinden men etme suçlarından yargılanmaktadırlar. 
Vekaleten Polis Müdürlüğünü yürüten Pervin Gürler Söz konusu davanın duruşmasında şahadet vermiş ve 
söz konusu pankartlardan rahatsız olan bir grubun olduğunu, pankartı almak için saldırı düzenleyecekleri 
bilgisini aldıklarını, saldırı düzenleyecek olan grubun gösteri yapma özgürlüğü olduğu için onları 
durdurmadıklarını ve sulh ve sükunun korunması için pankartların alınmasını için talimat verdiğini söylemiştir.  
 
17 Kasım 2011’de, Mağusa’da Yeni Kıbrıs Partisi binası önünde Türkiye’deki cezaevlerinde sürdürülmekte 
olan, açlık grevlerine destek olmak amacı ile pankart açan 6 Kürt üniversite öğrencisi ve 3 Yeni Kıbrıs Partisi 
üyesi “Reklamcılık Yasasına” aykırı pankart açma suçu ile dava edilmişlerdir. Dava Mağusa Ceza 
Mahkemesinde görülmüş ve müdafaa tarafı söz konusu fiilin herhangi bir suç teşkil edilmeyeceğini iddia 
ederek davanın iptal edilmesini talep etmiştir. Mağusa Ceza Mahkemesi kararında sanıkların reklam amacı 
taşımayan bir panakrt için, Reklam Yasası altında yargılanmalarının makul olamayacağının, sanıkların açlık 
grevlerine destek amaçlı açtıkları pankartın reklam olarak değerlendirilmesi ve suç teşkil etmesi mümkün 
olmadığı kararına vararak 24/01/2014 tarihinde davayı iptal ederek sanıkları beraat ettirmiştir.  
 
Dernek kurma amacıyla Girne Kaymakamlığına başvuran Protestan Türkler aradan makul süre geçmesine 
rağmen İçişleri Bakanlığına yapılan başvuru sürüncemede bırakılmaktadır. 
 

Din ve Vicdan Özgürlüğü 
 
Kuzey Kıbrıs’ta vicdani ret hakkı tanınmamıştır. Vicdani reddini ilan eden Murat Kanatlı seferberlik hizmetini 
yerine getirmediği gerekçesiyle Askeri Ceza Mahkmesinde yargılanmaya başlanmış ancak söz konusu yasa 
maddelerinin Anayasanın vicdan özgürlüğü ve eşitlik ilkesi maddelerine aykırı olduğu iddiası ile Anayasa 
Mahkemesine havale talebi kabul edilmiştir. 13/2011 sayılı Anayasa Mahkemesi kararında seferberlik 
hizmetinin Anayasa’nın herhangi bir maddesine aykırı olmadığına karar vermiştir. Diğer taraftan Anayasa 
Mahkemesi AİHM’in vicdani red hakkını tanıdığını ve gerekli yasal düzenlemelerin meclis tarafından 
yapılmasının altını çizmiştir.  
 

Mülkiyet Hakkı 
 
67/2005 sayılı yasa altında Kuzey Kıbrıs’ta mallarını bırakan Kıbrıslı Rumların mallarının iadesine, takasına 
ve tazminat ödenmesi hususunda yapmış oldukları başvuruları  değerlendiren Taşınmaz Mal Komisyonuna 
1337 başvuru yapılmıştır. Yapılan başvuruların artması ile süreç yavaşlamış ve bazı başvurular makul bir 
süreyi aşan bir şekilde geciktirilmektedir.  
 
 
 
 
 
 

DOĞAL AFETLER  
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 23 EKİM 2011 VAN DEPREMİ SONRASI YAŞANAN İHLALLER 
 

 ÇADIRLARDA YAŞAM 
 
 
5 Ağustos 2013’te, Van'da 23 Ekim, 9 Kasım 2011 tarihinde yaşanan iki depremin üzerinden iki yılı aşkın 
süre geçmesine rağmen, Van'a bağlı Ocaklı (Kom) köyünde yaşayan ve depremde evleri harabeye dönen 
Küçük ailesine AFAD'a bağlı hasar tespit ekiplerince, "Siz teröristsiniz, biz hasarı yazamayız" denildiği iddia 
edildi. Ayrıca AFAD görevlilerinin yıkılan eve "orta hasarlı" raporu verdiği belirtildi. Depremden bu yana tek 
gözlü konteynerde kalan 13 nüfuslu Küçük ailesinin babası Mehmet Sıddık Küçük, Başvurmadığı hiçbir 
yetkilinin kalmadığını, çalmadık kapı bırakmadığını dile getirerek "Valiliğe depremden kaynaklı yaşadığım 
mağduriyeti dilekçeyle verdim. Yine AFAD'a en az 9 tane dilekçeyle mağduriyetimi bildirmeme rağmen hiçbir 
sonuç alamadım. Hasar tespit ekipleri geldiğinde evimiz yıkıldığı halde orta hasar diye geçti. Ben neden orta 
hasar verdiklerini sorunca bana 'Siz teröristsiniz, orta hasardan başka bir şey yazamam' diye karşılık verdi" 
dedi. 
 

DEPREMZEDE MÜLTECİLER 
 
  

GENEL DURUM 
 
  
12 Eylül 2013’te, Van Depreminden sonra konteynır kentlere yerleştirilen depremzedelerin elektrik ve 
sularının kesilmesine karşı başlattıkları açlık grevinin 17'nci gününde, 20 depremzede ölüm orucuna girdi. 
Tüm başvurularına rağmen yetkililerin konut sorunlarını çözmediğini belirten depremzedeler, sesleri 
duyulana kadar ölüm orucunu sürdüreceklerini vurguladı. Van'da yaşanan depremlerin üzeriden 2 yıl 
geçmesine rağmen konteynır kentlere yerleştirilen depremzedelere verilen sözler yerine getirilmediği gibi, 
afet sonrası yerleştirildikleri konteynırlardan valilik kararıyla elektrikleri kesilerek, zorla çıkarılmak isteniyor. 
Buna karşı açlık grevine giren Anadolu Konteynır Kent’te yaşayan depremzedelerin başlattığı açlık grevi 
eylemi 17'nci gününde girdi. Dönüşümlü olarak devam eden açlık grevinin bittiğini ve 20 kişi ile birlikte ölüm 
orucuna girildiğini belirten depremzedelerden İsa Gören, açlık grevine başladıkları tarihten bu yana devletin 
hiçbir yetkili kurumunun gelip hallerin sormadığını ifade etti.     
 
5 Aralık 2013’te, Van'da iki yıl önce meydana gelen depremlerin ardından geçici olarak konteynır kentlere 
yerleştirilen ancak bu yıl içinde Van Valiliği tarafından elektrik ve suları kesilerek zorla konteynır kentlerden 
çıkarılan depremzedelerin açlık grevi direnişi 100 gününü tamamladı. Havaların soğuması ile birlikte zor 
günlerin kendilerini beklediğini söyleyen depremzedeler direnişlerini sonunu kadar sürdürmekte kararlı. 
 
7 Aralık 2013’te, Van’da açlık grevini sürdürürken yapılan görüşmelerden bir sonuç alamadıklarını belirten 
depremzedelerden Ali Ahi, valiliğin kendilerine baskı uyguladığını ve sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmak 
yerine zorla çıkartmaya çalıştıklarını kaydetti. Van'da 2011 yılında meydana gelen depremlerin üzerinden 2 
yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen sorunlarına kalıcı bir çözüm getirilmeyen depremzedeler birde valilik 
tarafından elektrikleri kesilerek karanlığa mahkûm edilmişti. Elektrikleri kesilerek konteyner kentlerden zorla 
çıkarılmaya çalışılan depremzedelerin direnişleri ise devam ediyor. Depremin yaşandığı ilk anlardan itibaren 
çeşitli televizyon kanallarında ırkçı yaklaşımlar gündeme gelirken, yetkililerin ise depremzedelere karşı ilgisiz 
ve duyarsızlığından hiçbir şey değişmedi. Van Valiliği tarafından "Zaten orada kalanlar PKK'liler" denilerek 
konteynerlerden çıkarılmaya çalışılan depremzedeler, dönüşümlü olarak açlık grevi eylemi başlattı. 
Depremzedelerin direnişi 104'üncü gününde dönüşümlü olarak devam ederken, depremzedelerin karanlığa 
mahkûm edilmesinin üzerinden 114 gün geçti. 
 

DİĞER İHLALLER 
 
10 Mart 2013’te, Balıkesir'in İvrindi ilçesinde başıboş köpeklerin ilçe merkezinden uzaklaştırılmak için 
bırakıldıkları yerde açlıktan birbirlerini yedikleri iddia edildi. Köpek katliamıyla ilgili soruşturma başlatıldı.   
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26 Nisan 2013’te, İHD İstanbul şubemize gelerek başvuruda bulunan Suat Han: “8 yıl 4 ay askerlikten 
kaçtığım gerekçesiyle   (şu an askerliğimi yapmış bulunuyorum) 8.750 TL para cezası aldım. Bu karara itiraz 
ettim ama itirazımda reddedildi.” dedi.  
 
25 Eylül 2013’te, Urfa'nın Siverek ilçesinde Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında 644 
kişinin istihdam edileceği 9 aylık iş için yaklaşık 2 bin yurttaş başvuruda bulundu. Siverek Kapalı Spor 
Salonu'nda alınan başvurular nedeniyle kapı önünde izdiham yaşandı. İş başvurusunda bulunan yurttaşlar 
arasında yaşanan izdihama polis biber gazı ve copla müdahale etti.   
 
6 Kasım 2013’te, İHD Diyarbakır şubemize başvuran İbrahim Güngörmez, şu beyanlarda bulundu: “Oğlum 
olan Hasan Güngörmez, 8.sınıf öğrencisi olup, dün sabah saat 08.00’den bu yana kayıptır. Sabah saat 
08.00’de annesine sınav kartı almak için çıkacağını söylemiş. Sonra tekrar eve geri gelerek kimlik, lap 
topunu ve eşyalarını alarak evden gitmiş. Dünden beri oğlumdan haber alamıyoruz. Ben oğlumun 
kaybolmasına ilişkin olarak Bağlar Karakoluna başvuruda bulundum. Oğlumun hayatından endişe ediyorum. 
Son dönemlerde El-Kaide bağlantılı grupların gençleri kandırıp götürdüğünü de biliyoruz. Bu nedenle 
derneğinizden hukuki yardım talep ediyoruz.”     
 
27 Aralık 2013’te, İHD Mersin şubemize başvuran Mehmet Emin Aydemir, 1995 doğumlu oğlum Lokman 
Aydemir 3 kez tutuklandı Pozantı ceza evinde 4 ay Mersin cezaevinde 3 kaldı.  Hiçbir olaya karışmadığı 
halde para cezası geldi. Gerekli yardımın yapılmasını talep ediyorum. 
 


